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Merhabalar,

KOBİLIFE dergisi olarak gerek internet sitemizde günlük 
haberlerimiz gerekse de dergimizde en güncel ve en son haberleri 
siz değerli okuyucularımızla buluşturuyoruz. 2021’in ilk sayısı ile 
karşınızdayız. Malumunuz olduğu üzere 2020, Covid-19 ile geçen 
bir yıl olarak tarihteki yerini almıştı. Umuyor ve diliyorum ki 2021 
yılında covid-19 ile ilgili aşılar hayatımızın her alanına nüfuz eder ve 
pandemi bir an önce biter.

Bu sayımızda birbirinden özel haberlerle karşınızdayız. ‘Enerji’ 
alanında dolu dolu bir haber hazırladık. Türkiye, iklim olarak orta 
kuşakta yer almasından mütevellit güneş alma saati açısından 
son derece uygun bir lokasyonda bulunuyor. Ve fakat bütün bu 
artılara rağmen güneş enerjisinden maalesef istenilen seviyede 
yararlanamıyor, enerji üretemiyoruz. Modern ekonomik dünyada 
en temel belirleyici etken ‘enerjide dışa bağımlılık’ olacak. Biz 
de enerjide dışa bağımlı olmamak için yenilenebilir enerjiyi, 
rüzgar enerjisini, güneş enerjisini son derece verimli kullanmak 
durumundayız. 

KOBİLIFE’ın bu sayısında bir diğer konumuzu ise ‘yönetim 
danışmanlığı’ oluşturdu. Son 20 yıldır yönetim iş süreçleri rekabet 
piyasasında kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Hepsini ve daha 
fazlasını sizler için derledik. 

Genç Girişimci köşemizde Meal Box firması CEO’su Murat 
Demirhan’a konuk olduk. Teknoloji köşemizde teknolojideki 
son gelişmeleri sayfalarımıza taşıdık. Lojistik sektöründe en 
son yatırımları, teslimat haberlerini ve yeni çıkan ürünleri siz 
değerli okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz. Birbirinden önemli 
yazarlarımız makaleleriyle çeşitli konularda bilgilendirmelerde 
bulundular. Leasing firmaları, bankalar, kredi kuruluşları ile de 
özel haberler yaparak bu sayımızda en son gelişmeleri sizin için 
araştırdık. KOSGEB, KOBİ’lere yeni yılda sağlayacağı desteklerin 
yol haritasını çizdi. Yeni yılda KOBİ’lere 1.6 milyar lira destek 
bütçesi kullandıracak. Konuyu KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt, ile değerlendirdik. Garanti Factoring Genel Müdürü Kaya 
Yıldırım ile bu sayımızda özel bir röportaj gerçekleştirdik. Yıldırım, 
KOBİ’leri kendileri için merkezde yer aldığını ifade etti. Odeabank, 
KOBİ’lere kullandırılmak üzere Hollanda Kalkınma Bankası FMO ile 
25 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli finansman sözleşmesi imzaladı. 
Bu haberimizi de mutlaka okumanızı öneririz.

Bir sonraki sayımızda görüşünceye dek,
Hoşçakalın…

Ahmet Doğan

EVDE KARGO BEKLEME DÖNEMİ
SONA ERDİ!

/yurticikargo
www.ykplus.info

Yurtiçi Kargo, YK Plus Teslim Noktası ile
müşterilerine yeni bir teslimat seçeneği sunuyor.

Siparişleriniz için ister adrese teslim seçeneğinden yararlanın,
isterseniz anlaşmalı esnaf noktalarımızı seçerek

kargolarınızı bu noktalardan istediğiniz zaman alın.

burcinolca@kobilife.com
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İlhamını Uzaydan Alan Jacques Philippe Saatler 
Sadece 100 Kişinin Olacak

İsviçre saatçiliğinin ihtişamını ve başarısını gözler önüne 
seren Jacques Philippe, ilhamını uzaydan alan yeni 
tasarımıyla farkını bir kez daha gösteriyor. Sadece 100 
adet üretilen saatin kadranının sol tarafı uzay mekiklerinin 
fırlatma kulesini, sağ tarafı ise bir zamanlar dünyamız için 
ulaşılmaz olan ayı temsil ediyor.

Dünyanın Önemli Cam Firmalarının Seçkin 
Koleksiyonları Porland’da!

Dünyaca ünlü masa üstü cam markaları Luigi Bormioli ve 
Libbey’in seçkin ürünlerini mağazalarında müşterileriyle 
buluşturan Porland, marka iş birliklerini güçlendirmeye 
devam ediyor.

Çelik Termos İle Kahven Taze Ve Sıcak Kalsın!

Tchibo, pratik ve fonksiyonel tasarımlarıyla hayatı kolay-
laştırıyor. Kahve sevenlerin yanından ayırmayacağı Çelik 
Termos ile kahvenizi yanınızda taşıyarak taze ve sıcak 
içebilirsiniz.

Delphi Technologies Satış Sonrası “D” Markası ile Madeni 
Yağ Pazarına Geri Döndü!

Temiz ve verimli araç teknolojisi çözümlerinde dünya lideri 
BorgWarner, başta motor yağları olmak üzere bünyesinde fren 
spreyi, fren sıvısı ve antifriz ürünlerini barındıran yeni yerli üretim 
ürün yelpazesini “D” markasıyla tanıttı. Şirket bünyesindeki “Delphi 
Technologies Satış Sonrası” altında sunulan D markalı ürünler 
içerisindeki motor yağları; özellikle fiyat - fayda dengesiyle öne 
çıkıyor.

Kelebek, Mağaza Sayısını Artırıyor

Kelebek Mutfak-Banyo, ürün gamını zenginleştirmesinin 
ardından, mağazalaşma adımlarını hızlandırdı. İstanbul’da 
ilk konsept mağazasını Kalamış’ta açan Kelebek Mutfak-
Banyo’nun yeni tasarım ürünleri, ekim ayında Etiler’de 
açılan yeni şubesinde müşterileriyle buluştu.

Kalamış Parkı’na İsveçli Dans Pisti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 5. İs-
tanbul Tasarım Bienali kapsamında, İsveç’in köylerindeki kamu-
sal alanlardan esinlenerek Kalamış Parkı’na dans pisti şeklinde 
kalıcı bir enstalasyon yerleştirildi. Dansbana! Kalamış adı verilen 
dans platformunda, bluetooth üzerinden seçtiğiniz şarkıları 20 
dakika boyunca çalabilecek, gönlünüzce dans edebileceksiniz.

Eston Şehir Koru’da Yaşam Tüm Doğallığıyla Baş-
ladı 

Değeri her geçen gün artan Bahçeşehir’in en beğenilen 
projesi Eston Şehir Koru’nun ilk etabında yaşam başladı. 
Eston Şehir Koru’nun ilk etabında yer alan 134 villa, 2020 
yaz döneminde teslim edildi ve 100’den fazla aile yeni 
evlerine yerleşti. 

Enza Home’da 7. Mobilya Festivali Başladı

Enza Home, yılsonuna kadar devam edecek Mobilya 
Festivali ile yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor. Ayrıca 
“Ayın Ürünü” ve “Festival Yıldızı” mobilya ürünlerinde 
yüzde 60’a, halı ve aydınlatma ürünlerinde ise yüzde 80’e 
varan indirim fırsatıyla yaşam alanlarını güzelleştiriyor.
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Karsan, Cinsiyet Eşitliği 
Politikalarını Genişletiyor!

Yabancılara Satışta 
Proje Şartı

Doğrudan Satış Dijitalleşti, 
Girişimci Kadınlar Kazandı!

Boğaziçi Üniversitesi’nden 
Trafik Sıkışıklığına Çözüm 

İçin Araştırma 

Karsan, Uluslararası 16 Günlük Toplumsal Cinsiyete Da-
yalı Şiddetle Mücadele Kampanyası kapsamında “Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Politikasını” ve “Şiddete Sıfır Tolerans 
Politikasını” oluşturdu. Karsan CEO’su Okan Baş, “Kadına 
karşı her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı olduğumuzu her 
ortamda dile getirmeye ve bu konuda toplumda farkındalık 
yaratmak amacı ile faaliyetlerimizi devam ettirmeye karar-
lıyız” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğre-
tim üyesi Doç. Dr. Ilgın Gökaşar, otonom araçlarla trafik 
yönetimi yaparak trafik sıkışıklığına çare olabilecek bir 
sistem geliştirdi. 5G ve V2X gibi bağlantı teknolojilerini 
kullanan sürücüsüz bağlı araçlar, bir kaza olduğunda bir-
birlerinden bilgi alabiliyor ve rotalarını minimum zaman 
kaybı olacak şekilde değiştirebiliyor.

Türkiye’nin arsa arazi alanında ilk ve tek franchise zinciri 
olan uparazzi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Şenyer 
yabancılara yapılan toprak satışlarında proje geliştirme zo-
runluluğunun bilinmemesinden ötürü mağduriyet yaşanabi-
leceğini belirtti.

Farmasi, online eğitimlerle girişimcilerine kazandırmaya 
devam etti. Farmasi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna 
aldıkları önlemleri, “Dijitalleşen dünyada biz de Farmasi 
olarak girişimcilerimizin evlerinden çıkmadan işlerini yü-
rütebilmeleri, kazanç sağlayabilmeleri için önlemlerimizi 
aldık” diye anlattı.
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Brisa Akıllı Hizmetleriyle 2020’de de Ağır Ticari Lastik 
Pazarının Lideri

Brisa, ağır ticari ürün grubunda 2020 yılında güçlü bir performans sergiledi. 
Filolara sunduğu ürün ve hizmet çeşitliği ile lider olan Brisa, pazarda her 3 
lastikten birinde tercih edildi. 

Lojistik Sektörüne Continental’den Tam Destek

Lojistik ve nakliye sektöründe, taşınan ürünlerin tam zamanında teslim 
edilmesi büyük önem taşır. Bu sektörde hizmet veren şirketlerin en büyük 
maliyet kalemleri ise zaman, lastik ve yakıt giderleridir. Continental, HDR2 
ED lastikleri ve ContiPressureCheck ile lojistik sektörüne zaman ve mali-
yet tasarrufu sunuyor.

Goodyear’la Kışın da Yolunuz Açık Olsun

Doğru lastik seçimi, yolculukta geçen kaliteli zaman dilimi anlamını taşıyor. 
Goodyear, hava sıcaklığının +7 derecenin altına düştüğü, karlı, çamurlu, 
buzlu ve donmuş zeminlerde, daha iyi çekiş, yol tutuşu ve direksiyon hâki-
miyeti sağlayan kış lastikleri kullanılmasını öneriyor. 

Pirelli, İlklerin Adresi Oluyor

Pirelli, en yeni Land Rover Defender için geliştirdiği Scorpıon Zero All Se-
ason, dört mevsim lastiklerde düşük emisyon ve daha az yakıt tüketimi 
sağlıyor.

KISA KISA

En Dijital Caddy, Şubat’ta Türkiye’de: Tamamen Yeni, 
Tamamen Caddy

Volkswagen Ticari Araç’ın en beğenilen modellerinden biri olan Caddy’nin 
beşinci nesli Şubat’ta Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Volkswagen’in 
yeni binek araç modellerinin üretildiği MQB platformunda üretilen ilk ha-
fif ticari araç olan Yeni Caddy bu doğrultuda tamamen en küçük vidasına 
kadar yenilendi. MQB platformu sayesinde yeni birçok teknoloji ile dona-
tılmış olan Yeni Caddy, aynı zamanda tüm zamanların en dijital Caddy’si.

Top Gear “Yılın Otomobili” ve “Durdurulamaz Güç” 
Ödülü Yeni Land Rover Defender’ın

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın bugüne 
kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli Yeni Land Rover Defender, dünya-
nın en prestijli otomotiv dergilerinden TopGear’ın “Yılın Otomobili” (Car 
of The Year) ve  “Durdurulamaz Güç” (Unstoppable Force) ödüllerini ka-
zandı.

Mitsubishi L200 2 Yıldır Zirvede 

Mitsubishi L200’ün, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye’nin en çok tercih 
edilen pick-up’ı olması nedeniyle hazırlanan reklam filmi yayına girdi. 
Mitsubishi L200, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 
açıklanan verilere göre 2018 ve 2019 yıllarının en çok tercih edilen pi-
ck-up aracı oldu.   Mitsubishi L200, 2020 yılının ilk 11 ayını da %45.5’ lik 
pazar payı ile lider tamamladı. 

Volkswagen Crafter Okul ve Servis’e Özel Yıl Sonu Fırsatı

Volkswagen Ticari Araç, Crafter Okul ve Servis modelleri için yıl sonuna özel 
bir kredi kampanyası başlattı. Vdf iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Aralık ayı bo-
yunca devam edecek kampanyada kredili alımlarda cazip faiz oranları sunuluyor.
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Sıfır Atık, Sürdürülebilir 
Geleceğe Şekil Veriyor

Mitsubishi Electric 
Üretimde Yapay 
Zekâ ve Robot 
Teknolojilerinin 

Geleceğini Anlattı

Mustafa Çiçek Mimari  
İç Mimaride Geleceğe 

Uzanıyor

SİNOZ Kozmetik, 
Akrep Dizisine Sponsor 

Oldu

SEREL PureWash 

Alman devi Knauf, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nca verilen “Sıfır Atık Belge-
si” ile ek0-sürdürülebilirlik felsefesini 
tescilledi. Sıfır atık uygulamalarını fab-
rikalarında uygulayan Knauf, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca 2017’de başlatı-
lan Sıfır Atık Projesi kapsamında sanayi 
kuruluşlarına verilen  ‘Sıfır Atık Belge-
si’ni almaya hak kazandı.

İnşaat sektörünün durağan günleri 
geride kaldı. Tam sekiz çeyrek sonra 
ilk kez 6,4 büyüme kaydeden inşaat 
sektörü, Türkiye’nin 3. çeyrekte yüz-
de 6,7 büyüyen ekonomisine 0,5 puan 
katkı sağladı. İstanbul Depremi bek-
lentisi nedeniyle hareketlenen sektör-
de kentsel dönüşüm ve bina güçlendir-
me uygulamaları hız kazanırken, 2021 
ile ilgili de olumlu beklentiler artıyor.

İnşaat Sektörü ile 
Konut Dönüşümü Hız 

Kazanmalı

Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu 
mimari – iç mimari hizmetlerini ba-
şarıyla gerçekleştiren Mustafa Çiçek, 
günümüz mimari anlayışına uygun 
projeleri hayata geçirmeye devam 
ediyor.

Üretimde Teknoloji Zirvesi- Mühendislik 
1.0 etkinliğine katılan Mitsubishi Electric, 
yapay zekâ ve robot teknolojilerindeki 
son gelişmeleri aktardı. Mitsubishi Elect-
ric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistem-
leri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü 
Departman Müdürü Tolga Bizel, marka-
nın ileri teknolojiye sahip yeni nesil ürün 
ve çözümleri hakkında bilgi verdi.

SİNOZ, yapımcılığını İrfan Şahin’in üst-
lendiği ‘Akrep’ dizisine sponsor oldu. 
Demet Akbağ ve Evrim Alasya gibi 
güçlü isimlerin yer aldığı kadrosu ile 
ilk bölümü yayınlanan diziye, SİNOZ 
Kozmetik sponsor olarak destekliyor.

Serel, temizliği kolay klozet teknolojisi 
PureWash ile üstün yıkama fonksiyon-
larını tanımlıyor. Her noktaya ulaşan su 
akış sistemi ile klozetlerin iç yüzeyini 
tek seferde 360 derece yıkayabilen 
PureWash teknolojisi, bu sayede hij-
yen ve tasarrufu bir arada sunuyor. 
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FİNANS

Yıldırım: KOBİ’ler Garanti Factoring’in İş Anlayışının 
Merkezinde Yer Alıyor

Garanti Factoring 
Genel Müdürü 
Kaya Yıldırım, 
KOBİ’lerin kendileri 
için merkezde yer 
aldığını ifade ediyor. 
Garanti Factoring 
Genel Müdürü Kaya 
Yıldırım ile KOBİ’lere 
sunulan hizmetleri 
değerlendirdik.

Banka olarak KOBİ’lerin fay-
dalanması açısından ne tür im-
kanlar sunuyorsunuz, imkan-

lardan faydalanmak isteyen 
KOBİ’lere nasıl yardımcı olu-
yorsunuz?

Faktoring  sektörü, ticaretin  tam 
merkezinde  olan  ve  işletmelerin 
nakit  ihtiyacına  çok  hızlı  çözüm-
ler  getirerek,  nakit  akışlarını dü-
zenleyen  bir  konumda  bulunu-
yor.  Gerek sektörümüz,  gerekse 
de şirketimiz açısından  en  önemli  
nokta   özellikle  KOBİ  işletme-
lerimizin  finansman  ihtiyaçlarına  
erişimlerini   hızlı   bir   şekilde  çö-
zümlemek.

KOBİ’lerin finansman ihti-
yacını çözüyoruz

Ekonomimizin itici gücü ve farklı 
nedenlerle finansman olanaklarına 
erişimi kısıtlı olan  KOBİ  işletme-
lerimizin  hızlı  bir  şekilde  finans-
man  ihtiyaçlarını  karşılayarak  bü-
yümelerine katkı sağlıyoruz.

KOBİ’lerin ihracat 
alacaklarını garanti altına 
alıyoruz

Yine  KOBİ’ler ağırlıklı  olmak  üze-
re  yurt  dışına  yönelik vadeli  mal  
ve  hizmet satışlarından  kaynakla-
nan  ihracat  alacaklarını garanti al-
tına alarak, bir anlamda  danışman-
lık  ve  garanti  hizmeti  verilmesini 
sağlıyoruz.  Ayrıca gerekirse uy-
gun  maliyetli  kaynaklarla  finanse  
edilmesi, Kurumsal  segmentteki  
firmalara mal  ve  hizmet  tedari-
kine  yönelik  açık  hesap  şeklinde   
vadeli satış  yapan  KOBİ  işletme-
lerimizin  işletme   sermayesi  ihti-
yacını  karşılamak, ayrıca tedarikçi  
finansmanı  sistemimizle operas-
yonel  verimliliklerini artırmak gibi 

tüm işlemleri gerçekleştiriyoruz.

İş planımızı KOBİ’ler üzeri-
ne kurguladık
Firma olarak hedef yatırımla-
rınızı hangi alanda yapıyorsu-
nuz?
İş  planlarımızı  KOBİ işletmeler ve  
ihracat işlemleri  odaklı  güçlü  bir 
büyüme  stratejisi  üzerine  kur-
guladık. Bu  kapsamda  ciromuzda 
yüzde  25  seviyesinde  bir  artış  
öngörüyoruz.  2021  yılı  sonunda 
bilançomuzdaki  TL  işlemler  için-
deki  KOBİ  işlemleri  payının  da 
yüzde  65  seviyesine  gelmesini  
planlıyoruz. Diğer  taraftan  dijital-
leşme  alanında “Tedarikçi  Finans-
manı Sistemi” mobil  uygulamamı-
zın  ve  operasyonel  süreçlerde  
robotik sistemlerin  kullanımının  
yaygınlaştırılmasıyla   hem  yeni  
müşteri kazanımımızı   artıracağız  
hem  de  bilançomuzu   KOBİ  sek-
törü odaklı  biçimde  büyüteceğiz.

Kuruma özel ve nakit akışı 
hizmetlerimiz

Bankanızın  factoring  şirketi  
güçlü olması için ne tür çalış-
malar yapıyorsunuz?

Sektör  lideri  olarak; ticari  haya-
tın  gerektirdiği  hızlı  çözümleri 
yüksek kalitede  ve  müşterilerimi-
zin  gereksinimlerini karşılayacak  
şekilde  yapılandırılmış  olarak  su-
nuyoruz. KOBİ’lerden  uluslararası  
büyüklükteki  kurumsal  şirketlere 
uzanan  geniş  yelpazedeki  müş-
terilerimize  sunduğumuz  ‘Kuru-
ma  özel’ çözümlerle  ‘nakit akışı’,  
güvenli  satış  ve  tahsilat  amaçlı  
hizmetlerimiz  ile  de  işinizde ‘sü-
reklilik’ sağlıyoruz.

Garanti Factoring Genel Müdürü
Kaya Yıldırım

Rekabet arenasında kırmızı okyanus-mavi okyanus stratejileri 
şirketlerin hareket kabiliyetleri açısından oldukça önemlidir. 
Kısaca açıklamak gerekirse; Kırmızı Okyanuslar, günümüzde 
mevcut olan endüstrilerin tümünü temsil etmektedir. Endüst-
rinin sınırları belirlenmiş ve kabul edilmiştir. Oyunun rekabet 
kuralları bilinir. Amacı rekabete galip gelmek, değer-maliyet 
değiş tokuşu yapmaktadır. Mevcut talebi kendi için kullanmaya 
odaklanır. Pazar kalabalıklaştıkça, kar ve büyüme olasılığı aza-
lır. Mavi Okyanuslar, açılmamış pazar alanı, talep yaratma ve 
yüksek karlı büyüme fırsatı olarak tanımlanır. Amacı rekabeti 
anlamsız kılmak, değer-maliyet değiş tokuşunu yıkmaktır. Mavi 
okyanusların birçoğu mevcut endüstrilerin sınırlarını genişle-
terek kızıl okyanuslardan yaratılır. Mavi okyanuslar rekabete 
ilgisizdir, çünkü oyunun kuralları belirlenmeyi beklemektedir.

İKİ SEÇENEK AYRI AVANTAJLAR

Bir girişimci, kırmızı okyanus stratejisi ile yolculuğuna başladı-
ğında, rekabet arenasının çetin yollarından geçmek zorunda-
dır. Ancak avantaj olarak değerlendirebileceği birçok fırsat da 
yolculuğun daha ilk başında elinin altındadır. Bu avantajların ba-
şında arz talep dengesi bulunmaktadır. Denenmiş, daha önce 
çok kez deneyimlenmiş, yazılı olmasa da kuralları olan sektö-
rün çarklarından biri olmak bazı girişimcilere büyük kolaylıklar 
sunabilmektedir. Mavi okyanus stratejisi de karşıdan bakıldı-
ğında olmayan Pazar alanını tüketiciye sunup, tekelleşme gibi 
algılansa da bu tip organizasyonlarda da hakim olan belirsizlik 
girişimciler için bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Evet, olmayan bir fikri veya ürünü piyasaya sürmek tekellik-
tir. Ancak tüketicinin ürüne olan talebini anlayabilmek, ürün 
algısı kurgulamak, ihtiyaç ortamı oluşturmak kısacası her şeye 

sıfırdan başlamak anlamına da gelebilmektedir. Dolayısıyla satış 
ve pazarlama stratejilerinde hangi okyanusta yer alırsanız alın 
adımları doğru atmak önemlidir. Birinin bir diğerinden kolay 
olduğunu bugüne kadar kimsenin söylemeye gücü yetmemiş-
tir.

SADECE…

Seçiminizi hangi stratejiden kullanmış olursanız olun, rekabet 
arenasının asıl belirleyicisinin İNOVASYON olduğunu rahatlık-
la söyleyebiliriz. İnovasyon, yeni fikirlerin ve buluşların eko-
nomik alanlara uygun bir şekilde uygulanmasıdır ve sanılanın 
aksine sadece mavi okyanusun bir parçası değildir.  Örneklerle 
açıklamak gerekirse: Kırmızı Okyanus için, farklılık yaratacak 
ürünlerin ve/veya fikirlerin, tüm girişimcilerin kafa yorduğu 
açık ara en önde giden en önemli düşünce olduğunu söyleyebi-
liriz. Farklılaşmak ve o farklılığı her iki stratejide de satabiliyor 
olmak çok değerlidir. Bugün hemen hemen her yerde karşı-
mıza çıkan sandalyeyi örneklendirelim. Sayısız renk çeşidinde 
ve şeklinde sandalye var. Fonksiyonel olarak sadece oturma 
eylemini gerçekleştirmemiz için kullandığımız sandalyenin bu 
kadar çeşitlenmesindeki ana faktör talebin farklılaşmasıdır. 
Oyun sandalyesi, açılıp kapanan sandalye, şekilden şekile gi-
rebilen – uzayıp kısalan sandalyeler vs. bunların hepsi ilk üre-
timlerinde bugün bizim kırmızı okyanus diye değerlendirdiği-
miz pazarın mavi okyanuslarıydı ve zamanla kırmızı okyanusa 
geçtiler. Bilgisayarların kullanımı bu kadar yaygın değilken oyun 
sandalyesine ihtiyaç yoktu ya da evlerimiz her geçen gün met-
rekare olarak küçülmeden önce açılıp kapanan sandalyelerin 
hayatımıza girmesi gerekliliği henüz ortaya çıkmamıştı. İşte bu 
ihtiyaçlar kırmızı okyanusun tasarımsal açıdan inovasyon ger-
çekleştiren ilk etapta da kendi mavi okyanusunu oluşturmuş 
girişimcilerin yenilikçi tasarımlarıyla karşılandı. Mavi Okyanu-
sun en büyük handikapı sandalye örneğinde de görebileceği-
miz gibi taklittir. Mavi okyanusunu yaratıp yola çıkan biri kısa 
zamanda taklit edilerek tekelliğini kaybedebilir ve stratejisi bir 
anda kırmızı okyanusa dönebilir. Taklit riski inovasyon için en 
büyük risk faktörüdür. Sandalye örneğinde gördüğümüz gibi 
açılır kapanır sandalye üretmek sandalye üretiminin kırmızı 
rekabetinde mavileşmenin bir örneğidir. Ve inovatif bir geli-
şim olarak korunmaya muhtaçtır. Şu unutulmamalıdır, sadece 
olmayanı var etmek bir inovasyon değildir. Var olana tasarımsal 
bir farklılık, açılır kapanır gibi bir özellik getirmek de inovatif 
bir gelişmedir. Stratejinizin mavi veya kırmızı oluşu avantajı ve 
dezavantlarıyla değerlendirildiğinde inovasyonun rekabetin 
gerçek ve asıl belirleyicisi olduğu net bir şekilde görülecektir. 
Girişimci KOBİ’lerin inovatif eylemler olarak ortaya koydukları 
tasarım ve faydalı modellerde taklit riskine karşı tescil belge-
leriyle korunabilmekte ve üreticisine karşı büyük avantajlar 
sağlayabilmektedir.

MAKALE

SİZİ İNOVASYON KURTARACAK!
Özlem Arslan Kart / Üstün Patent Kurucusu
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KOSGEB’DEN  2021’DE KOBİ’LERE
 1.6 MİLYAR LİRALIK DESTEK

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı) KOBİ’lere yeni yılda 
sağlayacağı desteklerin yol haritası çizdi. 
Yeni yılda KOBİ’lere 1.6 milyar lira destek 
bütçesi kullandıracak. Bu desteğin 1 
milyar 164 milyon lirasını geri ödemesiz, 
287 milyon lirasını geri ödemeli destekler 
oluşturacak.

KOSGEB, 2021’de 149 milyon liralık kredi faiz desteği 
verecek. Para dergisine verdiği röportajda uygulayacak-
ları destek programları hakkında bilgi veren KOSGEB 
Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, KOBİGELKOBİ Ge-
lişim Destek Programı kapsamında 2021’de de proje 
teklif çağrıları ilan edeceklerini söyledi.

KOBİ’lerin yenilikçi iş modelleri

Sanayide dijital dönüşümün öncelikli alanları olacağını 
anlatan Uzkurt, bunun dışında orta ileri ve ileri tekno-
lojili sektörler öncelikli olmak üzere KOBİ’lerin yenilikçi 
iş modelleriyle çalışma becerilerinin, modern teknoloji-
lerle iş yapma kapasitelerinin geliştirilmesi ve döngüsel 
ekonomiye katılmalarının teşvik edilmesi amacıyla diğer 
bazı çağrı konuları üzerinde de çalışacaklarını kaydetti.

Teknoyatırım Destek Programı

Uzkurt, Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 

cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli 
sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağla-
mak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları 
Teknoyatırım Destek Programı kapsamında destekle-
meye devam edeceklerini ifade etti.

GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

İleri ve Geleneksel Girişimcilik Destek Programları ile 
KOBİ’lerin yanında olmayı sürdüreceklerini açıklayan 
Uzkurt, E-Akademi üzerinden girişimcilere eğitimler 
sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

FİNANS

KOBİ’LERE FİNANSAL YÖNDEN KATKI SAĞLAYACAK

 5 ADIM
Generali Sigorta, pandemi döneminde KO-
Bİ’lere finansal yönden katkı sağlayacak ve 
gelirlerini artıracak 5 adımı paylaştı.

Koronavirüs salgını, uluslararası ticareti ve lokal eko-
nomileri ciddi ölçüde etkilemeyi sürdürüyor. Salgının 
ekonomik etkilerini en çok hissedenlerin başında ise, 
her ülkede olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de son 
derece önemli bir yere sahip olan KOBİ’ler geliyor. 150 
yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, bu kritik dö-
nemde KOBİ’lere finansal yönden katkı sağlayacak ve 
gelirlerini artıracak 5 adımı paylaştı.

Pazarlama çalışmalarına ara vermemek

KOBİ’lerin kritik dönemlerde yaptığı belki de en kritik 
hataların başında pazarlamayı geri plana itmek gelmek-
te. KOBİ’nin ürettiği ürün ya da sunduğu hizmet ne ka-
dar iyi olursa olsun, sektördeki rakip markalar arasında 
öne çıkmak, doğru hedef kitlelere ulaşmak için pazar-
lama kritik önem taşımakta. KOBİ’ler pazarlamayı bir 
gider kalemi olarak değil, gelir kalemi olarak görmeli, 
mevcut bütçelerinden pazarlama çalışmalarına mutlaka 
pay ayırmalıdırlar.

Değişen müşteri beklentilerini dikkate almak

Pandemi ile birlikte müşteri beklentilerinde de bir de-
ğişim söz konusu. Değişen müşteri beklentilerini ana-
liz edemeyen KOBİ’ler büyüyememe, müşteri ve ge-
lir kaybı gibi önemli sorunlarla karşı karşıya kalmakta. 
KOBİ’ler, finansal yönden büyüme için öncelikle yüksek 
müşteri memnuniyetini ve beklentilerini merkeze koy-
malı, müşteri ile daha fazla iç içe olmalı, müşterilerinin 
ihtiyaçlarını kolaylıkla analiz ederek, anlık kararlar vere-
bilmelidirler.

Dijital dünyaya odaklanmak

Pandeminin getirdiği yeni dönem ile birlikte dünya dijital 
uygulamalara ve çalışma hayatına doğru daha hızlı bir şe-
kilde evriliyor. Türkiye’de toplamda 60 milyondan fazla 
internet kullanıcısı bulunduğu ve ülke nüfusunun hemen 
hemen %70’inin ise aktif sosyal medya kullanıcısı oldu-

ğu göz ardı edilmemeli. Dijital dünya, KOBİ’lerin hedef 
kitlelerine doğrudan dokunmalarına olanak sağlarken, 
aynı zamanda bu kritik dönemde hem küçük bütçelerle 
hedef kitlelere ulaşılmasına hem de ekonomik açıdan 
tasarruf edilmesine olanak sunmakta.

E-posta pazarlamaya da yönelmek

Kişiye özel e-posta gönderimi, özellikle kritik dönem-
lerde KOBİ’lerin daha fazla geri dönüş almalarına olanak 
sağlamakta. Web sayfasında tüketicilerin gezindikleri 
kategorilerin ve ürünlerin bilgisi kullanılarak kişiye özel 
atılan e-postalar, KOBİ’lerin rekabette ön plana çıkma-
sına ve finansal açıdan ek gelirler elde edilmesine olanak 
sunmakta.

İşbirliklerine odaklanmak ve ağırlık vermek

Pandeminin getirdiği mevcut ortamda diğer işletmelerin 
de her zamankinden daha fazla işbirliğine ihtiyaç duy-
dukları unutulmamalı. Hem mevcut müşterilere fayda 
sunacak hem de farklı sektörlerden müşteri adaylarına 
ulaşmayı sağlayacak işbirliklerine açık olunmalı ve bu 
işbirliklerini araştırmak ve oluşturmak iş süreçlerinde 
merkeze alınmalı. Farklı sektörlerden diğer KOBİ’lerle 
yapılacak işbirlikleri, bu zorlu dönemde hem gelir artışı 
sağlayacak hem de müşterilerle olan iletişimin sürdürül-
mesine olanak sunacak. 
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Ekonomimizde ve Piyasalarımızda Öncelikle Güven 
ve İstikrar Ortamına İhtiyaç Var

Covid-19 salgını 
insan hayatını teh-
dit etmeye devam 
ederken, piyasa-
ları da derinden 
sardı. AB ile olan 
ilişkiler ve bölgesel 
çatışmalar dolayı-
sıyla kırılgan hale 
gelen ekonomimiz 
olağanüstü koşul-
lar altında iktisa-
di olarak sıkıntılar 
yaşıyor. Ekonomi 
ve piyasalarımızda-
ki durumu İGİAD 
Başkanı Ayhan Ka-
rahan değerlendir-
di.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yö-
netim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan ekonomideki son 
gelişmeleri şu şekilde değerlendirdi:” Risk ortamının arttı-
ğı, uluslararası ticaret ve turizmin durma noktasına geldiği 
salgın günlerinde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tara-
fından piyasaları koruma amaçlı hayata geçirilen maliye ve 
para politikaları kırılganlıkları daha da artırdı. Ülkemizde de 
döviz kurlarında yaşanan hızlı artış ve dalgalanmalar günde-
min ilk maddesi haline gelmiş ve piyasa üzerinde giderek 
artan bir yüke dönüştü. Geçtiğimiz günlerde ekonomi yö-
netiminde değişimler meydana geldi, Hazine ve Maliye Ba-
kanı ve Merkez Bankası başkanı değişti. Bu değişim arkasın-
dan piyasa baskı ve beklentileri doğrultusunda faiz oranları 
425 baz puan artırılmıştır. Faiz artışları öncesinde meydana 
gelen beklentiler kurun düşmesine yol açsa da sonrasında 
tekrardan yükselme meydana gelmiş, bu faiz artışı ateşi 
söndürmemiş bir miktar düşürmüştür. Ancak, önümüzdeki 
günlerde yeni dalgaların gelmesi muhtemeldir.

KOBİ’ler sektörü destekleyecek

Sayın Cumhurbaşkanımız ve yeni ekonomi kurmaylarının 
piyasada istikrarın sağlanması için açıkladıkları reform ça-
lışmaları olumlu bir resim çizmektedir. Merkez Bankasının 
somut adımlar atarak politikalarında sadeleşmeye gitmesi 
ve parasal sıkılaşmaya gitmesi Türk lirasının değerinin ko-
runması için önemlidir. Finansal sektörde istikrar muhakkak 
orta ve uzun vadede reel sektöre pozitif dönüşler sağlaya-
caktır. Ancak, ekonomide acı reçetelere başvurulurken reel 
sektörün içerisinden geçmiş olduğu şartları da göz önünden 
ayırmamak gerekmektedir. Ekonomimiz üçüncü çeyrekte 
alınan teşvik önlemleri ve desteklerle pozitif büyüme kay-
detmiştir. Salgının yol açtığı dış talep açığı bu şekilde kapa-
tılmış ve ekonominin çarkları dönmeye devam etmiştir. Bu 
bağlamda, yeni ekonomi yönetiminin de salgın şartları de-
vam ettikçe başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektörü des-
teklemeleri beklenmektedir. Destekler devam etmez ise 
üretim de yaşanacak kayıplar işsizliğe yol açacak, başta alt 
gelir grubu olmak üzere ciddi sosyal sorunlara yol açacaktır.

Reform ve eylem planlarının hayata geçirilmesi 
gerekiyor

Finansal ve mali istikrar politikaları yanında krizden çıkmak 
için kamu bürokrasisi ve hukuk alanında da dile getirilen re-
form ve eylem planlarının hayata geçirilmesi gerekmekte-
dir. Hukuk alanında hayata geçirilecek olan reform çalışma-
ları kadar var olan sistemin sağlıklı işletilebilmesi için eylem 
planları hazırlanmalı ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
Türkiye ekonomisini, finansal ve reel piyasaları tehdit eden 
riskleri minimize edecek adımlar acilen atılmalıdır. Hem 
küresel ekonomide artan kriz ortamıyla mücadele etmek 
hem de iç piyasada yaşanan problemlere karşı koyabilmek 
için ekonomimizde ve piyasalarımızda öncelikle güven ve 
istikrar ortamına ihtiyaç vardır.”

FİNANAS

İş Leasing’e 20 Milyon Euro Fon
İş Leasing, ECO Trade and Development 
Bank’tan 20 milyon Euro tutarında fon 
sağladı.

İş Leasing, ECO Trade and Development Bank’tan 20 
milyon Euro tutarında fon sağladı. Temin edilen kaynak, 
İş Leasing tarafından KOBİ’lerin makina ve teçhizat 
yatırımlarını finanse etmek için kullanılacak.

Karakılıç: KOBİ’lerimizin orta vadeli yatırımlarını 
finanse etmekte kullanacağız

Konu hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü 
Mehmet Karakılıç: “Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet 
anlayışımız ve uyguladığımız sürdürülebilir büyüme 
stratejimiz ile 2020 yılının ilk dokuz aylık dönemini 335 
milyon USD yeni işlem hacmi ile tamamladık. Şirketimiz aynı 
dönemde büyük çoğunluğu KOBİ olan müşterilerimiz ile  
382 milyon USD tutarında leasing sözleşmesi imzalayarak 
sektördeki yeni işlemlerden %14,4’lük pay aldı. Hisseleri 
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık en büyük leasing 
Şirketi olarak konsolide aktif büyüklüğümüz 12 milyar TL’ye 
ulaşırken, leasing portföyümüz ise 2019 yıl sonuna göre 
%31 oranında artarak 6,7 milyar TL oldu. Tüm bu gelişimi 
aktif kalitemizi koruyarak gerçekleştirdik. ECO Trade and 
Development Bank’tan sağlanan fonu, muhtelif sektörlerde 
faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin orta vadeli yatırımlarını 
finanse etmekte kullanacağız. ” dedi.

İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç
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Türkiye’nin En İyi Finansal Danışmanı KPMG Oldu

KPMG Türkiye, uluslararası birleşme 
ve satın alma aktivitelerini takip 
eden,  sektörün en etkili ve saygın 
kuruluşlarından Mergermarket 
tarafından ‘Yılın Finansal Danışman’ı 
seçildi. KPMG Türkiye Danışmanlık 
Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Müşfik 
Cantekinler, “Belirsizliklerle dolu bir 
dönemde iş dünyasının yoluna ışık 
tuttuk. Bu ödül başarımızın teyidi” 
dedi.

KPMG Türkiye geçen yıl geniş-
lettiği danışmanlık hizmetleri ve 
uzman kadrosuyla sektördeki 
öncü konumunu sağlamlaştırı-
yor. Yönetim danışmanlığının 
tüm alanlarında iş dünyasının 
yanında yer alan KPMG Tür-
kiye, dünyanın en önemli ulus-
lararası birleşme ve satın alma 
danışmanlığı hizmetlerini de-
ğerlendiren Mergermarket’ın 
Avrupa Birleşme ve Satın Alma 
Ödülleri’nde, Türkiye’de “Yılın 
Finansal Danışmanlık Şirketi” 
ödülünün sahibi oldu.

Cantekinler: Yılın finansal danışmanı 
seçilmemiz doğru adımlar attığımızı 
gösteriyor

KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı ve Şirket 
Ortağı Müşfik Cantekinler, iş dünyasının danışmanlık 
başlığı altındaki tüm ihtiyaçlarında hızlı, doğru, güve-
nilir, şeffaf ve teknolojik çözümleriyle nitelikli hizmet 
verdiklerini söyledi. Cantekinler “Dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de her alanda büyük bir dönüşüm ya-
şıyoruz. Koronavirüs salgını yerel ve küresel ölçekte 
ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiledi. Yatırım ve 
büyüme stratejileri askıya alınsa da şirketler yeniden 
konumlanma için stratejik birleşme ve satın alma iş-
lemlerine yöneldi. Değişim ve dönüşümün şekillen-
dirdiği bu zorlu dönemde, dalgalanmalar karşısında 
KPMG Türkiye olarak uzman ekibimiz ve bütüncül 
hizmet yaklaşımımızla müşterilerimizin yanında yer 
aldık. Böyle bir dönemde gösterdiğimiz performans-
la kazandığımız bu başarı hepimizi gururlandırdı. 
Türkiye’deki tüm finansal danışmanlar arasından, 
yılın finansal danışmanı olarak seçilen şirketin biz ol-
mamız, şirketimizin ve danışmanlık bölümümüzün 
doğru ve sağlam adımlar attığının göstergesidir. Bu 
değerli ödül için Mergermarket’a çok teşekkür edi-
yoruz” dedi.

KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı 
Müşfik Cantekinler

FİNANS

KOBİ’lere Odeabank’tan Önemli Kaynak 

Odeabank, Türkiye ihracatının belkemiği 
olan KOBİ’lere kullandırılmak üzere Hollanda 
Kalkınma Bankası FMO ile 25 milyon dolar 
tutarında 5 yıl vadeli finansman sözleşmesi 
imzaladı.

Odeabank, Türkiye ihracatının belkemiği olan KOBİ’le-
re kullandırılmak üzere Hollanda Kalkınma Bankası 
FMO ile 25 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli finansman 
sözleşmesi imzaladı. Türkiye’nin genç, dinamik ve ye-
nilikçi bankası Odeabank, pandemi döneminde finans-
mana ulaşmakta zorluklar yaşayan küçük ve orta boy 
işletmeler (KOBİ) için yeni bir kaynak sağladı.

Hollanda merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 
5 yıl vadeli 25 milyon dolar tutarında kredi

Odeabank, Hollanda merkezli Kalkınma Bankası FMO 
ile 5 yıl vadeli 25 milyon dolar tutarında kredi anlaşması 
imzaladı. Odeabank, imzalanan sözleşme ile 2020 yı-
lında FMO’dan kaynak sağlayan tek Türk bankası oldu. 
Kredi anlaşmasına ek olarak Odeabank ile FMO arasın-
da ayrıca dış ticaret programı da kuruldu.

KOBİ’lerin işletme ve yatırım finansman 

ihtiyaçları desteklenecek

Sağlanan fonun tamamı Türkiye`de yerleşik, ihracat ya-
pan ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten KOBİ’lerin işletme ve 
yatırım finansman ihtiyaçlarını desteklemek üzere tahsis 
edilecek.

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü
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Türkiye Finans 9 Ayda % 34 Büyüdü,  
KOBİ Hizmet Ağını Güçlendirdi

P
andemi süreci bankaların KOBİ ban-
kacılığını geliştirmesi ve güçlendir-
mesini beraberinde getirdi. Türkiye 
Finans, KOBİ hizmet ağı büyüttü.

Salgın döneminde bankaların kullandığı finans enstrüman-
ları da gelişti. KOBİ bankacılığı bu süreçte en fazla gelişen 
bankacılık hizmeti arasında geliyor. Türkiye ekonomisinin 
%97’sini oluşturan KOBİ’ler, pandemide en fazla yara alan 
grupların başında geliyor.

KOBİ kredileri 21 TL’ye ulaştı

Türkiye Finans, salgın döneminde KOBİ’lere yönelik hizmet 
ağını da güçlendirdi. Türkiye Finans’ın 2020 ilk dokuz ayda 
KOBİ nakdi kredileri yüzde 34 büyüme gösterdi. KOBİ 
müşterilerinde 4,2 milyar TL’si gayri nakdi olmak üzere 
toplam kredi büyüklüğü 21 milyar TL’ye ulaştı.

Çiğdem: Ulaşılabilir olduk, kesintisiz hizmet 
sağladık

Türkiye Finans Ticari Bankacılık Grubu Pazarlama Müdürü 
Gökhan Çiğdem, pandemi döneminin en önemli konuların-
dan birisi de her türlü olumsuzluğa rağmen ulaşılabilir ol-
mak olduğunu dile getirerek, “Müşterilerimizin hem genel 
müdürlük hem de şube kanallarımız üzerinden bize ulaşa-
bilmeleri, taleplerini iletebilmeleri ve normal zamanlardaki 
gibi hizmet alabilmeleri en önemli önceliğimiz oldu. Perso-
nelimizin dönüşümlü çalışması, şube çalışma saatlerimizin 
düzenlenmesi ve uzaktan erişim imkanları ile hem genel 

müdürlük hem de şube çalışanlarımızın kesintisiz hizmet 
vermesini sağladık.” dedi.

Ekonomi Destek Paketleri’nde ağırlık 
KOBİ’lerin

Pandemi sürecinde taksit öteleme veya finansman borçla-
rının yeniden bir ödeme planına bağlanması gibi imkanları 
sunduklarını söyleyen Çiğdem, “Ekonomi Destek Paketi-
miz kapsamında ağırlığı KOBİ nitelikli olmak üzere yaklaşık 
900 müşterimizin 3.2 milyar TL’lik finansmanında öteleme 
veya yeniden vadelendirme işlemi gerçekleştirdik. Türkiye 
Finans Katılım Bankası olarak sadece pandemi döneminde 
bin 700 müşterimize 1.8 milyar TL’lik KGF kefaletli finans-
man desteği sağladık. Bu desteği kullandırdığımız KOBİ 
müşterilerimizin sayısı ise bin 600 olup sağlanan finansman 
desteği miktarı 1.4 milyar TL’dir. Sadece pandemi dönemin-
de kullandırdığımız KGF kefaletli finansmanların yaklaşık 
yüzde 80’ini KOBİ nitelikli müşterimizin çek ve OPEX öde-
melerine destek olmak amacıyla kullandırmış olduk” dedi.

Türkiye Finans Siftah Kart

KOBİ’lere özel olarak sundukları Türkiye Finans Siftah Kart 
ile peşin olarak gerçekleşen ticari mal ve hizmet alımlarını 
çek, senet gibi evraklarla uğraştırmadan taksitlendirdikleri-
ni dile getiren Çiğdem, 9 aylık dönemde KOBİ nakdi kredi-
lerinde yüzde 34 büyüme gerçekleştirdiklerini, KOBİ müş-
terilerinde 4.2 milyar TL’si gayri nakdi olmak üzere toplam 
kredi büyüklüğünün 21 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. 

FİNANS

VakıfKatılım Pandemide KOBİ’lerin Yanında

Pandemi süreci, KOBİ’leri zora 
sokarken KOBİ bankacılığını ön 
plana çıkardı.

Pandemi sürecinde özellikle bazı sektörlerde ekonomi 
durma noktasına geldi. Bu durumda hem devletin teşvik 
ve uygulamaları hem de bankaların devereye girmesi bir 
nebze de olsa KOBİ’lerin nefes almasını sağladı.

Göktaş: Kaldıraç görevi üstlendik, elimizi 
taşın altına soktuk

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, pandemi dö-
neminde başta kamu bankaları olmak üzere, sektörün 
bir kaldıraç görevi üstlenerek her zamanki gibi elini ta-
şın altına koyduğunu belirterek vatandaşın ihtiyaçlarını 
karşılaması için gerekli finansman desteğini verdiklerini 
kaydetti.

KOBİ’leri destekleyeceğiz

Kuruluşunun üzerinden 5 sene geçen katılım finans sek-
törüne ayrı bir dinamizm ve soluk getiren Vakıf Katılım 
hem sektörün hem de ülke ekonomisin gelişmesi için 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vakıf Katılım Genel 
Müdürü İkram Göktaş, “Finans sektörünün genç bir 
oyuncusu olsak da sahip olduğumuz insan kaynağı ile 
oldukça tecrübeliyiz. Bu sebepledir ki ülkemizin yaşa-
dığı her zor dönemde üstümüze düşen görevi en kısa 
sürede ve etkin şekilde uyguladık, her daim sorumlulu-
ğumuzun altından başarıyla kalktık. Pandemi sürecinde 
elimizi taşın altına koyarak Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından pandemi sürecinin ülke ekonomisine etkileri-
ni bertaraf etmek amacıyla açıklandığı ve birçok sektöre 
can suyu olan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde ak-
tif rol aldık. Bu kapsamda büyük emek harcayarak son 
dönemde ekonomimize 4.5 milyar TL kaynak ayırdık” 
dedi ve ekledi: “Kaynaklarımızı yine bu anlayıştan ha-
reketle ticaretin dönmesi, ekonomi çarklarının işlemesi 
konusunda kullanmaya devam ettik ve KOBİ’lerimize 
3.3 milyar TL destek sağladık. Ancak bu desteği sağ-
larken bizden destek alan firmaların ülke ekonomisine 
katkı sunmalarını, istihdamda gerileme yolunu seçme-
melerini istedik.” Göktaş, her bir müşterileriyle teker 
teker temas kurduklarını, KOBİ’leri desteklemeye de-

vam edeceklerini ve partner mantığı ile onlara destek 
verdiklerini belirtti.

Zor durumda KOBİ’lerin yanındayız

Bu zor günlerde her kesimin üzerine düşeni milli duruş 
ve bilinç çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade 
eden Göktaş, zor durumlarda KOBİ’lerin yanında olma-
yı bir ödev ve görev olarak gördüklerini de sözlerine 
ekledi.



26 27

E-ticaret dünyasının bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında yo-
ğun kampanya ve tanıtım etkinlikleriyle düzenlediği indirim 
günlerinde kargo şirketlerine gelen şikâyetlerde yüzde 46 
oranında artış yaşanırken, Yurtiçi Kargo şikâyetlerini yüzde 
63 oranında azalttı. Alışveriş tutkunlarının her yıl büyük bir 
heyecanla beklediği e-ticaret sektörünün düzenlediği indi-
rim kampanyaları bu yıla damgasını vurdu. Bu yıl kampanya 
ve tanıtım etkinlikleriyle 7’den 70’e herkesin dikkatini çe-
ken ve büyük bir ilgiyle takip edilen kampanya dönemi ka-
sım ayı ile birlikte son buldu. Kampanya döneminde kargo 
sektörüne gelen şikâyetlerle ilgili verilere göre geçen yılın 
aynı dönemine göre eylül, ekim ve kasım aylarında kargo 
şirketlerine gelen şikâyetler yüzde 46 oranında artış göster-
di. Aynı dönemde Yurtiçi Kargo, müşteri şikâyetlerini yüzde 
63 oranında azaltma başarısı gösterdi. 

YURTİÇİ KARGO’DAN MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİNİ ARTIRAN YATIRIMLAR

Pandemi dönemi ile birlikte hızlı bir dönüşümün yaşandığı 
e-ticaret dünyasında birkaç yılda yapılması beklenen yatı-
rımlar aylar içinde uygulanmaya başladı. E-ticaret sektörü-
nün sahadaki en büyük destekçisi olan kargo sektörü, aynı 
şekilde 2020 yılında önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Türki-
ye’nin en büyük kargo şir-
keti konumundaki Yurtiçi 
Kargo’da bu yıl yaptığı ya-
tırımlarla sektörün kargo 
kapasitesini yükselterek 
müşteri memnuniyetini 
artırdı. Özellikle konut 
bölgelerine yönelik yatı-
rımlarla birim ve perso-
nel sayısını artıran şirket, 
teslimat hızını artırmanın 
yanı sıra YK Plus projesi ile 
müşterilerine yeni teslimat 
seçenekleri de sundu. 

HABER

YURTİÇİ KARGO YATIRIMLARININ MEYVESİNİ ALDI, 
ŞİKÂYETLERİNİ YÜZDE 63 AZALTTI

Modern ekonomi sürecinde alışverişler e-ticarete kayınca kargo ve taşımacılık 
firmalarına büyük iş düştü. Niş yatırımlarla adından söz ettiren Yurtiçi Kargo, yüzde 63 

oranında şikayetleri azalttı.

KARGO SEKTÖRÜNÜN KAPASİTESİNİ ARTIRDI

Yurtiçi Kargo, 2020 yılı içerisinde açtığı yeni birimlerle birlikte bin-
den fazla birim sayısına ulaşırken, 3 binden fazla yeni istihdam ile 
birlikte personel sayısını da 18 bine çıkardı.  Eylül ayında hizmete 
sunduğu YK Plus projesiyle müşterilerine yeni teslimat seçenekleri 
sunan şirket, aynı zamanda kargo kapasitesini de artırdı. YK Plus 
çatısı altında 4 yeni modeli sektöre kazandıran şirket, aracı olanla-
ra kargo sektörüne girme şansı verdiği YK Plus Taşıyıcı modeli ile 
operasyonel gücünü artırdı. YK Plus Teslim Noktası ve YK Plus 7/24 
kargo dolabı modelleriyle de müşterilerine yeni teslimat seçenek-
leri sunan Yurtiçi Kargo, evde kargo bekleme dönemini sona er-
dirdi. Doğrudan Dağıtım Noktası olarak adlandırılan YK Plus DDN 
modeli ile e-ticaret gönderilerinin hızlı gönderimini sağlayan Yurtiçi 
Kargo, Türkiye genelinde 50 DDN’yi hizmete sundu. Müşteri ka-
bulü ve kargo alımının yapılmadığı merkezler e-ticaret gönderileri-
nin doğrudan müşterilere ulaştırılabilmesi için kurgulandı. İlerleyen 
dönemde DDN sayısını artırmak için çalışmalarını sürdüren şirket, 
Türkiye’nin en büyük otomasyon sistemine sahip transfer merke-
zinin inşasına da bu yıl içerisinde başladı. Gelecek yıl hizmet ver-
meye başlayacak olan otomasyon sistemine sahip transfer merkezi 
dünyanın sayılı merkezlerinden biri olacak ve saatte 30 bin kargo 
işlenerek araçlara yüklenecek.  

ALJ Finans’tan Yeni Dönem İçin Stratejiler

Kontrollü sosyalleşme kapsamında tüm 
önlemlerin alındığı ve katılımcıların me-
safeli sosyal hayat kurallarına uyarak bir 
araya gelindiği etkinlikte otomotiv finans-
man sektörünün koşulları ile ihtiyaçları 
değerlendirildi. 

Irmak: Yeni dönemde finansal 
teknoloji önem kazanıyor

ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak, 
iş ortaklarına yönelik gerçekleştirdiği su-
numda Koronavirüs salgını nedeniyle iş 
yaşamında köklü değişikliklerin meydana 
geldiğini ve bunların büyük ölçüde kalıcı 

olabileceğini belirterek “Pandemi sonra-
sında hızla dönüşüm geçiren dünyamız-
da, iş modelleri ve iş süreçleri daha hızlı 
dijitalleşecek. Finansal hizmetler, dijital-
leşme açısından en gelişmiş uygulamaları 
barındıran sektörlerden biri. Özellikle 
ülkemizdeki bankacılık ve finans sektör-
lerindeki mobil ve web uygulamalar, evi-
nizden çıkmadan pek çok işlemi yerine 
getirebilmenize olanak sağlıyor. Bu doğ-
rultuda, ALJ Finans olarak müşterilerimi-
ze yaklaşık 3 yıldır uçtan uca dijital kredi 
başvuru hizmeti sunuyoruz. Müşterileri-
miz istedikleri yeni veya ikinci el araçla-
rını ilgili markanın, bayinin veya ikinci el 
pazar yerinin sitesinden inceliyor, fiyat 
karşılaştırması yapıyor ve seçiyor. Kredi 
başvuru işlemi için KredimOL mobil veya 
web uygulamamızı kullanıyor. Anlaşmalı 
satıcılarımız aracılığıyla gerçekleştirdiği-
miz kredilendirme işlemi yine elektronik 
ortamda sürdürülen e-sözleşme süreci 
ile daha da kolaylaşıyor. Müşterilerimize 
kredi alma yolculuklarında hızlı ve kolay-
lık sağlayan özellikli hizmetler sunabil-
mek en önemli hedefimiz.” dedi.

“Türkiye otomotiv sektöründe 2. El 
pazarının önemi artıyor”

Otomotiv sektörünü de değerlendiren Ir-
mak “Otomobil, her dönemin yatırım ara-
cı olmaya devam ediyor. Özellikle bu sene 
pandemi ile birlikte hem yeni hem de ikinci 
el pazarı yukarı yönlü büyük ivme gösterdi. 
Yeni araç pazarı 750 bin seviyelerine yak-
laşırken ikinci el pazarının da 6,5 milyona 
ulaşması bekleniyor. Son 3 yıldır bir adet 
sıfır otomobile karşılık on adet ikinci el araç 
el değiştirdi.  3-4 yıl öncesinde ALJ Finans’ın 
kredi hacminin yaklaşık yüzde 20’sini ikinci 
el otomobil kredileri oluştururken, bugün 
çoğunluğunu oluşturuyor. Bu artış hem 
müşteri hem de iş ortaklarımızın talepleri 
doğrultusunda sunduğumuz butik hizmet-
lerle gerçekleşti. Dijital platformlar, anlaş-
malı iş ortaklarımız ve satıcılarımız aracılığı 
ile 15 yaşa kadar araçlar için 48 aya varan 
vadelerde ikinci el kredi çözümleri sunuyo-
ruz. Müşteri ihtiyaçlarına göre ödeme seçe-
neklerini özelleştirebiliyoruz. İş ortaklarımı-
zın araç tedarik süreçlerine stok finansmanı 
hizmetimiz ile destek oluyoruz” şeklinde 
konuştu.

Otomotiv kredilerinde uzmanlaşan ALJ Finans, Marmara bölgesi anlaşmalı iş ortakları ile bir araya 
gelerek önümüzdeki dönemlere ait ihtiyaçlarını ve ortak stratejilerini belirledi. 

ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak

FİNANS



28 29

RÖPORTAJ

UYAD, Çalışmalarıyla Fark Yaratıyor
UYAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Tuğçe İplik 
ile UYAD’ın 
çalışmalarını 
konuştuk. 

UYAD-Uluslararası Yö-
netim Asistanları Derne-
ği, 2018’de Türkiye’de 
faaliyete geçen ilk resmi 
mesleki dernek olma 
özelliği taşıyor ve tüm 
kurucuları kadınlardan 
oluşan yönetim kuruluna 
sahip bir sivil toplum ku-
ruluşudur. Editör Ahmet 
Doğan’ın sorularını yanıt-
layan UYAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tuğçe İplik, 
“Yönetim asistanları ara-
sında dayanışma ve bilgi 
paylaşımı sağlarken ku-
rumsal iş birliklerimizle IK 
alanında referans noktası 
olarak da faaliyetlerimizi 
sürdürmekteyiz” dedi.

Ofis çalışmaları online üzerinden gerçek-
leşti

UYAD olarak 2020 yılını nasıl geçirdiniz, pandemi; 
işlerinizi nasıl etkiledi?

2020 yılı her mesleği olduğu gibi ofis profesyonelleri-
ni de etkiledi. Mart 2020’de evlere kapandığımızda 
sektörel ilk anketimizi gerçekleştirerek uzaktan çalış-
ma verimliliği konusunu ele aldık. İş yapış şekillerimizi 
değiştiren gelişmeler farklı iş yüklerini de beraberinde 
getirdi. Belki ajanda yönetimindeki uçak ve otel gibi lo-
jistik organizasyonların yerini online sunum hazırlamak, 
rapor düzenlemek, online toplantı organizasyonları aldı. 
Çalışmakta olduğumuz tedarik kaynakları farklı kay-

naklara yöneldi. Pandemi dolayısıyla dayanışma ve bilgi 
paylaşımının güvenli kaynaklardan sağlanmasının önemi 
bir kez daha arttı. Ne mutlu ki üyelerimiz ve bağlantı-
larımız bu dönemde iş kaybına uğramadı hatta yaz dö-
nemi sonunda işe yerleştirme hareketliliği yaşadığımızı 
bile söyleyebilirim. 2020 yılını online çalışma düzeninde 
geçirdiğimiz için faaliyetlerimizi de online olarak ger-
çekleştirdik ancak bunu yaparken arı bilgi ve gürültüsüz 
iletişime önem verdik. Yine uluslararası bir kuruluş olan 
JCI bünyesinde JCI Bahçeşehir şubesiyle iş dünyasından 
katılımcılarla verimli söyleşiler gerçekleştirdik.

“Learn From The Best”

2021 hedef, beklenti ve UYAD’ın projelerini anla-
tır mısınız?

Öncü hareketlerimize 2020-2021 güz dönemini kapsa-
yan online eğitim & mentörlük projesini ekledik. Isparta 
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde hem UYAD 
üyelerinden  hem de paydaşımız iş kadınlarını öğrenci-
lerle buluşturduğumuz “Learn From The Best” prog-
ramını tasarladık. Yine 2021 Bahar döneminde de bu 
eğitim programına devam edeceğiz. Kurumsal şirketle-
rin referans noktası olma konumumuzun hassasiyetiyle 
yine IK alanında hem işe yerleştirme hem de maaş ska-
lasında düzenlemelere yönelik raporlama çalışmalarımız 
olacak. Elbette bu çalışmalar için tüm ofis profesyonel-
lerinin dayanışma ve katılımına ihtiyacımız var çünkü 
sektörde maalesef derin bir kaynak eksikliği olduğu için 
bizlere çok iş düştüğünün farkındayız. Ne kadar birlik 
olursak o kadar kaynak oluşturabilir ve ilerleyen dö-
nemlere referans verileri sunabiliriz. Özellikle pandemi 
ile başlayan istatistiki çalışmalar bu mesleğin evrimine 
yönelik çok değerli veriler sunacaktır.

UYAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuğçe İplik

RÖPORTAJ

UYAD, mesleğin farkındalığını sağlıyor

UYAD, üyelerine hangi katma değerleri sağlıyor, 
UYAD olarak üyelerinizden ne gibi talepler geli-
yor, siz buna dernek olarak nasıl cevaplar veriyor-
sunuz, toparlayarak değerlendirir misiniz?

UYAD öncü ve profesyonel duruşuyla hem yönetim 
asistanları hem de kurumsal şirketler nezdinde  katma 
değerli bir kuruluş;  bunu nitelikli ve kıymetli üyeleri sa-
yesinde oluşturuyor. Biz üyelerimizin deneyim ve biri-
kimlerini aktarabileceği bir alan oluşturarak birlik içinde 
ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz. “Learn from the 
Best” programıyla da, topluma katkı alanında hem bi-
reysel hem kadının yeri hem de mesleğin farkındalığında 
önemli bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz. Mesleki 
bir sivil toplum kuruluşu olarak da çalıştığı kurum veya 
yöneticilerinden bağımsız kendi kimlikleri ve yetkinlik-
leriyle varolmaları için ünvansız bir paylaşım alanı oluş-
turuyoruz. Çünkü dönüşen dünyada emekli olana kadar 
aynı mesleği yapmak yerinde saymak olur. Kendi bakış 
açımda bir ömre üç kariyer sığabileceğini düşünüyorum 
ve yetkinlikli yönetim asistanları için IK kariyer koçluğu 

çalışmalarıyla farklı iş kollarına danışmanlık veriyorum. 
Bu yüzden UYAD üyeleri arasında farklı sektörlerde ça-
lışanların yer almasını destekliyoruz.

Yönetim asistanlığı aslında perdenin arkasında-
ki asıl güç. Asistanlık, hafife alınmayacak, takım 
oyunu içerisinde çok özel bir yönü olan ve takımı 
harekete geçiren bir dişli. Siz bu anlamda neler 
demek istersiniz?

Evet yönetim asistanlığı her ne kadar çalışılan yöneti-
ci ve kuruma göre değişkenlik gösterse de iş yükü ve 
dinamikliği açısından takım oyununun özel bir parçası. 
Gelenekselliğin ötesinde iletişim ve organizasyon bece-
rilerinin de gerekliliğini beraberinde getiriyor. Kıdemin 
anlamı artık çalışılan yıldan ziyade farklı iş becerilerine 
sahip meraklı, sorumluluk almayı isteyen, çözüm odaklı, 
direnç göstermeyen, adapte olabilen ve organizasyo-
nun akışkanlığında çalışabilmek olarak değişti diyebili-
riz. Teknolojinin ve otomasyonun rutin işleri elimizden 
alacağını ön görürsek daha fazla insani değer ve katma 
değer sağlayabilecek çalışanların organizasyonlarda ka-
lacağını göreceğiz.

“Uyan, Yılma, Aklını Kullan ve 
Değiş”

UYAD olarak ülkemizde geç kalınmış 
bir mesleki kuruluşa öncü olurken ilham 
verdiğimiz nice kadınlara ve kurumlara 
dokunmanın gururunu taşıyoruz. Pande-
miden de önce kuruluşumuzun mottosu 
olan sözümüzün arkasında olarak “Uyan, 
Yılma, Aklını Kullan ve Değiş” diyerek bu 
organizasyonel değişime adapte olan ve 
olmak isteyen tüm kadınları öncelikle kız 
kardeşlik anlayışıyla dayanışmaya davet 
ediyoruz.
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Zuhal Mansfield: Rujumu da Sürerim Taşımı da Keserim

Ülkemizin önemli iş 
insanlarından Zuhal 
Mansfield, kadın emeğinin 
ve gücünün sektörleri 
nasıl hareketlendirdiğini 
vurguluyor.

Bazı kişiler vardır hayatımızda ‘iyi ki 
tanımışım’ ya da ‘keşke bu kişiden 10 
tane daha olsa ülkemiz muasır mede-
niyetler seviyesini çoktan yakalardı’ 
dediğimiz... Bazı insanlar vardır ışıltı-
sıyla, enerjisiyle hayatımızı olumlu an-
lamda etkileyen. Bazı insanlar vardır, 

hayatımızı daha an-
lamlı kılan ve yaşama 
sevincimizi artıran... 
İşte bu röportajımız-
da o kişilerden birini 
sizlere tanıtacağız.

LADY DRAGON: 
ZUHAL 
MANSFIELD

Enerjisi, özgüveni ile 
madencilik sektörü-
nü yurtiçi ve yurtdışı 
her platformda temsil 
eden Zuhal Mans-
field, 1996 yılından 
beri başta mermer ve 
doğal taş olmak üze-
re hem üretim hem 
de ihracatını yapıyor. 
Halen DEİK Afrika 
Yönetim Kurulu’nda 
Başkan Yardımcısı, 
Türk-Mısır İş Konseyi 
Başkanı, Türk-Ukray-
na İş Konseyi Başkan 
Yardımcısı, MADE IN 
TURKEY dergisinde 
Yayın Kurulu’nda, Ka-
dın Girişimciler Der-
neği “KAGIDER’’in 
de kurucularından, 

TOBB Kadin Girisimciler Kurulu Bile-
cik İl Başkanı, TRT Üretimden Kalkın-
maya Programı ,”Başarının Formülü” 
Sosyal Projesinin Sunucusu görevle-
rinde bulundu. 2000 yılında “Yurt Dı-
şında Yaşayan Başarılı Girişimci Ödü-
lünü”, 2002 yılında “En İyi Madenci 
Ödülünü”, 2008 Yılında “En İyi Kadın 
Girişimci”, 2009 yılında “En İyi Kadın 
İhracatçısı Ödülü” aldı. Zuhal Mans-
field, TMG Dış Ticaret Madencilik , 
MANSFIELD Madencilik Sanayi ve İn-
şaat Ltd, Vera Pera Turizm Şirketleri-
nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. En son 
da By Protokol Dergisi olarak Gümüş 

Kariyer Ödülüne layık görüldü. Hong 
Kong’da “Lady Dragon” diye ad ta-
kılan maden sektörünün önemli bir 
temsilcisi Zuhal Mansfield’in iş dünya-
sı ve özel hayata dair düşünceleri de 
kendisi gibi enerji dolu... Editör Ahmet 
Doğan’ın sorularını yanıtlayan Zuhal 
Mansfield’e teşekkür ederiz.

Türkiye’nin madenci ilk kadınısı-
nız. Bu nasıl bir duygu?

İlki ben değilim. Yurtdışında başladı-
ğımda ikincisiyim. Ama entegre bu işi 
yapan ilki benim. İnsanlar televizyon-
da, sosyal medyada beni gördüğü için 
sanırım beni ilk sanıyorlar. Unutma-
yalım ki Türkiye’nin pek çok yerinde 
mermer veya maden olsun aile işlet-
melerinde el birliği ile madencilik ya-
pılıyor. Çoğu küçük atölyelerde eşler, 
kızlar, gelinler, çocuklar hep bir arada 
bu sektörü bugünlere getirmişler. Eğer 
biraz da işin tarihine bakacak olursak: 
Soma’da pek çok kadının 100 yıl önce 
madenlerde çalıştığı hatta yönetici-
lik yaptığı biliniyor. Mesela, Soma’nın 
Darkale Köyü’nde sadece kadınların 
çalıştığı yeraltı maden işletmesi var-
dı. 1910 yıllarından bahsediyorum. 
Çünkü erkeklerin hepsi Birinci Dünya 
Savaşı için çağrılmış. Ülkenin kömüre 
ihtiyacı vardır, bunların temin edilmesi 
de kadınlar sayesinde olmuştur. Made-
nin nizamını da sağlayan Berberlerin 
Fatma Çavuş adlı otoriter bir hanım-
mış.

Berberlerin Fatma Çavuş

Yine bir kaç yıl önce, Kastamonu’nun 
Hanönü ilçesinde yapımı tamamlanan 
bir park ve Çeşme’ye Türkiye’nin ilk 
kadın şehidi Huriye Güney’in adı ve-
rildi. Huriye Güney, maden mühendisi 
olarak çalıştığı madende grizu patla-
ması sonucu hayatını kaybetmişti. Bir 
park ve çeşme ile hatırlanması güzel 

bir örnek oluşturacaktır. Aynı şekilde 
Berberlerin Fatma Çavuş da herhangi 
bir maden müzesinde veya Soma’da 
bilinen bir yerde onu hatırlayacak bir 
eser oluşturulmalıdır. Kadınlar ihtiyaç 
duyulan her alanda varlıklarını gösteri-
yorlar. Benim ilk olarak lanse edilmem 
önemli değil. Bu bana sektörü daha iyi 
temsil etme sorumluluğu veriyor.

TMG, kendi alanında mütevazı 
ama itibarlı bir madencilik 
şirketidir.

TMG Madencilik ve Dış Ticaret 
nasıl bir şirkettir? Madenciliğin 
hangi alanlarında faaliyet gösteri-
yor?

TMG, kendi alanında mütevazı ama 
itibarlı bir madencilik şirketidir. Tüzü-
ğümüzde de belirtiğimiz gibi; şu anda, 
tümü toplam kalite için eğitimli işgücü 
tarafından çalıştırılan en son maki-
ne gücü teknolojisi ile donatılmış bir 
taş ocağı ve bir fabrika işletmektedir.  
TMG olarak, müşterileri malzemeler-
den memnun etmenin yeterli olduğu-
na, aynı zamanda müşteri hizmetleri 
ve bakımının memnuniyetini sağlama-
nın da gerekli olduğuna inanıyoruz. 
1992 yılında kurduğumuz bu şirket 
bugüne kadar oluşturduğu iş hacmi ve 
müşteri portföyü ile istikrarlı oluşunun 
meyvelerini de topladı. Öyle ki 500’ü 
aşkın projeyi tamamladık ve 9 bine 
yakın müşteri portföyümüz var, yur-
tiçinde ve yurtdışında  82 ödül aldık.  
Geldiğimiz noktada yılda 350 bin met-
rekare bitmiş ürünü dünyanın dört bir 
tarafına ulaştırıyoruz. Eğer dış ticaretle 
uğraşıyorsanız, mutlaka ticari olan di-
ğer emtialara da giriyorsunuz. Biz de 
öyle yapıyoruz. Doğal taş dışında işle-
rimiz oluyor ama asıl işimiz mermer ve 
doğal taş sektörüdür. Bunun yanı sıra 
Pera Hotel ile turizmde yer alıyoruz.

Kadınlar iş hayatında yoksa 
bu ülke için yüzde 32 işsizlik 
demektir

Madencilik gibi erkek egemen bir 
sektörde başarılı olmak zor mu? 
Bugüne kadar karşılaştığınız en 
büyük zorluk neydi?

Kadınları iş hayatından uzak tutmak, 
onlara değil bütün ülkeye karşı bir ta-
vırdır. Evet, erkek egemen bir toplum-
dayız, ama kadınlar iş hayatında yoksa 
bu ülke için yüzde 32 işsizlik demek-
tir.  İsveç’te, Afrika’da, Avustralya’da, 
Çin’de ve Hong Kong’da uzun yıllar 
yaşayıp çalıştım. Türk mermer Sek-
törü için Çin’de pazar kurdum. Bugün 
Türkiye Çin’e milyarlarca dolarlık ihra-
cat yapıyor ve ben bundan gurur du-
yuyorum.  Yaklaşık 40 yıla yaklaşan bu 
deneyim benim bakış açımı, olaylara 
yaklaşımımı, değerlendirmelerimi de 
değiştirdi. Yaşadığım bu ülkelerin hiç 
birinde kadın-erkek ayrımı olmaması 
benim en büyük şansımdı.

Kadın, çoklu düşünebilen 
şekilde yaratılmıştır

Ev işlerindeki becerisiyle, mutfağın 
ihtiyaçları ve yönetimiyle, çoluk ço-
cuğun bütün dertleriyle baş eden bir 
kadını düşünün. Düşünün, detayları 
unutmayan, kaçırmayan birinin iş dün-
yasında nasıl müthiş işler yapacağına 
da kıyas edin. Kadın, çoklu düşüne-
bilen ve farklı çözümler geliştirecek 
şekilde yaratılmıştır. İşte bu kadın giri-
şimci olup ister evdeki salçayı, isterse 
madeni çıkarıp satabilir ve satmalıdır. 
Önceki cevaplarda da dediğim gibi, 
ben sektöre başladığımda iki kadındık. 
Ama bugün beni ve kadın meslektaş-
larımı örnek göstererek pek çok aile 
işletmesi gelinini, eşini, kızını artık şir-
ketlere ortak yapmaktadır. Bu konuda 
ben örnek olabilmişsem kendimi bah-
tiyar sayarım.

RUJUMU DA SÜRERİM, 
TAŞIMI DA KESERİM

Evet, bizim sektörde 6 bin er-
kek girişimci, yönetici  ve işa-
damı var. Maden İhracatçıları 
Birliği yönetimine aday olmuş-
tum. 49’a karşı 51 oyla olarak 
kaybettim. Demek ki kadınları 
takdir eden, beni de başkan 
görmek isteyen pek çok erkek 
meslektaşım var. Dolu dolu 
yaşıyorum ve mesleğimin ge-
reğini de hakkıyla yerine geti-
riyorum. Yani derler ya rujumu 
da sürerim, taşımı da keserim. 
Ben, adın ve erkek olmaya ta-
kılmıyorum. İnsan olmak yeter. 
Zaten işinize profeslyonelce 
yaklaştığınızda kimse size kadın 
mı, erkek mi diye bakmıyor.  
Dahası sektörümde hiç mobing 
görmedim. İtilip kakılmadım. 
Ama akıllı olduğum için top-
lumun pek çok biriminde çok 
ciddi mobing gördüğümü bili-
yorum. Aklıma taarruz edenleri 
çok gördüm.
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KRİZ YÖNETİMİ VE LİDERLİK

Fatih Anıl / Yönetim Danışmanı

Krizin gelişim süreci, bir hastalığın gelişim sürecine benze-
tilebilir. Hastalığa ilişkin öncü göstergeleri zamanında fark 
ederek erken teşhis ve önleyici tedavi ne kadar erken baş-
larsa, krizi engellemek daha kolaylaşır. İçinde bulunduğu-
muz global ekonomik ve politik sistem içinde sıklıkla kriz 
sözünü işitir olduk. Ekonomik anlamda konuya baktığımız-
da büyümenin negatif çıkması başlıca belirleyici olmakla 
birlikte, yükselen işsizlik, aşırı enflasyon, deflasyon, döviz 
kurlarındaki şiddetli dalgalanmalar kriz atmosferi olarak gö-
rülebilir. Kriz ortamlarında işletmeler açısından liderlik, kri-
zin yönetilebilmesi için çok önemlidir. Kriz yönetimi ancak 
güçlü ve donanımlı liderlerle başarılabilir. Öngörü sahibi bir 
lider, kriz belirtilerini algılama konusunda gerekli duyarlı-
lıkları göstererek işletmenin krize girmesini önleme veya 
aniden ortaya çıkan sıkıntılı ortamları şirketi en az maddi 
kayıpla kurtaracak süreci yönetebilme becerisini gösterir 
(Tutar, 2000, s.90).

“KORKU KRİZİ”Nİ “FIRSAT KRİZİ”NE 
DÖNÜŞTÜREN KAZANIR

Kriz yönetimi, bir liderin olabilecek tehlike ortamlarında 

şirketinin amaçlarını kabul edilebilir bir maliyetle karşılama-
ya gayret etme süreci olarak da görülebilir. Kriz ortamların-
da güçlü bir lider işletmesinin muhtemel kayıp ve kazançla-
rını yakinen takip edebilmelidir. Hesaba katılması gereken 
en önemli unsurlardan biri krizlerin tehditlerle birlikte iş-
letme açısından kazanca neden olabilecek fırsatları da getir-
mesidir. Şirketin karşı karşıya kaldığı fırsat ve tehditler kriz 
yönetiminde belirleyici rol oynar. Başarılı bir lider, tehlikeye 
yönelik ‘korku krizleri’nin yönetiminde olabilecek kayıpları 
asgariye indirebilirken, ’fırsat krizi’nin yönetiminde muh-
temel kazançların azamileştirilmesini gerektirir (Dinçer, 
1992, s.334). Kriz liderliği öncelikle değişimi ve değişime 
katılmayı gerektirir. Kriz yönetimi için psikolojik unsurda en 
önemli faktör, liderin inandırıcılığını istikrarlı şekilde koru-
masıdır. Kriz yönetimi belirsizliği ve gerilimi arttırıcı rahatsız 
edici konularla yüzleşmek gibi cesur liderlere ihtiyaç duyar. 
Bu nedenle liderden en alt kademe çalışanına kadar tüm 
çalışanlar yeni bir örgütsel felsefe ve vizyonla kriz üzerine 
odaklanırlar (Tutar, 2000, s.87).

KRİZİN GELİŞİ, HASTALIĞIN GELİŞİNE 
BENZER

Krizin gelişim süreci, bir hastalığın gelişim sürecine benze-
tilebilir. Hastalık had safhaya ulaşıncaya dek, nasıl birtakım 
belirtiler gösterirse, kriz tüm şiddeti ile ortaya çıkmadan 
önce belirli uyarı sinyalleri gönderir. Hastalığa ilişkin öncü 
göstergelerin zamanında fark edilerek erken teşhis ve ön-
leyici tedavine kadar erken başlarsa krizin gönderdiği öncü 
uyarı sinyallerinin belirlenmesi de krizin ortaya çıkışının en-
gellenmesini o kadar kolaylaştırır. Erken uyarı sinyallerinin 
lider tarafından gerektiği gibi izlenip değerlendirilmesi so-
nucunda krizin etki¬lerin azaltılması mümkün olabilecektir 
(Busse, 1985, s.166).
 
TAKİP VE ANALİZ ÖNEMLİ 

Krizden kaçınmak dış çevreyi sürekli takip ve analizi ge¬-
rektirir, tüm iletişim kanalları açık olmalı bir diğer deyişle 
işletmenin radar sistemi iyi çalışmalıdır. Kriz yönetiminde 
en önemli faktörlerin başında şirket içi analiz yapılarak işlet-
me kaynaklarının potansiyel krizde gös-tereceği direnç ka-
pasitesinin kontrolüdür. Sonuç olarak kriz yönetimi, güçlü, 
vizyon sahibi, ekonomi ve politik anlamda global hayatı iz-
leyebilme yeteneğine sahip yöneticilerle gerçekleştirilebilir.

MAKALE

FAZLA ÇALIŞMALARIN İSPATI ÜZERİNE

Çiğdem Üstgül/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-Finans Uzmanı

Bilindiği gibi işverenler ile işçiler arasındaki sıklıkla yaşanan 
sorunlardan biri de işçilerin normal çalışma süresinden 
daha fazla çalıştığını ve bunun ücret karşılığını tam alama-
dığını iddia etmesidir. Muhasebe veya insan kaynakları de-
partmanı çalışanları ve sorumlularının ihmali veya iş yoğun-
luğu nedeniyle belgeler üzerindeki eksiklikler sonradan bazı 
sorunlara yol açabilmektedir. Bu yazımda işverenlerin bu 
konuda çalışanları ile sorun yaşamamaları için nelere dikkat 
etmeleri gerektiğine kısaca değinmek istedim. 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 41. Maddesine göre haftalık 45 saati aşan ça-
lışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir. Her bir 
saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücre-
tinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi 
suretiyle ödenir. Haftalık çalışma süresinin iş sözleşmesinde 
kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda, yukarıda be-
lirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma 
süresini aşan ve kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar ise 
fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, 
her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalış-
ma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş 
yükseltilmesiyle ödenir.

Fazla çalışma durumu

Yargıtay 22.hukuk Dairesi’nin 03.12.2018 tarihli, 
2017/18736 esas nolu 2018/25889 nolu kararına göre üç 
temel konu ön plana çıkmaktadır;

-Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla 
yükümlüdür. 
-İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye ka-
dar kesin delil niteliğindedir. 
-Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle 
işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, 
delil niteliğindedir. 

Fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması 
durumunda tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile 
sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen 
genel bazı vakalar da bu noktada göz önüne alınabilir:
-İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de faz-
la çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır. 

-İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendi-
ği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma 

yaptığının ileri sürül-
mesi mümkün değildir. 
Ancak, işçinin fazla ça-
lışma alacağının daha 
fazla olduğu yönündeki 
ihtirazi kaydının bulun-
ması halinde, bordroda 
görünenden daha fazla 
çalışmanın ispatı her 
türlü delille söz konu-
su olabilir. Buna karşın, 
bordroların imzalı ve 
ihtirazi kayıtsız olması 
durumunda dahi, iş-
çinin geçerli bir yazılı 
belge ile bordroda ya-
zılı olandan daha fazla 
çalışmayı yazılı delille 
ispatlaması gerekir. Bordrolarda tahakkuk bulunmasına rağ-
men bordroların imzasız olması halinde ise, varsa ilgili dö-
nem banka ve tüm ödeme kayıtları celp edilmeli ve öden-
diği tespit edilen miktarlar yapılan hesaplamadan mahsup 
edilmelidir. Fazla çalışmanın yazılı delil ya da tanıkla ispatı 
imkan dahilindedir. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve 
bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer ve-
rilemez. Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması 
ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda 
hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama 
halini almakla birlikte fazla çalışmanın tanık anlatımları yeri-
ne yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması esas ola-
rak alınmaktadır. İşverenin tuttuğu ispata yönelik kayıtlarda 
işçinin imzasının bulunması önem arz etmektedir. İşverence 
tutulan ve işverence değiştirilebileceği, işverenin tercihine 
uygun olarak yönlenebilecek kayıtlara mahkemelerce itibar 
edilmemektedir.

Özetle; yerleşik Yargıtay içtihatlarından da yola çıkıldığında 
fazla çalışma iddialarının ispatında: özellikle işçinin imzasını 
taşıyan bordro, işyeri kayıtları, işe giriş-çıkışı gösteren bel-
geler, tanık beyanları, keşif ve bilirkişi delillerine dayanıl-
maktadır. İşverenin bordrolarda işçinin imzasını alması, bu 
bordrolarda fazla çalışma sütununa yer verilmesi olası bir 
fazla çalışma uyuşmazlığı riskini bertaraf etmeye yardımcı 
olacaktır.
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DAHA YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA İÇİN 
DAHA TEMİZ ENERJİ

Dünyanın en büyük sorunu enerji… 
Enerjideki ihtiyaç giderek artarken ‘daha fazla enerji üreterek 
mi, daha az enerji tüketerek mi’ bu verimliliği sağlayacağımız 

konunun en can alıcı sorusu olarak karşımıza çıkıyor. 
KOBİLIFE olarak Enerji dosyamızı sizlere sunuyoruz.
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Enerji verimliliği geleceğimizi şekillendirecek 
en önemli unsurların başında geliyor. İş yaşamı 
enerji verimliliğinden maksimum fayda sağlamak 
için ar-ge çalışmalarıyla gecesini gündüzüne 
katmış durumda. Enerji verimliği sağlayan 
ürünler, enerji tasarrufunu beraberinde getiren 
uygulamaların albenisi yükselirken eski nesil 
enerji tüketen ürün ve uygulamalardan hızlı bir 
şekilde vazgeçiliyor.

ÇOK ENERJİ ÜRETMEK Mİ, AZ ENERJİ 
TÜKETMEK Mİ?

Enerji verimliliğin ana fikri ‘daha fazla enerji üretmek mi, 
daha az enerji tüketmek mi’ sarmalında gizli. İş dünyası, 

daha fazla enerji üretmenin gerekli olduğunu ifade ederken 
çevreciler daha az enerji tüketerek bu işin üstesinden geli-
neceğini ifade ediyorlar.

YENİLENEBİLİR, TEMİZ VE ALTERNATİF 
ENERJİLER

Türkiye, iklim ve doğası gereği rüzgar, güneş gibi yenilene-
bilir ve temiz enerjiye son derece müsait. Fakat ülkemiz, 
bu konuda henüz istenilen seviyelerde enerji üretme kapa-
sitesine sahip değil. Güneş göremeyen Almanya’da bile 100 
katımız güneş enerjisi üretiliyor. Bu durumdan ülkemizin 
ders çıkarması ve temiz enerjiye geçmesi gerekmiyor mu? 
Hepsini ve daha fazlasını konunun taraflarıyla görüştük. Bu 
araştırma konumuzun yapılmasında katkılarını esirgemeyen 
Gamze Nur Şenyiğit’e teşekkür ederiz.
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Enerji Federasyonu, Bilgilendirme Çalışmaları Yapıyor

Tüm Enerji Üretici ve Tüketici 
Dernekleri Federasyonu Genel 
Başkanı Murat Nizamettin 
Özbay, Federasyon olarak 
bilgilendirme çalışmaları 
yaptıklarını söyledi.

Tüm Enerji Üretici ve Tüketici Der-
nekleri Federasyonu, kısa adıyla Enerji 
Federasyonu; 2012 yılında yenilenebi-
lir enerji kaynaklarına dayalı dernek-
lerin bir araya gelerek kurdukları üst 
kuruluştur. Konuyla ilgili sorularımızı 
yanıtlayan Tüm Enerji Üretici ve Tü-
ketici Dernekleri Federasyonu Genel 
Başkanı Murat Nizamettin Özbay, 
“Federasyonumuz, ülkemizin tüm 
enerji kaynaklarının verimli kullanımı-
nı sağlamanın yanında, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı enerji üre-
timinin tabana yayılmasını için, herke-
sin kendi enerjisini üretmesine imkan 
veren projeler geliştirerek; “küçük sa-

nayi işletmeleri, fabrikalar, tarımsal iş-
letmeler, çiftçiler, belediyeler, hastane-
ler, üniversiteler ve okullar ile kentsel 
alanda yaşayan insanlar ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının giderlerini en 
aza indirmeleri ve ülkemizin çevresel 
enerji güvenliği ve verimliğini sağlaya-
cak çalışmalar yapmaktadır. Enerji Fe-
derasyonu, ülkemizin yenilenebilir ve 
tüm enerji sektöründe, üretici ve tü-
keticilerin örgütlenmesini hedefleyen 
bir kuruluş olmuştur” dedi.

NÜFUSUMUZ HIZLI 
ARTIYOR, ENERJİYİ VERİMLİ 
KULLANMALIYIZ

Dünya kaynaklarının sonsuz ol-
madığını biliyoruz. Dünyanın su-
dan sonra en önemli kaynakları 
arasında enerji geliyor. Enerjide 
verimlilik nasıl sağlanabilir? Fede-
rasyon olarak bu anlamda ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz, projele-
riniz hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Enerji tasarrufunu da bu paralelde 
değerlendirir misiniz?

Kalkınmakta ve nüfusu artan bir ülke 
olması nedeniyle Türkiye’nin enerji tü-
ketimi hızla artmaktadır.  Bu tüketim, 
enerji kaynaklarının verimli kullanımı-
nı gündeme getirdiği gibi, enerji üre-
tim ve tüketiminde enerji güvenliğinin 
sağlanması önemli hale gelmiştir. Bana 
göre enerji verimliliği ile ilgili ezbere 
sözlerin aksine belirtmem gerekir ki 
enerji kullanımı ile ilgili bilinç, çocuk-
luk yıllarımızdan tutun da işletmeler 
kurduğumuz dönemlerimize kadarki 
farkındalıktır.

FEDERASYON OLARAK 
BİLGİLENDİRME 
SEMİNERLERİ YAPIYORUZ

Nüfus artışı, iç ihtiyaçlar, üretim atılım-
ları ile ilgili gereksinimlere dayalı elekt-

rik ihtiyacına dayalı elektrik santralleri 
kurmak değildir, kalkınmak enerji kay-
naklarının önemini bilip bu kaynaklar-
dan en verimli şekilde faydalanmayı 
şiar edinmektir. Federasyon olarak bu 
bağlamda öncelikle tabandan bilinç-
lenme esaslı seminerler yapmaktayız 
ve yanı sıra uygulamalar ile tüketicileri 
teşvik etmekteyiz.

Türkiye’de rüzgar, güneş, temiz, 
yenilenebilir enerji (iklim de buna 
çok uygun) neden istenilen se-
viyede değil? Gelişmiş ülkelerin 
hidroelektrikten vazgeçtiği, bu-
nun çevreye zarar verdiği ve fa-
kat Türkiye’nin bu alana yöneldiği 
söyleniyor. Bu söyleme katılıyor 
musunuz, değerlendirir misiniz?

Ülkemiz son yıllarda rüzgar ve gü-
neş enerji kaynaklarına dayalı üretim 
santralleri konusunda büyük bir atılım 
yapmıştır. Bunun yanı sıra biyokütle, 
jeotermal kaynaklara önem de gözle 
görülür hale gelmiştir. Neden istenilen 
seviyede değil diye düşünmektense 
acaba biz ne istiyoruz demek daha 
doğru olur. Açıkçası ülkemizde yeni-
lenebilir kaynaklara dayalı santrallerin 
kurulmasını teşvik etmek için, geç-
mişte alım garantileri ve döviz bazlı 
alımlar söz konusuydu.  Haliyle sant-
raller direkt elektrik talebine cevap 
olarak değil, salt yatırım aracı olarak 
görülmeye başlandı. Bilirsiniz ki konu 
ile alakasız gibi görünse de aynı örneği 
konut projelerinde de görüyoruz. Bu-
nun yanı sıra biz bu santrallerin büyük 
kısmını ithalat ile yapıyoruz, bu da ne-
den istediğimiz gibi değilin cevapların-
dan biridir.

HES’LERDEN BİR SÜRE 
DAHA VAZGEÇMEMEK

Peki çözüm ne olabilir bu konuda 
dersek, çözüm eksikleri olsa da yeni 
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çıkan mevzuatlara dayalı kurulumları 
desteklemektir ve enerji verimliliği 
konusunda her ne yaparsak yapalım 
bilinçlenemiyorsak, HES’lerden bir 
süre daha vazgeçmemektir.

STK’LARA SÖZ HAKKI 
VERİLMELİ

Enerji sektörünü, üretici ve tüketicisi, 
dağıtımcısı ve düzenleyicisi ile ülkenin 
tamamı olarak varsayarsak; tüketiciler 
olarak, kaynaklarımızı boşa harcama-
yalım. Geçen sene çok para etti diye 
tarlamızı domatese boğmayalım. So-
nunda satamayıp çöpe dökeceğimiz 
halde, ona harcanan enerji de ülkemi-
zin milli serveti. Nasıl olsa fabrikanın 
sahibi ben değilim deyip kullanılmayan 
araç-gereçleri çalışır halde bırakma-
yalım. O da hepimizin milli serveti…  
Üreticiler olarak, personel uygulamalı 
eğitimlerine önem verelim. Malzeme 

kalitemizi yeniden gözden geçirelim 
ve çağın gerisinde kalmayalım. Aynı 
vakitte örnek olarak 400Wp mono 
perc panel dururken vaktimizi 250Wp 
poli için harcamayalım. Dağıtımcılar 
olarak, bölge lisansınız dahilindeki kay-
naklar ve üreticilere daha titiz olalım, 
müdahale edilmesi gereken yerlere 
vaktinde intikal edelim, iletim ve da-
ğıtım hatlarımızın bakımlarına gereken 
önemi gösterelim ve son olarak özel-
likle kayıp kaçak bedelleri dürüst va-
tandaş, üretici vs gibi kişilere yükleyip, 
hırsızı daha fazla özendirmeyelim. Ka-
nun düzenleyici ve uygulayıcı kurumlar 
olarak ise en öncelikle ihtiyacımız ne 
ve hangi çözüm uygundur şeklinde dü-
şünerek, sadece üretici değil aynı za-
manda tüketicileri baz alarak kurulan 
sivil toplum örgütlerine de söz hakkı 
verip, görüşlerinden faydalanıp yönet-
meliklerimizi bunlara göre düzenleyip 
uygulayalım.

Fiyatlara Müdahale Kısa Vadede Düşüşe, 
Orta Vadede Yüksek Artışa Neden Olur

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma si-
tesi encazip.com’un kurucusu Çağada 
Kırım, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’deki 
elektrik fiyatları karşılaştırmasını şöyle 
yorumluyor: “Tavan fiyat uygulaması 
bazı durumlarda tüketicilerin lehine 
olabilirken, piyasa fiyatlarına devlet 
otoritelerinin müdahalesi çoğunlukla 
piyasa dengesini bozarak orta vadede 
fiyatların artmasına neden olur. Av-
rupa elektrik fiyatlarına baktığımızda 
da fiyatlara müdahalenin az olduğu 
İsveç, Hollanda, Avusturya gibi ülke-
lerde elektrik fiyatlarının gerek satın 
alma paritesine göre gerekse de reel 
fiyatlarda Avrupa ortalamasının altında 
olduğunu görüyoruz. Ülkemizde bu-
nun aksine bir durum söz konusu. Ka-
muoyundaki algı, elektrik fiyatlarının 
devlet tarafından belirlendiği yönünde 

ve bu yüzden elektrik fiyatlarının belir-
lenmesinde insanlardaki bu hassasiyet 
önemli bir faktör oluyor. Ancak ülke-
mizdeki elektrik piyasası serbestleşmiş 
durumda ve elektrik maliyetlerinin be-
lirlenmesinde devletin belirleyici rolü 
yok, olmamalı da. Tüketici tarafında 
ise ulusal tarifeler belirleyici unsur 
oluyor. Örneğin uzun yıllar boyunca 
paralel seyreden ev ve iş yeri elekt-
rik fiyatları arasındaki makas özellikle 
son dönemlerde açıldı ve evlerde tü-
ketilen elektriğin birim fiyatı 0,39 TL 
olurken, iş yerlerinde bu fiyat 0,58 TL 
dolayına çıktı. Her ne olursa olsun fi-
yatlandırma adil olmalı ve maliyetleri 
yansıtmalı, aksi halde kısa vadede daha 
ucuz elektrik tüketsek de orta ve uzun 
vadede elektrik fiyatlarındaki artış ne 
yazık ki hep gündemimizde olacak.”
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Solarturk Enerji, İlkleri Gerçekleştiriyor

SOLARTURK ENERJİ, 
TÜRKİYE’DE İLK GÜNEŞ 
ENERJİSİ PANELİ ÜRETİMİNE 
BAŞLADI

Solarturk’u okuyucularımıza tanı-
tır mısınız? Firmanızın hedeflerini, 
ürünlerinizi ve ürünlerinizde öne 
çıkanları anlatır mısınız?

2008 yılında marka tescili ile yola çıkı-
lan, 2009 yılında şirketleşen Solarturk 
Enerji, iki yıllık araştırma sonunda solar 
panel üretimine başlamıştır. Bu anlam-
da, Gaziantep’te kurulan ve Türkiye’de 
ilk güneş enerjisi paneli üretimine baş-
layan Solarturk Enerji olarak hede-
fimiz, dünya standartlarında, kaliteli 
ve yerli bir ürün üretmektir. Almanya 

TÜV sertifikasyon sürecini bitirerek 
IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61701 
Tuz korozyon, IEC 62804 PID FREE 
ve yüksek sıcaklık standartlarına uygun 
belgelerini alan firmamız, Türkiye’nin 
bu sektördeki ilk TSE tarafından IEC 
61215-61730  CE, IQNET ve TS EN 
İSO 9001-2008,TS EN İSO 14001-
2008,TS EN İSO 18001-2008,TSE-
HYB 12690-13381 belgelerini al-
mıştır. Avrupa Kalkınma ve İmar 
Bankası (EBDR) tarafından “Sürdürü-
lebilir Enerji ve Avrupa’daki PV Modül 
Yatırımı” konusunda “mükemmelliyet” 
ödülüne layık görülmüştür.

ÖDÜLLERİN EFENDİSİ

Ayrıca, TÜMSİAD tarafından düzenle-
nen “25 Altın Yıldız” ödülü çerçevesin-
de, bu sektörde “Altın Yıldız” ödülü ile 
takdir edilmiş ve Avrupa Yenilenebilir 
Enerji Birliği EUROSOLAR tarafından 
Türkiye Güneş Başarı Ödülü 2013 ile 
takdir edilmiştir. Bugün itibarıyla 9 yıla 
yakın üretim tecrübemiz ile Ülkemiz-
deki yatırımcılarımız için, Sıcaklığa ve 
sıcaklık değişimlerine dayanımlı panel-
ler üretmemiz önem arz etmekteydi. 
Biz de Solarturk Enerji ailesi olarak 
bunu üretmeye karar verdik. TÜBİ-
TAK başta olmak üzere üniversite 
hocalarımız ve teknik ar-ge ekibimiz 
TÜBİTAK 1511 kapsamında teknolo-
ji geliştirme alarak Ülkemiz şartlarına 
uygun, Yüksek ısıya ve +120 santigrat 
sıcaklığa dayanıklı PV güneş panelini 
üreten ilk ve tek firması olması sebe-
biyle, 2017 yılında 8.Türkiye Enerji 
Zirvesi’nde ‘’Altın Voltaj’’ ödülüne layık 
görülmüştür.

KAMU SEKTÖRÜNDE EN 
ÇOK PANEL TEDARİK EDEN 
FİRMAYIZ

Firma olarak enerji alanının nere-
sindesiniz? Enerji alanında hangi 

sektörlerle, kimlerle çalışıyorsu-
nuz? Enerji verimliliği ve enerji ve-
rimliliğinin önemi açısından neler 
söylemek istersiniz?

Yurt dışına, toplam 50 MW güneş pa-
neli ihracatı yapan ve dünyanın en bü-
yük 1 MW kapasiteli Off-Grid stadyum 
çatısı ve aşırı sıcak bölgede olan Irak 
‘’Bağdat Sadr Stadyumunda’’ paneli-
miz kullanılmıştır. Ülkemizdeki 60’a 
yakın ilimizde 350 MW kadar paneli-
miz kullanılmakta olup amacımız ka-
liteden ödün vermeden panel tedarik 
ettiğimiz yatırımcılara, kalitenin, satış 
sonrası hizmet ve kontrolün önemi ve 
gelecekte sorunsuz bir işletmeye sahip 
olmasını sağlamaktır. Solarturk Enerji 
olarak, KAMU sektöründe en çok pa-
nel tedarik eden firmayız. Ülkemize 
Güneşin doğduğu Kars Kağızman ile 
Van, Erzurum, Antalya, Afyon, Şırnak, 
Yozgat, Tokat, İzmir, Gaziantep, Kahra-
manmaraş, Karaman ve kendi sınıfında 
Avrupa’da örnek GES’i olan Yalova Be-
lediyesi’ne kadar onlarca belediyelerin 
GES kurulumlarında panel tedarikini 
yapmış bulunmaktayız. Şu an yatırım 
alanı olan çatılarda, özel sektöre ilk uy-
gulamamız 2013 yılında yapılmış olup 
sorunsuz şekilde çalışmaktadır.

‘’HER ÇATI BİR ENERJİ 
SANTRAL ALANIDIR’’ 

Lisansız santralların tamamlanmasıyla 
sektör çatılara yönlenmiş ve önem-
li pazar mevcuttur. Artık her çatı bir 
enerji santrali olabilmektedir. Organize 
sanayi bölgesi, Küçük sanayi siteleri ve 
dışındaki sanayi ve çiftlik, çatılarında 
çok rahatlıkla öz tüketime uygun GES 
kurulumları yapılmaktadır. Belediyeler 
başta olmak üzere Üniversiteler, Has-
taneler ve diğer Kamu binalarının ya-
nında DSİ gibi kurumların Solar enerji 
yatırımlarında öncelik yapmaları bu 
sektörün gelişimi ve Ülke ekonomisine 
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katkısı olacaktır.

GES’LERLE KATKI 
SUNUYORUZ

Ülkemizin en önemli ve can damarı 
olan tarımsal işletme ve sulamalarda 
GES’lerle çiftçilerimizin sulamadaki 
enerji sorunlarına çözümler üretmek-
teyiz. Tarımsal sulama ve işletmelerde 
en büyük sorun enerjidir, sulama ko-
operatifleri desteklenerek bu alanda 
kurulacak GES’ler tarım sektörüne ve 
ülkemiz çiftçisine ciddi katkılar vere-
cektir. Bireysel çiftçilerin sulama pom-
palarındaki enerji maliyeti nedeniyle 
Tarım çiftçisi dar boğazda olup bu ko-
nuda verilecek destek ülke ekonomi-
sine zincirleme katkı verecektir. Kayıtlı 
sulama amaçlı pompaların % 10 fazlası 
ile kurulacak hibeli GES sistemlerinin 
yılda bir sefer mahsuplaşması ve Ka-
mu’nun fazla enerjiye ödeme yapma-
ması şeklindeki uygulama ile ülkemiz-
deki çiftçilerin faydalanması ve kayıt 
altına alınması sağlanmalıdır.

DÜNYANIN EN UCUZ ENERJİ 
KAYNAĞI GÜNEŞTİR

Özellikle güneş enerjisi başta ol-
mak üzere, temiz ve alternatif 
enerjilerde (güneş, rüzgar vs) ül-
kemiz istenilen seviyede enerji 
üretebiliyor mu? 

Güneş enerji teknolojisindeki hızlı ge-
lişmeler sonunda artık,  ‘’dünyanın en 
ucuz enerji kaynağı güneştir’’. İlk yatı-
rımdan sonra hiç yakıt gideri ve masrafı 
yoktur. Öztüketime dayalı yatırımlarda 
amorti süresi kısa sırada olup, en te-
miz ve bağımsız enerji kaynağıdır.  Av-
rupa’nın en az 3 misli güneş ışınımına 
ve yıllık 7,2 saat güneşlenme süresine 
sahip olan Ülkemiz son yıllarda yapılan 
yatırımlar ile 7000 MW kapasiteyi aş-
mıştır. Dünyada ve Avrupa’da bu sek-
törün artış hızı maalesef ülkemizden 
fazla olup ortalama dünyadaki kurulu-
mun sadece %1’i kadar kurulu gücü-

müz vardır. 

NEDEN %1 KURULU 
GÜCÜMÜZÜN OLDUĞUNUN  
SORGULANMASI 
GEREKİYOR

Neden %1 kurulu gücümüzün oldu-
ğu sorgulanması gerekmektedir. Daha 
aktif olmamız için; Toplum olarak 
‘’Güneş Enerji’’ sektörünün öncelik-
li ve stratejik alan kabul görmeliyiz. 
Ülkemizin her bireyi, kurumu, STÖ 
ve yönetim kesimi, enerji bağımsızlı-
ğına ve özgürlüğüne kavuşmamız için 
Güneş ile diğer yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılması için 
Ortak Akıl çerçevesinde bileşilmesi 
gerekmektedir. Her geçen gün gelişme 
ivmesi artan GES (Güneş Enerji Sant-
ralı) yatırımları ve bu sektörün doğru 
ve ülke menfaatlerimiz doğrultusunda 
büyümesini sağlamak için, Kamu’nun 
doğru kararlar alması ve enerji alt yapı 
sorunlarını bitirmesi gerekmektedir. 
Kamunun, üniversitelerin ve Sivil Top-
lum Örgütleri’nin Yerli ve Yenilenebilir 
Enerji kaynaklarının kullanılması ve ya-
tırımların yapılması için Güç Birliği için-
de olmalıdırlar. 10. kalkınma programı 
içinde enerjideki cari açık ve ithalata 
bağlı olmamız nedeniyle yerli ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının kullanıl-
masında, yerli sanayinin desteklenmesi 
ülke ekonomisi ve sanayisi için önem 
arz etmektedir. Ülke kaynaklarının 
boşa gitmeyece-
ği katma değe-
rinin ülkemizde 
kalması elbette 
önemlidir. Ka-
liteden ve bir 
sorun yaşanması 
durumunda so-
rumlu sanayicilik 
anlayışından vaz 
geçmemek şar-
tıyla.  Uluslara-
rası standartlarda 
üretim yapan ve 
bunu geçerli kali-

te belgeleri ile ispat edebilen bir sanayi 
hepimizin gurur kaynağı olmalıdır.

ENERJİDE BAĞIMSIZ OLMAK 
GEREK 

Sonuç olarak, enerjide bağımsızlığımızı 
elde edebilmemiz için;
Eğer bir ülke, enerji bağımsızlığını elde 
edememiş ve sürdürebilir enerji poli-
tikası yoksa ciddi sorunlar içinde de-
mektir. Cari açığımızın en önemli ne-
deni olan enerji kaynaklı ithalatımızın 
bir an önce azaltılması, ülkemizin ener-
ji güvenliği ve bağımsızlığı için her türlü 
yerli ve yenilenebilir kaynaklarının kul-
lanılması çok önemlidir. Yatırım olarak 
geri kaldığımız güneş, rüzgâr, jeotermal 
ve diğer yenilenebilir enerji kaynakla-
rının yatırımı ve işletmeye alınmaları 
ülke ekonomisine ve istihdama ciddi 
kaynak sağlayacaktır.   ‘‘Ülke olarak 
hedefimiz; Güneş’te 2023 yılında 15-
20 GW kurulu güce ulaşarak, ‘’Enerji 
tüketimimizin %5 ini karşılanması milli 
hedef olmalıdır’’. Gelecek nesillerimi-
zin temiz bir dünyada yaşayabilmesi 
için dünya ülkelerinin temiz ve yeşil 
enerjiye yönelmesi gerekmektedir. Bir 
Türk sanayicisi ve solar sektörüne gö-
nül vermiş biri olarak, ülkemizin tüm 
yerli enerji kaynaklarının kullanılması 
ve enerji bağımsızlığımızı elde etme-
mizdir. “Türkiye’nin Güneşi Enerji’miz 
olsun”  temennisiyle….
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Emanet: Power Solar Olarak Enerjide Verimliliğin 
Şart Olduğuna İnanıyoruz

Power Solar, 1999 yılından bu yana yurt 
içi ve dışında birçok alanda pore tasarım 
ve düşünden gerçeğe kadarki tüm süreç-
leri yönetebilen titiz mühendislik ekibi 
ile müşterilerine hizmetler sunan bir 
mühendislik proje firması olarak hizmet 
veriyor. Aynı zamanda bazı güç elektro-
niği ürünleri ile solar projelerinde farklı-
lıklar ve üstünlükler sağlıyor. Sorularımızı 
Power Solar yetkilisi Vedat Emenat ya-
nıtladı.

ENERJİ ALANINDA HER 
YERDEYİZ

Firma olarak enerji alanının ne-
resindesiniz? Enerji alanında han-
gi sektörlerle, kimlerle çalışıyor-
sunuz? 

Enerji alanında her yerdeyiz, GES, RES, 
HES, BİOGAZ, BİOMAS vb. GES’leri 

komple anahtar teslimi yapabildiğimiz 
gibi diğer Rüzgar Enerjisi alanlarında da 
ürün çözümlerimizle tüm şalt vb. gibi 
TEDAŞ TEİAŞ bağlantılarında DC/AC ve 
akü grubu depolama ürünlerimizle çö-
zümler sunmaktayız.

GÜNEŞ ENERJİSİNDE DOĞRU 
YOLDAYIZ

Güneş enerjisi başta olmak üzere, 
temiz ve alternatif enerjilerde (gü-
neş, rüzgar vs) ülkemiz istenilen se-
viyede enerji üretebiliyor mu? 

Ülkemiz güneş enerjisinde 2012 yılın-
dan beridir hızla yol almaktadır. Gerek 
arazi lisansımızı ve lisanslı arazi proje-
leri ile son zamanlarda fabrika ve evsel 
pazarların çatılarına GES kurarak devlet 
bu işin önünü açmış olarak 10 binlerce 
istihdam yaratmış ve enerji maliyetleri-
mizi düşürmüştür. Almanya vb. Avrupa 
ülkeleri tabii ki bizden önce başladıkları 
için çok daha hızlı yol almışlardır. Teşvik-
leri yerinde zamanında ve doğru kullan-
mışlardır. Ülkemizde hem geç hem daha 
az teşvikler verilmesine rağmen yine de 
çok iyi seviyelere geldik. Bugün yaklaşık 
7 GWH güneşten elektrik üretebiliyo-
ruz. Bu da nerdeyse Türkiye’nin kurulu 
gücünün %8’lerine denk geliyor. Anlık 
tüketime göre gündüz saatlerinde yak-
laşık %20’lere geldiği saatler olabiliyor. 
Güneş Konusunda Power Solar Enerji 
ve Power Mühendislik Power Elektronik 
A.Ş olarak dünyanın her yerinde işler ya-
pabiliyoruz. Şu anda Hollanda’da şirket 
kurduk ve orada da işler yapıyoruz. Böy-
lelikle Avrupa başta olmak üzere Türki-
ye’de olduğu gibi tüm dünyadaki nitelikli 
GES projelerinde yer almayı sürdürmeye 
devam ediyoruz.

DOSYA: ENERJİ

Cem Özok: GÜYAD Olarak Güneş Enerjisine 
Bakışımızı Değiştirmemiz Gerektiğini Düşünüyoruz

Kısa adı GÜYAD olan Güneş Enerjisi 
Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Cem Özok güneş enerjisi ile 
ilgili olarak, “Malumları olduğu üzere, 
güneş enerjisi, sınırsız ve tükenme-
yen bir enerji türü olup, yenilenebilir 
enerji kaynakları içinde de en büyük 
potansiyele sahip olan kaynaktır. Gü-
neş enerjisinin kullanım alanları ara-
sında, doğrudan veya dolaylı elektrik 
üretimi, sıcak su elde edilmesi, alan 
ısıtma ve soğutma, sanayi kuruluşları 
için proses ısı enerjisi ve sera ısıtması 
sayabiliriz. Geçmiş yıllarda pek önem-
senmeyen güneş enerjisi teknolojinin 
gelişmesi, nüfusun artması, dağıtık 
üretim gereksiniminin giderek önem 
kazanması, ile ön plana çıkmıştır. Çev-
resel etkiler ele alındığında, zararlı 
duman, gaz, karbon monoksit, kükürt 
ve radyasyon gibi etkileri olmadığı gibi 
çevreci ve maliyeti düşük bir sistem-
dir. Yani tam anlamıyla milli ve yerli ta-
nımına uyabilen bir enerji kaynağıdır. 
Güneş enerjisi sistemleri yenilenebilir 
ve temiz enerji olması sebebi ile çev-
reye; enerjide dışa bağımlılığı azaltıp 
cari açığı da azaltarak ülke ekonomi-
sine, yeşil enerji olduğu için de ihra-
catçımıza rekabet konusunda fayda 
sağlar” dedi.

Son dönem-
de büyük 
tarla ve 
çiftliklerde 
güneş pa-
nelleri sis-
temlerinin 
kullanımı ön 
planda, gü-
neş enerji-
sinin yaygın 
olarak kul-
lanılmasının 
s e b e p l e r i 
nelerdir?

Güneş enerjisi sistemleri kendi elekt-
riğinizi kendiniz üreterek elektrik fa-
turasından tasarruf yapmanızı ve ka-
zanç elde etmenizi sağlar. Bunun için 
2 şart var: 1 çatınızın olması 2 yatırım 
yapmanızı mantıklı kılacak sürekli bir 
tüketiminizin olması. Özellikle hay-
van çiftliklerinde padokların üzeri bu 
iş için oldukça uygundur ve çiftliklerin 
düzenli tüketimleri vardır. Bu nedenle 
büyük çiftliklerde güneş enerjisinden 
elektrik üretimi hız kazanmıştır. Bu-
nun arttırılabilmesi için mahsuplaşma-
nın senelik olarak yapılması ve prose-
dürlerin azaltılmasında fayda vardır.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK 
EKONOMİK 
BAĞIMSIZLIKTIR

Güneş enerjisinin görünen bir çok 
avantajları var. Peki güneş enerji-
sine bu kadar yönelmenin doğur-
duğu dezavantajlar var mı? 

Güneş enerjisi santralleri “Base Load/ 
temel yük”yani kömür, nükleer veya 
doğal gaz gibi 24 saat kesintisiz üretim 
yapma kabiliyeti olan santrallerden 

değildir. Ancak biz bunu dezavantaj 
olarak görmüyoruz. Zira hibrit uy-
gulamalar bu konudaki  etkileri  mi-
nimuma  indirmektedir. Ayrıca enerji 
depolama konusunda yapılan çalışma-
lar hızla devam etmektedir. Depola-
ma sistemlerinin ticari olarak piyasaya 
sunulduğu gün oyunun bütün kuralları 
GES’ler lehine değişecektir. O güne 
hazır olmak için yeterli GES kapasite-
mizin şimdiden hazır olması gerekir. 
Bunun için ise her sene en az 3GW 
GES yapılmasını sağlamalıyız. Çünkü 
güneş bedava ve sürekli orada, ithal 
değil, vanası bir başka ülkenin elinde 
değil. Günümüzde enerjide  bağım-
sızlık ekonomik bağımsızlık için en 
önemli adımdır. Türkiye’nin coğra-
fi koşulları dikkate alındığında diğer 
santrallerden farklı olarak güneş sis-
temlerinin küçük ya da büyük kapa-
siteler olarak her yere kurulabilme  
şansı  vardır. Bu  kadar  avantajlı bir 
kaynağa sahip olduğumuz için, biz 
dernek olarak gelecek  güneştedir di-
yoruz. 

GÜNEŞ HERKESİN HAKKIDIR

Dernek olarak yürüttüğünüz pro-
jeler çevremize katkı sağlayacak 
türden. Peki sizin projelerinize 
katkı sağlayan yatırımcılara, yap-
tığınız işlere geri dönüşler olumlu 
yönde oluyor mu?

Elbette… Çalışmalarımızın meyve-
sinden tüm sektör faydalandığı  için  
şu  anda Türkiye’deki  özel  sektör  
yenilenebilir  enerji  portföyünün  
%90’ından  fazlasını temsil ediyoruz. 
Üyelerimiz yani yatırımcılarımız  bize 
bu konuda tam destek  sağlamakta-
dır.  Bazı çalışmalarımıza örnek ve-
recek olursak; pandemi  nedeniyle  
bu  sene  sonuna  kadar  işletmeye 
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giremeyecek  olan  santrallere,  ek  
süre  verilmesine  ilişkin düzenleme  
yapılması  hususundaki  çalışmalarımız  
sonucunda sayın  cumhurbaşkanımız  
yenilenebilir  enerji  sektörüne  olan 
desteğini  bir  kez daha  gösterdi  ve  
eylül  ayında  6 ay  ek  süre verdi. Bu  
sektörün  ekonomik  olarak  devamı  
için  çok  büyük  bir  adımdır. 2020  
sonunda  süresi  biten  YEKDEM’e  
ilişin  yeni  düzenleme yapılmasına  
ilişkin  çalışmalarımız  neticesinde  2  
Aralık’ta  yeni bir kanuni  düzenleme  
ile YEKDEM  yeniden  şekillendirildi.  
Bu konudaki  ikincil  mevzuata  iliş-
kin  sektörümüz  lehine  olacak  ışık 
tutucu  çalışmalarımız  hala  devam  
etmektedir. 1 MW altı  lisanssız sant-
rallerin  YEKDEM ’den  faydalanma 
sürelerinin  bitiminde  hukuki  du-
rumlarının  ne  olacağına  ilişkin huku-
ki  düzenleme yapılması  gerekliliğini  
hep  belirtmiştik  bu talebimize de 
olumlu  olarak  dönüş  oldu  ve  bu  
tip  santrallere seçimlik  hak  tanınmak  
sureti  ile  2 Aralık’ta yürürlüğe giren 
kanun  ile  lisanslı ya da lisanssız ola-

rak devam etme  şansı  tanındı. Şimdi  
MİNİ  YEKA 3  ihalesine  çıkılmasını  
ve  kendi  arazimize  kendi tesisimizi  
yapıp  kendi  müşterimize  ürettiğimiz  
elektriği satacağımız  günlerin  gelme-
sini  sabırsızlıkla  bekliyoruz.  Kısaca 
kapasitelerin  serbestçe  açılması  için  
çalışıyoruz. Çünkü güneş herkesin 
hakkıdır.

GÜNEŞ ENERJİSİNE OLAN 
BAKIŞIMIZI DEĞİŞTİRMEMİZ 
GEREKİYOR

Güneş ışığı 
alma açısın-
dan, Türkiye 
kadar şanslı 
olmayan Al-
manya, güneş 
enerjisi ve  
panelleri  üre-
timinde Tür-
kiye’den daha 
üst düzeyde. 
Peki ülke ola-
rak imkanımız 

varken neden daha fazla güneş 
enerjisi imkanlarını değerlendir-
miyoruz?

Bakanlığımızca hazırlanan,  Türkiye 
Güneş  Enerjisi  Potansiyeli Atlası-
na  (GEPA)  göre; Türkiye’nin  yıllık  
toplam  güneşlenme süresinin  2.737  
saat, günlük 7,5  saattir.  Almanya’nın  
ise yıllık 1600 saat  güneşlenme  süresi 
vardır. Yani  Almanya’dan  yaklaşık % 
70 daha  avantajlıyız. Ne var ki,  on-
lar gibi güneşten faydalanabilmek  için  
bakış  açımızı değiştirmemiz  lazım. 
Öncelikle güneş enerjisini ülkemize 
kazandırmak  isteyenlere  imkân  ver-
memiz  gerekiyor. Zira,  şu anda dev-
letten destek almadan kendi  arazisine  
güneş  enerjisi santrali  kurup  kendi  
müşterisine  enerji  satmak  isteyen  
kişi  bunu yapamamaktadır. Güneş, 
yer  altı  suları, madenler  jeotermal  
ya  da  nehirler  göller gibi  devletin  
tasarrufu  altında  olan  bir  tabii  ser-
vet  değildir. Güneş  hepimizin  hakkı  
olan  bir  enerji  kaynağıdır. 

İnanın  Türkiye’de  doğal gaz  santrali 
yapmak, GES  yapmaktan daha  ko-
lay… Çünkü  eğer TEİAŞ  ve  BOTAŞ  
açısından  teknik  olarak  bir  problem  
yoksa  siz  istediğiniz  yere   santrali-
nizi yapıp  piyasaya elektrik  satabili-
yorsunuz.  Ancak  maalesef   Güneş  
Santralleri  için  aynı  durum  söz ko-
nusu  değil.
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GreenPeace Daha Yaşanılabilir Bir Dünya İçin
 ‘Temiz Enerji’ Diyor

Türkiye’de yükselen bir çevre hassasi-
yeti mevcut. Kömürlü termik santraller, 
plastik, tarım ve gıda, hava kirliliği  gibi  
çok farklı  alanlarda yürüttüğümüz  pro-
jelere  büyük  bir  destek  var. Örneğin; 
Greenpeace  Akdeniz’in “Plastikten  
Kurtul” projesini 500 bini aşkın  kişinin  
imzalaması  bunun  en  büyük kanıtla-
rından  biri. Sorularımızı İstanbul bölge 
gönüllüleri cevaplandırdı. 

NÜKLEER ENERJİ HEM 
ÇEVREYE HEM DE 
İNSANLIĞA KARŞI KABUL 
EDİLEMEZ BİR RİSK TEŞKİL 
EDİYOR

Son yıllarda tartışma konusu olan 
nükleer enerji santralleri açılması 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Greenpeace nükleer enerjiye karşı her 
zaman mücadele içinde olmuştur çün-
kü nükleer enerji hem çevreye hem de 
insanlığa karşı kabul edilemez bir risk 

teşkil ediyor. Tek çözüm, tüm nükleer 
güce son vermek ve kurulu santralleri 
kapatmaktır. Nükleer endüstrisinin bize 
söylediklerinin aksine, sera gazı salım-
larında kayda değer bir azalma elde 
etmemizi sağlayacak miktarda nükleer 
santral inşa etmek trilyonlarca dolara 
mal olacak. Ölümcül seviyede on bin-
lerce ton radyoaktif atığa sebebiyet 
verecek. Daha fazla nükleer silah ma-
teryalinin üretilmesine katkı sağlayacak 
ve her on yılda bir Çernobil boyutunda 
bir kazaya sebep olacaktır. Muhtemelen 
en önemlisi de iklim değişikliğine  karşı  
kayda  değer  çözümler  üretmek için  
gerekli  kaynakları  israf  edilmesine  
neden olacaktır. Kasım 2000 tarihinde 
dünya, Lahey’deki BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Konferansı sırasında nükleer 
enerjiye sera gazı kredisi vermeyi red-
dederek nükleer enerjinin kirli, tehlikeli 
ve gereksiz bir teknoloji olduğunu kabul 
etti. Nisan 2001’de BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Konferansı’nın nükleer ener-
jiyi sürdürülebilir bir teknoloji olarak 

nitelendirmeyi reddetmesiyle nükleer 
enerji  bir  darbe  daha  almış oldu. Do-
ğasında gerçek ve kalıcı riskler barın-
dıran nükleer enerji, tarihin çöplüğüne 
terk edilmeyi  hak  ediyor.

Marmara Bölgesinde bulunan ve ül-
kemizin akciğerleri olan Kaz Dağ-
larının geçen yıl hiç istemediğimiz 
manzarasına şahit olduk. Green 
Peace de bu konudaki çevreye du-
yarlılığını ortaya koymuştu. Şuan 
Kaz Dağları’nda son durum nedir? 
Verilen tepkiler oradaki yapılması 
planlanan işlere biraz olsun engel 
oldu mu?

Greenpeace,  Kaz Dağları’ndaki  mü-
cadeleye  destek  için  sahada  da  yer  
aldı.  Ne var ki bu  konuda  Greenpeace  
olarak özel  bir kampanya  yürütmedik,  
bu  konuda mücadele  veren gruplara  
destek  olduk.  Konuyla  ilgili  gelişme-
leri  söz  konusu mücadeleyi  yürüten  
gruplardan  daha  detaylı  ve  doğru  bir 
şekilde  alabilirsiniz. 

GÜNEŞ ENERJİSİNE GEÇİŞTE 
HERKES ETKİN ROL ALABİLİR

GreenPeace olarak 2019 yılında”-
Rainbow Warrior”adlı geminizde  
yürüttüğünüz ‘Güneş için omuz 
omuza’ projenizde doğal enerji 
kaynaklarının özellikle güneş enerji 
kaynağının önemine vurgu yapmış-
tınız. Bu kampanya kuruluşunuz 
için önemi nedir? O kampanyada 
asıl vurgulamak istedikleriniz ne-
lerdi, kampanyanızda Güneş’in ve 
Güneş’ten faydalanacağımız ener-
jinin önemi neden bu kadar büyük?

Güneş, Türkiye’de yenilenebilir enerji 
kaynakları  arasında  en yüksek  ener-
ji  potansiyeline  sahip  olanı.  Ülkemiz,  
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coğrafi konumu  nedeniyle  sahip  oldu-
ğu  güneş  enerjisi  potansiyeli açısından  
bir çok  ülkeye  göre  şanslı  durumda 
. Ayrıca güneş, herkesin  kolay  erişim  
sağlayabileceği  bedava  bir enerji  kay-
nağıdır. Güneş enerjisine geçişte herkes 
rol alabilir. Büyük çaplı güneş enerjisi 
çiftliklerinin yanı sıra bireyler kendi çatı-
larına panel  kurarak  da  hem  tasarruf 
edebilir  hem  de  ülkenin  enerji  bağım-
sızlığı  hareketine katkıda  bulunabilirler.

ÇATILARDA KURULACAK 
GÜNEŞ PANELLERİ 

Güneş  enerjisi  Türkiye  için  hem 
makro  hem  mikro  ölçekte ciddi  ya-
rarlar  sağlayacaktır . Yerli  kaynak  oldu-
ğundan  dolayı  cari  açığın  kapanması-
na  yardım  etmekle kalmayacak,  yakıt  
maliyeti olmadığından  ülkenin  enerji 
bağımsızlığına  da ciddi  oranda  katkı  
sunacaktır. Bunun  yanı sıra  Uluslara-
rası   Yenilenebilir  Enerji  Ajansı’nın  da  
belirttiği üzere  en  fazla  istihdam  yara-
tan  enerji  teknolojisi  olması nedeniyle  
ülkemizde  yeni  iş  alanları  yaratılma-

sına  katkı sunacaktır.  
Güneş  enerjisinin  
ülkeye  katkılarının  
belki  de  en  büyü-
ğü  çatılarda  kurula-
cak  güneş  panelleri  
vasıtasıyla olacaktır. 
Bugün  güneş  birçok  
ülkede  şebeke  pa-
ritesini  yakaladı, kö-
mür ve  nükleerden  
enerji  üretmekten  
daha  ucuz  hale gel-
di.  Bloomberg  New  
Energy  Finance (Yeni  
Enerji  Ekonomisi) 
verilerine  göre, gü-
neş  enerjisi  gelecek  
10  yıl  içinde  dün-
yanın her  yerinde  
kömürü  geride  bıra-
karak  en  ucuz  ma-
liyetli  enerji kaynağı  
haline  gelecek. Diğer 
yandan tabii ki en gü-

venilir, en temiz ve iklim krizi ile müca-
delede  en etkili enerji üretim yöntemi 
de güneş enerjisi… Bu nedenle Gre-
enpeace, Türkiye’nin güneş enerjisini 
öncelemesini iklim krizi ile mücadelede 
atılacak en önemli adım olarak  görüyor  
ve  destekliyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ 

Yenilebilir enerji ülkemiz ve dünya-
mız için oldukça büyük öneme sa-
hip. GreenPeace’in yenilebilir ener-
ji için yürüttüğü ya da planladığı bir 
proje var mı ? 

Yenilenebilir  enerji, hâlihazırda  kulla-
nımda olan, Pekin’den Berlin’e kadar 
dünyanın dört  bir  yanında nükleer  ve  
fosil yakıtların  yerine  geçen, gelişmiş  
bir  teknoloji. Almanya’daki Energiewen 
de  bunlardan  yalnızca  biri  ve  akıllı  
yenilenebilir enerjinin  kirlilik  ve  hasa-
ra  sebebiyet  vermeden  modern  bir 
ekonomiye  güç  sağlamasına  güçlü  bir  
örnek. Türkiye’nin de derhal harekete  

geçmesi gerekiyor. Bu yol ayrımının bir 
ucu geçmişe çıkarken diğeri geleceğe 
uzanıyor. Daha sağlıklı, daha demokra-
tik ve daha güvenli bir dünya mümkün.

KÖMÜRLÜ TERMİK 
SANTRALLER DOĞAYI 
VE SAĞLIĞI OLUMSUZ 
ETKİLİYOR 

Fosil yakıtların verdiği büyük zarar 
ortada. Bu yakıtların kullanımını 
azaltmak için ve bu yakıtların mu-
adili olan diğer enerji kaynaklarının 
kullanımını yaygınlaştırmak için ne-
ler yapılabilir? 

Türkiye’de şu anda çalışmakta olan 28 
kömürlü termik santral mevcut. 40’ı 
aşkın yeni santral yapılması planlanıyor. 
Bu santrallerin bir kısmı yakıt olarak 
ithal kömür kullanacağından deniz ke-
narında, bir kısmı ise yerli linyit kulla-
nacağından iç bölgelerde planlanıyor. 
Greenpeace, sadece Türkiye’de değil,  
tüm dünyada kömürlü termik sant-
rallere karşı uzun yıllardır mücadele 
ediyor. Bunun temel sebeplerinden 
biri,  kömürlü termik santrallerin iklim 
değişikliğinin  en  büyük  nedeni  olma-
sı. Kömürlü termik santraller doğayı,  
sağlığı ve  ekonomiyi birçok   yönden  
olumsuz   etkiliyor.  Santraller ormanları 
ve tarım alanlarını yok ediyor,  su  kay-
naklarını  tüketiyor. Havamızı  ise  ne-
fes  alınmaz   hale  getiriyor.  Dünya  bu  
kirli  ve  verimsiz  enerji   kaynağından  
vazgeçerken,  Türkiye yatırım  yapmaya   
devam   ediyor.  Oysa   sahip  olduğu  
güneş enerjisi   potansiyeliyle  yenilene-
bilir  ve  temiz  enerji  alanında  dünya  
lideri  olabilir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 
yeni kömürlü termik santral  planların-
dan  vazgeçmesini  talep ediyoruz. Bu-
nun için öncelikle şu an planlanmakta 
olan termik santral projeleri iptal edil-
meli. Greenpeace olarak, yüzyılın orta-
sına geldiğimizde kömürü hayatımızdan 
tamamen çıkarmış olmayı istiyoruz.
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Temiz, Çevreci ve Yenilenebilir Enerji Kaynağı Güneş: 
Konutlarda Güneşten Elektrik Üretmenin Bedeli 

750$ - 1000$ / kWp Arasında Değişiyor
Türkiye enerji sektöründe güneş enerjisi 
santrallerinin yatırım, danışmanlık, bakım 
onarım, EPC, online satış ve toptan sa-
tış faaliyetlerini gerçekleştiren Gumbel 
Group, Türkiye’de giderek yaygınlaşan 
bireysel güneş enerjisi santrali kurulumu 
konusunda anahtar teslim projelerle çö-
züm ortağı oluyor.   

KONUTLARA 10 kWp’e 
(KİLOWATTPEAK) KADAR GES 
KURULABİLİYOR

Türkiye’nin tamamında 10 kWp’e kadar 
hanelerde kullanmak üzere güneşten 
elektrik üretilebiliyor. Güneş ışığının yo-
ğun olduğu bölgelerde aynı kurulu güçle 
daha fazla enerji üretmek mümkün olu-
yor. 

1 kWp İÇİN 750$ – 1000$ 
MALİYET VE 5 METREKARE 
ALAN GEREKİYOR

Türkiye’de bireysel anlamda güneş ener-
jisi kurabilmenin yasal olarak mümkün 
olduğunu dile getiren Gumbel Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Her-
dem, geçmişte hem güneş elektrik sis-
temlerinin hem de üretilen elektriği de-
polama maliyetlerinin yüksek olduğunu 
ancak bugün her şeyin çok daha kolay 
ulaşılabilir ve düşük maliyetli olduğu-
nun altını çizerek şunları dile getirdi: 
“Güneşten elektrik üreterek hanelerde 
kullanabilmek için yasal sınır 10 kWp 
(kilowattpeak) Böyle bir güneş enerjisi 
santrali kurabilmenin kWp başına 750 
dolar maliyeti bulunuyor. Paneller için 
de ortalama 5 metrekare bir alan gere-
kiyor. Kurulumun ardından sistemin res-
mi geçici kabulü gerçekleşiyor ve aylık 
mahsuplaşma sistemine dahil olunuyor. 
Ardından öncelikli olarak üretilen elekt-

rik kullanılıyor, gün içinde enerji fazlası 
olması durumunda veya üretilen enerji-
nin yetersiz olması durumunda mevcut 
elektrik dağıtım şebekesi vasıtasıyla den-
geleme sağlanıyor. Ay sonunda şebeke-
den toplam çekilen elektrikle üretilen 
elektrik karşılaştırılıp mahsuplaşılıyor. 
Eğer üretile elektrik, tüketilenden fazla 
ise bu fazla kısım, tarife enerji fiyatından 
şebekeye satılmış oluyor. Böylelikle hem 
temiz ve yenilenebilir bir enerji üretiliyor 
hem de elektrik harcamalarında tasarru-
fa gidiliyor. Yalnızca bireysel kullanımda 
değil, yüksek enerji tüketimi sebebiyle 
MW (megawatt) ölçeğinde büyük kuru-
lum gerektiren ticari işletmeler ve sanayi 
tesisleri de 450$ – 470$ /kWp maliyetle 
işletmelerinin elektriğini güneşten sağ-
layabiliyorlar. Gumbel Group olarak gü-
neşten elektrik üreterek hem dünyanın 
karbon salımına katkıda bulunacak hem 
de ekonomik bir şekilde elektrik tüket-
mek isteyen hanelere ya da sanayi tesis-
leri gibi ticari işletmelere anahtar teslim 
çözümler sunuyoruz. Bu çözümlerden 
faydalanmak isteyenler için İş Bankası, 
Garanti BBVA, QNB Finans Leasing, Ku-
veyt Türk vb. bankalarla iş birliklerimiz 
çerçevesinde ödeme kolaylıkları sağlıyo-
ruz.” Dünyada bugün güneş enerjisinden 
elektrik üretimi dendiği zaman 205 bin 
MW kurulu güçle Çin, lider konumda 
yer alıyor. Türkiye’nin bugün için güneş 
enerjisindeki kurulu gücü 6500 MW se-
viyesinde bulunuyor. 

EN PAHALI İŞ YERİ ELEKTRİĞİ 
TÜRKİYE’DE

Elektrik fiyatları birçok ülkede yükselir-
ken artış oranlarına bakıldığında Türkiye 
öne çıkıyor. Avrupa istatistik kurumu 
Eurostat’ın 2018 ve 2019 yıllarının ilk 
yarılarındaki elektrik fiyatları karşılaştır-

masında da Türkiye elektrik fiyatların-
daki artış oranıyla dikkat çekmişti. Buna 
göre neredeyse tüm Avrupa’da elektrik 
fiyatları artarken, mesken elektriğine ya-
pılan artış oranlarına bakıldığında Türki-
ye (yüzde 20.2), Gürcistan (yüzde 21) ve 
Hollanda’dan (yüzde 20.3) sonra 3’üncü 
sırada yer almıştı. Hane dışı elektrik üc-
retleri incelendiğinde ise yine 2018 ve 
2019 yıllarının ilk yarılarında Türkiye, 
yüzde 53 artış ile açık ara ilk sıraya otur-
muştu. Türkiye’yi takip eden Gürcis-
tan’da ev dışı elektrik fiyat artışı yüzde 
24,5 iken bu ülkeyi yüzde 19,2 artış oranı 
ile Romanya izlemişti.

EV ELEKTRİĞİNDE 4, İŞYERİ 
ELEKTRİĞİNDE 1. SIRADAYIZ
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Eurostat’ın güncel verilerine 2019 ile 
2020 karşılaştırmasıyla bakıldığında ev-
lerde satın alma paritesine göre Türkiye, 
Avrupa’da elektriğin en pahalı olduğu 4. 
ülke olarak konumlanıyor. Listenin ilk sı-
rasında Romanya yer alırken onu Alman-
ya ve Çekya izliyor. İş yeri elektrik fiyatla-
rına bakıldığında ise satın alma paritesine 
göre Avrupa ülkeleri içinde en pahalı 
elektrik Türkiye’de. Türkiye’nin ardın-
dan gelen ülkeler ise sırasıyla Romanya, 

Polonya ve Slovakya. 
YÜKSEK ARTIŞ DİKKAT 
ÇEKİYOR

2019 ve 2020 verileri satın alma parite-
si bazında karşılaştırıldığında ise Türki-
ye’deki yüksek zam oranı dikkat çekiyor. 
İş yeri elektrik fiyatlarında 2020’de yüzde 
27 oranında bir artış olurken evlerde ar-
tış oranı yüzde 32 oluyor. Elektrik fiyatla-
rıyla ilgili olarak tek belirleyici her zaman 

tedarikçi şirketler olmuyor, otoritelerin 
de elektrik fiyatlarına müdahaleleri bu-
lunabiliyor. Bu müdahaleler tavan fiyat 
ya da regüle tarife uygulaması şeklinde 
olabiliyor. Avrupa ülkelerine baktığımız-
da müdahale olmayan ülkelerde elektrik 
fiyatlarının Avrupa Birliği ortalamasının 
altında olduğu görülüyor, özellikle evler-
de satın alma paritesi sıralamasına bakıl-
dığında yüksek fiyatlı üst sıralardaki ülke-
lerin piyasa fiyatlarına müdahale yapılan 
ülkeler olması dikkat çekiyor. 

Enover Enerji’yle Enerjide Yeni Bir Sayfa
Enover Enerji, nano teknolojiyle bu-
luşturduğu EHP teknolojisi ile enerji 
verimliliğinde oyunu değiştiriyor. Enerji 
verimliliği tüm dünyada gündem konu-
larının ilk sırasında yer alıyor. Tasarruflu 
ısınmak için ise ülkeler ve şirketler ba-
zında Ar-Ge çalışmalarına sınırsız kay-
nak ayrılıyor. Dünyada ısı transferi ve 
buna bağlı enerji verimliliğinde çağ de-
ğiştiren yeni bir teknolojiye sahip olan 
Enover Enerji, stratejik maden boru 
tamamen Ar-Ge’ye bağlı geliştirerek 
nano teknolojiyle buluşturduğu EHP 
teknolojisi ile enerji verimliliğinde oyu-
nu değiştiriyor. Enerjide tasarruf elde 
edilmesi için maliyet etkin projelerin 
hayata geçirilme çabaları hız kesmiyor. 
Tasarruflu ve verimli ısınma konusu ko-
nutlarda, ofislerde, fabrikalarda ya da 
yenilenebilir enerji alanlarında gün geç-
tikçe önemli hale geliyor. Bu alanda 11 
yıllık Ar-Ge çalışması ile dünyada ilk ve 
tek, bilinen en hızlı, en verimli, en ma-
liyet etkin ve en basit ısı transfer siste-
mi  EHP teknolojisini geliştiren Enover 
Enerji, enerji ve teknolojinin birlikteliği-
ne imza attıkları ürünleri ile enerji dev-
rimine imza atıyor.

STRATEJİK MADEN BORUN 
NANO TEKNOLOJİ İLE 
BULUŞMASINI SAĞLADILAR

Türkiye, birçok kez dünya gündemine 

gelen ve geleceğin önemli madenlerin-
den görülen bor madeninde önemli re-
zervlere sahip. Ancak bu madenin ileri 
teknoloji ile birleşerek birçok alanda 
kullanımı ise yıllardır araştırmaların öte-
sine geçemiyordu. 11 yıllık Ar-Ge çalış-
ması bu gidişata bir son vermek isteyen 
Enover Enerji’nin birçok uluslararası 
akredite enstitü ve kuruluş tarafından 
tescillenen ve tamamı patentlenen EHP 
teknolojisi, Türkiye’nin önemli stratejik 
madeni borun, nano teknolojiyle buluş-
masını sağlayarak enerji verimliliğinde 
çok ciddi kazanım sağlıyor.

ISITMA VE SOĞUTMA 
SEKTÖRÜNDE OYUNU EHP 
TEKNOLOJİSİ DEĞİŞTİRİYOR

Enerji verimliliğinin doğurduğu ihtiyaç-
lar sektörlerin de kullandıkları tekno-
lojiyi sorgulamasına 
neden oluyor. Halen 
eski, geleneksel yön-
temlerle ısı transferi-
nin gerçekleştiği ısıt-
ma ve iklimlendirme 
sektörlerinde bir dev-
rin değişimine tanık 
olunuyor. Çeşitli geo-
metrik şekillerde çalı-
şabilen ve üç fazlı tek 
ısı transfer sisteminin 
kullanıldığı EHP tek-

nolojisi, %65’e varan oranda ekonomik 
tasarrufu gerçekleştiriyor.

AR-GE ÇALIŞMALARI İLE 
ENERJİ TEKNOLOJİSİNE YÖN 
VERİLECEK

Enerji verimliliği yüksek ve maliyeti dü-
şük ürünlerin, geleceği şekillendireceği 
tahmin ediliyor. Bunu başarmanın en 
büyük yardımcısı ise Ar-Ge çalışmaları 
ve ona yapılan yatırımlar oluyor. EHP 
teknolojisinin gelişimi için bugüne kadar 
6 milyon dolara yakın yatırım gerçek-
leştiren Enover Enerji, tamamı ileri mü-
hendislik içeren ürünlerinin gelişimi için 
gelecek 5 yıl içerisinde 4 milyon dolara 
yakın yatırım da gerçekleştirerek Tür-
kiye ve uluslararası arenada Ar-Ge ça-
lışmaları ile enerji teknolojilerinde söz 
hakkına sahip olmak istiyor.
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Atlas Copco İle Enerjide Verimlilik

Atlas Copco Kompresör Tekniği 
Bölüm Müdürü V. Özgün Şenol, 
enerji verimliliği sağladıklarını 
söylüyor. 

Atlas Copco Kompresör Tekni-
ği Bölüm Müdürü V. Özgün Şenol 
ile enerji verimliliği ve bu süreçte 
Atlas Copco’nun çalışmalarını ko-
nuştuk.

MÜŞTERİLER UYGUN 
ÇÖZÜMLERİ SUNAN 
ÜRETİCİLERLE ÇALIŞMAYI 
TERCİH EDİYOR

Enerji tasarrufunun önemi işlet-
meler açısından nedir? Atlas Cop-
co Kompresör Tekniği, kullanıcıla-
rına hangi avantajları sunuyor?

Sanayi sektörü için toplam tüketilen 
enerji hammaddenin işlenmesi, son 
ürünün üretilmesi ve ürünlerin lojisti-
ğe hazır hale getirilmesi gibi işlemlerde 
basınçlı hava ve gaz önemli bir yer tut-
maktadır. Bilim insanları ve enerji etüt 
firmalarının yaptığı çalışmalar sonu-
cunda işletmelerin basınçlı hava ve gaz 
üretimi için harcadıkları enerji, toplam 
enerji tüketimlerinin %10’unu oluş-
turduğu gözlemlenmiştir. Hizmet sek-
töründe basınçlı havanın enerji tüketi-
mi, toplam enerji tüketiminin %10’un 
üzerinde olduğu hesaplanmıştır. Ba-
sınçlı hava ve gaz ekipmanları sistem 
çözüm hizmetleri küresel pazarda ol-
dukça yüksek ve önemli bir iş hacmine 
sahiptir. Müşteriler güvenilir, verimli, 
yenilikçi ürünlerle birlikte satış sonra-
sı güçlü alyapısı olan, işletmesine özgü 
uygun çözümleri sunan üreticilerle 
çalışmayı tercih etmektedir.  Komp-
resörler farklı teknolojileri kullanarak 
üretimin olduğu heryerde kullanılmak-
tadır. Basınçlı hava ayrıca endüstriyel 
ürünlerin üretimi dışında balık yetiştiri-

ciliği sektöründe, yüksek hızlı trenler-
de, hastanelerde, lunapark, akvaryum 
gibi çok farklı sektör ve uygulamalarda 
kullanılmaktadır. Her uygulamaya özgü 
doğru kompresör teknoloji ve tahrik 
sistemi seçimi, uygulamanın ihtiyacı 
olan hava kalitesine bağlı olarak doğru 
yan ekipmanlarının seçimi enerji tasar-
rufunun başlangıcıdır.

ATLAS COPCO KOMPRESÖR 
TEKNİĞİ 

Müşterilerine sahip olduğu geniş ürün 
portfoyü ile her uygulama için en iyi 
ve doğru çözümü sunan Atlas Copco 
Kompresör Tekniği, farklı kompresör 
teknolojilerinin yanı sıra, hava ve ok-
sijen ile azot jeneratörleri, 300 bar’a 
kadar yüksek basınç kompresörleri, 
basınçlı havanın en ekonomik şekilde 
üretilmesini sağlayan yönetim sistem-
leri, medikale özel sistem çözümleri, 
CNG ve doğalgaz kompresörleri ve 
genleştirici ekspanderlar da sunuyor.  

ENERJİ MALİYETLERİNİ 
DÜŞÜRMEK İÇİN DAHA 
FAZLA VSD+ MODEL 
SEÇENEĞİ SUNUYORUZ

Atlas Copco Kompresör Tekniği ola-
rak, dünyada ilk ve patentli VSD+ 
teknolojisiyle yaklaşık 10 sene önce 
başlayan yolculuğumuzda GA 7-110 
VSD+ kompresör serimizi 160 kW’a 
kadar genişlettik; böylece endüstriyel 
hava kullanıcılarına enerji maliyetlerini 
düşürmek için daha fazla VSD+ model 
seçeneği sunuyoruz. Bu da müşterile-
rimizin önemli ölçüde enerji tasarrufu 
ve verimlilik sağlayan kendini kanıtla-
mış, sürdürülebilir üretim ve verimliliği 
kullanabileceği anlamına geliyor. GA 
yağlı vidalı kompresörlerimiz, işlet-
meler tarafından en çok tercih edilen 
sürdürebilir verimlilik, düşük enerji tü-
ketimi ve uzun servis aralıklarıyla müş-
terilerimiz tarafından en çok tercih 
edilen, güvenilen ürünümüzdür.
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KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN 
22KW’A KADAR OLAN G 
SERİSİ KOMPRESÖRLER

Atlas Copco Kompresör Tekniği ola-
rak küçük işletmeler için geliştirdiğimiz 
22Kw’a kadar olan G serisi kompre-
sörlerimiz işletmelerin hava ihtiyaçları-
nı düşük yatırım maliyeti ve uzun servis 
süreleriyle karşılamaktadır.
En iyi hava kalitesini sağlamayı taahhüt 
ediyoruz

Tüm uygulamalar için en iyi hava kalite-
sini sağlamayı taahhüt ediyoruz. Geniş 
bir ürün yelpazesine sahip kompresör-
lerimizle toplam sahip olma maliyetini 
azaltıyoruz. Enerji geri kazanımı gibi 
sunduğumuz üstün teknolojilerle de 
toplam enerji maliyetlerinin düşürül-
mesine yardımcı oluyoruz. 

ENERJİDEN %50 TASARRUF 
ETME İMKÂNI 

Ayrıca müşterilerimizin basıçlı hava 
kalitesini maksimum düzeye çıkarmak 
amacıyla yeni gazlı tip hava kurutucu-
ları FD100-300 VSD, FD1250-4000 
VSD ve F 5 - 130 serisinin üretimine 
başladık.  Gazlı tip kurutuculara en-

tegre edilen inverter teknolojisiyle, 
işletmelerin tükettikleri basınçlı hava 
kapasitesine uygun enerji tüketimi sağ-
lıyoruz. Yenilikçi teknolojileriyle yeni 
F, FD ve FD VSD kurutucular, düşük 
satın alma maliyeti karşılığında güve-
nilir bir ekipman arayanlar için mü-
kemmel bir çözüm oluyor. Verimliliği 
yüksek bileşenlerin, akıllı bir tasarım 
ve gelişmiş ünite kontrol sistemi ile bir 
araya getirilmesi sonucunda, tüketilen 
enerjiden %50 tasarruf etme imkânı 
sunuyor. Kritik düzeyde azaltılan güç 
tüketimi ve kullanılan soğutucu mikta-
rının düşük tutulması, FD+ ve FD VSD 
kurutucuların, mümkün olan en düşük 
karbon ayak izi ile çalışmasını sağlıyor. 

MÜŞTERİLERİMİZE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR AZOT 
VE OKSİJEN GAZI ÜRETİM 
İMKANI SUNUYORUZ

Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak 
basınçlı hava dışında, azot ve oksijen 
gaz jeneratörleriyle de işletmelerin ih-
tiyaçlarını en verimli şekilde sağlıyoruz. 
Azot ya da Oksijen üreten kompresör 
entegreli jeneratörler, müşterilerimize 
işletmelerinde sürdürülebilir azot ya da 
oksijeni, istedikleri saflıkta üretme şan-

sı veriyor. Üstelik tek markayla bütün 
sistem çözümünü sağlayabilme şansı 
sağlıyor. Makine üreticileri, lazer ke-
sim firmaları, balık üretim tesisleri ve 
ilaç sanayisi gibi geniş yelpazede sahip 
olduğumuz referanslarımızla müşteri-
lerimize sürdürürebilir azot ve oksjine 
gazı üretim imkanı sunuyoruz.

OKSİJEN VE AZOT 
ÜRETİMİYLE 
KULLANICILARIMIZA 
HİZMET VERİYORUZ

NGP+ 8 – 360, NGM1-7 azot ve ok-
sijen jeneratörü ve oksijen jeneratörü 
OGP2-200 çözümleri ile hava komp-
resörleri dışındaki işletmelerin istediği 
saflık ve kapasite oksijen ve azot üre-
timiyle kullanıcılarımıza hizmet veriyo-
ruz. Atık su arıtma ve taşıma gibi tutarlı 
bir düşük basınçlı hava akışına ihtiyaç 
duyulan uygulamalarda blowerlar kul-
lanılır. Atlas Copco Kompresör Tekniği 
olarak müşterilerimizin ihtiyacı olan 
bütün teknolojilerde lobe, vidalı ya da 
turbo düşük basınç kompresörüyle 
sürdürülebilir verimliliği müşterileri-
mize sağlıyoruz. Gaz ve proses komp-
resörleri ile genleştiriciler, hava ayırma 
tesisleri, enerji hizmetleri, kimya, pet-
rokimya tesisleri ve sıvılaştırılmış doğal 
gaz uygulamaları gibi çeşitli prosesler  
endüstrilerine tedarik edilmektedir. 

AR-GE’YE ÖNEM VERİYORUZ
  
Atlas Copco Kompresör Tekniği 
olarak enerji tasarrufu alanındaki 
Ar-Ge çalışmalarınızı aktarır mısı-
nız?

Ar-Ge’ye sürdürülebilir bir şekilde 
yatırım yapıyoruz. 2019’de inovasyon 
gücümüzü daha da artırdık. Atlas Cop-
co’nun güçlü bir yenilikçi ruhu var ve 
grup, sürekli olarak yeni endüstri stan-
dartlarını belirleyen yeni ürünler pi-
yasaya sürmektedir. Şu anda, Grubun 
yaklaşık 1.700 buluşla bağlantılı 6.200 
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patenti bulunmaktadır. Atlas Copco, 
2019’da de ürün geliştirmeye yatırım 
yapmaya devam etti. 2019’da, araştır-
ma ve geliştirmede istihdam edilen kişi 
sayısı Atlas Copco’nun toplam iş gücü-
nün %8,5’ini temsil ediyor. Aktifleşti-
rilmiş harcamalar da dahil olmak üze-
re araştırma ve geliştirmeye yatırılan 
miktar % 22,8 artarak 3.684 MSEK’e 
yükseldi ve bu da gelirlerin %3,6’sına 
ve işletme giderlerinin %4,5’ine karşı-
lık geldi. 

Atlas Copco Kompresör Tekniği, her 
zaman yeniliğe önem veren ve geliştir-
diği teknolojilerle sektörü destekleyen 
bir misyona sahip olmuştur. Bu kap-
samda 2020 yılında, lansmanını yaptı-
ğımız Atlas Copco patenli CERADES 
adını verdiğimiz, desikant tip kurutu-
cuyla alanında yeni bir devrim yarattık. 
Yeni serimiz olan kayış-kasnak G2-7 
serisi ile de küçük işletmeler verimli, 
güvenilir kompresöre sahip olmanın 
dışında, kompresörlerinin çalışmasını 
ve kontrolunu uzaktan yapabilme im-
kanına sahip olabilecekler. 

DİJİTALLEŞME  MARKAMIZDA 
BÜYÜK ÖNEM TAŞIR

Enerji tasarrufuna yönelik ürünler 
geliştirmeniz tercih edilmenize 
etki ediyor mu?

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün 
artan çevresel ve toplum bilincinin 
yükselişi Atlas Copco gibi bir şirket 
için iş fırsatları sunmaktadır. Müşteriler, 
üretkenliklerini artıran, verimli, güvenli 
ve ergonomik olan ekipman ile hizmet 
talep etmektedir. Yaşadığımız dünya 
koşullarında buna eğilim daha da ar-
tacaktır. Müşterilerin satın almayı bir 
bütün olarak gördüğü, hem ilk yatırım 
hem de kullanım esnasındaki maliyet-
lerini önceden hesaplayarak, yatırım 
yaptığı gözlemlenmektedir. En iyi bi-
linen ve çığır açan yeniliklerimizden 
biri, kompresörlerdeki VSD+ yüksek 
verimli değişken hızlı devirli (invertör-

lü) teknolojisidir. Bu, müşterilerimizin 
enerji verimliliğini artırmalarına, kar-
bondioksit (CO2) emisyonlarını azalt-
malarına ve aynı zamanda maliyetleri 
düşürmelerine yardımcı olan yenilikçi 
bir teknolojinin iyi bir örneğidir. Tek-
noloji geliştirme, artan bağlantı ve 
büyük veri gibi eğilimler, endüstriyel 
süreçlerin verimliliğini dönüştürmek 
için kullanılabilir. Giderek, dijital ve veri 
odaklı hizmet ve ürünler daha ön plan-
da olacaktır. Atlas Copco mühendisle-
ri, yazılım geliştirme, bağlantı ve büyük 
verinin önemli bir parçası olduğu ürün 
geliştirme projeleri üzerinde çalışmak-
tadır. Dijitalleşme markamızda büyük 
önem taşır. Atlas Copco, neredeyse 
tüm operasyon ve süreçlerinde birçok 
ürünüyle günümüzün artan dijitalleş-
me ihtiyacına cevap vermekle beraber, 
müşterilerini günün koşullarının ötesi-
ne taşıyacak niteliktedir. İmalat endüst-
risi giderek dijitalleştikçe, Atlas Copco 
Kompresör Tekniği ürünlerinin çalışma 
süresi artmakta ve böylece müşterile-
rimizin rekabet gücü artmaktadır. Diji-
talleşmeye bir örnek vermek gerekir-
se, kompresörler için SmartLink veri 
izleme sistemi sayesinde 130.000’den 
fazla kompresörlerin durumları, önle-

yici bakım kapsamında küresel bağlan-
tılı olarak sürekli izlenebilmektedir. 

HEDEFİMİZ, TÜRK 
SANAYİSİNİN TÜM 
SEKTÖRLERDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ 
ARTIRMAK

Enerji tasarrufu ile alakalı son ola-
rak eklemek istediklerinizi alabilir 
miyiz?

Önümüzdeki dönemde dijitalleşen 
dünyada Atlas Copco Kompresör 
Tekniği, akıllı hava çözümleri ile enerji 
verimliliğinde öncü olacak ve basınçlı 
hava sistemlerinde şartlandırma, oto-
masyon ve boru hatları gibi sürdürü-
lebilir verimlilik sunan çözümler üret-
meye devam edecektir. Her zaman 
daha iyi bir yol olduğuna inanıyoruz. 
Hedefimiz, Türk sanayisinin tüm sek-
törlerde sürdürülebilirliğini artırmaktır. 
Amacımız, verimliliklerini sürdürülebi-
lir bir şekilde artırmada onlara destek 
olmak için müşterilerimiz ile yakın iliş-
kiler kurmaktır. 
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Emre Kulaç: HT Solar KOBİ’lere Enerji Verimliliği Sağlıyor

Daha iyi bir dünya misyonuyla tek-
noloji, bilim ve şeffaflık çerçeve-
sinde ürün ve hizmet kalitesinden 
taviz vermeden müşteri odaklı bir 
çalışma prensibi yürüten HT Solar, 
temiz ve yenilebilir enerji hedefiy-
le 2016 yılında kuruldu. 

HT Solar olarak enerji alanında 
ne gibi çalışmalarınız var? 

Sorularımızı yanıtlayan HT Solar 
Satış ve Pazarlama Müdürü Emre 
Kulaç, “İstanbul Endüstri ve Tica-
ret Serbest Bölgesi’nde  yer alan  
fabrikasında yıllık 400 MW  güneş 
hücresi ve yıllık 1 GW güneş pane-
li  üretim kapasitesiyle fark yarat-
maktadır. HT Solar, 2015 yılından 
beri sektörün en prestijli listesi 
olan ve Bloomberg tarafından ya-
yınlanan Tier 1 listesinde yer alan, 
Çin devlet şirketi HT-SAAE’ye 
bağlı bir kuruluştur. Ayrıca ABD 
merkezli test laboratuvarı olan 

ve sektörün en prestijli kurumla-
rı arasında yer alan PV Evolution 
Labs (PVEL) tarafından 2020 yı-
lında ‘’En İyi Performans Göste-
ren Üreticiler’’inden biri seçilerek 
dünya sıralamasında 6. sırada yer 
almıştır. HT-SAAE, İstanbul Türki-
ye’deki fabrikasında ürettiği güneş 
panelleriyle Türkiye’den listeye 
giren tek üreticidir. HT Solar, PV 
Cycle üyesidir ve 2018 ve 2019 
yılı  ISO 500 listesinde yer almış-
tır. ISO 500 2019 Listesi’ndeki 
sıralamasını 2018 yılına göre 160 
sıra birden yükselterek 191. sıra-
ya yükselmiştir. HT Solar; 32.000 
m2’lik alana kurulu fabrikasında 60 
ve 72 hücreli olarak üzere 2 farklı 
boyutta güneş paneli üretimi ger-
çekleştirmekte ve bu ürünleri pa-
zardaki taleplere göre sürekli gün-
cellemektedir.  Ürün portföyünde, 
Bifacial, Bifacial Half-Cut, Bifacial 
Şeffaf Backsheet, Bifacial Şeffaf 
Backsheet Half-cut, Siyah Panel, 

Mono-Perc, Half-Cut gibi farklı 
özelliklere sahip güneş panelleri 
de mevcuttur. Ayrıca yeni yaptığı 
yatırımlarla 2021 yılından itibaren 
166mm hücreli yeni nesil panel-
lerini de Türkiye ve global pazara 
sunmaya başlayacaktır” dedi.

YATIRIMCILARIMIZA 12 
YILLIK ÜRÜN, 25 YILLIK 
PERFORMANS GARANTİSİ 
SUNUYORUZ

Sizi rakiplerinizden hangi özel-
likleriniz ayırıyor, tercih edil-
menizdeki nedenler nelerdir?

Güçlü finansal yapımız, tedarik zin-
cirimiz, kaliteli üretimimiz ve yük-
sek kapasitemiz ile giderek artan 
farklı taleplere uygun güneş panel-
leri üretiyoruz. Yatırımcılarımıza 
12 yıllık ürün, 25 yıllık performans 
garantisi sunuyoruz. Bu kapsamda 
şirketimiz için Ar-Ge ve inovasyon 
çok önemli iki kriter. İşimiz gücü-
nü, teknoloji ve teknolojiyi temel 
alan akılcı çözümlerden alıyor. Pa-
zarlamadan finansman ve iş gücü-
nün temin edilmesine kadar tüm 
süreçlerdeki yaratıcı çalışmaların 
bütünü olarak ifade edebileceği-
miz Ar-Ge ve inovasyon bu anlam-
da üzerinde durduğumuz, yatırım 
yaptığımız, her zaman gündeme 
aldığımız temel argümanımız. 
Verimliliğimizi artıracak, gelişen 
dünyanın değişen beklentilerini 
karşılayacak, müşterilerimizin ta-
leplerine ve 21. yüzyılın ihtiyaçları-
na cevap verecek inovatif çözüm-
ler üretmek için titiz bir Ar-Ge 
çalışması yürütüyoruz. Dünyanın 
yaşadığı kabuk değişimi karşısında 
dönüşüme uğrayan dinamiklere 
hızlı adapte olacak yenilikler ışığın-
da ilerliyoruz.
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ENERJİ YATIRIMLARININ OLMASI İÇİN 
FİNANS KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ 
GEREK

Dünyamız kaynaklarının kısıtlı olduğunu göz önü-
ne alırsak özellikle yenilenebilir enerji alanında ne 
söylemek istersiniz, alternatif enerji alanında ge-
lişmiş kıta Avrupası ülkeleri ile ülkemizi kıyasladı-
ğımızda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? 

Türkiye, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji anlamında 
çok büyük bir potansiyele sahip. Bu noktada Türkiye’nin 
enerji geleceğinin yenilenebilir kaynaklarda, özellikle de 
güneşte olduğu kanaatindeyiz. Güneş enerjisinde şuan 
geldiğimiz noktada kurulu güç olarak birçok Avrupa 
ülkesinin gerisindeyiz. Ancak özellikle öz tüketim ko-
nusunda çıkan yeni regülasyonlarla ve ileride yapılacak 
iyileştirmelerle stabil bir pazar oluşacağını ve çok daha 
yüksek kapasitelere ulaşıp, asıl potansiyelimize yaklaşa-
cağımızı düşünüyoruz. Biz HT Solar olarak üzerimize 
düşen görevin bilincindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, Türkiye 
karbon salımlarını azaltmak, düşük karbonlu ekonomi-
ye geçmek ve aynı zamanda enerjideki dışa bağımlılığı-
nı azaltmak için yeterli kaynağa ve potansiyele sahiptir. 
Hem uluslararası konjüktür, hem de ülkemizdeki sanayi-

ciler bu potansiyelin farkındadır. Bu noktada devletin de 
sektörümüz için daha güçlü hedefler belirlemesi, sek-
törün gelişimine ivme kazandıracak teşvik ve  tedbirler 
alması gerekmektedir. Yatırımların olması için sektör-
deki finans koşullarının iyileştirilmesi, yeni kapasitelerin 
tahsis edilmesi ulaşım ve taşımacılıkta güneş enerjisiyle 
entegre çözümler geliştirilmesi, güneş enerjisi teknolo-
jilerinin geliştirilmesi adına devlet destekli programların 
hayata geçirilmesi çok önemli kriterlerdir. Bu koşullar 
sağlandığında ülkemiz için güneş enerjisi sektörü çok 
başka bir noktaya taşınacaktır.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞ

Tüm dünya sınırlı kaynakların daha verimli kullanılma-
sı ve fosil temelli enerji kaynakları yerine yenilenebi-
lir enerji sistemleri yönünde bir eğilim gösteriyor. Bu 
noktada ülkemizde güneş enerjisinin önemi ile alakalı 
olarak kamuoyunda farkındalık  yaratılmalıdır. Tüm ye-
nilebilir enerji kaynaklarında Türkiye’nin yüksek potan-
siyeli mevcut, fakat enerji politikalarında iyileştirici ve 
kolaylaştırıcı adımlar atılmalıdır. Böylece ülkemiz gerçek 
potansiyelini kullanabilecek ve sürdürülebilir dünya ha-
reketine katılacaktır.
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Üçay Grup, Enerji Verimliliği Sağlıyor

Üçay Grup CEO’su Turan Şakacı, 
şirketin; 500 binden fazla proje 
gerçekleştirerek 3 milyona yakın 
insanı konforlu, güvenli, temiz, 
çevreci ve hesaplı ısınma sistemi 
doğalgaz ile tanıştırdığını söyledi. 
Editör Ahmet Doğan’ın sorularını 
yanıtlayan Şakacı, “Bu rakamlar ile 
Türkiye’de en çok proje gerçek-
leştiren şirket olma unvanını taşı-
yoruz. 1999 yılında iki genç, azimli 
ve çalışkan girişimci tarafından 
kurulan şirketimiz, o dönem sek-
törde yeni bir pazarlama stratejisi 
geliştirmiş ve müşteriyi beklemek 
yerine müşteriye gitmeyi tercih 
etmiştir. Bu strateji hem Üçay Mü-
hendislik ’in bilinirliğini ve iş hac-
mini hem de doğalgaz konusunda 
kamuoyunun bilincini artırmıştır. 
Daha sonra açık hava reklamları-
na ağırlık veren Üçay Mühendis-
lik, ücretsiz keşif ve taksitli satış 
yöntemini sektöre kazandırarak 
binlerce evin doğalgaza kavuşma-
sını sağlamıştır. Kaliteli işçilik ve 

malzemenin yanı sıra üstün pazar-
lama stratejisi sayesinde sektörün 
öncüsü olan Üçay Mühendislik, 1 
günde teslim ilkesiyle de o dönem 
tüketici dostu bir marka olarak far-
kını ortaya koymuştur. Üçay Mü-
hendislik ‘in faaliyetleri sadece bir 
iş yapma tutkusu değil aynı zaman-
da Türkiye’nin doğalgaz ile tanış-
masını sağlayan ve hava kalitesine 
katkı sağlayan bir sosyal sorumlu-
luk projesidir. Bugün grup, çatısı 
altında Üçay Mühendislik, Üçay 
Elektromekanik, Üçay İnşaat ve 
ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi 
olmak üzere 4 farklı şirket kendi 
sektörlerinde başarıyla yoluna de-
vam etmektedir” dedi.

EN İYİ MALZEME VE EN 
KALİTELİ İŞÇİLİK

Yaptığınız işlerde hangi yönle-
riniz ile ön plana çıkıyorsunuz, 
tercih edilmenizdeki nedenler 
nelerdir, müşterilerinize han-

gi katma değerleri sunuyorsu-
nuz?

En iyi malzeme ve en kaliteli işçi-
liği, yüksek mühendislikle bir ara-
ya getirerek uzun yıllar kullanıla-
cak projelere imza atmak, Üçay 
Grup’a bağlı tüm şirketlerin ortak 
felsefesidir. 20 yılı aşkın süredir tü-
keticinin ilk tercihi olmamızın arka-
sında yatan en güçlü sebep budur. 
Hizmet verdiğimiz tüm sektörler-
de, bizi yeni işlere ulaştıran geç-
mişte yaptığımız başarılı projeler-
dir. Üçay Grup, faaliyet gösterdiği 
doğalgaz, inşaat, elektromekanik 
ve enerji çözümleri sektörlerinde, 
kalitenin tanımını belirlemekte-
dir. Kaliteli işlerle müşterilerimize 
ömürlük projeler teslim ediyoruz. 
Güvenliğin hayati düzeyde önem 
arz ettiği bir alanda, onlara sorun-
suz işler teslim ederek en büyük 
katma değeri yaratıyoruz aslında.

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ 
ENERJİSİ SİSTEMLERİ VE 
YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAKLARİ 

Hedefleriniz ve yatırımlarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?

Her zaman kendini yenileyen, ge-
lecekte karşımıza çıkacak değişim-
leri ve fırsatları iyi analiz edebilen 
bir grubuz. Grubumuz bünyesin-
deki şirketlerle mevcut doğalgaz 
ısıtma sistemlerindeki hedeflerimi-
zin yanında geleceğe yönelik stra-
tejiler de hazırlıyoruz. Önümüz-
deki 5 yıl içinde fotovoltaik güneş 
enerjisi sistemlerinde ve yenilene-
bilir enerji kaynakları taahhüdünde 
Türkiye’nin en büyük firmaların-
dan biri olmayı hedefliyoruz. Yeni-
lenebilir enerji kaynakları alanında 
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ciddi bir oyuncu olarak ülkemizin 
istihdamında ve genç mühendis-
lerin yetiştirilmesinde aktif olarak 
rol alacağız. Öte yandan yine ge-
lecekte tüm evlerin ihtiyacı haline 
gelecek elektrikli araç şarj istasyo-
nu kurulumu konusunda da çalış-
malarımız devam etmektedir. Tüm 
bu yenilikçi hamlelerimizle sadece 
bugünün değil geleceğin en iyi şir-
keti olarak her zaman rakiplerimi-
zin birkaç adım önünde yer almayı 
hedefliyoruz. Bu hamlelerimizle 5 
yıl içinde çalışan sayımızın ve ciro-
larımızın önemli ölçüde artacağını 
öngörmekteyiz. 

HEM KAMU’YA HEM DE 
SON TÜKETİCİYE HİZMET 
SUNUYORUZ

Mühendislik çalışmalarınız ve 
mühendislik çözümleriniz hak-
kında bilgi verir misiniz?

Üçay Grup olarak hem son tüketi-
ciye hem de Türkiye’nin en büyük 
projelerinde özel ve kamu kurum-
larına çözümler sunuyoruz. Ge-
rek son tüketici tarafında gerekse 
kurumsal büyük hacimli işlerde, 
yüksek mühendislik, iyi malzeme 

ve kaliteli işçilik sağlıyoruz. Yaptı-
ğımız tüm işlemler yapılarda uzun 
süreli kullanılacak işler olduğu için 
bütün mühendislik hesapların doğ-
ru yapılması gerekiyor. Üçay Grup 
olarak tüm işlerimizde bireysel ya 
da kurumsal, küçük ya da büyük 
iş fark etmeksizin aynı kaliteyi su-
nuyoruz. Doğalgaz sistemleri, bi-
reysel ve merkezi ısıtma sistemle-
ri, ısı pompası sistemleri, radyant 
ısıtma sistemleri, güneş enerjisi 
sistemleri, VRF/Multi/klima ısıtma 
sistemleri, soğutma sistemleri, 
sıhhi sistemler, yangın önleme ve 
söndürme sistemleri, havalandır-
ma sistemleri, arıtma sistemleri, 
otomasyon sistemleri, endüstriyel 
sistemler, zayıf akım ve alçak geri-

lim sistemlerinde çözümler sunu-
yoruz.

YENİLEBİLİR ENERJİ 
KAYNAKLARI ÜZERİNE 
YOĞUN ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTÜYORUZ

İklimlendirme sektörü sürekli geli-
şen ve değişen bir sektör. 5 sene 
önce yapılan işlemler, bugün işçilik, 
malzeme ya da mühendislik açı-
sından eski sistem olarak görüle-
biliyor. Bu hızlı değişim karşısında 
Üçay Grup olarak Ar-Ge ve ino-
vasyona büyük önem veriyoruz. 
Malzeme konusunda dünyanın en 
büyük şirketleri ile çalışıyoruz. 
Bünyemizde oluşturduğumuz eği-
tim departmanımızla hem mühen-
dislerimize hem de saha perso-
nelimize eğitimler veriyoruz. Bu 
eğitimler kadrolarımızı bilgi biriki-
mi açısından güncel tutuyor. Üçay 
Grup olarak faaliyet yürüttüğümüz 
tüm alanlarda Ar-Ge ve inovasyo-
na en büyük bütçe ayıran kurum 
olduğumuzun da altını çizmek is-
terim. Yenilebilir enerji kaynakları 
üzerine yoğun çalışmalar yürütü-
yoruz. Son tüketicinin ulaşacağı 
yenilenebilir enerji sistemleri oluş-
turarak sürdürülebilir bir dünyanın 
parçası olmayı hedefliyoruz.
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Elektrik Üretiminde Alternatif Enerji Kaynakları

Alternatif enerji kaynaklarından bahsetme-
den önce enerjinin tanımını yapmakta fayda 
bulunmaktadır. Fiziksel anlamda enerji, iş ya-
pabilme yeteneğidir. Enerji, elektrik, meka-
nik, kimyasal, termal veya nükleer gibi çeşit-
li formlarda bulunabilmekte ve bir formdan 
diğerine dönüştürülebilmektedir.  Örneğin; 
güneşten dünyaya yansıyan güneş ışınlar va-
sıtasıyla elektrik enerjisine veya ısı enerjisine 
dönüştürmek mümkündür.

Alternatif enerji kaynakları dünyanın geleceği için son 
derece önemlidir.  Fosil yakıtların azalması ve Dünyada 
elektrik enerjisi tüketimi gün geçtikçe artığı için alter-
natif enerji kaynaklarına olan ilgi artmaktadır.  Alternatif 
enerji kaynaklarını sıralayacak olur isek;

Güneş Enerjisi: Yeryüzüne ulaşan güneş ışınları tasar-
lanmış paneller ile elektrik enerjisine dönüştürmekte-
dir. Güneş Panellerin verimlerinin halen düşük olmasına 
rağmen bilim insanlarının çalışmaları ile gün geçtikçe 
verimleri artırılmaktadır. Güneş santralleri gece boyu 
elektrik üretimi yapmamakta. Ülkemizdeki illerin %75 
inde güneş enerji santrali bulunmaktadır.

Rüzgâr Enerjisi: Rüzgâr, rüzgâr türbinlerinin dön-
mesini sağlayarak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine 
dönüştürür. Hava durumuna bağlıdır. Rüzgârın olmadığı 
zamanlarda elektrik üretimi olmamaktadır. Ülkemizde-
ki illerin % 45 inde Rüzgâr enerji santrali bulunmaktadır.

Hidrolik Enerji: Kısacası suyun türbin çarklarının 
döndürmesi ile mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dö-
nüştürür. HES olarak tabir edilen küçük santrallerde 
santralin üreteceği elektrik enerjisi mevsimlere göre 
farklılık gösterir. Yağışın ve nehir akışının yoğun olduğu 
zamanlarda elektrik üretimi artarken, kurak mevsimler-
de HES bazen hiç elektrik üretmeyebilir. Ülkemizdeki 
illerin % 85 de Hidroelektrik enerji santrali bulunmak-
tadır.

Biyokütle Enerjisi: Doğada veya endüstride atık ha-
linde olan biyolojik-organik artıkların kullanılmasıyla or-
taya çıkan gazı yakarak su buharlaşır. Buharlaşan su tür-

bin çarklarının döndürmesi ile mekanik enerjiyi elektrik 
enerjisine dönüştürür. Biyokütle ile enerji üreten tesisin 
su ihtiyacı fazla ve verimi düşüktür. Ülkemizdeki illerin 
%75 inde biyokütle enerji santrali bulunmaktadır.

Jeotermal Enerji: Yer altındaki sıcak suların buharıy-
la türbin çarkları döndürülerek mekanik enerjiyi elekt-
rik enerjisine dönüştürür. Jeotermal santrallerdeki akış-
kanın yer altına geri vermemesi durumunda akışkanın 
paslanmaya, çürümeye, kireçlenmeye neden olması ve 
yüzey sularını kirletmesi gibi çevresel sorunlara neden 
olabilmektedir. Ülkemizdeki illerin %8 inde Jeotermal 
enerji santrali bulunmaktadır.

Uğur Doğan/Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi

HABER

Kod-A Bilişim’in Dijital Arşiv Projesi Övgüleri Topluyor

Kamudaki en büyük dijital arşiv projesi 
tamamlandı. Projesinden dolayı Kod-A 
Bilişim, büyük övgü aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Aralık tarihinde, 
Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen 
“Nüfus Dijital Arşiv Projesi”nin tanıtım programının 
açılışında, Türkiye’nin çok köklü bir dijital dönüşüm 
gerçekleştirdiğini, kamudaki en büyük dijitalleştirme 
projesi olan “Dijital Arşiv Projesi”nin de bu dönüşüm 
sürecinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirtti. 
Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri alanında Türkiye’nin 
gelişmiş ülkelerle arayı kapattığını, hatta teknolojik 
olarak öne geçtiğini ifade eden Bakan Soylu; “Dijital 
arşiv projesi ile nüfus idaresi sisteminin temeli olan 
110 bin civarında nüfus kütüğü ve yaklaşık 380 milyon 
dayanak belgesi restore edilip, taranarak dijital arşiv 
oluşturulmuştur. Oluşturduğumuz bütün sistemlerle 
dijital arşivimizin entegrasyonu yapılmıştır” diye 
konuştu.

Soylu: Dijital arşiv beklediğimizden çok 
daha büyük katkı sağlamıştır

Dijital Arşiv Projesi kapsamında restore edilen 
ve sisteme eklenen belgelerin bir gurur vesilesi 
olduğunu söyleyen Bakan Soylu, dijital arşivlemenin 
sağlayacağı faydaları da şu sözlerle ifade etti: “Dijital 
arşiv projesiyle belgelerin arşivden çıkarılması 
ile, posta masrafları gibi birçok maliyetten de 
tasarruf edilmesi sağlanacaktır. Oluşturduğumuz 
tüm sistemlere bunun entegrasyonu yapılmıştır. 
15 Temmuz’dan sonraki ana hedeflerimizden birisi 
birimler arasındaki entegrasyonu sağlamaktı. Bize 
beklediğimizden çok daha büyük katkı sağlamıştır. 
İşlerin süratlenmesinde, olayların aydınlatılmasında. 
Saha sonuçlarında olumlu yansımalar gördük. 
Personelimizin yıpranması azaldı. Bakanlığımızın 
tüm birimlerinin analiz yapabilme kabiliyeti arttı. 
Birbirini duymayan dijital sistemler değil, birbirini 
gören sistemlerle hizmetlerin hızlandığı bir sisteme 
adım adım gidiyoruz. Standardı yükseltebilmek için 
hizmet veren de önemli. Çalışanın da memnun 
olduğu bir anlayışı hayata geçiriyoruz.” İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu, kendisine ait facebook ve twitter 
hesaplarından yaptığı paylaşımda ise Dijital Arşiv 
Projesi ile bugüne kadar, aile kütüklerinde bulunan 
365 milyon sayfa belgenin dijital ortama aktarıldığı, 
767 bin sayfanın da restore edildiği bilgisini verdi.

Erhan Taşkın: Kod-A Bilişim olarak 
projemizle gurur duyuyoruz

Kod-A Bilişim Genel Müdürü Erhan Taşkın ise 
konuyla ilgili açıklamasında, “İçişleri Bakanımız 
Sayın Süleyman Soylu’nun Koda Bilişim tarafından 
yürütülen “Nüfus Dijital Arşiv Projesi”nden 
övgüyle bahsetmesi bizleri ziyadesiyle memnun 
edip, gururlandırmıştır. Bu başarıda pay sahibi olan 
Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
yetkililerine, projede yer alan iş ortaklarımıza ve 
çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onların 
uzmanlıkları ve özverili çabaları çok değerliydi.” 
dedi. Projenin beklenilenden daha büyük katkı 
sağlamış olmasından da büyük mutluluk duyduğunu 
ifade eden Taşkın; “Arşiv dijitalleştirme alanında uzun 
yıllardır sektör lideri olan Koda Bilişim, geçmişte 
olduğu gibi bundan sonra da kamu ve özel sektöre en 
kaliteli hizmeti vermeye devam etme arzusundadır.” 
diye konuştu. 
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Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tay-
fun Küçüoğlu, 2020’den memnun olduklarını ve 
2021 hedeflerini şimdiden belirlediklerini söyle-
di.

Türkiye İMSAD olarak 2020 yılını değerlendirir misi-
niz? 2021 yılını nasıl öngörüyorsunuz?

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen pandemi 
sürecinde, Türkiye inşaat malzemesi sanayisi aldığı tüm ön-
lemlerle üretmeye devam ederek, küresel pazarda güve-
nilir bir iş ortağı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu zorlu 
süreçte hammadde tedarikinin sürekliliğine önem verildi ve 
finansal süreçler her zamankinden fazla bir hassasiyetle yö-
netildi. Kamu ve finans kurumları tarafından sağlanan des-
tekler en verimli şekilde kullanılmaya gayret edildi. 

Üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir 

toparlanma yaşandı

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre inşaat malze-
mesi sanayisinin üçüncü çeyrek dönemini değerlendirdi-
ğimizde, sektörümüzün sanayi üretimi, ihracat ve yurtiçi 
satış verileri itibarıyla önceki dönemlere göre hızlı bir geri 
dönüş yaptığını söyleyebiliriz. Covid-19 salgını nedeniyle 
ikinci çeyrekte meydana gelen daralmanın ardından üçüncü 
çeyrekte, inşaat malzemesi sanayi üretiminde yüzde 14,2 
oranında hızlı bir büyüme ve 5,51 milyar dolar seviyesinde 
ihracat gerçekleşti. Hem iç hem de dış talepte kuvvetli bir 
genişlemenin olduğu üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerin-
de bir toparlanma yaşandı. Üçüncü çeyrekte inşaat malze-
mesi yurtiçi satışlarında da önemli bir sıçrama gerçekleşti 
Covid-19 salgını nedeniyle sağlanan finansal destekleri 
büyük ölçüde kullanan inşaat sektörü mevcut işlerini hızla 
tamamlamaya yöneldi. Buna bağlı olarak inşaat malzemele-
rine önemli bir talep oluştu. Yurtiçi satışlar üçüncü çeyrekte 
Covid-19 öncesi satış seviyesini de aştı.

İnşaat malzemeleri ihracatı 2020 ekim ayında 
5,53 milyon ton oldu

2020 yılında ciddi bir testten geçen sektörümüzün odak-
landığı alanların başında ihracat geldi. Son yayınladığımız 
İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin en gün-
cel verilerinin yer aldığı ekim ayı sonuçlarına baktığımızda; 
inşaat malzemeleri sanayisi değer olarak ekim ayında yılın 
en yüksek aylık ihracatını yaptı. İnşaat malzemeleri sana-
yisinin ekim ayında 2,04 milyar dolar olarak gerçekleşen 
ihracatı ile aylık ihracat 17 ay sonra yeniden 2 milyar dolar 
seviyesini aştı. Yurtdışı pazarlarda Covid-19 salgınında yeni 
dalga endişesi nedeniyle dış talep önemli ölçüde arttı. İnşa-
at malzemeleri ihracatı 2020 yılı ekim ayında 5,53 milyon 
ton oldu. Geçen yılın ekim ayına göre ihracat miktar olarak 
yüzde 26,1 arttı. Pandemi sürecinde bu seviyeleri aşmak, 
sektörümüz adına fevkalade gurur verici. 

2020’yi 2019 yılının üzerinde bir seviyede 
kapatacağız

Pandemiye rağmen mevcut ihracat performansımız ve 
iç pazara yönelik faaliyetlerimizle 2020 yılını 2019 yılının 
üzerinde bir seviyede kapatacağımıza inanıyoruz. Türkiye 
inşaat malzemesi sanayisi gelişen, değişen ve yükselen tü-
ketici beklentileri ile önemli gelişim hareketi içinde. Sadece 
kendimize değil içinde bulunduğumuz coğrafyaya yetecek 

İMSAD 2020’yi Verimli Geçirdi, Gözünü 2021’e Dikti
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büyüklükte üretim gücümüz bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye 
inşaat malzemeleri sanayisi, bugün ithalatının 3 misli ihracat 
yaparak ülkemizin gelişimine kritik fayda sağlıyor. Hedefi-
miz, Covid-19 sonrası 5 yıllık süreçte ithalatın 4 misli ihra-
cat seviyesine ulaşmak ve ülkemize sağladığımız cari faz-
layı artırmaktır. Çünkü teknik, teknolojik, altyapı ve insan 
kaynağı açısından bu potansiyele sahibiz. Pandeminin etki-
sini sürdüreceği 2021’in başında dünya ekonomisinde bir 
daralma beklentisi var. Aşıların devreye girmesiyle birlikte 
pandemi etkisinin azalması sonucu dünyada ve Türkiye’de 
hızlı bir toparlanma yaşanacağını, bunun da tüm sektörlere 
olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. 

Yüzde 30’ları bulan bir maliyet artışı söz 
konusu

İnşaat malzemelerinin özellikle hammaddelerin dö-
viz cinsinden alınması işlerinizi dövizdeki dalgalan-
mayla beraber nasıl etkiledi? 

İnşaat malzemeleri sanayisi üretiminde yüzde 30’ları bulan 
bir maliyet artışı söz konusu. Bu oranın tamamı fiyatlara 
yansıtılmış değil. En büyük sıkıntılarımızdan birinin döviz 
kurundaki artış olduğunu söyleyebiliriz zira kullandığımız 
ithal hammaddeleri dövizle satın alıyoruz. Dolayısıyla ma-
liyeti etkileyen en önemli unsur hammadde oldu. Pandemi 
sürecinin etkili olduğu bu geçiş döneminde kurun belli bir 
dengeye oturmasıyla, son çeyreği daha az etkilenerek, daha 
verimli geçireceğimizi düşünüyoruz. 

Bir Türkiye gerçeği: Deprem…!

Deprem kuşağında yer 
alan ülkemizde inşaat 
ve malzemelerinin öne-
mi son derece büyük. 
Teknik ne gibi gelişme-
ler var, Türkiye İMSAD 
olarak bu teknolojik ge-
lişmeleri üyelerinize ak-
tarıyor musunuz? 

Hepimizi derinden üzen, 
acıya boğan Ege depremin-
den sonra bazı rakamlar 
açıklandı. Halen 6,7 milyon 
konutun riskli tanımında ol-
duğunu biliyoruz. TÜİK ve-
rilerine göre, her konutta 
3,4 vatandaşımızın barındı-
ğı görülüyor. Dolayısıyla şu 

anda 22 milyon vatandaşımız halen riskli binalarda oturuyor. 
Bize geçmişten kalan, bina stokunda oluşan sorunlu alanları 
değiştirmek için daha fazla çabaya ve bilince ihtiyacımız var. 
Yine açıklandığı üzere önümüzdeki 5 yılda 1,5 milyon konu-
tun kentsel dönüşüm kapsamında depreme güvenli hale ge-
tirileceğini biliyoruz. Bunun için bugünki fiyatlarla ortalama 
bir hesap yaparsak kira ve taşınma yardımı için devletimizin 
28 milyar TL destek vereceğini kabul ediyoruz. Ayrıca bu 
konutların yapımı için de 280 milyar TL gibi bir sermayeye, 
desteğe ihtiyaç var. Tüm bunların gerçekleştiğini düşünür-
sek 2026 yılında, yani 5 yıl sonra 17 milyon vatandaşımız 
hala riskli binalarda yaşıyor olacak. 

Kaynaklarımızı güvenli yapılara sahip olmaya 
ayırmalıyız.

Çevre dostu binalar ve akıllı kentler

İnşaatta enerji verimliliği nasıl sağlanabilir? Enerji 
verimliliği açısından inşaat malzemelerindeki son du-
rum nedir?

Günümüzde kaynakların doğru kullanımı, sürdürülebilir 
yapılar çok daha fazla önem kazandı. Çevre dostu binalar 
ve akıllı kentlerin planlandığı bir süreçte inşaat malzemesi 
sanayisinin sorumluluğu daha da artıyor. Dolayısıyla gelecek 
nesillere daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre bırakmak adı-
na sürdürülebilir yapılara odaklanmalı, bunun için de çevre 
dostu malzemeler geliştirmeye öncelik vermeliyiz. Türkiye 
inşaat malzemesi sanayicileri olarak, en başta ülkemizdeki 
sürdürülebilir malzeme ihtiyacının karşılanması için inovatif 
ürünler geliştirmeye devam etmemiz çok önemli.  
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Giz Kozmetik, Yatırım Odaklı Büyüyor

Giz Kozmetik Uluslararası Satış 
Direktörü Sinan Eraslan, Giz 
Kometik’in yatırım odaklı 
büyümesini sürdüreceğini söyledi.

Giz Kozmetik; Isabelle Dupont, Gizzene, Dermadho-
se markalarıylala; renkli kozmetik başta olmak üzere 
kişisel bakım malzemeleri, parfüm, hijyen ürünleri ve 
ev temizliği gruplarında 2000’den fazla ürün çeşidini 
tüketicilerin kullanımına sunuyor. Konu hakkında editör 
Ahmet Doğan’ın sorularını cevaplayan Giz Kozmetik 
Uluslararası Satış Direktörü Sinan Eraslan, “Yaklaşık 50 
milyon parça üretim ile sektörün en büyük üreticilerin-
den biriyiz. İstanbul’da bulunan merkez yönetim ofisi-
miz ve tesislerimiz haricinde, uluslararası marka pren-
sibiyle hareket ederek, Fransa’nın ve modanın başkenti 
Paris’te de bir laboratuvarımız var. Geniş ürün ve renk 
seçeneğini yüksek kalite ile bir araya getirerek ürettiği-
miz ürünlerle Doğu Avrupa, Rusya, Ukrayna, Ortadoğu 
ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarında tüketicinin en 
çok tercih ettiği markaların başında gelmekteyiz. Ge-
niş renk seçeneğimiz ve yerel pazarları iyi analiz etme 
kabiliyetimiz ile Afrika ülkelerinin kozmetik ihtiyacının 
büyük bölümünü karşıladığımızı da belirtmek isterim. 
Kendi markalarımızın yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın 
önemli perakende markalarına da Private Label (Özel 
Marka) üretimler gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en bü-
yük markalarının bizi tercih etmesi kalitemizi gösteren 
bir diğer unsurdur” dedi.

40’a yakın ürün grubumuz ve 2 binin üzerin-
de çeşidimiz bulunuyor

Ürün çeşidiniz ve ürün gamınız hakkında bilgi ve-
rir misiniz?

Renkli kozmetik ürünlerimizde Mass Market (kitle pa-
zarı) için ulaşılabilir ve kaliteli Isabelle Dupont marka-
mız, High End (yüksek kalite) renkli kozmetikte ise Giz-
zene markalarımız ile iş ortaklarımıza servis veriyoruz. 
40’a yakın ürün grubumuz ve 2.000 üzerinde çeşidimiz 
bulunuyor.

Sürdürülebilirlik ve kalite

Kaliteniz hakkında bahseder misiniz?

Günümüzde başarıya giden yolun sürdürülebilirlik ve 
kaliteden geçtiğinin bilincindeyiz. Giz Kozmetik olarak 
faaliyetlerimizin odağını sürdürülebilirlik ve kalite kav-
ramları oluşturuyor. Sürdürülebilirliği ilk aşama olan 
üretimden başlatıp ürünün teslimatına, hatta müşteri-
den gelen geribildirime kadar bir süreç olarak değer-
lendiriyoruz. Başarılı ve sürdürülebilir marka yaratma-
nın kaliteli malzeme, nitelikli üretim, doğru pazarlama 
ve satış ile birlikte sahadan gelen geri bildirimleri doğru 
değerlendirmekten geçtiğine inanıyoruz. Kaliteli ham-
maddeyi modern ve uluslararası standartlara uygun bir 
tesiste, müşteri beklentileri doğrultusunda nihai ürün 
haline getiriyoruz.

Üretimin her sürecini kontrol ediyoruz

Dünya standartlarında üretim sistemi ile belirlenen tüm 
regülasyonlara uygun içerikli üretim yapmak için her sü-
reci kontrol ediyoruz. Ürünlerimizin arkasında duruyor 
ve müşterimizi her konuda bilgilendiriyoruz. İnsan sağ-
lığına olduğu kadar hayvanların yaşam hakkına da saygı 
duyan şirket, ürünlerin deneme ve üretim aşamasında 
hiçbir canlıyı kullanmamaktadır. Evrensel standartlarda 
kalite yönetim anlayışını benimseyen kurumumuz ISO 
9001, ISO 22716, GMP, CPNP ve Halal sertifikalarına 
sahiptir.

Yüzde yüz yerli sermaye

Tercih edilmenizdeki nedenler nelerdir, rakipleri-
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nizden hangi yönleriniz ile farklılaşıyorsunuz?

Sektördeki tecrübemizi, dünya devleriyle olan çalışma-
larımızdan edindiğimiz bilgilerle birleştirerek en kaliteli 
ürünleri sunuyoruz. Yüzde yüz yerli sermaye üretim 
yapıyor ülkemize değer katıyoruz. Üretim süreçlerinde 
tüm kaynakları verimli kullanıyor, sadece insan sağlığı-
nı değil doğayı ve hayvanları da gözeten bir model ile 
çalışıyoruz. Trendleri takip ediyor ve tüketiciye istediği 
ürünü sunuyoruz. Bu ürünler dünyanın her yerinde se-
vilerek kullanılıyor.

56 ülkeye kendi markalarımızla ihracat ger-
çekleştiriyoruz, yeni modern tesisimiz Avru-
pa’nın sayılı tesisi olacak

Hedef ve yatırımlarınız hakkında bilgi verir misi-
niz?

An itibarıyla Giz Kozmetik olarak 56 ülkeye kendi mar-
kalarımızla ihracat gerçekleştiriyoruz. 34 ülkedeki 52 
firmaya da Private Label (Özel Markalı Ürün) üretim 
partnerliği yapıyoruz. 2018’de yüzde 23, 2019’da ise 
yüzde 96 ciro artışı gerçekleştirdik ve yılı 10 milyon do-
lar ciro ile kapattık. 2021 için yeni pazarlarla görüşmele-
rimiz sürüyor. Hedefimiz yüzde 30’un üstünde büyüme 
gerçekleştirmek. Giz Kozmetik olarak Türkiye’nin en 
modern tesislerinden birini aşamalı şekilde tamamla-
yarak ülkemize kazandırıyoruz. Bu tesis sadece Türki-
ye’nin değil Avrupa’nın da sayılı tesislerinden olacak.

2019’u 10 milyon dolar ihracat ile kapatmayı 
başardık

Pandemi süreci işlerinizi nasıl etkiledi, değerlen-
dirir misiniz?

Pandeminin ülkemizde etkisini hissettirmeye başladı-
ğı günlerden itibaren başta kolonya olmak üzere diğer 
tüm temizlik malzemelerinde üretim kapasitesini artır-
dık. Artan kapasite ile hem Türkiye’deki hem de dünya-
daki talebin karşılanmasında üstümüze düşen görevi ye-
rine getirdik. Dezenfektan ve antibakteriyel sıvı sabun 
gibi bugünlerde çokça ihtiyaç duyulan bazı ürün grup-
larını da ürün gamımıza ekledik. Ar-Ge çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle zor bir 
yıl olarak kabul edilen 2019’u 10 milyon dolar ihracat ile 
kapatmayı başardık.
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TÜV SÜD D- Expert, Güven Sunuyor

TÜV SÜD D- Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, 
ikinci el araçlarda dikkat edilmesi gerekenleri söyledi.

TÜV SÜD D- Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayöz-
ger ile ikinci el araçlarda dikkat edilmesi gerekenleri, doğru 
bilinen yanlışları ve daha fazlasını konuştuk.

ARAÇLARIN HASAR GEÇMİŞLERİ

İkinci el araçlarda en çok hangi dolandırıcılık vakaları 
ile karşılaşıyorsunuz?

Dolandırıcılık yerine, eksik veya hatalı bilgi verilmesi sonu-
cunda sorun yaşayarak şubelerimize gelen araç alıcılarıyla 
fazlasıyla karşılaşıyoruz. Bu durum genelde araçların hasar 
geçmişleri ile alakalı oluyor. Örnek verecek olursak; boya-
sız olarak satışa sunulan bir araçta bir ya da birkaç parça-
da boya çıkma durumu veya satıcı tarafından boyalı olarak 
bildirilen parçaların değişmiş olduğunun tespit edilmesi gibi 

durumlarla oldukça sık karşılaşıyoruz. Özetleyecek olursak; 
araca talip olan kişiye araç sahibi tarafından verilen bilgiler-
le, bizim kontrollerimiz sırasındaki tespitlerimiz arasında 
büyük farklar oluşabiliyor.

SON TEKNOLOJİ CİHAZLARLA 
OPERASYONUMUZU 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Araçların geçmişte airbag açtığı nasıl anlaşılabilir? 
Bunu nasıl tespit ediyorsunuz? Her ekspertiz şirketi 
bu kontrolü gerçekleştirebiliyor mu?

Araçların karıştığı ciddi kazalarda airbagler açılıp emniyet 
kemerleri aktif gergi moduna geçiyor. İlgili araç, yetkili bir 
onarım servisi tarafından orijinal yedek parçalar ile onarıl-
dığında herhangi bir problem yaşanmıyor. Parçalar eğitimli 
uzmanlarca orjinalleriyle değiştirildiği için aracın servis geç-
mişi ve detaylı tramer dökümünü incelediğiniz takdirde bu-
rada hangi parçaların değiştiği görülebiliyor. Fakat bu par-
çaların değiştirilmeyip onarım yoluna gidilmesi durumunda 
tespit biraz daha zorlaşıyor. Ön torpido ve direksiyon bö-
lümü çok titizlikle incelendiğinde onarımların tespiti kıs-
men de olsa mümkün oluyor. TÜV SÜD D-Expert olarak 
ekspertiz süreçlerinde sökme takma işlemi yapmadan, son 
teknoloji cihazlarla operasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. 
Airbag kontrolünün sökme takma işlemi yapmadan ta-
mamlanması mümkün olmuyor. Bu konuda yetkili servisler 
dışında yapılacak en küçük yanlış müdahalenin ölümcül so-
nuçlara neden olacağını bilmemiz sebebiyle OBD taraması 
esnasında ve görsel kontrollerimizde şüphe edilen bir bul-
guya rastlamamız durumunda müşterilerimize bilgi vererek 
yetkili servis kontrolü yapılmasını öneriyoruz.

Bir aracın iki araçtan birleştirildiğinden nasıl şüphe-
lenebiliriz?

Hasarlı araçların onarım süreçleri ve yüksek onarım mali-
yetleri sebebiyle başvurulan bu yöntemle birleştirilen araç-
larla son dönemde şubelerimizde sıklıkla karşılaşıyoruz. 
Ekspertiz süreçlerimizde bulunan araç iç direklerinin, mar-
şbiyellerinin ve alt taban sacının kontrolü esnasında araca 
uygulanan işlemi rahatlıkla tespit edebiliyoruz.
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BOYANAN VEYA DEĞİŞEN PARÇA

En sık karşılaştığınız vakaları paylaşır mısınız?

İkinci el araç satış değerini doğrudan etkileyen boyanan 
veya değişen parça konusunun bertaraf edilmesi amacıyla, 
kaza yapan araca aynı renkte çıkma parçaların takılarak alı-
cıya orijinal iddiasıyla satılmaya çalışılması en sık karşılaştığı-
mız vakaların başında yer almaktadır.

Ekspertizlerde en çok rastlanan hileler nelerdir? (Ki-
lometre düşürme, motor değişimi, parça birleştirme 
vb.)

Km düşürme maalesef hala en çok başvurulan yöntemlerin 
başında yer alıyor. Ekspertiz esnasında tespit edilemeyece-
ği düşünülerek, ekspertiz öncesinde araca katkı yapılarak 
motor arızalarının gizlenmeye çalışması ve ciddi soruna se-
bep olabilecek durumların küçük onarımlar yapılarak aracın 
satılmaya çalışılması da karşılaştığımız diğer önemli konular 
olarak öne çıkıyor.

VATANDAŞLAR YETERLİLİK BELGELERİNE 
DİKKAT ETMELİ

Vatandaşların nelere dikkat etmesi lazım? 

Ekspertiz hizmeti alacakları merkezin kurumsal, güvenilir 
ve TS 13805 hizmet yeri yeterlilik belgesi olan bir işletme 
olmasına özen göstermelerini tavsiye ediyorum.

Bu gibi hilelerin ekspertizden kaçma ihtimali var mı-
dır?

İnsan faktörünün olduğu her konu gibi bu da olasılıklar ara-
sındadır. Aksamalar, hatalar yaşanabilir ancak önemli olan 
ekspertiz firmalarının sağlanan hizmet sonrası, müşterilerin 
geri dönüşlerine önem vererek ekspertiz raporlarının arka-
sında durmasıdır. TÜV SÜD D-Expert olarak müşterileri-
mizin geri dönüşlerine önem vererek hem markamıza, hem 
de sektörümüze değer katma hedefimizi büyütmekteyiz. 
Tüketicinin mağdur edilmemesi gerektiğine olan inancımız 
sayesinde, menfi geri bildirimleri hassasiyetle değerlendirip 
olası mağduriyetlerde tarafımıza düşen sorumlulukları yeri-
ne getirmekteyiz.

EKSPERTİZ RAPORLARIMIZIN HER ZAMAN 
ARKASINDA DURUYORUZ

Garantili ekspertizlerde sonradan çıkan sorunlar için 
vatandaşlar hangi yolu izlemeli?

Ekspertiz hizmeti aracın mevcut durumunun tespitini içe-
rir ve anlık sonuçlar ortaya koyar. Ekspertiz esnasında bu-
lunmayan ve sonradan ortaya çıkan arızalar için ekspertiz 
firmaları garanti veremez. Ekspertiz esnasında tespit edile-
meyen ve araçta mevcut olan arıza ve hasarlar konusunda 
tüketicilerin karşılarında muhatap bulabilmeleri gerekliliği 
yadsınamaz bir gerçektir. Konu hakkında detaylı inceleme 
yapıp ekspertiz merkezi kaynaklı bir mağduriyetin tespit 
edilmesi halinde bunun yükümlülüklerinin ekspertiz mer-
kezi tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Tüke-
ticilerin mağduriyetlerinin devam etmesi halinde tüketici 
mahkeme heyetlerine başvurmalarını önerebilirim. Sek-
törde faaliyet gösteren diğer firmaların konu hakkındaki 
prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmamakla birlikte, TÜV 
SÜD D-Expert olarak ekspertiz raporlarımızın her zaman 
arkasında duruyoruz. Mağduriyet halinde üzerimize düşen 
sorumlulukları yerine getirerek müşteri memnuniyetimizi 
en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. Ayrıca müşterilerimi-
ze sunduğumuz 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Garanti Ürünlerimiz 
ile ekspertiz hizmetiz sonrasında oluşabilecek arızaları ga-
ranti altına alıyoruz. 
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ViewSonic, myViewBoard Ekosistemiyle Ezber Bozuyor

ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu 
Avrupa Bölge Müdürü Koçyiğit, 
ViewSonic, myViewBoard’la 
ezber bozduklarını söyledi.

ViewSonic, 1987 yılında ABD’de kuruldu. Merkezi Kali-
forniya Brea’da,  Ar-Ge Merkezi Tayvan Taipei’de, Global 
Destek Merkezi ise Çin Wuhan’da bulunuyor. Sorularımı-
zı yanıtlayan ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa 
Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit, “ViewSonic, ekran tekno-
lojisi, özellikle de sıvı kristal ekranlar, projektörler ve et-
kileşimli tahtalar konusunda uzmanlaşmış, çok uluslu bir 
şirkettir. Eğitim, işletme ve eğlence alanlarında çözümler 
sunuyoruz. ViewSonic olarak 2006’da Türkiye operasyo-
numuz kuruldu. 2016’da Balkan ülkelerinin operasyonu, 
2019 3. Çeyrek ile birlikte Orta ve Doğu Avrupa ope-
rasyonu Türkiye’ye bağlandı. Şu an 18 ülke Türkiye’den 
yönetiliyor. 1999’da projeksiyon cihazlarını, 2005’de 
bilgilendirme ekranlarını, 2017’de interaktif ViewBoard 
ürün ailesini, 2018’de ise myViewBoard yazılım ekosis-

temini pazara sunduk. Türkiye özelinde, son iki yıldır en 
yüksek pazar payına sahip projeksiyon markasıyız. Satılan 
neredeyse her 3 projeksiyondan biri ViewSonic. Monitör 
pazarında PC üreticileri dâhil ilk altı markadan birisiyiz. 
Bilhassa “oyuncu monitör” pazarında ilk üçte ve profes-
yonel renk yönetim monitörlerinde de pazar lideriyiz. 
İnteraktif ekran pazarında ViewBoard ile OEM markalar 
hariç ilk üç markadan birisiyiz” dedi.

myViewBoard ekosistemi

myViewBoard yazılımı hakkında bilgi verir misiniz? 
Özellikle pandemi döneminde işlevsel olarak eği-
timde çok ciddi bir boşluğu doldurdu. Konuyu de-
ğerlendirir misiniz?

Dünyada pazar lideri olan global görsel çözüm sağlayıcısı 
ViewSonic teknolojisi olarak myViewBoard ekosistemi ile 
kurumlara, iş dünyasına ve eğitim teknolojisi alanına işbir-
likleri ve  iletişimlerini kökten değiştirecek ve günümüzün 
hızlı çalışma ortamına entegre edecek çözümler sunuyo-
ruz. Bu sistem ile donanım, yazılım ve nesnelerin interneti 
(Internet of Things) alanındaki gelişmeleri bir araya geti-
rerek, ekip çalışmasının tam potansiyeline ulaştığı, mesa-
feleri ortadan kaldırıp çalışanları buluşturan, iş hayatında 
verimlilik ve yeterliliği arttıran çözümler için çalışıyoruz.

Eğitim teknoloji alanları

myViewBoard ekosistemi ile eğitim teknoloji alanları için 
geliştirdiğimiz çalışmalar da tüm dünyada büyük ilgi gö-
rüyor. Dünya çapında 527 bin öğretmen tarafından ter-
cih edilen ViewBoard interaktif tahtaları ve tüm tahtalar 
ile uyumlu olan myViewBoard, şu an dünyada 1,098,607 
öğretmen, öğrenci ve profesyonel tarafından kullanılıyor. 
Dijital eğitimin öğretmenler için yeni bir alan olması nede-
niyle öğretmenlerin ilgi çekici dijital içerikler hazırlamada 
yaşadığı zorlayıcı yönleri, uzun öğrenme eğrisinin etkileri, 
eğitimde çok fazla dikkat dağıtıcı etmen olması, sınıf yö-
netiminin zorlaşması ve esnek olmayan çalışma alanlarının 
ortaya koyduğu zorluklar için çözümler sunan myView-
Board aynı zamanda öğrencilerin yaşadığı zayıf etkileşim, 
dikkat dağınıklığı ve düşük katılım gibi sorunları da orta-
dan kaldırıyor.

Tüm içeriklere tek tuşla ulaşabilen öğretmen-
ler
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Kolay kullanımı ile tercih edilen myViewBoard’da, beyaz 
sayfadan çıkmadan derse eklemek istedikleri tüm içerik-
lere tek tuşla ulaşabilen öğretmenler, görüntüleri ve vi-
deoları da sadece sürekle bırak yaparak ders içeriklerine 
alarak derslerini buluta kaydedebiliyorlar ve öğrencileri 
ile paylaşabiliyorlar. Dijital alanda bir sınıf ortamı yaratma-
ya yardımcı olan çeşitli özelliklerle dolu bir öğretme-öğ-
renme yazılım aracı olan myViewBoard, dijital öğrenme 
ortamları oluşturmanın yollarını geliştirmeye çalışan eği-
tim kurumlarına, öğretmenlere ve öğrencilere güvenli bir 
sanal öğrenme alanı sunuyor. K-12’den yüksek öğrenime 
kadar, ortak çalışmayı destekleyen etkileşimli ekranları-
mız ve myViewBoard ekosistemi, sınıf katılımını ve dijital 
öğrenmeyi geliştiren çözümleri bir arada barındırıyor.

Covid19’da en çok etkilenen kesim öğrenci ve 
öğretmenler oldu

Covid19’da en çok etkilenen kesim öğrenci ve öğretmen-
ler oldu. Öğretmenler ve bilhassa devlet öğretmenleri hiç 
deneyimleri olmadan çok kısa zamanda çevrimiçi eğitime 
hazırlanmak zorunda kaldılar ve bu durum zorluklarını da 
beraberinde getirdi. Pandemi döneminde uzaktan eğitim-
de yaşanan bu zorluklara destek olmak amacıyla myView-
Board ekosistemimizi, öğretmenlerin ve eğitim kurumla-
rının kullanımına ücretsiz olarak sunuyoruz.

Eğitim sektöründe yükselen bir trend görüyoruz

Türkiye özelinde dijital eğitim sektörüne yapılan 
yatırımı değerlendirir misiniz?
 
Türkiye özeline baktığımız 
zaman eğitim sektöründe 
yükselen bir trend görüyo-
ruz. Özellikle son dönem-
lerde yapılan yatırımlara 
baktığımızda güzel geliş-
meler mevcut. Tabii bura-
da Covid-19’un ciddi bir 
ektisi olduğu aşikar. Çünkü 
tüm öğretmenlerimiz ve 
öğrencilerimiz ister iste-
mez şu anda tüm süreci di-
jital olarak sürdürüyor. Bu-
nunla beraber bu dönem 
sonlandığı zaman ise hem 
öğrenciler hem de öğret-
menler artık akıllı tahtalara 
ve diğer eğitim teknoloji-
lerine daha aşına olacaktır. 

Çünkü artık hiç bir şey eskisi gibi geleneksel yöntemlerle 
ilerlemeyecek. Covid -19, tüm sektörlerde dijitalleşme-
yi hızlandırdığı gibi, eğitim sektöründe de bu hızlanmayı 
sağladı. Türkiye’de de Eğitim Teknolojilerini (Ed Tech) 3 
tür altında toplayabiliriz; donanım, yazılım ve içerik. 2019 
verilerine göre donanıma yapılan yatırım % 43 ile en yük-
sek paya sahipken, yazılımın payı % 25, içeriğin payı ise 
% 32 civarında.

Dünyada, dijital eğitimi dönüştürecek ne gibi dijital 
trendler ön plana çıkıyor? Yatırımlar nasıl?

ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda dahil olmak üzere 
gelişmiş ekonomiler, yenilikçi eğitim teknolojisi teklifleri 
geliştirme ve sunma, eğitim yönetimini, öğrenci ve grup 
çalışmasına katılımını destekleme ve öğretmen iş yükünü 
azaltma konusunda ön saflarda yer alıyor. Common Sen-
se Media Report araştırmalarına göre, öğretmenlerin % 
86’sı ile öğrenim kurum yöneticilerinin % 96’sı sınıflarda 
eğitim teknolojilerinin kullanılmasının çok önemli oldu-
ğunu söylüyor. Bunun en önemli nedeni ise eğitim tek-
nolojilerinin; katılım, kişiselleştirme ve işbirliği açısından 
öğrenme üzerine sunduğu fırsatlar. Tüm dünyada Edtech 
pazarı en hızlı büyüyen pazarlardan biri. Grand View Re-
search araştırmasına göre, Edtech pazarı 2019 da yaklaşık 
olarak 77 Milyar USD’lık bir pazarken, 2020 ‘de 90 Milyar 
USD ve 2027 de bu pazarın 285 milyar USD’a ulaşması 
bekleniyor. Ancak COVID-19 etkisi bu büyümeyi hızlan-
dırdı ve bence 2020 için tahminlerin çok üzerinde ola-
cağını düşünüyorum. Eğitim teknolojileri içinde K-12 ve 
yükseköğrenim en büyük pazarlar ama okul öncesi pazar 
da hızla büyüyor.
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E-ticaret; geleneksel ticaretin web ortamında veya mobi l olarak 
yapı lmasıdır. Günümüzde ku l lanımı yaygınlaşan e-ticaret; ürün 
ve hizmetlerin reklam, satış, dağıtım ve ödeme işlemlerinin onl ine 
sistemler üzerinden yapı lmasını sağ lar. 

E- ticaret pandeminin de etkisi i le dij ital dönüşüm kapsamında 
birçok gel işime ve değişime uğradı.

DOSYA: E-TİCARET

Türkiye’nin İlk ve Tek FaaS Şirketi: Birleşik Ödeme

Birleşik Ödeme Kurumsal Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Elgin, dijital 
finansallaşma süreçlerinde stratejik çözüm ortağı olarak hizmet verdiklerini ifade ediyor.

Türkiye’nin ilk ve tek 
fintech servis platform 
şirketi olarak kurumların 
dijital finansallaşma 
süreçlerinde stratejik 
çözüm ortağı olarak kanal 
ve ürün bazlı altyapısal 
çözüm önerileri sunuyor. 
Birleşik Ödeme Kurumsal 
Satış ve Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcısı Burak 
Elgin ödeme sistemleri 
ve e-ticaret ile alakalı 
sorularımızı yanıtladı.

KANAL VE ÜRÜN BAZLI 
ALTYAPISAL ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ SUNUYORUZ

Firmanızdan ve iş modelinizden kısaca 
bahseder misiniz?

Türkiye’nin ilk ve tek fintech servis plat-
form sağlayıcı (FaaS) şirketi olarak ku-
rumların dijital finansallaşma süreçlerinde 
stratejik çözüm ortağı olarak kanal ve ürün 
bazlı altyapısal çözüm önerileri sunuyor. 
Konvansiyonel maliyetlerini minimize 
ederken, onlar adına yeni gelir kalemleri 
yaratarak mevcut verimlilik ve çevikliklerini 
maksimum seviyede arttırmalarını sağlıyo-
ruz. Bu vizyonumuz paralelinde kurumla-
ra; e-para dijital cüzdan, sanal veya fiziksel 
ön ödemeli kart, yurtiçi ve yurtdışı para 
transferi, online/offline tahsilat ve kiosk/
akıllı kasa çözümleri olarak 5 ana dikeyde 
çözüm önerileri sunuyoruz.

FİRMALARIN 
VERİMLİLİK VE 
ÇEVİKLİKLERİNİ 
MAKSİMUM 
SEVİYEDE 
ARTIRIYORUZ

Türkiye’de artık kurumlar 
finansal giderlerini azaltan 
veya finansal gelirlerini 
artıran ürünleri, kendi 
markalarıyla kendi ekosis-
temlerine sunmaya başla-
dılar. Bu paralelde, sahip 
oldukları müşteri kitlesi-
nin, bayi ağlarının, online/
offline kanal yönetimle-
rinin kısa, orta ve uzun 
vadede finansal ihtiyaç-
larını karşılayabilmek ve 
iş modellerini daha tek-
nolojik bir altyapı üstüne 
oturtabilmek adına ‘Finansallaşma’ olarak 
adlandırdığımız yoğun bir dijital dönüşüm 
sürecine girdiler. Fintech ürün ve servis-
lerinin geliştirme sürecinin zaman alıcı ve 
maliyetli olması, inovatif projeler için ge-
reken kalifiye insan kaynağı, risk yönetimi, 
regülasyonla uyumluluk ve fraud riskinin 
önlenmesi gibi faktörler; finansal teknoloji 
servis platform sağlayıcı (FaaS) vizyonunu 
benimsemiş Fintech firmalarını günümüzde 
olabilecek en iyi çözüm ortağı konumuna 
getirdi. Dijital finansallaşma trendinin gide-
rek arttığı bu ekosistemde, Türkiye’nin ilk 
ve tek FaaS şirketi Birleşik Ödeme olarak, 
kurumların ihtiyaçları paralelinde geliştir-
diğimiz kişiselleştirilmiş çözümlerle katma 
değer yaratan stratejik ortaklıklar kurmaya 
devam ediyoruz. Konvansiyonel maliyetle-
rini minimize ederken, onlar adına yeni ge-
lir kalemleri yaratarak mevcut verimlilik ve 
çevikliklerini maksimum seviyede artırma-
larını sağlıyoruz. Değer yarattığımız kurum 

ve kuruluşları özetlersek; son kullanıcısı, 
nakit hareketi veya hizmet noktası fazla 
olan kurumlar ve kamu kuruluşları, hizmet 
lokasyonu az veya yenilik sunmaya odaklı 
finansal kurumlar, bankalar, penetrasyonu 
yüksek yenilikçi perakende teknoloji şir-
ketleri; tahsilat/ödeme/transfer/ön ödemeli 
kart çözümü içinde olacak startuplar ve di-
ğer yerli Fintechler, uluslararası para trans-
feri/müşteri tanıma ve edinme süreçleri 
gibi alanlarda var olan yabancı Fintechlere 
kadar uzanan bir kitleye hitap ediyoruz. 

PAYSAFE ÜRÜNÜMÜZ, 
HAREKETLİ PERAKENDE 
SEKTÖRÜNE KESİNTİSİZ 
HİZMET SUNUYOR

2020 yılında portföyünüze eklediğiniz 
yeni ürünler var mı? 

Pandemi döneminde Birleşik Ödeme ola-
rak hızlı ve çevik aksiyonlar alarak çıkardı-
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ğımız yeni ürünler ile yeni projeler gerçekleştirmeye devam ettik. 
2020 yılında geliştirdiğimiz PaySafe ürünümüz, Fintech-as-a-Ser-
vice (FaaS) altyapısı ile kurumların nakit akışının daha efektif yö-
netilmesi adına geliştirilmiş, finansal IoT teknolojileri ile bankacılık 
sistemine entegre olan online akıllı kasa ürünümüzdür. PaySafe’le-
ri daha çok perakende, akaryakıt, kargo gibi sahada nakdin fazla 
döndüğü sektörlerden kurumlara, 7/24 ve anında şubelerinde bi-
riken nakit paraya erişim sağlayarak nakit optimizasyonu sağlama, 
finansal ve operasyonel verimliliklerini arttırma amaçlı olarak sunu-
yoruz. Firmaların ilgili lokasyonlarında şubede biriken nakit para, 
personel tarafından PaySafe’ler içine koyulduğu anda, 7/24 gün ve 
saat farketmeksizin, kasanın doluluğu paralelinde ilgili tutar algıla-
nıp firmanın istediği banka hesabına yansıtılıyor. Personel, parayı 
içine koyduğunda parayı transfer etmek istediği bankayı kasada bu-
lunan panel üzerinden seçiyor ve transfer işlemi gerçekleştiriliyor. 
Birleşik Ödeme’nin bankalar arası 7/24 para transferi altyapısı ile 
PaySafe çözümü; haftasonu, tatil günleri ve bayramlar dahil, firma-
nın nakde 7/24 erişimini sağlıyor. Firmaya nakdi anında kullanma 
ve değerlendirebilme imkanı veriyor ve buna bağlı olarak yeni gelir 
kalemleri yaratıyor. Firmayı vadesiz hesapta para tutmaktan kur-
tarıyor.

PAYSAFE, BİRÇOK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Ayrıca para kasaya konduktan sonra paranın fiziksel olarak toplan-
ması dahil tüm operasyonel faaliyetlerin sorumluluğu Birleşik Öde-
me’de olduğundan 360 derece çözümler ile firmanın operasyonel 
verimliliğini optimize ediyor. Ek olarak, konvansiyonel para topla-
ma ve güvenlik şirketleri ile çalışıldığında günlük manuel olarak mail 
ile raporlama yapılırken PaySafe çözümü sayesinde dinamik rapor-
lama için API paylaşımı yapılarak şube nakit bilgisi 7/24 ERP/ön 
muhasebeden takip edilebiliyor. ERP ve ön muhasabe ile entegre 
olan uçtan uca dijitalleştirilmiş nakit yönetimi sağlanıyor. Bu yıl yeni 
geliştirdiğimiz bir ürün olmasına rağmen PaySafe; perakende, akar-
yakıt, kargo gibi nakdin fazlaca döndüğü sektörlerde Türkiye’nin 
lider şirketleri tarafından kullanılmaya başlandı ve aynı zamanda 
birçok ödülün sahibi oldu. 2020 Sardis Ödülleri Ürün ve Hizmet 
İnovasyonu kategorisinde 1.’lik ile Altın Sardis’in, Fast Company 
Fintech Awards 2020 Ödül Töreni yeni ürün/hizmet kategorisinde 
2.’liğin sahibi oldu ve Birleşik Ödeme PaySafe ile Fast Company’nin 
hazırladığı Türkiye’nin En İnovatif 50 Şirketi listesinde kendi alanın-
da en ön sırada yer aldı.

ONLİNE TAHSİLAT ALTYAPIMIZLA ÇÖZÜM 
ORTAĞI OLUYORUZ

E-ticaret sitelerinin başarılarının sebebini nasıl yorumlarsı-
nız? 

Pandemi döneminde içinde bulunduğu sektörden ötürü bu dönem 
özelinde dijitalleşmeye yönelen, online tahsilat hacmi artan ve nakit 

yönetimini daha efektif sürdürmek isteyen firmaların çözümlerimi-
ze ilgisinde artış gördüğümüzü söyleyebiliriz. E-ticaretin böylesine 
büyüme gösterdiği günümüz şartlarında, kurumlara sunduğumuz 
online tahsilat altyapımızla kurumların müşterilerine omni-channel 
deneyimi 360 derece yaşatmaları için çözüm ortaklığı sağlıyoruz. 

PAYMENT GATEWAY YAZILIM ÇÖZÜMÜ 
SAĞLIYORUZ

Pazaryerlerine ve e-ticaret sitelerine bankalarla anlaşmalı olarak 
sağladığımız sanal pos ve sanal pos üzerinden kartlı ödemelerin 
gerçekleştirilmesi için Payment Gateway yazılım çözümü sağla-
maktayız. Payment Gateway finansal yazılımına ek olarak sunduğu-
muz kart saklama özelliği ile e-ticaret siteleri için müşteri deneyimi 
anlamında katma değer yaratmaktayız. 

NÖBETÇİ TRANSFER ALTYAPIMIZ

Aynı zamanda, e-ticaret sitelerine entegre edebildiğimiz havale ile 
ödeme yöntemi çözümlerimizde de bankacılık sisteminde inovatif 
çözümler sunan Nöbetçi Transfer altyapımızı kullanmaktayız. 2018 
yılında geliştirdiğimiz ve birçok inovasyon ödülü alan ürünümüz 
Nöbetçi Transfer, kullanıcıların EFT saatleri dışında hafta sonu ve 
tatil günleri dahilinde 7/24 para transferi yapabilmesini sağlamak-
tadır. Firmalarının ERP sistemine entegre edilebilen bu tarz API 
çözümlerimiz ile; stok, nakit akışı, satın almalar, faturalar sistemsel 
bir şekilde işlenebilmektedir. Ek olarak online tahsilat çözümleri-
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miz kapsamında Dünya’da ve Türkiye’de giderek yaygınlaşan linkle 
ödeme methodunu sunuyoruz. İşletmeler bu sayede websitesi ol-
madan da linkle ödeme yöntemi ile 7/24 her platform üzerinden 
satış yapabilmekte ve teknik entegrasyon yapmadan hızlıca ödeme 
alabilmektedir.

GÜÇLÜ BİR İNOVASYON ALTYAPIMIZ VAR

Birleşik Ödeme olarak sahiplendiğimiz FaaS vizyonu ve kurum-
lar özelinde sunduğumuz terzi usulü, yenilikçi dijital ve finansal 
çözümler kapsamında, mevcutta hızlı entegrasyonlar ve en gün-
cel teknolojiler üzerine kurulu güçlü bir inovasyon altyapımız var. 
Güncel teknolojileri ürünlerimize adapte etme becerimiz, güçlü 
ekibimiz ve çevik yapımız; bizleri sektörde tercih edilme tarafında 
öncelikli kılıyor. Sektörde en geniş ürün yelpazesine sahip olmamı-
zın yanında; rakiplerimizden farklı olarak doğrudan son kullanıcıya 
dokunduğumuz ürün ve hizmetimiz bulunmuyor, son kullanıcıya 
sadece kurumlar üzerinden dokunduğumuzdan dolayı B2B (bu-
siness to business-şirketten şirkete) ve B2B2C (business to busi-
ness-business to consumer,şirketten şirkete-şirketten müşteriye) 
çözümlerimizle fark yaratıyoruz. Hitap ettiğimiz geniş kurumsal 
müşteri kitlesinin markamıza duyduğu bağlılık, sadakat ve güveni-
nin her gün artarak devam etmesi; marka değerimizi bugünkü ko-
numuna getiren en önemli faktörlerden. Ayrıca Türkiye’de banka 
ortaklığına sahip olan ilk ve tek Fintech şirketi konumunda olmak 
da bizleri sektörde ayrıcalıklı kılıyor.

FİZİKSEL/DİJİTAL ÖN-ÖDEMELİ KART (VISA VEYA 
MC) ÇÖZÜMLERİMİZ 

Firma olarak e-ticaret pazarından nasıl bir pay alıyorsunuz, 
hedeflerinizi, yatırımlarınızı değerlendirir misiniz? 

Birleşik Ödeme olarak kurumlara ödemeler ve tahsilatlar tarafında 
hem online hem offline kanalları kapsayacak şekilde inovatif çö-
zümler sunmaktayız. E-ticaretteki bu hızlı gelişim, online tahsilat 
tarafındaki ürünlerimize pozitif biçimde yansımasının yanında; ön 
ödemeli kart, dijital cüzdan gibi ödeme çözümlerimizi de destek-
lemektedir. Kurumlara nakit akışlarını daha sistemsel yönetebilme-
leri için sunduğumuz bayi/acente çözümleri kapsamındaki fiziksel/
dijital ön-ödemeli kart (Visa veya MC) çözümlerimiz ve bu kartlara 
eklediğimiz geniş indirim ağını kapsayan sadakat programlarımızla, 
Türkiye’nin önde gelen markalarının nakit akışı ve bayi ağı yöneti-
minde bölgesel olarak çözüm ortağı konumundayız. 

DİJİTAL CÜZDANLAR KOMİSYON KAYBINI EN 
AZA İNDİRİYOR

Ön ödemeli kartlar, bayilere dijitalleştirilmiş nakit yönetimi sağlar; 
hak ediş ve primler anında banka masrafsız şekilde karta yatar, açık 
devre özelliği ile online ve offline her noktada alışverişe ve nakit 
çekime imkan tanınır ve bayiler anlaşmalı noktalarda indirimli alış-
veriş yapabilir. Bu anlamda ön ödemeli kart çözümleri, bayi sada-
kati ve aktivasyonunun artırılmasında önemli rol oynayan finansal 
ürünlerden biri olarak karışımıza çıkmaktadır. Ön ödemeli kartlara 
ek olarak bu dönemde dijital cüzdan çözümlerimiz için yeni fırsat 
pencereleri doğduğunu ve bu dönemde talebin arttığını söyleye-
biliriz. Bu yıl içerisinde “Wallet-as-a-service” altyapımıza yatırım-
larımızı yoğunlaştırdık, 2021 yılında ise Türkiye’nin önde gelen 
uygulamalarından birkaçında dijital cüzdan özelliğini hayata geçiri-
yor olacağız. Kurumların kendi markası ile ekosistemine sunduğu 
dijital cüzdanlar, kuruma 360 derece müşteri sahipliği sunmakta 
ve müşteri tarafında hakimiyet sağlamaktadır; diğer markalara ait 
ekosistemlerde yapılan harcamaları minimize ettiğinden komisyon 
kaybı en aza inmektedir. Ekosistem içi harcamalara teşvikler ve 
etkili CRM yönetimi ile, mevcut müşteri sahipliği maksimize edile-
rek yeni müşteri kazanım maliyetleri düşürülmektedir. Cüzdanlara 
bakiye yükleme işlemleri; kart saklama, 7/24 eft veya cüzdandan 
cüzdana P2P para transferi gibi yöntemlerle yapılabilmekte, offli-
ne’da hızlı ve güvenli ödeme için QR teknolojileri desteklenmek-
tedir. Aynı zamanda, indirim ve cash-back avantajlarıyla beraber 
kullanıcının dış dünyada harcayabileceği tutarın ekosistem içinde 
daha değerli hale getirilmesini sağlayan loyalty programımıza da bu 
yıl yatırım yaptık. Geniş indirim ağını kapsayan loyalty programla-
rımızı dijital cüzdan ve ön ödemeli kart/loyalty kart çözümlerimize 
entegre ediyor ve kurumların bayi ağı veya müşterilerinden oluşan 
ekosistemlerinin kullanımına açmasını sağlıyoruz.
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Kımıl: Bir Günde Kargo Olarak Hedefimiz 

İlk 5’te Yer Almak

Bir Günde Kargo Kurucu Ortağı Yaşar 
Kımıl ile e-ticaret lojistiğinde hedeflerinin 
ilk 5’te yer almak olduğunu ifade etti.

E-ticaretin dünyada yaygınlaşması ile lojistik firmalarına bü-
yük bir sorumluluk düştü. Pandeminin de etkisi ile e-ticaret 
ve lojistik firmaları dijital dönüşüm kapsamında birçok ge-
lişime ve değişime uğradı. Bir Günde Kargo Kurucu Ortağı 
Yaşar Kımıl ile e-ticaret ve e-ticaret lojistiği üzerine konuş-
tuk.

E-ticaret sitelerinin başarılarının sebebi nedir, E- ti-
caret neden bu kadar önem kazandı? 

Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü artık e-ticaret 
oldu. Hayatımızın da olmazsa olmazı haline geldi. İnternet 
ve mobil kullanım artışının yanı sıra; farklı ödeme yöntem-
leri, ürün tesliminde ilerleme ve doğru satış ve pazarlama 
öngörüleri de e-ticaretin önem kazanmasının nedenle-
ri arasında sayabiliriz. E-ticaret, geleneksel mağazacılığın 
yerini alarak, tüketiciye istediği zaman, istediği yerde, tek 
tıkla ihtiyacına ulaşabilme imkanı sağladı. Pandemi tüm bu 
yaşananları sadece hızlandırdı. Belki de 1 yılda kat edile-
cek yol aylara hatta haftalara sığdırıldı. Kısıtlanmayla birlik-
te yalnızlık ekonomisinin can bulduğu yer öncelikle online 
platformlar oldu. E-ticaret sitelerinde saatlerce gezinerek 
ve alışveriş ederek sosyalleştiğimizi düşündük. Tüm bunlara 
eklenecek daha pek çok etken sayılabilir. Sektör bu denli 
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büyürken başarılı olanlar kadar olmayanlar da çoğunluktay-
dı. Tüketicisiyle iletişim kurabilen, çeşitlilik ve hızlı erişim 
imkanı sunan, doğru bilgilendirme yapan, kişiye özel hiz-
met sunabilen, alışverişin başından sonuna kadar ve hatta 
alışverişten günler sonra da müşterisinin yanında olduğunu 
hissettiren, onun memnuniyetini her şeyden üstün tutan 
e-ticaret siteleri başarılı oldu.

E-ticaret sektörünün gelişmesiyle birlikte yardımcı ve teda-
rikçi sektörler de büyüdü. Bunların başında da kargo-lojistik 
sektörü geldi. E-ticaret sistemi mükemmel işliyor ve alışve-
riş çığ gibi büyüyordu. Üretici özelliğimiz kuvvetli olduğu 
için ürün tedariği konusuna çok büyük sıkıntılar çekmedik 
ama iş satılan ürünün teslimatına gelince artan potansiyeli 
karşılayamayan bu duruma hazırlıklı olmayan kargo şirket-
leri büyük felaketler yaşadılar. 

DİJİTALLEŞMEYLE BİRLİKTE LOJİSTİK 
ÇÖZÜMLERİ DE DEĞİŞTİ

Dijitalleşmeyle birlikte lojistik çözümleri de değişti çünkü 
talepler, beklentiler değişti. Örneğin aldığımız şeyi hemen 
denemek, kullanmak, tüketmek istedik. Beklemek tüketici 
için adeta işkence oldu. Sabah aldığı kıyafeti akşam yeme-
ğinde giymek isteyenlerin ve seçtiği markayı buna göre de-
ğerlendirenlerin sayısı arttı. Özetle, her şeyin anlık yaşandığı 
ve tüketildiği günümüzde hayatımızdaki en önemli kavram 
“zaman”, beklentimiz ise “hız” oldu. Biz de tam bu noktada 
devreye girdik ve tüketicinin değişen beklentilerine cevap 
vermek istedik. Böylece Bir Günde Kargo doğdu. Farkımız; 
standart kargo anlayışından uzak müşteri odaklı bir hizmet 
sunmamız. Buna kuruma özel hatta kişiye özel kargo hiz-
meti de denilebilir. Teknolojiyi en etkin şekilde en güncel 
hali ile kullanıyoruz. Koşullar ne olursa olsun kargonun aynı 
gün içinde tüketicinin elinde olacağını vaat ediyoruz. Şehir 
içinde maksimum 24 saat içinde sipariş teslimi yapıyoruz. 

“EN DÜŞÜK TESLİMAT SÜREMİZ 
ORTALAMA 14 DK.”

E TİCARETTE %159’LARA VARAN BİR ARTIŞ 
YAŞANDI

Pandemi döneminde araştırmalar gösteriyor ki, e ticarette 
%159’lara varan bir artış yaşandı. Bu süreçte en çok ihtiyaç 
duyulan şey doğru orantılı olarak kargo ve kuryeler oldu. 
Yurt genelinde irili ufaklı tüm yatırımcılar kargoculuğa yö-
neldi. Biz de pandemi döneminde kapasitemizi 5-6 katına 
kadar çıkardık. Kendi gücümüzü bu süreçte çok doğru ve 
verimli kullandık. 

PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ 
10,36 TRİLYON DOLAR

E-Ticaretin dünyadaki ve Türkiye’deki pazar 
payı nedir? Türkiye, e-ticaret pazar payının 
yüzde kaçını aktif olarak kullanıyor?

Grand View Research verilerine göre; küresel 
e-ticaret pazarı büyüklüğü 2020 yılında 10,36 trilyon 
dolar olarak değerlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı’nın 
2020 ilk 6 aylık verilerine göre Türkiye’nin e-ticaret 
hacmi, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira oldu. Bunun 
83.3 milyar TL’lik bölümü, yurt içi e-ticarete ait. BKM 
verileri ise Türkiye’de e-ticaretin toplam perakende 
içindeki payının 6,2 ye ulaştığını söylüyor. Lojistik 
sektöründe özellikle e-ticaretten doğan pazarın net 
büyüklüğünden bahsetmek pek mümkün değil. Biz şu 
an pazarın ortalama %5’ine hitap ediyoruz diyebiliriz. 
Hedefimiz önce iki basamaklı rakamlar, sonra da uzun 
vadede bu sektördeki en iyi 5 oyuncudan biri olmak. 
Bu iki sektör de birbiriyle var olan sektörler. 
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Tekeli: Bi’Zeytin Olarak E-Ticarete ve 
Dijital Dönüşüme Önem Veriyoruz

K
onsensus 
Gıda /
Bi’Zeytin 
Kurucu 
Ortağı 
Dermatolog 
Dr. Ömür 
Tekeli 
e-ticaret 
oluşumuna 
büyük önem 
verdiklerini 
ifade etti.

Zeytinin varlığı, 
insanların tarımla 
uğraşmaya baş-
ladığı dönemden 
daha öncesine ait-
tir. Hatta zeytin 
yetiştiriciliğinin ilk 
insanlarla birlik-
te başladığı kabul 
edilmekte ve zey-
tinin, insanlık tari-
hindeki önemine 
tüm kutsal kitap-

larda, yaradılış ve kuruluş efsanelerinde yer verilmektedir. 
Bi’Zeytin, doğal yaşama dönüş felsefesi günümüzde yaygın-
laşırken yeni bir oluşum içine girdi. 
Doğa ve zehirsiz gıda aşığı altı yol arkadaşının el ele 
vermesi Bi’Zeytin yeni bir hikaye, yeni hayata geçen 
bir girişim, ve yepyeni bir marka… Bi’Zeytin’den ve 
kuruluş hikayesinden bahseder misiniz?  

Zeytin ağacı, tarihi 6 bin yıl önceye dayanan ve ana yurdu 
Anadolu olan ayrıca pek çok kültürde de kutsal kabul edilen 
bir ağaç. Bi’Zeytin hikayesi de bu ağacın uzun ömürlülü-
ğüne, bereketine, birleştiriciliğine ve üretkenliğine inanan, 

doğa ve zehirsiz gıda aşığı altı yol arkadaşının el ele vermesi 
ile başlıyor. Yıllarca kurumsal hayatın kazanımlarıyla hayat-
larımızı sürdürürken, Bi’Zeytin’in ilk fidanları İda ve Madra 
dağları arasında kalan vadide, bu hayalin bir parçası olarak 
dikildi, zaman geçti, fidanlar büyüdü, gelişti, ağaç oldu. 
Zeytinliğin ilk mahsulleri toplandı, sıkıldı ve saf, doğal zey-
tinyağı olarak ulaşmaya başlayarak kuruluşumuz sürecimiz 
tamamlandı. Bi’Zeytin’in yol arkadaşları, aileleri, akrabaları 
ve dostları ile zeytinyağlarını minnetle, afiyetle, sağlıkla ve 
gönül rahatlığıyla tüketerek doğadan karşılıksız olarak akan 
bu doğal yağ selini sizlerle de buluşturmaya ve bu farkında-
lığa herkesi ortak etmeye karar vererek kuruluş hikayemiz 
başladı. Böylece Konsensus Gıda Turizm ve Ticaret Ltd.Şti. 
çatısı altında ilk markamız Bi’Zeytin hayat buldu. 

BUTİK ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ YAPIYORUZ
  
Zeytin ve zeytinyağı uzun yıllar boyunca toprakları-
mızda varlığını sürdüren ve soframıza gelene kadar 
oldukça emek isteyen bir hikaye… Bi’Zeytin hangi 
süreçlerden geçerek bizlere ulaşıyor? 

Bi’Zeytin için İda Dağı (Kazdağları), Madra Dağları ve Edre-
mit Körfezi ile çevrelenmiş, zeytin yetiştiriciliği için en uy-
gun klimalardan biri olan Edremit’teki kendi bahçemizde, 
Gemlik tipi zeytinler yetiştirerek, butik zeytinyağı üretimi 
yapıyoruz. Yeni teknoloji en güncel zeytinyağı üretim sis-
temlerinden faydalanarak, hasattan sıkıma, depolamadan 
paketlemeye prosesin tüm yönlerini titizlikle kontrol ediyo-
ruz. Ağaçlarımızın budamalarını “Doğal Tarım Prensipleri” 
doğrultusunda yıl boyu düzenli olarak bilimsel tekniklerle, 
uzmanlar denetiminde ve gözetiminde yaptırıyoruz. Topra-
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ğımızı yabancı otlardan korumak için, ağaçlarımızın altlarına 
yeşil gübre olarak tabir edilen üçgül ekiyor, boylandıkların-
da biçip toprak üzerinde bırakarak, doğal olarak gübreleme 
yapıyor, ‘Ot Zehri’ kesinlikle kullanmıyoruz. Zeytinimizin 
kalitesi ve müşterilerimizin sağlığı için, zeytinimize zarar ve-
recek canlılarla, zeytinliğimizden uzaklaştıracak şekilde ze-
hirsiz, doğal ve geleneksel yöntemlerle mücadele ediyoruz. 
Ayrıca ağaç altlarındaki otları ise tekrar toprağa karıştırarak 
toprağımızın azot ihtiyacına katkı sağlıyoruz. 

“Türk Gıda Kodeksi” şartlarına uygun olarak ambalajlanıyor
Bi’Zeytinlerimizi, ağaçlarımızın suya gereksinimi olduğu dö-
nemlerde damla sulama sistemi ile suluyoruz.   Her yıl ey-
lül-ekim aylarında, planlanan zamanda erken hasat yaparak 
zeytinyağı içerisindeki şifalı besin öğelerinden en yüksek 
oranda faydalanılması için zeytinlerimizi ağaçlarımızın dal-
larına zarar vermeden, sırıklarla dövmeden, özel aletlerle 
sarsarak, yere serilen ağların üzerine düşürerek teker teker 
elle topluyoruz. Toplanan Bi’Zeytinleri kasalara koyarak, 
hızlıca anlaşmalı zeytinyağı fabrikasına naklediyor ve vakit 
geçirmeden, zeytinyağının yüksek kalitesini ve düşük asit 
oranını korumak için aynı gün sıkılmalarını sağlıyoruz. Son 
teknoloji kontinü tesislerde, hiçbir katkı maddesi kullanıl-
madan 25-30 derecede ‘Soğuk Sıkım’ teknikleri kullanarak 
zeytinlerimizi zeytinyağına dönüştürüyor, bu şekilde ısı ile 
bozulan faydalı bileşenlerin bir kayba uğramadan zeytin-
yağı içerisinde kalmasını sağlıyoruz. Ayrıca bir filtreleme 
işlemi yapmadan, yağın kendine has aromasını koruyoruz.  
Bi’Zeytinyağımızı, hava ile teması engelleyen ve sağlıklı 
muhafaza etmeyi sağlayan krom-çelik Inoks tanklarda de-
poluyor, gerekli test ve kalite kontrolleri yapıldıktan sonra, 
başka hiçbir işlem ve katkı ilavesi yapılmadan “Türk Gıda 
Kodeksi” şartlarına uygun olarak ambalajlayarak sizlerin 
sofralarına ulaştırıyoruz.

ANALİZ SONUÇLARIMIZI ŞEFFAFLIK 
İLKEMİZ GEREĞİ WEB SİTEMİZDE 
PAYLAŞIYORUZ
  
Çok fazla zeytin ve zeytinyağı markasını hem online 
satış sayfalarında hem de raflarda sıklıkla görüyoruz. 
Bi’Zeytin’i diğerlerinden ayıran noktalar nedir? 

Bi’Zeytin’in en önemli farkı, hasat yönteminden şişelenme-
sine, etiketlenmesinden paketlenmesine kadar her aşaması 
titizlikle elde yapılması. Bi’Zeytin, doğal tarım prensipleri 
ile katkısız, iyi ve temiz gıda yöntemleri ile uzmanlar dene-
timinde butik olarak üretiliyor. Polifenol, E vitamini ve anti-
oksidanlar bakımından da zengin içeriğe sahip. Yağlarımızın 
kimyasal analiz sonuçlarını düzenli olarak, şeffaflık ilkemiz 
gereği web sitemizde paylaşıyoruz. 

İNTERNET SİTEMİZ VE DİJİTAL SATIŞ 
KANALLARINDAN SATIŞLARIMIZ DEVAM 
EDİYOR

E- ticaretin yükselişi ile beraber online satış mecra-
ları ciddi derecede önem kazandı. Siz bu kanallarda 
ne gibi satış-pazarlama yöntemleri uyguluyorsunuz? 

Bi’Zeytin,e-ticaret sitemiz üzerinden satın alınabiliyor. Ay-
rıca bir Shopier hesabımız ve Whatsapp sipariş hattımız da 
mevcut. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de sipariş 
alabiliyoruz.  Zeytinyağının olumlu etkilerinden faydalana-
bilmek için öncelikle alınan ürünün gerçek zeytinyağı ol-
duğundan emin olmak gerekir. Plastik şişeler zeytinyağının 
dokusuna zarar verdiği için pet şişede olmamasına dikkat 
edilmeli. Yasal onayları, asidik oranları ve muhafaza koşul-
ları kontrol edilmeli. Zeytinyağının serin ve kuru ortamda 
ağzı kapalı olarak saklanması uygundur. Bi’Zeytin kullanıcı-
larından gelen talepler doğrultusunda ürün gamımızı çeşit-
lendirmeyi hedefliyoruz. Bi’Zeytin ile ilgili her türlü yenilik, 
kampanya ve gelişme web sitemiz ve sosyal medya hesap-
larımızdan takip edilebilir. 
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Boyner, Omni-Channel İle 
E-Ticaretin Her Aşamasında Yer Alıyor

Boyner Büyük Mağazacılık Omni-Channel Genel 
Müdürü Erdem Çalışkan, omni-channel ile 
e-ticaretin her aşamasında yer aldıklarını ifade 
etti.

Boyner, yeni dönemde organizasyon yapısını “All-line” olarak, fi-
ziksel ve dijital tüm kanallarında zengin ve farklı müşteri deneyimi 
stratejisi doğrultusunda şekillendirdi. Boyner Büyük Mağazacılık 
Omni-Channel Genel Müdürü Erdem Çalışkan ile dünyada dijital-
leşme ile gelişen ve büyüyen e-ticaret hakkında konuştuk.

Dünyada ve Türkiye’de E- ticaret neden bu kadar 
önem kazandı? Siz, firma olarak farklılıklarınızı nasıl 
ve ne şekilde ortaya koyuyorsunuz? 

Bilişim devrimi ile internet ve mobil teknolojiler, dünya ekonomi-
sine yön vermeye başladı. Dijitalleşmenin meydana getirdiği en 
önemli yeniliklerden biri, e-ticaret sektörünün hayatımıza girmesi 
oldu. Yeni nesil teknolojileri çok çabuk benimseyen genç tüketici-
ler, çok daha hızlı, kolay, avantajlı ve yenilikçi bir alışveriş deneyimi 
sunan online alışverişi tercih ederek,  e-ticaret sektörünün dünya-

da ve ülkemizde hızlı büyümesini sağladı. Bu gelişmelerle birlikte 
hayatın doğal akışı da bizi e-ticarete yönlendirdi. Yakın geçmişe 
göre çok daha hızlı tempolarda çalışıyor ve yaşıyoruz. E-ticaret 
yoluyla, alışveriş için ayıracağımız zamanı kendimize ve ailemize 
saklayarak, ihtiyacımız olan her ürünü kapımıza kadar getirebili-
yoruz. 

MODA PERAKENDESİ SEKTÖRÜNDE ÖNCELİKLİ 
GÜNDEM MADDELERİMİZ ARASINDA YER 
ALIYOR

E-ticaret konusu, Boyner olarak önemli bir parçası olduğumuz 
moda perakendesi sektöründe de öncelikli gündem maddeleri 
arasında yer alıyor. Perakende sektörünün dijital dönüşümü özel-
likle pandeminin etkisiyle daha da hızlandı. Sağlımızı korumak için 
evde kaldığımız günlerde fiziksel mağazaların da geçici olarak ka-
palı kalmasının etkisiyle e-ticaret sektörü büyük ivme ile büyüdü. 
Sektör olarak dijitalleşme konusunda belki de birkaç yılda alacağı-
mız yolu, birkaç ay gibi kısa bir sürede gittik.

OMNİ-CHANNEL PAZARLAMA DENEYİMİNE 
AĞIRLIK VERİYORUZ

Boyner olarak Türkiye çapında hem fiziksel mağazacılık hem de 
e-ticaret olmak üzere büyük bir operasyonu yürütüyoruz. Pe-
rakende sektöründe fiziki mağazalar işimizin can damarı olsa da 
son yıllarda dijitalleşmeye ve omni-channel pazarlama deneyimi-
ne ağırlık veriyoruz. Omni-channel bakış açısıyla fiziksel ve dijital 
tüm kanallarımızda müşterilerimize aynı zengin deneyimi yaşat-
mayı hedefliyoruz. Örneğin Boyner.com.tr’den satın aldığınız bir 
ürünün teslimatını mağazadan yapabiliyoruz. Ya da ürün değişim-
lerini kargo yoluyla yapmak istemeyen müşterilerimiz, Boyner.
com.tr’den aldığı bir ürünü Boyner mağazasından da değiştirebili-
yor. Geçtiğimiz yıl sektörde bir ilke imza atarak, ister Boyner’den 
ister AVM içindeki başka mağazalardan yapılsın mağazadan eve 
paket teslimatı hizmetine başladık. Bu hizmet, online alışverişte 
olan bir alışkanlığı, fiziksel mağazacılık alanına taşımak anlamına 
geliyordu.

ARABAYA TESLİMAT SEÇENEĞİ SUNUYORUZ 

Pandemi sürecinde tüketicilerin beklentilerinden hareket ederek, 
internet mağazamız üzerinden yapılan alışverişlerde, mağazadan 
teslim almak istiyorum seçeneğini tercih eden müşterilerimize 
bir de ayrıca arabaya teslimat seçeneği sunuyoruz. Siparişlerini 
mağazaya girmeden teslim almak isteyenler bu seçeneğe tıkla-
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yarak paketlerini otopark alanında, araçlarından inmeden teslim 
alabiliyorlar. 

‘KAPIDA NAKİT ÖDEME’ DÖNEMİNİ BAŞLATTIK

Online alışverişte internet üzerinden ödeme yapmayı tercih et-
meyen tüketicilerimiz için “Kapıda Nakit Ödeme” dönemini baş-
lattık. Müşteriler Boyner alışverişini hem evden çıkmadan onli-
ne olarak yapabildiği gibi hem de ödemeyi kapıda nakit olarak 
yapabiliyor. Bu yenilikçi uygulamalarımızın yanı sıra dünyaca ünlü 
markalardan ve Türkiye’nin en sevilen markalarından oluşan zen-
gin ürün seçkimiz ile online alışverişe değer katan ayrıcalıklı fırsat-
larımız sayesinde sitemiz, sektörünün en çok ilgi gören e-ticaret 
siteleri arasında yer alıyor.  

E-TİCARETİN ODAĞINDA, HIZ VE MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ YER ALIYOR

Kargo firmalarıyla alakalı ‘müşteri memnuniyeti’ özelinde 
neler demek istersiniz? E-Ticarette Lojistik nasıl bir geli-
şim ve değişime uğradı? 

E-ticaretin odağında, hız ve müşteri memnuniyeti yer alıyor. 
Pandemi döneminde oluşan benzersiz yoğunluktan dolayı, tüm 
sektör olarak zaman zaman teslimat problemleri yaşadık. Hızlı 
bir şekilde reaksiyon göstererek, Boyner olarak uzun zamandır 
gündemimizde olan bir girişimi devreye aldık. Özellikle pandemi 
döneminde müşteri şikayetine neden olan zamanında teslimat 
problemini çözmek için hızlı ve yenilikçi kapıya teslimat hizmeti-

miz Boyner Express’i müşterilerimizle buluşturduk.

KADIN TESLİMAT GÖREVLİLERİ

İş ortağımız kargo şirketlerinin sunduğu hizmetlere ek olarak 
devreye aldığımız kendi dağıtım ağımız Boyner Express ile müş-
terilerimize hızlı, pratik, hayat kolaylaştıran bir online alışveriş 
deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Boyner.com.tr ve Morhipo’dan 
yapılan internet siparişlerindeki standart teslimat seçeneklerine 
ek olarak; aynı gün teslimat, randevulu teslimat, akşam saatle-
rinde ya da pazar günü dahil hafta sonu teslimat, kapıda ödeme, 
kolay iade gibi seçenekler günlük hayatın yoğun temposunda 
müşterilere kolaylık sağlıyor. Müşteriler dilerse daha önceden 
belirlenen teslimat adresini, saatini veya gününü değiştirebileceği 
gibi teslimatın temassız olmasını da tercih edebiliyor. Boyner Exp-
ress hizmetimizde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri de ka-
dın teslimat görevlileri. Boyner Express depo, nakliye ve teslimat 
aşamalarında en az yüzde 60 kadın çalışan prensibiyle çalışacak. 
Kadın sürücüler, kadın kuryeler ve depo çalışanlarıyla, erkek işi 
olarak görülen lojistik ve teslimat işine kadın çalışan istihdamı ve 
hizmet yaklaşımı ile farklı bir bakış açısı getireceğiz. 2020 yılının 
ilk 11 ayında boyner.com.tr, Boyner’in genel operasyonunun için-
de yüzde 21 gibi bir paya ulaştı. Bu oranın, 2021 yılının sonunda 
yüzde 40’lar seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Boyner olarak, 
uzun yıllardır geleneksel mağazacılıktaki birtakım kuralları değiş-
tirerek sektörümüze öncülük yapıyoruz. E-ticaret sektöründe ise 
değişimler çok daha hızlı ve dinamik bir şekilde yaşanıyor. Birçok 
projenin hazırlığı içerisindeyiz. Dijitalleşme ve omni-channel pa-
zarlama yatırımlarımıza devam ederek, online alışverişte yenilikçi 
servisleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. 
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PANDEMİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE ÜRETİME 
DAYALI BİRÇOK SEKTÖRDE İHRACAT İÇİN 
ÖNEMLİ BİR FIRSAT YAKALADI. CAZİP HALE 
GELEN AMBALAJ SEKTÖRÜNÜN İHRACATI 
YILIN İLK YARISINDA %11 ARTIŞ GÖSTERDİ. 
ÖZELLİKLE E-TİCARETTEKİ İVMELENMENİN 
YANINDA TEK KULLANIMLIK KAĞIT, 
KARTON İLE AMBALAJ KULLANIMI 
İHTİYACINDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ OLMASI 
BEKLENİYOR. RAKAMLAR İSE BELİRSİZLİĞİNİ 
KORUYOR.  

2020’nin ilk aylarından bu yana tüm dünyanın mücadele 
ettiği koronavirüs salgını, kimi sektörlerde kritik durgun-
luklara neden olurken kimileri için yeni fırsatlar doğurdu. 
Bunların başında ise ambalaj sektörü geldi. Bulaş riski ne-

deniyle temasın alışverişte de en aza indirildiği bu süreçte 
e-ticarette yaşanan ivmelenme ambalaj tüketimini artırdı. 
Ambalaj Sanayicileri Derneği verilerine göre, ambalaj sek-
törünün toplam ihracatı da 2020 yılının ilk yarısında bir ön-
ceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artış göstererek 
2 milyar 414 milyon 219 bin dolara ulaştı. Sektör, yalnızca 
koronavirüsü değil, son dönemde yaşanan kur artışlarını da 
fırsata çevirdi.  Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
ProjePack CEO’su Altuğ Akça “Türkiye maliyet avantajı sa-
yesinde bu dönemde özelikle Avrupa’daki oluklu mukavva 
tüketicileri için önemli bir kaynak haline geldi. Kurdaki artış 
ve sokağa çıkma yasakları, Avrupa’ya yapılan özellikle piz-
za kutusu ticaretini fazlasıyla artırdı. Ambalaj üretimindeki 
kalitesi, teknolojisi ve üretim kapasitesiyle Çin’deki üreti-
cilerin payından fazlasıyla almaya başladı. Maliyet avantajı 
devam ettikçe Türkiye’deki üreticiler Avrupa’nın tüketim 
pastasından daha fazla pay alacak. Çin gibi üreticilerden bir 
adım önde olacak. Ancak maliyet avantajının geçici olabile-
ceğini unutmamak gerekir. Çünkü hurda toplama ve kağıt 
üretiminde atık zincirin kırılması ile hammadde sıkıntısı çe-
ken sektör, yakaladığı ivmelenmeyi tam manasıyla kullana-
mama riski ile karşı karşıya kalabilir. Önemli olan, üretim 
kalitemizi ve teknolojimizi esas tercih edilme sebebimiz 
haline getirebilmek.” dedi. 

E-TİCARETTEKİ İVMELENME KAĞIT 
KARTON AMBALAJ TÜKETİMİNİ İKİ KATINA 
ÇIKARABİLİR

Türkiye’nin ambalaj sektörü içindeki kağıt ve karton amba-
laj ihracatının payına dikkat çeken Altuğ Akça, “Türkiye İh-
racat Genel Müdürlüğü verilerine bakıldığında kağıt, karton 
ve oluklu mukavva ürünleri, ambalaj sektörünün en önemli 
kolları arasında yer alıyor ve üretimin büyük bölümünün bu 
alana ait olduğu görülüyor. Kağıt ve karton ambalaj ürünleri, 
% 24,4’lük ihracat payıyla da öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 1,2 
milyar dolara yaklaşan kağıt ve karton ambalaj ihracatının, 
e-ticaretin de etkisiyle 2 milyar dolara ulaşmasını bekliyo-
ruz. ProjePack olarak bizler de bugüne kadar ağır sanayi ve 
otomotiv sektöründe yoğunluklu hizmet vermiştik. Pande-
mi etkisinden sonra online ticaretin yaygınlaşması ve kargo 
hizmetlerindeki ivmelenme, ambalaj tüketimini hatırı sayılır 
bir noktaya ulaştırdı. Öngörümüz, Türkiye’deki %6 olan 
online ticaret payının önümüzdeki günlerde %12 gibi bir 
orana ulaşarak %100 büyüme göstereceği ve kağıt karton 

Akça: E-Ticaretteki İvmelenme, 
Ambalaj Tüketimini İki Kat Artıracak

ProjePack CEO’su Altuğ Akça
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ambalaj tüketiminin 2 katına çıkacağı yönünde. Bizler de 
payımızı maksimum düzeyde almak istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL 

Olumlu öngörülerin yanı sıra kişisel hijyen, e-ticaret ve 
sürdürülebilirlik hassasiyeti gibi değişkenlerin belirsizlikle-
ri de beraberinde getirdiğine değinen Akça, “Maske, el-
diven, temizlik kağıtları, dezenfektan gibi pek çok hijyen 
ürününün stoklanma şekli, ülkelerin koyacağı kurallara ve 
tüketici davranışlarına bağlı olarak değişebilir. E-ticaretteki 
ivmelenmenin sektöre kazandırdıkları ise çok kıymetli. An-
cak pandemi bittiğinde tüketicilerin eski alışkanlıklarına ne 
ölçüde döneceği henüz bilinmiyor. Bir diğer nokta da hem 
vatandaşların hem de şirketlerin sürdürülebilirlik hassasiye-
ti. Salgın öncesinde doğanın korunması, plastik kirliliğinin 
azaltılması, sıfır atık hedefi gibi pek çok konu gündemdeydi 
ancak hijyen kaygıları tek kullanımlık plastik ürünlerin kulla-
nımını arttırdı. Şu an amaç bu ürünlerdeki plastik miktarını 
azaltarak kağıt/oluklu ile kombine etmek olsa da ne denli 
uygulanacağı sürdürülebilirlik beklentilerinin nasıl şekillene-
ceğine bağlı.”dedi. 

SEKTÖRE FİYAT DEĞİL PROJE BAZLI 
REKABET GEREK 

Ambalaj sektöründeki potansiyelin doğru kullanılması ve 

yakalanan ivmenin sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini 
ifade eden Altuğ Akça, “ProjePack olarak 2013 yılından bu 
yana faaliyet gösteriyor, 50 kişilik ekibimiz ile 5.000 m2 ka-
palı alana sahip tesisimizle hizmet veriyoruz. Son 4 yıldır da 
her yıl satışlarımızı ikiye katlayarak büyüyoruz. Deneyimle-
rimiz ışığında gördüğümüz şu ki, sektörde üretebilen fabri-
kaların ötesine geçmemiz gerektiği. Yani hem üretip hem 
hizmet sunan yapılara ihtiyaç var. Bu sayede sektöre fiyat 
değil proje bazlı bir rekabet gelebilir. Hem potansiyelimizi 
verimli kullanır hem de kazandığımız ivmenin kalıcı olmasını 
sağlayabiliriz.” diye konuştu. 

TÜRKİYE DE BİR İLKE HAZIRLANIYOR

Sektördeki hareketlenmenin şirket olarak sürdürdükle-
ri faaliyetleri de bir adım öteye taşıdığını söyleyen Altuğ 
Akça, “ProjePack olarak hem ihracat rakamlarımızı hem 
de ihracatçılara verdiğimiz hizmet ile iç piyasadaki satışımı-
zı artırarak kendi rekorlarımızı kırdık. Geçtiğimiz eylül ve 
ekim aylarında da rekor tazeledik. Sektörde bizi bekleyen 
gelişmeleri temmuz ayında öngörerek yeni yatırım karar-
ları almıştık. Bu kapsamda  ocak ayında kurulacak lateksli 
8 nokta yapıştırma makinamız ile Türkiye de bir ilke imza 
atmayı planlıyoruz. Ocak 2021’den itibaren kapasitemizi 
%40 oranında artıracağız. Patenti firmamızda olan seri ve 
otomatik kurulumlu bu inovatif proje ile çevreye duyarlı, 
sektöre yenilikçi ürünler kazandırmayı planlıyoruz.” dedi. 
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POS Cihazına Dönüşen Akıllı Telefonlarda 
İşlem Limiti Kalktı

Geçtiğimiz yıl kredi kartı şifresi gerektirmeyen 
temassız alışverişler için akıllı telefonları POS cihazına 
dönüştüren yerli teknoloji şirketi Provision, bir 
yeniliğe daha imza attı. Şirket, bu kez temassız işlem 
limitini ortadan kaldıran PIN (şifre) destekli SoftPOS 
uygulamasını geliştirerek MasterCard’ın ve Visa’nın 
güvenlik ve fonksiyonel sertifikasyonlarını tamamlayan 
ve ürünü Türkiye’de canlı ortama alınan ilk şirket oldu.

Dünya genelinde 2020 yılı itibariyle işletmelerin yalnızca %15’i ban-
ka veya kredi kartı ile ödeme kabul edebiliyor. 200 milyon’a yakın 
küçük işletme ise POS cihazlarının yüksek maliyeti nedeniyle yalnız-
ca nakit ödeme kabul edebiliyor. Halbuki, pandemiyle birlikte nakit 

kullanımı yerine kart ile temassız ödeme kullanımı oldukça arttı. 
KOBİ’lerin gelir kaybına neden olan bu soruna çözüm geliştirmek 
isteyen yerli teknoloji şirketi Provision geçtiğimiz yıl temassız öde-
me limiti altındaki işlemler için Android tabanlı akıllı telefon ve tab-
letleri POS terminallerine dönüştüren SoftPOS uygulamasını hayata 
geçirmişti. Böylece Türkiye’de bir ilke daha imza atan şirket, şimdi 
de PIN destekli SoftPOS ürününü hizmete sundu. Şirket, geçtiğimiz 
ay ödemelerin temassız işlem limitine takılmadan hızlı ve güvenli 
bir şekilde yapılmasına olanak veren çözümü için Mastercard ve 
Visa’nın “Güvenli PIN Kabulü Sertifikasyonu”nu tamamladı. PIN 
destekli SoftPOS, yine Kasım ayı içinde Akbank müşterileri için canlı 
ortama alınarak, Türkiye’de canlı ortama alınan, Android telefonları 
ve tabletleri POS cihazına çeviren şifre destekli ilk ürün oldu.

LİMİT SINIRINA TAKILMAK TARİH OLUYOR  

Yerli teknoloji şirketi, ödemelerin temassız işlem limitine takılma-
dan hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasına olanak veren çözümü 
ile özellikle küçük ve mikro ölçekteki işletmelere, POS maliyeti ol-
madan temassız özellikli kartlar ile ödeme kabul etme olanağı sağlı-
yor. Provision tarafından geçtiğimiz yıl hizmete sunulan uygulamaya 
getirilen güvenli PIN (şifre) özelliği, POS olarak kullanılan Android 
cihazlardan temassız işlem limitine takılmadan, güvenli ve temassız 
bir şekilde işlem yapılmasına imkân veriyor. 

KARABACAK: ÜRÜNÜN KISA SÜREDE 
YAYILMASINI ÖNGÖRÜYORUZ

Pandemi ile beraber yerel ve küçük işletmelere yönelik talebin art-
tığını ve ödeme sistemlerine yönelik geliştirdikleri inovatif yazılım 
çözümleri ile bu talebe yanıt vermeyi amaçladıklarını belirten Pro-
vision CEO’su Nihat Karabacak, konuya ilişkin değerlendirmesinde 
“Küçük ve mikro işletmelerin POS maliyetlerini düşürerek, daha 
yüksek tutarlı satış yapmalarına imkân veren şifre destekli SoftPOS 
uygulamasının tüm taraflara büyük kolaylık sağlayacağına inanıyo-
ruz. Bu uygulama bugüne kadar şifre desteği olmadığı için sadece 
temassız işlem limitinin altında kalan alışverişlerde kullanılabiliyordu. 
Yeni geliştirdiğimiz PIN destekli SoftPOS’un, MasterCard ve VISA 
sertifikasyonlarını tamamlanmasıyla birlikte, artık işletmeler temas-
sız limitine takılmadan ödeme kabul edebilecek. Ürünümüz Akbank 
müşterileri için Türkiye’de ilk kez canlı ortama alınırken, aynı şe-
kilde global bir ödeme şirketi olan Portekiz SIBS ile Yunanistan’ın 
en büyük bankası AlphaBank’ın Romanya iştirakini de canlı ortama 
alarak ürünün yurt dışında da yaygınlaştırılması yolunda ilk ciddi adı-
mı attık. Ürünümüzü kısa zaman içinde farklı ülkelerdeki diğer müş-
terilerimizle global olarak yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

E-TİCARET

Köz: Brandzone Olarak E-Ticaret Raporlamalarında 
Türkiye’de Lider Servis Sağlayıcıyız

Brandzone kurucu ortağı Cem Köz, Brandzone olarak 
e-ticaret raporlamalarında Türkiye’de lider servis sağ-
layıcısı olduklarını vurgluyor.

Brandzone kurucu ortağı Cem Köz, “E-ticaretin bu kadar ilgi gör-
mesinin birçok farklı sebebi bulunuyor. Bunlar arasında hız ve ko-
laylık, tüm seçeneklere ulaşmayı kolaylaştırması sayılabilir. Tüketici 
e-ticaret siteleri üzerinden diğer kullanıcıların yorumlarına, mevcut 
kampanyalara da kolaylıkla ulaşıyor. Özellikle pandemi sürecinde 
evde kalma süresinin uzaması ve sokağa çıkma kısıtlamaları da daha 
önce e-ticaret yolunu seçmeyen çok fazla kullanıcının online alışve-
riş yapmasını sağladı. Gıda anlamında yöresel ve organik ürünlerin, 
sağlıklı yaşamın gitgide önem kazanması ve bu ürünlere online kanal 
yoluyla kolaylıkla ulaşılması da online satışların artmasını sağladı” 
dedi.

YÜZDE 64 ARTIŞ VAR

E-ticaretin dünyadaki ve Türkiye’deki pazar payı nedir? Fir-

ma olarak bu pazardan nasıl bir pay alıyorsunuz?

Ticaret Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’de 2020’nin ilk 6 ayında 
toplam e-ticaret hacmi 91,7 milyar TL’ye yükseldi. 2020’de e-tica-
ret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 

YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR

BrandZone olarak e-ticaret sektöründe hizmet veren, bilinen bir-
çok ulusal, uluslararası marka ve online alışveriş sitesine e-ticaret 
fiyat değişimi, fiyat karşılaştırması, kampanya, ürün bulunurluğu, 
online görünürlük takibi ve raporlaması alanlarında hizmet veriyo-
ruz. Firma özelinde sunduğumuz özelleştirilebilir raporlarımız, hem 
ürün eşleştirmelerinde hem de raporlarda hatasız hizmet vermek 
için sektörlere göre uzmanlaşmış editör ve analist ekiplerimiz, ya-
zılım ve mühendis ekibimiz ve önemli yatırımlar yaptığımız yeni 
yazılım teknolojilerimizle öne çıkıyoruz. E-ticaret alanında global 
trendleri ve yeni teknolojileri sürekli olarak takip ediyoruz ve bu 
alanlara yatırım yapıyoruz. Kurumsal firmaların ihtiyaçlarına yönelik 
sunduğumuz e-ticaret raporlamalarımızla Türkiye’de lider servis 
sağlayıcıyız. Şu anda üzerine çalıştığımız yeni e-ticaret raporlarımızı 
2021’de piyasaya sunmayı planlıyoruz.
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Karaca: SPX olarak ‘En İyi Ürünü En İyi Fiyata Biz 
Satarız’ Mottomuzla Hizmet Veriyoruz

Olgar E-Ticaret ve Müşteri İlişkileri Koordi-
natörü İlyas Karaca, ‘En iyi ürünü en iyi fi-
yata biz satarız’ mottosuyla kaliteli, hızlı ve 
güvenli hizmetler verdiklerini söyledi.

Doğaya tutkuyla bağlı kişilere, onları 4 mevsim doğa ile 
uyumlu hale getirecek giyecek, ekipman ve aksesuarlar su-
nan SPX Outdoor ile alakalı sorularımızı Olgar E-Ticaret ve 
Müşteri İlişkileri Koordinatörü İlyas Karaca yanıtladı.

EN İYİ ÜRÜN EN İYİ FİYATA BİZ SATARIZ

E-ticarette farklılıklarınızı nasıl ve ne şekilde ortaya 
koyuyorsunuz? 

Farklılıklarımızı sadece distribütörü olduğumuz dünya devi 
markaların ürünlerini satmaya çalışarak ya da en iyi ürün en 
iyi fiyata biz satarız demekle kalmayıp, satışın asıl başladığı 
satış sonrası destek tarafında müşterilerimiz, bizim deyimi-
mizle misafirlerimizle yakından ilgilenip ekstra talep ya da 
sorunları söz konusu olduğunda ise CRM olarak değerlen-
dirip gerekli dönüşleri yapıyoruz.

SATIŞLAR YÜZDE 300 ARTMIŞ DURUMDA

Günümüz dünyasında hele ki Covid pandemisinin olduğu 
bir dünya da e-ticaret satışları bir yıl öncesine göre yakla-

şık yüzde 300 artmış durumda. Bu sebeple ayakta kalmak 
isteyen tüm firmaların strateji, yazılım, tedarik zinciri, stok 
yönetimi, lojistik, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve pa-
zarlama gibi alanlarda optimal ölçeği yakalaması, karlılık ve 
sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır.

E-TİCARET LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜ DAHA 
ÖNEMLİ KILDI

E-ticaretin yükselişi ile bazı sektörler de önem kazandı. 
Bunların başında da lojistik (ulaşım-kargo) geliyor. Forum-
ları okuduğumuzda ya da yakın çevremize baktığımızda 
lojistik-kargo firmalarının e-ticaret sitelerine özellikle in-
dirim zamanlarında yeterince cevap veremediği, ürünleri 
istenilen zamanda ulaştırmadığı ve müşterileri memnun et-
mediğini görüyoruz. Ön görülemeyen büyüme söz konusu 
olan tüm sektör ve firmalarda özellikle bu gibi kriz dönem-
lerinde hazırlıksız yakalanılması kaçınılmaz olabiliyor. Tam 
da bu sebepten ötürü aldığımız siparişlerin çok önemli bir 
bölümünü oluşturan İstanbul ili kargo süreçlerini alternatif 
kargo ve aynı gün teslimat firmalarıyla yaptığımız çözüm-
lerle müşteri/misafirlerimizin memnuniyetini üst seviyeye 
taşımayı başardık.
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KARGO FİRMALARI ÇERÇEVENİN DIŞINDA 
BAKMALI

Kargo firmalarıyla alakalı ‘müşteri memnuniyeti’ 
özelinde neler demek istersiniz? 

20 yıldır perakendenin içinde olan, şirketimizin e-ticaret 
dışında, CRM’i yöneten bir yönetici olarak, kargo firmaları 
yönetimlerine önerim çerçevenin dışından bakmaları olur. 
İçinde bulunduğumuz KRİZ ortamını sadece teslim edilme-
si gereken kargoları teslim etmeyi başarmakla yetinmeyip, 
aynı zamanda “Vip Servis” ya da adına ne denmek istenirse 
ek bir ödeme ile randevulu sistem servisi kurarak fırsata 
çevirir ve müşteri memnuniyeti kavramını yeniden yazar-
dım. Müşterilerimize ise alışveriş yaparken içinde bulundu-
ğumuz durumu daha iyi analiz ederek kargo firması çalışan-
larının ne kadar zor şartlarda çalıştıkları konusunda daha 
fazla empati yapmalarını öneririm.

3 YILLIK BÜYÜME PLANIMIZ HAZIR

Firma olarak pazardan nasıl bir pay alıyorsunuz, he-
deflerinizi ve yatırımlarınızı değerlendirir misiniz? 

Türkiye, e-ticaret pazarını aktif olarak kullanıyor. Küresel 
pandemi etkisiyle de 20 milyar ABD doları civarında bir 
pazar büyüklüğüne sahip olması beklenen Türkiye, dünya 
e-ticaret pazarında ilk 15 ülke içerisine girip pazar payını 

yükseltecektir. Biz sektör 
olarak içinde bulunduğu-
muz pazar payında yüksek 
bir oran alıyor ve her geçen 
gün payımızı büyütmek için 
çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz.  Ekstrem sporların 
sektör lideri olmakla bir-
likte outdoor spor mar-
kaları, tekstil ve ayakkabı 
kategorisi ve perakende 
kategorisinde yüksek bir 
orana sahibiz. Ayrıca şir-
ketimizi yurtdışına açarak 
orada da kendimize yeni 
pazar yerleri edinerek bu 
payımızı artırmaya başladık 
ve 3 yıllık büyüme planımız 
hazır. E-ticaretteki öncelikli 
hedefimiz private label olan 
outdoor markamız Vault 
ve lifestyle markamız olan 
Routefield ile firmamızı 

yurtdışına daha hızlı ve etkin şekilde açarak buralarda öncü 
firma olarak yatırımlarımızı artırmak istiyoruz.

Kartlı ödeme Sistemlerinin işletmelere katkıları ne-
lerdir? 

Hız ve Kolaylık = CR (Conrersion Rate.) Artışı = Büyüme

MÜŞTERİLERİMİZİN GÜVENLİĞİNİ 
KORUYORUZ 

Değerli misafirlerimizin güvenliğini korumak için, 3D 
ile sms onayı alınmadan alışveriş yapılmıyor. Firmala-
rın yani hepimizin yeni müşteri kazanımının yüksek 
maliyetlerini iyice analiz edip masaya yatırarak mev-
cut müşterilerinin memnuniyetini arttıracak ihtiyaca 
göre özel hizmet servisleri sunmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Diğer taraftan teknoloji çağında yaşı-
yoruz, bu sebeple her sektörün kendi ihtiyaçları çer-
çevesinde firmaların teknolojiyi üst seviye kullanması 
ve yapacağı tüm işlere inovatif bakış açısı yaklaşması-
nın çok önemli olduğunu düşünenlerdenim.
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Nevra Eker: Altyapımızın Güçlü Olması 
E-Ticaretteki Avantajımızdır

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcı-
sı Nevra Eker, altyapılarının güçlü olmasının 
e-ticarette en büyük avantajları olduğunu ifa-

de ediyor.

Kendi lojistik ve dağıtım sistemleri olan Eker, fabrikadan üretim 
hattından çıkmış bir ürünü en yüksek hızda, tazeliği ve soğuk 
zinciri bozulmadan tüketicilerin evlerine ulaştırabiliyor.

E- TİCARET EKONOMİNİN MOTORU HALİNE GELDİ

E- ticaret neden bu kadar önem kazandı? 

Dijitalleşmenin hayatımıza olan en önemli etkilerinden biri, 
e-ticaret sektörünün gelişmesi ve online alışveriş alışkanlığının 
yaygınlaşması oldu. Son yıllarda yükselişe geçen e-ticaret sek-
törü, pandeminin ilk aylarında fiziksel mağazacılığın kesintiye 
uğramasıyla perakende sektörünün en değerli iş kolu, ekono-
minin adeta motoru haline geldi. Bu dönemde e-ticaret sitele-

rini nadir olarak kullanan tüketicilerin de katılımı ile e-ticaret 
sektöründe müşteri sayısında önemli bir artış yaşandı. Eker ola-
rak biz de tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak için kendi online 
mağazamızı  Eker e-ticaret sitesini hayata geçirerek, büyüyen 
e-ticaret pazarına katkıda bulunduk. Süt ve süt ürünleri sektö-
ründe 43 yıllık tecrübemizle, e-ticaret pazarında da büyümeyi 
ve tüketicilere kendi alanımızda en iyi online alışveriş deneyi-
mini yaşatmayı hedefliyoruz. Eker e-ticaret sitesindeki online 
marketimizde 11 ayrı kategoride yüzlerce ürünü tüketicilerin 
beğenisine sunuyoruz. 

Covid-19’e ticaret şirketlerini ve firmanızı nasıl et-
kiledi?

Pandemi sektörümüzü derinden etkiledi. Özellikle kanal 
stratejimizin temelinde yer alan ev dışı tüketim sektörü pan-
deminin etkisiyle ağır darbeler aldı. Kısıtlama dönemlerinde 
restoranlarda yaşanan daralma %70’e ulaştı. Normalleşmenin 
başladığı, kısıtlamanın olmadığı dönemlerde bile tüketicilerin 
büyük bir kısmı dışarıda yeme alışkanlıklarını değiştirdi. Ürün 
tedarik ettiğimiz turizm sektörü pandemide ağır darbe alan bir 
başka sektör oldu. 2020’de turizmde daralma önceki yıla göre 
%60’ları buldu. 2021’nin ilk 6 aylık döneminde pandeminin 
olumsuz etkilerinin azalacağını hatta ikinci 6 aylık dönemde ise 
ev dışı tüketimde ve genel tüketimde hızlı bir toparlanma ola-
cağını öngörüyoruz.

KENDİ LOJİSTİK VE DAĞITIM SİSTEMİMİZ VAR

Kargo firmalarıyla alakalı ‘müşteri memnuniyeti’ özelinde neler 
demek istersiniz? Lojistik, e-ticaret sektöründe müşteri dene-
yimini etkileyen en önemli unsurların başında geliyor.  Gıda pe-
rakendesinde bu hassasiyet daha üst boyutlara ulaşıyor. Süt ve 
süt ürünleri lojistiğinde iki hassas nokta var: Birincisi soğuk zin-
cirin bozulmaması, ikincisi ise ürünlerin kısa raf ömrü sebebiyle 
hızlı sevkiyat edilmesi zorunluluğu. Eker olarak, dayanıklı gıda 
ve gıda dışı ürünlere kıyasla hızlı tüketilmesi gereken ürünlere 
sahibiz. Kendi lojistik ve dağıtım sistemimizin olması bize bu 
konuda güçlü bir avantaj sağlıyor. Fabrikadan üretim hattından 
çıkmış bir ürünü en yüksek hızda, tazeliği ve soğuk zinciri bo-
zulmadan tüketicilerimizin evlerine ulaştırabiliyoruz. 
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IdeaSoft, E-Ticarette Yatırım Odaklı Büyüyecek

Ideasoft CEO’su Seyhun Özkara, şirket olarak e-ti-
carette önemli yatırımlarının bulunduğunu; bundan 
sonra da yatırım odaklı büyüyeceklerini belirtti.

Ideasoft CEO’su Seyhun Özkara, “Mart ayından bu yana pan-
deminin de etkisiyle dijitalleşmenin önemini daha iyi anladığımızı 
düşünüyorum. E-ticaretin artık bir ayrıcalık değil zorunluluk ha-
line geldiğini hem işletmeler hem de tüketiciler deneyimleyerek 
gördü. Online alışverişin sağladığı avantajları ilk defa deneyimleyen 
tüketiciler ise alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye ve tercihlerini 
e-ticaretten yana yapmaya başladı” dedi.

IDEASOFT OLARAK SEKTÖRDEKİ 15.YILIMIZI 
DEVİRDİK

IdeaSoft olarak sektördeki 15.yılımızı devirdik. Her ölçekten ve 
her sektörden 10.000’i aşkın firmaya hizmet vermeye devam edi-
yoruz. Bizi ayıran en büyük özellik bir yazılım firması olmamızın 
yanında kullanıcılarımıza bir e-ticaret ağı sunarak başarılı olmaları 
için çalışmamızdır.

İŞ ORTAKLARIMIZI TEK ÇATI ALTINDA 
TOPLUYORUZ

Bu amaçla kurduğumuz E-ticaret Çözüm Merkezi’nde alt yapı 
sağladığımız işletmelerin e-ticaret hayatlarında ihtiyaç duyabile-
cekleri tüm hizmetleri ve alanında uzman iş ortaklarımızı tek çatı 
altında topluyoruz. Böylelikle ürün fotoğrafından avantajlı kargo 
anlaşmalarına; sanal pos kurulumdan muhasebe entegrasyonlarına 
kadar uçtan uca bir hizmet sunuyoruz.

Bunun yanı sıra kullanıcılarımızı, satışlarını artırmaları için verdiği-
miz reklam destekleri ve haftada en az 2 gün düzenlediğimiz üc-
retsiz eğitimlerle destekliyoruz.
 
DAHA İYİ OLMALIYIZ

Kargo firmalarıyla alakalı ‘müşteri memnuniyeti’ özelinde 
neler demek istersiniz? 

Pandemi döneminde online alışverişin daha çok tercih edilme-
siyle lojistik sorunları daha net görüldü. “Müşteri memnuniyeti” 
özelinde düşünürsek iyi olsak da daha iyi olmalıyız. Çünkü ürün 
tesliminde, iade sürecinde, teslimat sırasında ürüne erişememekte 
ve bunun gibi olabilecek birçok sorunda tüketicilerin şikayetleri 
kargo firmalarına değil e-ticaret sitelerine dönüyor.

HEDEFİMİZ E-TİCARET İLE IDEASOFT’UN 
BÜYÜMESİ

Firma olarak pazar payınızı, hedeflerinizi ve ya-
tırımlarınızı değerlendirir misiniz?

TÜBİSAD’ın 2019 yılı için açıkladığı rapora baktı-
ğımızda Türkiye’deki online perakendenin toplam 
perakendeye oranının %6.2 olduğunu; gelişmiş ül-
kelerden biri olan İngiltere’de ise bu oranın %18.3 
olduğunu görüyoruz. Fakat pandemiyle birlikte hem 
tüketici davranışları hem de alışveriş alışkanlıkları ol-
dukça değişti. 2020 yılında bu oranın %10’un üzerine 
çıktığını düşünüyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı 
verilerde 2020 yılının ilk 6 ayında e-ticaret hacmi 91.7 
milyar TL’ye ulaştı. Pandemi sonrasında da aynı iv-
meyle olmasa bile e-ticaret alışkanlığının devam ede-
ceğini ve kalıcı olacağını düşünüyorum. Bizim pazar-
daki payımız %50’ye yakın ve hedefimiz de e-ticaret 
sektörünün IdeaSoft’la birlikte büyümesi diyebiliriz.
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KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ, EV YEMEĞİNİ RESTORAN 
KALİTESİNDE PAKET SERVİSE TAŞIDI

Meal Box firması CEO’su Murat Demirhan, ev yemeğini restoran kalitesinde paket 
serviste sunduklarının özenle altını çiziyor.

Meal Box, mutfak ekipmanı 
gerektirmeyen ve servis ele-
manına ihtiyaç duyulmayan sı-
cak öğle yemeği hizmeti sunu-
yor. Şirket, kurumsal yemek 
hizmetiyle, firmaların yemek 
maliyetlerini düşürüyor. Çalı-
şanlara gurme yemek deneyi-
mi sunuyor. 

PANDEMİ DÖNEMİ BİZİM İÇİN 
TAM FIRSAT OLDU

Meal-Box ne amaçla kuruldu, yemek 
aboneliği modeline geçiş fikri nasıl 
ortaya çıktı? 

Ana faaliyet konumuz paketlenmiş ha-
zır-taze yemek. Bunlar sağlıklı hazır-
lanmış ev yemekleri, diyet menüler ve 
gurme lezzetler. Bu yemekleri abonelik 
modeliyle ağırlıklı iş yerleri olmak üze-
re, sıcak ve soğuk olarak kapıya teslim 
ediyoruz. Fiziksel restoranlarımız yok. 
Sadece yemek servisi hizmeti veriyoruz. 
Hem kurumsal hem bireysel müşterile-
re uygun aboneliklerimiz var. Meal Box, 
2014 yılının Haziran ayında 5 dağıtım 
noktası (şube) ile sıcak ev yemeklerini 
paket servis hizmeti vermeye başladı. 
Büyümemizde en etkili olan nokta, mo-
delin çok kolay ve düşük maliyetle büyü-
tülebilir olmasaydı. 1 yıl içinde 30 dağıtım 
noktasına ulaştık ve günlük 1.500 online 
sipariş alma seviyesine ulaştık. 2015 yılı-
nın başında bayilik modeline geçtik ve bu 
süreç büyümeyi hızlandırdı. Güçlü büyü-
meye rağmen, finansmanı devam ettire-
memek (darbe girişimi olumsuz etkiledi) 
ve iş modelindeki birim karlılık sorunları 
nedeniyle, model değişikliği yaparak çe-

şitli iyileştirmelere gittik ve 2017 yılında 
abonelik modeline pivot ettik. Hem ya-
tırımcımızın hem çalışanlarımızın hem de 
kendimizin bu işe olan inancı tamdı. Bu 
yüzden iş modelimizi değiştirerek devam 
etme kararı aldık.

‘BUGÜN NE YESEM?’ KRİZİNE 
ÇÖZÜM

Bireysel ve kurumsal abonelik modeli 
fikriyle, toplu yemek siparişleriyle daha 
uygun fiyat etiketiyle müşteri sayımızı 
artırmayı hedefledik. İlk etapta bu mo-
delle Turkcell’in Küçükyalı ofisine 5 hafta 
boyunca toplam 30 bin öğün yemek sun-
duk ve bu işi takiben abonelik sistemini 
açmaya karar verdik. Bu adımı atarken 
özellikle yemek (catering) şirketlerinin 
hedef kitlesi dışında kalan daha küçük şir-
ketleri ve sürekli gelir akışını hedefledik. 
Gelir seviyesi daha yüksek olan semtler-
de karlılığı yakaladık. Yemek aboneliği 
modelimiz, her gün ofislerde ve evlerde 
yaşanan  “Bugün ne yesem?” krizine çö-
züm sunan alternatiflerimizle büyüdük. 
Pandemi dönemiyse bizim için tam fırsat 
oldu. Kısıtlamaların gelmesi, restoranla-
rın kapanması ve tamamen paket servise 
geçilmesi bizim için bir dönüm noktası 
oldu diyebiliriz.

GİRİŞİMCİLİK, KARAKTERİME 
UYGUN

Girişimcilik sizin için ne ifade ediyor? 

Profesyonel iş hayatının 10 yılını Proc-
ter&Gamble firmasında çeşitli satış ve 
pazarlama görevlerinde geçirdim ve 
2011 yılı itibariyle internet tabanlı tekno-
loji girişimlerine odaklandım. Bir indirim 

sitesi girişimine genel müdür ve ortak 
olarak katıldıktan sonra, gıda ve yemek 
alanında fırsat gördüm ve bu alana odak-
landım. 2013 yılında ilk girişimim olan 
market alışveriş işi Onlinemarket.com’u 
ve onun devamında Meal Box’ı ortakla-
rımla birlikte kurdum. Yani aslında Türki-
ye’de güvenli profesyonel kariyerimi bı-
rakarak girişimciliği seçtim. Girişimciliğin 
benim karakterime daha uygun olduğu-
nu düşündüm. Daha dinamik ve bireysel 
performansın sonuçlara direkt etki ettiği 
bir çalışma şekli. Öte yandan daha riskli, 
stabil olmayan ve Türkiye gibi ülkelerde 
hiç beklenmeyen faktörlerin negatif etki-
lediği bir macera. Amacım sürdürülebilir, 
başarılı ve karlı bir iş modeli ve bir şirket 
yaratmaktı ve geldiğimiz noktada bunu 
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başardığımızı söyleyebilirim.

‘MEAL BOX’TA HERKESE 
UYGUN SEÇENEK VAR’

Projenizi geliştirirken olmazsa ol-
maz dediğiniz prensip veya yöntem-
leriniz ne oldu? 

Projemizi geliştirirken tüketicinin bek-
lentisini ve ne yemek istediğini biliyor ol-
mamız prensibimizdi diyebilirim. Vermiş 
olduğumuz hizmet talep ve beklentiye 
göre şekilleniyor. Bugüne kadar beslen-
me alışkanlıklarındaki çeşitliliği ve ihtiyaç-
ları dikkate alarak, ‘Meal Box’ta herkese 
uygun seçenek var’ dedik. İnsanların neyi 
tüketmek istediklerini göz önüne alarak 
mutfağımızı şekillendiriyoruz. Örneğin, 
kilo vermek isteyenleri düşündük ve 
kendi diyet beslenme programımızı ge-
liştirerek Meal Box Fit markamızla yeni 
bir abonelik servisine başladık. Sporcular 
içinse yüksek protein içeren bir menü 
oluşturmaya çalıştık. Menülerimize sala-
ta, meyve, zeytinyağlı, tatlı veya içecek 
seçenekleri ekledik. Son dönemde ise 
salgının etkisiyle evden çalışmaya geçen, 
yemek yapmaya zamanı olmayıp sağlıklı 
beslenmek isteyenler için Evde Yemek 
Paket’ini çıkardık. Tüketicinin beklenti-
lerini karşılayabilmek adına ihtiyaç ve ta-
leplerini takip etmeye devam ediyoruz. 
Bir girişim olarak başlayan projemizin ha-
yat bulmasını ve büyümesini bu vizyonla 
sağladık.

ÖNEMLİ BİR KADRO 
YAPILANMAMIZ VAR

Meal-Box çalışma kadrosu kimler-
den oluşmaktadır? Yemeklerin pişi-
rilmesi, paketlenmesi ve ulaştırılma-
sı iş bölümleri nasıl yapılmaktadır?

Kendi kadromuzdaki personel ve bize 
bağlı olarak çalışan iş ortaklarımızdaki 
personellerle birlikte 72 kişi Meal Box 
operasyonlarında görev alıyor. Özel ola-
rak hazırlanan menülerimiz son derece 
hijyenik mutfaklarımızda haftalık ve aylık 

olarak uzman şeflerimiz, gıda mühendi-
simiz ve diyetisyenlerimiz tarafından ha-
zırlanıyor. Porsiyonlara ayrılan yemekler, 
yüksek gıda standartlarına sahip mutfağı-
mızdan kişiye özel kaplara konulduktan 
sonra otomatik makinelerde el değme-
den paketlenerek çıkıyor. Teslimatlar, 
ekibimiz tarafından güvenli olarak dezen-
fekte edilen kişisel servislere taşınarak  
temassız bir şekilde gerçekleştiriliyor.

RESTORAN KALİTESİNDE EV 
YEMEĞİ HİZMETİNİ PAKET 
SERVİSLE SUNDUK

Meal- Box kurulduğu günden şu ana 
kadar ne gibi gelişmeler ve değişim-
ler yaşadı? 

İstanbul’da lezzetli ve sağlıklı yemek çö-
zümünün az olması, sunum ve servis kali-
tesinin yetersizliği ve ev yemeğine duyu-
lan özlem üzerinden yola çıkmıştık. 6 ay 
süren Ar-Ge dönemi ve titizlikle hazır-
lanan yemek reçeteleriyle, 2014 yılında 
Meal Box’ı kurduk. İstanbullulara resto-
ran kalitesinde ev yemeği hizmetini pa-
ket servisle sunduk. Çok kısa bir sürede 
34 şubeye ulaşarak 500 bin kişiye paket 
yemek servisi hizmeti verdik. Bu sürede 
sunum ve hizmetimiz iki ayrı ödüle layık 

görüldü. 2016 yılında tüketicilerimize tek 
öğün yemek aboneliği hizmeti vermeye 
başladık. 

MEAL BOX FİT’İ 
HİZMETLERİMİZE EKLEDİK

Tüketicilerimizi mutfak ekipmanı ge-
rektirmeyen, servis elemanına ihtiyaç 
duyulmayan ve yıl boyunca yemek ma-
liyetlerini düşüren hizmetimizle tanıştır-
dık. 2017 yılında diyet yemek aboneliği 
markamız olan Meal Box Fit’i de hizmet-
lerimize ekledik. 2018 yılında özel bes-
lenme (protein, glütensiz, vegan, şeker 
ilavesiz) paketlerini hizmetlerimize dahil 
ettik. 2020 yılına geldiğimizde, pande-
miyle beraber evden çalışma sistemine 
geçmemiz, çalışanlar için yemek yapmayı 
ayrı bir dert haline getirdi. Biz de bu so-
runa çözüm olarak olarak “Evde Yemek 
Paketini” ürettik. Evde Yemek Paketi’miz 
ile çalışanlara paket içerisinde, sağlıklı ve 
hijyenik besinlerden oluşan 12 kap ye-
mek imkanı sunduk. Bugün Meal Box 
olarak İstanbulluların en büyük kapıya 
yemek servisiyiz. Düzenli yemek ihtiyacı 
olan, lezzetinden ödün vermeden diyet 
yapmak isteyen ve acil yemek çözümü 
arayan tüm İstanbulluların her zaman ya-
nındayız.
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Bugünkü ekonomik rekabet ortamında, ne ürettiğiniz ve kime sattığınız kadar, 
nasıl yönettiğiniz konusu da önem kazanmıştır. İş dünyasındaki nitelikli yönetim 
danışmanlığı uygulamaları, şirketlerin pazar ve rekabet performansını ciddi 

oranda artıran önemli unsurlardan birisidir.

Yönetim danışmanları kuruluşlara sorunları çözme, değer yaratma, büyümeyi en 
üst düzeye çıkarma ve iş performansını geliştirme konusunda yardımcı olur. 

İş becerilerini objektif tavsiye ve uzmanlık sağlamak için kullanırlar ve bir 
kuruluşun eksik olabilecek herhangi bir uzmanlık becerisini geliştirmesine 

yardımcı olurlar.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

DOSYA: YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Özcan: Yönetim Danışmanlığı Kalıcı Çözümleri 
Beraberinde Getirir

Human Group Kurucu Ortak Gaye Özcan, “Yö-
netim danışmanlığı ile kalıcı ve sürdürülebilir 
sonuçlar alınabilir” dedi.

Human Group Kurucu Ortak Gaye Özcan, “Yönetim danışmanlı-
ğından yararlanmak için bir ön koşul yoktur. Yönetim danışmanlığı 
hizmetlerinden her sektörden firmaların yanında, devlet kurumları 
ve sivil toplum örgütleri gibi farklı organizasyonlar da yararlanabi-
lir. Genellikle organizasyonlar, içerideki ve dışarıdaki değişikliklere 
uyum sağlamak adına büyük kapsamlı değişikliklere gitmeleri gerek-
tiğinde yönetim danışmanlığı hizmetlerine başvurmaktadır” dedi.

HEM STRATEJİK HEM DE OPERASYONEL ALANLAR

Şirketlerin yönetim danışmanlığı ihtiyacı hangi faktörlere 
göre belirleniyor? 

Şirketlerin yönetim danışmanlığı almak istemesinin çok farklı sebep-
leri olabilir. Bu sebeple bir şirketin asıl hangi alanda desteğe ihtiyacı 
olduğunu anlamak danışmanlık sürecinin en önemli aşamalarından 
biridir. Potansiyel destek alanları tespit edildikten sonra hem stra-
tejik hem de operasyonel alanlarda yönetim danışmanlığı hizmeti 
verilebilir. Ancak her iki alanda da efektif sonuçlar alınması ancak 
doğru sorun teşhisinin yapılmasıyla mümkündür. Bunun için danış-
manlık sürecinin başlangıcında, müşteri şirketin yapısının ve iç di-
namiklerinin iyi anlaşılması, doğru soruların sorulması ve şeffaf bir 
iletişim sağlanması çok önemlidir.

Yönetim danışmanlığından beklentiler ne olmalı? 

Şirketlerin danışmanlık hizmetinden beklentileri, metodolojik ve di-
namik farklarından dolayı değişiklik gösterebilir. Ancak danışmanlık 
hizmetinden yararlanırken en yaygın beklentiler şunlardır: Şirketin 
belli bir sorunuyla ilgili veri toplanması ve verilerin değerlendirilme-
si, destek alanlarının doğru tespiti, stratejik çözüm planlaması, uy-
gulanabilir aksiyonların belirlenmesi, müşterinin öğrenme sürecinin 
yönetilmesi, kalıcı ve sürdürülebilir sonuçlar alınması…

DANIŞMAN – DANIŞAN ŞİRKETLER ARASINDA 
ETKİLİ VE ŞEFFAF BİR İLETİŞİM SAĞLANMALI

Yönetim danışmanlığı projelerinde başarıya ulaşmak için ge-
rekli şartlar nelerdir? 

Yönetim danışmanlığı projelerinden başarılı sonuçlar alınması için 
mevcut sorunların doğru tespit edilmesinin yanı sıra, ilerde de or-
taya çıkabilecek durumlarla ilgili önleyici ve düzenleyici stratejilerin 

oluşturulması önemlidir. Bunun için danışmanlık firmasının iş dünya-
sı trendlerine ve güncel problemlere hâkim olması gerekir. Bunun 
yanında süreç boyunca danışman – danışan şirketler arasında etkili 
ve şeffaf bir iletişim sağlanmalıdır.

PROJENİN BÜYÜKLÜĞÜ VE MÜŞTERİ 
BEKLENTİLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Yönetim danışmanlığı projesi başladıktan sonra süreç nasıl 
işliyor? 

Danışmanlık verilecek alana ve müşterinin beklentilerine göre pro-
jenin başında belli bir zaman aralığı öngörülüyor ve proje aşamaları 
bu zaman aralığında gerçekleştiriliyor. Zaman aralıklarının belirlen-
mesinde projenin büyüklüğü, müşteri beklentileri, her bir proje 
adımının tamamlanması için gerekli zaman aralığı gibi faktörler yer 
alıyor. İzlenmesi gereken adımlar projeden projeye değişiklik gös-
terebilse de danışmanlık projeleri genellikle şu adımları barındırı-
yor; problem tespiti, sorunların önceliklendirilmesi, yapılacak analiz 
ve ölçümlerin planlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve çözüm 
önerileri sağlanması. 
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DOSYA: YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

“Stratejik Ortaklıkta Pozitif Sonuçlar Elde Etmek ve 
Sürdürebilirliği Sağlamak Önemli”

SON YILLARDA GELİŞMİŞ ÜLKELERDE 
ÖNEMİ GİDEREK ARTAN YÖNETİM 
DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE’DE DE SEKTÖR 
HALİNE GELDİ. MOR İNCİ KURUMSAL 
KOÇLUK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ŞİRKETİ 
KURUCUSU  İNCİ TOKATLIOĞLU İLE 
YÖNETİM  DANIŞMANLIĞI,KURUMSAL 
KOÇLUK VE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI 
ÜZERİNE KONUŞTUK.

Yönetim Danışmanlığı hizmetinden faydalanmak için 
herhangi bir ön koşul var mıdır? Yönetim Danışman-
lığı ihtiyacı olan her firma bu hizmetten yararlanabi-
lir mi? 

“Yönetim danışmanlığı nedir?” İlk önce buna bakmak lazım. 
Birçok firma bunun ne anlama geldiğini ve onlara nasıl bir 
faydada bulunacağını tam olarak bilemiyor. Dolayısıyla du-
rumla baş edemedikleri noktada yardıma ihtiyaçları olduğu-
nu fark ediyor. Bazen bu durum artık işin içinden çıkılmaz 
hale geldiğinden geç kalınmış da olabiliyor. 

Yönetim danışmanlığı, yönetim sistemlerinde iyileştirme 
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yapılması için işletmenin tüm dinamiklerini ele alıp strate-
jik bir yol haritası oluşturulması ve bunun sürdürebilir hale 
gelmesini sağlamaktır. Bunun içinde liderlik, departmanların 
birbiriyle ilişkisi, takımlar, kaliteli üretim ve  hizmetler, müş-
teri ilişkileri, satış ve pazarlama ve finans vardır. Her işletme 
mikro ölçekte olsun ya da orta ölçekli KOBİ veya büyük 
ölçekli bir kurum olsun danışmanlığa veya dışardan bir göze 
ihtiyacı vardır. Bunun en önemli sebebi işletme körlüğüdür. 
En iyi danışmanlık kurumun büyümesi sırasında stratejile-
rinin doğru konumlanması ve zayıf halkalarının güçlendiril-
mesi ile olur.

Şirketlerin Yönetim Danışmanlığı ihtiyacı hangi fak-
törlere göre belirleniyor? 

Şirket kurucuları büyük hayallerle girişimci ruhuyla ve ba-
zen de uygulamacı bilgisiyle işe başlarlar. Bir süre şirket 
daha bir elden yürütülecek büyüklükte iken kurucular hem 
finans, hem satış hem de üretime hakim olurlar. Pazar iyi 
seçilmişse bu durum kazançlı olur ve başarılı olunduğu hissi 
yaratır. Ancak işler büyüdükçe, üretim ya da hizmet alanı 
arttıkça yeni departmanların oluşması ihtiyacı doğar. Yeni 
takımlar oluşturulur işte bu noktada artık hakimiyet zayıf-
layacaktır. Zayıf seçilmiş yöneticiler, doğru kurulmayan ta-
kımlar, iyi yönetilemeyen finans, sadece tek elden kişilere 
bağlı satış bir süre sonra işletmenin zayıflamasına ve tökez-
lemesine yol açar. Bu noktada kurucular kendilerine destek 
olacak akıl danışacağı kişilerin arayışına girer.Bu nedenle 
kurucuların, üst düzey yöneticilerin aksaklıkları hissettikleri 
an alanında uzman danışmanlara başvurması kaçınılmazdır.

Organizasyonel gelişim danışmanlığından beklentiler 
ne olmalı? 

Organizasyonel gelişim danışmanlığı, organizasyonun doğ-
ru yapılanıp yapılanmadığını durum analizleri ile fotoğrafını 
çekip sonrada gerekli yol haritalarını oluşturulmasını sağlar. 
Bunun için tüm kurumun özellikle işletme sahibinin tam 
desteğini alır.Stratejik planlar ve kurumun vizyonu ile gele-
cek planları netleştiğinde tüm departmanların gelişim alan-
larını bulur ve gerekli mentörlükleri yapar ve yöneticilere 
liderlik ve tüm sisteme gelişim eğitimleri verir. Kurucunun 
gelişimini ve liderliğini destekler.Yeni kurulması ve gelişmesi 
gereken alanlarda da gerekli uzmanlarla çalışılmasına des-
tek olur. Her türlü kararın objektif ve stratejilerle uygunlu-
ğunu test eder ve tüm organizasyonda değişimi ve gelişimi 
harekete geçirir ,farkındalık yaratır.

Yönetim Danışmanlığı projelerinde başarıya ulaşmak 
için gerekli şartlar nelerdir? 

En önemli şart işletmenin kurucularının veya hissedarlarının 
desteklemesidir. Eğer bir işletmede ihtiyaç alt departman-
larda hissedilip arayışa geçilmişse kurucunun ihtiyacın net 
farkında olmamasından dolayı destelenmeyecek ve proje 
bittikten sonra bile sürdürülebilirliği zayıf olacaktır. Bu ne-
denle iyi bir danışman ilk önce kurucu ile çalışır. Ona koçluk 
yapar ve vizyonunu geliştirir. Farkındalık yaratır. Böylelikle 
sisteminde kalıcı değişmesini sağlar.

Yönetim Danışmanlığı projesi başladıktan sonra sü-
reç nasıl işliyor? Projeye başlanıldığında firmalara net 
bir zaman aralığı verilebiliyor mu? Bu zaman aralığı 
hangi faktörlere göre belirleniyor?

Yönetim danışmanlığı projesi sözleşme imzalandıktan son-
ra başlar. İlk olarak durum analizi çalışmaları yapılır. Bunun 
için işletme her alanda incelenir sonra da tüm departman 
başlarının katıldığı oturumlarla soru-cevap ile tüm sistemin 
fotoğrafı çekilir. Çıkan raporlara göre stratejik plan çalışma-
ları başlatılır. Mikro KOBİ’lerde sadece kurucuların katıldı-
ğı bu çalışmalara işletme büyüdükçe departman başları da 
dahil edilir. Bu süreçte işletmenin gelecek 10 yıllık vizyonu, 
misyonu ve değerleri belirlenir. Sonrasında 5-3-1 yıllık pla-
lar çıkartılır. Gelişim alanları için yol haritaları oluşturulur. 
Bunların çeyrek yıllara bölünmesine kadar çalışmalara de-
vam edilir. 

Belirlenen ihtiyaçlara  göre insan kaynakları, satış pazar-
lama, finans veya üretim alanlarında uzmanların devreye 
sokulması ile çalışmalar geliştirilir.Gerekli gelişim eğitimle-
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ri verilir, yöneticilerin gelişim alanları ortaya çıkartılır.Buna 
göre liderlik çalışmaları yapılır. Yöneticilere mentör koçluk 
yapılır.böylelikle kendi departmanlarında da sistemin bü-
tünü gibi aynı bakış açısı kazandırılır. Hedeflerle çalışılması 
ve performans sistemlerinin kurulması sağlanır. Bu da her 
zaman gelişen ve öğrenen bir işletme olunmasını sağlar.
Tüm bu çalışmalar KOBİ’nin büyüklüğüne göre değişir. An-
cak bizim önerimiz  1 - 1,5 seneden önce kalıcı bir sonuç 
beklenmemesidir. Öğrenen sistemlerin kalıcı danışmanlara 
da ihtiyacı vardır. Danışmanın sunacağı araçlarla sürekli kör 
noktalar açığa çıkartılır ve takımlar geliştirilir.

İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığının İnsan 
Kaynakları yönetim ve operasyonlarının başarısına 
katkıları nelerdir? 

Bir işletmede artık net olarak bilinen en önemli şey doğ-
ru,verimli,  kalıcı ve gelişen insan kaynağıdır. Birçok işletme 
büyüme aşamasında buna pek değer vermez ancak o ma-
kinaları kullananın ya da satışı yapanın uzman insan kaynağı 
olduğu gerçeği bir süre sonra ortaya çıkar. Bu nedenle insan 
kaynakları departmanı son zamanlarda gelişen hukuksal ve 
musebesel boyutuyla da önem kazanmıştır.

Tüm işletmelerin hemen bir üst düzey uzmanla tüm insan 
kaynakları projelerini uygulaması çok zordur. Bu noktada 
sadece danışmanlık alarak insan kaynakları alanında ihtiya-
cını giderebilir.

İyi bir uzman gerekli tüm alanlarda işletmeye destek vere-
rek doğru istihdamın sağlanmasını, gelişimlerini, tutundur-

mayı ve insan kaynakları bütçelendirmesini sağlar. Doğru 
ücretlendirme ile işletmenin karlılığına destek olur. İyi bir 
organizasyonel şema ile de deparmanların doğru oluşması-
nı ve görev tanımlarının netleşmesi ile de verimliliği yüksel-
tir. Performans yönetimini de oluşturarak ücretlerin veya 
yan hakların adaletli dağılımına ve iş gücünün artmasına 
destek olur.

Mor İnci olarak sizin danışmanlık alanındaki hizmet 
anlayışınız nedir?

Mor İnci kurumsal eğitim ve danışmanlık 11-12 senelik koç-
luk ve eğitim alanında deneyimleri, danışmanlık alanında da 
doğru uzmanlarla birlikte edindiği tecrübeleri ile kurum-
ların yanında olmaya devam ediyor. İlk amacımız birlikte 
çalıştığımız kurumun stratejik ortağı olmaktır. Bu nedenle 
yaptığımız tüm çalışmalardan pozitif sonuçlar elde etmek 
ve sürdürebilirliğini sağlamak birincil hedefimizdir.

Sürekli yenilenmek ve gelişmek Mor İnci’nin önceliklerin-
den biridir. Bu nedenle son zamanlarda önem kazanan di-
jitalleşme ve farklı kurumlarla bu açıdan ortaklıklar daha iyi 
bir hizmet vermek için önem kazanmıştır.

Kaliteli hizmet anlayışı, doğru tespitler yaparak gelişim alan-
ları bulabilme becerisi en önemlisi de koçluk bakış açısı ile 
farkındalık yaratmak önceliğimiz olmaya devam edecektir. 
Bundan sonra da kurumların yanında onlarla birlikte yürü-
meye ve organizasyonel danışmanları olmaya devam ede-
ceğiz.

KOBİ’lerin Yönetim Danışmanlığı Alanında 
Verimli Hizmet Alabilmeleri Önemli  

KOBİ’ler yönetim danışmanlığından nasıl fayda-
lanır? KOBİ’lerin yönetim danışmanlığı alanında 
verimli hizmet alabilmeleri için gerekli koşullar 
nelerdir?

Bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi için ve onlar için düzen-
lenen hizmet, yapılandırma, teşvik, hibe gibi hizmetlerden 
yararlanabilmesi için hem yapısal hem de mali özelliklerinin 
yönetmeliğe uygun olması gerekiyor. Soysal Dijital Danış-
manlık KOBİ’lerin yönetim danışmanlığı alanında verimli 
hizmet alabilmeleri için gerekli koşulları dergimiz için açık-
ladı.

KOBİ’ler nasıl danışmanlık almalı?

Tüm dünyada yaygın bir şekilde uygulanan 3 yöntem var: 
Uzun dönemli anlaşmalar ile danışmanlık almak. Proje bazlı 
danışmanlık ve anlık danışmanlık. Bunlardan ikisi ülkemizde 
de kullanılıyor, anlık danışmanlık ise henüz yaygınlaşmamış 
durumda.

UZUN DÖNEMLİ DANIŞMANLIK

Firmaların belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda, danışmanlık 
firması ile yaptığı uzun dönemli çalışmaları kastediyoruz. 
Örneğin strateji, ihracat, dijital dönüşüm gibi konular böyle 
konulardır.

PROJE BAZLI DANIŞMANLIK

Belirli bir proje için danışmanlık almak. Örneğin, belirli bir 
ürünü geliştirmek için, belirli bir ülkeye giriş yapmak için 
alınacak danışmanlıklar.

ANLIK DANIŞMANLIK

Dünyada çok yaygın olan bu danışmanlık ülkemizde ne ya-
zık ki çok yaygın değil. Anlık danışmanlık, bir sorunla karşı-
laştığınızda ya da güncel bir soruya cevap aradığınızda, he-
men arayıp konuşabileceğiniz ve cevapları bulabileceğiniz 
danışmanlık anlamına geliyor. Bir kerelik danıştığınız için 
maliyeti de çok düşük oluyor. 

PANDEMİ DÖNEMİNDE ANLIK 
DANIŞMANLIK HİZMETİMİZİ BAŞLATTIK

Perakendenin en yetkin eğitim ve danışmanlık kuruluşların-

dan biri olan Soy-
sal Eğitim Danış-
manlık olarak, 36 
yıldır sektöre yön 
veriyoruz. Ülke-
mizde Kobiler için 
anlık danışmanlı-
ğın yararını çok iyi 
bildiğimiz için bu 
çalışmayı başlat-
tık. Görselde gör-
düğünüz isimler, 
Kobilerin yararla-
nabileceği ve ço-
ğunluğu ulaşılması 
kolay olmayan şir-
ket sahiplerinden 
ve CEO ’lardan 
oluşuyor. Danışmanlık online yapılıyor ve 1 saat sürüyor. 
Kobilerin bu 35 isimden yararlanacağı çok şey var. Uygula-
mayı başlattığımızda ilk iki müşterimiz Batman ve Van’dan 
iki iş sahibi oldu. Bu çalışmaya destek veren şirket sahiple-
ri ve yöneticiler, gelirlerini arzu ettikleri hayır kurumlarına 
bağışlıyorlar. Böylelikle kazananı çok olan bir sistem ortaya 
çıkmış oldu.

Anlık danışmanlık ile hangi sorulara cevap bu-
lunur?

İşte bazı örnekler:
. ABC Avm’sine girmek istiyorum, doğru yapar mıyım?
. E ticaret sitelerinin pazaryerlerine gireyim mi?
. Şirketimi satmak istiyorum, doğru zaman mı?
. Alışveriş merkezimde nasıl farklılık yaratırım?
. Satış kadromu bu dönemde nasıl motive ederim?
. Bu dönemde kendim mi mağaza açayım franchise mı ve-
reyim?
. Önümüzdeki 3 ay piyasa nasıl olacak?
. Bütçeye 2021 için % kaç satış artışı koyayım?
. Hangi lojistik firmaları ile çalışayım?
. İthal marka satıyorum, gümrükteki güncel zorlukları nasıl 
aşacağım?
. Avukatlarımın önerdiği içime sinmedi, ilave fikir almak is-
tiyorum.
. Finans tablolarıma sektörden bir göz baksın, bana yorum-
lasın.
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Şirketlerde Kendi Kendine Yetememe Durumunda 
Yönetim Danışmanlığı Desteği

Asrın Global Yönetim Danışmanı Şükrü Keleş, şirketlerde kendi kendine yetmeme durumunda 
yönetim danışmanlığı desteğine başvurulduğunun altını çiziyor.

Yönetim danışmanlığı konu-
sunda sorularımızı yanıtlayan 
Asrın Global Yönetim Danış-
manı Şükrü Keleş, sürecin iş-
leyişi hakkında merak edilen-
leri değerlendirdi.

DELEGASYON İHTİYACI

Yönetim danışmanlığı hizmetin-
den faydalanmak için herhangi 
bir ön koşul var mıdır? 

Yönetim danışmanlığı kurum ve 
kuruluşların delegasyon ve büyü-

me süreçlerinin tetikleme sonucu 
süreçlerin kendi kendine yeteme-
me durumunda takımların görev 
ve sorumluluklarının belirlenerek 
organizasyonel bütünlüğün sağlan-
ması sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar 
bütünüdür. Yönetim danışmanlığı 
süreçlerinde ön koşul delegasyon 
ihtiyacı ile başlar. Bu bağlamda insan 
kaynağının yönetimi talebi ortaya 
çıktığında tüm firmalar bu hizmetten 
yararlanabilir.

ORGANİZASYON VE 
OPERASYON

Şirketlerin yönetim danışmanlığı 
ihtiyacı hangi faktörlere göre be-
lirleniyor?

Yönetim danışmanlığı, organizas-
yon ve operasyon olarak iki aşamalı 
gerçekleşmektedir. Organizasyonel 
gelişim programı kapsamında in-
san kaynağının gelişimi ve yönetimi 
ile lider yöneticilerin geliştirilmesi 
akademisinin kurulması delegasyon 
sisteminin gelişimi için gereklidir. 
Sürdürülebilir insan kaynağının yö-
netimi işletmeler için hayati önem 
arz etmektedir. Operasyonel gelişim 
programı kapsamında ise teknoloji 
ve süreçler birlikte değerlendiril-
mekte olup strateji geliştirilmesi 
sağlanmaktadır. 2000’li yıllarda kali-
te yönetim süreçleri geliştiriliyordu. 
Endüstri 4.0 ile birlikte dijital dönü-
şüm kapsamında robotik süreç oto-
masyon teknolojilerinin uygulama 
sahasına girmesiyle, değişimi sağla-
yan da değişime uğradı. Şirketlerin 
stratejileri, dijital dönüşüm kapsa-

mında da değerlendirilerek gelişme 
göstermektedir.

Yönetim Danışmanlığından bek-
lentiler ne olmalı?

Mevcut durum analizi sonrası iyi-
leştirme tasarımının danışanın kay-
nakları (insan gücü, finans, zaman 
gibi) ve kültürel (paylaşılan değer-
ler, inançlar, beklentiler, normlar ve 
semboller, yönetimin tercihleri vb.) 
kısıtlarıyla uyumlu tasarlanması son-
rası başarı ölçütlerinin danışanla bir-
likte danışmanın ortak iş süreci geliş-
tirerek karışlıklı yönetim sisteminin 
geliştiriliyor olması gerekmektedir.

Yönetim Danışmanlığı projesi 
başladıktan sonra süreç nasıl iş-
liyor?

Yönetim danışmanlığı hizmet/proje 
koordinasyonunu gerçekleştirmek 
üzere çalışma planı hazırlanarak açı-
lış hazırlıkları yapılır. Mevcut Durum 
analizi çalışması sonrası durum de-
ğerlendirmesi ile gelişim ve değişim 
alanları konusunda danışanla uzlaşım 
sağlanır. Yönetim danışmanlığı hiz-
metinin/projesinin hedeflere ulaş-
ması için uygun yöntem kullanmak/ 
kullandırmak üzere uygulama planı 
hazırlanarak değişiklikler üzerinde 
mutabakat sağlanır. Yönetim danış-
manlığı hizmet/proje bütünlüğünü 
sağlanarak kaynak kullanımı izlen-
mektedir.

Yönetim danışmanlığı hizmetleri 
adam /saat üzerinden değerlendiril-
mekte ve bu bağlamda profesyonel 
analiz programı ile tüm tanımlar he-

defler üzerinden net bir iş programı 
hazırlanarak planlanan ile gerçekle-
şen zaman aralığı üzerinde proje yö-
netimi gerçekleştirilmektedir.

TÜM ŞİRKETLER TARAFIN-
DAN TALEP EDİLİYOR

İleri aşamalara ulaşmış şirketler 
de yönetim danışmanlığından 
hizmet almak istiyorlar mı?

 Kurumsallaşma mikro ölçekten 
makro ölçeğe kadar tüm şirketler 
tarafından yöneticilerin kişisel yön-
temlerine bağlı kalmadan işlerin yü-
rümesini sağlayan yapı ve süreçler 
oluşturularak kurumsal varlık ve iti-
barın sürdürülebilir olarak yürütül-
mesidir. Kurumsallaşma süreci tüm 
firmalar tarafından talep edildiğinden 
dolayı ileri aşamalara ulaşmış şirket-
lerde yönetim danışmanlığı daha çok 
önem arz etmektedir.

İNSAN KAYNAĞI

İnsan kaynakları yönetim danış-
manlığının yönetim ve operas-
yonlarının başarısına katkıları 
nelerdir?

Büyüklüğü ne olursa olsun, firmala-
rı oluşturan en önemli unsur: İnsan 
kaynağıdır. İnsan kaynakları yönetimi 
kapsamında personel, işe alım, me-
sai, online raporlama ve izleme, büt-
çe uzaktan eğitim, izin, bordro ve 
masraf yönetim sistemleriyle birlikte 
insan kaynağının maliyetini azaltıcı 
istihdam teşviklerinin de yönetimi 
birlikte personel memnuniyeti ve ai-
diyet ruhunun sağlanarak yetenek ve 
yetkinliklerinin geliştirilerek organi-
zasyonel gelişimi sağalabilmektedir.

Yönetim danışmanlığı hizmet 
kapsamımız nedir?

Yönetim Danışmanlığı hizmet ala-
nımıza giren saha süreçleri optimi-

zasyonu ve modernizasyonu, insan 
kaynakları yönetiminde delegasyon 
yapısının kurulması, görev ve so-
rumluluklar ile iş akış diyagramla-
rının geliştirilmesi, proses tabanlı 
yönetim sistem yaklaşımı; özgün 
hizmet yöntemi ve modeli geliştir-
me; sunduğu hizmetlerin çarpan 
etkileri ile paydaşların geliştirilmesi 
ve Lider Firma Geliştirime Programı 
kapsamında markalaşmasına yöne-
lik çalışmalar yapma; strateji geliş-
tirerek rekabet gücü kazandırma, 
iş geliştirme gibi alanlarda teklif ve 
sözleşme süreçlerini yönetme; çok-
lu ve karmaşık yönetim danışmanlığı 
hizmetleri/projeleri organizasyon ve 
koordinasyonunu yapma; etkin da-
nışmanlık ekipleri kurma ve kurduğu 
danışmanlık ekiplerinin bireysel ve 
mesleki gelişimlerini yönetme bilgi, 
beceri ve yetkinliğine sahip olarak 
firmanın gelişme süreçlerini organi-
ze ederiz.

Yönetim danışmanlığı proje de-
ğişikliği denetim prosedürü ne 
şekilde olmalıdır?

 • Bir Proje Değişikliği Talebi (PDT) 
tebliğ edilir. PDT değişikliği, deği-
şikliğin gerekçelerini ve uygulandığı 
takdirde projeye dair etkilerini ta-
nımlar.

• Değişikliği talep eden tarafça be-
lirlenmiş proje yöneticisi talep edilen 
değişikliği gözden geçirir ve değişik-
liğin gerekli olduğunu tespit ederse 
talebi diğer tarafa ibraz eder.

• Her iki tarafın Proje Yöneticileri 
talep edilen değişikliği gözden geçi-
rir ve sonraki incelemeler için kabul 
eder veya reddederler. Danışanla 
Danışman, bu inceleme üzerine or-
taya çıkan bir zarar varsa karşılıklı 
anlaşmaya varırlar. Bu inceleme-
ye izin verilir ise, Danışanın Proje 
Yöneticisi, inceleme masraflarının 
onaylandığını teşkil eden, PDT’nı 
imzalar. Danışman bunun gibi ücret-
leri Danışana faturalar. PDT’nin uy-
gulanması halinde Çalışma Talimatı 
fiyatına etki edecek masrafı, zaman-
laması ve sözleşmenin diğer şartları 
ile koşulları incelemeyle saptanır.

• İncelemenin tamamlanmasının 
akabinde, her iki taraf teklif edilen 
değişikliğin etkilerini gözden geçirir, 
karşılıklı anlaşma halinde, Değişiklik 
İzni icra edilir.

• İncelenen değişikliklerden izin ve-
rilenlerin uygulanması için, Yazılan 
Değişiklik İzninin ve/veya PDT’nın 
her iki taraf tarafından imzalanması 
gerekir.
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Başarıya Giden Yolda Doğru ve Etkin Kararlar İçin 
Yönetim Danışmanlığı

“
Bugünkü 
ekonomik 
rekabet 
ortamında, 
ne ürettiğiniz 
ve kime 
sattığınız 
kadar, nasıl 
yönettiğiniz 
konusu 
da önem 
kazanmıştır. İş 
dünyasındaki 
nitelikli 
yönetim 
danışmanlığı 
uygulamaları, 
şirketlerin 
pazar ve 
rekabet 
performansını 
ciddi oranda 
artıran önemli 
unsurlardan 
birisidir.

                   ”
Yönetim danışmanları kuruluşlara sorunları çözme, değer 
yaratma, büyümeyi en üst düzeye çıkarma ve iş perfor-
mansını geliştirme konusunda yardımcı olur. İş becerilerini 
objektif tavsiye ve uzmanlık sağlamak için kullanırlar ve bir 
kuruluşun eksik olabilecek herhangi bir uzmanlık beceri-
sini geliştirmesine yardımcı olurlar. Danışmanlık firmaları, 
uçtan uca çözümler sunanlardan, bazı endüstri alanlarında 
uzmanlık uzmanlığı ve becerileri sunan daha küçük veya 
daha fazla sayıda firmaya kadar uzanmaktadır. 100.Faktör 
Yönetim Danışmanlığı kurucusu Ufuk Koç Yönetim Danış-
manlığı kapsamına giren pek çok başlıkla alakalı sorularımızı 
yanıtladı.

BÜYÜK RESMİ GÖRMEK

Yönetim Danışmanlığı hizmetinden faydalanmak için 
herhangi bir ön koşul var mıdır? 

Sanırım Yönetim Danışmanlığı’ndan faydalanmanın ilk ko-
şulu bunu gerçekten istemekten geçiyor.  Peki neyi iste-
mek diye sorduğumuzda ise firmanın bir konuda birilerinin 
uzmanlığına ya da deneyimine ihtiyaç duyması gerekiyor. 
Çünkü deneyimli meslektaşlarımız konuya değişik bir gözle 
bakarlar. Şöyle ki; pek çok farklı sektör ve firma gördükleri 
için elde ettikleri deneyim ve birikim teşhis koyma yete-
neklerini geliştirir. Eğer bir firma değişik bir bakış açısına, 
kendilerine yeni bir yol ya da yöntem önerecek birilerine 
ihtiyaç duyuyorsa işte bu iki tarafın buluşma noktasını oluş-
turur.  Örneğin artan müşteri şikayetleri, geciken sevkiyat-
lar, hata oranlarındaki yükselmeler konularında doğal ola-
rak firmanın yöneticileri de çözüm bulmaya çalışacaklardır. 
Çünkü bu onların zaten görevidir.  Bir kerelik ya da çok 
kısıtlı sayıdaki hata gerçekten çözülme potansiyeline sahip-
tir.  Ancak hatalar da tekrar oranı bunların maddi kayıpları, 
iç çatışmalar ve personel kaybına kadar giden süreçte kont-
rol kaybedilebilir. Yönetim Danışmanları çözüm sürecinde 
alternatif yöntemleri önerirken kurumun hedeflerini de göz 
önüne alır. Aradaki fark, olaylara mikro ölçekte değil makro 
ölçekte bakması büyük resmi görmesi ve motiflerin içeri-
sindeki hataları çabuk fark edebilmesidir. Özetle bir yö-
netim danışmanlığı hizmetinden faydalanmanın ön koşulu; 
bir problemi kabullenip, samimiyetle çözmek istemekten 
geçer.  Bunu isteyen her firma bu hizmetten doğal olarak 
faydalanabilir.

YÖNETİM DANIŞMANININ OYUNA GİRME 
ZAMANI…!

Şirketlerin Yönetim Danışmanlığı ihtiyacı hangi fak-
törlere göre belirleniyor? 

Çözülmesi istenen konu oldukça karmaşık bir hal aldıysa, 
ortaya konulan çözümlerin diğer birimler tarafından ka-
bullenilmeme ihtimali yüksekse özetle çatışma ihtimalleri 
varsa, ortaya konulan çözümler bazı kalp kırıklıklarına se-
bep olacaksa ya da en basit tabirle, kaş yapalım derken göz 
çıkma ihtimali varsa Yönetim Danışmanının oyuna girme 
zamanı gelmiş demektir. 
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HAYALLER ISO STANDARTLARINDAYKEN 
GERÇEKLER KARA DÜZEN

Yönetim Danışmanlığından beklentiler ne olmalı? 

Burada iki tür yaklaşım var; birincisi işletme süreçlerinin ne 
kadarını bir dış göze açmak istiyordur? Elbette şeffaflık he-
pimizin istediği bir tutum ancak bazı firmalarda dile getirilen 
isteklerle gerçekte uygulananlar farklı olabilir. Yani hayaller 
ISO standartlarındayken gerçekler kara düzen gidiyordur. 
Böyle durumlarda yönetim danışmanı da uzakta durmak, 
sadece öneri getirmek, süreçlerdeki kendi kontrolü dışında-
ki etkenlerden olumsuz etkilenmemek için kontrollü gitmek 
zorunda kalacaktır. El sıkışılan konunun kapsamı daralacak, 
danışman da risk almak istemeyecektir. Bu, pek çok danış-
manın da başına gelmiştir. En azından benim çevremde öyle. 
“Çalışanlarımla bizler bir aileyiz” derken, keyfi işten çıkart-
malar, primlerin üzerine yatmak için bahaneler bulmalar, 
mali bilgilerini saklama eğilimleri danışmanlarda müşteriye 
karşı sosyal mesafeyi uzatır.  Gelelim ikinci yaklaşıma; ku-
ruluş ve danışman hedeflere odaklanırken açık iletişim ku-
rarlar. Oyun başlarken herkes elini gösterir. Şartlar, kurallar, 
bütçe, hedefler tek tek elden geçirilir ve bir hareket planı 
oluşturulur. Bu yaklaşımda ise danışman elini artık taşın altı-
na sokabilir. Şimdi burada biraz da çuvaldızı kendimize ba-
tırmamız lazım. Danışmanlık hizmeti bir katma değer yara-
tacaksa, şimdi bulunduğumuz nokta ile gelecekteki arasında 
bir fark yaratacaksa verilmelidir. Örgütün sistemini darma-
dağın etmemek için basit, yalın, anlaşılır ve işlevsel çözümler 
bulunmalıdır. Sonuçlar ve performans ölçülmeli, aksamalar 
için göstergeler önceden belirlenmelidir.

“DANIŞMANLIK PROJESİ MUĞLAK, MÜŞTERİ 
ALLAK BULLAK”  

Yönetim Danışmanlığı projelerinde başarıya ulaşmak 
için gerekli şartlar nelerdir?

Kapsam yani çerçeve net olmalı. Şartlar, kapsam, süreç ve 
engeller baştan net çizilmeli. Nereye, ne kadar zamanda, 
hangi kaynaklarla ve neden ulaşılmak istendiği belirlenmeli. 
Öyle ya; bunların hepsi bir şeye hizmet etmeli ki bir anlamı 
olsun. Tecrübeli danışmanlar sadece yapılacak eyleme odak-
lanmaz. En yüksek faydayı elde etmek için ihtiyaç duyulan 
bilgiye, becerilere, kapasiteye, maddi ve manevi tüm kay-
naklara bakmaya çalışırlar. Bu saydıklarım kuruluşun hedef-
leriyle örtüşmüyorsa gereksiz olan alanları da sadeleştirme 
yoluna gider, bir öncelik sıralaması yaparlar. Danışmana ko-
şulsuz teslimiyet de doğru değildir. Sonuçta işin sahibi firma-
dır. Taraflar müzakere etmekten çekinmemelidir. “Danış-
manlık projesi muğlak, müşteri allak bullak” gibi bir vecize 
kullanayım ki noktayı güzel koyalım.

YÖNETİCİLER İKNA OLDUKLARI İÇİN PROJEYE 
TUTUNDURMAK ÇOK DAHA KOLAY OLUYOR

İlk aşama yöneticilerle çerçevelendirme. Onların desteği ol-
madan bir projenin başarıya ulaşma şansı yok. Kritik ve kilit 
noktalardaki kişilerin bu çalışmanın amacına ve çıktısına mut-
laka ikna olmaları gerekiyor.  Proje başladığında yöneticiler 
de ikna oldukları için, tutundurmak çok daha kolay oluyor. 
Danışmanın sosyal becerileri burada en kritik etken. Görevi 
diplomasi yolunu kullanarak üst yönetim ile uygulamaya dahil 
olan insanların çatışmadan birlikte aşama aşama ilerlemele-
rini sağlamak olmalı. 
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Nitelikli Yönetim Danışmanlığı İçin Olmazsa Olmazlar

UNICON kurucu ortakları 
Berna Büyükutku Bora-
gan, Ece Türköz Aktan 

ve Altuğ Örnek Nitelikli yöne-
tim danışmanlığı için olmazsa 
olmazların olduğunu ve bunlara 
dikkat edilmesi gerektiğinin al-
tını çiziyorlar.

İşlevsel bir yönetim danışmanlığı hizme-
ti için UNICON kurucu ortakları Berna 
Büyükutku Boragan, Ece Türköz Aktan 
ve Altuğ Örnek sorularımızı cevapladı.

DANIŞMANLIKTA KRİTİK 
DÖNEM

Yönetim Danışmanlığı hizmetinden 
faydalanmak için herhangi bir ön 
koşul var mıdır? Yönetim Danış-
manlığı ihtiyacı olan her firma bu 
hizmetten yararlanabilir mi?

Berna Büyükutku Boragan: Yö-
netim danışmanlığı hizmetini almaya 
karar verme sürecinin ilgili firma içinde 

nasıl cereyan ettiği önemlidir çünkü söz 
konusu ihtiyacın kim tarafından hangi 
nedenle belirlendiğinin danışmanlık sü-
recinin sağlıklı işlemesi açısından kritik 
olduğunu düşünüyorum.  Kimi zaman 
şirketin sahibi ya da üst düzey yöneti-
cisi tarafından böyle bir hizmet ihtiyacı 
gündeme getiriliyor kimi zaman ise in-
san kaynağı yönetimi ile birinci elden il-
gilenen profesyonel tarafından.  Herkes 
kendi ihtiyacı ve beklentisi üzerinden 
hizmeti tanımlandığından ötürü ortak 
akıl ile alınmış bir karar olması başarılı 
bir süreç olmasında ön koşul olabilir.

Ece Türköz Aktan: Yönetim Danış-
manlığı hizmetinden faydalanmak için 
“şekilsel” herhangi bir ön koşul bulun-
mamaktadır. Ancak, bu hizmetlere ih-
tiyaç duyan şirketlerin üst yönetimleri-
nin, hissedarlarının ihtiyaçları ve yardım 
almak konusundaki bakış açıları alınan 
hizmetin başarıya ulaşmasında kritiktir. 
Bu aşamada yönetim danışmanlığı kap-
samına hangi hizmetler girebilir diye 
merak ediliyor olabilir. İhtiyaçları te-
mel olarak dört başlık altında toplamak 

mümkün: 

Strateji ve Yön – şirketin yakın gele-
cekten başlayarak aşamalı olarak hangi 
pazarlarda/sektör/segmentlerde, hangi 
ürün/hizmetlerle var olmak istediği ve 
bunu nasıl hayata geçireceğine ilişkin 
ihtiyaçlar

İş Modeli, Organizasyon Yapısı, 
Roller ve Organizasyonun Per-
formansı – belirlenen strateji ve yönü 
en iyi hayata geçirecek iş modeli, orga-
nizasyon yapısı ve rollerin neler olduğu, 
mevcutta bu yapıların organizasyonun 
hedeflerine katkısının ne olduğunu anla-
maya ve geliştirmeye dair ihtiyaçlar

Süreçler – Stratejiyle uyumlu sü-
reçlerin yapılandırılması ya da organi-
zasyonda iyileştirilmek istenen belirli 
süreçlerle ilgili ihtiyaçlar (Örneğin, sa-
tış süreçlerinin optimizasyonu, tedarik 
yönetimi süreçlerinin yapılandırılması)

İnsan, Kültür ve Değişim – İnsan 

Berna Büyükutku Boragan Altuğ Örnek Ece Türköz Aktan
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kaynakları süreç ve yapılarına ilişkin ih-
tiyaçlar, kurum kültürünün tanımlanma-
sı, sektörün ve teknolojik gelişmelerin 
etkisiyle kaçınılmaz değişimlerin orga-
nizasyonda ayaklarının yere basmasına, 
hayata geçmesine yönelik ihtiyaçlar

Altuğ Örnek: Organizasyonların he-
deflerine ulaşma, stratejilerini hayata 
geçirme yolunda karşılarına çıkan bir 
problemi çözmek için öz kapasitele-
rinin ve/veya kaynaklarının yetmediği 
durumlarda yönetim danışmanlığına 
başvurabilirler.

Şirketlerin Yönetim Danışmanlığı 
ihtiyacı hangi faktörlere göre belir-
leniyor? 

Berna Büyükutku Boragan: Bugüne ka-
dar yürüttüğümüz tüm projelerimizde 
bizi davet eden yönetimlerin ihtiyaç 
olarak bize sundukları temelde 3 ana 
başlık oldu diyebilirim:
-Mevcut insan kaynağını daha etkin yö-
netmek, iş gücü devir oranını azaltmak 
veya yetkin insan kaynağını şirkete çek-
mek ve elde tutmak
-Çalışanların memnuniyetini artırmak
-Performansı doğru ve iş hedeflerine 
hizmet edecek şekilde ölçebilmek.
Genelde bu 3 temel konu çıkış nokta-
mız gibi gözüküyor lakin temel ihtiyaç-
ları daha gerçekçi ve kök nedenleri ile 
birlikte tespit etmek için kullandığımız 
birtakım araç ve modeller var.  Bu araç 
ve modelleri analiz aşaması olarak nite-
lendirdiğimiz TESPİT bölümünde uygu-
layarak tüm şirket içi paydaşların bakış 
açısını ve ihtiyaçlarını anlıyor, öncelikleri 
ona göre belirliyoruz.

Ece Türköz Aktan: Yukarıdaki her-
hangi bir madde içinde görünen ihtiyaç 
diğer maddelerdeki yapılarla da ilgili 
olabilir. Bu aşamada ihtiyacı doğru be-
lirlenmesi bizler için olduğu kadar ku-
rum için de çok önemlidir. Bu aşama-
da, üst yönetimle yapılan görüşmeler, 
organizasyonda tanımı yapılan ihtiyaçla 
bire bir karşı karşıya kalanlarla yapılan 

yapılandırılmış, belirli yöntemlerin kul-
lanılmasını içeren bire bir ya da toplu 
görüşmeler ihtiyacın ana kaynağını anla-
mamıza yardımcı oluyor. Özetle aşama-
lar; problemin anlaşılması/tanımı, prob-
lemle ilgili yaşanan deneyimler, insanlar 
ve organizasyon üzerindeki etkileri ile 
problemle ilişkili değişkenlere dair ana-
liz çalışmalarıdır. Kimi zaman, bize geli-
nen ihtiyaçların dışında yine tarif edilen 
temayla ilişki ancak farklı ihtiyaçları or-
taya koyduğumuz, tartışmaya açtığımız 
da olur. 

Altuğ Örnek: Öncelikle ihtiyacı ta-
nımlamak gerekiyor. Bazı durumlarda 
işletme probleminin sonuçları ile ya-
şanıyor ancak problem tanımlanamı-
yor veya yanlış tanımlanabiliyor. Gü-
nümüzde organizasyonlar kompleks 
iş modellerini bir arada çalıştırıyor ve 
dış ortam dinamiklerinin değişim hızı 
çok yüksek…  Bu ortamda probleme 
odaklanmak kolay olmamakla birlikte, 
bu çaba/kaynak ayrılmadığında yanlış 
tanımlanmış problemin çözümü de yan-
lış oluyor. Dolayısı ile ihtiyacı birlikte 
tanımlamanın, yönetim danışmanlığının 
en değerli tekliflerinden biri olduğunu 
düşünüyorum.   

Yönetim Danışmanlığından beklen-
tiler ne olmalı? 

Berna Büyükutku Boragan: Da-
nışmanlık ilişkisinin en temelinde uz-
manlık, iş ortaklığı anlayışı ve güven 
ilişkisi yatmaktadır.  Dolayısıyla açıklık, 
şeffaflık, samimi-
yet ve sorumluk 
bilinci ile hareket 
etmek karşılık-
lı beklentilerin 
başında gelir.  O 
yüzden projenin 
en başında sadece 
projenin adımları, 
çıktıları ve hedef-
leri üzerinde değil 
sürdürülecek iliş-
kiye de dair pren-

sipler üzerinde de el sıkışılmalıdır.

Ece Türköz Aktan: Danışmanlık 
ilişkisi en başta uzmanlık ve güven işi-
dir. Bu sebeple, olası ihtiyaç şirketler 
tarafından tanımlandığında ya da da-
nışmanlık şirketlerinin uzmanlığıyla ta-
nımlandığında -ki danışmanlık firmala-
rıyla yapılan tüm görüşmeler kurumlar 
için öğretici bir süreçtir, zihin açıcıdır, 
farklı bakış açıları sağlar, hatta kuruma 
ilham verir- o konudaki teknik bilgi ve 
deneyime sahip firmalarla çalışılmalıdır. 
Kurumun ihtiyacını samimi bir şekilde 
anlamaya çalışan ve müşterisine değer 
katmaya çalışan, güven veren bir yakla-
şım tercih edilmelidir. Projenin sonunda 
tam olarak nasıl bir çıktısı olacağı, neye 
etki edeceği konusunda el sıkışılmalıdır. 
Süreç başladıktan sonra da proje yö-
netiminin etkili şekilde yapıldığından, 
proje takvimine uyulduğundan emin 
olunmalı; süreci projeden sonra emanet 
alacakların projenin ilgili aşamalarına da-
hil edilmeleri bu vesileyle eğitilmeleri, 
kurum için iletişimin özenle yapılması 
beklenmelidir. 

Altuğ Örnek: Çözüm ortaklığı; 

-Farklı bakış açılarını ve lensleri masaya 
getirebilmesi,
-Olağanı ve alışkanlıkları gelişim adına 
gündeme taşıma ve tartışma cesareti,
-Öneren veya çözen değil, çözümün bir 
parçası olabilmesi,
-Bir çıkış stratejisi olması (Şirketin kalıcı 
kapasitesi olmaması)
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TEKNOLOJİ

“İNSAN ENERJİSİNİN VERİMLİ VE ETKİN 
KULLANILMASINA ODAKLANMIŞ BİR TEKNOLOJİ”

Günümüzde dijital dönüşümün 
etkisiyle teknoloji devri yaşıyo-
ruz.Her şey dijital bir dönüşüme 
uğradı ve bunun gerisinde kalma-
mak için tüm firmalar da dönü-
şüm ve gelişim gösterdi.

Teknoloji, tecrübe, inovasyon kaliteyi 
birleştirip ,geleceğin iş modellerini günü-
müze  taşımayı hedef alan Felece firma-
sından Danışmanlık Direktörü ve Ar-Ge 
Merkezi Yöneticisi Erdem Arıcı ile tek-
noloji üzerine konuştuk.

Teknolojik süreçler Ar-Ge ile doğru 
orantılı. Bu bağlamda firmanızdaki 
teknolojik ürünlerin Ar-Ge süreçleri 
ne şekilde ilerliyor, okuyucularımıza 
anlatır mısınız? Covid-19’un bu süre-
ce etkisi ne oldu?

Ar-Ge faaliyetleri kuşkusuz teknoloji fir-

masını diri tutan, hedeflerine ulaşmasını 
sağlayan en önemli faaliyetlerin başında 
gelir. Biz de yenilikçiliği kendine rehber 
edinmiş bir teknoloji firması olarak Co-
vid-19 sürecinde de Ar-Ge faaliyetlerimi-
ze ara vermeden devam ettik. Dünyanın 
zorlu bir sınav verdiği ve türlü zorlukları 
yaşadığımız bu dönem, bizlere yaşattığı 
zorluklar yanında bazı fırsatları da sun-
muştur. Bu fırsatlar eşliğinde dijitalleşme-
nin ne kadar önemli olduğu hem sosyal, 
hem ticari, hem de iş dünyasında daha 
önce olmadığı kadar anlaşılır hale gelmiş-
tir. Bu durum COVID-19 döneminde Ar-
Ge faaliyetlerimizi daha da artırma, daha 
yenilikçi fikirlerle hem kendimizi geliştir-
me hem de katma değerli yeni hizmetleri 
pazara sunma gayretimizi artırmamız so-
nucunu doğurmuştur.

Dünya kaynaklarının sınırlı olduğu-
nu göz önüne alırsak; Türkiye’de 
yapılan Ar-Ge çalışmalarının ener-
ji verimliliğine katkısı nedir? Firma 
olarak bu alanda ne gibi çalışmalar 
gerçekleştiriyorsunuz?

Felece Teknoloji olarak, enerji verimlili-
ği kavramından sadece yenilebilir enerji 
kaynaklarının verimliliğini anlamıyoruz. 
Biz, insan enerjisinin verimli ve etkin 
kullanılmasına odaklanmış bir teknoloji 
firmasıyız. Zira, her gelişimin temel taşı 
olan insanın, enerjisini etkin kullanmanın 
her faaliyetin başlangıcı olarak görüyo-
ruz. Biz insan enerjisini verimli kullan-
mak üzere teknolojiler üretirken, diğer 
yandan bizim ulaştığımız insanlar da yeni-
lebilir enerji kaynaklarının verimliliğini ar-
tırmak üzere çözümler geliştiriyorlar. Bir 
pistonun dişlileri gibi birbirimizi tamam-
ladığımızı düşünüyoruz. Türkiye’mizin 
son dönemdeki yenilebilir enerji alanında 
yapmış olduğu faaliyetler ve yatırımlarda-
ki başarısı, enerjideki yerlilik oranlarının 
artışı ile tasdik edilmiş durumdadır. Bu 

enerji sistemlerinin işletilmesi ve geli
Önceki yıllarda büyük sanayi kuru-
luşlarının ağırlıkta olduğu yerli pa-
tent başvuru sayıları, KOBİ’lerin ve 
üniversitelerin de katkısıyla daha 
geniş bir tabana yayıldı. Bu durum 
hakkındaki düşünceleriniz nedir?

Önceki yıllarda marka –patent başvuru 
süreçleri her seviyede firmanın yürüte-
bileceği kolaylık düzeyine sahip değildi. 
Son yıllarda bu alanda sağlanan kolaylıkla 
beraber kişilerin ya da firmaların online 
platformlarda kendi başvuru süreçlerini 
rahatlıkla yapıp, yürütebiliyor olması bu 
sayının artmasına önemli katkı sağlamış-
tır. Özellikle KOSGEB gibi kurumların 
KOBİ’lere daha çok yaklaşması ve iş bir-
likteliğini artırması ile beraber KOBİ’le-
rimizin marka – patent başvurularının 
ciddi şekilde artmasını sağlamıştır. 

Teknolojik trendleri takip etmenin 
ürünlerin gelişimine katkıda bulun-
duğunu düşünüyor musunuz? Trend-
leri takip etmek kadar trendleri yö-
netmek de önemli midir? Ülkemizi 
bu anlamda nerede görüyorsunuz, 
değerlendirir misiniz?

Teknoloji firması olmak önemli bir şey-
dir ama bir teknoloji firması olarak tek-
nolojik trendleri takip etmek her şeydir. 
Teknolojide yerinde durmak diye kavram 
yoktur. Yerinde durmak aslında her gün 
geri gitmek demektir. Çünkü, siz durdu-
ğunuz anda birçok yenilik sizi geride bı-
rakıyor demektir. En az o yenilikler kadar 
hızlı koşamazsanız geride kalmış bir tek-
noloji firması olursunuz.Ülkemiz, dina-
mik ve genç nüfusu ile trendleri oldukça 
yakından takip eden ve hızla trendlerin 
değiştiği bir ülkedir.  Bu durumda, trend-
leri takip etmek kadar değişimlerin yöne-
timinin ne kadar önemli olduğu gerçeğini 
bize sürekli olarak hatırlatmaktadır.
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TEKNOLOJİ İLE DÖNÜŞEN DÜNYADA
 ‘DİJİTAL LİDERLİK’

Idecon Idea&Congress Kurucu-
su ve Direktörü Yaprak Yapsan, 
her şeyin dijitalleştiğini bu süreç 

içerisinde liderliğin de dijitale ev-
rildiğini ifade etti.

Idecon Idea&Congress Kurucusu ve 
Direktörü Yaprak Yapsan, “Dijital dö-
nüşüme geçtiğimiz bu günlerde tek-
nolojinin önemini hiç olmadığı kadar 
anlamış olduk. Tekonolojiyi verimli kul-
lanan firmalar büyük bir ivme ile yük-
selip gelişirken, teknolojinin gerisinde 
kalan firmalar hüsrana uğradı. Firmala-
rın dijital dönüşüm kapsamında gelişe-
bilmeleri ve dönüşebilmeleri için dijital 
liderlik büyük önem taşıyor” dedi. 

BİLGİ VE İLETİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ YETENEĞİ, 
İŞ ZEKASI VE STRATEJİK 
LİDERLİK

Bugün, çağımızın olmazsa olmazı 
dijitali konuşuyoruz. İsmini sıklıkla 
duyduğumuz dijital liderlik kavra-
mını tanımlayabilir misiniz? 

Artık şirketler çok daha fazla dijital li-
dere ihtiyaç duyuyor ve dijital liderlik 
çok değerli hale geldi. Dijital liderlik, 
farklı disiplinlere ait yetkinliklerin bir 
arada taşınması durumu. Dijitalleşen 
dünyada yöneticilik, işletmecilik ve 
stratejik düşünme yetenekleri ile diji-
tal çağın araçlarını bilme ve kullanma 
becerilerinin birleştirilmesidir. Dijital 
Liderliğin 3 temel boyutu Bilgi ve İleti-
şim Teknolojileri Yeteneği, İş Zekası ve 
Stratejik Liderlik İşte bu üç boyuta da 
sahip ve bunları etkili kullanan kişiye, 
dijital lider deniyor.

ÇEVİKLİK, UYUMLULUK 
VE TEMPOLU DEĞİŞİME 

ÖNCÜLÜK EDEBİLME

Bugün dijitalde var olmak ve varlı-
ğımızı uzun soluklu sürdürebilmek 
için dijital liderlik için gerekli yet-
kinliklerin ne olması gerekir? 

Dijital dünya konusunda çok etkili olan 
kişilerin çoğunda iş zekası, eski usül 
yöneticilik, vizyonerlik, liderlik özellik-
leri sınırlıyken, bu konularda iyi olanlar 
da dijital dünyada pek ehil değiller. Çok 
hızlı değişen çağda bir geçiş dönemde-
yiz ve arada doldurmamız gereken bü-
yük bir boşluk görüyorum ben. Dijital 
Liderlik aslında, A noktasından B nokta-
sına varmaya çalışırken yeni sonuçlara 
giden yeni yolların, yolculuk esnasında 
gelişebileceğini kabul etme anlayışıdır. 
Yapılan araştırmalar yöneticilerin sade-
ce %16’sında dijital lider olma vasıfla-
rına yakınlık görülüyor. Dijital dünyaya 
hakim olmak, yeni teknolojileri bilmek 
ve etkili kullanmak tabi ki çok önem-
li ama, hala bunları üretim alanları ile, 
işletmenizde çalışan binlerce insan ile 
entegre etmeniz gerekiyor. İşin de-
vamlılığını sağlayacak, doğru işleyen 
sistemler kurgulayıp devreye alacak, 
işletmenin pek de dijital olmayan bin 
bir sorununa çözüm getirecek insanla-
ra her zaman ihtiyaç var. Konu; bunla-
rı halihazırda çok iyi yapanların, dijital 
dünyanın yeni teknolojilerini yavaş ya-
vaş öğrenmeye başlamasında.  Doğum 
tarihi milenyuma yakın olan gençler şu 
an tüm çalışan nüfusun çoğunluğunu, 
yönetici sınıfının ise %20’sini oluştu-
ruyor. Bu yaş kuşağın dijitalleşmeye 
bakışı, bu konuda yapılan işlerden ve 
izlenen politikalardan memnun olma 
oranları ve şirketin yetenek yönetim 
programlarından tatmin olmaları, bir 
önceki kuşağa mensup çalışanlara göre 
belirgin farklar içeriyor. Özetle Dijital 
Liderliğin en belirgin özelliğinin çevik-

lik, uyumluluk ve tempolu değişime 
öncülük edebilme becerisi olduğunu 
söyleyebilirim. 

LİDERLER DEĞİŞİMİN 
TEMSİLCİLERİDİR, MÜŞTERİ 
ÖNCELİKLİDİR, LİDERLİK 
KUCAKLAYICIDIR

Dijitallik, hayatımızın her alanına 
hakim olmaya devam ediyor. Bu 
hakimiyetle beraber yeni liderlik 
paradigması hangi yönde gelişe-
cektir? 

Dönüşümün kendisinin aktif bir çaba 
olduğu düşünülürse, liderlik de aktif ve 
sürekli bir çaba olmalıdır. Yeni liderlik 
paradigmasına göre, liderler değişimin 
temsilcileridir, müşteri önceliklidir, li-
derlik kucaklayıcıdır ve hiyerarşik de-
ğildir, yeni bir dili ve artık paylaşılan 
sorumlulukları vardır. Bugünün lider-
leri, hem geleneksel işlerin temellerini, 
hem de yeni teknolojinin gücünü anla-
mak zorundalar. Fikrimce aynı zaman-
da dijital mimarlar olmaya da ihtiyaçları 
olacak. Bu mimari bakış açısı ile yıkıcı 
teknolojik etkilerin ve yeni iş modelle-
rinin olduğu bir ortamda başarılı olma-
larını sağlayacak yeni bir özellikler kü-
mesi ile donanmak zorunda kalacaklar 
veya o yönde donanan kişiler bir adım 
öne çıkacak.
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PHI CORPORATE; ‘UZAKTAN EĞİTİME YAKIN 
ÇÖZÜM’ MOTTOSUYLA YOLA ÇIKTI, 

YAPAY ZEKALI ÇÖZÜM ÜRETTİ

PHI Corporate Yönetici Ortağı Aybars Görpe ve Engin Ören, uzaktan eğitime, yapay 
zekâlı yakın çözüm ürettiklerini söylüyor.

Özellikle yapay zeka uygulamasıyla 
AILA (Artificial Intelligence Learning 
Assistance) AILA, öğrencinin ödevler-
de ve ölçme & değerlendirme testle-
rindeki yanlışlarına ve en çok zaman 
harcadığı sorulara odaklanarak, kişiye 

özel öğrenme modeli sunuyor. “Uzak-
tan eğitime, yakın çözüm” parolasıyla 
yola çıktıklarını söyleyen PHI Corpo-
rate Yönetici Ortağı Aybars Görpe, 
“Korona virüs salgını nedeniyle evlere 
taşınan eğitim, artık yeni normal ya-

şamın bir parçası haline geldi ve öyle 
görünüyor ki bundan sonra da Türk 
Eğitim Sistemi’nin içinde olmaya de-
vam edecek. Günümüz koşulları, artık 
tüm eğitim kurumlarının yerinde öğ-
retim ve uzaktan eğitim sistemlerini 
paralel götürmesi gerekliliğini doğur-
du. Dolayısıyla, okullar, öğretmen-
ler ve öğrenciler, eğitimdeki bu yeni 
normal döneme daha güçlü biçimde 
hazır olmak durumunda” dedi. Geliş-
tirdikleri yerinde eğitime destek siste-
minde canlı eğitim, online sınav, online 
ödev, online etüt, dijital soru bankası, 
ders doküman ve materyalleri, online 
ders takibi gibi web tabanlı öğrenme-
ye yönelik ihtiyaç duyulan tüm uzak-
tan eğitim çözümlerini tek çatı altında 
sunduklarını vurgulayan Görpe, bu 
çözümün sadece eğitim kurumlarıyla 
sınırlı kalmadığını, aynı zamanda şir-
ketler ve üniversiteler için de 3 ayrı 
paket hazırladıklarını belirtti. Sistemin 
artılarına değinen Yazılım Uzmanı ve 
PHI Corporate Yönetici Ortağı Engin 
Ören ise açıklamasında, bu alanda on 
yılı aşkın bir yazılım geliştirme tecrü-
besine sahip olduklarını vurgulayarak, 
uzaktan eğitimin ihtiyaç duyulabilecek 
tüm modüllerini tek bir sistem altında 
birleştirerek, web tabanlı tüm mobil 
cihazlara uygun, zaman ve mekandan 
bağımsız, kiralama yöntemiyle bütçe 
dostu entegre bir çözüm sunduklarını 
iletti.

YENİ SİSTEM, YERİNDE 
EĞİTİMİN YÜKÜNÜ 
HAFİFLETİP, ÖĞRETİM 

TEKNOLOJİ

SÜRECİNİ DAHA VERİMLİ 
HALE GETİRECEK

Yeni nesil uzaktan eğitim sistemi tıpkı 
yerinde eğitim sisteminde olduğu gibi, 
öğretmenin canlı ders anlatımı, ders 
konularını içeren dokümanların sunu-
mu, öğrencilerin parmak kaldırıp der-
se katılması, öğretmenin soru sorması 
ve hatta derste yapılacak quiz, test ve 
sınavları içeriyor. Sistem, yerinde eğiti-
min yükünü hafifletip, öğretim süreci-
ni daha verimli ve etkin hale getirmeyi 
amaçlıyor. Örneğin öğretmen, online 
sınıftaki öğrencilere canlı ders anlattık-
tan sonra, canlı ders saatinde anlatılan 
içerik sisteme kaydediliyor. Bu sayede 
derse katılamayan ya da konuyu anla-
mayan öğrenciler, bu kaydı istedikleri 
kadar tekrar izleyip, öğrenmelerini 
pekiştirebiliyor. Yine sistemin yapay 
zeka uygulaması AILA, hangi öğren-
cinin hangi soruları yanlış yaptığı ve 
hangi sorularda daha fazla zaman har-
cadığını belirleyerek, her bir öğrenciye 
özel ödev ve test oluşturuyor. Böylece 
öğrencinin ders notu ve okul puanının 
yükselmesine katkı sağlıyor. Online 
Etüd özelliği ise okul dışında istenilen 
yer ve zamanda, ekstra eğitime olanak 
sağlıyor. Ayrıca Soru Bankası sayesin-
de dışarıdan başka hiçbir kaynağa ih-
tiyaç olmadan sınırsız sayıda test çö-
zümü de mümkün olabiliyor. Sistemde 
her konu başlığı altında, o konu ile 
ilgili soru bankası alanı bulunuyor. Öğ-
retmenler sisteme, her konu ile ilgili 
istedikleri kadar çalışma sorusu ekle-
yebiliyor. Öğretmenler tarafından ha-
zırlanan yeni sorularla sürekli güncel-
lenen soru bankası, böylece bir süre 
sonra eğitim kurumu için de önemli 
kaynak verisi haline geliyor. Tüm öğ-
retmen, öğrenci ve velilerin erişimine 
açık olan soru bankaları, öğrenciye 
geriye dönük konuları çalışmaları ve 
kendilerini kontrol etmeleri için fırsat 
sunuyor. Bununla birlikte sistem, ders 
saatleri dışında ulaşılabilecek şekilde 
konulara özel olarak hazırlanan video 
sunumlar, slayt sunumlar ve görsel su-

numlara da imkan veriyor. Sistemin sa-
hip olduğu Eğitim Takvimi özelliği, tüm 
öğretmen ve öğrencilerin hiç bir saat 
ve ders çakışması yaşamadan günlük, 
haftalık, aylık ve yıllık dersler ile etüt 
saatlerini sorunsuzca programlayabil-
melerini sağlıyor. Online Ödev mo-
dülü de, öğretmen, öğrenci ve veliye 
büyük kolaylık getiriyor. Bu modülde, 
tüm dokümanlar tek bir kapalı sistem 
içinden gönderilip alınıyor. Öğretmen 
bir ödev verdiğinde, öğrenciler bunu 
kendi sayfalarında otomatik olarak 
görüyor ve veliye de uyarı mesajı gi-
diyor. Öğrenci ödevini yapıp sisteme 
yüklediğinde ise, ödev, otomatik ola-
rak öğretmenin sayfasına düşüyor. Öğ-
retmen ödevi kontrol edip not vere-
biliyor. Sistem, her yeni ödevde, ödev 
teslim zamanı geldiğinde, gecikme 
olduğunda ya da ödev yapılmadığında 
öğrenciye, veliye ve öğretmene uyarı 
veriyor. Ayrıca, öğrenciler, kendi say-
falarında hafta sonu, sömestr ya da yaz 
tatili süresince kendi ödev takvimlerini 
oluşturarak daha programlı biçimde 
çalışabiliyor. 

UZAKTAN EĞİTİME, 
ALTERNATİFLİ ONLİNE 
SINAV

Pandemi süreciyle birlikte online eği-
timde yaşanan aşırı yoğunluk, kimi üni-
versiteleri yeni yatırımlara, kimilerini 
de mevcut dijital altyapılarını iyileştir-
meye yönlendirdi. Vize dönemlerinin 
gelmesiyle birlikte bu defa üniversi-
telerde, aynı anda çok sayıda öğren-
ciye güvenli ve sorunsuz online sınav 
uygulayabilme sorunu gündeme geldi. 
“Takip ettiğimiz kadarıyla şu ana kadar 
ne üniversiteler, ne öğretim görevli-
leri ne de öğrenciler uzaktan eğitim 
sistemleri ve online sınav seçenekle-
rinden tam anlamıyla memnun değil. 
Birçok eğitim kurumu, hem altyapıları 
desteklemediği, hem de doğru yazılım 
geliştirme metodolojilerini kullanma-
dıkları için sınavları aynı anda yapamı-
yor. Öğrencileri gruplara bölüp, farklı 

zaman dilimlerinde sınav yapmak zo-
runda kalıyor” diyen Engin Ören, doğ-
ru yazılım ve doğru donanım ile eğitim 
öğretim planından sapmak zorunda 
kalmadan sorunsuz bir uzaktan eğitim 
deneyimi sunmanın mümkün olduğu-
nu vurguladı. 

1 MİLYON 945 BİN SORU, 2 
BİN 749 SINAV

Ören açıklamasında, sistemlerini kul-
lanan Türkiye’nin köklü üniversitele-
rinden birinin yüzde 99 başarıyla ta-
mamladığı ilk vize dönemine yönelik 
veriler hakkında da bilgi verdi. Buna 
göre 1. Vize Döneminde 1.379’u çok-
tan seçmeli, 1.370’i klasik, toplam 
2 bin 749 online sınav yapıldı. Bu sı-
navlarda öğrenciler, 1 milyon 945 bin 
soru yanıtladı. 25 bin 367 öğrencinin 
katıldığı vizelerde 154 bin 162 sınav 
oturumu açılırken, 56 bin 632 adet de 
ödev ve sınav dosyası yüklendi. Tüm 
bu süreçte neredeyse hiçbir sıkıntı ya-
şanmadığını dile getiren Ören, dileyen 
tüm üniversitelerle, yerli yazılıma sa-
hip uzaktan eğitim sistemleri ve online 
sınav çözümleri konusunda işbirliğine 
hazır olduklarını söyledi. 
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YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ İLE İSTANBUL TRAFİĞİ 
SORUNUNA ÇÖZÜM ARANIYOR

İstanbul’da vatandaşın saat-
lerini harcadığı trafik soru-
nuna yapay zeka ile çözüm 
aranıyor. Projeyle, yollardaki 
araç yoğunluğuna göre tra-
fik ışıklarının bekleme süre-
leri belirlenecek.

İstanbul’daki trafik sorununa yapay 
zeka ile çözüm aranıyor. Özellikle tra-
fik ışıklarında harcanan zamanı azalt-
mak ve yolları verimli kullanmak üzere 
hazırlanan projeyle, yoğunluk yaşanan 
noktalarda rahatlık sağlanması amaç-
lanıyor. İstanbul’da bazı noktalarda 
yapay zeka yönetiminin kullanılmaya 
başladığını söyleyen İstanbul Bilişim 
ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) 
Genel Müdürü Esat Temimhan, şunla-
rı söyledi: “Yapay zeka ile araç algıla-
ma sistemleri söz konusu. İstanbul’da 
Demirciler’de araç sayımı ve Bağdat 
Caddesi’nde bisiklet ve scooter kul-
lanıcılarını takip ediyoruz. En önce-
likli konu aldığımız verileri işlemek. 
Amacımız bu verileri işleyerek sahaya 
müdahalede bulunmak. Yollarda, sıkı-

şan noktalarda çözümler geliştirme-
miz gerekiyor. Buna çözüm de, trafik 
sinyal lambalarını daha farklı şekilde 
kullanılması, yönlendirmenin farklı bir 
şekilde yapılması.”

ÇELİK: DENEMELERDE 
YÜZDE 98 BAŞARI 
SAĞLANDI”

İSBAK Ar-Ge Müdürü Hakan Çelik 
ise, denemelerde yüzde 98 başarı elde 
edildiğini vurgulayarak şöyle konuştu: 
“Sahadaki kavşak noktaları görüyoruz. 
Kavşaktaki araçları sayabiliyorum, sı-
nıflandırmasını yapabiliyorum. Araç-
ların yoğunluklarını ölçüyoruz. Araç 
yoğunluğuna bağlı olarak araç sinya-
lizasyon sürelerini değiştiriyoruz. Bu 
sayede ışık yönetim sistemi sağlamış 
oluyoruz. Yapmış olduğumuz dene-
melerde yüzde 98 oranında bir başarı 
elde ettik. Elde ettiğimiz bilgiler kav-
şak kontrol cihazına iletiliyor. Buradaki 
talebe göre de ana hattı durduruyor ya 
da durdurmuyor. Örneğin cihaz koy-
duğumuz bir noktada mesai bitiminde 
araç yoksa boş yere ana yolu durdur-
maya gerek yok. Buna benzer uygula-
malarla yapay zeka bize çok fazla yet-
kinlik sağlamış oluyor” dedi.
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SINUMERIK EDGE PLATFORMU İLE
 KULLANICIYA ESNEK HİZMET

AKTİF HİJYEN SERİSİ İLE VİRÜS VE 
BAKTERİLERDEN KORUNMAK MÜMKÜN

Siemens, Sinumerik Edge platformun-
daki Analyze MyMachine/Condition 
Edge uygulaması MindSphere uygula-
ması ile genişliyor. Bu yöntemle, uy-
gulama içine eklenen Mindsphere ile 
Edge ve bulut bilişimin akıllı bir şekil-
de birleştirilmesi mümkün kılınırken; 
bağlı tüm makineler için kritik önem 
taşıyan süreçler kolaylıkla yürütülüyor.
Siemens’in SINUMERIK Edge Uygula-
ması Analyze MyMachine/Condition, 
bir takım tezgahının mekanik parmak 
izini oluşturmak için yüksek frekanslı 
CNC verilerini kullanıyor. Bu uygu-
lamada, kullanıcılar esnek bir şekilde 
yapılandırılabilen ölçüm serileri yardı-
mıyla bireysel akslardaki sertlik, sür-
tünme ve boşluk gibi çeşitli paramet-
releri alabiliyor ve değerlendirebiliyor. 
Bu ölçüm sonuçları daha sonra gör-
selleştirilebiliyor ve referans verilerle 
karşılaştırılabiliyor.

Takım tezgahlarının verimlilik-
lerini yükseltiyor

Analyze MyMachine /Condition için 
yeni ve tamamlayıcı Mindsphere uygu-
laması,  makineler arası karşılaştırma-
lar ve değerlendirmeler yapmaya da 
olanak tanıyor. Uyarı ve servis eşikleri, 
her varlık için ayrı ayrı, farklı makine-
lerin durumları da daha uzun bir süre 
izlenip görselleştirilebiliyor. Bu da kul-
lanıcılara, sapmaları daha uzun bir süre 
boyunca tespit etme imkânı sunuyor. 
Ayrıca farklı makinelerdeki anormal-
likler de tespit edilebiliyor. SINUME-
RIK Edge ve Mindsphere için Analyze 
MyMachine /Condition, bu sayede 
kritik sapmaların erken tespitine ve 
ihtiyaca dayalı bakım önlemlerinden 
kaynaklanan üretim kesintilerine engel 
olunmasına katkıda bulunuyor. Böyle-
ce, bu uygulama takım tezgahlarının 
verimliliklerini yükseltiyor.

Beko, koronavirüsle mücadeleye 
önemli katkı sağlama hedefi ile Ak-
tif Hijyen Serisi’ni hayata geçirdiğini 
duyurdu. Şirketin bu seri ile pande-
mi döneminde tüketici alışkanlarını 
ve beklentilerini ürünlerine yansıttı-
ğı kaydedildi.

Pandeminin de etkisiyle dünya hızla diji-
tal dönüşümle değişmeye ve gelişmeye 
devam ediyor. Hijyen konusunda karan-
tinanın beraberinde getirdiği alışkanlık 
ve zorunluluklar açısından teknolojik 
ürünlerin hayatımızda kapladığı alan git 
gide büyüyor. Aktif hijyen serinin bu an-
lamda günlük yaşama katkısı büyük ola-
cak ve birçok alışkanlığı değiştirecek.

Seri, 7 üründen oluşuyor

Serinin, Aktif Hijyen Bölmeli Buzdolabı, 
UV Hijyenik Havalandırma Program-
lı Kurutma Makinesi, Dezenfeksiyon 
Programlı Ankastre Fırın, Oksi Hijyen 
Programlı Çamaşır Makinesi, Hijyenik 
Havalandırma Sistemli Çamaşır Maki-
nesi, UV Temizleme Cihazı ve Aktif Hij-
yen Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi olmak 
üzere 7 üründen oluştuğu açıklandı. Ve-
rilen bilgiye göre, şirketin Aktif Hijyen 
Teknolojisi ile geliştiren yeni ürünleri 
bakteri ve virüsleri yüzde 99.9 oranında 
öldürüyor.
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RÖPORTAJ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Av. Burcu Kırçıl-Kırçıl Hukuk Bürosu ve Callact Kurucu ve Yöneticisi

Avukat Burcu Kırçıl, son dönemlerin en 
çok konuşulan konularından Kişisel Ve-
rilerin Korunması Kanunu’nu değerlen-
dirdi.

Siber suçların sürekli arttığı gün-
lerde, iş ve iletişim dünyası, varlığı-
nı sürdüren işletmeler tarafından 
KVKK’nin önemi nedir? 

Tüm dünyada yaşanan pandemi ile e-ti-
caretten canlı yayın izlemeye, uzaktan 
eğitimden online toplantılara katılmaya 
kadar pek çok alanda kişisel verilerin 
tehlikeye girdiği süreçlere daha fazla da-
hil olduğumuz gerçeği ile KVKK’nın (Kişi-
sel Verilerin Korunması Kanunu) önemi 
de arttı. Günümüzde KVKK uyumunu 
henüz hayata geçiremeyen iş ve iletişim 
dünyasının siber suçlar için de verimli 
bir taban oluşturduğunu ve neticesinde 
siber suçlarda da büyük bir artış yaşandı-
ğını söyleyebiliriz. 

İş dünyası göz önüne alındığında 
KVKK maddeleri, hangi faktörlere 
göre belirleniyor? 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişi-
sel verinin devreye girdiği her aşama ve 
departmanda teknik ve idari tedbirlerin 
alınmasını zorunlu kılarak, kişisel veriler 
ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi 
ve korunmasına yönelik anayasada be-
lirtilen özel hayatın gizliliği ilkesi amacını 
gözeterek uyum sürecini tarifliyor ve bu 
noktalar esas alınarak belirleniyor.

Firmalar ve işletmeler için KVKK 
sürecinin başlaması ve bu işlemin 
adımlarından bahseder misiniz? 

Öncelikle bu konuda farkındalığın geliş-
mesi gerekiyor. Bu süreçte büyük ölçekli 
firmalar bünyelerinde hukuk müşavirleri 
mali müşavir barındırdıkları için gündem-
deki değişimlerden eş zamanlı haberdar 
olmuş ve gereğini yerine getirmişlerdir. 
Daha küçük kurumsal yapıyı hayata ge-
çirememiş kobi ölçekli firmalar ile sağlık 
sektörünün paydaşları henüz konuya iliş-
kin bilgi sahibi olmadığından yükümlülük-
lerini gereğini gerçekleştirememişlerdir. 

Firmanın bu enformasyona sahip oldu-
ğunu ve KVKK Uyumu için karar aldığını 
düşünürsek öncelikle konunun profes-
yonelleri ile çalışmak üzere bir birliktelik 
sağlamalı. 

Firmada Veri işlenmesi korunması akta-
rılması silinmesi süreçlerinin sevk ve ida-
resini yürütecek bir sorumlu/ irtibat kişisi 
atanmalı. Hukuki İdari ve teknik alanlar-
da hizmet alınacak danışman firma süreci 
zaten profesyonelce yönetecektir.

Danışman firma olarak siz ne yapı-
yorsunuz? 

Bir toplantı ile her iki firmanın iletişim ağı 
departman sorumluları ve iş akış takvi-
mi belirleniyor. Sonrasında firmanın veri  
anlamında cehck -up’ı yapılıyor. Hangi 
veriler işleniyor neden işleniyor hukuk-
sal dayanağı nedir vb gibi parametrelerle 
veri analizi gerçekleştiriliyor. Daha son-
ra firma işleyişinde kimin hangi veriye 
ihtiyaç duyduğunun haritası çıkarılıp de-
partman ve iş pozisyonuna göre veri şif-
releyip maskelenip gerekirse silinip yada 
anonimleştirilmesi üzerine modelleniyor. 
Firmanın müşteri segmentasyonu 3.kişi-
lerle kurduğu sözleşme ve anlaşmalar-
da veriye yönelik hukuksal tedbirlerin 
alınması, firma  müşteri ve personelin iş 
akışı gereği barındırdığı verilere yönelik 
rıza bilgilendirme metinleri ve onayları-
nın düzenlenmesi de gerçekleştiriliyor. 
Firmanın kullandığı tüm dijital alanların 
güvenlik duvarları paylaşım kanalları kul-
lanılan saklama alanları analizi ve hukuka 
uygun  güvenli veri saklama ve imha mo-
dellemesi gerçekleştiriliyor. İşletmenin 
fiziki koşulları, ortak kullanım alanları, 
iş akışları analiz edilerek idari konularda 
güvenli veri işleme koruma tedbirlerine 
yönelik modellemenin oluşturulması sağ-
lanıyor. Veri ihlal ve ihlallerini onu ne ge-
çecek farkındalık eğitimleri de veriliyor.

KVKK için VERBİS kaydını oluşturan 
firmalar ve işletmeler için süreç ta-
mamlanmıştır diyebilir miyiz? 

Mevcut durumda Türkiye’de 55 bin 
firmanın VERBİS’e kayıt yaptırmasının 
öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Ancak şu 
anda VERBİS kaydını tamamlayan sadece 
25 bin firma var. Firmalar tarafından yan-
lış anlaşılan konulardan bir tanesi VERBİS 
kaydını gerçekleştirip, aydınlatma met-
nini yayımlayarak sürecin tamamladığını 
düşünüyorlar. Oysa maalesef süreç sade-
ce aydınlatma metninin yayına alınmasın-
dan ibaret değildir.

HABER

NG Kütahya Seramik, pandemi 
sürecinde Türkiye’nin en büyük, 
üstün teknolojisiyle dünyanın sa-
yılı seramik fabrikasına imza atı-
yor. NG Kütahya Seramik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Erkan Güral, 
“Yaklaşık 2 milyar TL değerindeki 
yeni yatırımımız üstün teknoloji-
siyle Türkiye’de ilk, endüstri 4.0 ve 
DDG teknolojisinde dünyada sayılı 
fabrikalarından biri olacak” dedi.

NG Kütahya Seramik, sektörün geli-
şimine yön veren öncü adımlar atma-
yı sürdürüyor. Kütahya’da bulunan 7 
fabrikasında, üst düzey teknolojiler 
kullanarak ürettiği seramikleri dünya-
ya kazandıran şirket, 8’inci fabrika için 
kolları sıvadı. Kendi öz sermayesiyle 
yaklaşık 2 milyar TL’lik bedel ile Kütah-
ya’da gerçekleştirilecek yeni yatırım, 
29 Ekim 2021’de ilk etabı devreye alın-
dığında, 300 kişilik istihdam yaratacak. 
Yatırım tamamlandığında istihdam sa-
yısı bine çıkacak. 110 bin metrekarelik 
kapalı alanda, günlük 22 bin metreka-
relik kapasiteyle üretim yapacak olan 
yeni fabrika teknolojisiyle de adından 
söz ettirecek. Türkiye’nin seramik 
sektöründe Endüstri 4.0 kullanarak 

üretim yapan ilk fabrikasında yine Tür-
kiye’de ilk olarak seramik üretiminde 
DDG (Dijital Decoration &Glazing) 
teknolojisi kullanacak. NG Kütahya 
Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Er-
kan Güral’ın ev sahipliğinde, 9 aralıkta 
düzenlenen basın toplantısında, NG 
Kütahya Seramik’in yeni fabrika yatı-
rımının detayları kamuoyu ile paylaşıl-
dı. Toplantıda NG Kütahya Seramik’in 
üretim ve ihracat faaliyetlerine ilişkin 
gelişmeleri basın mensuplarına aktaran 
Erkan Güral, pandeminin sektöre etki-
leri ve 2021 hedeflerine yönelik açıkla-
mada bulundu.

Her gün 90 kamyon seramik üretiyor
NG Kütahya Seramik olarak pandemi 
döneminde de yüzde 100 kapasite ile 
üretim gerçekleştirmelerine rağmen, 
yurt içi ve yurt dışı odaklı talepler karşı-
sında yeni fabrika yatırımı kararı almak 
zorunda kaldıklarının altını çizen Güral, 
“Günlük 90 bin metrekarelik üretim 
kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük se-
ramik üreticilerinden biriyiz. Her gün 
90 kamyon seramik üretilerek Türki-
ye’ye ve dünyanın farklı ülkelerine gön-
deriyoruz. Pandemi döneminde hem 
yurt içinden hem de özellikle Avrupa 

ve Amerika 
kıtası olmak 
üzere yurt dı-
şından ciddi 
taleple kar-
şılaştık. Yeni 
fabrika yatırı-
mımız ile bu 
talepleri kar-
şılamanın öte-
sinde, Türkiye 
ve dünyadaki 
pazar payımızı 
artırmayı he-
defliyoruz.” 

Seramikte tek çatı altında üretim yapan 
Türkiye’nin en büyük fabrikası

Tamamı öz sermayeden yaklaşık 2 
milyar TL’lik yatırımla, 3 etap halinde 
tamamlanacak yeni fabrikanın baştan 
sona Endüstri 4.0 teknolojisi kullanarak 
üretim yapan Türkiye’nin ilk fabrikası 
olacağını vurgulayan Güral, “Tek çatı 
altında üretim yapan Türkiye’nin en 
büyük seramik fabrikasına imza atıyo-
ruz.” dedi. Güral, yeni yatırıma ilişkin 
yıllık 9 milyon metrekarelik kapasiteye 
ulaşacaklarının altını özenle çizdi. Pan-
demide seramiğe talebin arttığı bilgisini 
veren Güral, dünyanın en büyük sera-
mik karolarını üreteceklerini de sözle-
rine ekledi. 

NG KÜTAHYA SERAMİK 2 MİLYAR TL YATIRIM 
DEĞERİNDE YENİ FABRİKA KURUYOR

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı 
Erkan Güral



104 105

LOJİSTİK

TURKISH CARGO 1700 YILLIK “KYBELE” HEYKELİNİ 
TÜRKİYE’YE TAŞIDI

Turkish Cargo, 1970’li yıllarda 
yurt dışına kaçırılan, milattan 
sonra 3’üncü yüzyıla tarihlen-
dirilen ana tanrıça ‘’Kybele’’ 
Heykelini ait olduğu topraklara 
geri getirdi.

Tarihi eser taşımalarına azami dikkat 
gösteren Turkish Cargo, bereketin 
sembolü ve koruyucusu olduğuna 
inanılan ana tanrıça Kybele Heyke-
li’ni yaklaşık 60 yıl sonra ait olduğu 
topraklara taşıdı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın büyük hukuki uğraşları 
ve Türk Hava Yolları’nın sponsorlu-
ğuyla gerçekleşen operasyonla, 12 
Aralık’ta New York’tan İstanbul’a 
getirilen Kybele Heykeli bir müddet 
İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergi-
lenecek.

TURKISH CARGO, BÜYÜK 
HASSASİYETLE TAŞIYOR

Geçtiğimiz yıllarda; Topkapı ve Dol-
mabahçe Sarayı’ndaki tarihi eserle-
ri Japonya’ya taşıyan, Çingene Kızı 
Mozaiği’nin kayıp parçalarının eve 
dönüşünü sağlayan, Paris Louvre 
Müzesi’nde sergilenen 50’den faz-
la başyapıtı Tahran’a taşıyan, Roma 

dönemine ait Herakles Lahdi’ni Ce-
nevre’den İstanbul’a başarılı şekil-
de ulaştıran Turkish Cargo, büyük 
önem ve hassasiyet gerektiren bu 
operasyonları alanında uzman ekip-
leriyle gerçekleştirdi. 

DÜNYANIN 127 
ÜLKESİNDEKİ 
MÜŞTERİLERİNE HİZMET 
VERİYOR

Turkish Cargo, sanat eserleri için üç 
adet hassas kargo odası ve bu konu-
da sertifikalı çalışanları ile dünyanın 
127 ülkesindeki müşterilerine hiz-
met veriyor, ayrıca taşıdığı hassas 
ve değerli kargoların her hareketini, 
depolama tesisleri ve çevresindeki 
kameralarla sürekli gözetim altında 
tutuyor. 

LOJİSTİK

DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdürü 
Deniz Çokcoş Sezer: Salgına Rağmen Büyüme 

Hedeflerimize Eriştik
DKV Euro Service Türkiye, 
bu yıl pandemi etkisiyle 
zorlaşan lojistik süreçlerini 
kolaylaştırarak nakliyecinin 
yükünü hafifleten pek çok 
yeni ürün ve hizmeti devreye 
aldı. Türkiye’deki pazar 
payını hızla artıran şirket, 
bu atılımlar aracılığıyla 
2020’de büyüme hedeflerine 
eriştiğini açıkladı.
 
Avrupa otoyollarında nakitsiz yol yar-
dım hizmetinde pazar lideri olan DKV 
Euro Service, sektördeki pandemi et-
kisine rağmen 2020 yılında büyüme 
hedeflerine eriştiğini açıkladı. Küresel 
salgın nedeniyle zorlaşan lojistik süreç-
lerini kolaylaştıran, nakliyeciye zaman 
ve hız kazandırmanın yanı sıra, mali-
yetlerini de düşüren çözümler üre-
ten DKV’nin Türkiye’deki pazar payı 
2020’de büyümeye devam etti.

KAZAKİSTAN’I HİZMET 
AĞINA KATTI

DKV’nin bu yıl hizmet ağı, Türk nak-
liyeci için Avrupa, Rusya ve Çin’i bir-
birine bağlayan güzergâhta yer alan 
kilit konumu ile büyük önem taşıyan 
Kazakistan’ın eklenmesi ile genişledi. 
Nakliyeciler artık Kazakistan’da bölge-
deki en ekonomik yakıtı DKV Card ile 
temin edebiliyorlar.

TEK KUTU KOLAYLIĞI ŞİMDİ 
BULGARİSTAN’DA, SIRADA 
MACARİSTAN VE İTALYA 
VAR

DKV’nin bu yıl nakliyecilere avantaj 
sağlayan hizmetlerinden en önemlisi 
ise, DKV Box Europe kutusunun Bul-
garistan’da geçerlilik kazanması oldu. 
DKV Box Europe, Avrupa Elektronik 
Geçiş Hizmeti (EETS) kapsamında, 
uluslararası nakliyecilerin Avrupa’daki 
bütün önemli paralı yolların ücretlerini 
tek kutu ile ödeyebilmeleri için hizme-
te sunuldu. 

SEZER: TÜRK NAKLİYECİNİN İHTİYAÇLARI ÖNCELİKLİ

DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, küresel salgına rağmen 
2020’de büyüme hedeflerine eriştiklerini belirtirken, şunları ifade etti: “DKV Euro Ser-
vice’in 43 ülkede bulunan tüm ofisleri için 2020 yılı, sağlık tedbirleri kapsamında pek çok 
kısıtlama varken mal sevkiyatına özveriyle devam eden nakliyecilerin işlerini kolaylaştır-
ma gayretiyle geçti. DKV Türkiye’de ise 2020 yılı büyüme hedeflerimize ulaştığımız bir 
yıl oldu. Çünkü Almanya’daki merkezimiz Türk nakliyecinin ihtiyaçlarına öncelik vererek 
yeni hizmet ve ürünler geliştirdi ve geliştirmeye devam edecek. Bu süreçte gerçekleş-
tirdiğimiz pek çok atılımla mobilitenin korunmasına önemli katkılar sağlayan yeni ürün 
ve hizmetleri kullanıma sunduk. Türkiye’de 2021 yılında da geride bıraktığımız senelerin 
üzerine kazanımlar koyacağımızı öngörüyoruz.”
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İNCİ HOLDİNG, KURUCUSU CEVDET İNCİ’Yİ 
ONLINE ETKİNLİKLE ANDI

İnci Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Neşe Gök, bu yıl ilk 
kez online olarak gerçekleş-
tirilen “Cevdet İnci Ödülleri 
ve Nesiller Buluşması”nda 
üç bin çalışana seslenerek 
güven verdi. Gök, “Üçüncü 
nesile geçen yönetimimizle 
68 yıllık deneyim, tecrübe ve 
değerler karmasıyız. 10 şir-
ketimiz, üç bine yakın çalışa-
nımızla ülkemiz için üretiyor, 
Ege Bölgesi’nden dünyaya 
hizmet ediyoruz. Büyükba-
bamın yazdığı başarı hikaye-
sine yeni halkalar eklemek 
için çalışıyoruz” dedi

Türkiye’nin köklü kuruluşlarından İnci 
Holding, kurucusu Cevdet İnci anısına 
her yıl geleneksel olarak düzenlediği 
buluşmayı bu yıl dijital ortama taşıdı. 
Pandemi nedeniyle 4 Aralık’ta online 
gerçekleştirilen “Cevdet İnci Ödülle-

ri ve Nesiller Buluşması”nda üç bine 
yakın çalışan aynı duyguda buluştu. 
“Nesilden Nesile Güvenle İlerlemek” 
temasıyla sürdürülebilirliğe de dikkat 
çeken dijital buluşmaya İnci Holding 
çalışanlarının aileleri de katıldı. Etkinli-
ğin moderatörlüğünü Sevinç Satıroğlu 
yaptı.

GÖK: BAYRAĞI GURURLA 
TAŞIYORUM

İlk olarak İnci Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Neşe Gök çalışanlara seslendi. 
Cevdet İnci’yi saygı ve özlemle andığını 
belirten Gök, “Rahmetli dedemin inşa 
ettiği holdingimiz 68 yaşında… Onun 
hepimize yön veren, güç katan, anlam 
yükleyen vizyonuyla bugünlere kadar 
ulaştık. Üçüncü nesile geçen yöneti-
mimizle 68 yıllık deneyim, tecrübe ve 
değerler karmasıyız. İnci Holding’de 
bayrağı üçüncü kuşak olarak taşımanın 
gururunu yaşıyorum. 10 şirketimiz, 
üç bine yakın çalışanımızla ülkemiz 
için üretiyor, Ege Bölgesi’nden dün-
yaya hizmet ediyoruz. Büyükbabamın 
yazdığı başarı hikayesine yeni halkalar 
eklemek için çalışıyoruz. Türkiye’nin 
İnci’si olarak yapacak daha çok şeyimiz 
olduğunu da biliyoruz. Otomotiv sek-
töründe kalitesi dünyaca teyit edilmiş 
çok büyük bir markayız. Manisa’daki 
fabrikalarımızda üretilen markaları-
mız, dünya devi firmaların tercihi ve 
tüm bunlarla gurur duyuyoruz” dedi.

GELECEĞE YATIRIM 
YAPIYORUZ

Gök’ün ardından geleceğe dair güven 
veren bir konuşma yapan İnci Holding 
CEO’su Zeki Şafak Ozan, “68 yıllık İnci 
Holdingimiz ortak bir mirası, kültürü 
sizlerin değerli katkıları ve emekleriy-

le birlikte geleceğe taşıyor, güven ve 
kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu-
gün geldiğimiz noktada grubumuz 10 
şirketimiz, üç bin çalışanımız ve sek-
töründe dünya devi kuruluşlarla olan 
ortaklıklarıyla sadece bizlere gurur 
vermiyor, aynı zamanda ana faaliyet 
alanlarımızın hepsinde Türkiye’mizin 
en önde gelen kuruluşları arasında yer 
alarak ülkemizin gelişimine de önemli 
bir katkı sağlıyor” dedi.

İNCİ HOLDİNG’İN 
TOPLUMSAL MESAJI 
BELİRLENDİ

Dijital etkinlikte yazar Sunay Akın da 
“Nesilden Nesile Güvenle İlerlemek” 
başlıklı bir konuşma yaptı. Akın’ın 
konuşmasının ardından “Cevdet İnci 
Teşvik Ödülleri”, “Toplumsal Mesaj 
Ödülleri”, “İç Denetim Ödülleri” ve 
“İSG Ödülü” takdim edildi. 2020 yılın-
da yaptıkları çalışmalarla kuruma katkı 
sağlayan ve ödüle layık görülen proje 
ve süreç sahipleri tebrik edildi. 
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DFDS Akdeniz İş Birimi 
Düzenlediği Çevrimiçi 
Panelle Brexit Kapsamında 
İngiltere-Türkiye İlişkilerini 
Masaya Yatırdı

GEFCO Türkiye’den Yeni 
Otomotiv Lojistik Hizmeti: 
TRANSANADOLU

Denizcilik ve lojistik alanlarında Avru-
pa’nın lider firması DFDS, İngiltere’nin 
Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı 
sonrası sürecin Türkiye’ye etkileri ile 
bu dönemde Türkiye - İngiltere ilişki-
lerinin masaya yatırıldığı çevrimiçi bir 
panel düzenledi. Brexit’in yaklaşması 
sebebiyle Kasım başında DFDS’in fa-
aliyet gösterdiği tüm lokasyonlarda 
tüm müşterilerine yönelik bir pazarla-
ma kampanyası da başlatan DFDS, ge-
rek kampanya ve gerekse düzenlenen 
panel aracılığıyla müşterilerine Brexit 
yolculuğunda rehber bir partner ola-
bilmeyi hedefliyor.  

Akademisyen ve gazeteci-yazar Soli Özel, SGS 
TransitNet Genel Müdü-rü Mine Kaya, Ünsped Ge-
nel Müdürü Rıza Mehmet Kaya‘nın katıldığı panelde 
DFDS’nin Brexit kapsamında yaptığı çalışmaları da 
DFDS Akdeniz İş Birimi Bilişim Teknolojilerinden 
Sorumlu Kıdemli Direktörü Jan Berslen Devrim ak-
tardı.

GEFCO, Türkiye’de otomobil lojistiğinde önemli bir 
ihtiyacı karşılamak üzere TRANSANADOLU hizmeti-
ni hayata geçiriyor. Otomotiv markalarının yoğun satış 
taleplerini karşılamaya destek olmak üzere geliştirilen 
TRANSANADOLU ile GEFCO, araç stok sahaların-
dan teslim aldığı otomobilleri, GEFCO vagonları ile İz-
mit’ten Ankara ve Mersin’e taşıyarak bayilere kapıdan 
kapıya lojistik hizmeti sunuyor. TRANSANADOLU hiz-
meti kapsamında, İzmit’te bulunan GEFCO veya firma 
stok sahalarından teslim alınan otomobiller, Ankara’da-
ki adrese iki gün içerisinde teslim ediliyor. Ankara’ya 
haftada üç sefer düzenleniyor. İki haftada bir İzmit’ten 
Mersin’e düzenlenen seferlerle ise beş gün içerisinde 
ilgili bayi adresine kapıdan kapıya teslimat yapılıyor. 
GEFCO Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Birol 
Karabulut, “TRANSANADOLU ile otomobil bayileri 
için kapıdan kapıya nakliye ve kapsamlı takip hizmeti 
sunarak, Türkiye’deki otomotiv müşterilerimizin, te-
darikte kapasite problemi yaşamaksızın, iş süreçlerinin 
hızlanmasına önemli bir katkı sunuyoruz.” dedi.
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PANDEMİDE BİLGİSAYAR İTHALATI YÜZDE 77,1 ARTTI

ERHANLAR GRUP, MAN ARAÇLARDAN OLUŞAN 
FİLOSUNU, 100 ADET YENİ ÇEKİCİ İLE GÜÇLENDİRDİ 

Pandemi sürecinde bilgisayar ithalatı 
yüzde 77,1’lik yükselişle geçen yılın iki 
katına yaklaştı. Elektronik eşya taşıma-
cılığı da yapan ISD Logistics CEO’su 
Korkut Koray Yalça, uluslararası taşı-
malarında bilgisayar yüklerindeki ar-
tışa ilişkin bilgi verdi. Ocak-Ekim dö-
neminde tablet, dizüstü ve masaüstü 
bilgisayar ithalatının yüzde 77,1 arttı-
ğını belirten Yalça, uzaktan çalışma ve 
eğitim uygulamalarının bu artışta baş 
rolü oynadığını belirtti. Bilgisayara ve 
yeni teknolojilere duyulan ihtiyacın 
altını çizen Yalça, bilgisayar ithalatına 
ilişkin TÜİK verilerini paylaştı.

10 AYDA 1 MİLYAR DOLAR 
SINIRINA DAYANDI

Geçen yılın aynı aylarında bilgisayar 
ithalatının 533,6 milyon dolar oldu-

ğunu aktaran Yalça, bu yıl söz konusu 
ithalatın yaklaşık iki kat artarak 945,1 
milyon dolara ulaştığını dile getirdi. 
Yalça, uzmanlık alanlarından birinin de 
elektronik eşya taşımacılığı olduğunu 
ifade ederek, “Şirket olarak teknolojik 
ürün ithalatı taşımalarımız da yaklaşık 
yüzde 60 düzeyinde arttı.” dedi. Yal-
ça, pandemi önlemlerinin yoğunlaştığı 
nisan ayından itibaren bilgisayar itha-
latında ciddi yükselişler görüldüğünü, 
mart ayı sonrası en çok aylık ithalatın 
ise okulların açıldığı ekim ve eylül ayla-
rında gerçekleştiğini anlattı. Bilgisayar 
ithalatı ekimde 155,2 milyon doları, 
eylülde 131 milyon doları bulurken, 
nisanda 105,4 milyon dolar, haziran-
da 104 milyon dolar ve ağustosta 101 
milyon dolar olarak gerçekleşti.

MAN kamyon ve çekicileri sahip ol-
dukları; ileri teknoloji, performans, 
dayanıklılık ve düşük işletme maliyeti 
ile her sektörün ilk tercihleri arasında 
yer alıyor. Karayolu taşımacılığı sektö-

ründe zengin model çeşitliliği, üstün 
nitelikleri ile firmaların tüm ihtiyaçları-
na ideal çözümler sunan MAN, hizmet 
kalitesiyle de öne çıkıyor. Filosundaki, 
120 çekicinin tamamı MAN olan ve 

bu araçların per-
formans ından 
memnun kaldığı 
için yeni yatırım-
ların da MAN 
ile devam kararı 
alan son firma ise 
Erhanlar Grup 
oldu. Erhanlar 
Grup, filosunu 
100 adet MAN 
çekici ile güçlen-
dirme kararı aldı. 

Grup, bu araçların ilk bölümü olan ve 
ödüllü GX kabin modeline sahip 50 
adet MAN TGX 18.510 4x2 LLS TG3 
Retarder ve ADR’li çekicileri, düzen-
lenen törenle teslim aldı. Firmanın 
İzmir’deki antreposunda düzenlenen 
teslimat törenine Erhanlar Grubu Yö-
netim Kurulu üyeleri Ayhan Turan, Sul-
tan Turan, Satınalma Müdürü Doğan 
İncedoğan ile MAN Kamyon ve Oto-
büs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direk-
törü Serkan Sara, Kamyon Satış Bölge 
Sorumlusu Ataç Şeran, MAN yetkili 
satıcısı Lokman Koçaslan Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Ko-
çaslan ve Lokman Koçaslan Otomotiv 
Genel Müdürü Müjdat Aras katıldı.
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TARSUS 
KOOPERATİFİ’NİN 
TERCİHİ, 
RENAULT TRUCKS 
T520 ÇEKİCİ

RENAULT TRUCKS, 
ELEKTRİKLİ 
ARAÇ SERİSİNİ 
GENİŞLETİYOR

OĞUZLAR KÖMÜR NAKLİYAT’TAN 
55 ADET RENAULT TRUCKS ÇEKİCİ İLE 
BÜYÜK FİLO YATIRIMI

Tarsus Şoförler Cemiyeti 2. Başkanı 
Adem Göçer ve 3. Başkanı Hidayet 
Şahin,  Renault Trucks T 520 yüksek 
kabin çekicilerin konfor ve performan-
sını tercih etti. Mersin merkezli Adem 
Göçer ve Hidayet Şahin firmaları, 
Türkiye genelinde yurtiçi tenteli taşı-
macılık operasyonlarına devam ediyor. 
Daha önce Renault Trucks Premium 
araçları da kullanan firmalar, test sü-
rüşlerinin ardından ilk defa T serisi çe-
kici alımı yapıyor. Yeni Renault Trucks 
T520 çekiciler, firmaları adına Adem 
Göçer ve Hidayet Şahin’e Erman Tica-
ri Araçlar Genel Müdürü Emrah Deniz 
ve Satış Müdürü Sinan Mehmet tara-
fından teslim edildi. Alım kararlarından 
önce Renault Trucks T520 yüksek ka-
bin araçları inceleyen Tarsus Şoförler 
Cemiyeti 2.Başkanı Adem Göçer, Re-
nault Trucks satış sonrası hizmetlerinin 
cazip fiyat avantajlarını öğrendikleri-
ni ve Renault Trucks’tan son derece 
memnun olduklarını ifade etti. Tarsus 
Şoförler Cemiyeti 3.Başkanı Hidayet 
Şahin ise alım yapmadan önce Renault 
Trucks T520 yüksek kabin çekiciler ile 
test sürüşleri gerçekleştirdiklerine de-
ğindi.

Tam elektrikli ürün gamı olan Renault Trucks Z.E. serisindeki araçlar, gürültü 
kirliliğini önlüyor ve kentsel hava kalitesini koruyor. Sıkı trafik kısıtlamalarına tabi 
olan uygulamalara bile şehir içi bölgelere erişim sağlıyor. Nakliye şirketlerinin 
elektrikli araçlara geçmesine yardımcı olmak için tam elektrikli Renault Trucks 
kamyonlar, 400 km’ye kadar çalışma menziliyle 3,1 ila 26 ton brüt araç ağırlığı 
arasında özelleştirilebiliyor. Renault Trucks, müşterilerinin temiz enerjiye geçiş-
lerini hızlandırmalarına yardımcı olmak için tam elektrikli ürün gamını genişleti-
yor. Dağıtım gamı elektrikli araçlar için daha geniş batarya seçenekleri bulunu-
yor: Renault Trucks D ve D Wide Z.E artık 66 kWh bataryaları ile de sunuluyor. 
Ayrıca Renault Trucks Master Z.E.’nin, 3,5 tonluk modeli pazara sürülüyor.

Oğuzlar Kömür Nakliyat, kömür taşımaları için 55 adet Renault Trucks T460 
çekici teslim aldı. Ticari yaşamına 1960 yılında lojistik firması olarak başlayan 
Oğuzlar Kömür Nakliyat, 1970’li yıllarda başladığı kömür üretimi ve pazar-
laması için filo yatırımlarına devam ediyor. Bandırma, Balıkesir merkezli şir-
ket, yerli ve ithal kömür taşımacılığı için Adr’li ve Retarder’li 55 adet Renault 
Trucks T460 çekicilerinin teslimatı ile 2020 yılında Renault Trucks’tan aldığı 
araç sayısını 70 adete yükseltiyor. Oğuzlar Kömür Nakliyat’ın Bandırma’da 
bulunan tesislerinde yapılan teslimat törenine Oğuzlar Kömür Nakliyat 
Yönetim Kurulu Başkanı Onur Oğuzbeyi, Renault Trucks Türkiye Satış Di-
rektörü Ömer Bursalıoğlu, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Koçaslan ve Genel Müdürü Mesut Süzer katıldılar.
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ÖZERKAN LOJİSTİK, VOLVO TRUCKS’TAN VAZGEÇMİYOR

AKKOÇ LOJİSTİK FİLOSUNA 60 YENİ MERCEDES-BENZ 
ACTROS DAHA KATTI

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü 
Volvo Trucks, teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. 2003 
yılından beri Avrupa ve Ortadoğu’ya, hassas yük taşımacılığı 
alanında lojistik hizmeti sunan Özerkan Lojistik’e 10 adet Volvo 
FH500 TC kamyon teslimatı gerçekleşti. Müşterilerine her za-
man en iyi çözümleri sunmayı hedefleyen Volvo Trucks, Özer-
kan Lojistik’e VFS Finansman A.Ş.’nin (Volvo Finans) sağladığı 
avantajlı finansman desteğini de sundu. Filosu tamamıyla Volvo 
Trucks kamyonlardan oluşturan Özerkan Lojistik’in tercih et-
tiği Volvo FH500 TC kamyonların en öne çıkan özelliği, uzun 
yol taşımacılığında büyük maliyet avantajı sunan yakıt tasarrufu 
sağlaması.  Volvo FH500 TC artırılmış güvenlik donanımları ve 
sunduğu konfor ile şoför dostu bir kamyon olmasıyla da öne 
çıkıyor. Özerkan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Aktaş 
teslimatla ilgili Volvo Trucks’ın gücüne, dayanıklılığına vurgu 
yaparak, “İlk günden bu yana yapmış olduğumuz tercihin ne 
kadar doğru olduğunu anlıyoruz” dedi.

Akkoç Lojistik, yeni araç alımında bir 
kez daha Mercedes-Benz kamyonları-
nı tercih etti. Akkoç Lojistik, satın aldı-
ğı yeni 60 adet araçla filosundaki Mer-
cedes-Benz marka araç sayısını137’ye, 
toplam araç sayısını ise 150’ye yük-
seltti. Yurtiçi nakliye hizmetlerinde 

kullanılacak araçların modelleri Actros 
1845 LS ve Actros 1848 LS’den olu-
şuyor. Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda gerçekleşen 
teslimat töreninde Actros 1845 LS 
ve Actros 1848 LS modelleri sergile-
nirken, araçlar Mercedes-Benz Türk 

Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf 
Adıgüzel, Koluman Ankara Kamyon 
Satış Müdürü Arcan Erciş tarafından 
Akkoç Lojistik’in firma ortakları Or-
han Akkoç ve Doğan Akkoç’a teslim 
edildi. Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel 
törende gerçekleştirdiği konuşmada, 
“Akkoç Lojistik ile 2004’te başlayan 
işbirliğimizin sağlam adımlarla bugün-
lere taşınmasından ve Akkoç Lojistik 
filosunun büyük bir kısmının marka-
mız araçlarından oluşmasından dolayı 
çok mutluyuz” dedi.  Mercedes-Benz’i 
marka güvenilirliği, araçlardaki malze-
me kalitesi ve yaygın servis ağı nede-
niyle tercih ettiklerini söyleyen Akkoç 
Lojistik firma ortağı Orhan Akkoç, 
bugün 150 adet olan araç filolarının 
137’sini Mercedes-Benz markasından 
oluştuğunu belirtti.
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Daimler dünyasının en önemli oto-
büs üretim tesislerinden olan Mer-
cedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası, bu sene 25. yaşını kutluyor. 
1995 yılında, otomotiv üretim tesisleri 
arasında ISO 9001 kalite sistem serti-
fikasyonuna ulaşan ilklerden olan Hoş-
dere Otobüs Fabrikası, aradan geçen 

çeyrek asırda hem Türkiye’nin hem 
de dünyanın en teknolojik, en çevreci 
ve en kapsamlı entegre otobüs üretim 
merkezlerinden biri konumuna geldi. 
1993 yılında temelleri atılan Hoşdere 
Otobüs Fabrikası için 25 yılda toplam-
da 540 MEU aşkın yatırım gerçekleş-
tirildi. Günümüzde yaklaşık 4 bin kişi-

nin istihdam edildiği Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda 25 yıllık süreçte yaklaşık 
8 bin kişi çalıştı. Türkiye’de üretilen 
her 2 otobüsten biri Mercedes-Benz 
Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın 
üretim bantlarından ve kalite güvence 
süreçlerinden geçerek yollara çıkıyor. 

GRAND TORO VE KENDO AVRUPA TURUNDA

MERCEDES-BENZ TÜRK HOŞDERE OTOBÜS FABRİKASI
 25 YAŞINDA!

Anadolu Isuzu, covid19 salgınına rağmen yeni ürün lans-
manprogramına ara vermeden devam ediyor. Anadolu Isu-
zu’nun, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge merkezinde 
geliştirdiği ve Avrupa kalite standartlarına uygun olarak üret-
tiği ödüllü Kendo ve Grand Toro otobüsleri Avrupa turuna 
başladı. Ekim ayında Fransa ile başlayan yurtdışı demo turu 
Haziran 2021’e kadar devam edecek.Anadolu Isuzu, 2020 
yılı ikinci yarısında yurtdışı pazarlara sunulmuş olan Kendo ve 
Grand Toro otobüslerinin Avrupa tanıtımını 22 ülkeyi kap-
sayacak bir Demo Tur programıyla gerçekleştirecek. Daha 
önceki yıllarda da benzer tanıtım turları düzenleyen Anadolu 
Isuzu, 2020-2021 yılları arasında devam edecek olan Avrupa 
programını “Isuzu Euro Tour 2021” adıyla Ekim ayında Fran-
sa’da başlattı. Yeni araçlar, demo tur rotası kapsamında seya-
hat edilecek ülkelerdeki belediye ve toplu taşıma şirketlerine 
tanıtılacak ve test ettirilecek.
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MARS LOGISTICS’TEN YENİ 
BİR YATIRIM DAHA

OSD BAŞARILI TEDARİKÇİLERİ 
ÖDÜLLENDİRDİ!

Mars Logistics  yatırımlarına devam ediyor. Son olarak Hadımköy Lo-
jistik Merkezinde Muratbey Gümrüğüne bağlı Yanıcı Antrepo hizmeti 
vermeye başlayan lojistik şirketi, kozmetik, kimya, ilaç gibi sektörlere 
hizmet verecek. Mars Logistics, yeni yatırımıyla Gümrük Yönetme-
liği’ne göre EK62 kapsamında olan, yapısında kimyasal özellikler bu-
lunan, insanlara ve çevreye zarar verme potansiyeli bulunan tehlikeli 
maddelerinin alınabildiği özel yangın ve korunma düzeneği kurulan 
Yanıcı Antrepo ile kozmetik, kimya, ilaç gibi sektörlere hizmet ver-
meyi planlıyor. Yatırıma ilişkin detayları aktaran Mars Logistics Teda-
rik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdürü Mithat Sahillioğlu, 
tehlikeli madde depolama işleminin oldukça hassas ve titizlik gerek-
tiren bir hizmet olduğunun altını çizerek “ADR kapsamındaki yükler, 
yüksek donanıma sahip özel alanlarda, kimyasal maddenin yapısına 
bağlı olarak muhafaza edilmeli ve yanıcı antrepolarda de-polanmalı-
dır.” dedi. Müşterilerin tek lokasyonda hem yanıcı özellik taşıyan yüklerini hem de bu riski taşımayan normal yüklerinin boşaltımını 
yapabileceklerini belirten Sahillioğlu, Hadımköy Lojistik Merkezine Yanıcı Antrepo ekleme nedenlerini hakkında, “Yanıcı Antrepo-
muzu faaliyete geçirmemizdeki en büyük sebep müşterilerimize zaman kazandırmak istememiz” ifadesini kullandı.

Türkiye otomotiv sektörünün çatı kuruluşu olan ve bu yıl 46. 
yılını kutlayan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), geleneksel 
Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri’ni sahiplerine teslim etti. Kalite 
anlayışı, teslimat güvenirliği, teknoloji geliştirmedeki yetkinliği 
ve rekabetçilik kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme 
ile Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Ayrıca bu 
yıl ilk kez OSD üyelerinin değerlendirmesi sonucunda “Tek-
noloji ve Yenileşme” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde de 
tedarik sanayi temsilcilerine ödülleri takdim edildi. Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Küresel otomotivde rekabetçiliğin en önemli unsur-
larından biri tartışmasız kuvvetli bir tedarik sanayiine sahip olmak. Ülkemizdeki yetkin tedarik sanayii ile birlikte ekonomimize en 
yüksek seviyede katkıyı sağlamak adına birlikte çalışıyoruz. Sinerji içinde çalıştığımız tedarik sanayiimizin katkılarıyla bugün binek 
araçlarda yüzde 66, ticari araçlarda yüzde 79’a varan yerlilik oranlarına ulaştık. Tedarik sanayimizin başarılarına dikkat çekmeye ve 
ödüllendirmeye her zaman ayrı bir önem veren Derneğimiz, 30 yıla yakın bir süredir Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri’ni, tedarikçi-
lerimiz ile buluşturmayı özenle sürdürüyor. 2019 yılındaki performansları ile ödül almaya hak kazanan kuruluşları ve çalışanlarını 
kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

LOJİSTİK

TEMSA İŞ MAKİNALARI, 
 CROWN VE KOMATSU FORKLİFT İLE BÜYÜYOR

SCANIA, PAZARDAN FAZLA BÜYÜDÜ

Temsa İş Makinaları, Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğü, endüstriyel ürünlerde dün-
yanın önde gelen markalarından Crown Depo Çözümleri ve Komatsu forklift ile büyü-
mesini sürdürüyor. Depo çözümleri uzmanı, dünyanın önde gelen forklift ve depo ekip-
manları üreticilerinden Crown, satış adetlerini %94 artırarak pazarda kendinden söz 
ettirirken, dizel forklift pazarının lider markası Komatsu satış adetlerini %27 artırarak ilk 
9 ayda yerini sağlamlaştırdı. Hizmet odaklı yaklaşımıyla müşterilerinin çözüm ortağı olan 
Temsa İş Makinaları, endüstriyel ürünlerde hizmet sunduğu Crown Depo Çözümleri 
ve Komatsu forklift markalarıyla 2020 yılının ilk 9 ayında büyümesini sürdürdü. Crown 
Depo Çözümleri, her ihtiyaca yönelik zengin ürün gamı, farklı tasarımı ve dayanıklılığı-
nın yanı sıra verimliliği, fonksiyonelliği ve inovatif çözümleriyle akülü forklift satış adet-
lerini %94 artırdı. Crown, pandeminin olumsuz etkilerine ragmen depo ekipmanları 
pazarında ise payını %50 oranında arttırmayı başardı.  Endüstriyel pazarda pandeminin 
etkilerine rağmen müşterilerinin yanında yer alarak büyümelerinden memnuniyetini dile 
getiren Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, Crown Depo Çözümleri ve 
Komatsu forklift markalarının 9 aylık performansı ve bundan sonraki hedefleriyle ilgili, 
Crown ile uzun vadeli hedeflerinin tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde faaliyet göste-
ren işletmelerin öncelikli tercihi olmak olduğunu ifade etti.

Ağır ticari araç pazarında Scania’nın tercih edilme ora-
nı artıyor. Ekim ayında gerçekleştirdiği 170 adetlik sa-
tışla ithal ağır ticari araç pazarındaki liderliğini sürdü-
rürken, en çok tercih edilen ilk 3 marka arasında yer 
aldı. Bu adetlerle Scania Ekim ayında toplam pazarda 
yüzde 9,15’lik Pazar payına ulaştı. Scania Türkiye Satış 
Müdürü Bayazıt Canbulat Ekim ayı boyunca önde ge-
len taşımacılık firmalarına gerçekleştirilen teslimatları 
hatırlatarak “Ekim ayı boyunca 166 adet çekici, 4 adet 
kamyon olmak üzere toplam 170 adetlik teslimat ger-
çekleştirdik” dedi. Canbulat, yılsonuna kadar gerçekle-
şecek işbirliklerinin de bulunduğunu sözlerine eklerken 
“En çok tercih edilen ilk 3 marka arasında yer alırken, 
ithal ağır ticari araç segmentindeki liderliğimiz de sürü-
yor. 2020 yılının ilk 10 ayında toplam 863 adetlik satış 
rakamına ulaştık. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yapı-
lan 322 adetlik satışa göre yüzde 168 oranında bir artış 
gerçekleştirerek toplam pazarın üzerinde bir büyüme 
gerçekleştirdik. Hedefimiz kalan iki ayı da müşterileri-
mizin taleplerini karşılayacak şekilde verimli geçirmek” 
şeklinde konuştu.
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SunExpress, Uçuş Öncesi Antijen Testi Denemelerine Başladı

Lufthansa ve Türk Hava Yolları’nın ortak kuruluşu 
SunExpress, Düsseldorf Havalimanı ve Malteser iş birliği 
ile 8 Aralık itibarıyla tüm Düsseldorf- Antalya uçuşlarında 
yolcularına isteğe bağlı olarak uçuş öncesi ücretsiz hızlı 
antijen testi denemelerine başladı. Havayolu, deneme 
sürecinin 31 Aralık’a kadar Düsseldorf - Antalya uçuşlarında 
devam edeceğini açıkladı. Yolcularının ve uçuş ekiplerinin 
sağlıklı ve emniyetli seyahat etmesini sağlamak amacıyla 15 
dakikada sonuç veren hızlı antijen testi sunmaya başlayan 
SunExpress, deneme sürecinin ardından gerçekleştirilecek 
değerlendirmelerin sonucuna göre bu testi, Almanya’dan 

Türkiye’ye olan daha fazla uçuşta uygulamayı planlıyor. 
SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “Avrupa’dan 
Türkiye’ye gelecek misafirler için hızlı antijen testi 
denemeleri yapan ilk havayoluyuz. Önümüzdeki yıl için test 
stratejimizi belirleyebilmek adına 31 Aralık’a kadar elde 
edilen verileri değerlendireceğiz. Amacımız, uçuşlarımızda 
misafirlerimizin sağlığını ve güvenliğini sağlarken onlara 
endişe duymadan seyahat etme deneyimi sunmak ve 
gelecekte hava taşımacılığını canlandırmaya yardımcı olacak 
yenilikçi süreçler oluşturmaktır” dedi.

GAYRİMENKUL - İNŞAAT

“İnşaat Ve Emlak Sektörü Dijitalleşmeli”

İnşaat ve Emlak sektörü büyü-
mesini sürdüren nasir sektörlerin 
başında geliyor. Korona virüs ne-
deniyle etkilenen inşaat ve emlak 
sektörü yine de büyümesini sür-
dürdü. Dijital Projeler Girişimci-
si Adem Atbaş, inşaat ve emlak 
sektörünü değerlendirerek “ 
daha da büyüyecek” dedi.

İnşaat ve emlak sektörü tüm dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de de ivme kazanmaya 
devam ediyor. Büyümenin nedenini ve 
sektörün geleceğini değerlendiren Adem 
Atbaş, “ her sektörde olduğu gibi inşaat 
ve emlak sektöründe de dijitalleşmeyi 
tam manasıyla yerine getiren firmalar 
büyümeye devam edecek. Dijitalleşmeyi 
başaramayan veya eksik yapan firmalar 
ise zamanla yok olacaklar” ifadelerini 
kullandı.

“İNŞAAT VE EMLAK 
DİJİTALLEŞMELİ”

Dijitale geçen, online ve çevrim içi hiz-
metler veren sektörler arasında görünen 
inşaat ve emlak sektörü de maalesef tam 
anlamı ile dijitalleşmedi. Mevcut dijital 
projeler üzerinden ilerlemeye çalışan 
sektörün daha kalıcı ve daha alternatif 
üreten projeler ile dijitale geçmeleri ge-
rekiyor. Örneğin, emlak işiyle uğraşanla-
rın uğrak yeri sahibinden. com ’dur ama 

emlakçıların kendilerine 
ait bir yerel, bölgesel 
veya ulusal projeleri bu-
lunmuyor. Tekelcilik hem 
sektör mensuplarına 
hem de ülke ekonomi-
sine kaybettirir” diyerek 
önemli tespitlerde bu-
lundu.

İnşaat ve emlak sektö-
rünün daha da dijitalleş-
mesi gerektiğini savunan 
Adem Atbaş, inşaat ve 
emlak sektörüne men-
sup firmaların ve kişilerin 
yeni dijital projelere imza 
atması gerektiğini belirtti.

“İSTİHDAMI DA 
SIRTLIYORLAR”

İnşaat ve emlak sektörünün en çok istih-
dam sağlayan sektör olduğunu belirten 
ünlü girişimci Adem Atbaş, “yalnızca 
inşaat ve emlak sektörüne odaklanmış 
dijital istihdam projeleri, online satış pro-
jeleri, e-ticaret projeleri geliştirilmelidir” 
ifadelerini kullandı.

Sektör Platformları tarafından yayınlanan 
raporlarını analiz ettiğini belirten Adem 
Atbaş, “dijital projelere en çok ihtiyacı 
olan sektörlerden biri de inşaat ve emlak 

sektörüdür. Sektör mensupları bu açığı 
bir an önce görmeliler” şeklinde açıkla-
malarda bulundu.

“İNŞAAT VE EMLAK SEKTÖRÜ 
İNSANLARIN FİKİRLERİNE 
KULAK VERMELİ”

“İnşaat ve emlak sektörü insanların fi-
kirlerine ve önerilerine kulak vermeli” 
diyen Dijital Projeler Girişimcisi Adem 
Atbaş, “ geliştirilecek dijital projelerde 
insanlarla birlikte çalışılabilir. Onların fi-
kir ve önerileri doğrultusunda yeni inşaat 
projeleri, yeni emlak konseptleri gelişti-
rilebilir. Dünyada farklı örnekler mevcut, 
bu örnekleri yerelleştirerek ülkemizde 
faaliyete geçirebilirler.” İfadelerini kul-
landı.

“KALİTE SEKTÖRE DAHA 
FAZLA KAZANDIRIR”

Kalite sektöre daha fazla kazandırır diyen 
Adem Atbaş bunu bir örnekle açıkladı. “ 
Bir emlak ilanında kaliteli ve doğru pers-
pektiften çekilmiş fotoğraflar satışı ikiye 
hatta üçe katlar. Buna ek olarak güzel bir 
dijital proje ile bunu insanlara sunanlar 
sektörün en çok kâr edenlerinden olur” 
ifadelerini kullandı.
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GABORAS’ta Yeni Dönem

Türkiye’nin stratejik 
ihtiyaçlarına yatırım 
yapma vizyonuyla faa-
liyet gösteren güç bir-
liği SENYAP Yatırım 
Ortaklığı’nın; MÜSİAD 
ile Yıldız Teknik Üni-
versitesi ortaklığında 
kurduğu Gayrimenkul 
Borsası A.Ş.’nin (GA-
BORAS) İcra Kurulu 
Başkanlığı’na Ahmet 
Buğa getirildi.

Yapılan Genel Kurul’un ar-
dından GABORAS Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na Mustafa 
Aykut gelirken; yönetim ku-
rulu üyeliklerine ise Ali Reis 
Topçu, Burhan Özdemir, 
Mahmut Asmalı, Fahrettin 
Oylum, Osman Çalışkan ve 
Prof.Dr. Bülent Bayram ge-
tirildi. Ahmet Buğa, GABO-
RAS İcra Kurulu Başkanı ola-
rak atandı. Yönetim Kurulu 
ve lider kadrosu yenilenen 
GABORAS’ın, Türkiye’nin 
ve dünyanın gayrimenkul 
borsası olma vizyonu için 
Danışma ve Strateji Kurulu 
oluşturuldu. MÜSİAD Ku-

rucu Başkanı Erol Yarar’ın 
başkanlık yapacağı Danış-
ma ve Strateji Kurulu’nda 
Bekir Yener Yıldırım ve 
Dr. İlkay Gültaş yer alıyor. 
GABORAS’ın gayrimenkul 
sektörünü geliştirmeye ve 
büyütmeye devam edeceği-
ni söyleyen GABORAS İcra 
Kurulu Başkanı Ahmet Buğa 
şöyle konuştu: “Yeni dö-
nemde kadromuzun yerel 
ve global bilgi ve tecrübe-
siyle gayrimenkul alım satım 
süreçlerinin dijitalleşmesi ve 
güvenli gayrimenkul ticareti 
platformunun hızla hayata 
geçirilmesi faaliyetlerimize 
hız vereceğiz. Önceliğimiz 
GABORAS’ın teknolojisini ve 
altyapısını tercih eden müş-
terilerimize hizmetlerimizi 
sürekli geliştirerek, mem-
nuniyetlerini arttırmaktır. 
Bununla birlikte, hedefimiz 
GABORAS’ı gayrimenkul 
teknolojilerimizi kullanarak 
uluslararası gayrimenkul ve 
sermaye piyasası standartla-
rına uygun bir pazar yeri ha-
line getirmek ve elektronik 
piyasa yapılanmasını gerçek-
leştirmektir.”

GABORAS İcra Kurulu Başkanı Ahmet Buğa Kimdir?

İş hayatında ADESE, SEHA YAPI’da bir çok kademede görev yapan Buğa, 2009 - 2012 yılları arasında İttifak 
Holding İcra Kurulu Üyeliği ve Risk Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ahmet Buğa son olarak, SENYAP 
Yatırım Ortaklığı’nın Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.  Selçuk Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mü-
hendisliği’nde lisansını, Loughborough Üniversitesi İslami Bankacılık ve Finans alanında ise “Menkul Kıymetler 
Borsalarında Volatilite ve Muğlak Ticaret” teziyle yüksek lisansını tamamlayan Ahmet Buğa, evli ve 3 çocuk 
babasıdır.
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Bodrum’un Liderliği 
Pandemi Dinlemiyor

Kasımda Markalı Konut 
Alımında Konut Kredisi Ve 

Senet Kullanımı Arttı

Bodrum, pandemiye rağmen yerli ve yabancı yatırımcı-
ların ilgisini çekmeye devam ediyor. İlçede gayrimenkul-
den otele, hastaneden hizmet sektörüne farklı alanlarda 
devam eden yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı. 
Koronavirüsün Bodrum’a ilgiyi durdurmadığını belirten 
Lüks Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Bodrum son dö-
nemin parlayan yıldızı. Bu, pandemiye rağmen değişmedi. 
Başta gayrimenkul olmak üzere tüm sektörlerde bu süreç-
te projeler başladı. Farklı alanlardaki yatırımların toplam 5 
milyar doları aştı” dedi. Bu süreçte dünyaca ünlü markala-
rın yatırımlar yaptığını belirten Alp, “Bodrum lüks turizmin 
dünyadaki sayılı destinasyonlarından biri olmaya aday. Son 
dönemde dünyanın çok prestijli markaları tarafından otel 
ve restoranlar açıldı, birçok yatırım yapıldı. Bunda uluslar 
arası marinalara sahip olmasının da etkisi büyük” diye ko-
nuştu. Özellikle yerli yatırımlarda gayrimenkulün öne çık-
tığına dikkat çeken Alp “Vaka yoğunluğu, apartmanlardaki 
gürültü, yürüyüş alanlarının azlığı, kalabalıklardan kaçmak 
isteme gibi nedenlerle Bodrum’daki yazlıklar normalleş-
meden sonra zaten dolmuştu. Buna home office çalışma 
ve uzaktan eğitim de eklenenince birçok insan kışın da kal-
maya karar verdi. Bu nedenle yeni gayrimenkul arayışları 
arttı” dedi. 

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağır-
lıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği 
konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni 
Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; kasım ayında, bir 
önceki aya göre %0.35, geçen yılın aynı dönemine göre 
%8.03 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak 
ayına göre ise %103.2 oranında nominal artış gerçekleş-
ti.  Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, kasım ayında bir önceki 
aya göre 1+1 konut tipinde %0.16, 2+1 konut tipinde 
%0.82 ve 3+1 konut tipinde %0.20 nominal artış, 4+1 
konut tipinde %0.48 oranında nominal azalış yaşandı. 

YABANCIYA SATIŞ ORANI %8.75, BANKA 
KREDİSİ VE SENET KULLANIMINDA ARTIŞ

Kasım ayında markalı konut projeleri kapsamında ger-
çekleştirilen satışların %8.75’lik (son 6 aylık ortalama 
%7) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. 
Bu satışlarda %38.57 oranında 2+1 özellikteki konutlar 
tercih edildi. Markalı projelerden konut satın alan müş-
terilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oran-
ları incelendiğinde, kasım ayında peşinat kullanım oranı 
%44.26, banka kredisi kullanım oranı %23.33 ve senet 
kullanım oranı %32.41 olarak gerçekleşti. Ekim ayında 
peşinat kullanımı %49.87, banka kredisi kullanımı %20
.31, senet kullanımı %29.82 olarak gerçekleşmişti.  
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ŞUA İNŞAAT 2021’DE İKİ YENİ PROJE HEDEFLİYOR

Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, 2020 yılını değerlendirerek şirketin 2021 
planlarını ve gayrimenkul sektörü trendleriyle ilgili tahminlerini paylaştı.

Hayata geçirdiği projelerle bulunduğu lokasyonların mimari, 
sosyal ve finansal gelişimine öncülük eden Şua İnşaat, 2020 yı-
lında pandemiye rağmen yıllık hedefinin yüzde 60’ını gerçek-
leştirdi. Kadıköy Fikirtepe’de konumlanan son projesi Elite 
Concept’in satışlarının çoğunu tamamlayan Şua İnşaat, 2021 
yılının son çeyreğinde İstanbul Anadolu yakasının iki farklı lo-
kasyonunda, insana ve doğa dost tasarımlı, hem konut hem de 
ticari ünitelerin bir arada olduğu yeni projelerini hayata geçir-
meyi planlıyor.

“2021 YILINDA YENİ PROJELERİMİZE 
ODAKLANACAĞIZ”

Şua İnşaat olarak yola çıktıkları ilk günden bu yana “Daha iyi 
bir gelecek için ne yapabiliriz?” düşüncesiyle yol almayı misyon 
edindiklerini ifade eden Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Nimetullah Kaya, “Bu misyonla, çağın şartları doğrultusunda 
toplumun değişen beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt verebilmek 

adına sürekli yenilenen ve ileri teknolojiyle modern mimari-
nin buluştuğu yapılara imza atan kalite odaklı bir şirket olmak 
için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu 
yıl yaşadığımız Covid-19 süreci ile birlikte tüm sektörlerde iyi 
bir planlama yapmanın ve zorlu ekonomik şartlarda devamlılığı 
sağlamanın ne kadar önemli olduğu çok daha iyi anlaşıldı. Şua 
İnşaat olarak yaşadığımız bu olağanüstü durumdan ötürü 2021 
yılı başında planladığımız yeni projelerin sürecini, 2021 yılının 
son çeyreğine öteledik. Kadıköy Fikirtepe’de konumlanan son 
projemiz Elite Concept’teki konutların ve ticari ünitelerin satış-
larını tamamladıktan sonra İstanbul Anadolu yakasının iki farklı 
lokasyonunda yine konut ve ticari ünitelerin bir arada olduğu 
yeni projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

“GELECEĞİN AKILLI ŞEHİRLERİ İÇİN AKILLI 
BİNALAR TASARLIYORUZ”

Sürdürülebilir bir gelecek için akıllı şehirlere yatırım yapmak 
gerektiğini belirten Nimetullah Kaya, “Şehirleşmenin hızla art-
ması teknolojik ve çevre dostu projelere olan ihtiyacı da bir o 
kadar artırıyor. Enerji kaynakları giderek azalırken enerji ihti-
yacının da hızla arttığı bu dönemde verimlilik ve tasarruf kritik 
öneme sahip. Biz de bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak ha-
yata geçirdiğimiz projelerimizde gri su arıtma sistemi ile ban-
yo, mutfak ve lavabolarda kullanılan sular ve yağmur sularını 
arıtıyoruz. Bu sayede tüm peyzaj alanlarının sulama çalışmaları 
ve klozet rezervuarlarında kullanılacak su ihtiyacı karşılanıyor. 
Projelerde ortak alanların aydınlatma ve sıcak su ihtiyacı içinse 
güneş panellerimiz ile güneş enerjisinden yararlanıyoruz. Tüm 
bu uygulama yöntemleri sayesinde hem çevreyi koruyor hem 
de tasarruf sağlıyoruz. Bunun yanında akıllı telefon ya da tablet-
lerle internet bağlantısı üzerinden kontrolü sağlanabilen akıllı 
ev konseptlerimizle insanların hayatını kolaylaştırıyoruz” açık-
lamasında bulundu. 

Pandemi ile birlikte tüketicilerin konut tercihleri değişti
Gayrimenkul sektöründe son 30 yıl içerisinde üretim ve ve-
rimlilik açısından güzel bir dönem yaşadıklarını söyleyen Kaya, 
“Pandemiyle birlikte çalışma hayatının evlere doğru kayması, 
şirketlerin pek çoğunun ağırlıklı olarak evden çalışma düzeni-
ni kalıcı hale getirmesi, eğitimin online platformlara taşınması, 
insanların evlerinde daha fazla zaman geçirme ihtiyacı gibi yeni 
normalin getirdiği değişimlerin etkisiyle tüketicilerin konut ter-
cihlerinde de değişiklikler yaşanmaya başladı” dedi.
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Türkiye Uluslararası Gayrimenkul Yatırımında 
Pandemiye Rağmen Tüm Rakiplerini Solladı

TÜİK verilerine göre yabancılara ya-
pılan konut satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre % 24,4 artarak 4 bin 
962 adede ulaştı, Ocak-Kasım döne-
minde ise bir önceki yılın aynı döne-
mine göre % 9,5 azalarak 36 bin 385 
adet olarak gerçekleşti. Verileri de-
ğerlendiren GİGDER Başkanı Ömer 
Faruk Akbal, “Pandemi sonrası 
uluslararası konut satışlarında Yu-
nanistan % 80, İspanya ve Portekiz 
% 40-50 oranında kayıp yaşarken 
Türkiye olarak yılı sadece % 10 ka-
yıpla atlatacak olmamız, uluslararası 
arenada rakiplerimize kıyasla pozitif 
ayrıştığımızın en önemli göstergesi” 
dedi. Akbal, Türkiye’nin sahip oldu-
ğu avantajlarla Avrupa ve Orta Asya 
ülkelerinin en gözde pazarları arası-
na katıldığını kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ait konut 
satışları istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre, yabancı-
lara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 
% 24,4 artarak 4 bin 962 adede ulaştı. Yabancılara yapılan 
konut satışlarında Kasım 2020’de ilk sırayı 2 bin 443 konut 
satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 893 konut satışı 
ile Antalya, 297 konut satışı ile Ankara, 182 konut satışı ile 
Yalova ve 174 konut satışı ile Bursa izledi.

IRAK BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMADI

Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 876 konut satın 
aldı. Irak’ı sırasıyla, 860 konut ile İran, 434 konut ile Rus-
ya Federasyonu, 203 konut ile Afganistan ve 202 konut ile 
Kuveyt izledi. Verilere göre, Ocak-Kasım döneminde ise 
yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre % 9,5 azalarak 36 bin 385 adet olarak ger-
çekleşti.

AKBAL: GİDDER OLARAK ÖNGÖRÜLERİMİZ 
DOĞRU ÇIKTI 

Yabancılara yapılan konut satışlarının 36 bin adet sınırını 
aşmasının yıl sonu öngörülerini doğruladığını belirten Gay-
rimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı 
Ömer Faruk Akbal, “GİGDER olarak, bu yıl sonu itibarıyla 
uluslararası gayrimenkul yatırımlarının 40 bin adedi bularak 
sektörün yılı en az zararla kapatacağını öngörüyorduk. Ka-
sım ayı verileri, buna ulaşacağımızın sinyalini verdi. Bununla 
birlikte Türkiye’nin uluslararası gayrimenkul satışlarında-
ki konumunun rakiplerine kıyasla pandeminin etkilerine 
rağmen pozitif anlamda ne kadar ayrıştığını gözlemledik. 
Pandemiyle birlikte Yunanistan uluslararası gayrimenkul sa-
tışında % 80, İspanya, Portekiz % 40-50 oranında kayıp ya-
şarken Türkiye olarak biz neredeyse % 10 kayıpla atlataca-
ğız. Bu da pandeminin dünyada oluşturduğu böyle zorlu bir 
süreçte Türkiye’nin sağlık, yaşam, coğrafya, kültür gibi pek 
çok alanda sahip olduğu avantajları ile uluslararası rakipleri 
arasında ne kadar öne çıktığını bir kez daha gösterdi” de-
ğerlendirmesinde bulundu. Akbal, Türkiye’de pandeminin 
etkilerinin azaldığı Ağustos ayından bu yana yükselme gra-
fiği sergileyen uluslararası gayrimenkul satışlarında pande-
mideki iyileşme sürecine bağlı olarak kademeli olarak artış 
yaşanacağını kaydetti. 
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ASAŞ, 2020 YILINI İHRACATTA 
260 MİLYON DOLAR İLE KAPATACAK

Türkiye’nin en büyük 65’inci 
sanayi kuruluşu olan ASAŞ, 
30’uncu kuruluş yıldönümü ve-
silesiyle yaptığı çalışmaları ve 
2021 hedeflerini gerçekleştir-
diği online toplantı ile aktardı. 
Toplantıda konuşan ASAŞ Ge-
nel Müdürü Derya Hatiboğlu, 
iç pazardaki daralmaya rağmen 
Avrupa pazarındaki talebin de-
vam etmesi sayesinde üretim-
de bir düşüş yaşamadıklarına 
dikkat çekti. 2020’nin ilk yarı-
sında 111 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdiklerini belirten 
Hatiboğlu, 2020 yılını 260 mil-
yon dolar ihracatla kapatmayı 
hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl 30’uncu kuruluş yıldönümünü 
kutlayan Türkiye’nin lider sanayi kuru-
luşlarından ASAŞ, 2020 yılının değer-

lendirmesini yapmak ve 2021 planları-
nı aktarmak için ASAŞ Genel Müdürü 
Derya Hatiboğlu’nun  ev sahipliğinde 
düzenlediği online bir basın buluşması 
düzenledi. ASAŞ’ın marka özünü 30 
yıllık iş yapma felsefesinden ve tut-
kusundan yola çıkarak “Hayatın her 
alanına değer katar” olarak belirle-
diklerini söyleyen Hatiboğlu, pandemi 
sürecine dair değerlendirmelerde de 
bulunarak ASAŞ’ın ihracattaki başarılı 
çalışmalarına değindi. 

YILIN İLK YARISINDA 111 
MİLYON DOLAR İHRACAT

Bugün 6 kıtada 90’dan fazla ülkeye 
ihracat yapan ASAŞ, Türkiye’nin en 
büyük ihracatçıları arasında yer alı-
yor. Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 
arasında 52’inci sırada bulunan ASAŞ, 
2019 İDDMİB İhracatın Metalik Yıldız-
ları Ödül Töreni’nde İDDMİB İhracat 
Şampiyonları kategorisinde ikincilik, 
Alüminyum Yassı Ürünler kategorisin-
de birincilik ve Alüminyum Çubuk & 
Profiller kategorisinde ikincilik ödülle-
rinin sahibi oldu. Bu yıl ihracat odaklı 
bir büyüme gerçekleştirdiklerini be-
lirten Hatiboğlu, “2019’da ihracatın 
tüm satışlarımızdaki oranı yüzde 53 
oldu. 2019 yılı toplam ihracat tutarı-
mız 268 milyon dolar iken 2020 yılının 
ilk 6 ayında 111 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdik. 2020 yılı sonu rakamı-
mızın 260 milyon USD olmasını bekli-
yoruz” dedi.

ALÜMİNYUM 
EKSTRÜZYON’DA 2020’NİN 
İLK 10 AYINDA 2019’A GÖRE 
İHRACAT HACMİ YÜZDE 5 
ARTTI 

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu arasında 65’inci sırada yer alan 

ASAŞ’ın başarı yolculuğunun 1990 yı-
lında bir aile şirketi olarak Gebze’de 
alüminyum profil üretimiyle başladığını 
anlatan Hatiboğlu, bugün alüminyum 
profil, alüminyum kompozit panel, 
alüminyum yassı mamuller, PVC pro-
fil, panjur ve kepenk sistemleri olmak 
üzere 5 ana iş kolunda faaliyet göster-
diklerini belirtti. 

YURTDIŞI TALEPLER 
SAYESİNDE ÜRETİMDE 
AZALMA YAŞANMADI

Pandemi sürecinde yurtiçi pazarında 
ciddi bir daralma yaşandığının altını çi-
zen Hatiboğlu, 2020’nin ikinci yarısın-
da gerek yurtiçinde inşaat sektöründe 
gerekse ihracat pazarlarında gerçek-
leşen toparlanmayla geçen yılki satış 
tonajına ulaşabileceklerini öngördük-
lerini ifade etti. 

ASAŞ İKİ YILDA 22.5 MİLYON 
EURO YATIRIM YAPTI

Büyümenin ancak yatırımla mümkün 
olacağını söyleyen ASAŞ Genel Müdü-
rü Derya Hatiboğlu, bu çerçevede şir-
ketin yatırımlarına hız kesmeden de-
vam ettiğini belirtti. Hatiboğlu, 2019 
ve 2020 yılında alüminyum sektörüne 
yönelik hizmet veren iki iş birimi için 
yaklaşık 22,5 milyon Euroluk bir yatı-
rım yaptıklarını söyledi.

AR-GE’YE 17 MİLYON TL 
HARCADI

ASAŞ’ın hem Türkiye’ye hem sektö-
re değer katmak için çalıştığının altını 
çizen Hatiboğlu, bu çerçevede Ar-Ge 
ve inovasyona sürekli yatırım yaptıkla-
rını söyledi. ASAŞ’ın 2020 yılındaki Ar-
Ge harcamaları yaklaşık 17 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 
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Türkiye’de veri merkezi sektö-
rünün önde gelenlerini buluş-
turan “Data Center İstanbul 
2020 Konferansı”, 8 Aralık’ta 
çevrim içi olarak düzenlendi. 
Kamu ve özel sektörünün önde 
gelen isimlerinin katıldığı kon-
feransta Global Bilişim Derneği 
(BİDER) Başkanı Şenol Vatan-
sever de salon başkanı olarak 
açılış ve kapanış konuşmalarını 
yaptı.

Sektörün önemli firmalarının sponsor-
luğunda güncel konuların konuşulduğu, 
üst düzey veri merkezi profesyonelle-
rinin yer aldığı etkinlik, katılımcılarına 
mükemmel bir networking ortamı 
sağladı. “B2B” toplantılarında rastgele 
eşleşen izleyiciler yarım dakika ile beş 
dakika arasında hızlı tanışma seansla-
rında sanal kartvizit paylaşımları yap-
tı. Konferans boyunca “Belediyecilik 
ve Kamu Teknoloji Uygulamalarında 
Veri Merkezi Kullanımı”, “Bütünleşik 
Çözüm ve Yazılımların Sistem Ve-
rimliliğine Etkisi”, “Veri Merkezinizi 
Yabancı Lisans Olmadan ve Donanım 
Maliyetinizi de Minimum %30 Düşü-
rerek Yönetmek İster misiniz?”, “Veri 
Merkezlerinde Sürdürülebilir Verimli-
lik Yaklaşımları”, “Pandemi Dönemin-
de Veri Merkezlerinin Ön Plana Çıkan 
Fonksiyonları”, “Veri Merkezlerinin 
Deprem Risk Yönetimi”, “Değişen 
İklim Etkisinde Kentlerimizin Serbest 
Soğutma Potansiyeli”, “Çevreye Du-
yarlı Veri Merkezi Soğutma Çözümle-
ri”, “Başarılı Bulut Projeleri için Edge 
Computing’in Önemi”, “Veri Merkez-
lerinde Enerji Verimliliğine Yönelik 
CFD Modelleme Örneği” başlıkla-
rında konunun uzmanları sunumlarını 
gerçekleştirdi. Canlı demolar ile izle-
yiciler ürünleri detaylı olarak inceleme 
imkanına kavuştu.

DÜNYADA DEĞER KAZANAN VERİ “DATA CENTER 
İSTANBUL 2020 KONFERANSI”NDA MASAYA YATIRILDI

VATANSEVER: 5G’NİN YÜKSEK HIZI VE YAYGINLAŞMASI 
İLE BERABER MOBİLİTE ARTACAK

Konferansla ilgili açıklamalarda bulunan BİDER Başkanı Vatanse-
ver, Kovid-19 küresel salgınının başlaması ile beraber dünyada ve 
Türkiye’de sağlık, ekonomi ve teknoloji başta olmak üzere birçok 
alanda büyük değişimler yaşandığını belirtti. İnsanoğlunun zorlandığı 
dönemlerden geçtiklerini kaydeden Vatansever, “Kriz dönemlerinde 
değişimlere ayak uydurabilenler durumu fırsata da çevirebiliyor. Bir-
çok sektör evden çalışmaya başladı. Dijital dönüşümde öncü olmak 
isteyenler gerekli yatırımları geçmişte de yapıyordu. Dijital dönüşü-
me iten unsurlar arasında çeviklik ihtiyacı ve rekabet ortamı da var-
dı. Bulut tabanlı bilgi teknolojileri altyapısı kullananlar yeni normale 
daha kolay uyum sağladı. Ağırlıklı olarak kendi sistem odalarını kul-
lananlar ise sistemlerinin en azından bir kısmını bulut teknolojilerine 
aktarmaya başladı. Küresel pandemi ile beraber doğası gereği değişi-
me daha kapalı olan sektörlerde bile dijital dönüşüm için aksiyon al-
mak zorunluluk haline geldi.” ifadelerini kullandı. Vatansever, 5G’nin 
yüksek hızı ve yaygınlaşması ile beraber mobilitenin artacağını, çok 
daha fazla cihazın birbirine bağlanabileceğini belirterek, 2025 yılında 
globaldeki ve Türkiye’deki veri trafiğinin günümüze göre 2,5 kat art-
masının beklendiğini bildirdi.
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BAUMIT İLE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI
Konforlu ve mutlu bir hayat için sağlık en önemli parametre olarak karşımıza çıkıyor. Baumit 

geliştirdiği ürünlerle yaşam alanlarının nefes almasını sağlayarak sağlığımızı verdiği önemi kanıtlıyor.

Baumit Ar-Ge merkezinde birçok 
çok kez test edilen ve kalite kont-
rolden geçerek geliştirilen Open 
Isı Yalıtım Sistemi ve Klima Sağlıklı 
Sıva ve Boya Sistemleri ile Baumit, 
yaşam alanlarının nefes almasını 
sağlıyor. Yüksek geçirgen ısı yalıtım 
sistemi Open, rahat bir yaşam için 
ideal iç mekan iklimi oluşturuyor. 
Havadaki nemin kontrol edilmesini 
sağlayan Klima ise her mevsime uy-
gun, hoş ve optimum bir iç mekan 
iklimi elde edilmesini sağlayarak; 
Baumit’in Ar-Ge’yi DNA’sına kodla-
dığını kanıtlıyor. Avrupa mantolama 
devi Baumit, bir yapının meydana 
getirildiği ilk aşamasından, içerisinde 
yaşamanın başladığı ana kadar tüm 

süreçlerde sağlıklı,  enerji verimliliği 
yüksek ve güzel yapılar oluşması için 
farklı ürün gruplarının Ar-Ge ve üre-
tim çalışmalarına kesintisiz devam 
ediyor. Bu noktada yapı sektörü-
nün ihtiyaçlarına inovatif çözümler 
geliştiren Baumit; alçı, çimento ve 
kireç esaslı sıva ürünlerinin tümü-
nün üretimini yapan Türkiye’de tek 
marka olma özelliğini taşıyor. Her 
gün vücudumuzu sağlıksız bir yaşam 
tarzı, beslenme şekli, yetersiz oksi-
jen ve sayısız zararlı madde içeren 
havaya maruz bırakıyoruz. Ancak, 
konforlu ve mutlu bir hayat için 
sağlık en önemli parametre olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu konuda yapılan 
araştırmalarda bu bilgiyi destekler 
nitelikte. Avrupa’nın tamamında 
gerçekleştirilen anket projesi Euro 
barometer, Avrupalıların dörtte 
üçünün mutlulukları için en önemli 
değerin sağlık olduğunu belirtiyor. 
Baumit geliştirdiği ürünlerle yaşam 
alanlarının nefes almasını sağlayarak 
sağlığımızı verdiği önemi kanıtlıyor.

ÖZDAYI: TÜRKİYE’NİN EN 
GENİŞ SIVA ÜRÜN GAMINA 
SAHİP OLAN MARKAYIZ

Ömrünün %90’ını kapalı alanlar-
da geçiren insanoğlu, pandemi ve 
kış mevsiminin gelmesi nedeniyle 
neredeyse zamanının tamamını iç 
mekânlarda geçiriyor. Bu nedenle 
insanların sağlıklı, enerji verimliliği 
yüksek ve güzel yapılarda yaşaması-
nın önemi daha da artıyor. Bu far-
kındalıkla ürünler geliştiren Baumit 
Türkiye Genel Müdürü Atalay Öz-
dayı, “Bir yapının temelinin atıldığı 
ilk andan, içinde yaşam başladığı ana 
kadar her aşamada sağlıklı, enerji 

verimliliği yüksek ve güzel yapılar 
için ürünler üretiyoruz. Avrupa’nın 
mantolama devi Baumit olarak, ya-
tırımcı, uygulamacı ve son kullanı-
cıya güven veren önemli bir çözüm 
ortağıyız. Baumit, Türkiye’deki en 
geniş sıva ürün gamıyla bu alanda 
da fark yaratıyor. Gebze’de bulunan 
fabrikamızda hem alçı hem sıva hem 
de kireç esaslı sıva üretimi yapan 
tek markayız.  Bu bize aynı zaman-
da Türkiye’nin en geniş sıva ürün 
gamına sahip olan marka unvanı da 
kazandırıyor. Kullanılan Baumit sıva-
nın esası ne olursa olsun, tümü sis-
tem olarak kullanabiliyor, pürüzsüz 
yüzeyler elde edilmesini sağlıyor” 
açıklamasında bulundu.

DİNÇER: ISI YALITIMI 
ÖNEMLİ

Baumit Türkiye Satış ve Pazarlama 
Direktörü Erdil Dinçer ise Baumit 
olarak hedeflerinin geleceği manto-
lamak olduğunu söyledi. Sürdürüle-
bilir bir dünya hayaliyle iş süreçlerini 
yönettiklerinin altını çizen Dinçer, 
“Enerji kaynaklarının hızla tükenme-
ye başladığı dünyamızda hem birey-
sel hem de iş dünyasına büyük bir 
sorumluluk düşüyor. Geleceğimizi 
emanet edeceğimiz çocuklarımıza 
daha iyi bir dünya bırakmak, daha 
az fosil yakıt tüketimi ve ısı yalıtımı 
yaptırmakla mümkün. İşte biz Bau-
mit olarak bu farkındalıkla tasarladı-
ğımız yeni ürünlerimiz Open Isı Yalı-
tım Sistemi ve Klima Sağlıklı Sıva ve 
Boya Sistemleri ile yaşam alanlarının 
da nefes almasını sağlıyoruz” açıkla-
masında bulundu. 
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MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ 
İHRACATI İLK 11 AYDA 4,9 MİLYAR DOLAR 

Mobilya, kağıt ve orman ürün-
leri ihracatı 2020’nin ilk 11 
ayında 4,99 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Sektörün finansal 
sonuçlarını değerlendiren Baş-
kan Güleç, 4,99 milyar dolarlık 
ihracatın 3,1 milyar dolarlık bö-
lümünü mobilyanın oluşturdu-
ğunu kaydetti. Irak, Almanya, 
Suudi Arabistan, İngiltere ve 
İsrail en çok mobilya ihracatı 
yapılan beş ülke olurken Güleç, 
ABD pazarında yaşanan artışı 
yüzde 11,23 olarak ifade etti. 
Güleç’in verdiği bilgiye göre, 
İstanbul, Bursa, Kayseri, Anka-
ra ve İzmir mobilya ihracatçısı 
şehirler sıralamasında ilk beşte 
yer alırken en büyük ihracat 
artışı yüzde 116 ile Şırnak’ta 
gerçekleşti. 

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sek-
törünün, 2020 yılı ilk 11 aylık dönem 
ihracatı 4,99 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. Mobilyanın söz konusu rakam 
içinden aldığı pay ise 3,1 milyar dolar 
oldu.Sektörün ihracat sonuçlarını de-
ğerlendiren İstanbul Mobilya Kağıt ve 
Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 
Başkanı Ahmet Güleç, sektörün 15 bini 
ihracatçı olmak üzere 36 bin mobilya-
cıya ev sahipliği yaptığının altını çizdi. 
Türkiye mobilya sektörünün dünyanın 
8. büyük ihracatçısı olduğunu da hatır-
latarak sektörün yüksek teknolojiyle 
inovatif ürünlere odaklandığını açıkla-
dı.  Sektörün üretim hacmini 10 milyar 
dolar olarak açıklayan Güleç, sözlerini 
şöyle devam etti: “Türkiye mobilya 
sektörü olarak üretimimizin yüzde 
35’ini ihraç ediyoruz. Dolayısıyla kat-

ma değerli ve tasarım yönü güçlü mo-
bilya üretimimizi artırarak, dünya mo-
bilya pazarından aldığımız payı yüzde 
2’den, yüzde 3’e çıkarmak istiyoruz. 
Aynı zamanda hayatımızın bir gerçeği 
olan Covid-19 pademisi tüm hızıyla 
devam ederken yılı, mobilya üzerin-
de 4 milyar bandına en yakın noktada 
tamamlama hedefiyle iş süreçlerimizi 
yönetiyoruz. Bu olağanüstü koşullarda 
tüm sektör paydaşlarında olduğu gibi 
bizde 2021 planlarımızı gözden geçir-
dik. Uzun vadeli hedeflerimiz için pan-
demin seyrini izliyoruz. Ancak içinde 
bulunduğumuz gündemde dahi 2021 
yılı Türkiye için fuar yılı. Nisan ayında 
gerçekleştirmeyi öngördüğümüz mo-
bilya fuarında ciddi bir ticari hacmin 
oluşmasını bekliyoruz.”
 
ABD’YE MOBİLYADA 
İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 
11,23 

Mobilya ihracatında lider beş pazarını 
Irak, Almanya, Suudi Arabistan, İngil-
tere ve İsrail olarak açıklayan Güleç, 
ABD ve Çin gibi stratejik önemdeki 
hedef pazarlarda ise yaşanan artışın 
dikkat çektiğini kaydetti. ABD’ye mo-
bilya ihracatında geçen yılın aynı döne-
mine göre pandemiye rağmen yaşanan 
artışı yüzde 11,23 olarak açıkladı.

ŞIRNAK MOBİLYA 
İHRACATINI YÜZDE 116 
ARTTIRDI

Türkiye’nin mobilya ihracatçı şehirle-
rinin 11 aylık ihracat performansları-
nı da değerlendiren İstanbul Mobilya 
Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ahmet Güleç,  ihracat-
ta bayrağı İstanbul’un taşıdığının altını 

çizdi. İstanbul’u sırasıyla Bursa, Kay-
seri, Ankara ve İzmir’in izlediğini açık-
layan Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“İstanbul bu yıl 1 milyar dolar barajını 
aşacak gibi duruyor. Bursa 687 milyon 
dolar, Kayseri 489 milyon dolar, Anka-
ra 240 milyon dolar, İzmir ise 154 mil-
yon dolarlık ihracat yaptı.  Pandemiye 
rağmen yılın ilk 11 ayına bakıldığında 
2019 senesine göre dikkat çekici ar-
tışlar var. Ancak en ilginç artışı yüzde 
116 ile Şırnak yakalamış durumda. Ge-
çen yıl 27 milyon dolar olan 11 aylık 
ihracatını kasım sonunda 60 milyonun 
üzerine taşıyan ilimiz olarak, pandemi 
sürecini pozitif tarafta tamamlamayı 
başarmış durumda.”
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AXA SİGORTA’DAN MAKSİMUM KASKO İLE AXA GO AVANTAJI  

AXA Sigorta nesnelerin interneti teknolojisini kullandığı ürünü AXA GO ile kasko 
deneyimini kişiselleştiriyor. Güvenli sürüş puanı ile kasko müşterilerine avantajlı 

fiyatlar sunan AXA GO, Maksimum Kasko müşterilerine ücretsiz olarak sunuluyor.

Yenilikçi yaklaşımı ve küresel bilgi birikimiyle Türkiye’de 
sigorta sektörüne öncülük eden AXA Sigorta, Tür-
kiye’nin sigorta sektöründe ilk ve tek kişiselleştirilmiş 
kasko ürünü ve sürüş deneyimi olan AXA GO ürünü-
nü müşterilerinin hizmetine sunuyor. Maksimum Kas-
ko ürününü tercih eden ve poliçe prim tutarı 2.000 TL 
üzerinde olan AXA Sigortalılar AXA GO hizmetinden 
ücretsiz olarak faydalanabiliyor. AXA GO, otomobil-
lere yerleştirilen cihaz ve sürücünün mobil telefonuna 
yükleyebileceği bir mobil uygulama ile yönetiliyor. AXA 
GO ani hızlanma, sert fren, hız limit aşımı, sert dönüş 
gibi sürüş davranışlarını takip edip gelişmesi için yön-
lendirerek yol güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulu-
nuyor. Müşterilerin bu sürüş davranışlarını takip eden 
uygulama, bunun sonucunda her sürücü için bir sürüş 
puanı oluşturuyor ve geri bildirim veriyor. Sürücüler bu 
güvenli sürüş puanı doğrultusunda kasko yenilemele-
rinde yüzde 20’ye varan indirimlerden yararlanabiliyor. 
Sürücüler ayrıca AXA GO sayesinde araçlarının yerini 
tespit edebiliyor; araçlarının çekilmesi, çalınması veya 
bilgileri dışında kullanılmasını da takip edebiliyor. AXA 
Go ile aracını az kullanan ve dolayısıyla trafikteki riskle-
re daha az maruz kalan sürücülerin risk değerlendirmesi 
de olumlu yönde ayrışabiliyor. 

İşcan: Sigorta sektörüne yön veren çözümlerin 
altına imzamızı atıyoruz

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kuru-
lu Üyesi Firuzan İşcan, nesnelerin interneti teknoloji-

sini sigortacılık alanında 
uyguladıkları AXA GO 
ile müşterilerine kişi-
selleştirilmiş bir ürün 
deneyimi sunmanın 
mutluluğunu yaşadıkla-
rını belirtip ekledi: “AXA 
Sigorta olarak sigorta 
sektörüne yön veren çö-
zümlerin altına imzamızı 
atıyoruz, müşterilerimi-

zin hayatlarının her anında güvenebilecekleri bir çözüm 
ortağı olmak için çalışıyoruz. AXA GO sayesinde AXA 
Sigortalılar hem sürüş esnasındaki hatalarını fark ediyor-
lar hem de sorumlu sürüş davranışları sayesinde kas-
ko yenilemelerinde prim avantajı elde ediyorlar. AXA 
GO’nun sürüş alışkanlıklarını değiştirerek yol güvenliği 
konusunda da olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyo-
rum. 

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi 
Firuzan İşcan
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Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 
gelişimin bir parçası olmak ve kendi başarı hikâyesini 
yazmak isteyen girişimciler için başlattığı “Franchise” 
sisteminin detaylarını, yeni bayileri ve bayi adaylarıyla 
birlikte Bayim Olur Musun Fuarı’nda açıkladı.

Kartallıoğlu: Girişimcileri CarrefourSA 
Ailesi’ne Dahil Etmek İstiyoruz

“Yeni neslin Sabancısı, Sabancı Holding’in gücü ve 
ortağımız Carrefour Group’un perakende bilgisi ışığında 
ülkemizin değerli girişimcilerini, sürdürülebilir bir 
gelişime sahip olan CarrefourSA’nın marketler zincirine 
dahil etmek amacıyla bu yıl büyük bir adım attık” 
diyerek sözlerin başlayan CarrefourSA Genel Müdürü 
Kutay Kartallıoğlu, şunları aktardı: “Bugün ülkemizin 
öncü organize gıda perakendesi markası olarak sahip 
olduğumuz güçlü marka imajının yanı sıra tüm ülke 
geneline yayılmış lojistik sistemimiz, Hiper, Süper, Mini 
ve Gurme gibi farklı market formatlarımızla her gün 
ortalama 500 bin kişinin alışveriş ihtiyacını karşılıyoruz. 
Reyonlarımızda yer alan 60 bin çeşit ürünle ülkemizin en 
büyük satınalma güçlerin birisi olarak yıllardır yüzlerce 
tedarikçimizle kol kola, ülkemize katma değer sağlama 
adına bu yolda birlikte yürüyoruz. Doğru üretici ile 
çalışarak ürünün doğrusunu reyonlarımıza getirip 
müşterilerimize doğru bir fiyatla sunarak marketlerimizi, 
mevcut rekabette birkaç adım öne çıkarıyoruz. Sahip 
olduğumuz 500’den fazla öz markalı ürünle bir yandan 
ürün ve fiyat nezdinde alternatif sunarken diğer yandan 
da ülkemizin her kesimine hitap eden bir vizyona sahibiz. 
Tüm bu öğeler ışığında  “Franchise” sistemi başlattık.”

“CarrefourSA Güvencesiyle 15 Franchise 
Faaliyet Gösteriyor”

“Nisan ayından bu yana Süper ve Mini market 
formatlarımız çerçevesinde Franchise başvuruları almaya 
başladık, bugün için 15 market faaliyet gösteriyor” diyen 
Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA Ailesi’ne katılmayı 

hedefleyen girişimcilerde aradıkları özelliklere dair 
şunları dile getirdi: “Öncelikle motivasyonu yüksek 
olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği 
olup kazan – kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak 
isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup yönetim 
becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhangi bir sicil 
engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alacağız. Bu 
kriterleri sağlayan adaylarımızdan tercihen şehirlerin 
il veya ilçe merkezlerinde güçlü bir lokasyona sahip, 
Mini formatımız için 100 – 280 metrekare ve Süper 
formatımız için de 280 – 600 metrekare arası alanı olan 
ve belirli finansal kriterleri karşılayan en az 1 yıllık şirket 
sahiplerini başvuru yapmaya çağırıyoruz.” CarrefourSA, 
Franchise sistemini Anadolu’da yaygınlaştırarak bayi 
sayısını bir yıl içinde 100’e ulaştırmayı hedefliyor.

Türkiye organize gıda perakendeciliğinin öncü markası CarrefourSA, 
belirlediği kriterlere uyan girişimcileri bünyesine katmak amacıyla Süper ve Mini 

formatlarında “Franchise” vermeye başladı.

CARREFOURSA “FRANCHISE” SİSTEMİ BAŞLATTI

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu
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EFSANE CUMA’DA DÜNYA REKORU TÜRKİYE’DEN!

Pandemi süreciyle birlikte tü-
keticinin e-ticaret algısında 
başlayan değişim, indirimle-
rin birbiri-ni kovaladığı Efsa-
ne Cuma kampanyalarında da 
gözlendi. On binlerce e-ticaret 
sitesinin ödeme altyapı sağlayı-
cısı iyzico’nun analizlerine göre 
Türkiye, Efsane Cuma kampan-
yalarında yapılan alışverişlerle 
global ödeme devi PayU’nun 
hizmet sunduğu onlarca ülke 
arasında birinci oldu. 

Alışveriş tutkunlarının her yıl merak-
la beklediği Efsane Cuma, bu yıl da 
kampanya ve tanıtım etkin-likleriyle 
e-ticaret dünyasına damgasını vurdu. 
Yenilikçi ödeme ve güvenli alışveriş 
çözümleriyle online alışverişi hem 
alıcılar hem satıcılar için kolaylaştıran 
iyzico’nun Efsane Cuma dönemine ait 
online alışveriş istatistikleri açıklandı. 
iyzico’nun verilerine göre online alış-
verişte önceki yıla göre önemli artış-
lar oldu. İşlem hacmi %103 artarken 
ortalama sepet tutarı 211 TL’den 273 
TL ‘ye yükseldi. Global ödeme sağla-
yıcısı PayU verilerine göre, Türkiye 
bu rakamlarla aynı zamanda PayU’nun 
hizmet sunduğu tüm ülkeler arasında 
dakika başına yapılan işlem sayısı ile 1. 
sırayı aldı. PayU verilerine göre 2. sı-

rayı Romanya alırken, Polonya 3. oldu. 

BANKA KARTI TERCİH 
EDİLDİ

2020 Efsane Cuma döneminde bir ön-
ceki yıla göre işlem hacminde %103, 
işlem adedinde %57, ortalama sepet 
tutarında ise %29 artış gözlendi. 211 
TL olan ortalama sepet tutarı, 273 TL 
‘ye yükseldi. 2019 döneminde kredi 
kartıyla yapılan işlemlerde tek çekim-
de %50, üç taksitte %41, 6 taksitte 
%5 olan işlem hacmi dağılımı, 2020 
Efsane Cuma döneminde tek çekimde 
%53, üç taksitte %30, 6 taksitte %9 
oldu. Önceki yıl %28 olan banka kartı 
kullanım oranı bu yıl %33’e yükseldi. 
Kredi kartı ile yapılan işlemler %46 
artış gösterirken, banka kartlı işlem 
adedi %87 oranında arttı. 

TÜRKİYE EĞİTİME AĞIRLIK 
VERDİ

Pandemi döneminde online kurs ve 
online kitap alışverişinde önemli artış 
yaşandı. Bu büyüme Ef-sane Cuma 
döneminde de etkisini gösterdi. Giyim 
sektörünün ardından en çok harcama 
yapılan sektör eğitim sektörü oldu. 
Eğitim sektöründe işlem sayısı %62 
artarken, hacim %148 arttı.

SEPETİNİ EN ÇOK 
DOLDURAN İÇ ANADOLU 
OLDU

Önceki yıl sepetini en pahalı ürünler-
le dolduran bölge Marmara olmuştu. 
Bu yıl sepetini en yüksek fiyatlı ürün-
lerle dolduran bölge İç Anadolu oldu. 
Erkekler Türkiye’nin her bölgesinde 
online alışveriş yapma oranını %5 ora-
nında artırdı. Hem kadınlarda hem er-
keklerde en çok alışveriş yapılan ilk 3 
bölge Marmara, İç Anadolu Bölgesi ve 
Ege oldu. Beş büyük şehirde işlem sa-
yısı ortalama %36 artarken ortalama 
sepet tutarı %30 arttı.

ERKEKLER 2019’A GÖRE 
DAHA ÇOK HARCAMA 
YAPTI

2019 Efsane Cuma döneminde kadın-
lar erkeklere göre daha çok harcama 
yapmıştı. Bu yıl da bu durum değişme-
di ancak oranlar bazı değişiklikler ya-
şandı ve erkekler alışverişlerini artırdı. 
2019 dö-neminde kadınlar erkeklerin 
1,3 katı harcama yaparken bu oran bu 
yıl 0,85’te kaldı. Erkeklerin har-cama 
tutarı %115 artarken, kadınların har-
camalarında %68’lik artış oldu. 

TÜM ORANLARDA ARTIŞ 
OLDU

Efsane Cuma kampanyalarıyla birlikte 
web kanalından yapılan harcamalar 
%129, işlem adedi %66, ortalama 
sepet tutarı ise 275 TL’den 382 TL’ye 
%39 artış gösterdi. Mobil harcamalar-
da önceki yıla göre işlem hacmi %170, 
işlem adedi %128 artarken, ortalama 
sepet tutarı 91 TL’den 108 TL’ye ula-
şarak %19 oranında yükseliş gösterdi. 
Web üzerinden alışveriş tercih edilse 
de mobil alışveriş oranı artışını sürdür-
dü ve %7 oranında arttı.

MAKALE

İSTANBUL, ROMA VE PARİS’İ GEÇEBİLİR

Ömer Niziplioğlu / Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu (ULİKAD) Başkanı

İstanbul’un potansiyellerini iyi kullanır-
sak dünyada en çok turist çeken şehir 
olabiliriz. Öncelikle İstanbul’un tarihi 
bir şehir olduğunu unutmamalı ona 
göre yol hatırası çıkarmalıyız. Roma’da 
Vatikan’dan daha yüksek bina yapılma-
ması tarihe ne kadar büyük saygının en 
büyük göstergesidir.

İSTANBUL’A 13 MİLYON YERİNE 
40 MİLYON TURİST ÇEKEBİLİRİZ

Şu an İstanbu’la  13 milyon misafir ye-
rine 30-40 milyon turist çekebiliriz. 
Paris te yaşanan sarı yeleklere rağmen 
sadece 2019 da 50 milyon turist ağır-
ladı. Sahip olduğu tarihi mekan, kültür 
ve kutsal alanlar bakımından İstanbul 
açık ara birincidir. Geçmiş tarihlerde 
her zaman metropoldü... İmparator-
lukların merkeziydi ama senelik ağırla-
dığı turist olarak biz, bu şehrin çok ge-
risindeyiz. İstanbul, daha fazlasını hak 
etmiyor mu? İstanbul havalimanın dün-
yada eşi benzeri yok. Yüzlerce yeni yıl-
dızlı oteli ve mükemmel sayılabilecek 
hizmet ve çalışanlara sahip. Bunlar dü-
şünüldüğünde bu turist sayısına  ulaş-
mamak için bir neden yok gibi. Ayrıca 
ekstra 20 milyon turist ağırlayabilirsek 
bu bize senede milyarca dolar getire-
cektir. Sadece Antalya’daki otel sayısı-
nın tüm ispanyadakinden fazla olduğu 
düşünüldüğünde oda fiyatlarının daha 
da aşağıya düşmemesi için bizim de 
yapmamız gereken bir şeyler olma-
lı. Bu pandemi sürecinde en azından 
yapılacak şeyleri planlamak, netleştir-
mek, hazırlık yapmak gerekir. Turistin 
gezeceği destinasyonları önceden be-
lirleyip turistlik güzergâh oluşturmalı 
ve bu bölgeleri iyileştirmeli. Gelen 
misafirin giderken mutlu olması sağ-
lanmalıdır.

İMPARATORLUKLARA 
BAŞKENTLİK YAPMIŞ 
İSTANBUL HAK ETTİĞİ YERDE 
Mİ?

3 büyük imparatorluğa başkentlik 
yapmış ve birçok kültürün yeşerdiği 
inançların geçiş noktası olan İstanbul 
hak ettiği yerde mi? İstanbul’daki Eyüp 
ve Balat İtalya’nın floransa şehrinden 
daha çok tarihi esere sahip olmasına 
karşın bu bölgeyi yeteri kadar değer-
lendirebiliyor muyuz? Eyüp, Balat, 
Galata, Beyoğlu turizmin merkezi 
olması için çalışılmalı... Eski binaların 
yenilenmesi için teşvik edilmelidir . 
Ortodoks’ların ruhani merkezi Fener 
Rum Patrikhanesi bu bölgededir (170 
milyon cemaati vardır). Vatikan’ın Ro-
ma’ya ne kadar inanç turist misafiri 
çektiğini biliyoruz.  Biz de Ortodoks 
mezhebine ait misafirleri çekmek için 
plan ve program yapmalı, ülkemizin 
ne kadar hoşgörülü olduğunu göster-
meliyiz. Sadece inanç için milyonlarca 
misafir ağırlayabiliriz.

TARİHİ YARIMADA ÇİN SEDDİ 
KADAR POPÜLER Mİ?

Bir çağı kapatıp bir çağı açılmasının 
sembolü olan tarihi yarımada surla-
rı Çin Seddi kadar popüler mi?  Mo-
ğol istilasından korunmak için yapılan 
bir Çin Seddi bile milyonlarca turist 
çekiyorken... Tarihte birçok olayın 
değişimine neden olan tarihi surları 
yeterince tanıtamadığımıza inanıyo-
ruz. Bunun en önemli nedeni surların 
bakımını ve onarımını ihmal etmemiz-
dir diye düşünüyoruz. Bu surlar çok 
iyi planlandığında müthiş bir turistik 
alanlara dönüşebilir. İçine  tarihi ve o 
çağı canlandıracak dekorlar, kafeler, 
barlar, mini restoranlar, seyir terasları 

yapmalıyız, manzara ile gelenleri bü-
yülemeliyiz.

OSMANLI’NIN İHTİŞAMINI 
ORTAYA ÇIKARMALIYIZ

3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı İmpara-
torluğu’nun kültürünü ihtişamını or-
taya daha çok çıkarmalıyız. Fransa’da 
Fransız devrimi yaşanmışken ve birçok 
kraliyet üyesi idam edilmişken onlar 
tarihi miraslarına sahip çıkıp tüm dün-
yaya sunuyorlar. Avrupa’da İngiliz, Bel-
çika, Alman, Rus, İtalyan gibi hemen 
hemen tüm ülkeler kendi kraliyetleriy-
le gurur duyup ortaya çıkarırken, bunu 
milli bir geçmiş kimlik olarak görürken 
Osmanlı İmparatorluğu bu kraliyet-
lerin bir çoğundan daha büyük, tarihi 
geçmişe ve kültüre sahipken biz bunu 
yeterince tanıtıp sergileyemediğimizi 
düşünüyoruz. Kaldı ki bu imparatorluk 
şu an ki 45 devletin ortak geçmişini 
temsil ederken ortak kültür ortak ta-
rih deyip değerleri ortaya çıkarmalıyız.
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Depreme Karşı İç Mekanlarda Alınabilecek Önlemleri İç 
Mimar Özlem Algül Yazdı
İç Mimar Özlem Algül ‘Depre-
me Karşı İç Mekanlarda Alına-
bilecek Önlemleri’ Kobilife için 
kaleme aldı.

Deprem ana karanın içindeki kırıl-
malar nedeni ile ani, zamansız ortaya 
çıkan titreşimlerin dalgalar halinde 
yayılarak geçtikleri yeri, yer yüzeyini 
sarsma halidir. Sarsıntılar belli bir şid-
detin üzerinde olduğunda insanlar her 
nerede ve ortamda olursa olsun bun-
dan etkilenirler. Bu sarsıntıların gelme 
şiddeti tahmin edilebilir fakat etkisi 
bilinemez. Her yapı ve yaşam alanı 
belirli bileşenlerin bir araya gelmesiy-
le oluşur. Yapının ana omurgası, taşı-
yıcısı mühendislik bileşenlerine göre 
çözümlenir ve yerden ‘ana karadan’  
gelebilecek tüm doğa afetlerine göre 
yerleştirilir ve doğal afetlere karşı ge-
lebilecek tüm olasılıklarını ortadan kal-
dıracak şekli ile oluşturulur.

İÇ MEKANLAR

İç mekanlar; evler, ofisler, mağazalar, 
restoranlar yani insanları içeride bı-
rakan yaşam alanlarında, gelebilecek 
tüm sarsıntı için çözüm önerileri ge-
liştirmek iç mimarlığın konularından 
biridir. İç mekanlarda alınabilecek ön-
lemleri şu şekilde sıralanabilir:

HAREKETSİZ MOBİLYALAR 
SABİTLENMELİ

Vitrin, konsol, dolap, kitaplık, vestiyer, 
mutfak ve banyo dolapları gibi ele-
manlar yerleri çok sık değiştirilmeyen, 
ihtiyaca yönelik ana parçalar olup du-
varla ilişkili yerleşirler. Tıpkı bir mutfak 
dolabının duvardan ayrılma olasılığına 
tedbir ve ihtiyaçtan duyulan bağlantı 
elemanları gibi diğer tüm mobilyaları-
mız için bağlayıcı eleman ve aparatlar 

kullanarak sabitlenmesi 
gerektiği bilincinde ol-
mak, olası kazaya sebe-
biyet verecek unsurlara 
karşı yaşamsal tedbirlerin 
alınmasını sağlar.

HAREKETLİ 
MOBİLYALARI 
SEÇERKEN 
BUNLARA DİKKAT

Bir hareketli mobilya-
nın estetiğini belirleyen 
ana unsur malzemedir. 
Hareketli mobilya kate-
gorisinde ihtiyaç gören 
sehpa, komodin, san-
dalye, masa, koltuk gibi 
elemanların seçiminde 
kullanılan malzemenin 
sağlamlığı, iskelet siste-
mi gibi unsurlar önemli. 
Kaçış planlarında veya 
bekleme durumlarında 
koltuğun sağlamlığı ev sa-
kinleri için güvenlikli alan 
oluşturabilir. Hareketli 
mobilyaların sağlamlığı 
gözden geçirilmeli ve 
kaçış durumlarında yol 
üzerinde engel oluştur-
mayacak şekilde yerleş-
tirilmeli.

AKSESUARLARIN MALZEMESİ 
VE AĞIRLIĞI ÖNEMLİ 

Vazgeçilmez olan, çoğu zaman da me-
kanların tarzını ifade eden o küçük 
ama yaşam alanlarında büyük yer kap-
layan kırılgan vazolar, tablolar, biblolar, 
aynaların seçimleri yapılırken  boyutu,  
hafifliği ve az kırılgan malzemeden 
yana seçimlerinin   yapılmasına   dik-
kat çekmek istiyorum. Bu elemanlar 

ne kadar hafifse o kadar zararsızdır 
diyebiliriz. Konumlandırıldıkları yer-
ler seçilirken de yaşanabilecek olası 
sarsıntı durumlarına göre konumlarını 
belirlemekte fayda var. Kaçış alanı olan 
antrelerde bu elemanların kullanım 
yerleri ve şekilleri olası aksiliğe karşı 
tedbirli olabilmek için dikkat edilmesi 
gereken unsurlar arasında. Aydınlatma 
elemanlarının elektrikle ilişkisi kontrol 
edilmeli. Kaplama elemanları, bölücü-
ler (doğramalar ve duvarlar ) önlemle-
re dahil edilmeli.




