
ŞUBAT 2021 . www.kobilife.com . Sayı 158 AYLIK EKONOMİ VE SANAYİ DERGİSİ

DOSYA:
ISITMA
SANAL OFİS
SİBER GÜVENLİK

TÜKETİCİ ‘BİR 
LASTİKTEN DAHA 
FAZLASINI’ İSTİYOR, 
FİRMALAR FARKLI 
OLMAK İÇİN AR-GE’YE 
YÖNELİYOR

DOĞALGAZ VE 
ELEKTRİK ZAMMI 
ÖZELLİKLE KOBİ’LERİ 
ZORLAYACAK

İNOVASYON VE 
DİJİTALLEŞME 
BİR SEÇENEK 
DEĞİL, 
ZORUNLULUK



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

19,5x27cm.pdf   1   19.01.2021   11:39



Kuzey 2009 Medya İnş. Tur.
Oto Kir. Tic. Ltd. Şti. adına

İmtiyaz Sahibi ve      Feride Burçin Köksal 
Yazı İşleri Müdürü      
       

Kurumsal İletişim      Arzum Kaya
       info@kuzeymedya.com.tr

Editör       Ahmet Doğan
       info@kuzeymedya.com.tr
       
Haber Servisi      Gizem Yaralı
       Betül Topaklı 
       info@kobilife.com 

Reklam Koordinatörü    Çiğdem Bilginer
       reklam@kobilife.com
     
Reklam      Fatma Akan
      pazarlama@kobilife.com 
  
Whatsapp Hattı              +90 530 181 71 46 

Grafik Tasarım      info@kobilife.com

  
Yayın Türü      ULUSAL SÜRELİ
       Her ay yayımlanır

Kuzey 2009 Medya İnş. Tur. 
Oto Kir. Tic. Ltd. Şti. adına

Kuzey 2009 Medya İnş. Tur. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti. 
www.kuzeymedya.com.tr

www.kobilife.com

Dağıtım: Bayilerde

Kobilife Dergisi, Kuzey 2009 Medya İnş. Tur. 
Oto Kir. Tic. Ltd. Şti. tarafından T.C. yasaları-
na uygun olarak yayımlanmaktadır. Dergide 

yayımlanan yazı, fotoğraf ve tarafımızca yapılan 
ilanların konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, 

kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. 

Merhabalar,

KOBİLIFE dergimizin şubat sayısı i le karşınızdayız. Bu sayımızda 
da birbirinden öneml i haberlerle siz değerl i okurlarımızla 
bu luşmanın sevincini yaşıyoruz.

Türkiye ekonomisini ayakta tutan KOBİ’ler özel l i kle son 
dönemlerde kredi ku l lanımı ve l i kidite konu larında ciddi sıkıntı lar 
yaşıyor. Başta ekonomistler olmak üzere sektör uzmanları 
kredi lerin yüksek faizl i olduğunu ve bunun artık normale 
çeki lmesi gerektiğ ini ifade ediyor. KOBİ kredi lerinde bankalardan 
adım deği l adımlar bekleni ldiğ inin özenle altını çizmekte fayda 
var. Ü l kemiz bankacı l ı k sistemine baktığımızda KOBİ kredi lerinin 
yüksek faizl i olduğu görü lüyor. Yüksek faiz ve enflasyon 
arasında sebep sonuç i l işkisi var mıdır yok mudur tartışmalarını 
uzmanlara bırakmak gerek. Ama şunun da bi l inmesi gerekiyor, 
isti hdamın olmazsa olmazı KOBİ’lerdir. KOBİ’lerin rahat bir 
şeki lde nefes alması ve daha fazla iş-aş yaratmasının önkoşu lu 
kuşkusuz yüksek faizden vazgeçi lmesidir. KOBİLIFE olarak tüm 
bunların takipçisi oluyor, en yetkin ağızlardan konuyu derlemeye 
çal ışıyoruz.

KOBİLIFE şubat sayımızda birbirinden öneml i konu ve konu larla 
siz değerl i okuyucu larımıza hizmet veriyoruz. Bu sayımızda 
çok öneml i dosya ve araştırma konu ları i le karşınızdayız. 
Siber Güvenl i k konumuzla modern ekonomik çağdaki güvenl i k 
süreçlerini siz değerl i okuyucu larımıza aktarmaya gayret etti k. 
Siber güvenl i kte bi l inmesi gerekenler kadar doğru bi l inen 
yanl ışlar da var. Hepsini bu sayımızda bu lacaksınız… Bir diğer 
konumuz olan sigorta çal ışmamızda ise KOBİ’lerin hangi sigortayı 
ne şeki lde tercih ettiğ ini detaylandırdık. Dig ital leşmenin altın 
çağını yaşadığı günümüz ekonomik düzende sanal ofisler 
hayatımızın merkezinde oluyor. Bu sayımızda sizin için sanal 
ofisleri, sunu lan hizmetleri derinlemesine işledi k. Enerj i 
veriml i l iğ i ve ısıtma dosyamızı da not alarak okuyacağınızı 
düşünüyorum. Bu sayımızda yine lasti k konusunu derinlemesine 
işledi k. Kış aylarında özel l i kle kış lastiğ i ve lasti k firmalarının 
müşteri lerine sunduğu avantaj ları sizin için derledi k. Loj isti k 
disipl in başl ığ ımızda birbirinden öneml i fi rmalarımızla görüşerek 
konuyu derinlemesine işledi k.

KOBİLIFE olarak her sayımızı bi r önceki sayımızdan daha dolu 
yapmanın gayreti içerisindeyiz. Özel röportaj larımızla sektördeki 
gel işmeleri, sektörün nabzını tutuyoruz. Genç g irişimci ler i le de 
özel röportaj lar yaparak gençlerimizin yaptıklarını aktarmaya 
çal ıştık.

Bi r sonraki sayımızda görüşünceye kadar…

Hoşçakal ın

Ahmet Doğan

burcinolca@kobilife.com
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Balparmak Yurtdışında 
APİTERA İle Büyüyecek

Mobil Türkiye’den 
Globalde Satış Hacmi Soğuk Kış Günlerinin 

Doğru Adresi: Kärcher

Kordsa, TRB Lightweight Structures 
Firmasına Çözüm Üretiyor

Pandemi Bizi ‘Balkon’landırıyor

İkinci El Araç Satan İşletmeler 
Cardata İle Güçlenecek 

Stil,
 Tommy Hilfiger’ın 

Diğer Adıdır

3 yıldır üstü üste bal sektöründe ihracat 
şampiyonu olan Balparmak’ın Genel Mü-
dürü Onur Özyurt, “Yeni dönemde hedefi-
miz, bal ihracatımıza ek olarak Apitera mar-

Bosch Termoteknoloji, ihtiyaca göre en 
uygun ürün ve hizmetleri kullanıcılarla 
buluşturma misyonuyla Condens 2200i 
W modelinin 20Kw ve 24kW ısıtma 
kapasiteleriyle hizmetinizde!

kamızla propolis ve propolis katkılı 
fonksiyonel ürünlerimizle Kuzey 
Amerika ve Uzak Asya’da yeni pa-
zarlara girmek” dedi.

Cardata, ikinci el araç sektörüne yönelik 
satıcılarla tüketicileri buluşturan akıllı araç 

fiyatlandırma modülü geliştirdi. Uygulamayla 
distribütörler, bayiler, galeri ve diğer tüm işlet-
meler artık kendi internet siteleri üzerinden 

tüketicilere aracının değerini ücretsiz 
olarak gösterebilecek ve satın alma 

yapabilecek. 

Ünlü moda markası Tommy Hilfiger’in 
yeni modeli, seçkin tasarımında gri rengin 
çarpıcılığını incelikli detaylarla tamamlıyor.

Pandemi etkisiyle geçen bir yılın ardından 
madeni yağ sektörü ve Mobil markasına 
yönelik değerlendirmelerde bulunan Mobil 
Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, 

Alman temizlik teknolojileri devi  Kärcher’in 
birbirinden fonksiyonel ürünleri, soğuk kış 
günlerinde su baskınları, zemin ve cam 

sektörün üzerindeki maliyet 
baskısını piyasaya yansıtma-
sının zor olduğu bir 2020 yılını 
geri bıraktığını belirtti.

Kordsa, İngiliz TRB Lightweight Structures 
firmasına elektrikli araçların batarya 
kutularının seri üretimi için karbon fiber 
kumaşı tedarik ediyor.

Emlakjet, 2020 yılında kendi işlem hacmi ve veri 
tabanına dayandırdığı verileri açıkladı. Pande-
mi nedeniyle pek çok sektörde tüketici tercihleri 
değişirken, yaşanan süreçle birlikte ev arama 
tercihlerinde de radikal değişiklikler görüldü. 
Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız 2020 
yılında yaşadığımız mekanlara bağlılığımız ve 
verdiğimiz önem arttı. Türkiye genelinde balkon-
lu ev aramaları geçen yıla göre yüzde 80 artış 

Condens 2200i W 
Modeliyle Bosch 
Termoteknoloji Farklı 
Olmanın Açık Farkını 
Sunuyor

temizleme işlerinizi kolaylaştır-
mak için en büyük yardımcınız 
olacak.

gösterirken, bahçeli ve havuzlu 
ev aramaları yüzde 50, dubleks 
ve 2 katlı ev aramaları ise 2 kat-
tan fazla arttı.
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Her Öğünde Avşar Kırmızı Tatlar

Avşar, tüketicinin beğenisine sunduğu ikili lezzetleri ile maden 
suyunu yeniden yorumlamaya devam ediyor. Avşar’ın kırmızı 
tatları, renkleriyle içinizi ısıtırken enfes meyve aromaları ile de 
her öğünde size eşlik ediyor.

Enterprise Türkiye, Müşteri Memnuniyetinde Lider

Enterprise Türkiye, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapı-
lan müşteri memnuniyeti değerlendirmesinde 2020 yılı için yüz-
de 88’lik bir oran elde etti. Bu sonuçla, Enterprise Rent-A-Car’ın 
global ortalaması olan yüzde 81 ve EMEA Bölgesi’ne ait yüzde 
84 ortalamanın üzerine çıkan Enterprise Türkiye önemli bir ba-
şarıya imza attı. 

Hilti Türkiye, 2021’de Yerel Üretimini Artıracak 

Hilti, 2021 yılında Türkiye’de kurduğu partnerliklerle yerel üreti-
mini artırmayı hedefliyor. 6 kıtada 120’den fazla ülkede faaliyet 
gösteren ve şantiyedeki dijitalleşmenin kendi alanındaki lideri 
olma yolunda ilerleyen Hilti, 2021 yılında dijitalleşme ışığında 
yapı sektöründe verimliliği artıracak ürün, servis ve yazılımlar 
geliştirmeye devam edecek.

Komatsu Her Zaman Müşterilerinin Yanında

Komatsu, müşterilerine kaliteli ve hızlı destek vermek amacıy-
la kurduğu 145 araçlık mobil servis hizmeti ile sahada da müş-
terilerinin yanında.  İş Makinası Satış Sonrası Hizmetler Ülke 
Müdürü İsmail Öner; ‘Temsa İş Makinaları olarak her zaman 
müşterilerimizin çözüm ortağı olma anlayışıyla faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Satış sonrası hizmetlerimizi daha da ileri taşımak 
için çalışmaya devam ediyoruz. Bunun için gerekli tüm teknolojik 
alt yapıya ve uzman ekiplere sahibiz.’ dedi.
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Mükemmelliğin Diğer Adı: Amcor

Amcor Specialty Cartons İzmir Fabrikası, Brandon Hall tarafın-
dan verilen Mükemmellik Ödülleri’nde, 2020 yılı “En İyi Liderlik 
Gelişimi Programı” (Best Advanced in Leadership Development) 
kategorisinde ALTIN ödülü kazandı.

BMW Motorrad’dan Yeni Yıla Yeni Modeller

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW Motorrad, 
en yeni ve iddialı modelleriyle 2021 yılına güçlü bir başlangıç 
yapıyor. Yeni BMW S 1000 R, Yeni BMW M 1000 RR, Yeni BMW 
R 18 Classic ve Yeni BMW R nineT modelleri yılın ilk çeyreğinde 
Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanırken, Yeni BMW R 1250 RT 
ise yılın ikinci çeyreğinde motosiklet tutkunlarıyla buluşacak.

İZODER Başkanı Levent Gökçe’den Su Yalıtımına 
Dair Önemli Açıklama

Korozyona uğrayan bir binanın, donatı taşıma gücünün 5 yılda 
yüzde 50’sini, 15 yılda yüzde 90’ını, 24 yılın sonunda ise tama-
mını kaybedebildiğini vurgulayan İZODER Başkanı Levent Gök-
çe, mevcut binaların depreme dayanıklılığı konusunda endişe 
duyduklarını belirterek, herkesin duyarlı olup yaşadığı binada su 
yalıtımı yapılıp yapılmadığını sorgulaması için çağrıda bulundu. 
Gökçe, “Binalarımızın sadece yüzde 1.5’inde zorunlu su yalıtımı 
uygulanabildi” dedi.

TİAD, CELIMO’nun Başkanlığına Seçildi

İmalatta ana üretim malı olarak kullanılan takım tezgahlarının 
Türkiye’deki sektör temsilcisi TİAD, Avrupa Takım Tezgahları, 
Takım ve Aksesuarları Ticari Birliği’nin (CELIMO) başkanlığına 
seçildi. Avusturya, Fransa, İspanya, İngiltere ve İtalya başta ol-
mak üzere 10 ülkenin üye olduğu ve yaklaşık 10 milyar Euro 
büyüklükteki Avrupa takım tezgahları sektörünün çatı örgütü CE-
LIMO’nun bütün işleri 2022 yılına kadar Türkiye’den yürütülecek.

İSİB’in İlk Sanal Heyet Organizasyonu Özbekistan’a  

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 2021 yılının ilk sanal heyet 
organizasyonunu 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında Özbekistan’a düzenli-
yor. Özbekistan Sanal Heyet organizasyonuna Türkiye’den 20 firma katıla-
cak. Sanal heyet organizasyonuna katılan firmalar ısıtma, soğutma, tesisat, 
havalandırma ve klima ürün grupları ile heyete iştirak edecek. Özbekistan 
Sanal Heyet Organizasyonu, 25 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 
Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Taşkent Ticaret Müşaviri Abdullah 
Yavuz Türker, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, İSİB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Heyet Başkanı Levent Aydın ile heyet katılımcısı firmaların 
temsilcilerinin katılacağı bir bilgilendirme toplantısı ile başlayacak.

Elbirlik: Beşinci Yılındaki İnci GS Yuasa Ortaklığı 
Güçleniyor

Amcor Specialty Cartons İzmir Fabrikası, Brandon Hall tarafından verilen 
Mükemmellik Ödülleri’nde, 2020 yılı “En İyi Liderlik Gelişimi Programı” 
(Best Advanced in Leadership Development) kategorisinde ALTIN ödülü 
kazandı.

Saat&Saat Pandemi Dinlemedi, Yatırıma Devam Etti

Saat&Saat, pandemi sürecinde de yatırımlarına hız kesmeden devam 
etti. Bu dönemde İstanbul’da 3, İzmir’de ise 1 yeni mağaza açan sek-
törün deneyimli markası Saat&Saat, 2021’de 5 yeni konsept mağaza 
açmayı hedefliyor.

Dr. Fatih Anıl’dan Yeni Nesil İş Modeli: Pazarlama 5.0

Yeni Nesil İş Modeli kitabı, satış ve pazarlamanın dinamiklerini tanım-
larken esasen değişimin ve dönüşümün yolunu aralıyor. Ürün ve para-
nın aynı anda dolaşım sağladığı, ticaretin yerel dengelerden uluslararası 
gelişmeler ve değişimler paralelinde her gün yeni boyutlar kazandığı bir 
döneme doğru ışık tutuyor.
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NASIL KAZANIRIZ?
Özlem Arslan Kart-Üstün Patent Kurucusu

Küresel çapta bir yıldan fazladır 
konuştuğumuz en önemli gündem 
maddeleri corona, ilaç, aşı oldu. 
Daha öncede hemen hemen her-
kes tarafından dile getirildiği gibi 
corona virüsü ile yaşadığımız olay 
bir biyolojik savaştı. Bir virüse karşı 
insanoğlunun tarih boyunca verdiği 
birçok savaştan biriydi. Kim, hangi 
aşıyı veya hangi ilacı bulursa bul-
sun insanoğlunu corona ile girdiği 
bu savaştan galibiyetle ayrılacaktı. 
Ancak artık bu savaşın galibiyle ka-
zananını aynı değildi. Çünkü yaşa-
nanlar gösterdi ki aşıyı/ilacı bulan 
ülke hem coronayı yenmiş olacak 
hem de diğer ülkelere aşıyı ihraç 
ederek kazanım sağlayacaktı. Ve 
corona ile mücadeledeki gelişmele-
re baktığımızda yavaş yavaş masa-
da kazananlar belli olmaya başladı. 
Bu durum şuan için savaşın sade-
ce galibiyetini yaşayacak bizler için 
yeterli olmamalı. Bundan sonraki 
aşamalar ve bu gibi durumlara ha-
zırlıklı olmak için kazananların stra-
tejisi üzerinde durmak ülkemiz için 
ilk hedef haline gelmelidir.

Strateji İnovasyonun 
Temelidir

• Aşı geliştirme çalışmalarının 
başında en önde gösterilen 
Oxford-AstraZeneca aşısı…

• Avusturya’da Nanografik adlı 
şirket ve Viyana Teknik Üniver-
sitesi’nde aylarca süren çalış-
malar sonucunda corona virü-
sünün en net görüntüsü ortaya 
çıkardı…

Yukarıdaki haber cümlelerini bir çır-
pıda okuyup geçiyoruz. Ancak ka-

zananı belirleyen stratejinin 
temellendirildiği en önemli 
ortak noktanın ne olduğu-
nu görebilmemiz gerekiyor. 
İki cümlede de daha doğru-
su haberlere konu olan iki 
önemli buluşta, sanayi ve 
üniversite işbirliğini görebi-
lirsiniz. Corona döneminde 
neredeyse tüm aşı çalışma-
ları, devletlerin direkt ya da 
dolaylı yoldan desteklediği, 
üniversite ve sanayi işbirlik-
leri ile başladı. Sadece coro-
na özelinde değil dünyadaki 
tüm gelişmelere baktığımız-
da birçok inovatif girişimlerin 
bu işbirliklerinin beraberinde 
getirdiği başarılar olduğunu 
görebiliriz.

Bu İşbirliği Neden 
Önemli?

Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Türkiye’de 2020’de yapılan yerli 
başvuruların hepsinde bir önceki 
yıla göre artış yaşandığını ve 2020 
yılında en fazla patent başvurusu 
yapan ilk 50 kuruluş arasında 17 
üniversite bulunduğunu bildirdi. Bu 
haberdeki olumlu gelişmeyi Türki-
ye’nin dikkatle okuması gerekiyor. 
Çünkü patent sayılarının artışı ka-
dar patentlerin ticarileştirme kavra-
mını da önemle eğilmeliyiz. Katma 
değerli ürünlerin hala Türkiye’nin 
ihracat rakamlarına etkisini yeteri 
kadar görmüş değiliz. Örneğin, sa-
vunma sanayii hariç patentlenmiş 
bir teknolojiyi küresel pazarda çoklu 
bir ağ oluşturarak bir Türk markası 
ile satışa sürdüğümüzü söyleye-
meyiz. Bunun yanı sıra tıpkı corona 

aşısında olduğu gibi ülkemize ciddi 
katma değer sağlayacak bir ürüne 
sahip değiliz ve bu ürünlerin gücü-
nün henüz farkına varabilmiş de 
değiliz. İşte bu yüzden, stratejinin 
odaklanacağı işbirliği ülkemizin kal-
kınması açısından çok önemli. En 
çok patenti ilk 50 kuruluşun içindeki 
17 üniversitenin ne kadar değerlen-
dirildiğini gündem yapmalı ve dev-
let destekli üniversite – sanayi işbir-
liği programını gerçekleştirmeliyiz. 
Çünkü bizim üniversitelerimizde 
çok iyi işler, çok çok iyi inovasyonlar 
ortaya çıkıyor. Sırf imkansızlıktan 
geliştirilememiş, sanayici ile buluş-
turulamamış ürünler eminim bugün 
bahsedilen ihracat rakamlarını iki-
ye katlayabilir katma değerde ola-
caktır. Sadece üniversitelerdeki bu 
madenin artık sanayiciler için keş-
fedilmesi ve işbirlikleriyle ülkemize 
kazandırılması gerekmektedir. Ka-
zanmaya başlamamızın en işlevsel 
ve sürdürülebilir yolu budur.
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DFDS, 2021’DE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRECEK

DFDS Akdeniz 
İş Birimi Başkan 
Yardımcısı 
Fuat Pamukçu, 
pandemiye rağmen 
çok önemli işler 
gerçekleştirdiklerini 
ifade etti. Pamukçu, 
DFDS’nin 2021’de 
büyümesini 
sürdüreceğinin altını 
özenle çiziyor. 

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yar-
dımcısı Fuat Pamukçu ile DFDS’nin 
çalışmalarını ve 2021 hedeflerini de-
ğerlendirdik.

KARA NAKLİYESİNİN 
YARISINI AVRUPA’YA 
TAŞIYORUZ

DFDS’yi kısaca okuyucularımıza 
tanıtır mısınız?

Avrupa’nın en köklü ve en büyük 
denizcilik şirketlerinden DFDS’in 
Türkiye’deki faaliyetlerini DFDS Ak-
deniz İş Birimi olarak yürütüyoruz. 
1994 yılında İstanbul’da kurulan ve 
kurulduğu tarihten itibaren Türki-
ye’nin en büyük lojistik şirketi olarak 
sektör liderliğini sürdüren U.N. Ro- 
Ro şirketini 7 Haziran 2018’de satın 
alan Danimarka merkezli DFDS’in 
kuruluşu 1866 yılına dayanıyor. De-
nizcilik ve lojistik sektörünün lider 
şirketlerinden DFDS’in çatısı altında 
DFDS Akdeniz İş Birimi olarak za-

man içerisinde yaptığımız gemi ve 
liman yatırımlarıyla Ro-Ro taşımacı-
lığını geliştirmiş, kara nakliyecilerinin 
Avrupa’da karşılaştığı geçiş belgesi, 
sürüş yasakları, yüksek para cezala-
rı gibi problemlerine karşı Avrupa’da-
ki intermodal altyapısını genişleterek 
Türk ihraç malı taşıyan lojistikçilerin 
en önemli çözüm ortağı olmuş bir 
şirketiz. Hali hazırda Türkiye’nin en 
büyük ticaret ortağı olan, Avrupa’nın 
en büyük ekonomilerine sahip ülke-
lerine yapılan kara nakliyesinin yak-
laşık yarısını DFDS olarak kurduğu-
muz altyapı ile Avrupa’ya taşıyoruz. 

BİR LİMAN OPERATÖRÜ 
OLARAK HİZMET 
VERMEKTEYİZ

DFDS Akdeniz İş Birimi olarak Türki-
ye ve Avrupa arasında sunduğumuz 
Ro-Ro ve İtalya çıkışlı tren bağlantı-
ları ile kurduğumuz intermodal altya-
pısının yanında bir liman operatörü 

olarak hizmet vermekteyiz. Türki-
ye’de Pendik, İtalya’da ise Trieste 
Limanı’nda sahip olduğumuz Ro-Ro 
terminalleriyle müşterilerimize hiz-
met sunuyoruz. Tüm bu hizmetleri-
mizle güçlü bağlantılarımız ve güçlü 
bir intermodal alt yapımız bulunuyor. 
Pandemi sürecinde İntermodali kul-
lanan müşterilerimiz de %45 arttı. 
DFDS Akdeniz İş Birimi olarak hali 
hazırda güçlü bağlantılarımız ve in-
termodal alt yapımız varken, bunun 
yanı sıra yenilikçi ve maliyet etkin 
intermodal taşımacılık çözümleri ile 
mobiliteyi en üst düzeye çıkarmaya 
çalışan demiryolu operatörü prime-
Rail ile ortak adımlar atıyoruz.  pri-
meRail ile Köln’de hayata geçirdi-
ğimiz yeni ”Intermodal Taşımacılık 
Yetkinlik Merkezi” bu doğrultuda da 
yeni çözümler üretecek.

KADIN İÇİN TAŞIYORUZ

DFDS olarak 2020 yılı genel de-
ğerlendirmenizi şirketiniz adına 

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu

alabilir miyiz, 2021 hedef, beklenti 
ve yatırımlarınızı aktarır mısınız?

2020 yılı Ocak/Şubat ayları özelinde 
2019’a kıyasla güçlü bir sene olarak 
başladı. Mart ayı ile birlikte pande-
mi sürecinin başlaması ile dış tica-
retimizde görülen yavaşlama işleri-
mizde ciddi seviyede düşüşe sebep 
oldu ancak tüm dünyada görülen 
normalleşme çabaları ile Temmuz/
Ağustos aylarında toparlanma süre-
ci başladı diyebiliriz. Pandemi süre-
cinde, kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerimiz kapsamında öğrencilere 
“Uzaktan Eğitime Destek Kampan-
yası” başlattık. İhtiyaç sahipleri olan 
öğrencilere eğitimlerin devamlılığı 
adına destek verdik. Bununla birlikte 
koronavirüs (COVID-19) salgınıyla 
mücadele çerçevesinde 7/24 çalışan 
Tuzla Devlet Hastanesi sağlık çalı-
şanlarına yakın mesafede bir otel-
le anlaşma sağlayarak konaklama 
desteği verdik. 2020 yılında DFDS 
olarak odaklandığımız Türkiye Ka-
dın Girişimciler Derneği’nin (KAGİ-
DER) birlikte iş kadınlarına yönelik 
başlattığımız “Kadın için Taşıyoruz” 
kurumsal sosyal sorumluluk proje-
sinde büyük yol aldık. Kadınların iş 

hayatına katılımını teşvik edip top-
lumsal hayatta daha fazla katılmala-
rını teşvik etmek ve yaptıkları ihra-
cata katkıda bulunmak hedefleyen 
projemize Türkiye’nin farklı illerinden 
108 kadın girişimci başvurdu. Proje 
kapsamında, 50 kadın girişimcimizin 
ihracat ürünlerine, girişimci başına 
iki adet konteyner ile 1 yıl süreyle 
ücretsiz taşımacılık desteği verece-
ğiz. 7 kadın girişimcimizin ihracat 
ürünlerini Avrupa ve Kuzey Afrika’ya 
taşımaya başladık. Savunma, teks-
til, gıda, emaye sektörlerinde taşıma 
gerçekleştiriyoruz. Ürünler, DFDS 
tarafından Pendik, Yalova ve Mersin 
kalkışlı taşımacılık ağında ücretsiz 
taşınacak. Söz konusu proje, gemi 
ve tren hatlarında geçerli olacak. 
Projemiz aynı zamanda lojistik sek-
törü temsilcilerinin de güç birliği yap-
masını sağladı. Kadın girişimcilerin 
ürünleri Mardin’den İzmir’e Türki-
ye’nin hemen her bölgesinden Avru-
pa’ya Kuzey Afrika’ya taşınabilecek.
 
Projemize Toplamda 250.000 
Euro’luk Bir Bütçe Tahsis Ettik 

DFDS Akdeniz İş Birimi olarak pro-
jemize toplamda 250.000 Euro’luk 

bir bütçe tahsis ettik. Ürünler, DFDS 
tarafından Pendik, Yalova ve Mersin 
kalkışlı taşımacılık ağında ücretsiz 
taşınmak ile birlikte, söz konusu pro-
je, gemi ve tren hatlarında geçerli 
olacaktır. Güncel olarak projemize 
destek veren 24 uluslararası nakliye 
firması bulunuyor. Kadın İçin Taşı-
yoruz projesi aynı zamanda lojistik 
sektörü temsilcilerinin de güç birliği 
yapmasını sağladı. Projede tamam-
layıcı rol üstlenen 24 lojistik şirketi 
ile Mardin’den İzmir’e Türkiye’nin 
hemen her bölgesinden kadınların 
ürünleri, Avrupa’ya taşınabilecek. 
ABC Lojistik, Alişan Lojistik, ALC 
Lojistik, Ares Lojistik, BKM Lojistik, 
Borusan Lojistik, Bulung, Çoban-
tur Boltas, Deneks, Denko Lojistik, 
Ekol Lojistik, Eyüp Lojistik, Galata 
Taşımacılık, Globelink, Hellmann, 
Hüner Lojistik, Mars Lojistik, Reysaş 
Lojistik, Sağlık Lojistik, Sarp Inter-
modal, Sultantur, Tetnak, Transtaş, 
VİP Transport projedeki tamamlayı-
cı lojistik çözüm ortaklarımız olarak 
destek veriyor. Projemize talep ol-
duğu sürece kadın girişimcilerimizi 
desteklemeyi sürdüreceğiz. DFDS 
olarak 2021 yılında beklentimiz 
2020’nin 3. ve 4. çeyreğine göre %2 
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İş Leasing, Akça Holding  bünyesinde 
yer alan Menderes Tekstil’in Denizli 
Sarayköy İlçesinde bulunan üretim 
tesislerinin çatısına kurulan 7.87 
MWm gücündeki Ege Bölgesinin 
en büyük Güneş Enerjisi Santrali 
yatırımını finanse etti.

İş Leasing, Akça Holding bünyesinde yer alan 
Menderes Tekstil’in Denizli Sarayköy İlçesinde 
bulunan üretim tesislerinin çatısına kurulan 
7.87 MWm gücündeki Ege Bölgesinin en büyük 
Güneş Enerjisi Santrali yatırımını finanse 
etti. EPDK tarafından 08/03/2020 tarihli ve 
31062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
01/07/2020 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik 
kapsamında Enerji sektöründe bir ilk olarak 
birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi tanımına 
göre devreye alınacak bu yatırımla, şirkette 
ihtiyaç duyulan enerjiye destek hedeflendi ve 
Menderes Tekstil bünyesinde GES kaynaklı 
enerji üretimi yatırım süreci başlamış oldu.

İş Leasing Tam Destek Olmaya Devam 
Ediyor

Konu hakkında açıklama yapan İş Leasing 
Genel Müdürü Mehmet Karakılıç: “Ülkemizin 
tekstil sektörünün önde gelen kuruluşlarından 
Menderes Tekstil’in öz tüketim amacıyla 
gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji yatırımını 
finanse etmekten memnuniyet duyuyoruz. İş 
Leasing olarak, enerji maliyetlerini azaltan 
ve doğaya zarar vermeyen çatı üstü güneş 
enerjisi santrali finansmanı alanındaki öncü 
konumumuz ile bu alanda yatırım yapmayı 
planlayan sanayicilerimize destek vermeye 
devam edeceğiz.” dedi.

RÖPORTAJ

KARAKILIÇ: İŞ LEASING EGE BÖLGESİNİN
 EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ 

YATIRIMINI FİNANSE ETTİ

İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç

ya da 3 oranında bir büyüme. 2021 
hedefimiz, Türkiye ile Avrupa ara-
sındaki birim kargo ticaretinde en 
iyi tedarikçi konumumuzu korumak 
yönünde. Sistemimizin sürekli iyileş-
tirilmesi ve müşteri odaklı olmasını 
sağlamak için mümkün olan en kısa 
nakliye sürelerini gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz. 

DFDS’nin tercih nedenleri neler-
dir, müşterilerinize hangi katma 
değerleri sunuyorsunuz?

Pandemi sürecinde İntermodali kul-
lanan müşterilerimiz %45 oranında 
arttı. DFDS Akdeniz İş Birimi olarak 
hali hazırda güçlü bağlantılarımız ve 
intermodal alt yapımız varken,  bu-
nun yanı sıra yenilikçi, çevreci ve 
maliyet etkin intermodal taşımacılık 
çözümleri ile mobiliteyi en üst düze-
ye çıkarmaya çalışan demiryolu ope-
ratörü primeRail ile iş birliği gerçek-
leştiriyoruz. Bu kapsamda Köln’de 
DFDS Intermodal GmbH adıyla yeni 
bir ”Intermodal Taşımacılık Yetkinlik 
Merkezi” kurmaya karar verdik. Orta-
ya koyduğumuz işbirliğiyle beraber,5 
Kasım 2020 tarihinde hizmete giren 
yeni Trieste- Nürnberg hattımızla in-
termodal taşımacılık faaliyetlerimizi 
genişletmeye devam ettiğimizi orta-
ya koyduk. Bu yeni hat, Intermodal 
yetkinlik merkezinin ve primeRail 
Gmbh ile ortak girişimin başarılı bir 

sonucu olarak hizmete girdi.

‘GEMİ ACENTECİLİĞİ’ 
HİZMETLERİ VERMEYE 
DEVAM EDİYORUZ

Şu anda kaç noktada hizmet 
veriyorsunuz, bu bağlamda 
hedefleriniz hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Bugün DFDS Akdeniz İş Birimi 
olarak İtalya’nın Trieste ve Bari, 
Yunanistan’ın Patras, Fransa’nın 
Sete limanlarına İstanbul’da Pendik, 
Yalova ve Mersin olmak üzere 
Türkiye’nin üç farklı noktasından 
14 büyük Ro-Ro gemisi ve 60 km’yi 
aşan gemi kapasitesiyle düzenli 
seferler yapıyoruz. DFDS Akdeniz İş 
Birimi’nin 2018 yılından beri Trieste-
Patras arasındaki Yunanistan hattı  
da uğraklı seferler ile hizmet veriyor. 
DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye 
ve Avrupa arasında sunduğu Ro-
Ro ve İtalya ve Fransa çıkışlı tren 
bağlantıları ile kurduğu intermodal 
altyapısının yanında bir “liman 
operatörü”. Türkiye’de Pendik, 
İtalya’da ise Trieste Limanı’nda 
sahip olduğu Ro-Ro terminalleriyle 
müşterilerimize hizmet sunuyoruz. 
Tüm bu hizmetlerimizle güçlü 
bağlantılarımız, intermodal alt 
yapımız var. Bunların dışında 

Türkiye’de Yalova Ro-Ro 
Terminali, Fransa’da ise Sete 
Limanı’ndaki kendi iş süreçlerimiz 
için “gemi acenteciliği” hizmetleri 
vermeye devam ediyoruz. Müşteri 
portföyümüz ağırlıklı olarak, Avrupa 
Birliği ile olan dış ticaretimizin 
gerçekleşmesini sağlayan Türk 
uluslararası nakliye firmalarımızdır 
diyebiliriz. Pandemi sürecinde, 
yaşanan sınır kapısı problemleri 
ile daha önce gemilerimizle taşıma 
yapmamış firmalarla da çalışma 
imkanı bulduk. Sağlamış olduğumuz 
intermodal bağlantılı kesintisiz 
servisimiz ile bu sıkıntılı dönemde 
dahi ülkemizin ihracatı için ne kadar 
güvenilir ve verimli bir altyapı hizmeti 
sunduğumuz sanırım bir kez daha 
kanıtlanmış oldu. Özellikle pandemi 
sürecinde minimum insan temasıyla 
ön plana çıkan intermodal alt 
yapımız tedarik zincirindeki yüklerin 
insani ihtiyaçların ulaştırılmasına 
ve ticaretin devamına büyük ölçüde 
yardımcı oldu. Her geçen gün yatırım 
yaptığımız intermodal taşımacılık 
çözümleri müşterilerimizin; 
AETR konvansiyonu gereği olan 
takograf sınırlaması, geçiş belgesi 
sınırlaması, vize problemleri 
gibi engelleri kolaylıkla aşarak 
ihracatımızın sürdürülebilir bir 
model ile hedef pazarlarımıza 
ulaştırılmasına katkı sağlamaya 
devam edecek.
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Fibabanka 
Genel Müdürü 
ve Yönetim 
Kurulu 
Üyesi Ömer 
Mert, banka 
olarak hedef 
büyüttüklerini, 
2021’de yüzde 
20 büyüme 
beklediklerini; 
müşteri 
sayısında 
hedeflerininse 
3-4 yıl içinde 

10 milyona ulaşmak olduğunun özenle altını 
çizdi.

Fibabanka, 2020 yılında müşteri sayısını yüzde 27 
artışla 2,2 milyonun üzerine taşıyarak sürdürülebilir 
kâr ile istikrarlı bir büyüme yakaladı. 2020 yılı 3. çey-
rek sonu itibarıyla 178,6 milyon TL net kâra ulaşan 
Fibabanka, 2021 yılında yüzde 20 büyüme bekliyor. 
Müşteri sayısında hedef ise 3-4 yıl içinde 10 milyona 
ulaşmak. Perakende sektörünün önde gelen marka-
ları ile yapılan iş birliklerinden oldukça olumlu geri dö-
nüşler aldıklarını söyleyen Fibabanka Genel Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, “Amacımız, pe-
rakende sektöründe yapmış olduğumuz gibi öncelikli 
sektörlerle iş birlikleri gerçekleştirerek müşteri tabanı-
mızı yaygınlaştırmak ve daha çok müşteriye ulaşmak. 
Öte yandan artık kurumların büyüme hedeflerinde 
teknoloji büyük önem taşıyor. Belirlediğiniz hedefle-
re ulaşmak için sektör fark etmeksizin teknolojik alt 
yapınızın bu hedefe cevap verebiliyor olması gereki-
yor. Biz de hedeflerimizi bankanın dijital banka olma 
yolundaki dönüşümünden taviz vermeden gerçekleş-
tirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda yatırımlarımızı da 
ağırlıklı olarak teknoloji ve veri yönetimi alanında ger-
çekleştirmeyi sürdüreceğiz” dedi. 

Binlerce Kobi, Birkaç Tıkla Krediye 
Başvurabiliyor

“Şimdilik Finberg’in yaklaşık fon büyüklüğü 100 mil-
yon TL. Zaman içerisinde bu fon büyüklüğünü strate-
jimiz çerçevesinde artırmayı planlıyoruz” diyen Mert, 
“Finberg ile her türlü finansal ürün ve hizmetleri, giri-
şimleri kanalıyla müşterilere ulaştırmaya çalışıyoruz. 
Bunu yaparken bir sektör ayrımı yapmıyoruz ancak 
stratejimize uygun olarak yatırım ya da iş ortaklığı 
yaptığımız girişimler genelde fintek ve e-ticaret sitele-
ri oluyor. Örneğin, yatırımlarımızdan bulut tabanlı bir 
ön muhasebe yazılımı olan BizimHesap sayesinde, 
bugün binlerce KOBİ sadece birkaç tıkla bankamız-
dan KOBİ kredisine başvurabiliyor. Yine 2. el oto-
mobillerin yönetim, satış ve ilan platformlarına sahip 
olan GarajSepeti ile de tüketicilerin otomobil alımla-
rını finanse edeceğimiz modeller üzerinde çalışıyo-
ruz. Müşterilerimizin 7 gün 24 saat EFT yapmalarını 
sağlayan ‘Nöbetçi Transfer’ ürünü ve Vatan Bilgisa-
yar iş birliğiyle Fibabanka kredisi kullananların taksit 
ödemelerini mağazalardan yapmasını sağlayan tek-
nolojik geliştirmeler, Finberg yatırımlarından Birleşik 
Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından ortaya kondu” şek-
linde konuştu. 

İhtiyaca Yönelik Hizmet Sunuyor

Fibabanka olarak, mobil ve internet bankacılığı ka-
nallarını geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Mert, 
sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimizin ihtiyaçla-
rına yönelik yeni hizmetler sunuyoruz. Yakın zaman-
da, mobil ve internet bankacılığı kanallarımız üzerin-
den yeni nesil döviz alım satım hizmeti olan FibaFX’i 
hayata geçirdik. Fibabanka bireysel müşterileri, döviz 
ve kıymetli maden alım satım işlemlerini Fibabanka 
Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarında yer alan 
FibaFX hizmeti ile çok avantajlı kurlarla ve güvenli bir 
şekilde, 5 gün 24 saat canlı fiyatlarla gerçekleştirebi-
liyor. Diğer yandan Kiraz Hesap yine ön plana çıkan 
ürünlerimiz arasında yer alıyor. TL, USD, EUR, GBP, 
Altın (XAU) ve Gümüş (XAG) para birimlerinden açı-
labilen Kiraz Hesap ile birikimleri gecelik vadeli mev-
duatta günden güne değerlendirme ve tüm bankacılık 
işlemlerini hızlıca gerçekleştirme imkânı sunuyoruz. 
Yüksek tutarda bakiyesi olan müşterilerimize özel 
yepyeni bir hesap türü olan Kiraz Plus’ta da Kiraz 
Hesap’ın günlük kullanım avantajı ile vadeli mevduat 
ürününü birleştirdik.”

ÖMER MERT: HEDEF BÜYÜTEN FİBABANKA 4 YIL 
İÇİNDE 10 MİLYON MÜŞTERİYE ULAŞACAK

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer Mert

VakıfBank, yerli üre-
timi desteklemek ve 
istihdamı korumak 
amacıyla imalatçı 
ve ihracatçı firma-
lara yönelik 40 mil-
yar liralık yeni kredi 
paketi açıkladı. Va-
kıfbank, imalat, ih-
racat ve ithal ikame 
amaçlı ürün üretmek 
amacıyla yatırım ya-
pacak olan firmalar 
başta olmak üzere 
stratejik öneme sa-

hip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik yeni bir 
kredi paketi oluşturdu. Sektörde bir ilk olarak, ‘TCMB po-

litika faiz oranına endeksli’ şekilde kullandırılacak ‘Çıpa 
Kredisi’ faiz oranı, TCMB politika faiz oranına bağlı ola-
rak aşağı yönlü değişecek. Ayrıca kredi vadesi boyunca 
yukarı yönlü bir faiz artışı da yapılmayacak. Vakıfbank’ın 
yeni ürünü ile ilgili açıklamalarda bulunan Vakıfbank Ge-
nel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamız, geçmiş-
te olduğu gibi bugünde değer üreten her kesimin yanın-
dadır. Ülkesine inanan, yerli üretimden vazgeçmeyen, 
ihracat hedeflerine katkı sağlayan firmalarımız bizler için 
özel bir önem taşıyor. Özellikle pandemi sürecinde üre-
time devam etmiş, tüm zorluklara rağmen istihdamdan 
vazgeçmemiş işletmelerimizin her daim yanında olduk, 
olmaya da devam edeceğiz. Bu yeni kredi paketimizle de 
imalatçılarımıza da ihracatçılarımıza da omuz vermeyi 
amaçlıyoruz. Firmalarımız üretimlerine de yatırımlarına 
da faizlerin düşmesini bekleyerek ara vermesin ülkemiz 
zaman kaybetmesin istiyoruz” dedi.

YAPI KREDİ CEO’SU ERÜN: YAPI KREDİ’YE 
ULUSLARARASI ALANDA DUYULAN GÜVENİ 

BİR KEZ DAHA TESCİLLEMİŞ OLDUK

VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ ÜSTÜNSALİH: 
VAKIFBANK, DEĞER ÜRETEN HER KESİMİN YANINDA

Yapı Kredi, uluslararası piyasalardan 
500 milyon dolar tutarında sermaye 
benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. 10 
yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma 
opsiyonlu ihraca, ihraç tutarının 6 ka-
tından fazla talep gelirken, faiz oranı 
yüzde 7,875 olarak gerçekleşti. Dün-
yanın dört bir yanından, 230’dan fazla 
yatırımcının katıldığı sermaye benzeri 
tahvil ihracı işlemi, Türkiye ekonomisi-
ne ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin 
bir göstergesi olarak nitelendirildi. 

3.2 Milyar Dolarlık Yoğun Talep

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, 500 
milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil 
ihracına 3.2 milyar dolarlık talep gel-
diğini belirterek, şu değerlendirme-
de bulundu: “Son bir yıldan bu yana 

Türkiye’den ihraç edilen ilk sermaye 
işlemine büyük başarıyla imza atma-
nın gururunu yaşıyoruz. Küresel çapta 
daha önce hiç yaşamadığımız kadar 
zor bir dönemde sağladığımız bu kay-
nakla, ülkemiz ekonomisine ve Yapı 
Kredi’ye uluslararası alanda duyulan 
güveni bir kez daha tescillemiş olduk. 
Bu başarılı işlemin, sektörde dikkate 
değer bir referans olacağına inanıyo-
ruz. Türkiye’nin en büyük üçüncü özel 
bankası olarak, ülkemiz ekonomisine 
ve milletimize sınırsız hizmet sunmak 
için her alanda var gücümüzle çalı-
şıyoruz. ‘Hizmette Sınır Yoktur’ anla-
yışımızla önümüzdeki dönemde de 
farklı finansal araçları da kullanarak 
ekonomimize destek olmaya devam 
edeceğiz.’’

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün

Vakıfbank Genel Müdürü 
Abdi Serdar Üstünsalih

FİNANS
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LEBLEBİCİ: TEB, 2021’DE DE KOBİ’LERİ 
DESTEKLEYECEK…!

GÜNEY: TÜRK EXIMBANK, 2021’İ ‘SİGORTA YILI’ İLAN 
ETTİ; DESTEKLERİMİZ 50 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK 

TEB Genel Müdürü 
Ümit Leblebici, “TEB 
olarak KOBİ’leri 
desteklemeye 2021’de 
de devam edeceğiz. 
Özellikle salgını çevik 
bir şekilde yönetmiş, 
yenilikçilik kapasitesi 
yüksek küçük ve orta 
boy işletmelere destek 
vereceğiz” dedi.

Geçen yıl herkesin öngörü-
lerinin çok ötesinde, sınırları 
zorlayan bir salgın süreci 
ile karşı karşıya kalındığını 

söyleyen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Fakat bu 
tür durumlarda önemli olan organize olma kabiliyetidir, 
biz bu açıdan oldukça yetkin bir insan kaynağına sahi-
biz. Her şeyden önce çalışanlarımızın ve müşterilerimiz 
sağlığını korumaya özen göstererek ülkemizin içinden 
geçtiği bu zor dönemde işimizi en iyi şekilde yapmaya 
çalıştık” dedi. 

TEB, 2021’DE DE KOBİ’LERİ DESTEKLEYECEK

TEB olarak KOBi’leri desteklemeye 2021’de de devam 
edeceklerini belirten Leblebici, özellikle salgını çevik bir 
şekilde yönetmiş, yenilikçilik kapasitesi yüksek küçük 
ve orta boy işletmelere destek vereceklerini dile getirdi. 
Leblebici, bununla birlikte girişimcilerine yönelik katkı-
larını büyütmeyi sürdüreceklerine dikkat çekti. Bu anla-
yışla TİM-TEB Girişim Evleri çatısı altında girişimcilerin 
ve teknoloji firmalarının büyümelerini sağlamak ama-
cıyla yürütülen hızlandırma programları online olarak 
düzenlenmeye devam ettiğini aktaran Leblebici, “Yeni 
girişimcilerle beraber TİM-TEB Girişim Evi’nin destekle-
diği teknoloji firma sayısı bine ulaştı. Bununla birlikte beş 
yıldır uygulayıcı kuruluşları arasında yer aldığımız TÜBİ-
TAK’ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı’nda iki yıl 
daha uygulayıcı kuruluş olmaya hak kazandık. 2021’de 
girişimcileri destekleyerek ülke ekonomisinin yenilikçilik 
kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamayı sürdürece-
ğiz” diye konuştu.  

KOBİ’LER İÇİN İŞLEMLERİ 
KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Dijitalleşme için salgının tam bir kaldıraç olduğunu söy-
leyen Leblebici, “KOBİ, kurumsal ve işletme müşteri-
leri için birçok finansal işlemi kolay ve hızlı bir şekilde 
yapabilme olanağı sunan mobil uygulama CEPTETEB 
İŞTE’yi 2020’de hayata geçirdik. 2020 sonu itibariyle 
TEB müşterilerinin alternatif dağıtım kanallarını kullanım 
oranı yüzde 83 civarında olurken; online bankacılık aktif 
müşteri sayısı 1,8 milyonu, mobil bankacılık aktif müşteri 
sayısı ise 1,7 milyonu aştığını söyleyebilirim. CEPTE-
TEB Mobil Uygulaması’na yönelik yenilikçi yatırımları-
mız hız kesmeden devam edecek” şeklinde konuştu. 

TASARRUFLARI TEB MARİFETLİ HESAP’LA 
ARTIRMAYA ODAKLANACAĞIZ

“2021 özellikle tasarrufların artırılması yönünde kritik bir 
rol oynayacak” diyen Leblebici, bilhassa TL varlıklara 
yönelimin teşvik edileceği bir döneme girdiklerini söy-
ledi. Merkez Bankası’nın birincil önceliğe koyduğu fiyat 
istikrarı politikasına paralel olarak, tasarruf sahiplerinin 
ve yatırımcıların Türk Lirası varlıklara ilgisinin artacağı-
nı düşündüklerini belirten Leblebici, “Biz de önümüzde-
ki dönemde TEB Marifetli Hesap ile Türkiye’de tasarruf 
alışkanlığını geliştirmeye yönelik adımlarımızı güçlendi-
rerek bu konuda katkı sağlayacağız” dedi.

2021, İSTİKRARI SAĞLAMA YILI OLACAK

2020 yılının tüm kayıplara rağmen birçok açıdan fark-
lı deneyimler edindikleri bir yıl olarak aynı zamanda bir 
kazanım yılı olduğunu ifade eden Leblebici, “2021’de ye-
niden yüzde 4 civarındaki potansiyel büyüme oranını ya-
kalayabiliriz. Bankacılıkla ilgili Merkez Bankası’nın attığı 
adımlar ve ekonomi yönetiminin makroekonomik istik-
rar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına yönelik yaklaşımı 
öngörülebilirliği artıracaktır. Bankacılık sektörü öngörü-
lebilirliği daha yüksek, verimliği artırmaya yönelik kredi 
kanallarını daha etkin bir şekilde kullanabilecektir. Bu 
da önümüzdeki dönemde reel sektörde çarkların daha 
sağlıklı bir şekilde işlemesini, sürdürülebilir büyüme ve 
ekonomik istikrarı beraberinde getirecektir” dedi.

TEB Genel Müdürü 
Ümit Leblebici

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 
2021’i “sigorta yılı” ilan ettiklerini belirterek, 
ihracatçılara desteği 2021 yılında 50 milyar 
dolara çıkarmayı hedeflediklerinin özenle 
altını çizdi.

Akademi Projesi kapsamında düzenlenen “Türk 
Eximbank Kredi ve Alacak Sigortası Destekleri” top-
lantısına katılan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali 
Güney, Güney, Eximbank’ın ürün ve hizmetlerine iliş-
kin bilgi verdi. Türkiye’den yapılan mal ve hizmet ih-
racatını desteklemeyi amaçladıklarını belirten Güney, 
şunları ifade etti: “Eximbank olarak 2020’de 3 yeni 
ürünü uygulamaya aldık. Katılım bankacılığı hassa-
siyeti gösteren firmaların Eximbank’ın imkanlarından 
yararlanabilmesi adına, bu prensiplere uygun şekilde 
bir fonlama sağladık. Reel sektörden gelen talepler 
doğrultusunda sigortalı alacağa dayalı bir kredi prog-
ramını hayata geçirdik. Alacak sigortalarını teminat 
olarak değerlendirip buna bağlı olarak 1 yıla kadar 
vadeli kredi kullandırıyoruz. Yine yatırım malı ihraca-
tı yapan ve yurt dışı müteahhitlik işleri ile gemi inşa 
sektörüne yönelik yurt dışı teminat mektubu progra-
mını uygulamaya aldık.” Güney, koronavirüs salgını 
döneminde gerek vade uzatımı gerekse de ihracat 
taahhüt sürelerinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasıyla ihra-
catçılara destek olduklarını bildirdi. Merkez Bankası 
ve ilgili bakanlıklarla görüşerek uygulamaya alınan 
reeskont kredileriyle ihracatçıların elini güçlendirdik-
lerini vurgulayan Güney, “Pandemi sürecinde 4,4 mil-
yar dolarlık kredinin vadesini uzattık. Merkez Bankası 

kaynaklı kredilerde 3, Eximbank kaynaklı kredilerde 6 
ay vade uzatımı sağladık. Kredilerin sınıfını değiştir-
meyerek firmaların kredibilite açısından güç kaybını 
engellemiş olduk.” bilgisini verdi.

2020’de Desteklerini Dolar Bazında Yüzde 4 
Artırdı

Eximbank’ın geçen yıl dolar bazında ihracatçıya ver-
diği toplam desteğin bir önceki yıla göre yüzde 4 art-
tığına işaret eden Güney, “Bu yıl ihracatçıya verilen 
destek 45,6 milyar dolara ulaştı. İhracatçılara des-
teğimizi 2021 yılında 50 milyar dolara çıkarmayı ve 
bunun önemli bir kısmının sigorta finansman desteği 
olarak gerçekleşmesini hedefliyoruz” ifadelerini kul-
landı. Güney, Eximbank’ın ana destek unsurlarından 
birinin alacak sigortası olduğunu belirterek şunları 

kaydetti: “Pandemi dönemi, sigor-
tanın önemini bir kez daha ortaya 
koydu. Alacak sigortası sayesinde 
ihracatçılar, uzun vadeli ihracat ve 
sevkiyatlarını tahsilat riski olmadan 
gerçekleştirebiliyor. Bununla birlikte 
alacak sigortası ihracatçı firmaların 
farklı pazarlara da gönül rahatlığıyla 
girmesine imkan sağlıyor. Eximbank 
olarak, yapmış olduğumuz planla-
mada 2021 yılını ‘sigorta yılı’ ilan et-
tik. Buradaki hizmetimizi hem kalite 
hem de hız yönünden artırarak sür-
düreceğiz.”
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ŞEKERBANK’TAN KOBİ’LERE MÜJDE, 
GIDACILARA TAM DESTEK

Şekerbank açıklamasına göre, salgın sürecinin 
yarattığı etkileri en aza indirmek için KOBİ’lere 
sektörel bazda da avantajlar sunan Banka, “KOBİ 
Sektör Paketleri”ne bir yenisini ekledi. “Gıda Sek-
törüne Destek Paketi”ni hayata geçiren banka, 
gıda sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere fi-
nansman desteği sağlıyor. Şekerbank, “Gıda Sek-
törüne Destek Paketi” ile 36 aya varan vadeler 
ve avantajlı faiz oranları sunuyor. Ayrıca, esnek 
ödeme planlarının yer aldığı paket kapsamında 
ödemeler Mart 2021’e kadar ertelenebiliyor. “Gıda 
Sektörüne Destek Paketi” ile KOBİ’ler, internet ve 
mobil şubeden yapacakları EFT/havale işlemlerini 
ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. Şeker Bonus 
Business ve Üreten Kart ile 10 bin TL değerindeki 
harcamalarına 100 TL ekstre indirimi sunan paket, 
avantajlı POS kira bedeli muafiyetini de kapsıyor. 
Destek paketi ile 1.000 TL değerinde hizmet içe-
ren KOBİ Hesaplı Paketi’ne ise 1 TL ile sahip olu-
nabiliyor.

Kumoğlu: Her Koşulda Müşterilerimize 
Tam Destek, Kobi’lere Kesintisiz Hizmet 
Sağlayacağız
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank 
KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Mü-
dür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları kaydet-
ti: “Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü GSYH 
içerisinde 280 milyar liraya yaklaşan payı, 40 bin 
işletmesi ve 400 binin üzerinde çalışanıyla Türki-
ye’nin en büyük imalat sanayisi konumunda. Aynı 
zamanda bu sektördeki çalışan sayısı bazında iş-
letmelerin yüzde 76’sının KOBİ statüsünde olduğu 
görülmektedir. Bu derece önemli bir sektörün pan-
demiden en çok etkilenen sektörlerden biri olması 
ve nakit akışlarında ciddi dalgalanmalar yaşaması 
sebebiyle sektördeki KOBİ’lerimize destek olmak 
için pek çok avantaj içeren bir paket hazırladık. 
Pandemi sebebiyle nakit akışlarında dalgalanma 
yaşayan gıda sektörüne tam destek sağlıyor, KO-
Bİ’lerimizi yalnız bırakmıyoruz. Şekerbank olarak 
içinde bulunduğumuz bu zor dönemleri hep birlikte 
atlatacağımız inancıyla her koşulda müşterilerimi-
ze tam destek sağlayacağız.”

BİNBAŞGİL: AKBANK, 2030’A KADAR 
200 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLAYACAK

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 2030 
yılına kadar banka olarak finansal açıdan güç-
lendirecekleri kişi sayısını artırmayı hedefledik-
lerini açıkladı.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Bankacılık 
sektöründe sürdürülebilirlik alanında somut hedef veren 
öncü bankalar arasındayız. 2030 yılına kadar ülkemize 
200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlayaca-
ğız.” ifadelerini kullandı. Bankadan yapılan açıklamaya 
göre, Akbank sürdürülebilir ekonomiye geçiş için deste-
ğini güçlü adımlarla sürdürüyor. Açıklamada görüşlerine 
yer verilen Binbaşgil, bankacılık ekosistemi içerisinde, 
sürdürülebilir bir dünyaya ulaşmaya katkı sağlayacak 
kaynaklara erişimlerinin arttığını belirterek, şunları kay-
detti: “Bu kaynakların doğru yerlere yönlendirilmesi için 
yapılar kuruyor, ürün ve hizmetler tasarlıyoruz. Daha 
sürdürülebilir bir ekonomi için şirketlerimizin dönüşüm 
yolculuğunda onlara finansman sağlıyoruz. Bankacılık 
sektöründe sürdürülebilirlik alanında somut hedef veren 
öncü bankalar arasındayız. 2030 yılına kadar ülkemize 
200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlayaca-
ğız. Bu kredi hacmiyle orantılı olarak, bankamıza sağ-
layacağımız sürdürülebilirlikle ilintili finansmanı da 2030 
yılına kadar artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir 
yatırım kategorisine giren yatırım fonları bakiyesini de 
2030 yılına kadar 15 milyar TL’ye çıkarmayı taahhüt edi-
yoruz.”

Gelecek Nesillere Daha Yaşanabilir Bir Dünya 
Bırakmayı Arzu Ediyoruz

Sürdürülebilirliği iş stratejilerinin bir parçası olarak gör-
düklerini belirten Binbaşgil, “Yıllardır Türkiye geliştikçe, 
toplumumuzun, çevrenin ve paydaşlarımızın ihtiyaçları 
değiştikçe biz de hem iş stratejimizi, hem de sürdürüle-
bilirlik anlayışımızı bu değişime göre konumladık. Yakın 
zamanda tamamladığımız bir projeyle, sürdürülebilirliğin 
tüm iş yapış biçimlerimize daha da entegre olması için 
bir çerçeve oluşturduk. Bu kapsamda, yıllardır yaptığı-
mız gibi, bankamızın tüm iş birimleriyle, müşterilerimizle, 
çalışanlarımızla, yatırımcılarımızla, çok geniş bir paydaş 
kitlesiyle birlikte çalıştık.” değerlendirmesinde bulundu. 
Akbank’ın önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik faa-
liyetlerinde öncelik vereceği dört değer alanı belirledik-

lerini aktaran Binbaşgil, 
“Sürdürülebilir finans-
man, insan ve toplum, 
ekosistem yönetimi ve 
iklim değişikliği alanla-
rında, kendimize uzun 
vadeli hedefler koyduk. 
Bu alanlardaki etkin, 
odaklı çalışmalarımızla, 
gelecek nesillere daha 
yaşanabilir bir dünya bı-
rakmayı arzu ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

2030 Yılına Kadar 
Finansal Açıdan 
Güçlendirdiğimiz 
Kişi Sayısını 
Artıracağız

Binbaşgil, finansal hedeflerine ilişkin şunları kaydetti: 
“Finansal kaynaklara erişimi kısıtlı kesimler için ortaya 
koyduğumuz ürün ve hizmetlerle finansal kapsayıcılığı 
iş modelimizin bir parçası haline getirdik. Yenilikçi ba-
kış açımız sayesinde geleneksel bankacılık hizmetleri-
nin de ötesine geçiyoruz. Giderek dijitalleşen dünyada 
paydaşlarımızın mevcut veya henüz ortaya çıkmamış 
ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı ve etkin çözümler geliş-
tiriyoruz. Dijital bankacılık bizim için müşteri deneyimini 
mükemmelleştirmeyi hedefleyen bir yaklaşıma ek olarak, 
finansal kapsayıcılığı geliştirmek için de önemli bir araç. 
Bu kapsamda, müşterilerimize sunduğumuz dijital ve ye-
nilikçi ürün ve hizmetleri geliştirerek yaygınlaştıracağız. 
2030 yılına kadar finansal açıdan güçlendirdiğimiz kişi 
sayısını artıracağız.” İklim değişikliğini görmezden gelin-
memesi gereken ciddi bir sorun olarak gördüklerini be-
lirten Binbaşgil, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir 
dünya bırakmak için çalışmak, tüm şirketlerin sürdürüle-
bilirlik önceliği olmalı. Biz de bu kapsamda, operasyonla-
rımızdan kaynaklı salımları sıfırlayarak 2025 yılına kadar 
karbon nötr banka haline gelmek için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu konudaki ilk önemli adımımızı, Enerji-
sa Enerji ile önemli bir iş birliği yaparak attık. 2021 yılında 
tüm şube ve ATM’lerimizde kullandığımız enerjinin yüzde 
20’sini rüzgardan elde edilen enerjiyle karşılayacağız.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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YILMAZ: TEKNOLOJİK ALT YAPIYLA 
FİNANSAL TEKNOLOJİLER ALANINDA 

ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ
Türkiye’nin ilk elektronik para kuruluşu TURK Elektronik Para AŞ’nin markası Param 

elektronik para, ön ödemeli kart, online tahsilat, fiziki ve sanal POS, fatura tahsilatı hizmeti 
ve finansman hizmetleri sunuyor.

Param Kurucusu Emin Can Yılmaz ile finansal sis-
temler üzerine konuştuk.

Şirket olarak hangi ürün ve hizmetleri sunu-
yorsunuz? Ne gibi faydalar sağlıyorsunuz? 

Finansal dünyanın ihtiyaç duyduğu ürünler için 
yazılımsal alt yapı desteği veriyoruz. Bunun için 
de üçüncü taraflara ihtiyaç duymadan kendi eki-
bimizle bunu gerçekleştiriyoruz. Sunduğumuz bu 
teknolojik alt yapıyla finansal teknolojiler alanında 

bireylere ve kurumlara çözümler sunuyoruz. Pa-
ram POS ve Param Kart ile bireylere ve kurum-
lara finansmana erişmelerinde bir alternatif model 
oluşturuyoruz. Grup şirketlerimizden TURK Fi-
nansman AŞ’nin markası ParamKredi ile de e-ti-
carete yeni nesil finansman modeli oluşturduk ve 
ülkemizdeki dijital finansmanın ilk uygulamasını 
hayata geçirdik. ParamKredi ile üye işyerlerimi-
zin müşterilerine, kredi kartına, banka hesabına 
ihtiyaç duymadan, kredi kartı olmayan, kredi kartı 
kullanmak istemeyen, banka kredisi için şubeye 
gitmeyi tercih etmeyen müşterilerine alışverişlerini 
hemen yapabilecekleri ve sadece alışveriş anında 
değil öncesinde de istedikleri zaman kredi limitleri-
ni oluşturabilecekleri bir ödeme modeli sunuyoruz. 
Bizim bu modeli oluşturabilmemizi sağlayan, açık 
bankacılığa uyumlu Türkiye’de bir ilk olan Public 
API sistemimiz. Public API ile işletmeler sisteme 
çok hızlı entegre olabiliyor ve anında kredi kullan-
dırmaya başlayabiliyor. Diğer finansman şirketle-
rinde böyle açık, doğrudan bağlanılabilen ve kredi 
verilebilen bir sistem olmadığı için ParamKredi bu 
özelliğiyle sektöre yeni bir soluk getiriyor.  Param-
Kredi ile ayrıca avukatların harç ve masraf ödeme-
lerinde ihtiyaç duydukları krediler için başvurusun-
dan sözleşmesine, kullandırımından ödemesine 
kadar tüm adımların online gerçekleştirildiği dijital 
süreci başlattık. Bu uygulama kapsamında, avu-
katlar evlerinden ve ofislerinden çıkmadan kredi 
başvuru ve kullanımlarını, harç ve masraf öde-
melerini e-imza ve mobil imzalarını kullanarak 
Barokart platformu üzerinden Türkiye’de ilk defa 
her adımın tamamen online yürütüldüğü dijital bir 
süreçte tamamlayabiliyorlar. 2020 yılında 50 mil-
yon TL başvuru aldık. Önümüzdeki dönemlerde 
avukatlar gibi farklı meslek gruplarına ve e-ticaret 
sitelerine yeni nesil finansman modeli sunmayı, üç 
yıl içinde otomotiv harici finansman kredilerinde 

1.5 milyar TL finansman sağlayarak, e-ticaret hac-
minin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Pandemi, finansal sistemlerin işleyişinde ne 
gibi bir etki yarattı?

2020 yılı pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de gerek ekonomik gerek yaşam 
olarak zorlukların yaşandığı yıllardan biri olarak 
hafızalara kazındı. Bu ortamda sektörün odağı bü-
yümeden daha çok mevcudu korumak oldu.  

Öte yandan 2020 finans sektörü ve bankacılık 
alanlarında da zorunlu dijitalleşme döneminin de 
hızlandığı bir yıldı. Önceki yıllarda dijitalleşmeye 
gerekli yatırımı yapan ve dijitalleşmeyi sağlayan 
şirketler bu süreci daha iyi tamamladı. Özellikle 
teknoloji ve FinTech şirketlerinin güçlü yatırımlar-
la bankacılık sektöründen ciddi pay aldığı bir yıl 
oldu diyebiliriz. Bu yüzden sektörde geleneksel 
ürünlerin yanı sıra müşterilerine yenilikçi ürünler 
sunamayan şirketler pazarda yaşanan daralma-
dan etkilendi. Param olarak biz bu süreçte dijital 
finansman hizmetlerinin avantajlarını değerlendi-
ren ve büyüyen firmalardan biriyiz.

Pandemi sürecinde KOBİ’lere ve esnafa sunu-
lan alternatif finansman yöntemleri ne gibi fay-
dalar sağladı?

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret firmalarının tah-
silat altyapısını sağlamanın yanı sıra ParamPOS 
uygulaması üzerinden pande-
mi döneminde KOBİ’lere, kü-
çük esnafa, serbest meslek sa-
hiplerine ve mikro işletmelere 
kurguladığımız özel kampanya 
modeli ile alternatif finansman 
olanağı sunduk. KOBİ’lerimi-
zin zor günlerinde yanlarında 
olarak online satış yapan ve 
ParamPOS üzerinden güvenli 
bir şekilde tahsilatlarını gerçek-
leştiren müşterilerimizin POS 
komisyon oranlarını piyasa ra-
kamlarının çok altına indirerek 
sistemin ve üretimin devam et-
mesine destek oluyoruz. Ger-
çekleştirdiğimiz bu çalışmaları, 
pandemi süresinde devam et-

tirmeyi amaçlıyoruz.

2021 yılında FinTech sektöründe ne gibi geliş-
meler bizleri bekliyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin sonuç-
ları nedeniyle orta ve uzun vadeli yorumlar yap-
mayı doğru bulmuyorum. İkinci dalganın yaşan-
dığı pandeminin nasıl devam edeceği, tamamen 
kapanmanın söz konusu olup olmayacağı, aşının 
gelmesiyle birlikte sürecin nasıl ilerleyeceği ve so-
nuçlanacağına dair pek çok değişkene bağlı ola-
rak yeni yıl için beklenti senaryoları oluşuyor. Biz 
de Param olarak pek çok senaryoda planlarımı-
zı hazırladık. Param olarak dijital dünyanın içeri-
sinde işimiz ve her şeyimiz zaten “e” ile başlıyor. 
Elektronik parayız, dijital krediyiz, hizmetlerimizin 
hepsi “e”, bu yüzden uzaktan, dijital olarak hizmet 
sunmaya hazır bir şirketiz. Zorlu bir 2020 yılının 
ardından 2021 yılı, rekabetin farklı alanlarda da 
yaşanacağı bir yıl olacak. Şirketler artık pazar payı 
rakamları gibi klasik göstergelere ek olarak dijital 
dünyadaki yerleriyle de rekabet edecekler. 2021 
yılını sektör açısından değerlendirecek olursak, 
beklenen dijitalleşme sürecinin her alanda ve iş 
yapış şeklimizin her adımında yansıması olacak. 
Özetle; bankalar ve finansal kuruluşların tamamı-
nı etkileyecek düzenlemeler hayata geçmesiyle iş 
yoğunluğu ve kendini sürekli yenileme noktasında 
2020’nin çok üstünde hızlı bir yılı geçireceğiz. 
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“KOBİ TEDARİKÇİLERE ERİŞİM KONUSUNDAKİ 
YAKLAŞIMIMIZLA FARK YARATIYORUZ”

C2FO Türkiye Direktörü Serden Keçecioğlu, 
“Firmalara sunduğumuz esnek çözümler 
ve KOBİ tedarikçilere erişim konusundaki 
yaklaşımımızla fark yaratıyoruz” dedi. 

Tedarik zinciri finansmanı ve işletme sermayesi ala-
nında global ölçekte banka-dışı platform olan C2FO, 
Türkiye faaliyetlerini başlattığı 2020 yılını başarıyla 
tamamlayarak 2021 için büyüme hedefi koydu. 2021 
yılının ilk aylarından itibaren tedarikçilere aktarılan 
kaynağın çeşitlendirilmesi için Türkiye’deki finans ku-
rumlarını sürece dahil edeceklerini söyleyen C2FO 
Türkiye Direktörü Serden Keçecioğlu, “Bu süreç ta-

mamlandığında, hem KOBİ’lerin kullanımına sunulan 
kaynak tutarı genişleyecek hem de global fon sağ-
layıcılarımızın banka iş birliklerimiz kanalıyla Türki-
ye’ye kaynak aktarmasının önü açılmış olacak” dedi. 
C2FO olarak 2021 yılında daha fazla yatırım yaparak 
Türkiye’nin önde gelen sanayi ve hizmet kuruluşları 
ile ve global müşterilerinin Türkiye iştirakleri ile ça-
lışmalarını genişleteceklerini açıklayan Keçecioğlu, 
2021 yılında da Türkiye özelinde 20 milyar TL tuta-
rında faturanın yüklendiği ve binden fazla yerli teda-
rikçinin tahsilatlarını hızlandırdığı bir platform olmayı 
hedeflediklerini söyledi. Firmanın geleneksel tedarik 
zinciri finansmanından farklı yapısı, büyük ölçekli 
alıcı firmalara sunduğu esnek çözümler ve KOBİ te-
darikçilere erişim konusundaki yaklaşımıyla fark ya-
rattığına değinen Keçecioğlu, Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinin yerel ve yurt dışı tedarikçilerinin nakde 
erişimini kolaylaştırdığını ifade etti. 

“Pandemide C2FO’ya İlgi Arttı”

2020 yılında tüm dünyada yaklaşık 40 milyar dolar tu-
tarında faturalı alacağın tedarikçilere erken ödenme-
sini sağladıklarını aktaran Keçecioğlu, “Pandeminin 
etkisiyle, tedarik zincirlerini korumak isteyen büyük 
ölçekli firmaların C2FO’ya olan ilgisi hızla artarken, 
183 ülkeye yayılmış ve çoğunluğu KOBİ statüsündeki 
kayıtlı tedarikçilerimizin C2FO’yu kullanma oranla-
rında da rekor kırdığımız bir yılı geride bıraktık” diye 
konuştu. 

Türkiye’de yepyeni bir tedarikçi finansmanı deneyimi 
sunduklarının altını çizen Keçecioğlu, tedarikçilerin, 
vade uzatımı gibi bir şart olmadan, hiçbir kayıt ve 
kullanım ücreti ödemeden C2FO’ya giriş yapıp, farklı 
müşterilerinden olan alacaklarını tek bir ekranda gö-
rüntülediğini ve dilediği faturalar için, parasal büyük-
lüğü, vadesi, para birimi ne olursa olsun, doğrudan 
müşterilerinden erken ödeme alabildiklerini söyledi. 
Bu yeniliği ve kolaylığı ilk olarak Anadolu Efes teda-
rikçilerine sunduklarını aktaran Keçecioğlu, “Ardın-
dan, global müşterilerimizden Perfetti van Melle ve 
bölgesel lider olan bir içecek üreticimiz, C2FO tekno-
lojisini ve hizmet kalitesini tedarikçileriyle buluşturdu” 
dedi.

İTSO ÜYELERİNE 
FİNANS VE KOBİ 
DANIŞMANLIĞI HİZMETİ 
SAĞLAYACAK

İTO’NUN 
“PANDEMETRE 2020” 

ARAŞTIRMASI ‘KARTLI 
ALIŞVERİŞLERDE 

1 TRİLYON LİRA 
BARAJININ AŞILDIĞINI’ 

ORTAYA KOYDU

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), uzman 
kadrosunu Finans ve KOBİ Danışmanlığı birimi ile 
genişletti. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 
Finans ve KOBİ Danışmanlığı birimini oluşturdu. 
Finans ve KOBİ Danışmanlığı görevine getirilen 
Caner Özer, bunun yanı sıra Oda üyelerine Türk 
Eximbank teşvikleri ile Sanayi Bakanlığı yatırım 
teşvikleri ve Ticaret Bakanlığı ihracat teşvikle-
ri konularında da bilgilendirmelerde bulunacak. 
Oluşturulan birimle ilgili bilgi veren İnegöl Ticaret 
ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 
“Odamız üyelerinin daha kaliteli hizmet alabilme-
leri noktasında çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdü-
rüyoruz. Hizmetlerimize bir yeni birim daha ekle-
miş bulunuyoruz. Bünyemizde oluşturulan Finans 
ve KOBİ Danışmanlığı biriminde görev alacak 
olan Finans Uzmanımız Caner Özer, üyelerimi-
zin finansal konularda aradıkları cevapları yanıt-
layarak kendilerine destek verecek. Bunun yanı 
sıra ihracatçı üyelerimizin talepleri doğrultusunda 
Türk Eximbank teşvikleri, krediler ve sigortalarla 
ilgili bilgiler verilecek.  Birimimizde ayrıca, Sanayi 
Bakanlığı’nın yatırım teşvikleri ile Ticaret Bakanlı-
ğı’nın ihracat teşvikleriyle ilgili güncel bilgiler talep 
eden üyelerimizle paylaşılacak ve bu sayede üye-
lerimizin devlet desteklerinden bilinçli bir şekilde 
faydalanmaları sağlanacaktır. Birimimizin Oda-
mıza ve üyelerimize hayırlar getirmesini temenni 
ediyor, tüm üyelerimizi hizmetimizden faydalan-
maya davet ediyoruz” dedi.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) “Pandemetre 2020” 
araştırmasının sonuçlarına göre, geçen yıl banka ve 
kredi kartlarıyla yapılan alışveriş tutarı 1 trilyon 61 mil-
yar liraya ulaştı. İTO, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının sektörlere ilişkin göstergelere etkisini araş-
tırmak için hazırladığı “Pandemetre 2020” araştırma-
sının sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın “Banka Kartı 
ve Kredi Kartı Harcamaları” başlığına göre, yerli ve 
yabancı kartlarla yapılan alışveriş tutarı ilk kez 2020 
yılında 1 trilyon lirayı geçti. Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası (TCMB) Banka Kartı ve Kredi Kartı Har-
cama Tutarları verisi üzerinden yapılan incelemeye 
göre, kartlı harcama toplamı 2020 yılında, önceki yıla 
göre yüzde 13 artışla 1 trilyon 61 milyar liraya ulaştı. 
2020 yılında 23 sektörün 15’i, banka ve kredi kartları 
ile yaptıkları satışlarda bir önceki yılı geride bıraktı. 
Seyahat acenteleri, hava yolları, konaklama, kuyum-
culuk ve yemek sektörlerinde yapılan kartlı harcama-
lar ise geriledi. Geçen yıl kart harcamaları en çok ar-
tan 5 sektör yüzde 81 artışla elektrik-elektronik eşya, 
bilgisayar, yüzde 52 artışla müteahhitlik işleri, yüzde 
41 artışla market ve alışveriş merkezleri, yüzde 35 
artışla yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye ve yüz-
de 31 artışla telekomünikasyon oldu. Pandemetre 
2020’ye göre, Türkiye genelinde 11 ayda otomobil ve 
hafif ticari araç satışları yüzde 72 yükselişle 668 binin 
üzerinde gerçekleşti.
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KÜPELİ: DOĞALGAZ VE ELEKTRİK ZAMMI 
ÖZELLİKLE KOBİ’LERİ ZORLAYACAK

BAHAR: GELİRDE YAKLAŞIK ON KATLIK BİR 
BÜYÜME YAKALAMAYI HEDEFLİYORUZ

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlardan 
kaynaklanan fiyat artışlarının sanayici 
için ciddi bir maliyet oluşturduğuna 
dikkat çeken Eskişehir OSB Başkanı 

Nadir Küpeli, daha fazla desteğe ihtiyaç 
duyulan bir dönemde özellikle yabancı 
yatırımcıların ilgisini çekecek bir ortam 
yaratmak gerektiğini belirtti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Na-
dir Küpeli, elektrik ve doğalgazdaki fiyat artışının sana-
yici için özellikle de KOBİ’ler açısından ciddi bir maliyet 
oluşturduğunu vurguladı. Küpeli, “Bu zamların üretim 
ekonomisini olumsuz etkileyeceği gibi her zaman des-
tek olduğumuz enfl asyonla mücadele programı ile de 
ne yazık ki bağdaşmadığını düşünüyoruz” dedi.  Eski-
şehir OSB’nin kullandığı elektriğin serbest tüketici statü-
sünde olduğunu ve piyasada oluşan fiyatlar üzerinden 
elektrik satın aldıklarını ifade eden Küpeli, doğalgazda 
ise BOTAŞ’tan gaz alımı yaptıkları için zammın EOSB’yi 
ve sanayicilerin maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirtti. 
Küpeli, “Geçmiş aylarda yapılan zamları ürünlere yansıt-
mamız çok uzun bir zaman alırken, bugün tekrar bir zam 
ile karşılaşmak ve yeni yıla zamla başlamak sanayi kesi-
mini hem üzmüş hem de maliyetlerimizi arttırmıştır” dedi. 
Sanayicinin üç temel maliyetinin olduğunu dile getiren 
Küpeli, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bunlar hammadde, 
işçilik ve enerjidir. Hammadde fiyatını zaten bizler belirle-

yemiyoruz, bunu dünya piyasaları belirliyor. Son yapılan 
zam ile enerji maliyetleri daha da yükselmiş durumda. Bu 
zamları ürünlerimize hemen yansıtmamız mümkün de-
ğil. Tüm sanayiciler olarak vadeli anlaşmalar yapmış du-
rumdayız. Kontratlı işler yapıyoruz, üretim maliyetlerimizi 
önceden belirleyip müşterilerimize iletmişiz. Alacağımıza 
ve satacağımıza fiyat koyup belirlemişiz. Buna göre üre-
tim yaparken, birdenbire enerji maliyetlerine zam yapıl-
ması tüm finansal dengeleri alt üst ediyor.”   
       
Enerji Giderlerini Düşürmenin Yeni Yolları 
Bulunmalı         
       
Yüksek enerji maliyeti olan bazı sektörlerin yapılan bu 
zamdan çok daha fazla etkileneceğini savunan Küpeli, 
“Diğer bir maliyet kalemimiz olan işçilik maliyeti elimizde 
kalıyor. O da zaten bulunması zor olan yetişmiş iş gücü-
nün kaybına sebep oluyor. İşgücü maliyetleri de belli ve 
bunun da belirleyicisi sanayi sektörü değil. Üretim ve sa-
nayimizin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönem-
den geçiyoruz. Sanayinin sürekli artan enerji giderlerini 
düşürmenin yeni yolları bulunmalı, vergi yükleri azaltıl-
malı” ifadelerini kullandı. Küpeli, “Türkiye hızla, AB’ye 
yakın olması nedeniyle birçok sanayi dalında Çin’e al-
ternatif üretim noktası olması yolunda ilerlerken, bu tür 
ek maliyetler oluşturarak, ülkemize gelmeyi planlayan 
yabancı yatırımcıların önüne yeni engeller çıkarmayalım. 
Onları cezbedecek bir ortam yaratmamız gerekiyor” diye 
konuştu.

Zamlar Planlı Şekilde Açıklansın

Sanayicinin zamlara hazırlık yapması için zamlar yapılmadan önce makul bir süre verilmesini eko-
nomik gerçekler açısından daha doğru bulduklarını belirten Nadir Küpeli, şunları dile getirdi: “Zamlar 
birkaç ay öncesinden planlı olarak açıklansın. Ekonomik dengelerin oluşması açısından, dış kon-
jonktürdeki gelişmelere bağlı olarak zaman zaman fiyat ayarlamaları yapma gereğinin farkındayız. 
Fakat önümüzü görmek istiyoruz. Öngörülebilir bir ekonomik yapı ve maliyet ortamı işlerin daha 
kolay yürümesine yardımcı olur. Pandemi de ülke ekonomisini büyük oranda sanayimiz sırtladı ve 
taşıdı. Sanayinin üzerine yeni yükler yüklemek yerine, yatırım ortamını teşvik eden, üretim maliyet-
lerini azaltan yeni kararlar bekliyoruz.”

Figopara online olarak vadesi gelmemiş e-Fatura’sı olan firmaları, finans kurumlarıyla 
buluşturuyor, faturalarının vadesinden önce tahsil edilmesine aracılık ediliyor.

Figopara Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Koray Gültekin 
Bahar ile finans üzerine konuştuk.

Şirket olarak hangi ürün ve hizmetleri sunuyorsunuz? 
Sunmuş olduğunuz ürün ve hizmetlerle ne gibi fayda-
lar sağlıyorsunuz? 

E-Fatura kullanıcısı firmalar tamamen online yürütülen ka-
yıt aşamasını tamamladıktan sonra, kullandıkları e-fatura 
entegratörüne  Figopara üzerinden bağlanarak faturaları-
nı hızlıca sisteme yüklüyor. Vadesi gelmemiş faturalarını 
hangi gün tahsil etmek istediklerini seçerek Figopara ile 
çalışan bankalardan anında teklif alıyorlar. İstediği finans 
kurumunu seçtikten sonra belirtilen tutar istediği banka 
hesabına yatırılıyor ve erken tahsilat sağlanmış oluyor. 
Özellikle COVID-19 sürecinde hem tedarikçiler hem bü-
yük zincirler nakit akışlarını dengede tutmak için büyük 
bir mücadele veriyor. Vadeler uzuyor ve bu durum sadece 
ilgili şirketleri değil tüm piyasalardaki ticareti dolaylı yoldan 
etkilemeye devam ediyor. 2020 yılında %300-400 artan 
tedarikçi finansmanı talebi hem KOBİ’lerin hem büyük öl-
çekli şirketlerin önümüzdeki dönemde finansal teknolojile-
ri daha fazla kullanacağını gösteriyor.  Öte yandan Ocak 
2021’de devreye aldığımız FigoSkor modeliyle de artık 
şirketlerin elektronik fatura ve elektronik defter dataları ile 
Figoskor üretmeye başladık. Figoskor, firmaların ticari per-
formanslarını skorlayarak, Figopara vasıtası ile finansma-
na kolay ve hızlı ulaşabilecekleri bir teknolojiye sahip. Bu 
çözümümüzde şirketlerin elektronik fatura ve elektronik 
defter verileri ile ticari performanslarını skorlayan bir mo-
del uyguluyoruz. Böylelikle bankalardan finansman deste-
ğinin çok hızlı bir şekilde sağlanmasına aracılık ediyoruz. 
Geliştirilen teknolojik modelle e-fatura ve e-defter kullanan 
ticari işletmelerin özel entegratörlerinden e-fatura bilgileri-
ni alarak değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Değerlendirme 
sonucunda oluşan skora göre firmaların tahsil edebilece-
ği faturalar için uygun banka teklifleri sunuyoruz. Seçilen 
banka teklifiyle tahsilat hızlı bir şekilde gerçekleştirilirken, 
tüm başvuru sürecinin dijital olarak yapılması işlemlerin 
daha da hızlı sonuçlanmasını sağlıyor. Figoskor hizmetin-
den faydalanmak için firmaların Figopara’ya giriş yaptık-
tan sonra özel entegratör vasıtasıyla e-fatura ve e-defter 
bilgilerini Figopara’ya aktarmaları yeterli. Firmalar, banka-
dan bir kredi almak istediğinde işletme bilançosuna, ge-
lir-gider kompozisyonuna ve geçmiş kredi performansına 
bakılır. Figoskor ile işletmenin ticari faaliyetlerini dikkate 
alarak bir skorlama yapıyoruz. Böylelikle ticari faaliyetinin 
genel skoruna bakılarak finansmana daha hızlı erişmesi-

ne aracılık etmiş oluyoruz.

Pandemi, finansal sistemlerin işleyişinde ne gibi bir 
etki yarattı?

2020 yılı pandeminin de etkisiyle dijitalleşmenin muazzam 
hız kazandığı, artan nakde erişim ihtiyacının FinTech sek-
törünün geliştirdiği çözümler ile karşılandığı ve böylece 
FinTech’lerin finansmana erişim ve ödemelerin sürdürü-
lebilirliği noktasında öneminin bir kez daha ortaya koyul-
duğu bir yıl oldu. Firmaların işletme sermayesini genişlet-
meye ve tedarik finansmanına hızlı ve kolay erişmelerine 
imkân sunan bir FinTech girişimi olarak 2020 yılında bizler 
de çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdik.  2020 yılında ha-
cim olarak bir önceki yıla göre 4 kat, gelir tarafında ise 10 
kat büyüdük. Hızlı büyümemize en somut etki pandemi 
nedeniyle şirketlerin nakde erişim ihtiyacının artması ve 
alternatif finansman arayışlarına girmeleri oldu. 

2021 yılında Fintech sektöründe ne gibi gelişmeler 
bizleri bekliyor?

2021 yılına genel anlamda bakacak olursak, yılın ilk yarı-
sında pandeminin etkisini hissetmeye devam edeceğimi-
zi, yılın ikinci yarısında ise bir toparlanma sürecine girece-
ğimizi düşünüyoruz. Koronavirüs aşısı hakkında aldığımız 
olumlu haberler de 2021 yılının ikinci yarısına ilişkin topar-
lanma öngörümüzü destekliyor. Geçen yılki çalkantıların 
ardından 2021 yılının küresel ekonominin ve şirketlerin 
yeniden inşasına yardımcı olacak önemli yıl olmaya aday 
olduğu gerçeğinden hareketle ekonomik durgunluk sonra-
sı özel sermaye ve risk sermayesi de kuşkusuz yükselişte 
olacak. 



32 33

HABER

SAPRO, YILI BÜYÜYEREK KAPATIYOR

Sapro Genel Müdür Yar-
dımcısı Murat Gönül, 
geçen yıla göre bu yıl 

toplam ciroda ve ihracatta yüz-
de 40 oranında büyüdüklerini 
açıkladı. 

Bebek ve kişisel bakım, ev temizli-
ği, araç bakım, hasta bakım, evcil 
hayvan bakımı ve endüstriyel kulla-
nım alanları için ıslak mendil üretimi 
yapan Sapro, pandemi döneminde 
hijyen ve temizlik ürünlerine olan 
ilginin artmasıyla birlikte üretim 
kapasitesini yüzde 35 artırdı. Bu 
çerçevede makine kapasitelerini 
geliştirdiklerini söyleyen Sapro Ge-
nel Müdür Yardımcısı Murat Gönül, 
“Mart ayından bu yana ıslak mendil 
ürünlerine yönelik yüzde 50 oranın-
daki talep artışı, hem iç piyasaya 
tedarikte hem de ihracatta büyük 
bir yükselme getirdi. 2019 yılına 
kıyasladığımızda 2020 yılında top-
lam ciromuzda ve ihracatta yüzde 
40 büyüdük. Halen başta Amerika 
kıtası olmak üzere altı kıtaya ihra-
cat gerçekleştiriyoruz. Ciromuzun 
yüzde 75’ini ihracattan sağlıyoruz” 
dedi. 

2021’e İki Büyük Hedefle 
Giriyor 

Bilimsel göstergelerin 2021 yılında 
pandeminin ve bununla beraber 
hijyenin hayatımızda bir süre daha 
kalacağını gösterdiğini belirten Gö-
nül, bu çerçevede firmalarının da 
ıslak mendil sektörünün lideri ola-
rak üretimini en üst seviyede de-
vam ettireceğini dile getirdi.  2021 
yılında iki büyük hedeflerinin oldu-
ğu bilgisini veren Gönül, “İlki diğer 
ülkelere ek olarak Afrika kıtasına 
yönelik ihracatımızı büyütmek. Bu 
çerçevede fizibilite ve istihdam ça-
lışmalarımızı hızlandırdık. Diğer 
hedefimiz ise, çevreyle dost ürün-
ler geliştirmeye yönelik. Bu hede-
fimize ilişkin olarak Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası ve Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası’ndan 21 
milyon euro değerinde kredi aldık 
ve biyoçözünür ıslak mendil üreti-
mi için çalışmalarımıza başladık. 
Dünyada sadece hijyen değil aynı 
zamanda gelecek kuşakları da 
dikkate alarak çevreyle dost ürün-
lere yönelik büyük bir hassasiyet 
gelişti. Biz de çağımızı yakalamak 

adına böyle bir karar aldık. Bu yıl 
içerisinde otomasyon sistemleri-
mizi kurup 2022 yılının başında da 
üretime geçmeyi hedefliyoruz” diye 
konuştu.  

Önceliğimiz Her Zaman 
Hijyen

Aniden ortaya çıkan ve hızla ya-
yılan koronavirüsün var olan bü-
tün sektörleri derinden etkilediğini 
aktaran Gönül,  sektör açısından 
değerlendirildiğinde hijyenin önem 
kazanmasıyla üretimde beklen-
medik bir artış yaşadıklarını an-
cak üretimlerini artırırken öncelik-
lerini her zaman olduğu gibi 700 
çalışanlarının sağlığını korumaya 
verdiklerine dikkat çekti. “Hali ha-
zırda hijyen sektöründe faaliyet 
gösterdiğimizden bu önlemlerimiz 
hep vardı ancak yine de salgınla 
birlikte ek tedbirleri yürürlüğe aldık” 
diyen Gönül, tüm tesislerinde sos-
yal mesafe kuralıyla maske takma 
zorunluluğunun olduğuna değindi. 
Gönül, ayrıca fabrikalarına giriş ve 
çıkışlarında ateş kontrolü ve araç-
larda tek kişilik oturma düzeni ge-
tirdiklerini söyledi.

Sektörde hijyen ürünlerine rağbet-
te büyük artış yaşadıklarını söyle-
yen Gönül,  ıslak mendil satışla-
rında rekor seviyelere ulaştıklarına 
vurgu yaptı. Bu dönemde sektör-
deki en büyük atılımın dijital alanda 
olduğunu belirten Gönül, “Online 
satışlar artarken kozmetik alanında 
da tüketiciler tüm ihtiyaçlarını dijital 
alanlarda karşılamaya başladılar. 
Bunun 2021 yılındaki tüketim alış-
kanlıklarını kökten değiştireceğine 
inanıyoruz” şeklinde konuştu. 

MAKALE

GENEL VE BÖLGESEL TEŞVİKLER KAPSAMINDA 
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ UYGULAMALARI
Çiğdem Üstgül - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufları yatı-
rıma yönlendirmek suretiyle, katma de-
ğeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri 
kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri 
gidermek, istihdam yaratmak ve ulusla-
rarası rekabet gücü sağlamak için yatı-
rımların devlet tarafından desteklenme-
si amacıyla verilen bir belgedir. 

ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARI
Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit 
yatırım tutarı, 1. ve 2. bölgelerde 1 mil-
yon TL, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 
bin TL’dir.
Bölgesel Teşvik Uygulamaları için as-
gari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölge-
lerde 1 milyon TL’den, diğer bölgelerde 
ise 500 bin TL’den başlamak üzere 
desteklenen her bir sektör ve her bir il 
için ayrı ayrı belirlenmiştir.

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik 
belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt 
dışından temin edilecek yatırım malı 
makine ve teçhizat ile belge kapsamın-
daki yazılım ve gayri maddi hak satış ve 
kiralamaları için katma değer vergisinin 
ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik bel-
gesi kapsamında yurt dışından temin 
edilecek yatırım malı makine ve teçhi-
zat için gümrük vergisinin ödenmemesi 
şeklinde uygulanır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik 
belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ila-
ve istihdam için belirlenen gelir vergisi 
stopajının terkin edilmesidir. (Yatırımın 
6. bölgede yapılması halinde sağlanır.)

BÖLGESEL TEŞVİK 
UYGULAMALARI
Bölgesel teşvikler kapsamında yukarı-

da Genel Teşvik Uygulamalarında yer 
alan teşvikler de dahil olmak üzere aşa-
ğıdaki teşvikler verilir.
Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar ver-
gisinin, yatırım için öngörülen katkı tu-
tarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak 
uygulanmasıdır.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağ-
lanan ilave istihdam için ödenmesi ge-
reken sigorta primi işveren hissesinin 
asgari ücrete tekabül eden kısmının 
Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği: 
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağla-
nan ilave istihdam için ödenmesi gere-
ken sigorta primi işçi hissesinin asgari 
ücrete tekabül eden kısmının Bakanlık-
ça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede 
gerçekleştirilecek bölgesel teşvik bel-
gelerinde öngörülür.
Faiz veya Kâr Payı Desteği: Faiz veya 
Kar Payı Desteği, teşvik belgesi kapsa-
mında kullanılan en az bir yıl vadeli ya-
tırım kredileri için sağlanan bir finans-
man desteği olup, teşvik belgesinde 
kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine 
kadar kullanılan krediye ilişkin öde-
necek faizin veya kâr payının belli bir 
kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 
(Bölgesel teşviklerde 1.ve 2.bölgede 
uygulanmaz)
Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi dü-
zenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakan-
lığınca belirlenen usul ve esaslar çerçe-
vesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

TEŞVİK BELGESİ BÖLGELERİ
01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere teşvik bölgeleri aşağıdaki 
gibidir.
1.Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eski-
şehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, 

Tekirdağ 
2.Bölge: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, 
Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Ka-
rabük, Kayseri, Kırklareli, Konya, Mani-
sa, Sakarya, Yalova 
3.Bölge: Adana, Burdur, Düzce, Gazi-
antep, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, 
Mersin, Samsun, Trabzon, Rize, Uşak, 
Zonguldak 
4. Bölge: Afyonkarahisar, Aksaray, 
Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elazığ, 
Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, 
Malatya, Nevşehir, Sivas 
5. Bölge: Bayburt, Çankırı, Erzurum, 
Giresun, Gümüşhane, Kahramanma-
raş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Si-
nop, Tokat, Tunceli, Yozgat 
6. Bölge: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, 
Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hak-
kari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, 
Şanlıurfa, Şırnak, Van 
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Omreon, Dış Kaynak Kullanımı İle 
Yazılım Maliyetlerini Düşürüyor

Omreon Kurucu Ortağı Ömer Şen, şirket olarak yazılım uzmanı olduklarını; Omreon’un
dış kaynak kullanarak firmalara yazılım hizmeti verdiğinin özenle altını çiziyor.

“Günümüzde yazılım projeleri 
için dış kaynak kullanıp kullan-
mamak, hemen hemen her işlet-
menin er ya da geç karşılaştığı 
bir soru haline geldi. Artık birçok 
şirket için yazılım geliştirme ve 
dış kaynak kullanımı eşzamanlı 
yürüyen faaliyetler” diyen Om-
reon Kurucu Ortağı Ömer Şen, 
Peki şirketler neden dış kay-
nak kullanıyor sorusuna yönelik 
olarak şunları söyledi: “Kurum 
içinde bir BT departmanına sa-
hip olmak şirketiniz için oldukça 
maliyetli olabilir. Bu ekibe uygun 
yetkin ve tecrübeli uzmanları 
aramak için harcanan zaman, 
işe alım süreçleri gibi maliyet-
lerin yanı sıra yazılım geliştirme 
araçlarının satın alınması, do-
nanım gereksinimleri, şirket içi 
yazılım geliştirme aşamasında 
önünüze çıkabilecek zorluklar-
dan sadece birkaçı. Bu noktaları 
dikkate aldığınızda, bir yazılım 
geliştirme projesinin maliyeti, 
faydalarını hızla azaltabilir.

Dış Kaynak Kullanımı

Dış kaynak kullanımıysa proje 

işlerinin şirket dışın-
daki BT uzmanlarına 
devredilmesi anlamı-
na gelir. Bu durum 
hem size zaman 
kazandırarak daha 
önemli işlere odak-
lanmanıza yardımcı 
olur, hem de birçok 
yönden maliyetlerini-
zi azaltır. Günümüz-
de dış kaynak kulla-
nımı o kadar işe yarar 
ve uygun maliyetli ol-
duğunu kanıtladı ki, 
BT şirketlerinin QA, 
DevOps, UI / UX gibi 
işleri için dış kaynak 
kullanmaları normal 
bir uygulama haline 
geldi.

Neden Dış 
Kaynak 
Kullanmalıyım?

Siz de yazılım ge-
liştirme projeniz için 
dış kaynak kullanıp 
kullanmamayı düşünüyorsanız, 

gelin dış kaynak kul-
lanımının neden ya-
rarlı bir strateji olabi-
leceği konusundaki 5 
ana nedeni beraber 
inceleyelim.

1. Maliyet Avantajı 
Sağlayın

Bir dış kaynak şirketi-

ne başvurduğunuzda geliştirme 
maliyetlerinizi % 50-60’a kadar 
düşürebilirsiniz. Bu etkileyici 
rakama nasıl ulaşıldığının açık-
laması aslında oldukça basit. 
Dış kaynaklı ekiplerle çalıştığı-
nızda, şirket içi BT çalışanlarını 
işe alma, sigorta ödemeleri gibi 
kalemler için yapılan harcama-
ları azaltırsınız. Üstelik, ortala-
ma çalışanların maaş seviyesi, 
dışarıdan temin edilen yerlerde 
yerel pazardan çok daha düşük-

tür. Biliyoruz ki günümüzde bir-
çok şirket sadece maliyetlerini 
düşürmek için dış kaynak kul-
lanıyor. Tek nedeni bu olmasa 
da, maliyet avantajı önemli bir 
etken.

2. Temel İşinize Odaklanın

Rakiplerinizin önüne geçmek 
istiyorsanız işinizde nasıl ino-
vasyon yapacağınız ve hızlı bü-
yüyeceğiniz konusunda iyi bir 
fikriniz olması gerekir. Bunun 
için, kendi süreçlerinize ve iş 
stratejilerinize odaklanmalı ve 
yetkinlikleriniz dışındaki operas-
yonları devretmelisiniz.

Yazılım geliştirme işlerinizi bir 
dış kaynak hizmet sağlayıcısı-
na taşıdığınızda, uzman bir ekip 
sizin yazılımınızı geliştirirken, 
çalışanlarınız da kendi uzman-

lık alanları olan işleri yaparak iş 
değerinize katkıda bulunur. “En 
iyi olduğun işi yap, geri kalanın-
da dış kaynak kullan.” – Peter 
Druker

3. Hızlı Bir Şekilde 
Uygulamanızı Pazara 
Sokun

Uygulamanızı pazara sunma 
süreniz, ürününüzün pazardaki 
başarısını belirleyen en önemli 
faktörlerden biridir. Bu nedenle, 
ürünü son kullanıcılara ne kadar 
hızlı sunarsanız, o kadar çok 
müşteri elde etme şansınız olur. 
Dış kaynak geliştirme ekipleri 
deneyimli proje ekip üyelerinden 
oluşur. Yazılım geliştirme araçla-
rını doğru seçerler ve Agile (çe-
vik) metodolojilerinin ilkelerini 
takip ederler. Sonuç: Son teslim 

tarihlerine uymada güçlü bir per-
formans!

4. En Son Teknolojik 
Yeniliklere Ve En Yetenekli 
Geliştirme Ekiplerine 
Erişin

Günümüzde BT’ye dair her şey o 
kadar hızlı gelişiyor ve değişiyor 
ki, bu da şirketler için kesintisiz 
eğitim ve öğretim anlamına geli-
yor. Sizin de kurum içi bir geliş-
tirme ekibiniz varsa, çalışanları-
nıza teknolojik gelişmelere ayak 
uydurmaları ve rekabetçi kalma-
ları için eğitim fırsatları sağla-
malısınız. Dış kaynaklı ekiplerle 
çalışırsanız, yazılım geliştirme 
şirketleri bunu sizin için yapaca-
ğından böyle bir konuyla uğraş-
mak zorunda kalmazsınız.

Omreon Kurucu Ortağı Ömer Şen
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Dekorasyona Yeni Bir Soluk 
Getiriyor

Legendera serisi klimalar, kulla-
nılan özel boyama ve kaplama 
teknolojisiyle parlak ve elegant 
bir görünümle evlerde dikkati 
üzerine çekiyor. 2016 yılında 
Good Design Ödülü’nü kaza-
nan tasarımlar arasında yapı-
lan en iyinin sınıflandırmasında 
da ayrışarak “En İyi 100 Tasa-
rım Ödülü”ne lâyık görülen seri; 
yakut kırmızısı, kuzguni siyah, 
inci ve duru beyazı gibi dört 
farklı renk seçeneği ve renk kat-
manlarındaki derinlikle modern 
tasarımların bir parçası olarak 
dekorasyona uyum sağlıyor. 
İç ünite renkleriyle aynı renkte 
olan kumandalar da tasarımda 
bir bütünlük oluşturuyor.

DOSYA: ISITMADOSYA: ISITMA

Mitsubishi Electric, 
Isıtma Giderlerinde Tasarruf Sağlıyor

“Doğalgaz Faturalarını Aşağıya Çekmek Mümkün”

Mitsubishi Electric’in Legendera klima serisi, ısıtma verimi en yüksek sınıf olan 
A+++ sınıfına sahip olma özelliğiyle fark yaratıyor.

İleri teknolojiye sahip iklimlendir-
me çözümleriyle öne çıkan Mit-
subishi Electric, evlerde daha 
fazla zaman geçirilecek yeni 
yılda hem ısıtma ve soğutma 
giderlerinde tasarruf sağlamak 
isteyenlere hem de modern ta-
sarım tutkunlarına Legendera 
klima serisini sunuyor. Yapay 
zekâ teknolojileriyle desteklen-
miş ve sistem ömrünü tamam-
layana kadar çevreye dost bir 
yaklaşım sergileyen Legendera 
klima serisi, ısıtma verimi en 
yüksek sınıf olan A+++ sınıfına 
sahip olma özelliğiyle fark yara-
tıyor. Legendera serisi, Plasma 

Quad Plus filtresinin sadece 2 
Watt elektrik tüketimiyle kullanı-
cıların cebini koruyor. 

Yüksek Enerji Verimliliği
 
Legendera serisi klimalar; yük-
sek enerji verimliliği, gelişmiş 
filtre sistemi, iddialı tasarımı ve 
renkleriyle dikkat çekiyor. Sahip 
olduğu yapay zekâ algoritma-
sı ve “3D i-See Sensör” isimli 
mekân tarama teknolojisi ile or-
tamdaki kişilerin vücut sıcaklığı-
nı algılayan Legendera klimalar, 
sensör yardımıyla fan hızını ve 
hava yönlendirme şeklini oto-
matik olarak belirleyebildiği gibi 
gereğinden fazla soğutma ve 
ısıtma yapmadığı için maksi-
mum enerji verimliliği ve konfor 
sağlıyor.

Üçay Mühendislik Genel 
Koordinatörü Özgür 
Şahin, “Doğalgaz kul-

lanırken bazı konulara dikkat 
edilerek faturaları aşağı çek-
mek mümkün” dedi.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte 
doğalgaz tüketimi de arttı. Üçay 
Mühendislik Genel Koordinatörü 
Özgür Şahin, ısınma giderlerini 
azaltacak ve faturaları düşürecek 
pratik bilgiler paylaştı. “Kombi ge-
celeri kapatılmalı mıdır?” sorusu-
na da açıklık getiren Özgür Şahin, 
“Kombiyi gece kapatıp sabah aç-
mak hiçbir şekilde tasarruf sağla-
maz. Gece kombi kapatıldığında 
mekanın taban, tavan ve duvarları 
sabaha kadar soğur. Sabah me-
kanın ısıtılması için kombinin de-
recesi artırılır ve kombi 2 kat daha 
fazla çalışır. Böylece gece yapılan 
tasarruf boşa gider ve hayat kalite-
si düşer. Doğru olan kombiyi gece 
kısmaktır” dedi.

Dışarı Çıkarken Kombi 
Kapatılmalı Mıdır?

Kombinin ayarları ile sık sık oy-
nanmaması gerektiğini belirten 
Şahin, “Havaların soğumaya 
başlamasıyla açılan kombi hava-
ların ısınmasıyla kapatılmalıdır. 
Bu uzun süreçte kombinin kapa-
tılacağı zamanlar da vardır. Bir 
günden fazla dışarı çıkılacaksa 
kombi kapatılabilir. İki-üç saatliği-
ne dışarı çıkan birisinin kombiyi 
kapatması yanlıştır. Kombi bakımı 
ve radyatörlerin temizliği tasarru-
fu etkilemektedir. Düzenli bakımı 
yapılmayan kombiler ve kombi te-
sisatı randımanlı çalışmadığı gibi 

verim de düşük olur. 
Periyodik bakımların 
yapılması kombinin 
verimini yükseltir ve 
tasarruf sağlar. Ayrıca 
kombinin ömrünü de 
uzatır”diye konuştu.

Peteklerin Önü 
Kapatılmamalı

Doğalgazdan yoğun 
verim almanın yön-
temlerini paylaşan 
Şahin, “Radyatörlerin 
önü ve üstü asla ka-
patılmamalıdır. Koltuk 
ve benzeri eşyalarla 
önü kapatılan radya-
törler ısıyı yayamaz 
ve evi ısıtamaz. Uzun 
perde ve güneşlikler 
de radyatörlerin üs-
tüne düşmemelidir. 
Gündüzleri açık olan 
güneşlikler geceleri 
kapatılmalıdır. Pence-
reler soğuğun en yo-
ğun olduğu yerlerdir 
ve ısı kaybına sebep 
olur” şeklinde konuş-
tu.
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Aygaz’ın Isıtıcıları Açık Havayı Keyifli Hale Getiriyor “Türkiye’de Yeni Bir Sistemi Temsil Ediyoruz”

Aygaz’ın siyah veya be-
yaz renk seçeneği su-
nan Lhotse 960 ve 817 

sehpa tipi ısıtıcıları günün 
her anında açık havayı keyifli 
hale getiriyor.

Aygaz, zengin ürün portföyünde 
yer alan ısıtıcılar ile dış mekan-
larda sıcacık ortamlar yaratmaya 
olanak sağlıyor.  Aygaz dış mekan 
ısıtıcıları, kullanımı kolay, tek tuşla 
ateşleme özelliği sayesinde konfor 
dolu sıcak bir kış sunuyor. 
 
Şık ve modern tasarımlarıyla dış 
mekanlara konfor getiren, siyah 
veya beyaz renk seçeneği sunan 
Lhotse 960 ve 817 sehpa tipi ısıtı-
cılarla günün her anında açık hava-
yı keyifli hale getiriyor. Paslanmaz 
tüp brülörü, ayarlanabilir ayakları, 
manuel gaz kontrolü ile güvenliği; 
sıra cam boncuklu ve lav taşlı alev 
haznesi seçenekleriyle de şıklığı 
konfor için bir araya getiren Lhot-
sa 960 ve 817 tipi ısıtıcılar, ısıtıcı 
koruma kılıfını da kullanıcılarına 
hediye olarak sunuyor.
 
“Koruma Kılıfını Da 
Kullanıcılarına Hediye 
Ediyor”

Aygaz’ın Seramik Odunlu Muztag 
500 dış mekan ısıtıcısı ile şömine 
keyfini açık alanlarda da yaşatıyor. 
Siyah toz boya kaplı çelik yapısı, 
paslanmaz tüp brülör, cam rüzgar 
koruması, manuel gaz kontrolü, 
seramik odun setli alev haznesiyle 
şık ve güvenilir bir kullanım sağlı-
yor. Ayarlanabilir ayakları sayesin-
de kolay taşınma özelliği sunan 
Muztag 500 ısıtıcı, koruma kılıfını 
da kullanıcılarına hediye ediyor.

 
“Güvenliği ön planda tutuyor”
Aygaz Palmiye tipi ısıtıcı, teker-
lekli tasarımı sayesinde taşımada 
kolaylık sağlamasının yanı sıra 
ortamda oksijen azalmasına karşı 
otomatik kapanma, devrilme halin-
de gaz kesen yangın emniyet sis-
temi, pilot alevli ve kademeli güç 
sistemi ile güvenliği ön planda tu-
tuyor. Hızlı ve dengeli ısı dağılımı, 
elektronik çakmak ile kolay ateş-
leme sağlayan Palmiye tipi ısıtıcı-
lar, estetik dizaynı ve paslanmaz 
çelikten imal edilen yapısı, metalik 
ve gri renkli toz boya kaplama se-
çenekleriyle ısınma ihtiyacını pra-
tik bir şekilde karşılamaya olanak 
sunuyor. 
 
 

ISOMER Isıtma Soğutma 
Merkezi Genel Koordina-
törü İlgin Eray, “Bayilik 

kanalımız ve toptancılık an-
layışımızla Türkiye’de yeni 
bir sistemi temsil ediyoruz” 
dedi.

ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi; 
kombi, yoğuşmalı kazan, VRF-kli-
ma, yerden ısıtma, güneş enerjisi 
sistemleri ve ısı pompası ekip-
manlarında, dünyaca ünlü marka-
ların ürünlerini bayileri aracılığıyla 
Türkiye’nin kullanımına sunuyor. 
“Genel hatlarıyla bakıldığında mal-
zeme satışı yapan bir firma gibi gö-
rünsek de bayilik kanalımız ve top-
tancılık anlayışımızla Türkiye’de 
yeni bir sistemi temsil ediyoruz” 
diyen Eray, “Geçen yılı hedefleri-
miz doğrultusunda kapattık. Firma 
olarak bu yıl yenilenebilir enerjinin 
Türkiye’de daha iyi tanıtılması için 
çalışacağız” dedi. Tüm dünya için 
2020 yılının zorlu bir yıl olduğunu 
söyleyen ISOMER Isıtma Soğutma 
Merkezi Genel Koordinatörü İlgin 
Eray, “Başta pandemi olmak üze-
re diğer sıkıntılar sebebiyle tüm iş 
kolları böyle bir sene geçireceğini 
hesaplamıyordu. İklimlendirme ve 
enerji sektörü de bu sıkıntılardan 
payına düşeni aldı. ISOMER Isıt-
ma Soğutma Merkezi olarak  2020 
yılında bizim de öncelik verdiğimiz 
konuların başında gelen bayileşme 
atağımıza devam ettik. Bir yandan 
Türkiye genelindeki bayilerimize 
yenilerini eklerken bir diğer yandan 
da onların iş süreçlerini sorunsuz 
götürebilmeleri için ürün tedarikine 
hız verdik. Güçlü yapımızla yüksek 
miktarda ürün tedarik ederek olası 
malzeme krizine karşı hem şirketi-
mizi hem de bayilerimizi rekabette 

güçlü duruma getirdik. Dünyanın 
en büyük markaları ile yeni an-
laşmalar gerçekleştirerek bayileri-
mize sunduğumuz ürün portföyü-
müzü genişlettik. Hedeflerimizin 
büyük bölümünü gerçekleştirmeyi 
başardık” diye konuştu.

“İhtiyaç Duyulan Tüm Enerjiyi 
Güneşten Sağlayabiliriz”

2021 yılında öncelikle koronavirüs 
salgınının bitmesini istediklerini 
belirten Eray,  “ISOMER Isıtma 
Soğutma Merkezi olarak hedef-
lerimizi güçlü şekilde gerçekleş-
tirebilmemiz için hayatın normale 
dönmesi gerekiyor. Salgının son 
bulmasıyla ekonomide büyük bir 
canlılık bekliyoruz. Bu canlılık tüm 
sektörlere yansıyacaktır. Firma 
olarak 2021’de yenilenebilir enerji-
nin Türkiye’de daha iyi tanıtılması 
için çalışacağız. Bayilerimiz aracı-
lığıyla girdiğimiz bütün evlerde gü-
neş enerjisini anlatacağız. Güneş 
enerjisi konusunda insanların dik-
katini çekeceğiz. Konutlarda yeni-
lenebilir enerji kullanımını Avrupa 
ortalamalarına yükselterek enerji 
ithalatını aşamalı olarak azaltabi-
liriz. Uzun vadede ise Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi gü-
neşten sağlayabiliriz. Solar sistem-
lerin kurulması için gereken sistem 
akış şeması dizaynı, kollektör sa-
yısı belirleme, sistem amortisman 
hesabı, elektrik üreten fotovoltaik 
kollektör tedariği ve yapım aşama-
sında teknik destek gibi tüm konu-
larda yeterli bir ekibe sahibiz” diye 
konuştu. Kuruldukları günden bu 
yana bayilerin kabiliyetini artıracak 
çalışmalara imza attıklarını kayde-
den Eray,  “Online eğitimlerle onla-
rın son yenilikler ve ürünler hakkın-
da bilgi sahibi olmasını sağladık. 

2021’e de Türkiye genelindeki bin 
600 bayimize kombiler, ısı pom-
paları ve güneş enerjisi çözümleri 
gibi hizmet sunduğumuz alanlarda 
eğitimler vermeye devam edece-
ğiz. Bu eğitimlerle bilgi birikimini 
artıran bayilerimiz hem vatan-
daşları bilgilendirecek hem de iş 
hacimlerini büyütebilecek” şeklin-
de konuştu. Pandeminin dünya 
ekonomisini sarsan bir gelişme 
olduğunu dile getiren Eray,  Türki-
ye ekonomisi ve şirketlerin de bu 
problemden etkilendiğini ifade etti.  
Belli başlı sektörlerin haricinde di-
ğer tüm sektörlerde durgunluk ya 
da küçülme görüldüğünü söyleyen 
Eray, “ İnşaat, yapı malzemeleri ve 
iklimlendirme sektörü pandemiden 
çok etkilendi. ISOMER Isıtma So-
ğutma Merkezi olarak biz ve diğer 
grup firmalarımız bu dönemde fa-
aliyetlerimize devam ettik. İstihda-
ma katkı sağlamayı sürdürürken 
personelimizi de eğitmeye devam 
ettik. Salgın mutlaka bitecek. Son-
rasında de dünya ve Türkiye eko-
nomisinde iyileşme dönemi başla-
yacak” dedi.
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Çukurova Isı, 30’dan Fazla Ülkeye İhracat Yapıyor
Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman Ünlü, “Isıtıcılarımızı 30’dan fazla ülkeye 
ihraç ediyoruz. Bu yıl ihracatımızın ciromuzdaki payını yüzde 30 seviyelerine 

çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Gebze’de bulunan fabrikalarında, 
yüksek mühendislik anlayışıyla 
geliştirip, ileri teknolojilerle üret-
tikleri ısıtıcılarını, bugün başta 
Almanya, İngiltere, Fransa, ABD, 
İsrail, Ürdün, Avusturya, Roman-
ya, Azerbaycan, Danimarka, Hol-
landa olmak üzere 30’dan fazla 
ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen 
Çukurova Isı Pazarlama Müdürü 
Osman Ünlü, “Katma değeri yük-
sek ürünlerimizle hem Çukurova 
Isı’nın yurt içindeki güçlü konu-
munu globale taşımayı hem de 
hedef ülkelerdeki pazar payımızı 
artırmayı amaçlıyoruz. 2021 yılı 

için dış pazarlardaki stratejimizi 
ve organizasyon yapımızı yeniden 
yapılandırıyoruz. Hedef ülkelerde 
geliştirilecek güçlü işbirlikleriyle 
ihracatımızın ciromuzdaki payını 
yüzde 30 seviyelerine çıkarmayı 
hedefliyoruz. Bu kapsamda dün-
yada hızla değişen ticarete ve tek-
nolojiye ayak uydurmak için önem-
li çalışmalar yürütüyoruz. Dünya 
standartlarında, maksimum enerji 
tasarrufu, minimum çevre kirliliği 
için yüksek verimli ısıtıcılar gelişti-
riyoruz. Üretim altyapımızı, sana-
yinin dönüşümü yani Endüstri 4.0 
anlayışına uygun olacak şekilde 
geliştiriyoruz. Çünkü dünya stan-
dartlarında katma değeri yüksek 
ürün geliştirmek güçlü bir mühen-
dislik bilgisi kadar güçlü bir tekno-
lojik altyapı da gerektiriyor” dedi.

Elektrikli Isıtıcılara Talep 
Arttı

“2020 yılı pandemi nedeniyle bir-
çok sektörün kayıp yaşadığı bir yıl 
oldu” diyen Ünlü, pandemi süre-
cinde kapalı tutulan spor salonla-
rı, mağazalar, cafeler, restoranlar 
ve ertelenen yatırımlar nedeniyle 
radyant ısıtma pazarında da belir-
li bir oranda daralma yaşandığını 
dile getirdi. Ancak pandeminin  tü-
ketim alışkanlıklarını ve ihtiyaçları 
da değiştirdiğini ifade eden Ünlü, 
“Pandemi nedeniyle sosyal vakit-
lerini bahçelerinde, teraslarında, 
balkonlarında geçirenler ve kış ay-
larında yazlıklarında kalmayı ter-
cih eden yazlıkçılar, kendilerine sı-
cak ve konforlu ortamlar sunacak 

elektrikli ısıtıcılara yöneldi. Bu ne-
denle kapanan işletmeler ve erte-
lenen yatırımlarla birlikte daralan 
pazar, evlerdeki ve yazlıklardaki 
açık alanların ısıtılmasında kulla-
nılan elektrikli infrared ısıtıcılarda 
yaşanan talep artışıyla birlikte bir 
miktar rahatladı” diye konuştu. 

“Endüstriyel Radyant Isıtma 
Pazarında Yüzde 65’Lik 
Pazar Payına Sahibiz”

Radyant ısıtma teknolojileriyle ku-
ruldukları günden bu yana pazar 
liderliklerini sürdürdüklerini söy-
leyen Ünlü, Çukurova Isı olarak 
oldukça geniş olan ürün yelpaze-
leriyle Türkiye endüstriyel radyant 
ısıtma pazarında yüzde 65’lik pa-
zar payına sahip olduklarını be-
lirten Ünlü, “Hâlihazırda 20 bini 
aşkın referansımıza, projelendir-
meden devreye alma sürecine ka-
dar her aşamada başarıyla hizmet 
vermiş bulunuyoruz. Çukurova Isı 
olarak Starbucks, Kahve Dünya-
sı, Cook Shop, Tavuk Dünyası, 
Midpoint gibi cafe-restaurant seg-
mentindeki işletmelerin kurumsal 
tedarikçisi konumundayız. Pande-
mi sürecinde bu tarz işletmelerin 
kapalı tutulması ve özellikle en-
düstriyel tesislerin tedbir amacıyla 
yatırımlarını ertelemeleri pazarda 
belli oranda bir daralmaya neden 
oldu. Ancak şirket yönetimi ola-
rak uzun zamandır yürüttüğümüz 
hedef pazarlarımızı çeşitlendirme 
stratejimiz, pandemi sürecinde 
olumlu sonuç verdi ve yılın başın-
da öngördüğümüz yeni pazarlara 

ihracat yapmaya başladık” şeklin-
de konuştu.

“Çukurova Isı olarak cafe-restau-
rant tarzı hizmet sektörünün yanı 
sıra Türkiye imalat sanayinin önde 
gelen kuruluşlarına da ürünleri-
mizi tedarik ediyoruz” diyen Ünlü, 
Vestel, Arçelik, Toyota, Şişecam, 
Renault, Demirdöküm gibi Türki-
ye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu sı-
ralamasında yer alan birçok yerli 
ve yabancı sanayi kuruluşlarının 
çözüm ortağı olduklarını ifade etti.
2020 yılının dünya ekonomisinin 
küresel çapta daralma yaşadığı 
bir yıl olduğunu belirten Ünlü, “An-
cak devletimizin bu sancılı süreçte 
uygulamaya koyduğu ‘Ekonomik 
İstikrar Kalkanı Programı’nın hem 
çalışanları hem de işletmeleri ko-
ruduğunu ve daralan ticaret hac-
mine rağmen üretim ve ihracatın 
önünü açtığını düşünüyorum. Bu 
kapsamda hem ihracat faaliyetle-
rimiz hem de yurt içi pazarda çö-
züm ortağı olduğumuz referans 
projelerle 2020 yılında ciromuzu 
koruduk. 2021 yılı içerisinde ise 
aşı çalışmalarının sonuç verece-
ğini düşünerek, 2020 yılına göre 
çok daha başarılı bir yıl geçirece-
ğimize inanıyorum” dedi.

Ürün Portföyleri Çok Geniş

1991 yılında endüstriyel ısıtma 
alanında başlayan serüvenlerine, 
2000’li yıllardan itibaren radyant 
ısıtıcı ve infrared ısıtıcıların üretim 
faaliyetlerini de eklediklerini an-
latan Ünlü,  “Kendi markalarımız 
olan GOLDSUN ve SILVERSUN 
ile doğalgazlı radyant ve elekt-
rikli infrared ısıtıcı pazarında fark 
yaratan çalışmalar yürütüyoruz. 
Ürün portföyümüzde; Borulu Rad-
yant Isıtıcılar, Sıcak Hava Üreteci-
leri, Seramik Plakalı Radyant Isı-
tıcılar, Stadyum Tribün Isıtıcıları, 

Elektrikli Halojen Isıtıcılar, Doğal-
gazlı Termo-Konvektörler ve Sey-
yar Radyant Isıtıcılar yer alıyor. 
Çukurova Isı olarak fabrika, depo, 
hangar, cafe, restaurant, spor sa-
lonu, cami ve seralar için hem da-
yanıklı hem de ekonomik ve etkili 
ısıtma sistemleri sunuyoruz.  Alan 
ve proses ısıtmasıyla ilgili ürünleri-
mizi, müşterilerimizin ihtiyaçları ve 
beklentileri doğrultusunda uygun 
fiyat, süre ve kalitede sunarak, ko-
şulsuz müşteri memnuniyeti sağ-
lamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“İşletmelerin Daha Az Enerji 
Harcamalarını Sağlıyoruz”

81 ili kapsayan geniş bayi ağları 
ile çözüm ortağı oldukları proje-
lere ısıtma sistemleri konusunda 
keşiften projelendirmeye, satıştan 
devreye alma süreçlerine kadar 
komple sistem çözümü sunarak, 
doğru sistem seçimi ile işletmele-
rin daha az enerji harcamalarını 
sağladıklarını belirten Ünlü, sözle-
rine şöyle devam etti: “Çünkü işlet-
meler, enerji tasarrufu açısından 
önemli bir ekonomik potansiyele 
sahip. Bu nedenle enerji tüketi-
minde önemli bir paya sahip olan 
ısıtma teknolojilerinde doğru sis-

tem seçimi yapılması hem ilk yatı-
rımda hem de işletme giderlerinde 
avantaj sağlıyor. Ayrıca alanında 
uzman bayilerimiz ve mühendis-
lerimiz ile gerçekleştirdiğimiz keşif 
ve projelendirme hizmetini ücret-
siz olarak sunuyoruz. Mühendis-
lik firmaları tarafından hazırlanan 
ve teklif için firmamıza gönderilen 
projeler üzerinde de titizlikle çalı-
şıyor ve herhangi bir ücret talep 
etmeksizin ürün yelpazemizde bu-
lunan tüm ürünlere yönelik proje-
lendirme hizmeti sunuyoruz. Sun-
muş olduğumuz bu hizmetler ile 
işletmeler hem ilk yatırımda hem 
de işletme de kazanıyor. Çünkü iş-
letmelerde doğru projelendirme ile 
ısıtmada yüzde 50’ye varan enerji 
tasarrufu sağlamak mümkün.” 
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“Binalarda ‘Enerji Verimliliğine’ Önem Verilmeli”

İZODER Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Levent Gökçe, 

“Türkiye‘de 
binalarda enerji 
verimliliğine öncelik 
vermemiz gerekiyor” 
dedi. 

Enerjinin israf edilmemesi için 
binalarda ısı yalıtımının gerek-
li olduğuna dikkat çeken Isı Su 
Ses ve Yangın Yalıtımcıları Der-
neği (İZODER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Levent Gökçe, “Ener-
ji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

tarafından açıklanan 2019 yılı 
Enerji Dengesi raporuna göre, 
ülkemizde 2019 yılındaki enerji 
tüketimini 2018 yılına göre yüz-
de 1 oranında artarak yaklaşık 
109.6 milyon TEP olarak ger-
çekleşti. Ülkemizde enerji ihtiya-
cımızın yüzde 69’ü ithal ediliyor. 
2018 yılında yaklaşık 43 milyar 
dolar olarak gerçekleşen enerji 
ithalatımız 2019 yılında yüzde 
4,2 azalarak 41 milyar 185 mil-
yon dolara düştü.  Sektörlere 
göre enerji tüketimi incelendiğin-
de; uzun bir zaman sonra, konut 
ve hizmet sektörlerinden oluşan 
bina sektörü de yaklaşık yüz-
de 32,6’lık bir pay alarak yüzde 
31,5’lik pay alan sanayi sektö-
ründeki enerji tüketimini geçti” 
dedi. Tüm raporların, açıklama-

ların, istatistiklerin ve çalışmala-
rın, binalarda enerji verimliliğinin 
çok öncelikli ele alınması gere-
ken bir konu olduğunu ortaya 
koyduğunu söyleyen Gökçe, 
konutlarda kullanılan enerjinin 
yaklaşık yüzde 80’lik bir bölü-
münün ısıtma ve soğutma ama-
cıyla tüketildiğini, dolayısıyla 
‘ısı yalıtımının’ sağladığı yüzde 
50-60’lardaki verimlilikle tüm ge-
lişmiş ülkelerin sıklıkla başvur-
duğu bir tedbir olarak öne çıktı-
ğını dile getirdi. 
 
“AB’de Tüm Yeni Binalar 
Neredeyse Sıfır Enerjili 
Olarak Yapılıyor”

Türkiye’de 14 Haziran 2000 ta-
rihinden itibaren yeni binalarda 

ısı yalıtımı yapılmasının zorunlu 
hale getirildiğinisöyleyen Levent 
Gökçe,“Yürürlükteki mevzuat-
larımızla halen 2008 yılında ta-
nımlamdığımız enerji limitlerini 
kullanıyoruz. Biz 12 yıldır enerji 
verimliliği anlamında yerimizde 
sayarken AB birçok adım attı. 
Önce 20/20 /20 hedefleri çerçe-
vesinde enerji verimliliğinde en 
az yüzde 20 iyileşme hedefini 
yerine getirdiler. 2030 yılı için 
yüzde 32,5’luk yeni hedef be-
lirlediler. AB’de 2019 yılından 
bu yana yeni kamu binalarının 
tümü neredeyse sıfır enerjili ola-
rak üretiliyor. 2020 yılının başın-
dan itibaren ise tüm yeni binalar 
neredeyse sıfır enerjili olarak 
yapılıyor” diye konuştu. 

“Enerji Verimliliği 
Hedeflerimize Ulaşmalıyız”

Neredeyse sıfır enerjili bina 
konseptinde yalıtımın öneminin 
çok büyük olduğunun altını çi-
zen Levent Gökçe, “Ülkemizde 
enerji verimliliği alanında maa-
lesef bu noktadan çok uzakta-
yız. Ülkemizde yalıtım ile ilgili 
yasal düzenlemeler henüz AB 
ülkeleri seviyesinde değil. Şimdi 
AB ile aradaki farkı kapatacak 
şekilde büyük ve kararlı adımlar 
atarak enerji verimliliği hedef-
lerimize ulaşmamızın zamanı. 
TS 825 Binalarda Isı Yalıtım 
Kuralları Standardının 2019 yılı 
içerisinde başlayan revizyon 
çalışmaları tamamlandığında 
dört mevsimi yaşayan ülkemi-
zin soğuk bölgelerimizde ısıtma 
ihtiyacına, sıcak bölgelerinde 
ise soğutma ihtiyacına göre ta-
sarım yapılmasına imkan sağ-
lanacak. TS 825 standardının 
tamamlanması ile enerji verim-
liliği anlamında AB ile aramız-
daki mesafeyi kapatacak esaslı 

adımları atarak cesur bir şekilde 
enerji limitlerimizi belirlememiz 
gerekiyor. Bu çalışmalar kapsa-
mında ülkemiz için neredeyse 
sıfır enerji verimli bina tanımı 
yapılmalı ve hedef olarak ortaya 
konulmalıdır” şeklinde konuştu. 

“Binalarımızın Sadece Yüz-
de 20’si Isı Yatımı Mevzuat-
ları Kapsamında”

“Yaptığımız çalışmalar sonucu 
ülkemizin çevre ile ilgili taahhüt-
leri de dikkate alındığında mev-
cut limitlerin yaklaşık 2-2,5 kat 
iyileştirilmesi gerektiğini ortaya 
koyuyor” diyen Levent Gökçe, 
bu iyileştirme ile nihai enerjiden 
2023’e kadar yaklaşık yüzde 7, 
2030’a kadar yaklaşık yüzde 14 
ve 2050’ye kadar yaklaşık yüzde 
28 oranında tasarruf edilebile-
ceğinin ortaya konulduğunu dile 
getirdi. Çalışmalarında sadece 
yeni binalarda alınacak tedbirler 
ile hedeflere ulaşılamayacağı, 
aynı zamanda bina yenileme 
hızının da artması gerektiğinin 
ortaya konulduğunu aktaran 
Gökçe, “Ülkemizde mevcut bina 
stokumuzun sadece yüzde 
20,07’si ısı yalıtımı ile ilgili mev-
zuatlar kapsamında. Yüzde 
80’lik mevcut bina stokumuza 
yönelik tedbirler almadan arzu-
lanan enerji verimliliği hedefle-
rine ulaşılması mümkün değil.  
Bu çerçevede mevcut binaların 
enerji verimli hale gelmesi için 
bir an önce kamu kuruluşları ta-
rafından teşvik mekanizmaları 
ve finansman destekleri hayata 
geçirilmelidir” dedi.
 
“Her Yıl 9 Milyar Dolar 
Tasarruf Elde Edebiliriz”
 
Kendi kaynaklarımızla ürettiği-

miz enerjiyi de dahil ettiğimizde 
Türkiye’nin toplam enerji mali-
yetinin 60 milyar dolar civarın-
da olduğunu vurgulayan Levent 
Gökçe, “Ülkemizde sadece bi-
naların enerji verimli hale getiril-
mesiyle (En az C sınıfı binalar) 
her yıl 9 milyar dolar tasarruf 
elde etme potansiyelimiz var. 
Ayrıca Türkiye’nin gerçekleştir-
diği toplam ithalatın içerisinde 
en büyük pay enerjiye ait. Enerji 
ithalatının dış ticarette yarattığı 
bir açık var. Dolayısıyla binalar-
da her yıl sağlanan 9 milyar do-
lar tasarrufun, ülke ekonomisine 
ciddi bir katkısı olacaktır” diye 
konuştu.
 
“Standartlara Uygun Yalı-
tım Yapılmalı”
 
Enerji verimliliği sağlamak için 
doğru malzeme ve uygulamanın 
önemli olduğuna dikkat çeken 
Levent Gökçe, sözlerine şöyle 
devam etti: “Yalıtım uygulama-
larında arzu edilen performansı 
elde edebilmek için doğru kalın-
lıkta doğru malzemelerin doğru 
kişilerce uygulanması gereklidir. 
Bu anlamda vatandaşlarımıza 
İZODER’e üye üretici ve uygu-
layıcı firmalar ile çalışmalarını 
öneriyoruz. Vatandaşlarımız 
ürünlerde CE işareti, çalışanlar-
da ise (MYK) Mesleki Yeterlilik 
Belgesini mutlaka sorgulamalı, 
yönetmelik ve standartlara uy-
gun doğru kalınlıkta malzeme-
lerle yalıtım yapılmasına dikkat 
edilmelidir. Vatandaşlarımız 
Ürünlerin mevzuatlara uygun 
kalınlıkları ile ilgili bilgi almak 
için İZODER’e başvurabilirler.  
Doğru yalıtım, binaya sağladığı 
tasarruf ve verimlilikle maliyetini 
geri ödemektedir. Doğru yalıtım; 
doğru yatırımdır.”
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150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta’nın Türk 
sigortacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan ürünü 
“Ekmek Teknem Sigortası”, pandemi döneminin getirdiği 
olumsuz koşullarda KOBİ ve esnafların müşterilerine, ça-
lışanlarına, makinelerine, elektronik cihazlarına ve hatta 
işletme kârlarına dair endişelerini ortadan kaldırıyor. Her 
KOBİ’nin ve esnafın ihtiyaç duyduğu esneklik esasına 
göre tasarlanan Ekmek Teknem; KOBİ’lerin ve esnafın 
kendi teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanırken, 
ihtiyaç dâhilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme 
zorunluluğuna da son veriyor.

Birçok Farklı Riske Karşı KOBİ’lerin ve Esnafın 
Yanında 

Hızlı ve zahmetsizce poliçe düzenleyebilme imkânı su-
nan Ekmek Teknem; yangın, sel, toprak kayması, enkaz 
kaldırma, hırsızlık, deprem, finansal kayıplar, 3. şahısla-
ra karşı sorumluluk, işveren sorumluluk ve birçok farklı 
riske karşı KOBİ ve esnafların yanında yer alıyor.

Sektörel Teminatlar 

Ekmek Teknem çiçekçi, eczane, elektronik cihaz satış 
yeri, giyim mağazası, kırtasiye, kuru temizleme, market 
ve büfe, noter, oto servisi, restoran ve kafeler, tekstil üre-
timi gibi birçok alanda hizmet sunan KOBİ ve esnaflara 
sektörleri için ayrıca özelleştirilmiş teminatlar da sağlı-
yor. Sigortacılık sektöründe ilk özelliği taşıyan “Ekmek 
Teknem Sigortası”; yüksek olasılıklı risklere karşı 7/24 
yardım hizmetleri ile genişletilmiş Temel Koruma Paketi, 
işletmenin faaliyeti bünyesinde taraf olabileceği sorum-
luluk risklerini güvence altına alan İşletme Sorumluluk 
Paketi, işletmenin finansal devamlılığını sağlamak üzere 
güvence sağlayan İşletme Koruma Paketi ve isteğe bağlı 
olarak sunulan diğer ek teminatlardan oluşuyor.
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Groupama Sigorta, 
Ağırlığını Yapay Zekâ Yatırımlarına Verdi

Groupama Sigorta ve 
Groupama Hayat Genel 
Müdürü Philippe-
Henri Burlisson, 

“Önceliğmiz, farklı çalışmalar. 
Bu amaçla uzun vadede 
etki gösterecek yapay zekâ 
yatırımlarına ağırlık verdik” dedi. 

Groupama olarak 2020 yılının ilk 11 
ayında hayat dışı branşlarda prim üre-
timlerinin bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 17,2 artarak 1 milyar 
189 milyon TL’nin üzerine çıktığını söy-
leyen Groupama Sigorta ve Groupama 
Hayat Genel Müdürü Philippe-Henri 
Burlisson, “Çevik bir yönetim modeli-
ni benimseyerek tüm olumsuzluklara 
rağmen verimli bir yıl geçirdik. Geliştir-
diğimiz ürün ve hizmetlerle müşterileri-
mizin her zaman yanında olduk. Salgın 
süreci ile birlikte dijitalleşme ve uzaktan 
hizmetler önem kazandı. Bu dönemde 
önceliğimiz, acentelerimize ve müşte-
rilerimize onların hayatını kolaylaştı-
racak hizmetler ve çözümler sunmak 
oldu. Buna en güzel örneklerden biri 
de online 7/24 Doktorum hizmetimiz. 
İki yılı aşkın süredir sunduğumuz bu 
hizmetin kullanımı salgının ilk ayların-
da beş kat arttı” dedi.“Groupama ola-
rak müşterilerimize ve dağıtım ağımıza 
kolaylık sağlamak için farklı çalışmaları 
hayata geçirmek her zaman öncelikle-
rimiz arasında yer alıyor.  Bu amaçla 
uzun vadede de etki gösterecek yapay 
zekâ yatırımlarına ağırlık verdik” diyen 
Burlisson, “Müşterilerin davranışları 
ve acentelerimizin ihtiyaçlarına uygun 
projeler ve hizmetler geliştiriyoruz. 
Kasko yenileme fiyatlamasında geliş-
tirdiğimiz yapay zekâ uygulamamızla 
süreçlerde önemli bir avantaj sunma-
ya başladık. Kasko yenileme oranımız 
bu uygulamanın da etkisiyle önemli 
oranda arttı. Bir başka projemiz olan 
Speech Analytics ve Machine Learning 

teknolojileri ile çağrı 
merkeziyle görüşen 
müşterilerimizin ihtiyaç-
larını konuşmalarından 
analiz etmeye başladık. 
Müşterilerimizin çağrı 
merkezi görüşmelerini 
dinleyerek kendilerine 
özel çözümler gelişti-
rebilir hale geldik” diye 
konuştu.

Yeni Dijital 
Asistanları Gupi

Dijitalleşme yatırımla-
rı kapsamında acentelerinin hayatını 
kolaylaştırmak adına AnkaCep uygu-
lamasını hayata geçirdiklerini dile geti-
ren Burlisson, bu uygulama sayesinde 
acentelerinin birçok sigortacılık faaliye-
tini yalnızca akıllı telefonları vasıtasıy-
la dijital olarak gerçekleştirebildiklerini 
kaydetti. Bir diğer dijital yeniliklerinin 
Groupama müşterileri için hayata ge-
çirdikleri yeni dijital asistanları Gupi 
olduğunu duyuran Burlisson, Gupi’nin 
akıllı teknolojisi sayesinde verdikleri 
hızlı cevaplarıyla ve haftanın her günü 
ve saati ulaşılabilir olmasıyla kullanıcı-
larına farklı bir müşteri hizmetleri dene-
yimi yaşattığına dikkat çekti.

“2020 Yılında Sigorta 
Şirketlerinin Kârı Arttı”

Salgının oto sigortaları ve sağlık bran-
şlarında hasarların önemli ölçüde azal-
masına neden olduğunu söyleyen Bur-
lisson, “Buna bağlı olarak 2020 yılında 
sigorta şirketlerinin kârı arttı ve bu da 
daha önceki yıllarda da gördüğümüz 
üzere kâr marjında esnemeler sun-
duğu için rekabetin giderek artacağı 
anlamına geliyor. Groupama Sigorta 
olarak kârlı büyüme her zaman başlı-
ca hedeflerimizden biri oldu. 2006’dan 
beri faaliyet gösterdiğimiz bu pazarda 

uzun vadede saygın bir oyuncu olarak 
varlığımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. 
Salgının ikinci etkisi ise dijitalleşme-
nin pek çok sahada inanılmaz bir hızla 
gelişmesi oldu. Bu gelişmeyi müşteri 
ve dağıtım kanallarımızla ilişkilerde, 
hasar süreçlerimizde yaşadık ve şir-
ketimizin stratejisine dahil ettik. Şirket 
olarak hem iş süreçlerimizde hem de 
ürün anlamında dijital bir dönüşüm 
içerisindeyiz. Dijital dönüşümü sadece 
trend olduğu için gerçekleştirmiyoruz; 
faaliyet gösterdiğimiz tüm iş kollarında 
daha iyi olmamızı sağlayarak şirketin 
gelecekteki başarılarına katkıda bulun-
ması için tüm detaylarıyla ele alıyor ve 
uyguluyoruz. Dijital projeleri çevik ve 
iş birliğine dayalı yaklaşımla sürdüre-
bilmek için çalışanlarımızın yetkinliğini 
desteklemek ve geliştirmek başlıca 
önceliklerimiz arasında. Bunların ara-
sında verilerin yapay zekâ ve makine 
öğrenimi ile işlenmesine dayalı projeler 
de bulunuyor. 2021 aksiyon planımız-
da tüm departmanlardaki ekiplerimize 
heyecan veren bu tür yeni çalışmalar 
yer alıyor. 10 ülkede faaliyet gösteriyo-
ruz. 2021 yılı için öncelikli hedefimiz, 
çalışanlarımızın kendi içlerinde bağla-
rını daha da güçlendirmek ve onların 
Groupama ailesi içinde kişisel değer ve 
anlam arayışlarına eşlik etmektir” dedi.

NN Hayat ve Emeklilik 
2021’de Dijitalleşerek 
Büyüyecek

KOBİ’lere ve Esnaflara 
Özel Modüler Sigorta

Belirsizliklerle sona eren 2020 yılını büyümeyle 
tamamlayan NN Hayat ve Emeklilik, pandemiye 
rağmen yıl sonu hedeflerine ulaştı. 2020’de 
beklentilerin de üzerinde fon büyüklüğü elde eden 
NN Hayat ve Emeklilik, önceki yıla göre yüzde 
35 büyüme elde etti. 2020’nin yıldızı ise Bireysel 
Emeklilik (BES) oldu. BES’te tüm kanallarda 
hedefin üstünde girişler elde eden NN Hayat ve 
Emeklilik, yıl sonu itibarıyla 5,8 milyar TL fon 
büyüklüğüne ulaştı. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 
alanında prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 316 
arttı ve 15,4 milyon TL oldu. 2021 yılında büyüme 
hedeflediklerini söyleyen NN Hayat ve Emeklilik 
Genel Müdürü Anna Grzelonska, “2021’de iki 
alana odaklanacağız: Mevcut satış kanallarımızı 
geliştirecek, online platformlardaki etkinliğimizi 
artıracağız. Kârlı büyümek için dijital kanallarındaki 
penetrasyonu artıracağız. KOBİ’ler ve telesatış 
faaliyetlerinde yeni ürünler sunacağız. Bunun yanı 
sıra acentelerimizle ve JV’lerimizle (iştiraklerimizle) 
sürdürdüğümüz başarılı iş birliklerimize devam 
edeceğiz. Geleneksel satış kanallarımızdaki 
büyüme girişimlerinin yanı sıra, mükemmelleştirilmiş 
kullanıcı deneyimi ve zenginleştirilmiş ürünlerle 
e-NN platformunu yeniden başlatacağız” dedi.
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“Geleceğin Sigortacılık Kodlarında da Ana Başlık 
‘Dijitalleşme’ Olacak”

Anadolu Sigorta 
Genel Müdürü 
Mehmet Şencan, 
“Geleceğin 
sigortacılık 
kodlarında da ana 
başlık dijitalleşme 
olacak. Bunun 
yanında, müşteri 
deneyimi de öne 
çıkacak” dedi.

Geçen yıl pandeminin başlan-
gıcı ve uzaktan çalışma siste-
mine geçmeleriyle birlikte hem 
kendi iş modellerinde hem de 
müşterilerine sundukları ürün 
ve hizmetlerde dijitalleşmenin 
en öncelikli konu başlıklarından  
biri olduğunu söyleyen Anadolu 
Sigorta Genel Müdürü Mehmet 
Şencan, “Geleceğin sigortacılık 
kodlarında da ana başlık dijital-
leşme olacak. Bunun yanında 
müşteri deneyimi de öne çıka-
cak. Anadolu Sigorta olarak, her 
zaman olduğu gibi gelecekte de 
müşterilerimizi daha iyi tanıyıp, 
sürekli daha iyisini hedefleyerek, 
ürün ve hizmetlerimizin kalitesi-
ni artırmaya devam edeceğiz” 
dedi.
 
Evde Kal, Sigortanı İndirimli 
Al

Evde Kal, Sigortanı İndirimli Al 
kampanyalarıyla  sosyal mesa-
fenin korunması için T.C. Sağ-
lık Bakanlığı’nın rehberliğindeki 
“Evde Kal!” çağrısını destekle-
diklerini belirten Şencan, “Web 
sitemizden veya Sigortam Cepte 
uygulaması üzerinden müşteri-
lerimize satış kanallarını seçe-
rek teklif veya poliçelerini indi-
rimli alma imkânı sunduk. Sağlık 
çalışanlarımızın yanında olduk. 
Mesleği doktor olan müşterileri-
mize yönelik mevcut indirimleri-
mizin, tüm sağlık çalışanları için 
geçerli olmasını sağladık. Ayrı-
ca, kasko hasarlarında aracın 
evden alınıp eve iadesi, mobil 
ekipler ile istenilen yerde cam 
değişimi ve onarımı, görüntülü 
ekspertiz, 7 gün 24 saat canlı 

ve görüntülü sağlık danışmanlığı 
hizmetlerimiz gibi daha pek çok 
konuda sigortalılarımızın hayatı-
nı kolaylaştırdık. Hizmetlerimizi 
yeni normale uygun şekillendir-
mek için birçok uygulamayı ha-
yata geçirdik” diye konuştu.

“Pek Çok Stratejik 
Hedefimiz, Dijitalleşmeden 
Geçiyor”

“Pek çok stratejik hedefimiz, 
doğrudan ya da dolaylı olarak 
dijitalleşmeden geçiyor” diyen 
Şencan, süreçlerin yalınlaştırıl-
masından hibrit çalışma model-
lerine, start up iş birliklerinden 
mobil uygulamalara kadar geniş 
bir yelpazede yeni neslin tercih 
ettiği marka olma hedefiyle çalış-
malarını yürüttüklerini kaydetti. 
2020 yılının pek çok yeniliği ha-
yata geçirdikleri bir yıl olduğunu, 
bu yeniliklerden birinin de genç 
kuşağa sigorta ürünlerini aktar-
ma hedefiyle yola çıktıkları yeni-
likçi dijital sigortacılık uygulama-
ları “juno” olduğunu dile getiren 
Şencan, “Juno’ nun sunduğu ilk 
sigorta servisi ‘Kırılır Mırılır’ ile 
müşterilerinin cep telefonu ek-
ranlarını uygulama üzerinden 
yaklaşık 1 dakikalık test ile kırıl-
malara karşı çok uygun ücretler-
le güvence altına alabildiklerini 
söyledi. 2020 yılını hedeflerine 
ulaşarak başarıyla geçirdiklerini 
belirten Şencan, “TSB’nin 2020 
yılı Kasım ayına dair son rakam-
ları doğrultusunda şirketimizin 
toplam prim üretimi bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
21,94 oranında artış gösterdi. 
Kara araçları, hava araçları, su 

araçları, kara araçları sorumlu-
luk, hava araçları sorumluluk ve 
genel sorumluluk branşlarında 
ise sektör liderliğimizi devam et-
tiriyoruz” dedi.

“Sürdürülebilirlik, Büyüme 
Ve İnovasyon İçin Bir 
Fırsat”

Anadolu Sigorta olarak sürdürü-
lebilirliği büyüme ve inovasyon 
için bir fırsat olarak gördüklerini 
ifade eden Şencan,  “2020 yılı-
nın başında dünyanın en büyük 
ve tek kurumsal sürdürülebilirlik 
girişimi olan Global Compact’in 
imzacısı olarak, Birleşmiş Mil-
letler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nın da destekçisi oldu-
ğumuzu taahhüt ettik. Üyeliğimi-
zin yanında Global Compact’in 
küresel çapta başlattığı ‘Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefleri 
Genç Yenilikçileri’ programına 
katıldık. Bu kapsamda, küresel-
de ve yerelde sürdürülebilirlik 
gündemini yakından takip ede-
rek, şirketimizde sürdürülebilir 
yeni iş yapış biçimlerini her ka-
demede yaygınlaştırmak için ça-
lışıyoruz. Daha sürdürülebilir bir 
dünya için bu sene Bireysel Çatı 
Tipi Güneş Enerji Paneli Sigor-
tası ürünümüzü de hayata geçir-
dik. Bu ürünümüz ile yenilenebi-
lir enerji kaynakları arasında yer 
alan güneş enerjisiyle elektrik 
üreten çatı tipi panellerini koruma 
altına almaya başladık” şeklinde 
konuştu. “Anadolu Sigorta ola-
rak bizden sonraki nesillere ya-
şanabilir bir dünya bırakma gay-
retiyle bir süredir hız verdiğimiz 
sürdürülebilirlik çalışmalarında 
yeni projelere daha imza atıyo-
ruz” diyen Şencan , “Bu bilinçle 
hayata geçirdiğimiz Çevresel ve 
Sosyal Yönetim Sistemi Proje-
mizde önemli bir noktaya geldik. 

Bu projeyle, sigortalama ve fon 
yönetimi süreçlerinde ekono-
mik sürdürülebilirliğin yanı sıra 
çevresel ve sosyal sürdürülebi-
lirliğin de gözetilmesine yönelik 
bir sistem kuruyoruz. Hem bu 
projemiz hem de sürdürülebilir-
lik kapsamında yaptığımız diğer 
tüm çalışmaları şeffaf bir şekilde 
paylaşmaya devam edeceğiz.  
Böylece bu konulardaki farkın-
dalığı artırmayı ve teşvik edici 
olmayı da umuyoruz” dedi. Pan-
demi sürecinde sağlık sigortaları 
özelinde farkındalık oluştuğunu 
aynı zamanda sağlık sigortaları-
na olan ihtiyacın da arttığını dile 
getiren Şencan, bireylerde sağ-
lık sigortalarına yönelik bilincin  
artarken, ticari işletmelerde de 
ticari alacak sigortasının önem 
kazandığını ifade etti. Şencan, 
salgın döneminden olumsuz et-
kilenen işletmelerin ticari alacak 
sigortası ihtiyacının yakın gele-
cekte daha da artacağını öngör-
düklerini söyledi. 

“Pandemide Yerinde Ve 
Hızlı Önlemler Aldık”

“Sektör olarak, sigortalılarımızı, 
çalışanlarımızı ve tüm paydaşla-
rımızı, pandemi sürecinin olum-

suz etkilerinden korumak ve risk-
lerini etkin bir şekilde yönetmek 
için çalışıyoruz” diyen Şencan, 
“Pandeminin başından bu yana 
devletimiz, Türkiye Sigortalar 
Birliği ve sigorta şirketleriyle bir-
likte yerinde ve hızlı önlemler 
aldı. Sigorta sektörü için pande-
mi bir istisnaydı, buna rağmen 
sağlık sigortalarında COVID-19 
tedavi giderlerinin karşılanması 
konusunda birlikte hareket edil-
di. Biz de Anadolu Sigorta ola-
rak, indirimler, taksit sayılarının 
artırılması, ödemelerin ertelen-
mesi, asistans hizmet kullanım 
sürelerinin uzatılması, kapıdan 
oto servis hizmeti gibi uygula-
malarımız ile müşterilerimize 
bu zorlu süreçte destek olmayı 
hedefledik” diye konuştu.  Birey-
lerde ve işletmelerde sigortanın 
önemi ve farkındalığının arttığını 
dile getiren Şencan, “Evden ça-
lışma ve uzaktan eğitim ile çev-
rimiçi olma sürelerinin artmasıy-
la birlikte hem bireyler hem de 
şirketler için siber güvenlik daha 
da önem kazandı. Tüm dünyada 
yapılan istatistiklerde siber saldı-
rıların arttığı gözlendi. Bu sebep-
le siber güvenlik sigortalarına il-
gide de gelecek dönemde artış 
yaşanmasını bekliyoruz” dedi.
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AvivaSA, IDC Türkiye Bulut & Veri Merkezi Zirvesi 
2020 Etkinliğinden Ödülle Döndü

AvivaSA, şirketlerin bulut çözümlerini kullanmak için yaptığı dönüşüm 
projelerinin yarıştığı “Bulut Dönüşüm” kategorisinde, veri merkezlerinin bulut 

kullanımına geçişini sağlayan projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü.

Sabancı Holding ve 300 yıllık dün-
ya sigorta devi Aviva iştiraki olan 
AvivaSA, 13 yıldır İstanbul ve An-
kara’daki en büyük ve kapsamlı 
sektörel buluşmaları gerçekleşti-
ren International Data Corporation 
(IDC) Türkiye tarafından düzen-
lenen IDC Türkiye Bulut & Veri 
Merkezi Zirvesi 2020 etkinliğinden 
ödülle döndü. AvivaSA, şirketle-
rin bulut çözümlerini kullanmak 
için yaptığı dönüşüm projelerinin 
yarıştığı “Bulut Dönüşüm” kate-
gorisinde, veri merkezlerinin bu-
lut kullanımına geçişini sağlayan 
projesiyle birincilik ödülüne layık 
görüldü.
 
Hayata geçirilen Bulut Dönüşüm 
Projesi ile AvivaSA’nın IT uygula-
ma, geliştirme altyapısı, son tekno-
loji çözümlerini kullanan bir yapıya 
dönüştürüldü. Ayrıca bu projeyle 
altyapının “kullandığın kadar öde” 
gibi yeni ücretlendirme yapılarına 

geçiş sağlanması ve ileriye dönük 
bulut hizmeti sağlayan çözümlere 
hazır olması amaçlandı. Bunun 
yanı sıra, hem IT bütçesinde iyi-
leştirmeye hem de bulut ile çalışan 
uygulamalara altyapının uyumlan-
ması sağlandı. AvivaSA, müşteri-
leri için yapılan işlemlerin süresini 
kısaltarak, onlara daha hızlı hiz-
met sunmaya başladı. Alınan bu 
ödül de bu gelişimlerin bir sonucu 
olarak yorumlandı. 
 
Türkiye’nin bireysel emeklilik ve 
hayat sigortası şirketlerinden Avi-
vaSA Emeklilik ve Hayat, 31 Ekim 
2007 tarihinde kuruldu. Sabancı 
Holding ile 300 yılı aşan köklü bir 
geçmişe sahip İngiliz sigorta devi 
Aviva plc.’nin eşit ortaklık ilkesiyle 
kurulan AvivaSA’nın hisselerinin 
yüzde 20’lik bölümü ise “AVISA” 
koduyla Borsa İstanbul’da işlem 
görüyor. “Bireysel emeklilik”, “ha-
yat sigortası” ve “ferdi kaza sigor-

tası” alanlarında yenilikçi ürünleri-
ni, benzersiz çoklu dağıtım kanalı 
yapılanması ile müşterilerine su-
nan AvivaSA, Akbank ile iş birliği 
bulunan güçlü bankasürans ağı, 
acenteleri, tele satış kanalı ve 
kurumsal projeler ekibi ile hizmet 
veriyor.

Magdeburger Sigorta’nın Yeni Ürünü 
Kritik Hastalıklar Sigortası

Magdeburger Sigorta’nın yeni ürünü Kritik Hastalıklar Sigortası, PCR 
testi teminatını kapsayan iki yeni paket seçeneği sunuyor. 10 bin TL 
ve 30 bin TL olarak iki farklı teminat limitiyle hazırlanan Kritik Has-
talıklar Sigorta paketleri, poliçe kapsamında PCR testi ve ambulans 
hizmetlerini de sigortalılara sunuyor. Kritik Hastalıklar Sigortası poli-
çe kapsamında; miyokard enfarktüsü, hastalık sonucu oluşan inme, 
koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyatı, kanser, 
böbrek yetmezliği, önemli organ nakli ameliyatı, multiple skleroz, kör-
lük, kol veya bacak kayıplarının tedavi ve teşhis giderleri karşılanıyor. 
Kritik Hastalıklar Sigortası kapsamında ek hizmet olarak sigortalılar; 
yılda 2 defa görüntülü WhatsApp psikolojik danışmanlık hizmeti ve üç 
kez diyetisyen danışmanlık hizmeti de alabiliyor.

KOBİ’ler Faaliyetlerini Sigortasız ve Güvence 
Altına Almadan Sürdürüyor

Türkiye’de işletmelerin 
%99’unu oluşturan ve 
ekonominin lokomotif 

gücü olan KOBİ’lerin yalnızca 
%30’u faaliyetlerini sigorta ile 
güvence altına alıyor.

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Ge-
nerali Sigorta’nın verilerine göre, 
Türkiye’de faaliyet gösteren işletme-
lerin %99’unu oluşturan KOBİ’lerin 
büyük çoğunluğu faaliyetlerini sigor-
tasız ve güvence altına almadan sür-
dürüyor. Verilere göre KOBİ’lerin yal-
nızca %30’u faaliyetlerini sigorta ile 
güvence altına alıyor. KOBİ’lerin fa-
aliyetlerini sigortasız sürdürmelerinin 
başında mevcut finansal yapılarının 
zayıflığı, sigortalanmayı bir masraf 
kalemi olarak görmeleri ve sigorta ih-
tiyaçlarına yönelik farkındalıklarının 
düşük olması geliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli 
Ve Antalya İlk Sırada

Mevcut verilerle ilgili açıklamalarda 
bulunan Generali Sigorta Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Seydi Demir, Türkiye’de 2 milyona 
yakın KOBİ’nin faaliyet gösterdiğini 
ve İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli 
ve Antalya’nın KOBİ’lerin sigortalan-
ma yüzdeleri özelinde öne çıkan iller 
olduğunu, diğer illerde sigortalanma 
oranının daha düşük seyrettiğini ifa-
de etti.

KOBİ Sigortaları İş Sürekliliğini 
Garanti Ediyor

KOBİ’lerin sigortalanmayı bir masraf 
kalemi değil bir ihtiyaç olarak görme-
leri gerektiğini belirten Seydi Demir, 
sağladıkları %75’e yakın orandaki 
istihdamla ve ülke ekonomisindeki 
ağırlıklarıyla KOBİ’lerin; yangın, sel, 
dahili su, yer kayması, enkaz kaldır-
ma, iş durması, 3. şahıs sorumluluk, 
işveren sorumluluk, mali sorumluluk 
gibi birçok teminattan yararlanabi-
leceklerini ve işletmelerini güvence 
altına alabileceklerini hatırlattı. KOBİ 
sigortasının iş sürekliliğini garanti et-
tiğine ve bu durumun şirketler adına 
gerçek bir rekabet avantajı sağladı-
ğına da değinen Seydi Demir, “İş-
yerlerini olası risklere karşı korumak 
isteyen KOBİ’ler, yapılarına uygun 
poliçeleri araştırarak maddi varlık-
larını ve itibarlarını kolayca koruma 
altına alabilirler.” dedi.
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AXA Sigorta, Rasyonel ve Sürdürülebilir 
Fiyatlamayla Büyüyecek

AXA Sigorta CEO’su Yavuz 
Ölken, “2021’de ‘tutkulu 
büyüme’ ve ‘gelecek için 
hazırız’ sloganları öne çıkacak. 
Rasyonel ve sürdürülebilir 
fiyatlamayla büyümeye devam 
edeceğiz” dedi. 

57 ülkede 108 milyon müşteriye hiz-
met veren AXA Grubu’nun bir par-
çası olan AXA Sigorta, 2020 yılında 
tüm zorluklara rağmen hizmet kalite-
sinden ödün vermeden ve yenilenen 
ihtiyaçları dikkate alarak büyümeye 
devam etti.  

2021 yılında “tutkulu büyüme” ve 
“gelecek için hazırız” sloganlarını 
öne çıkaracak olan AXA Sigorta, ras-
yonel ve sürdürülebilir fiyatlamayla 
büyümeye devam edecek. 2020 yı-
lında kendilerine sürdürülebilir bü-
yüme konusunda çok önemli dersler 
çıkardıklarını söyleyen Ölken, “Sağ-
lam sermaye yapımız ve teknoloji 
yatırımlarımızla sürdürülebilir ve kârlı 
büyüme stratejimizi başarıyla uygu-
lamaya devam ettik. Bu dönemde 

aldığımız hızlı aksiyonlarla yaklaşık 
olarak yüzde 15’lik bir büyüme ya-
kaladık. Trafik dışı branşların toplam 
üretim içerisindeki payı 2020 yılında 
yüzde 70 seviyelerine çıktı. 2020 yıl 
sonu itibarıyla aktif büyüklüğümüz 
yaklaşık 9,5 milyar TL, teknik rezer-
vimiz 6,5 milyar TL, öz sermayemiz 
2,3 milyar TL ve sermaye yeterlilik 
oranımız yüzde 180 olarak gerçek-
leşti. Kurumsal ve ticari segmentte 
de hem prim üretiminden hem de 
müşteri sayımızda önemli mesafe-
ler kat ederek iyi seviyede büyüme 
rakamları elde ettik. Bireysel sigor-
talarda ise müşteri sayısında stabil 
veya küçük daralmalar yaşasak dahi 
arzuladığımız pazar payını yakala-
yabildik. Özellikle tamamlayıcı sağlık 
branşı bu sene parlayan yıldızımız 
oldu. Yaygın anlaşmalı kurum ağı 
ve hizmet kalitemizle birlikte yaygın 
acente ağımız sayesinde tamamla-
yıcı sağlıkta sigortalı sayımızı yüzde 
80 artırdık” dedi. 2021 yılında acen-
telerine sundukları hizmet ve imkan-
ların çok iyi bir noktaya ulaştığını 
belirten Ölken, müşterileri açısından 
organizasyon yapılarının tam anla-
mıyla oturduğunu, bilgi teknolojileri 
konusunda hizmet kalitelerine güç 
katacak ve işlerini daha da sürdürü-
lebilir kılacak ciddi bir dönüşüm pro-
jesi yönettiklerini dile getirdi. Ölken, 
Dolayısıyla 2021’de ‘tutkulu büyüme’ 
ve ‘gelecek için hazırız’ sloganlarının 
kendileri için öne çıkacağını, rasyo-
nel ve sürdürülebilir fiyatlamayla bü-
yümeye devam edeceklerini kaydetti.

“Hayat Dışı Sigorta 
Sektöründe Az 3-4 Puan 
Büyüme Bekliyoruz”

“2021’de beklenmedik bir tablo ol-

madığı sürece hayat dışı sigorta sek-
töründe reel olarak en az 3-4 puan 
büyüme bekliyoruz” diyen Ölken, 
“Aktif müşteri sayımızı da yüzde 5-7 
arası bir büyümeyle 2,8 milyona yük-
seltmeyi hedefliyoruz. Tamamlayıcı 
sağlıkta hedefimiz, bu branşın büyü-
mesiyle birlikte liderliğimizi korumak. 
Kasko ve trafik branşlarında yenilen-
me oranlarında genel ekonomik to-
parlanmayla uyumlu olarak iyileşme 
öngörüyoruz. Trafik branşında daha 
seçici büyüyeceğiz ve kaskoda güç-
lü pazar payımızı daha da yukarıya 
taşıyacağımıza eminiz. Kurumsal ve 
ticari risklerde de büyümemizi sürdü-
receğiz hem riske uygun doğru fiyat 
hem de hizmet kalitesi ile ön plana 
çıkacağımızı düşünüyoruz. Konut si-
gortalarında bir hareketlenme olabi-
leceğini öngörüyoruz. BES tarafında 
ise önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde fon 
büyüklüğümüzü ikiye katlamak gibi 
hedeflerimiz var. Bu noktada çalı-
şanlarımız ve acentelerimizin büyü-
me hedefimize ve mükemmel müş-
teri deneyimine yönelik tutkusuna 
güvenimiz tam. Bundan üç yıl önce 
hayata geçirdiğimiz ve işimizin her 
aşamasında verimliliğe katkı sağla-
dığını memnuniyetle takip ettiğimiz 
Sigorta 4.0 da stratejimizdeki yerini 
koruyacak. Fırsat gördüğümüz, tek-
nik kârlılığı olan her müşteri grubun-
da, her segmentte, her coğrafyada 
sürdürülebilir büyümeye hazırız” diye 
konuştu. 

“Pandemi Fırtına Etkisi 
Yarattı”

Pandeminin tüm dünyada ve tüm 
sektörlerde fırtına etkisi yarattığını 
söyleyen Ölken, “Küresel çapta si-
gortacılık geçtiğimiz yıllardaki kâr-

lılık ve büyüme oranlarını 2020’de 
sürdüremedi. Organizayon iptali, 
geniş kapsamlı mesuliyet sigortaları, 
maddi zarar dayanmayan finansal 
etki sigortaları ve pandemiye kar-
şı teminat veren sağlık sigortaları 
COVID-19’dan fazlasıyla etkilendi. 
Ancak Türkiye’de sigorta sektörü 
bu tabloda ayakta kalmayı başardı. 
Bu durum düşük penetrasyon oran-
larının, daha sade olan ürünlerin 
ve uluslararası düzeydeki özel risk 
sigortacılığının daha az gelişmiş 
olmasının bir sonucu. Türkiye’de 
sigortacılık krizden en az etkilenen 
sektörlerden biri oldu. Belirsizlik sü-
recine rağmen enflasyonun üzerinde 
bir büyüme gösterdi, bu yılı sektör 
olarak bir-iki puan reel büyüme ile 
kapatacağımızı öngörüyoruz. Kredi 
bağlantılı otomobil ve konut satışla-
rında da büyüme gördük. Büyüme 
konusunda ayrışan branş sağlık 
oldu, özellikle tamamlayıcı sağlık 
sigortasında uygun fiyatların da etki-
siyle prim ve sigortalı sayısında ciddi 
oranlar gördük” şeklinde konuştu.
 
“Sigorta 4.0 Yaklaşımımızla 
Müşterilerimizin Hayatını 
Kolaylaştırdık”

“AXA Sigorta olarak güçlü bilgi tek-
nolojileri altyapımızın her duruma 
karşı ne kadar hazır olduğunu gör-
düğümüz bir dönem geçirdik” diyen 
Ölken, “İnsanı merkeze alarak tek-
nolojiyi bir araç haline getiren Sigor-
ta 4.0 yaklaşımımızla çalışanlarımız, 
dağıtım kanalımız ve müşterilerimi-
zin hayatını kolaylaştırmaya devam 
ettik. Ülkemizde ilk vakanın açık-
lanmasıyla birlikte işimizi evlerimize 
taşısak da müşterilerimizin ihtiyaç 
ve taleplerine kesintisiz yanıt verdik. 
Organizasyonel ve bürokratik süreç-
leri sadeleştirerek daha hızlı çözüm 
üretme tutkusuyla hareket ettik. Bu 
dönemde yaptığımız geliştirmelerle 
sağlık branşında ve BES’te üretim 

ve tazminat süreçlerini kolaylaştır-
dık. Kurumsal müşteri için risk ana-
lizi yapmaktan ve bireysel müşteriler 
için hasar onarımında ev ya da işye-
rinde destek olmaktan, pandemide 
ücretsiz çekici hizmeti göndermek-
ten, AXA Doktor Danışma Hattımız 
sayesinde alanında uzman doktor-
larla görüntülü görüşmeye ve ihtiyaç 
halinde eve doktor göndermeye ka-
dar büyük bir ekosistem oluşturduk. 
Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her 
noktada yanlarında olmaya gayret 
ettik, temas noktaları oluşturduk” 
dedi. 

“Türkiye’de Sigortacılığın 4.0’I 
Olmayı Hedefliyoruz”

AXA Sigorta’nın Türkiye’deki hika-
yesinin üç farklı yüzyıla yayıldığını 
anlatan Ölken, “128 yıldır Türkiye’de 
müşterilerimizin hayatı için sigortacı-
lık çözümlerimizle değer yaratıyoruz. 
Bu hikâye bir anlamda sigortacılık 
sektörünün Türkiye’deki temellerinin 
atılmasının ve gelişiminin hikayesi-
dir. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülke-
lerde olduğu gibi insanlık için ortak 
bir amaç doğrultusunda çalışıyoruz. 
Bu amaç, insanlığın gelişmesi adına 
insanlar için değerli olanı korumak. 
Ürün ve hizmetlerimizle insanların 
her zaman güvenebilecekleri bir çö-
züm ortağı olmayı hedefliyoruz; yal-
nızca can ve mal varlıklarını değil, 
aynı zamanda sevdiklerini, hayalle-
rini ve geleceklerini de olası risklere 
karşı koruma altına alıyoruz. Ürün 
ve hizmetlerimizin arasında araç, 
konut, sağlık, ticari ve kurumsal si-
gorta çözümlerinin yanı sıra, hayat 
ve emeklilik ürünleri de yer alıyor. 
Tüm ürünlerimizi farklı ihtiyaçlara 
ve farklı fiyat beklentilerine göre şe-
killendiriyor, tüm beklentilere cevap 
vermeyi hedefliyoruz. Örneğin, işye-
rim sigortası ile girişimcilerin işlerini 
ihtiyaç duydukları farklı teminatlarla 
güvence altına almasını sağlarken, 

KOBİ’lere özel tamamlayıcı sağlık si-
gortamız ile işletmelerin çalışanları-
na uygun fiyatlarla özel hastanelerde 
tedavi imkânı sunmasını sağlıyoruz. 
Bu hizmeti 1000’i aşkın AXA çalışanı 
ve 2000’den fazla acentemiz ile sun-
manın gururunu yaşıyoruz. Müşteri 
odaklı yaklaşımımızla sigortacılığın 
geleceğine yönelik adımlar atıyoruz, 
Türkiye’de sigortacılığın 4.0’ı olmayı 
hedefliyoruz” diye konuştu. 

“Dünya İçin Hareket Et” 
Projesini Geçen Yıl Hayata 
Geçirdi

“İşimizin merkezine sürdürülebilir-
liği alıyor, ülkemiz için yarattığımız 
ekonomik değerin ötesine geçmek 
için gösterdiğimiz kesintisiz çabayla 
spor, çevre ve eğitim gibi alanlarda 
da toplumsal kazanımlara yatırım 
yapıyoruz” diyen Ölken, sözlerine 
şöyle devam etti: “Bu çerçevede 
‘Dünya Dostu Sigortacılık’ yaklaşı-
mımız doğrultusunda hayata geçir-
diğimiz ve iklim kriziyle mücadeleye 
katkı sağlamayı ve insanları hareke-
te geçirmeyi hedeflediğimiz Dünya 
için Hareket Et projesini geçtiğimiz 
yıl hayata geçirdik. 2018 yılından bu 
yana Türkiye’ye pek çok uluslara-
rası gurur yaşatan Türkiye Voleybol 
Federasyonu’nun sponsorluğunu 
üstleniyoruz. Voleybol A Milli Takım-
larımızın ve federasyonun sigorta 
sponsorluğunun yanı sıra AXA Si-
gorta Kupa Voley turnuvasının isim 
sponsorluğunu üstleniyoruz. TVF 
Lisesi’ne verdiğimiz burs desteği ile 
voleybolumuzun geleceğine de katkı 
sağlamayı hedefliyoruz. Cumhuriye-
timizle yaşıt Altınordu Futbol Kulübü 
ile de 2018 yılından bu yana devam 
eden bir değerler ortaklığımız var. 
Ayrıca Kadının Güçlenmesi Prensip-
leri’nin imzacılarından biri olarak top-
lumsal cinsiyet eşitliğine odaklanan 
çalışmalar da gerçekleştiriyoruz.”  
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ARAŞTIRMA: SİGORTA

Benli: Ülkemizin Her Alanda Gelişmesine Katkıda 
Bulunmak İçin Çalışıyoruz

Türkiye Sigorta Birliği Baş-
kanı Atilla Benli, “Sigorta 
sektörü olarak ülkemizin her 
alanda gelişmesine ve bü-
yümesine katkıda bulunmak 
için var gücümüzle çalışıyo-
ruz” dedi.

Yenilenebilir enerjinin enerjide 
dışa bağımlılığı ve maliyeti önem-
li ölçüde azaltacağını, bu nedenle 
de tasarruf söz konusu olduğunda 
yenilenebilir enerji yatırımlarının 
öne çıktığını belirten Türkiye Si-
gorta Birliği Başkanı Atilla Benli, 
“Sigorta sektörü olarak ülkemizin 
her alanda gelişmesine ve büyü-
mesine katkıda bulunmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Kuşkusuz 
ki enerji sektörü yatırımları da milli 

gelirden istihdama, yatırım alanla-
rından çevresel faktörlere, enerji 
arz güvenliğinden kaynak çeşitlen-
dirmesine kadar birçok alanda da 
son derece önem arz ediyor. Enerji 
üretiminin ve tüketim alışkanlıkları-
nın sürdürülebilirliği ve  iklim deği-
şikliğinin etkilerinin azaltılması gibi 
konularda herkese sorumluluklar 
düşüyor. Bu konu kamu yöneti-
mimizin de öncelikli konuları ara-
sında yer alıyor ve yatırımlar teş-
vik ediliyor. Bu kapsamda sigorta 
sektörü olarak biz de yatırımların 
desteklenmesi için üzerimize dü-
şen sorumlulukları yerine getiriyo-
ruz. Yenilikçi ürünlerle bu alandaki 
ihtiyaçları karşılamak ve özellikle 
yenilenebilir enerji yatırımlarını 
desteklemek için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının 
artması, globalleşen yatırımcı pro-
fili ile birlikte gelişen risk yönetimi 
algısı ve özellikle bazı yatırımlarda 
kreditörün sigorta poliçesi talep 
etmesi gibi nedenlerle bu alanda-
ki sigortalanma talebinin arttığını 
belirten Benli, “Enerji santrallerin-
de dünyada en çok tercih edilen 
poliçe türü gerek yatırım gerekse 
işletme döneminde tüm riskler si-
gortasıdır. Ülkemizde de bazı şir-
ketler, tesislere özel olarak tasarla-
nan tüm riskler teminatı üzerinden 
ilerlerken bazı şirketler ise, HES-
GES-RES projelerini, kurulum ve 
işletme dönemi olarak iki aşamaya 
ayırıyorlar” diye konuştu.

Kurulum dönemi, inşaat, montaj, 
devreye alma ve test süreçlerini; 
işletme dönemi, santrallerin ticari 
faaliyete geçtiği dönemi kapsıyor” 

diyen Benli, “Santralin kurulum dö-
neminde inşaat ve montaj riskleri-
ni içeren sigorta poliçeleri tanzim 
ediliyor. Bu poliçeler, proje süresi 
boyunca ‘teminat dışı kalan haller’ 
haricindeki her türlü riske teminat 
sağlıyor. Ayrıca hasar durumunda 
yaşanabilecek gecikmeler sebe-
biyle işveren kurumun uğrayacağı 
kâr kaybını da teminat altına alan 
ilave çözümler gibi ek teminatlar 
ile mevcut poliçelerin çerçevele-
ri genişletilebiliyor. Bazı şirketler, 
enerji santrali işletmeleri için yine 
kurulum döneminde çalışan işçiler, 
formenler veya taşeronların uğra-
yabilecekleri kazalara karşı işve-
ren mali mesuliyet ve ferdi kaza 
poliçelerini de sunuyor” şeklinde 
konuştu. 

Sigorta Poliçeleri Tesislere 
Kâr Kaybı Teminatı Sunuyor

Tesisler için en önemli teminat-
lardan birinin kâr kaybı teminatı 
olduğunu vurgulayan Benli, “Bu 
teminatla uzun süreli iş durma-
larında ciddi anlamda maddi ka-
yıpların önüne geçilebiliyor. Bu 
ürünün faydalarını doğru anlattığı-
mızda sektördeki penetrasyonun 
çok daha iyi seviyelere geleceğini 
düşünüyoruz” dedi. Benli, söz ko-
nusu güvenceleri içeren bu sigorta 
ürününün bilinenin aksine çok pa-
halı olmadığını, 1 Mw’lık lisanssız 
Güneş Enerji Santrali yatırımının 
yaklaşık maliyetinin 1,5 milyon 
dolar olduğunu ve yatırım yapılan 
tesislerdeki risk tespit çalışmaları 
sonrasında belirlenen prim fiyat-
larının ise toplam yatırımın yüzde 
1’ini bile aşmadığını da sözlerine 
ekledi.   

MAKALE

ATIK SULARIN ARITILARAK TEKRARDAN 
KULLANILMASI
Uğur Doğan/Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi

İklim değişikliği sebebiyle 
yağışların düzensizleşmesi, 
dünya nüfusunun gün geç-
tikçe artması ve temiz su-
yun bilinçsizce kullanılması 
dünyada yaşanacak olan su 
kıtlığının en büyük sebep-
leri arasındadır. Ülkemizde 
de sürekli olarak barajlarda-
ki suların azaldığı yönünde 
haberler yapılmakta ve be-
lediyelerin suyun bilinçli bir 
şekilde kullanılması hakkın-
da önlemler alınmaktadır. Bu 
alınan önlemler tabi ki önemli 
olmakla birlikte atık suların 
arıtılarak tekrar kullanılması 
daha da önem arz etmekte-
dir. Ülkemizde birçok atık su 
deşarj edilmekte veya arıtıla-
rak denize verilmektedir. Bu 
suları geri kazanıp kullanmak 
mümkündür. Arıtılmış olan 
bu sular sulama amaçlı, tu-
valetlerin klozetlerinde, araç 

yıkama istasyonlarında veya 
endüstride çok rahatlıkla kul-
lanılabilmektedir.

Biyolojik arıtma işleminde 
farklı yöntem vardır fakat 
bunların içinde enerji tüketi-
mi en az olan koku üretme-
yen ve gürültüsü en az olan 
sistem RBC teknolojisidir. Bi-
naların altına kurulacak olan 
sistemlerde ses ve kokunun 
olmaması önemlidir. Birde 
sudan tasarruf etmek istenir-
ken elektrik tüketiminizi arttır-
mamanız gerekmektedir bu 
yüzden biyolojik arıtmada en 
iyi ve kullanışlı yöntem RBC 
teknolojisidir. Yukarıdaki gör-
selde de görüleceği gibi fazla 
yer kaplamamakta binaların 
altına çok rahatlıkla kurulabi-
lecek yapıdadır. Bu sistemler 
sayesinde suyun geri kaza-
nılması mümkün olacaktır. 

Afrika kıtasında ve Asya kıtası 
başta olmak üzere birçok ülkede 
atık suların kullanımı yaygındır. 
Genel olarak arıtılan sular tarım-
da kullanılmaktadır. Günümüzde 
arıtılmış suların kullanımı Ame-
rika ve Avrupa ’dada yaygınlaş-
maya başlandı. Ülkemizde su 
kıtlığı başlamadan bir an önce 
kalıcı önlemler almalı bunun için 
ilk olarak çevre kurulu kurulup, 
atık suların geri kazanımı konu-
sunda kararlar alınarak yürürlü-
ğe girmesi gerekmektedir.
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MÜŞTERİ TALEP VE İHTİYAÇLARINA GÖRE HİZMET DENEYİMLİ EKİP İLE 
YÜKSEK KALİTE STANDARTLARINDA ÜRETİM

Aksal Tekstil ve Elyaf San.Tic.Ltd.
Şti., İstanbul  Hadımköy ,  Delikli-
kaya Organize Sanayi Bölgesi’nde 
20.000 metrekarelik kapalı alanda; 
sentetik elyaftan iğnelenmiş (need-
lepunch) ve desenlenmiş , dokun-
mamış ( nonwoven )  kumaş üret-
mektedir.

Aksal Tekstil, müşteri talep ve ihti-
yaçlarına göre 80 gr. ‘dan 600 gr/
metrekareye kadar değişen ebat, 
kalınlık ve sertlikte ürün üretmekte 
olup,  600 ton /ay kapasite ile hiz-
met vermektedir.

Aksal Tekstil, su jeti ile bağlanmış  
(Spunlace )  nonwoven   satış ağı 
ile de, aylık 4000 ton kapasiteyle 
dünya standartlarında ürün tedarik 
etmektedir.

Aksal Tekstil, 2019 yıl başı itibarı 
ile, Şanlıurfa Organize San. Bölge-
sinde faaliyete geçen yeni üretim 
tesisi ile birlikte, kaliteli hizmet an-
layışını ilke edinerek büyümeye ve 
müşterilerinin çözüm ortağı olmaya 
devam edecektir.

NEEDLEPUNCH ÜRÜNLER

Aksal Tekstil , %100 polyester el-
yaftan needlepunch teknolojisi ile 
,70  g/m² den 250  g/m² ye kadar , 
istenilen renklerde kalenderli veya 
kalendersiz ürünler üreterek , teks-
til sektörüne sunmaktadır.

Uygulama Alanları
Yaka altı keçe, Fitillik, Bigbag tak-
viye keçesi
Aksal Tekstil, needlepunch tekno-
lojisi ile  80g/m² den 600g/m² ye ka-
dar ürettiği ürünleri  halı  sektörüne 
sunmaktadır.
Aksal Tekstil halı üreticileri için ay-
rıca PVC hamur ve laminasyon ha-
muru üretimi de yapmaktadır. 

Uygulama Alanları
Halı altı keçesi, PVC Kaymaz ta-
ban
Aksal Tekstil, 40 g/m² den 180  g/
m² ye kadar su iğnelemeli, 80 g/m² 
den  500 g/m² ye kadar mekanik 
iğnelemeli dokunmamış mensucat 
ürünleri  ile suni deri   sektörüne 
ürünler sunmaktadır.

Uygulama Alanları
Astarlık, Çantalık, Giyimlik, Döşe-
melik, Ayakkabılık, Terliklik, Ke-
merlik, Kırtasiyelik
Aksal tekstil, filtre endüstrisi için, 
170 g/m² den 500  g/m² ye kadar 
müşteri  taleplerine göre özel çö-
zümler sunmaktadır.

Uygulama Alanları
Hava filtreleme,Toz filtreleme, Su 
filtreleme, Maskelik
Yapı ve inşaat sektörünün vazge-
çilmez unsurlarından olan nonwo-
ven  tekstil malzemelerinin  150 g/
m² den 600  g/m² ye kadar      üre-
timleri Aksal Tekstil tarafından ya-
pılmaktadır.  Bu ürünler, Polyester 
( PES ) ve /veya Polipropilen PP 
elyafların, iğneleme yöntemi ile bir-
leştirildiği nonwoven tekstil ürünle-
ridir.

Uygulama Alanları
Takviye, Koruma, Ayırma, Drenaj, 
Filtrasyon, İzolasyon

Aksal Tekstil, müşteri taleplerine 
göre otomotiv sanayinde müşteri-
lerine özel ve esnek çözümler sun-
maktadır.

Uygulama Alanları
İzolatör, Koltuk arkası halısı, Taban 
halısı, Bagaj halısı, Şapkalık

SPUNLACE  ÜRÜNLER VE 
UYGULAMA ALANLARI

Aksal tekstil ,  polyester ve viskon 
elyaf kullanarak, needlepunch ve 
waterjet teknikleri ile  müşterilerinin 
talepleri dahilinde istenilen renk ve 
gramajlarda temizlik sektörü için 
üretimler yapmaktadır.

Uygulama Alanları
Yer bezi, Temizlik ve silme  bezi, 
Endüstriyel bez
Aksal tekstil, yüksek teknolojili üre-
tim hattında ,Polyester, viskon , 
tencel, bamboo  ve pamuk elyaflar 
kullanılarak  water-jet teknolojisi ile   
üretilen ürünlerin , müşteri depola-
rına en hijyenik şekilde teslimatını 
sağlamaktadır. Ürünler,  düz, perfo-
reli, desenli ve emboss olarak dört 
şekilde piyasaya sunulmaktadır.

Uygulama Alanları
Islak Mendil, Hijyen ve Kişisel ba-
kım ürünleri, Medikal ve Sağlık, Te-
mizlik Bezi

Örmeci Çorap, Türk Çorap 
sektörünün gelişmesinde rol 
oynamış yöneticileri, tecrübe-

li ve uzun yıllardır beraber çalıştığı 
personeli, idari ve teknik kadrosu ile 
1997 yılında kurulmuştur. Şu anda 
İstanbul/Hadımköy’de 5.000 m²’lik 
fabrikasında deneyimli ekibi ile yük-
sek kalite standartlarını ve müşteri 
memnuniyetini göz önünde tutarak 
bütün üretimini son teknoloji ürünü 
150 makine ile kendi çatısı altında 
gerçekleştirmektedir. Ar-Ge çalışma-
larına ve teknolojik gelişmelere ver-
diği önem sonucunda ülkemiz çorap 
sanayisinin en güçlü şirketlerinden 
biri olma yolunda emin adımlarla yü-
rümektedir.

Örmeci Çorap, Çağdaş teknolojiyi 
yakalamış yeni makine parkuru, üre-
timdeki titizliği, tasarımdaki desen ve 
renk zenginliği ile her zaman yüksek 
kaliteyi hedeflemekte, soket ve tek-
nik çorap imalatında geniş bir ürün 
yelpazesi ile kapasitesinin önemli bir 
kısmını ihracata ayırmaktadır. Ayrıca 
iç piyasa için ürettiği kaliteli ve şık 
çorapları da “VIPSOCKS” markası 
ile Türk tüketicisinin beğenisine sun-
maktadır.

Örmeci Çorap, müşterisinin istediği 
her türdeki çorap taleplerine cevap 
verebilecek, sektörün içinde iyi bir 
yer edinmiş sayılı çorap üreticisi fir-
malardan biridir. Başarılı yönetimi, 
güçlü sermaye yapısı, gelişen tekno-
lojiye ayak uydurması ve tüketici eği-
limlerini dikkate alması gibi özellikleri 
sayesinde istikrarlı ve sürdürülebilir 
bir büyüme politikası uygulamaktadır.

Müşteriler  ve iş ortakları ile uzun va-
deli, karşılıklı güvene dayalı ilişkiler 
kurarak ve sürekli büyüyerek, Türki-
ye’de çorap üretimi sektöründe lider 

konuma gelmek.

Yenilikçi ve hızlı çözümlerle müşteri-
lerin ve iş ortaklarının iş süreçlerinin 
her aşamasına katma değer katarak 
yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağ-
lamak.

Örmeci Çorap, müşterilerinin istekle-
rini zamanında ve eksiksiz karşılayan 
ve bu amaçla Toplam Kalite Yönetim 
Sistemi kurallarını yerine getiren bir 
kurum olarak;
Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı 
ve yeni fikirlere açık bir ortam yarat-
mayı,
Müşterilerinin memnuniyetini arttır-
mayı, müşteri tatminini sağlama ve 
sürekli kılmayı,
Tüm süreçlerinde sürekli iyileşme 
ve gelişme elde etmeyi kendine ilke 
edinmiştir.
Ürettiği kaliteli ürünlerle çevre dostu 
olan firma yeni doğacak nesillere ya-
şanabilir bir Dünya bırakmak için;
Planladığı ve yürüttüğü faaliyetlerde, 
çevre koruma ilkesini esas almayı,
Çalışanlarını ve tedarikçilerini çevre-
nin korunması konusunda bilinçlen-
dirmeyi,
Doğal kaynaklarını ve hammaddesini 

verimli kullanmayı,
Yasal yükümlüklerini yerine getirmeyi 
kendine ilke edinmiştir.

ETKİLEYİCİ ÇORAP 
TASARIMLARI
Firma, spor ve modayı harmanlaya-
rak hazırlanan tasarım ve modellerle 
her zaman bir adım önde olma hede-
findedir.

ENDÜSTRİYEL STANDARTLAR
Firma, son teknoloji 150 adet bilgi-
sayarlı makine ile güncel endüstriyel 
standartların gerekliliklerini yerine 
getirerek kaliteli hizmet vermektedir.

DOĞRU İŞ PLANI
Firmanın iş planı, sürdürülebilir bir 
başarıyla ilerlemeyi sağlamak ve 
süreçte karşısına çıkan zorluklarda 
neler yapılması gerektiği konusunda 
kılavuzluk etmektir.

TECRÜBEYLE GELEN BAŞARI
Uzun yıllara dayanan üretim tecrübe-
si ve yine uzun yıllardır beraber ça-
lıştığı ekibi başarısının iki kilit anah-
tarıdır.
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SİTEMİZ İÇİN TÜM KARARLARI YÖNETİM 
KURULUMUZLA ALIYOR, EZBERLERİ BOZAN BİR 

SANAYİ SİTESİ OLUYORUZ
İstanbul Dökümcüleri, 25 
bin ton hurdayı mamule çe-
viren, istihdam sağlayan, 
ağır sanayinin her türlü be-
dellerini ödeyen emektarla-
rı… İstanbul dökümcüleri-
nin ülke ekonomisine katma 
değer sağladığının altını 
özenle çizen İSDÖK’ün ça-
lışkan başkanı Aziz İyiokur, 
“Yönetim Kurulumuz ile 
büyük bir uyum içinde ça-
lışıyoruz. Yönetim kurulu-
muzla yaptığımız toplantı-
larımızda içimizdeki enerjiyi 
sinerjiye dönüştürüyoruz” 
dedi. Toplantılarda gelece-
ğe dair umutlu adımlar attık-
larını, işlerinin zorluklarını 
konuştuklarını ve koşulları 
değerlendirdiklerini söyle-
yen İSDÖK Yönetim Kurulu 
Başkanı İyiokur, dökümcü 
esnafının ülke ekonomisi-
ne katkılarını anlatmak için 
tüm kapıları aşındırdığını 
ifade ederek mesleklerini 
geleceğe taşımak için yap-
tıkları çalışmaları üyelerine 
anlattıklarını da vurguladı. 

Kısa adı İSDÖK olan İstanbul 
Dökümcüler Toplu İş Yeri Yapı 
Kooperatifi, ülkemiz ekonomisi-
ne katma değer sunmaya devam 
ediyor. Geçmişte olduğu gibi bu-
gün de ülke ekonomisine katma 
değer sunmanın kendileri için 
büyük bir onur olduğunun altını 
özenle çizen İSDÖK’ün çalışkan 
başkanı Aziz İyiokur, “İSDÖK 

olarak ülkemizi çok seviyoruz. 
Türkiye’mizin 2023 ekonomik 
hedefleri 500 milyar dolar. Bu ra-
kama ulaşabilmemizin tek koşulu 
çok çalışmaktır. İSDÖK olarak bu 
hedefe ulaşmak için elimizden 
ne geliyorsa sonuna kadar yap-
maya hazırız” dedi.

‘MEVZUBAHİS VATANSA 
GERİSİ TEFERRUATTIR!’

Türkiye’de ekonominin sağlam 
temeller üzerine oturduğunu ifa-
de eden İSDÖK Yönetim Kuruu 
Başkanı Aziz İyiokur şu bilgileri 
verdi: “Bizler birçok kooperatiften 
farklı bir yapıdayız. 30 senelik 
veya bu süreyi aşan dostlukla-
rımız var. Birbirimizle işler yapı-
yoruz. Seçimlerimiz son derece 
neşeli ve pozitif bir ortamda geçi-
yor. Çünkü bizler aynı zamanda 
dost, arkadaşız. Seçim dönem-
lerinde gündemimizde bulunan 
maddelerin birçoğu yönetim ku-
rulumuzun yetkisi olmasına kar-
şın yine de demokratik davranıp 
üyelerimizin gündemine getire-
bilmek ve bu soruları üyelerimize 
yöneltebilmek için kitapçıklar ha-
zırlıyor ve her türlü konuyu şeffaf 
bir yönetişim anlayılı ile değerli 
üyelerimize sunuyoruz. Üyeleri-
mizin gündeme aldığı konularda 
yine üyelerimizin istekleri doğrul-
tusunda kararlar alıyoruz. Çünkü 
bizler BEN yrine BİZ anlayışını 
öne çıkaran, ‘örnek bir yönetişim’ 
sergileyen ender bir sanayi site-
siyiz. Daha iyiye gidebilmemiz 
için üyelerimizin fikirlerine ihtiya-
cımız var.”
 

İOSB YÖNETİMİ İLE ÇOK 
UYUMLU ÇALIŞIYORUZ

Sanayi sitelerinin ülkemiz için 
son derece önemli olduğunu ifa-
de eden İSDÖK Başkanı İyiokur, 
sanayi sitelerinde sıkıntıların bit-
mediğini ama iyi bir çalışmayla 
bu sıkıntıların minimalize edildi-
ğini belirtti. Mayıs 2016 yılında 
göreve gelen Aziz İyiokur ilk ola-
rak karşılarına çıkan problemin 
çalışan firmaların lisans sorunu 
olduğunu belirtti. Verilen 3 ay-
lık sürede firmaların eksiklerini 
tamamlamasıyla işletmelerin 
lisanslarını aldığını söyledi. Ka-
nalizasyon çalışmalarının da bi-

tirildiğini ve bu maliyeti İOSB’nin 
üstlendiğini ifade ederek İOSB 
yönetimine teşekkür etti. İOSB 
ile çok uyumlu çalıştıklarının al-
tını çizen İyiokur, “Bizler bir takı-
mız. Bu takımda herkes üstüne 
düşen görevi yerine layıkıyla 
getiriyor. İOSB de bizim takımı-
mızın en büyük parçalarından... 
Biz, İOSB ile son derece pozitif, 
keyifli çalışmalar gerçekleştiriyo-
ruz” dedi.

SİTE İÇİNDE ÇÖPLERİN VE 
ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN 
ORTADAN KALDIRILMASI

Örnek bir site olmak için vargüç-
leriyle çalıştıklarını ifade eden 
İSDÖK Başkanı İyiokur, site için-
de çöplerin ve endüstriyel atıkla-
rın ortadan kaldırılması için yö-
netimin ciddi paralar harcadığını 
ve bunun da bütçeyi çok zorla-
yacağını gördüklerini belirtti. İyi-
okur, şöyle konuştu: “Yönetim 
kurulumuz tarafından devamlı 
ikaz edilse dahi site yollarımız 
sürekli kapatılıyor. Bu durumun 
düzeltilmesi ile ilgili önerisi olan 
arkadaşlarımızı kurulumuz dik-
kate alacaktır dedik ve de dik-
kat aldık. Herkesin fikrine önem 
veren, demokratik bir yönetimle 
sitemizi idare eden bir yapıda 
olduğumuzu bir kez daha belirt-
mek isterim. Yönetimimiz bu ko-
nuda alınacak tedbirlerin üstüne 
gidecek ve tedbir alacaktır de-
miştik ve bu sözümüzü de yerine 
getirdik. Sitemiz içerisindeki tüm 
sorunları yönetim kurulumuz ve 
üyelerimizle  beraber en profes-
yonel şekilde çözüme kavuşturu-
yoruz.”

BAKANLIKLARIMIZLA 
OLUMLU GÖRÜŞMELER 
YAPTIK

YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR

İSDÖK Yönetimi olarak yaptıklarının yapacaklarının temi-
natı olduğunu ifade eden Başkan İyiokur, İSDÖK olarak 
biz bir aileyiz. Bu ailede zaman zaman farklı fikirler ola-
bilir, bu da çok normaldir. Bizler farklılıkları zenginlikleri-
miz olarak görüyor ve bu şekilde çalışıyoruz.

İSDÖK’ün tüm sorunlarını en 
tepe noktadaki en tepe yöne-
ticilerle çözüme kavuşturmayı 
amaçladığını söyleyen İSDÖK 
Yönetim Kuruku Başkanı İyiokur, 
“2016 yılı çalışma programında 
bulunan İSDÖK için yer araştırıl-
ması için gerekli çaba gösterile-
rek Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 
Müşteşarı ve Genel Müdürleri ile 
görüşmeler yaptık. İstanbul vali-
miz de projemizle ilgili olumlu di-
leklerini şahsıma ifade etti. Bilim 
Teknoloji ve Sanayi Bakanımız 
Sayın Faruk Özlü’de İOSB ziya-
retinde projemize sıcak bakmış-
tır. Bu olumlu görüşmeler sonu-
cunda yönetim kurulumuz arazi 
arayışını sürdürdü ve bir arazide 
karar kıldı. Üyelerimize bildirilen 
bu karar doğrultusunda yeni bir 
kooperatifimiz kuruldu” dedi.

SANAYİ BAKANIMIZA 
SORUNLARIMIZI BİREBİR 
AKTARDIM

Sanayinin Türkiye ekonomisinde 
belirleyici bir rolü olduğunu ifa-
de eden İSDÖK Yönetim Kurulu 
Başkanı İyiokur, “Şimdi biz ülke-
mizin 2023 ekonomik hedeflerini 
konuluyoruz. Nedir bu hedefler? 
Bu hedeflere nasıl ulaşılacak? Bu 
hedefleri neden, niçin, nasıl ko-
nuluyoruz ve konuşmalıyız? Bu 
ve benzeri soruları topladığınızda 

cevap sürekli sanayi ve üretime 
dayanmaktadır. Üretim olmadan 
hele hele sanayi olmadan 2023 
ekonomik hedeflerimie ulaşabilir 
miyiz? Biz İSDÖK olarak bu bilinç 
ile hareket ediyor, çalışmalarımı-
zı bu minval üzerine geliştiriyo-
ruz. Bunu gerçekleştirebilmemiz 
için de sorunlarımızın halledil-
mesi gerekiyor. Sorunlarımızın 
halledilmesinin yolu da çözüm 
mercii olan bakanlıklarımız ve 
müsteşarlıklarımızdan geçiyor. 
İSDÖK olarak tüm sorunklarımızı 
gerek sayın bakanımıza gerekse 
de sayın müsteşarlarımıza bire-
bir aktardım” dedi.

GENEL KURULUMUZDA 
ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE TÜM 
SORULARI YANITLIYORUZ

İSDÖK’ün son derece şeffaf bir 
şekilde yönetildiğini ve demokra-
tik bir yönetişim sistemi ile sorun-
ları giderdiklerini aktaran İyiokur, 
olağan genel kurul toplantılarda 
üyelerden gelen her türlü soru-
ların yanıtlandığını ifade etti. ‘En 
iyi yönetimin şefaf olan yönetim’ 
olduğunu vurgulayan İSDÖK 
Başkanı İyiokur, “2016 genel ku-
rulumuzda üyelerimizden çeşitli 
sorular bizlere gelmişti. Biz de bu 
soruları yanıtlaadık ve kafalarda 
herhangi bir soru işareti kalmadı” 
dedi.
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ATABALLIM: AMACIMIZ TÜRK MARKASININ DEĞERİNİ 
VE KALİTESİNİ DİĞER ÜLKELERE DUYURMAK

Soma Kimya, Yapı ve İzolasyon sektöründe ihracata odaklanarak ürünlerini 7 kıtada 80’e 
yakın ülkeye ihraç ediyor.‘Hayatı kolaylaştırıyoruz’ ilkesiyle çıktığımız bu yolda tecrübesini 

kalite ve dayanıklılıkla harmanlayıp, dünyanın her yerindeki yapılarda buluşturuyor.

Soma Kimya İhracat Müdür Yar-
dımcısı Murat Ataballım ile yapı ve 
izolasyon ile ilgili konuştuk.

Firmanızı ve hizmetlerinizi kısa-
ca tanıtır mısınız?

Türkiye’nin öncü yapı kimyasal-
ları üreticisi Soma Kimya, 1987 
yılında hırdavat, nalburiye, teknik 
el aletleri ile başlayan ticari faali-
yetlerine 2000’li yıllarda İstanbul 
Hadımköy’de kurduğu tesis ile 
büyüme yolunda ilk adımlarını 
attı. Kuruluşumuzun ilk gününden 
itibaren; müşteri memnuniyeti ve 
kalite odaklı çalışma prensibimiz 
ile yapı kimyasalları sektöründe 
her zaman ilkleri gerçekleştiren 
özel bir firma konumunda olduk.  
Kendi formülasyonlarımız ve ya-
rattığımız markalar ile 250’den 
fazla farklı ürün portföyüne sahi-
biz. Yapı ve İzolasyon sektöründe 
ihracata odaklanarak ürünlerimizi 
7 kıtada 80’e yakın ülkeye ihraç 
ediyoruz. ‘Hayatı kolaylaştırıyoruz’ 

ilkesiyle çıktığımız bu yolda tecrü-
bemizi kalite ve dayanıklılıkla har-
manlayıp, dünyanın her yerindeki 
yapılarda buluşturuyoruz. 

Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi verir misiniz? 

İlk günden bu yana amacımız; 
Türk markasının değerini ve kali-
tesini diğer ülkelere duyurmaktı ve 
hedefimize ulaşmanın haklı guru-
runu yaşıyoruz. Dinamik bir ekibi, 
müşteri odaklı ilkeleri ve modern 
teknolojileri bir araya getirerek; bu-
lunduğumuz ülkelerde kaliteyi ko-
ruyup geliştirirken, kalite ve stan-
dartlardan ödün vermeden hacmi 
arttırmakta ve yeni pazarlar araş-
tırmaktayız. Hedeflerimiz arasında 
ise; iç pazar tüketicisine ulaşmak 
ve yer almadığımız en uzak ülke-

lerde de Türk markasının kalitesini 
temsil etmek yer alıyor. Bu amaçla 
hedefimize ilmek ilmek doğru ve 
gerekli adımlarla ilerliyoruz. İn-
sanlık olarak yüzyıllardır tüketim 
hayatımızın bir parçasıydı ancak 
son yıllarda tüketim seviyesini ileri 
boyutlara taşımaya başladık. Ve 
böylece yaşadığımız gezegenin 
karşı karşıya kaldığı üç kritik konu 
meydana geldi. Bunlar; küresel 
ısınma, enerji tasarrufu ve daha 
kaliteli yaşam alanlarına duyulan 
ihtiyaçlar. Bu sorunların çözümü 
için uzun vadede uygulanması ge-
reken belirli düzenlemelere ihtiyaç 
vardır. Hem sürdürülebilirlik adına 
hem de gelecek nesillere bıraka-
cağımız yaşam alanlarını koruya-
bilmek için bazı önlemler almalı 
ve bunları görev haline getirmeli-
yiz. Bu noktada ısı ve su yalıtımı 
gezegenimizin doğal kaynaklarını 
korumada önemli bir rol oynamak-
tadır. Yerleşik alanların yapımında 
kullanılacak olan malzemelerde 
poliüretan köpük çeşitlerinin ter-
cih edilmesi ile yalıtıma katkı sağ-
layabilir, silikon ve mastikler ile 
kullanım alanlarımızın ve eşyala-
rımızın ömrünü uzatarak tüketimi 
azaltabiliriz. Yeni ürünler geliştirir-
ken; üretim ve kalite devamlılığını 
sürdürürken insanlara, çevreye, 
doğaya ve sosyal sorumluluk an-
layışına karşı üstün bir saygı gös-
teriyoruz. Yönetim anlayışımız; 
doğayı ve çevreyi tahrip etmeden 
ekonomik kalkınmaya katkı sağ-
lamak, sürdürülebilir kalkınmaya 
öncelik vermektir.

Yüksek Kalite, Sürekli 
Gelişim Ve Müşteri 
Memnuniyetini Esas Alarak 
Hizmet Vermek Önemli

Ümit Bisiklet Türk Kalitesini 
Yurtdışına Taşıyor

Pir-İnci, 1960 yılında Sayın Mehmet Pir tarafından te-
meli atılan firma, 1985 yılında anonim şirket olarak ku-
rumsallaşmıştır.
Yarım asırdan fazla süredir faaliyette bulunan Pir-İnci, 
kurulduğu günden itibaren yüksek kaliteyi, sürekli geli-
şimi ve müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiştir. 
Sürekli gelişen teknolojiyi kullanarak yüksek standart-
larda, 40 000 m2 kapalı, toplamda 88 000 m2lik alan-
da, üretim yapan şirket, konusunda uzman kadrosu ile 
tel ve bant eğme, bükme ve şekillendirme konularında 
sektörde önemli bir konuma sahiptir.
Geniş ürün yelpazesi ile birçok sektöre hitap eden fir-
ma, müşteri ihtiyacına göre de üretim yaparak, değerli 
müşterilerine kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet vermek-
tedir.

SEKTÖRLER
Müşterilerin isteğine göre her türlü sektörde faaliyetler 
bulunmaktadır. Hitap edilen bazı sektörler:
Otomotiv, Ambalaj, Tekstil, Kırtasiye, Paketleme, Takı, 
Makina, Tel, Tarım, Yay, Plastik, Kalıp

ÜRÜNLER
-Askı Kanca Ve Klipsleri
-Kova Sapı Ve Çember
-Manikür Ve Kuaför Malzemeleri
-Elektro Kaplama Ve Isıl İşlem
-Tekstil Ve İç Giyim Aksesuarları
-Tel Askı Ve Tel Form
-Kırtasiye Ürünleri
-Top Zincir Çeşitleri
-Yay Sanayi
-Sera Malzemeleri
-Teller
-Ambalaj

Ümit Bisiklet,1983 yılından bu yana, bisiklet sektörü-
nün önde gelen markaları arasında yer alarak edindiği 
tecrübe ve yenilikçi bakış açısıyla sektöre hizmet ver-
mektedir.
Firma, tüketici odaklı yaklaşımı ile sektörün ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılamak için tüm üretim ve hizmet sü-
reçlerini geliştiriyor; ürün çeşitliliği, kalite anlayışı ve uy-
gun fiyat politikasıyla ödün vermeden çalışıyor.
Müşteri memnuniyeti ve güvenliğini satış sonrası hiz-
metleri ve kalite kontrol süreci ile destekliyor.
Ümit Bisiklet  Türkiye’nin her yerinde hizmette olup, 
dünyanın birçok ülkesinde de satış noktaları ile Türk 
kalitesini yurtdışına taşıyor.
Firma, iş ortakları, tedarikçiler, yüzlerce çalışanları ve  
değerli müşterileriyle büyük bir aile.
Firmanın misyonu, Modern üretim ve pazarlama anla-
yışıyla sektörün lider kuruluşu haline gelmek ve Türki-
ye’yi en iyi şekilde temsil edebilmek.
Firmanın vizyonu,Tüketicilerin yaşamlarının her dö-
neminde vazgeçilmez bir marka olmak, her kullanışta 
aynı performans ve özgürlüğü hissetmelerini sağlaya-
bilmek.
Çünkü özgürlük bu pedallarda…

Kalite Politikası
Ümit Bisiklet, gerçekleştirdiği faaliyetlerde, kurmuş 
olduğu Kalite Yönetim Sistemini etkin olarak faaliyet 
gösterdiği alanlarda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön 
planda tutarak, uygun, zamanında ve kaliteli hizmet su-
narak müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmaktadır.

Sürekli Geliştirme ve İyileştirme
Firma, üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katı-
lımıyla, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve 
sistemin etkinliğini sürekli geliştirmek hedefiyle çalış-
maktadır.

ÜRÜNLER
Road, MTB, Suspension, Trekking, City, Folding, Kids, 
Lisanslı
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DOSYA: SİBER GÜVENLİKDOSYA: SİBER GÜVENLİK

Saygılı: Sadece Siber Güvenliğe Yoğunlaşmış Bir Firmayız
Seccops Siber Güvenlik Teknolojileri, siber güvenliğin sağlanması ve yerli ürünlerin/

teknolojilerin geliştirilmesi adına Ar-Ge birimi ile yoğun bir tempoyla çalışıyor.

Seccops Siber Güvenlik 
Teknolojileri A.Ş. Genel 
Müdürü İsmail Saygılı 
ile siber güvenlik üzeri-
ne konuştuk.

Siber güvenliğin önemi nedir?

Siber güvenliğin tanımını yapma-
dan önce “siber” kelimesinin ne 
anlama geldiğini açıklamakta fay-
da görüyorum. Siber kelimesi, İngi-
lizce “cyber” kelimesinden uyarlan-
mış olup “altyapısı bilişim sistemleri 
olan ağlar”, “bilgisayar ağlarına 
ait olan”, “internete ait olan” veya 
“sanal gerçeklik”  manalarına gel-
mektedir. Siber güvenlik nedir so-
rusunu ise; bilişim sistemlerinde 
insanlarla veya kurumlar arası kur-
duğumuz iletişimin, yaşamın, en-
tegrasyonun, elektronik ortamdaki 

verilerimizin, maddi varlıklarımızın 
ve hatta manevi varlıklarımızın 
erişilebilirliğinin, bütünlüğünün, 
gizlilik ve güvenliğinin siber sal-
dırılara karşı korunması şeklinde 
tanımlayabiliriz. Şimdiki zamanın 
ve geleceğin konusunu olan siber 
güvenliğe yatırım yapınız.

Dijital dönüşümün, bilişim gü-
venliği alanına etkisi ne oldu? 
Bilişim güvenliği alanında ne 
gibi ürün ve hizmetler sunmak-
tasınız?

Dijital dönüşüm firmalar/kurumlar 
için oldukça faydalı ve günümüz 
teknoloji çağına ayak uydurabil-
mek için uygulanması gereken 
bir adımdır. Bunun yanı sıra, diji-
talleştikçe siber risklere de hazırlı 
olmak gerekir. Güvenliğe önem 
verip bu durumun farkında olan-
lar, siber güvenlik firmalarından 
profesyonel destek alarak siber 
güvenlik süreçlerine adım atmış 
ve sektörün ekonomik gelişimine 
katkı sağlamıştır. Seccops olarak; 
sadece siber güvenliğe yoğunlaş-
mış, bu konuda çeşitli danışmanlık 
(sızma testi, siber istihbarat, siber 
güvenlik operasyon merkezi, adli 
bilişim, kaynak kod güvenlik analizi 
vb.) hizmetleri veren ve yerli/milli/
global Ar-Ge faaliyetleri yürüten 
bir firmayız. Siber güvenliğin sağ-
lanması ve yerli ürünlerin/tekno-
lojilerin geliştirilmesi adına Ar-Ge 
birimimiz yoğun bir tempoyla çalış-
maktadır. Siber güvenliğin farklı ih-
tiyaç alanlarında kullanılmak üzere 
şu anda üzerinde çalıştığımız beş 
adet farklı proje vardır. Şu an için 

siber istihbarat üzerine olan pro-
jemiz hazır vaziyettedir ve bir çok 
kritik öneme sahip kurumlarca da 
kullanılmaktadır. Bu ürünümüz 
Cyberthint; siber uzayda (WWW 
& Deep/Dark Web), şirketinizin ve 
çalışanlarınızın etkilenebileceği si-
ber tehditlere karşı önceden önlem 
alınmasını sağlayan gelişmiş bir 
siber tehdit istihbaratı platformu-
dur. Siber istihbarat çalışmalarıyla, 
kurumunuza zarar verebilecek sal-
dırı türleri hakkında ayrıntılı bilgiler 
elde etmiş olursunuz. Bir siber is-
tihbarat ürününe/hizmetine sahip 
olmanız sonucunda, kurumunuzun 
güvenliğine yönelik proaktif bir 
katman daha eklemiş olacaksınız. 
Böylece, saldırganlar sistemlerini-
ze ve verilerinize zarar vermeden 
önce harekete geçebilirsiniz.

Bilgi güvenliği hizmeti için firma 
olarak olmazsa olmaz prensiple-
riniz nelerdir?

Seccops’un en temel prensipleri: 
Sürekli gelişim göstermek, çizgimi-
zi bozmadan sadece en iyi bildiği-
miz işleri yapmak ve büyük/küçük 
müşteri gözetmeksizin kaliteden 
ödün vermeden hizmet sağlamak-
tır.

Müşteri ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundururken, çözüm için ne 
gibi yöntemleri kullanmaktası-
nız?

Müşterilerimizin yalnızca ihtiyaçla-
rına yönelik marka bağımsız ola-
rak objektif bir gözle öneriler sun-
maktayız.

Günümüzün en önemli konularının başında 
siber güvenlik geliyor. Siber güvenlik, 
şirketlerin olmazsa olmazları arasında yer 
alıyor.

Siber güvenlik; bilgisayarları, sunucuları, mobil cihaz-
ları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı 
saldırılardan koruma uygulamasıdır. Bilgi teknolojisi 
güvenliği veya elektronik bilgi güvenliği olarak da bi-
linir. Bu terim, işletmelerden mobil bilgi işleme kadar 
çeşitli bağlamlarda geçerlidir ve birkaç ortak kategori-
ye ayrılabilir.

• Ağ güvenliği, hedefli saldırganlar veya fırsatçı kötü 
amaçlı yazılımlar olması fark etmeksizin bir bilgisayar 
ağını davetsiz misafirlerden koruma uygulamasıdır.

• Uygulama güvenliği, yazılım ve cihazların teh-
ditlerden etkilenmemesine odaklanır. Ele geçirilmiş 
bir uygulama, korumak için tasarlanan verilere erişim 
sağlayabilir. Başarılı güvenlik, daha tasarım aşama-
sındayken bir program veya cihaz dağıtılmadan önce 
başlar.

• Bilgi güvenliği, hem depolama hem de aktarma 
sırasında verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini korur.

• Operasyonel güvenlik, veri varlıklarının işlenme-
si ve korunmasına ilişkin süreçleri ve kararları içerir. 
Kullanıcıların bir ağa erişirken sahip oldukları izinler 
ve verilerin nasıl ve nerede depolanabileceğini veya 
paylaşılabileceğini belirleyen prosedürler bu kapsama 
girer.

• Olağanüstü durum kurtarma ve iş sürekli-
liği, bir kuruluşun siber güvenlik olayına veya işlem 
ya da veri kaybına neden olan başka bir olaya nasıl 
yanıt verdiğini tanımlar. Olağanüstü durum kurtarma 
ilkeleri, kuruluşun etkinlikten öncekiyle aynı çalışma 
kapasitesine dönmesi için işlemlerini ve bilgilerini nasıl 
geri yüklediğini belirler. İş sürekliliği, belirli kaynaklar 
olmadan faaliyet göstermeye çalışırken kuruluşun geri 
çekildiği plandır.

• Son kullanıcı eğitimi, en öngörülemeyen siber 
güvenlik faktörünü ele alır: insanlar. İyi güvenlik uygu-
lamalarına uymayan herkes yanlışlıkla güvenli başka 
bir sisteme virüs bulaştırabilir. Kullanıcılara şüpheli 
e-posta eklerini silmeyi, tanımlanmamış USB sürücü-
leri takmamalarını ve diğer çeşitli önemli dersleri öğret-
mek, herhangi bir kuruluşun güvenliği için hayati önem 
taşır.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ GÜVENLİĞİ VEYA ELEKTRONİK 
BİLGİ GÜVENLİĞİ: SİBER GÜVENLİK
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Siber güvenlik; bilgisayarla-
rı, sunucuları, mobil cihaz-
ları, elektronik sistemleri, 
ağları ve verileri kötü amaçlı 
saldırılardan koruma uygu-
lamasıdır. Küresel siber teh-
dit, her yıl sayısı artan veri 
ihlaliyle hızlı bir şekilde ge-
lişmeye devam ediyor. Risk 
Based Security tarafından 
yayınlanan bir rapor, sadece 
2019’un ilk dokuz ayında şa-

şırtıcı bir şekilde 7,9 milyar 
kaydın veri ihlallerine maruz 
kaldığını ortaya koydu. Bu 
rakam, 2018’in aynı döne-
minde ortaya çıkan kayıt sa-
yısının iki katından (%112) 
fazla. Coslat, BG-Tek Bilgi 
Güvenliği Teknolojileri ku-
rucu ortağı, Bilgi Güvenliği 
Uzmanı, Durmuş Ali Şen si-
ber güvenlik ile alakalı soru-
larımızı yanıtladı.

2011 yılında Siber Güvenlik ala-
nında ürünler ve hizmetler sun-
mak adına Uluslararası Güveni-
lir Marka olma hedefiyle kurulan 
Coslat BG-Tek Bilgi Güvenliği 
Teknolojileri ile siber güvenlik 
konusuna değindik.  New York 
ve Londra ofisleri ile Amerika 
ve Avrupa pazarına açılarak bu 
hedeflerine emin adımlarla iler-
leyen şirketin misyonu sürekli 
gelişime açık olmayı, yeni ürün 
ve teknolojiler sunmayı ve sahip 
olduğu bilgi ve teknolojiyi payla-
şarak bilgi toplumu olma süreci-
ne katkıda bulunmak.

Siber güvenliğin önemi nedir?

Çağımızda, bilgi herkes için eri-
şilebilir hale gelmiştir. İnternet 
ve hızla gelişen teknoloji, bilgiye 
erişimi kolaylaştırdı. Ancak bu 
gelişmeler risklerin ve tehditlerin 
süreli olarak arttığı dijitalleşme 
sürecinde meydana gelebilecek 
maddi zararların yanında yaşa-
nabilecek itibar kayıplarını da 
beraberinde getirmiştir. Firmala-
rın sadece finansal yatırım veya 
teknolojik önlemlerle bu risklerin 
tamamen ortadan kaldırılacağı-
na inanması yapılan en büyük 
hatalardan biridir. Bu noktada 
siber güvenliği yalnızca bir ürün 
olarak görmek yerine bir süreç 
olarak görmek, teknik tedbirlere 
ek olarak idari tedbirlere ve far-
kındalık eğitimlerine yer vermek 
gereklidir. En önemli yatırım, in-
sanların farkındalığını artırmak 
ve doğru yerde, doğru zaman-
da, doğru güvenlik çözümlerini 
ve stratejilerini kullanmaktır.

Dijital dönüşümün, bilişim gü-
venliği alanına etkisi ne oldu?

Şen: Siber Güvenlik, Yalnızca Bir Ürün Değil Bir Süreçtir

Dijital dönüşüm, teknolojinin 
yaygınlaşan kullanımı ile, iş ya-
pış tarzlarının ve süreçlerinin, 
dijitalleşerek elektronik ortama 
taşınmasını ifade eder. Dijital-
leşme kolaylık ve hızın yanında 
riskleri de barındırmaktadır. İn-
ternete açılan servisler, online 
alışveriş ve ödemeler, VPN gibi 
uzak bağlantıların kullanımı, ile-
tişim ve veri paylaşım araçları ile 
yeni güvenlik riskleri karşımıza 
çıkıyor. Çalışanlardan birisinin 
parolasını çalan bir saldırgan 
rahatlıkla kurumun iç ağına bağ-
lanabilir ya da online servisler-
den birinde ortaya çıkacak bir 
zayıflığı istismar ederek maddi 
ya da manevi kayıplara neden 
olabilir. Akıllı ev konseptiyle bir 
siber korsan evinizdeki ışıkları 
ya da klimayı açıp kapatabilir 
hale geliyor. Akıllı baskülünüzü 
ya da akıllı saatinize erişebilen 
bir korsan vücut kitle indeksinizi 
ve yağ oranınızı bile görebilir, bu 
verilerin aynı zamanda cloud or-
tamında da saklandığı düşünül-
düğünde doğrudan cihazlarınız 
saldırıya uğramasa bile, verileri-
nizin saklandığı cloud servislerin 
saldırıya uğraması kişisel olarak 
pek çok verinizin internete saçıl-
masına neden olabilir.

Bilişim güvenliği alanında ne 
gibi ürün ve hizmetler sun-
maktasınız?

Ulutek Teknokent Bünyesinde 
ve Bg-Tek ARGE Merkezi’nde 
olmak üzere iki farklı yerleşke-
de konuşlanmış uzman ekibiyle 
COSLAT markası altında Gü-
venlik Duvarı, Hotspot, 5651 
Loglama sistemleri ve VPN gibi 
uzak bağlantılar için Çift Faktör-
lü Kimlik Doğrulama (2FA) gibi 
güvenlik ürünleri ve çözümleri 
geliştirmektedir.

Bilgi güvenliği hizmeti için 
firma olarak olmazsa olmaz 
prensipleriniz nelerdir?

Birinci öncelikli politikamız, müş-
teri isteklerini yerine getirerek 
müşteri memnuniyetini sağla-
mak, 

• Gerçekleştirdi-
ğimiz faaliyetlerle 
ilgili güncel siber 
tehditleri “zero 
day” mantığı ile 
takip etmeyi, 

• Yürütülen faa-
liyetlerin etkin, 
doğru, hızlı ve gü-
venli olarak ger-
çekleştirilmesini 
temin etmeyi, 

• Gerçekleştir-
diğimiz güvenlik 
test hizmeti faali-
yetlerini sektörün 
gereksinimi olan 
standartlara ve 
yasaya uygun şe-
kilde yürütmeyi,

• Bilgi varlıklarımı-
za ve süreçlerimi-
ze yönelik riskle-
rin kabul görmüş 
risk yönetim me-
todolojilerine uy-

gun olarak değerlendirilmesi ve 
işlenmesinin sağlanması olmaz-
sa olmaz prensiplerimizden ba-
zılarıdır.

Müşteri ihtiyaçlarını göz önün-
de bulundururken, çözüm için 
ne gibi yöntemlere sahipsi-
niz?

Müşteri ihtiyaçlarını analiz edip, 
teknolojik ve finansal gereksi-
nimleri de göz önünde bulun-
durarak uzman ekibimizle ih-
tiyaçlara en uygun çözümleri 
geliştiriyor, ürün ve hizmetler 
sunuyoruz.

Coslat, BG-Tek Bilgi Güvenliği Teknolojileri kurucu ortağı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, 
Durmuş Ali Şen

DOSYA: SİBER GÜVENLİKDOSYA: SİBER GÜVENLİK
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Siber Saldırılardan Korunmak İçin Önlem Almak Önemli

Bugbounter 
Kurucu Ortağı 
Arif Gürdenli, 

siber saldırılardan 
korunmak için önlem 
alınmak gerektiğini 
ifade ediyor. 

İşini büyüten tüm KOBİ’ler için 
siber güvenlik ile ilgili çalışmala-
rını arka plana atmamaları konu-
suna dikkat çekmek gerekir. Yıl-
ların emeği, karı, itibarı bir gün 
içerisinde sıfırlanabilir. Konu bu 
derece ciddi. Fiziksel bir hırsızlık 
olsa peşine düşüp çalınan eşya-
ları kurtarabilmek belki mümkün 
ama konu siber saldırı olunca 
durum çok farklı oluyor. Önlem-
leri baştan almak ve açıkları so-
run yaşamadan kapatmak, her 
zaman çıkan sorunu çözmekten 
daha az maliyet gerektirir.

Siber güvenliğin önemi nedir?

COVID-19 salgını, 2020’de bir-
çok alanda dönüştürücü etki 
yaratıyor. Bu etkilerin hissedil-
diği alanlardan birisi olan siber 
saldırılar da yeni normalde siber 
güvenliğin ne kadar önemli oldu-
ğunu bizlere gösteriyor. Şirketler 
açısından baktığımızda siber gü-
venlik profesyonelleri, şirketlerin 
itibarlarına büyük hasar verebile-
cek bu saldırılara karşı en büyük 
kozu haline geliyor. Bu saldırıla-
ra maruz kalmadan önce klasik-
leşmiş ve düşük verimliliğe sahip 
yöntemlerin biraz dışına çıkmak, 
konfor alanını genişleterek daha 

etkili yöntemleri erken uyarı me-
kanizmalarına dahil etmek akıl-
lı bir seçim olarak öne çıkıyor. 
Şirketler bağımsız araştırmacı 
topluluğundan faydalanarak çok 
daha uygun bir maliyetle, çok 
daha hızlı ve sonuç odaklı bir 
yaklaşımla sistemlerindeki kritik 
açıkları bağımsız araştırmacılar 
sayesinde keşfedebilir ve savun-
malarını buna göre zamanında 
iyileştirebilir.

Dijital dönüşümün, bilişim gü-
venliği alanına etkisi ne oldu?

Kurumsal bakış açısıyla baktı-
ğımızda dijitalleşme, dünyanın 
kaçınılmaz olarak gittiği nokta-
lardan bir tanesiydi. Pandemi bu 
dönüşümü tek hamlede yaptırdı. 
Bugün artık dijitalleşmeyi hiç dü-
şünmeyen sektörler ve kurumlar 
bile ciddi yatırımlar yapıyor. An-
cak dijitalleşmenin beraberinde 
birtakım riskleri getirdiğini de 
unutmamak gerekiyor. Dijital-

leşme yatırımları çerçevesinde 
yapılan çalışmaların riski ve bu 
risklere karşı alınacak önlemler 
gibi soruların ilgili yöneticilere 
sorulması gerekiyor. Ne yazık ki, 
olumlu bir dijitalleşme hamlesi 
çok büyük siber güvenlik riskle-
rini de beraberinde getiriyor. Bu-
gün güvenliğin en zayıf halkası 
olan insan halen en çok parola-
larda sorun yaşıyor. Bu noktada 
şirketler parolaya bağlı olmayan 
kimlik doğrulama sistemlerini 
hayata geçirerek önlem alabilir. 
Bireyler ise aynı parolayı birden 
fazla yerde kullanmamalı. Pa-
rolaları düzenli olarak değiştirip 
akılda tutmayı öğrenmeleri çok 
kritik. Parola yönetimi için gelişti-
rilen özel yazılımlardan yararlan-
mak mümkün. 

Bilişim güvenliği alanında ne 
gibi ürün ve hizmetler sun-
maktasınız?

Şirketlerin siber saldırılara karşı 

zayıf alanlarını test edip keşfet-
mek için gerekli tüm sürecin hızlı, 
pratik ve hesaplı bir biçimde yü-
rütülmesini sağlayan bir servis 
sunuyoruz. Sunduğumuz siber 
güvenlik test platformunun pay-
daşları da şirketler, çözüm ortak-
ları ve güvenlik araştırmacılar-
dan oluşuyor.  

Amacımız, ülkemizden çıkan bir 
teknoloji başarı hikayesi yazabil-
mek için Türkiye’den başlayarak 
önce bölgesel sonra da küresel 
seviyede siber güvenlik ihtiyaç-
larını kitle kaynağı, çözüm or-
takları ve yapay zekâ karması 
ile karşılayacak ekosistemi kur-
mak.  Güvenlik açıklarının tespit 
edilmesi hizmeti ile başlayıp, iş 
planımızda olan diğer katma de-
ğerli hizmetleri de dahil ederek 
müşterilerimizin siber güvenlik 
ihtiyaçlarını karşılayan ve dert-
lerini çözen bir kurum olacağız. 
Bunu sağlarken de özellikle siber 
güvenlik alanına meraklı olan 
genç nüfusa sağlıklı bir istihdam, 
yurtdışından düzenli gelir ve ka-
riyer fırsatı yaratacağız. Siber 
saldırıya maruz kalabilecek tüm 
sektördeki şirketlerle çalışmayı 
hedefliyoruz.

Bilgi güvenliği hizmeti için 
firma olarak olmazsa olmaz 
prensipleriniz nelerdir?

Gizlilik, güven ve hız en önemli 
prensiplerimiz. Siber güvenlik 
konusu ciddi mahremiyet barın-
dırıyor. Şirketin hassas verileri-
nin, gelir alanlarının ve müşteri 
bilgilerinin açığa çıkma olasılı-
ğına karşı son derece hassasız. 
Bu alanda karşılıklı gizlilik ilkesi 
ile hareket ediyoruz. Veriler en 
ileri teknikler ile şifrelenip sakla-
nıyor. Tarafların birbirine güven 
duyması da çok önemli. Hizmeti 

alan şirket kendisi için çalışacak 
araştırmacıya ve hizmeti sağla-
yan platforma güvenmeli ancak 
diğer yandan hizmeti veren de 
şirket tarafından hakkının yen-
meyeceğini bilmeli.  Kötü niyetli 
hackerlara karşı çıktığımız bu 
yarışta hız, olmazsa olmazımız. 
Hem araştırmada ve keşifte hem 
de keşfedilen açıkların doğru-
lanıp giderilmesinde çok hızlı 
olmamız gereken bir dünyada 
mücadele ediyoruz. Her 39 sa-
niyede bir siber saldırı olduğunu 
unutmamak gerekiyor.

Müşteri ihtiyaçlarını göz önün-
de bulundururken, çözüm için 
ne gibi yöntemler kullanmak-
tasınız?

Her şirketin henüz 
keşfedilmemiş gü-
venlik açıklarından 
ötürü siber saldır-
ganlar karşısında 
bir zafiyeti bulu-
nuyor. Şirketlerin 
güvenlik ekipleri, 
çeşitli nedenlerden 
ötürü yeterince 
kapsamlı testler 
için gerekli zamanı 
ve kaynağı yara-
tamıyor. Öte yan-
dan dünya gene-
linde yüz binlerce 
kötü niyetli hacker, 
olası zafiyetleri-
ni sömürmek için 
saldırılarını durma-
dan güçlü ve akıllı 
yollarla daha da 
geliştiriyor. Biz de 
şirketlerin güvenlik 
açıklarını bulma ve 
doğrulama ihtiyacı-
nı kitle kaynak kul-
lanımıyla hızlı ve 
güvenilir bir şekilde 

gidermek için yola çıktık. Bu nok-
tada şirketler ile bağımsız siber 
güvenlik uzmanlarından oluşan 
çok geniş bir topluluğu platform 
üzerinde bir araya getiriyoruz. 
Sistemimizde yer alan yüzlerce 
uzman, ilgili şirketin taranması-
nı istedikleri alanlardaki güvenlik 
açıklarını buluyor ve bu açıkları 
Bugbounter üzerinden rapor-
luyor. Raporların kalite kontrol, 
derecelendirme ve doğrulama 
süreçleri, platform üzerinde ger-
çekleştirildikten sonra şirkete ile-
tiliyor. Siber güvenlik uzmanları, 
buldukları açıkların karşılığında 
önem derecesine bağlı olarak 
para ödüllerini, hediyeleri veya 
özel takdir duyurularını kazana-
biliyor.
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İnfrasis Şirketlerin Uzak İşgücünü, Daha Güvenli 
ve Verimli  Sürdürmelerini Sağlıyor

İnfrasis’in bulgularına göre tüm dünyada uzaktan çalışmaya olan adaptasyon 
esnasında küçük veya büyük ölçekli ya da özel veya kamu fark etmeksizin 
tüm şirketler artık mevcut durumlarını sorguluyorlar. Çalışanlar ve müşteriler 
değişikliklere alıştıkça, şirketler de dijitalleşme süreçlerinin daha verimli 
olması adına bu güvenlik risklerini değerlendiriyor ve kontrollerini sıkılaştırıyor.

Bilgi kaynaklarının gü-
venliği, verimliliği, etkin 
kullanımı, iyileştirilmesi 
ve düzenlenmesi alan-

larında çalışmalar yürüten Tür-
kiye’nin ilk siber mühendislik şir-
keti İnfrasis Siber Mühendislik, 
şirketlerin uzaktan çalışma süre-
cinde dijitalleşme hızına uyumlu 
olmasına ve olası kayıpların 
önlenmesine “Siber Yol Haritası 
Tavsiyeleri” ile katkı sağlıyor. 

Pandemi sürecinde yaygınla-
şan uzaktan çalışma modeliyle 
birlikte, şirketlerin siber güven-
lik açıkları karşısında yapılma-
sı gerekenlerin sıralandığı yol 
haritası tavsiyeleri; şirketlerin 
uzak işgücünün daha güvenli 
çalışmalar sürdürmeleri ve siber 
güvenlik açısından kendi savun-
malarını güçlendirmeleri için bir 
dizi önlem ve tavsiyeyi kapsıyor. 

Özellikle zaman israfı ve mad-
di kayıpların gerçekleşmemesi 
adına hayati önem taşıyan siber 
güvenliğin gerekliliğini vurgula-
yan İnfrasis, uzaktan çalışmaya 
olan adaptasyon esnasında fi-
nans ve sigorta sektöründe alı-
nan önlemleri de örnekliyor.

Konuyu değerlendiren İnfrasis 
Siber Mühendislik Genel Müdü-
rü Can Sobutay, “İnfrasis Siber 
Mühendislik olarak dönüşüm sü-

recini üç nok-
tada ele alıyo-
ruz. Öncelikle 
şirketin sahip 
olduğu veri ve 
değerlerin ko-
runması, bu 
çerçevede risk 
o luşturab i le -
cek noktaların 
tespiti ve oluş-
turulacak stra-
teji ile hassas 
noktaların gü-
venliğinin sağ-
lanması. İkinci 
olarak belirle-
nen politikalar 
çerçevesinde 
o p e r a s y o n -
ların düzeltil-
mesi, hedefler 
k a p s a m ı n d a 
o l u ş t u r u l a n 
aksiyon pla-
nı yapılması. 
Üçüncü olarak 
da artan dijital 
kazanımların 
güçlendirilmesi 
önem arz edi-
yor” dedi.

Yönetici ve çalışanların, evden 
veya evden daha az güven-
li ortamlarda güvenlik açıkları 
vermesi olası kişisel cihazlarla 
çalışmaları, siber güvenlik ekip-

lerine duyulan bu ihtiyacı daha 
da artırıyor. Uzaktan çalışmay-
la yaşanacak bu operasyonel 
süreç ve teknoloji boşlukları ise 
siber güvenlik ekipleri tarafından 
dolduruluyor. Dolayısıyla ar-
tık şirketlerin yeni normale dair 
beklentileri arasında; siber ekip-
leri hem mevcut siber güvenlik 

faaliyetlerine hem de uzun va-
deli siber risk stratejilerine dahil 
etmek, öncelikli olarak yer alıyor. 

Finans Ve Sigorta Sektörü 
Önlemlerini Artırdı

Uygulanan siber güvenlik çö-
zümleri, kurumsal yapıların 
farklı dinamikleri, öncelikleri ve 
ihtiyaçlarına göre değişiklik gös-
teriyor. Bu noktada finans sektö-
ründen örnekler sunan İnfrasis, 
pandeminin getirdiği şartlarda 
büyük bir bankanın, COVID-19 
krizine karşın düzenlediği far-
kındalık kampanyasına dikkat 
çekiyor. Kampanya esnasında 
banka, aylık kimlik avını önleme 
testleri sırasında çalışanların 
tıklama oranlarında yüzde 95’lik 
bir iyileşme sağlıyor. 

Sonuç olarak gelen işlemler, 
daha önce geçen saatlere kı-
yasla 300 milisaniye veya daha 
kısa sürede analiz edilebiliyor. 
İnfrasis’in dikkat çektiği diğer bir 
örnek olan bir sigorta şirketinin 
onaylanmış iş vakaları dışında, 
tüm çalışanlarının kişisel yazıcı-
lardan uzaktan baskı almalarını 
kısıtlaması ise güvenlik kapsa-
mındaki çalışmalar arasında yer 
alıyor. 

Siber Güvenlikte Çözüm 
Partneri İnfrasis

Konu hakkında açıklamalarda 
bulunan İnfrasis Siber Mühen-
dislik Genel Müdürü Can So-
butay, şirketlerin geçirdiği bu 
dijitalleşme sürecine, bir çözüm 
partneri olarak dahil olduklarını 
belirterek; “İnfrasis Siber Mü-
hendislik olarak dönüşüm sü-
recini üç noktada ele alıyoruz. 
Öncelikle şirketin sahip olduğu 
veri ve değerlerin korunması, bu 

çerçevede risk oluşturabilecek 
noktaların tespiti ve oluşturula-
cak strateji ile hassas noktaların 
güvenliğinin sağlanması. İkinci 
olarak belirlenen politikalar çer-
çevesinde operasyonların dü-
zeltilmesi, hedefler kapsamında 
oluşturulan aksiyon planı yapıl-
ması. Üçüncü olarak da artan di-
jital kazanımların güçlendirilme-
si önem arz ediyor. Her alandaki 
çalışmaların eş zamanlı olarak 
gerçekleşmesi; yeni teknolojiler 
veya süreçlerle yeniden değer-
lendirilip güncellenmesi ve ope-
rasyonel olarak adapte olunma-
sı, sürecin başarısını etkileyen 
önemli dinamiklerdendir” şeklin-
de konuştu. 

İnfrasis’in Siber Yol 
Haritası Tavsiyeleri 
Kayıpları Önlüyor

Şirket yöneticilerinin paylaştık-
ları gereksinim ve hedefleri her 
zaman dikkate alan İnfrasis, 
açıkladığı Siber Yol Haritası Tav-
siyeleri ile şirketlerin dijitalleşme 
hızına uyumlu olmasına, zaman 
israfına ve olası maddi kayıpları 
önlemelerine katkı sağlıyor. Şir-
ketlerin uzak işgücünün, daha 
güvenli ve verimli çalışmalar 
sürdürmeleri, ilaveten siber gü-
venlik açısından kendi savun-

malarını güçlendirmeleri için 
hazırlanan tavsiyelerde şu nok-
talara dikkat çekiliyor;

Çalışanların ne kadar süre daha 
uzaktan çalışmaya devam ede-
ceği konusunda net bir karar 
vermek, yaşanılan koşullarda 
kestirilemeyeceği için bu süre 
zarfında çalışanların BT sistem-
leri ve iş cihazlarıyla ilgili sorun-
ları olacaktır. Arızalı BT ekip-
manının bakım için güvenli bir 
şekilde iade edilmesine ve yeni 
BT ekipmanının gönderilip gü-
venli bir şekilde yapılandırılma-
sına olanak tanıyan mekaniz-
maların ve kılavuzların devreye 
alınması sağlanmalıdır.

Müşterilere, özellikle ilk kez kul-
lananlar veya teknoloji konusun-
da bilgili olmayanlar için güvenli 
ve sorunsuz bir dijital deneyim 
sunulmalıdır. Bununla birlikte 
daha bilgili ve aktif müşterilerin, 
şirketlerle etkileşimlerinde daha 
fazla seçenek talep etmeye ve 
daha fazla özellik beklentisi içine 
girmeye başladığı ortadadır. Do-
layısıyla BT ekipleriyle, siber yol 
haritanız çerçevesinde güvenli 
müşteri deneyiminin yeniden ta-
sarlanması gerekmektedir.

İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay
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Kayrasys Siber Güvenlik ve 
Bilişim Sistemleri Kurucusu 
Burak Yılmaz, “Olmazsa ol-
mazımız her zaman tedbirli 
olmak ve güncel kalmaktır” 
dedi.

Kurulduğu günden bu yana kurum 
ve kuruluşların tüm dijital altyapı-
larına müdahil olabilecekleri bir 
ekibe ve çözüm ortağı ağına sahip 
olan Kayrasys Siber Güvenlik ve 
Bilişim Sistemleri kurucusu Burak 
Yılmaz siber güvenlik ile alakalı 
sorularımızı yanıtladı.

Siber güvenliğin önemi nedir?

Aslında bu sorudan önce ‘’Siber 
güvenlik nedir?’’ sorusunun ceva-
bı verilmelidir. Bu noktada siber 
güvenlik denildiğinde genel olarak; 

bilişim sistemlerinde insanlar veya 
kurumlar arası kurulan her türlü 
iletişimin, maddi ve manevi var-
lıkların, dijital ortamdaki tüm veri-
lerin ve gerçekleştirilen süreçlerin 
bütünlüğü, sürekliliğinin sağlan-
ması ve gizliliğinin korunmasıdır. 
Siber güvenliğin önemi ise kişiler 
ve kurumlara göre değişiklik gös-
terir. Bir kişi ya da kurumun tüm 
dijital varlıklarını kaybetmesi veya 
bu varlıkların ifşa edilmesi bahsi 
geçen kişi ya da kurumu ne kadar 
olumsuz etkilerse; siber güvenliğin 
önemi de aynı orantıda artacaktır.

Dijital dönüşümün, bilişim gü-
venliği alanına etkisi ne oldu? 
Bilişim güvenliği alanında ne 
gibi ürün ve hizmetler sunmak-
tasınız? 

İçinde bulunduğumuz dijital çağ 
getirdiği kolaylık ve sürdürülebilir-
lik ile beraberinde, siber riskleri ve 
siber tehditleri de ortaya çıkardı. 
Sürekli gelişen teknoloji olgusu, 
her geliştirilen yöntem doğrultu-
sunda güvenlik olgusunu da geli-
şime mecbur bırakmış durumda. 
Kötü niyetli bilgisayar korsanları 
olarak tanımladığımız hackerlar 
veya hacker grupları siber sal-
dırıları bir amaç doğrultusunda 
gerçekleştirdiği gibi, herhangi bir 
amaç olmadan da gerçekleştire-
bilmektedir. Sebebi yalnızca za-
rar vermek olan veya siyasi, etnik 
düşünce ayrılıkları yahut ego tat-
mini gibi saldırılar düzenlendiği-
ne şahit olmaktayız. Öyle ki sözü 
edilen süreçler sadece birey veya 
kurumlara yönelik değil, devletler 
arasında da “SİBER SAVAŞ” ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Hatta bu 
noktada devletler arası casusluk, 
gizli evrakların çalınması, ajanlık 
gibi faaliyetler sonucunda sızdı-
rılan gizli bilgilerin, devletler için 
büyük maddi ve manevi sorunla-
ra sebep olacağı siber savaşların 
önümüzdeki yıllarda daha büyük 
ve kötü sonuçlar doğrulabileceğini 

Yılmaz: Olmazsa Olmazımız Her Zaman Tedbirli 
Olmak Ve Güncel Kalmaktır

ön görebiliriz. Bu doğrultuda Kay-
rasys olarak kurulduğumuzdan bu 
yana kurum ve kuruluşların tüm 
dijital altyapılarına müdahil olabi-
leceğimiz bir ekibe ve çözüm orta-
ğı ağına sahibiz. 

Ana hatlarıyla müşterilerimize 
aşağıdaki ürün ve hizmetleri sun-
maktayız.

AĞ VE SİBER GÜVENLİK 
ÇÖZÜMLERİ

• Firewall(Güvenlik Duvarı) Çö-
zümleri

• Intrusion Prevention System 
(İzinsiz Giriş Önleme Sistemi) 
Çözümleri

• Intrusion Detection System 
(Saldırı Tespit Sistemi) Çö-
zümleri

• Distributed Denial of Service 
(Dağınık Hizmet Engelleme) 
Çözümleri

• Web Application Firewall 
(Web Uygulaması Güvenlik 
Duvarı) Çözümleri

• Advanced Threat Protection 
(Gelişmiş Tehdit Koruması 
Çözümleri

• Virtual Private Network (Sanal 
Özel Ağ) Çözümleri

• Secure Email Gateway-An-

tispam Gateway (Güvenli 
E-posta Ağ Geçidi) Çözümleri
• Sandbox-Proactive Ad-
vanced Threat Detection 
(Proaktif Gelişmiş Tehdit Algı-
lama) Çözümleri
• Next-Generation Endpo-
int Protection (Yeni Nesil Son 
Nokta Koruması) Çözümleri
• Security Information and 
Event Management-SIEM 
(Güvenlik Bilgisi ve Etkinlik 
Yönetimi) Çözümleri
• Network Access Cont-
rol-NAC (Ağ Erişim Kontrolü) 
Çözümleri

• Hotspot (Misafir Wifi) Çözüm-
leri

• Sanallaştırma Çözümleri
• Kurumsal Ürün Satışları ve 

Desteği (Server,Switch,Oem,-
Software,Licence)

• Kablolama-Veri Merkezi Hiz-
metleri

• Bilişim Teknolojileri Danış-
manlık Hizmetleri

• Log-5651 ve Raporlama Çö-
zümleri

KVKK VE GPDR 
DANIŞMANLIĞI

ZAFİYET ANALİZİ-
PENATRASYON TESTİ 
HİZMETLERİ

BULUT ÇÖZÜMLERİ

• Kurumsal Mail Koruma Hiz-
metleri (Fortimail)

• Dedicated Server (Fiziksel 
Sunucu Kiralama)

• Bulut Yedekleme
• Bulut Storage

Bilgi güvenliği hizmeti için firma 
olarak olmazsa olmaz prensip-
leriniz nelerdir? 

Kayrasys olarak müşteri memnu-
niyetini üst seviyede tutma gayreti 
içerisindeyiz.

Ancak sektörel olarak düşündü-
ğümüzde siber güvenlik olgusunu 
müşteri memnuniyetinin de önün-
de tutmak zorundayız. Bu noktada 
birçok kurum ya da kuruluş süre-
gelen alışkanlıklarını değiştirmek 
ve aslında teknolojiyle birlikte ye-
nilenmek zorundadır. Bu sebeple 
olmazsa olmazımız her zaman 
tedbirli olmak ve güncel kalmak 
olacaktır. 

Müşteri ihtiyaçlarını göz önün-
de bulundururken çözüm için 
ne gibi yöntemleri kullanmakta-
sınız? 

Edindiğimiz bilgi ve tecrübeler 
doğrultusunda sunduğumuz ürün 
ve hizmetlerde, müşterilerimizin 
kendi varlıklarını yönetebilme ve 
iş sürekliliğini aksatmayarak, dışa 
bağımlılığını minimum seviyeye 
getirecek şekilde, verilecek olan 
ürün ve hizmeti dizayn ederiz. Bu 
doğrultuda bağımsız testlerden 
geçmiş, doküman kaynağında 
sorun olmayan, Türkiye’de temsil-
ciliği bulunan ve biz olmasak bile 
marka desteğinin gücüne güven-
diğimiz ürünleri seçeriz.
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“Güvenlik Ürünü Satan Değil, Güvenliği Sağlayan” Şirket

Norn Siber Güvenlik 
Ofisi kurucusu ve 
Genel Müdürü Murat 

Apuhan, ‘Güvenlik ürünü 
satan değil, güvenliği 
sağlayan şirket’ olduklarını 
belirtti. 

Güvenlik teknolojileri geliş-
tirildikçe, olası teknik açık-
ları kullanmak zorlaşacağı 
için saldırganlar insan un-
surunun zayıflıklarından 
faydalanma yoluna yönel-
mişlerdir. Bundan dolayı 
kurumlarda güvenliğin en 
zayıf halkasını insan unsuru 
oluşturmaktadır. Norn Siber 
Güvenlik Ofisi kurucusu ve 
Genel Müdürü Murat Apu-
han siber güvenlik ile alaka-
lı sorularımızı cevapladı.

Siber güvenliğin önemi 
nedir? 

Siber güvenliğin önemini 
anlamamız için global öl-
çekte tarihsel bir bakış açı-
sıyla ve hayatımıza yeni 
giren teknolojiler ışığında 
değerlendirme yapmamız 
gerekiyor. Global bir bakış 
açısıyla baktığımızda, ilk za-
manlar sadece kendini ispat 
etme, vandalizm, adanmış-
lık ve merak gibi nedenlerle 
siber saldırılar yapılırken; 
günümüzde fiziksel bir sa-
vaşa oranla maliyeti çok 
daha düşük ama sonuçları 
bir o kadar etkili olan siber 
savaş ve casusluk, ekono-
mik kazanç elde etmek ya 
da en önemli değeri yani 
“bilgi” yi elde etmek amaçlı 
siber saldırılar yapılmakta-
dır. Devletler bazında Siber 
Orduların kurulması, ülkele-
rin politik gelişmelerini takip 
eden aktivistlerin gerçekleş-
tirdiği siber saldırıların yanı 
sıra kamusal, kurumsal ve 
bireysel düzeyde en değer-

li verinin yani “bilgi” nin ele 
geçirilmesi konusunda ger-
çekleştirilen saldırılar, bize 
siber güvenliğin ne kadar 
önemli olduğunu hatta öne-
minin arttırarak devam ede-
ceğini göstermektedir.
 
Dijital dönüşümün, bilişim 
güvenliği alanına etkisi ne 
oldu? Bilişim güvenliği 
alanında ne gibi ürün ve 
hizmetler sunmaktasınız? 

2019 / 2020 yılı aralığında 
globalde alınan verilerden 
yola çıkarsak; dünya ça-
pında ortalamaya göre her 
10 saniyede bir siber saldı-
rı gerçekleşti ve bu eğilim 
önceki senelere göre artış 
çizgisini koruyor. Bu neden-
le, önümüzdeki yıllarda veri 
kaybında da paralel biçim-
de artış bekleniyor. Hem 
kurumsal hem bireysel baz-
da, günlük hayatımıza giren 
dijital iş modellerindeki hızlı 
artış ve buna bağlı olarak 
verilerdeki büyümede yatı-
yor.  Teknoloji kullanımın-
daki artış, sosyal mühen-
dislik saldırıları ile birlikte 
virüsler, casus yazılımlar, 
kötü amaçlı yazılımlar ve 
fidye saldırıları için potansi-
yel saldırı hedefini artırıyor. 
Dijital dönüşümle beraber 
gelişen teknolojilere karşı-
lık, hackerların, siber saldırı 
araçları ve yöntemleri de 
gittikçe daha sofistike hale 
geliyor. Bu nedenle, tahmi-
ne dayalı dijital bağışıklık 
önlemleri ve İş dayanıklılığı 
planlaması yapmak, hem 

kamusal hem de kurumsal bil-
gi teknolojilerimizi korumak için 
giderek daha vazgeçilmez bir 
önlem haline geliyor.  Norn Si-
ber Güvenlik Ofisi ekibi olarak; 
danışanlarımızın, siber saldırı-
lara karşı, bilgi güvenliği alanın-
da gelişmiş ülkeler düzeyinde 
hizmet alabilmesi hedefiyle hiz-
met veriyoruz. Danışanlarımıza 
yönelik gerçekleştirilebilecek 
siber saldırılara karşı ne kadar 
dirençli olduklarını ölçüp onların 
en güvenli olabilecekleri şekilde 
atmaları gereken adımlar için yol 
gösterici bir iş ortaklığı yapıyo-
ruz. Başlıca hizmet alanlarımız, 
Kapsamlı Sızma Testleri ve Ana-
lizleri, Siber Güvenlik Teknik ve 
Farkındalık Eğitimleri, Tam Kap-
samlı Siber Güvenlik Danışman-
lığı, Güvenlik Operasyon Merke-
zi olarak sıralanabilir. 

Bilgi güvenliği hizmeti için 
firma olarak olmazsa olmaz 
prensipleriniz nelerdir?

Danışanlarımıza sunduğumuz 
hizmetlerin kalitesi ve üstlendi-
ğimiz sorumluluklar göz önüne 
alındığında, hizmeti verirken 
elde edilen tüm bilgilerin gizli 
tutulacağını ve karşılıklı olarak 
gizlilik sözleşmesinin imzalana-
cağını taahhüt eden sözleşme-
ler ile örnek bir kuruluş olmanın 
getirdiği sorumlulukla hareket 
ediyoruz. Tüm danışanlarımı-
za önerdiğimiz gibi uluslararası 
güvenlik standartlarını uygulu-
yoruz. İş sürekliliğine ve bilgi 
güvenliği konusundaki varlık-
larımıza yönelik her türlü riski 
yönetmek amacıyla ISO 27001 
ve çalışmalarımızda kesintilerin 
meydana gelmemesi için gerek-
li planlamaların oluşturulması, 
gerçekleştirilmesi, doğrulanma-
sı, planların sürdürülebilmesi ve 

oluşabilecek risklerin minimize 
edilebilmesi için ISO22301 stan-
dartlarını öncelikle kurumumuz-
da uyguluyoruz. 

Müşteri ihtiyaçlarını göz önün-
de bulundururken, çözüm için 
ne gibi yöntemleri kullanmak-
tasınız? 

Danışanlarımıza, her gün ge-
lişen ve yenilenen siber saldı-
rılara karşı ihtiyaç duydukları 
desteği ‘Ürün Bağımsız Siber 
Güvenlik Yaklaşımımız’ saye-
sinde “güvenlik ürünü satan de-
ğil, güvenlik sağlayan” bir şirket 
olma özelliğimizi ön plana çıka-
rarak sunuyoruz. Danışanlarımı-
zın ihtiyaçlarını ve iş sürecimizi 
belirledikten sonra sektörümüz-
de uzun yıllardan beri en üst se-
viyede hizmet veren çalışma ar-
kadaşlarımızla sadece o kuruma 
özel bir Siber Güvenlik çalışma 
planıyla hareket ediyoruz. 

Bir kurum, maliyetine bakmak-
sızın paranın alabileceği en ileri 
güvenlik teknolojilerini kullana-
bilir, sistemleri tasarlayabilir ve 
adeta kendisi-
ni bir güvenlik 
ç e m b e r i n d e n 
geçirebilir. Bu 
şekilde sadece 
en son tekno-
lojiyi kullanarak 
üst seviyede 
güvenlik önlem-
leri alabilen bir 
kurumda bilgi 
güvenliğinin ta-
mamen sağlan-
mış olduğundan 
söz edilemez. 
Kurumlarda si-
ber güvenliğin 
en zayıf halkası-
nı insan faktörü 

oluşturuyor. En katı ve karmaşık 
koruma paketleri hazırlansa bile, 
eğer çalışanlar bilinçlendirilme-
diyse kurumsal kritik verinin ça-
lınma riski her zaman fazla ola-
caktır. 

Güvenlik; teknolojiden önce in-
sana yatırım yapılmasıyla, ku-
rum çalışanların/bireylerin en 
tepeden en alt çalışanına, hat-
ta bilgi alış verişinde yaptığı 
varsa tedarikçileri, müşteri ve 
ziyaretçilerini bilgilendirmesi, 
onlar üzerinde bir bilgi güvenlik 
farkındalığı oluşturması, ken-
dini geliştirmesi, bilgi güvenlik 
faaliyetlerinin benimsenmesi, 
önemsenmesi ve desteklemesi 
ile anlamlı hale gelebilir.Bilgi gü-
venliği risklerinden korunmanın 
en iyi yolu bilgi teknolojilerine 
çok para harcamak ve korun-
ma amaçlı teknolojileri daha çok 
kullanmaktan önce insanların 
bilinçlenmesi ve ihtiyaç duyulan 
güvenlik teknolojisinin doğru yer 
ve zamanda kullanmakla müm-
kün olabilir.
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E- Çözüm Bilişim 20 Yılı Aşkın Süredir Uzman 
Ekipleriyle Siber Güvenlik Alanında Hizmet Veriyor

Terzigil: Özellikle Günümüz Çalışma Ortamlarının 
Güvenliğe Dair İhtiyaçlarını Karşılıyoruz

E-Çözüm Genel Müdürü 
Erhan Aslan, E- Çözüm 
Bilişim’in 20 yılı aşkın 

süredir uzman ekipleriyle 
Siber Güvenlik alanında hiz-
met verdiğini söyledi.

Önemli bilgilerin korunması, para 
ve itibar kayıplarının önüne geçil-
mesi, siber tehditlerin erken ikaz 
sistemleri ile tanımlanması, belir-
lenen tehditlerin en hızlı şekilde 
kurum ya da kişilere zarar verme-
den önce müdahale edilmesi an-
cak uzman ekiplerle ve ürünlerle 
gerçekleşebilir. E-Çözüm Genel 
Müdürü Erhan Aslan ile siber gü-
venlik üzerine konuştuk.

Siber güvenliğin önemi nedir?

Teknolojinin gelişimi ile birlikte 
önemli bir ihtiyaç haline dönüşen 
Siber Güvenlik çözümleri, gü-
nümüzde siber saldırıların daha 
odaklı, hedefe yönelik olarak ger-
çekleştirilmesiyle öncelikli yatırım 
haline dönüşmüştür. Siber saldı-
rılar, kurumların ve kişisel olarak 
maddi kayıpların yaşanmasının 
yanı sıra ciddi prestij  kayıplarına 

da sebep olmak-
tadır. Bu gerek-
çelerle de digital 
dünyada ‘’ Siber 
Güvenlik’’ çözüm-
lerine ihtiyaçlar 
her geçen gün art-
maktadır.

Dijital dönüşü-
mün, bilişim gü-
venliği alanına 
etkisi ne oldu? 
Bilişim güvenliği 

alanında ne gibi ürün ve hiz-
metler sunmaktasınız?

Digital Dönüşüm, firmaların iş sü-
reçleri ve verimlilikleri üzerinde 
büyük ve olumlu etkiler yarattı. 
Bu dönüşüm süreci, projeleri de-
vam eden ya da tamamlamış fir-
malarında güvenlik yatırımlarını 
gözden geçirme ve arttırma ihti-
yacını beraberinde getirdi. Digital 
Dönüşüm ve Güvenlik Araştır-
maları gösteriyor ki bu dönüşüm 
süreçleri bütüncül ve stratejik bir 
güvenlik yaklaşımı ile yönetil-
mek zorundadır. Mobil çalışma, 
Uzaktan Erişim, Cihaz sayısı ve 
çeşitliliğinin artması, Bulut Enteg-
rasyonu, Artan Sanal Sunucu sa-
yıları, Büyüyen Veri Kapasiteleri 
ve Yedekleme ihtiyaçları, Yasal 
Regülasyonlar gibi unsurlar ne-
deni ile Siber Güvenlik Yönetimi 
bugün, geçmişte olduğundan 
çok daha kritik bir noktadadır.  
E-Çözüm Bilişim 2000 yılında 
Veri Güvenliği Çözümleri ana iş 
kolu üzerine kuruldu. 20 yılı aş-
kın süredir bu konuda çözüm ve 
hizmet üretiyoruz. Bir entegratör 
olmamız da müşterimizin tüm mi-

marisine detaylı bir şekilde hakim 
olmamızı sağlıyor. Bu hakimiyet 
ile Bilgi Güvenliği deneyimimiz 
bir araya geldiğinde; müşterileri-
mizin işbirliği tercihinde bizi daha 
değerli bir noktaya getirmekte. 
Bilgi Güvenliği Hizmetlerimiz için 
yetkinliği yüksek, ihtiyaçları gün-
cel bir şekilde takip eden, saha 
tecrübeleri ile bir çok projede 
çalışmış ekip arkadaşlarımız ve 
yine sektörümüzün lider marka-
ları ile ilerliyoruz. Şirketlerin Ku-
rumsal Veri Güvenliği Altyapısın-
dan, Mobil Cihaz Yönetimine ve 
KVKK süreçlerine kadar her konu 
başlığında hizmetler sunuyoruz.

Bilgi güvenliği hizmeti için fir-
ma olarak olmazsa olmaz pren-
sipleriniz nelerdir?  

Bilgi Güvenliği hizmetleri gibi di-
ğer tüm proje ve hizmetleirmizde; 
Dinleme, Mükemmel Analiz, Sizin 
Projeniz, Doğru Çözümü Sunma, 
Anlaşılır Olmak, Proje Presti-
ji, Sözlere Sadakat, Uygulama 
Mükemmelliği, Yol Arkadaşı ve 
Memnuniyet prensiplerine göre 
hareket ediyoruz. Bu 10 prensip 
şirketimizin kurulduğu günden 
bugüne önceliğimizdir.

Müşteri ihtiyaçlarını göz önün-
de bulundururken, çözüm için 
ne gibi yöntemleri kullanmak-
tasınız?

İnceleme, Analiz, Çözüm Yol Ha-
ritası, Hukuki ve Teknik Düzenle-
meler, Denetleme ve Uygunluk 
hizmet içeriğimizi olgunlaştırırken 
takip ettiğimiz yöntemlerimizdir.

KYOCERA, İş Güvenlik 
çözümleri yanında, çalı-
şanların Bilgi Güvenliği 

Politikaları kapsamında eğitil-
mesine imkân sağlıyor.

KYOCERA İş Geliştirme ve Pazarla-
ma Direktörü Türkay Terzigil ile siber 
güvenlik üzerine konuştuk.

Siber güvenliğin önemi nedir?

Teknolojinin gelişimiyle beraber tüm 
kişisel ve kurumsal bilgilerimiz ve 
bunlara bağlı haberleşmelerimiz diji-
tal ortama taşındı. Bu sayede bilgile-
rimize istediğimiz zaman, her yerden 
erişebiliyoruz. Bu aynı zamanda ve-
rilerin güvenliğini de önemli kılıyor. 
Bu noktada bireysel ya da kurumsal 
verilerimizin korunup gizlenmesi ve 
olası tehditlerin kaynağının tespit 
edilmesini sağlayan siber güvenliğin 
önemi devreye giriyor.

Dijital dönüşümün, bilişim güven-
liği alanına etkisi ne oldu? Bilişim 
güvenliği alanında ne gibi ürün ve 
hizmetler sunmaktasınız?

Bilgiler ne kadar değerliyse, bu bil-
gilere erişmek isteyen kişilerin yön-
temleri, sayısı ve yetenekleri de aynı 
oranda artıyor. Son yıllarda haberle-
ri takip ettiğimizde, dünyanın önde 
gelen kurumlarının ve devletlerinin 
dahi birçok siber saldırıya maruz 
kaldıklarını, önemli ve gizli kalması 
gereken verilerinin çalındığını sık-
lıkla görüyoruz. Dijital dönüşümün 
kapsamının özellikle de içinde bu-
lunduğumuz pandemi sürecinde git-
tikçe genişlemesiyle beraber, siber 
alana taşıdığımız bilgilerimiz ve kim-
liğimiz ne kadar önemli ise; bunların 

güvenliğini sağlamak da 
o kadar önemlidir. Tüm 
firmaların ve bilişim pro-
fesyonellerinin de bunun 
bilincinde olarak güvenli-
ği iş gereksinimlerinin ilk 
şartlarından biri haline 
getirdiklerini ve yatırım-
larını bu doğrultuda dü-
zenlediklerini görüyoruz. 
Kyocera Türkiye olarak 
“Bilgiyi işe aktar” vizyo-
nuyla hareket ediyor ve  
sahip olduğumuz dene-
yim ve tecrübemizi kul-
lanıcılarımızın işlerinde 
maksimum verimi alma-
ları için çalışıyoruz. Bunu gerçekleş-
tirirken güvenliğin ne kadar önemli 
olduğunu biliyoruz ve ürün ve hiz-
metlerimizi bu bilinçle geliştiriyoruz.  
Asıl uzmanlık alanımız olan yöneti-
len doküman hizmetleri kapsamında 
sunduğumuz yazıcı ve MFP ürün-
lerimizde, son yıllarda AR-Ge faali-
yetlerimizi güvenlik alanında daha 
çok yapmaya başladık. Bağımsız 
araştırma laboratuvarı BLI’ın en gü-
venilir renkli MFP ürünlerinin üretici-
yiz. Bunun yanı sıra yine doküman 
çözümlerinde sunduğumuz güvenlik 
yazılımlarımız ile kullanıcıların ya-
zıcı kaynaklı verilerini korumasına 
yardımcı oluyoruz. Artan talepler 
doğrultusunda doküman güvenliği, 
uç nokta güvenliği, çalışan izleme 
ve varlık yönetimini bir arada sunan 
LanScopeCat çözümümüz ile özel-
likle günümüz çalışma ortamlarının 
güvenliğe dair ihtiyaçlarını karşılı-
yoruz. Güvenlik çözümleri yanında, 
çalışanların Bilgi Güvenliği Politika-
ları kapsamında eğitilmesine imkân 
sağlıyoruz.

Bilgi güvenliği hizmeti için firma 
olarak olmazsa olmaz prensipleri-
niz nelerdir?

Kyocera olarak ISO 27001 Bilgi gü-
venliği sertifikasyonuna sahibiz ve 
bunun uygunluğuna inanmaktayız. 
Bunun yanı sıra, “insan olarak doğru 
olanı yapma” felsefemize bağlı kala-
rak, etik değerlerimiz doğrultusun-
da kullanıcı verilerinin korunmasını 
sağlamak temel prensibimizdir.

Müşteri ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundururken, çözüm için ne 
gibi yöntemler kullanmaktasınız?

Öncelikle her müşterimizin ihtiyacını 
anlayarak, doğru çözümü sunma-
ya çalışıyoruz. Türkiye’nin büyük 
holdinglerinin uzun süredir bizler-
le çalışması ve bizleri A3 fotokopi 
alanında senelerdir Pazar lideri ko-
numunda tutmaları, müşterilerimize 
en uygun çözümü sunma yaklaşı-
mımızdan kaynaklanıyor. Kyocera 
olarak “1 numaralı güvenilir çözüm 
ortağı olmak” adına çalışmalarımıza 
ve yatırımlarımıza yön vermekteyiz.
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DOSYA: SİBER GÜVENLİKDOSYA: SİBER GÜVENLİK

Kor: Siber Güvenlik, Değişen Ve Dönüşen 
Dünyamızın En Önemli Önceliklerinden Biri

SabancıDx CDO Dijital 
Dönüşüm Genel Müdür 
Yardımcısı Tevfik Kor, 

“Siber güvenlik, değişen ve 
dönüşen dünyamızın en 
önemli önceliklerinden biri” 
dedi.

Siber güvenlik, değişen ve dö-
nüşen dünyamızın en önemli ön-
celiklerinden biri. SabancıDx, bu 
alanda sunduğu geniş hizmet ve 
çözüm yelpazesi ile şirketlerin ih-
tiyaçlarına çözüm bulmak, zarar-

ları önlemek ve özellikle 
mücadelelerle dolu bu 
dönemde müşterilere 
güven duygusunu his-
settirmek için büyük bir 
titizlikle çalışıyor. Saban-
cıDx CDO Dijital Dönü-
şüm Genel Müdür Yar-
dımcısı Tevfik Kor siber 
güvenlik ile ilgili soruları-
mız yanıtladı.

Siber güvenliğin öne-
mi nedir?

Hepimiz, her gün internet 
ortamına yüzlerce veri 
bırakıyoruz. Üstelik bu 
veriler çoğunlukla sağlık 
veya kredi kartı bilgisi 
gibi hem kişisel hem de 
özel bilgileri barındırıyor. 
Pandemiyle birlikte daha 
da önem kazanan siber 
güvenliğin, dijital ortam-
da bireylerin davranış-
ları ile doğrudan ilişkili 
olarak gündeme geldi-
ğini söyleyebiliriz. Sev-
dikleriyle dijital ortamda 
sosyalleşebilen, uzaktan 

çalışma modeliyle evini ofis haline 
getiren, kişisel ve ev ihtiyaçlarını 
internet üzerinden gideren bir dün-
ya için siber güvenlik kritik öneme 
sahip. Bunların yanı sıra siber gü-
venlik, siyaset ve ekonomi alanın-
da da dikkate alınması gereken 
bir konu haline geldi. Geçmişte 
ülkeler arasında yaşanan krizler 
konuşulduğunda, hemen ülkelerin 
askeri yapısından bahsedilirken, 
pandeminin de yadsınamaz etki-
siyle artık ülkelerin siber güvenlik 
kaslarının ne kadar güçlü olduğu 

tartışılıyor. 

Dijital dönüşümün, Siber Gü-
venlik alanına etkisi ne oldu?

Öncelikle, dijital dönüşümün her 
alanda etki göstermesinin siber 
suçluları iştahlandırdığını belirt-
mek gerekiyor. Tüm dünyayı etkisi 
altına alan pandemi, siber suçlu-
ların gerçekleştirdiği saldırıların 
kılıfı haline geldi. Bu dönemde in-
sanlarda oluşan zaafları etkin bir 
şekilde kullanmak isteyen siber 
suçlular, saldırılarını da yoğunlaş-
tırmış durumda. Özellikle oltala-
ma saldırılarıyla insanlarda hâkim 
olan korku ve belirsizlik hissiyatını 
kullanan siber saldırganlar, bunun 
yanı sıra uzaktan çalışma sistemi-
ne geçilmesiyle beraber güvenli 
şirket ağlarından uzaklaşılması-
nı da kendi lehlerine kullanmaya 
devam ediyor. Bunları göz önüne 
aldığımızda siber güvenlik konu-
suna dair yatırımlar ve önlemler, 
firmaların yıllık strateji ve bütçe 
toplantılarının ana gündem mad-
delerinden biri olacak.

Siber Güvenlik alanında ne gibi 
ürün ve hizmetler sunmaktası-
nız?

SabancıDx olarak, 2020 yılında 
siber güvenlik alanına ciddi ya-
tırımlar yaptık. En büyük adımı 
ise teknolojik çözümlerimizle tüm 
müşterilere 7/24 hizmet verdiğimiz 
“Teknolojiler ve Operasyonlar” bö-
lümümüzün yanına, “Danışmanlık 
/ Advisory Services” bölümünü 
ekleyerek attık.  Danışmanlık hiz-
metimizi, operasyonel teknolojiler 
ve IT sistemlerinin kesiştiği yerde 

bunların güvenliğini sağlamak üze-
re IEC ve ISO gibi birçok standart 
ve uluslararası çerçevelere uygun 
bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu-
nun yanı sıra, güvenlik operas-
yonlarını ve olgunluklarını da takip 
ederek standartlar çerçevesinde 
güvenlik testleri uyguluyoruz. Öne-
mini giderek artıran bilgi güvenliği 
ve risk yönetimi odağında ise belli 
standartlara uyarak müşterilerimi-
zi denetliyoruz veya denetleri için 
danışmanlık hizmetleri veriyoruz. 
Eğer uymak istedikleri çeşitli fra-
meworkler varsa bunlara göre 
planlamalar yapıyoruz. 2021 yılın-
da hizmetlerimizin çeşitliliğini ve 
etkinliğini artırarak daha pro aktif 
bir yapı oluşturmak için var gücü-
müzle çalışmaya devam edeceğiz. 
Mevcut siber güvenlik ekibimizi 
%30 büyütmek de yeni yıl hedefle-
rimiz arasında yer alıyor. 
 
Bilgi Güvenliği ve Risk hizmet-
leri için firma olarak olmazsa ol-
maz prensipleriniz nelerdir?

Bu tip hizmetlerde konunun ele 
alınma şekli oldukça önem taşıyor.
SabancıDx olarak, bu alanı 4 farklı 
bakış açısıyla değerlendiriyoruz. 
Öncelikle, mevcut durumun an-
laşılabilir ve doğru bir şekilde ele 
alınması için boşluk analizleri kritik 
bir rol oynuyor. Sonrasında süreç-
ler ve yönetişim kavramları geliyor. 
Burada saldırıların kişiye mi bağlı 
yoksa kurum genelinde mi olduğu-
nu net olarak ortaya koymak için 
çalışıyoruz. Bir sonraki aşamamız 
uyumluluk ve olgunlukta ise sek-
töre özel zorunlulukları gözlem-
leyerek, sistemi entegre etmeyi 
hedefliyoruz. Tüm bu süreçlere yö-
nelirken devreye giren risk bakış 
açımız da yine vazgeçilmezlerimiz 
arasında yer alıyor.  

Müşteri ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundururken, çözüm için ne 
gibi yöntemleri kullanmaktası-
nız?

Otoritelerin zorunlulukları ve hangi 

iş alanını etkilediğini iyi analiz et-
mek ilk adımımız oluyor. Örneğin, 
kritik altyapılar için çıkan bir Bilgi 
Rehberi, hem müşterilerimiz için 
hem de bizim için oldukça önem-
li. O rehberi anlamak, önlemleri ve 
ihtiyaçları analiz etmek, işimizi üst 
düzey kalitede yapmamız için bir 
zorunluluk. Bunun sonrasında, du-
rumu müşterilerimiz ile paylaşarak 
projelerimizi oluşturuyoruz. Ayrıca, 
uluslararası gelişmeleri ve süreçle-
ri de yakından takip ederek, kendi 
hizmetlerimizi bu doğrultuda gün-
celliyoruz ve buradaki yetenekleri-
mizi geliştiriyoruz. En önemli nokta 
ise tabiki müşterimizi dinlemek. 
Müşterilerimize dinleyip beraber 
hareket ettiğimizde eksikleri ve ih-
tiyaçları daha iyi kavrayarak, daha 
verimli projelere imza atabiliyoruz.
Güvenli bir dijital ortam ile işlerine 
verimlilik katmayı hedefleyen ku-
rumlara sahip olduğumuz uzman-
lığı ve yenilikçi çözümlerimizi sun-
maya hazırız!
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MAKALEMAKALE

NEDEN GİRİŞİMCİ 
OLMAK GEREK...?
Zuhal Mansfield - TMG Doğal Taş Madencilik

‘Girişimci olmak gerek!’ ifadesinin ardından bu soru-
nun sorulması gayet doğal ve mantıklı. ‘Neden Giri-
şimci Olmak Gerek?’. Evvela ‘Girişimci’ kelimesini bir 
mercek altına alalım derim.  Aslında ‘Girişim’, ileri an-
lamda ve netice itibariyle ‘üretim’ demek. Çünkü esas 
formül şöyle: (Doğal) Kaynaklar + Sermaye + Emek + 
Girişimci = Mal veya Hizmet üretimi… Formüle göre 
üretimin lokomotifi girişimci gibi görünüyor. Girişim-
ci eşittir üretici demek pek doğru olmaz. Girişimci bir 
nevi vesiledir ve/veya bir sonucun sebebidir. Aslında 
sebep-sonuç ilişkisi ile benzetilebilir. Girişimci, ge-
nellikle sıradışı bir hayat hikayesine, sıradışı bir şah-
siyete, sıradışı bir kişiliğe, sıradışı bir kimliğe ve en 
önemlisi adeta bitmez tükenmez bir enerjiye sahiptir. 
Zaten eğer bu sıradışı özellikleri olmasaydı, haliyle 
sıradanlık devrede olurdu... Girişimci, <<hiçsizliğin 
gücüyle>> (power of nothing) yola çıkma özelliğine 
sahiptir. Örneğin ‘zamansız sermaye’ girişimciyi bo-
zar, girişimci özelliklerini kaybeder. Girişimcinin de-
ğerleri mânâ’da saklıdır, madde’de değil. “Madde” 
girişimci için herzaman bir araç olarak algılanır ve 
adımları da hep bu doğrultadır. Eğer “madde/maddi-
yat” amaç olsaydı, girişimci adını değil herhangi baş-
ka bir isimle anılırdı girişimci. Sanırım bu kadar yeter 
şimdilik... Ne demiştik? Girişimci, yukarıdaki formülde 
lokomotif olarak işlev görmekte. 

Neden?

Çünkü ne doğal kaynak, ne sermaye, ne de emek 
kendi başlarına bir ürün üretmezler - üretemezler, 
eğer ki girişimci bunlara ön ayak olmazsa. Girişim-
ciler bundan dolayı çok kıymetlilerdir. Girişim demek 
ileriyi görmek demek, girişim demek cesaret demek, 
girişim demek ‘ilkleri’ ilk adımı atmak-atabilmek de-
mektir... Hepimizin içinde yanan bir ateştir girişimcilik. 
Nasıl ki; biri doktorum dediğinde, hemen bir hasta-
lıktan veya ağrıyan bir yanımızdan konuşuyorsak, 
biri “girişimciyim” dediğinde de herkesin paylaşmak 
istediği müthiş bir projesi vardır. İnanması zor ama 
dünyanın en kolay işidir girişimcilik. Amaç şirket ku-
rup, para kazanma girişimciliği ise; ürünle paranın, 
sağlıklı yer değiştirmesidir. İşte bu kadar basittir gi-

rişimci olmak. Ancak, bunun temelinde bir “gayeyi 
hâyâl” yani “ideal” varsa, girişimcilik ‘sürdürülebilirlik’ 
ve ‘kalıcılık’ sıfatlarıyla buluşur. Girişimciliği uluslara-
rası yapmak istiyorsak ithalat veya ihracat şeklinde 
araya bankalar ve gümrükler girer, fark bundan ibaret 
olur. Bugün dünyanın trendi haline gelen ve bin farklı 
şekilde anlatılan budur aslında.

Herkes Girişimci Olabilir Mi?  

Evet herkes girişimci olabilir. Peki abartılan konu ne-
dir? Girişimcilikte asıl mesele “Sürdürülebilirliliktir…” 
Yani başlanan işin devamlılığını sağlayabilmektir as-
lolan. Kâr;ın ve işin büyümesi, hayatın idame ettire-
bilmesi, iş sürekliliği şarttır.  İşte sorun burada ken-
dini göstermeye başlıyor. Devamlılık, takip, disiplin, 
düzen, kayıt, SGK, vergi, yükümlülük ve buna benzer 
bir yığın iş, girişimcilikle birlikte omuzlara yükleniyor. 
Basit al/sat işinin tekrarında bile bu işlemlerin hepsi 
gerçekleşmek zorunda.  Yıllardır üniversitelere, ku-
rumlara, derneklere konuşmacı olarak davet edilirim. 
Programın sonunda biraraya gelip durum değerlen-
dirmesi yaparken; projesi olan her girişimciyi dinle-

rim. Bunların içinde en çaresiz gördüklerim; 657’ler, 
yani memurlar ve okuldan mezun olup şaşkınlığını 
üzerinden atamamış, henüz ne yapacağına karar ve-
remediği için yüksek lisansa başlamış öğrencilerdir. 
Biri her şeyi gözlemleyip gerçek piyasa koşullarından 
habersizdir, diğeri her şeye akademik olarak sahip-
ken, pratikten habersizdir. Bu ikilinin bir araya gelme-
leri de yetmez! Peki tek başlarına yola çıkma şansı 
olmayanlar ne yapmalılar? Çoğu kişi için ilk akla ge-
len çözüm; “önce bir yere girip çalışmalı, sonra kendi 
işini kurmalı” şeklindeki düşüncedir.  Bu her ne kadar 
bilinen ve uygulanan en etkin ve en yaygın yol gibi gö-
rünse de aslında hiç de etik bir yöntem değildir. Kendi-
nizi bir anlığına işverenin yerine, elinizi de vicdanınıza 
koyun bakalım sizce doğru mu? İşe alacağınız kişi, 
“aslında amacım girişimci olup kendi işimi kurmak. 
Buraya tecrübe sahibi olmaya, büyük bir ihtimalle de 
müşterilerinizi öğrenmeye geldim’ dese iş verir misi-
niz?  Peki bunu söylemediğinde “etik olur mu?” Hadi 
çıkın işin içinden çıkabilirseniz... Diyelim işe aldınız 
ve bir süre sonra yolu, yordamı öğrenip verdi istifa-
sını. Kendi şirketini kurdu ve bir süreliğine devam etti 
fakat sonunu getiremedi. Peki bu durumda sizin müş-
terilerinizin kafası karıştı mı, karışmadı mı? Siz onlar-
ca kişiye istihdam sağlamanın, vergi vermenin ve size 
düşen birçok yükümlülüğü yerine getirmenin maliyet-
lerine katlanmaya çalışırken, öte yandan yeni kurulan 
firmaya elbette sizin elde ettiğiniz karın 1/4 yeter de 
artar. Yıllarca öz veriyle emek verdiğiniz müşteriniz, 
yıllarca kandırıldığını düşünmekle kalmaz, diğerinin 
yükselmesi ve ayakta kalması için size gösterdiği 
toleransın mislini yeni rakibinize göstermeye başlar. 
Kahrolup kızmak nafile. Öylesine çaresizdir ki işve-
ren ve öylesine destek görür ki müşterilerinizle çekip 
giden, öylece kalakalırsınız. Haksız 
rekabet davalarının neticelenmesinin 
yıllarca sürdüğünü veya işe alınanlarla 
yapılan kontratın yetersizliğini hepimiz 
biliyoruz. Peki ne yapmalı?  Mümkün-
se acilen TTK Türk Ticaret Kanunu’na 
ek madde getirip. Haksız rekabet da-
vaları 3 ay içinde neticelendirilmelidir. 
Aslında bu süreli uygulama mümkünse 
ticari davaların tümüne uygulanmalı. 
Aksi durumunda haksızlık ve rekabet 
yıllarca devam eder. TTK etik olmayanı 
destekleyen veya uygulanamaz olmaya 
devam eder. Bize çok girişimci lazım 
kısmına katılırken, bu cümlenin eksik 
olduğunu düşünüyorum.  Bugün ihraca-

tımızın toplamının yüzde 70’ten fazlası ilk 1000 firma 
tarafından yapılıyorsa, onların bu çabaları devlet gü-
vencesi altında olmalı. Ciddi vergi mükellefleri kader-
leriyle baş başa bırakılmamalı. Bir başka ve önemli 
olduğunu düşündüğüm konu varlığının da, yokluğu-
nun da dert olduğu düşünülen şey para... 

VARLIĞI BİR DERT YOKLUĞU YARA: PARA  

Hangi kanalı açarsanız açın, dizilerin konusu ne olur-
sa olsun, her ne hikmetse tüm kötü, acımasız, hak 
yiyen ve entrikalar çevirenlerin hepsi zengin. Bunun 
yanında hakkı yenen, entrikalara maruz kalan, ma-
sumların hepsi fakir. Ne garip ve çelişkili bir kodlama-
nın içindeyiz demekten kendimi alamıyorum. Peki biz 
ne istiyoruz? Para kazanmayı seven, kendine, ailesi-
ne ve dolayısı ile ülke ekonomisine katkıda buluna-
cak, istihdam yaratmasını beklediğimiz TTK ile koru-
ma altına alınmış girişimci mi? Yoksa hiç bir etik kural 
tanımayan “hedef için her yol mübah” zihniyetli ve bir 
o kadar paraya düşman, sürdürülebilirlikten na-haber 
girişimci müsveddesi mi? O halde ekonomiye şekil 
vermelerini beklediğimiz, geleceğin patronları olacak 
pırıl pırıl güzide girişimcileri kanunlarla koruyalım ve 
parayı sevdirelim. Unutmayalım ki kavramlar, onla-
ra yüklendiği mana doğrultusunda esas anlamlarını 
kaybetmiş olmazlar; ancak geçici bir süre için suisti-
male uğramış sayılırlar ve er veya geç asıllarına geri 
dönerler... Zaman zaman manipülasyonla “araçlar” 
amaç olur, “amaçlar” araç olur, ama vakti gelince as-
lına dönerler.  Bu yüzden bir girişimcinin göstermesi 
gerektiği soğuk kanlılıkla “sınıfta kalmamak için sınıf-
landırmayı iyi yapmalıyız”... 
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ŞİRKETİNİZİN PRESTİJLİ 
ADRESİ SANAL OFİS 

İLE HAZIR

Sanal Ofis, yapmak istediğiniz iş ne olursa ol-
sun, eğer fiziksel bir mekana ihtiyacınız yoksa 
sizin için etkili bir çözümdür. Kendi işinizi kur-
ma yolunda ilk adım için ofis kiralama ve ofisi 
kullanılır hale getirme faaliyetlerinin ortaya çı-
karacağı yüksek maliyetlerin altına girmek is-
temiyorsanız yine sanal ofis imdadınıza yetişir. 
Sizi yüksek ofis kirası, aidat, ofis içi araç ge-
reç satın alma gibi masraf ve sorumluluklardan 
kurtaran sanal ofis hizmetleri sayesinde kay-
naklarınızı girişimcilik faaliyetleriniz için kulla-
nabilirsiniz.

Girişimcilikte modern ve yenilikçi vizyonla hareket eden, 
sık sık seyahat eden, ofise ihtiyaç duymadan çalışabilen 
kişilerin tercih ettiği sanal ofis avantajları, mali boyutuy-
la öne çıkar. Birçok işletme, KOBİ ya da freelancer için 
saygın bir posta adresi önemsiz görünüyor fakat aslında 
çoğu müşteri için bu oldukça farklı bir algı yaratıyor. Üst 
düzey bir avukatsanız, posta adresinizin bir ev adresi-
ne ait olmasını istemezsiniz. Aksi takdirde müşterileri-
niz yeteneklerinizin gerçek iş adresiniz kadar yetersiz 
olduğunu düşünebilir ve bu markasını oluşturmak; bir 
network yaratmak isteyen kişiler için hiç de iyi bir başlan-
gıç sayılmaz. Sanal ofis, bu noktada kullanıcılarına özel 
kurumsal bir adres, profesyonellik, uygun maliyet; çağrı 
karşılama, ücretsiz toplantı odası, faks, kargo karşıla-

ma gibi özel hizmetler sunuyor. Bu durum da sanal ofisi, 
home office ya da klasik ofise oranla daha çok tercih 
edilir kılıyor. Çalışanlar, herhangi bir mekâna ve zama-
na bağlı kalmaksızın klasik bir ofiste sahip olabilecekleri 
imkânlara sahip bir şekilde işletmelerini yönetebiliyor.

Hangi İş Dalları Sanal Ofis Kullanımına Uygun?

Sanal ofisi sistemleri çalışma saatlerinin büyük bir bö-
lümünde ofise ihtiyaç duymayan, mobil olarak çalışan, 
çalışma saatlerinin büyük kısmını müşteri ziyaretlerinde 
geçiren iş kolları için uygun bir ofis sistemidir. Aynı za-
manda home office çalışan ama profesyonel görünümü-
nü tamamlamak isteyenler için de son derece uygundur. 
Bu sistem sayesinde evden çalışanlar hem resmi ve 
profesyonel bir adrese sahip olur hem de profesyonel 
sekreterlik hizmeti ve kargoların alınması hizmeti saye-
sinde işle ilgili hiçbir aktivite sekteye uğramaz.

Avantajlar

• Prestijli Yasal Adres
• Kartvizitiniz ve şirket imajınız için prestijli bir adre-

siniz olur.
• Posta / Kargo Takibi
• Çağrı Karşılama Hizmeti
• Ücretsiz Toplantı Salonu
• Ücretsiz Lounge / Masa Kullanımı

Özdemir: “Sanal Ofis Birçok İş Kolunun Kurtarıcısı Olacak”
Salgınla birlikte çalışma 
dünyasına yönelik uygula-
malar artıyor. İş yaşamının 
gündemine giren sanal ofis 
hizmetleri de büyüyen alan-
lar arasında. Endless Office 
CEO’su Gökmen Özdemir, 
“Sanal ofis sektörünün göz-
le görülür bir şekilde hızla 
büyüdüğünü söyleyebili-
rim. 3 yılda fiziki ofise ihti-
yaç duymayan birçok iş ko-
lunun kurtarıcısı olacağını 
öngörüyoruz” dedi.

Gökmen Özdemir, “Sanal Ofis 
ayrıcalığıyla fiziki bir ofise git-
meksizin vergi levhası üzerinde 
göstereceğiniz yasal adres, pos-
ta, kurye, kargo bildirimi ve taki-
bi, şirketinize özel telefon numa-
rası ve IP adresi, ayda 10 saat 
toplantı odası kullanımı, 4 ayrı 
lokasyonda toplantı rezervasyo-
nu opsiyonu ve en önemlisi sto-
pajdan muafiyet gibi avantajları 
sunan Endless Off ice çözüm or-

tağınız olacak” diye 
konuştu.

Endless Office 
Çözüm Ortağınız 
Olacak

Endless Office, 
2018’in nisan ayın-
dan bu yana ofis 
çözümleri ile ilgili fa-
aliyetlerini yürütmek-
tedir. Farklı ölçekte 
ve farklı ihtiyaçtaki 
işletmeler için kap-
samlı bir şekilde hiz-
met vermeye, tüm 
ofis ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu bağlamda profesyonel ekibi 
her kurumla özel olarak ilgilen-
mekte ve kurumunuza özel ola-
rak hazırlanmaktadır.
Firma, dört farklı lokasyonda bu-
lunan ofis çözümleriyle şehrin en 
prestijli konumlarında çalışma 
fırsatı sağlıyor. Prestijli konum-
larda uygun maliyetlerle dilediği-

niz ofis çözümlerimizden yararla-
nabilirsiniz. 

• İstanbul Avrupa yakasının en 
merkezi noktası olan Şişli Torun 
Center

• İş hayatının yeni merkezi Ata-
şehir’in merkezinde bulunan Vo-
gue Business Center

• İzmir Bayraklı’da Av-
rupa’nın En Yüksek 5. 
projesi ünvanını ka-
zanmış ikiz kulelerin 
arasında bulunan Fol-
kart Towers Business 
Center

• İngiltere’nin başkenti 
Londra‘nın en prestijli 
konumunda bulunan 
Londra Bloomsbury

Endless Office kurum-
lara; sanal ofis, hazır 
ofis, sabit masa ve 
toplantı odası kirala-
ma çözümleri sunu-
yor. 

Endless Office CEO’su Gökmen Özdemir



80 81

DOSYA: SANAL OFİSDOSYA: SANAL OFİS

Onur: “Üyelerimize “Kullanımlı” ve “Kullanımsız” 
Sanal Ofis Seçeneği Sunuyoruz”

Kolektif House 
Kurucu Ortağı ve 
CEO’su Ahmet 

Onur, üyelerine ‘kullanımlı 
ve kullanımsız’ sanal 
ofisler sunduklarını ifade 
ediyor.

Kolektif House 
Kurucu Ortağı ve 
CEO’su Ahmet 
Onur ile Sanal 
Ofis üzerine ko-
nuştuk.

Sanal ofis nedir? 
İşleyiş tam ola-
rak nasıl sağla-
nıyor?

Çalışma haya-
tının doğasında 
yaşanan değişim-
de Kolektif House 
olarak ofis ihti-
yaçlarını stratejik 
perspektif ile ele 
alıyoruz. Her ihti-
yaca uygun ola-
rak geliştirdiğimiz 
bireysel, kurum-
sal, dijital/inovatif 
çözümlerimizden 
en optimum kom-
binasyonları su-
narak şirketlerin 
ve çalışanların ih-
tiyaçlarını destek-
lemede öncü rol 
üstleniyoruz. 

Bu noktada Sa-
nal Ofis, fiziksel 
bir hazır ofis ih-
tiyacı olmayan-
ların iş kurma 

maliyetlerini düşürerek, dilediği 
lokasyonumuzu yasal adresi ola-
rak göstermenin yanında posta ve 
kargolarını da bize emanet edebi-
leceği bir üyelik modelimizdir. Ayrı-
ca yeni şirket kurmak isteyenlerin 
vergi dairesine gittiklerinde yasal 

bir adres göstermeleri gerekiyor. 
Sanal ofis üyelik modelimiz bu 
noktada ister şahıs şirketi ister li-
mited şirketi olsun yalnızca iş kur-
mak için yasal bir adrese ihtiyacı 
olanların da bu sorununa çözüm 
sunuyor. 

Sanal ofise başvurmak için mev-
cut şirketin taşınma işlemi için 
güncel vergi levhası imza sirkü-
leri ve ticaret sicil gazetesi gerekli 
iken, yeni şirket kuruluşu için ise 
kimlik bilgileri yeterli oluyor. Üye 
olmak isteyenler fiziki başvurunun 
yanında online başvuru ile de sa-
dece birkaç dakika içinde sanal 
ofise sahip olabiliyor. 

Sanal ofisin bildiğimiz standart 
ofisten farkı nedir? Sanal ofisin 
hizmet kapsamı tam olarak nasıl 
işler?

Kolektif House olarak üyelerimize 
“kullanımlı” ve “kullanımsız” olmak 
üzere 2 farklı sanal ofis seçeneği 
sunuyoruz. 

Kullanımsız Sanal Ofis seçene-
ğimizde, üyelerimiz prestijli bir iş 
adresine sahip olup, profesyonel 
imajlarını korurken, posta ve kar-
go alımları da profesyonel ekiple-
rimiz tarafından yapılıyor. Üyele-
rimiz ayrıca KoPerks ile Kolektif 
dünyasına özel indirimlerden fay-
dalanabilirken, Kolektif ekosistemi 
ile networking ve işbirliği fırsatları 
da yakalıyor. Tüm bunlara ek ola-
rak üyelerimiz isteğe bağlı olarak 
sekreterlik hizmetinden de yarar-
lanabiliyor.

Kullanımlı Sanal Ofis seçeneği-

mizde ise tüm bunlara ek olarak 
üyelerimiz bağlı olduğu lokasyon-
daki ortak çalışma alanlarını ayda 
3 gün, toplantı odalarını ise ayda 
3 saat kullanabiliyor. Ayrıca ofisle-
rimizde sınırsız filtre kahve ve çay 
ikramlarımız da bulunuyor.

Sanal ofisin yeni kurulacak ya 
da hali hazırda kurulmuş şirket-
ler ve merkez ya da şube gös-
termek isteyen firmalara katkıla-
rı nedir? 

İster kullanımlı ister kullanımsız 
olsun Kolektif House olarak kul-
lanıcılarımıza sunduğumuz Sanal 
Ofis’in faydalarını başlıklar halinde 
kısaca özetlemem gerekirse; 

Basit ve hızlı çözüm: Sanal Ofis 
üyelik modelimiz yeni şirket kur-
mak isteyen girişimcilerin yasal 
bir adres göstermeleri için basit ve 
hızlı bir çözüm sunuyor. Aynı za-
manda Kolektif House Sanal Ofis 
modelimiz, genel giderleri önemli 
ölçüde düşürerek modern çalış-
maya uygun bir başlangıç için de 
ideal bir çözüm. 

Profesyonel imaj: Kolektif House 
Sanal Ofis modelimiz ile üyeleri-
mize prestijli bir iş adresine sahip 
olma fırsatı sunarken, ek olarak 
üyelerimizin markalarının profes-
yonel ve güvenilir imajını koruma-
sına da katkı sağlıyoruz. 

Posta ve kargolar güvenilir el-
lerde: Posta ve kargoların takibini 
evden yürütmek kolay ve sağlıklı 
olmadığı gibi toplantının ortasında 
çalan kapı zili, teslimatı geciken 
evraklar ve eve gelen ardı arkası 
kesilmeyen paketler iş hayatında 
kaosa da neden olabiliyor. Tam da 
bu noktada Sanal Ofis modelimiz 
ile üyelerimizin üzerindeki bu yükü 
alıyor, posta ve kargo teslimat sü-
recinizi profesyonel ekibimiz ile 
yönetiyoruz. 

Esnek çalışma hayatı altyapısı: 
Kolektif House Sanal Ofis mode-
limizin bir başka yararı da esnek 
çalışmaya altyapı sunması. Sa-
nal Ofis modelimizde üyelerimiz 
lokasyonlarımızı sadece adres 
olarak belirleyip, ister evden ister 
parktan ister sahilden; internet 

bağlantısı kurabilecekleri diledik-
leri her yerden çalışabildiği gibi 
kullanımlı sanal üyelik modelimiz 
ile ortak çalışma alanlarını ve 
toplantı odalarını kullanma fırsatı 
da yakalıyor. Öte yandan Kolektif 
dünyasına sunduğumuz avantaj-
ları ve hizmetlerimizi dijitale taşıdı-
ğımız Dijital Üyelik ile “kullandığın 
kadar öde” sistemini de getirerek 
kullanıcıların günlük ofis/toplantı 
salonu ihtiyaçlarına basit ve hızlı 
çözüm sunuyoruz. Böylece Sanal 
Ofis üyeliğinin ihtiyaçlar doğrul-
tusunda Dijital Üyelik modeli ile 
birlikte desteklenmesini sağlar-
ken; network imkânı sunmanın, iş 
birliğini mümkün kılmanın, yeniliği 
teşvik etmenin, ekip motivasyonu-
nu artırmanın yanında her bireyin 
kendisine göre daha verimli bir ça-
lışma sistemi oturtmasına da yar-
dımcı oluyoruz.

Çevre dostu: Sanal Ofis modeli-
miz ayrıca ofise gidiş-dönüş yol-
culuğunu azalttığı için çevre dostu 
bir çözüm olarak da öne çıkıyor. 
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Kaya: “Fiziksel Ofislerini Kapatan Şirketin
 Yasal Adres İhtiyacını Karşılıyoruz”

Sanal Ofisler Maliyet Avantajı Sunuyor

MySpaceMR, girişimcilere özel ödeme seçenekleri ve ek paketlerle
 ihtiyaç duyabilecekleri tüm gereksinimlerine yardımcı olmaya çalışıyor.

MySpaceMR Kurucusu M. Erdinç 
Kaya sanal ofis ile alakalı sorularımızı 
yanıtladı.

Sanal ofis nedir? Sanal ofisin hiz-
met kapsamı nedir? 

Sanal ofis yıllardır var olan ve bilgi sa-
hibi olan firmalar için süper avantajlar 
sunan bir hizmet türüdür. Her şirketin 
ticari faaliyetlerine başlayabilmesi ya 
da mevcut faaliyetlerine devam edebil-
mesi için bir yasal adrese ihtiyacı var-
dır. MySpace Meeting Rooms olarak 
sanal ofis hizmetimizle şirketlerin bu 
ihtiyaçlarına çözüm sağlıyoruz. Geli-
şen teknoloji ve malum küresel pande-
minin de etkileriyle artık birçok sektör 
ofisten çalışma durumunda vazgeçe-
rek çalışanlarına evlerinden çalışma 
imkanı sunmaya başladı. Bundan do-
layı kullanılmayan ofislerin, kira stopaj 
faturalar, sarf malzemeler gibi büyük 
masraflar oluşturduğunu fark ederek 
alternatif arayışlara yöneldiler. İşte 

tam bu aşamada MySpaceMR ola-
rak biz devreye giriyoruz ve fiziksel 
ofislerini kapatan şirketin yasal adres 
ihtiyacını karşılıyoruz. Bu hizmetimiz 
sayesinde şirket hem masraflarından 
kurtuluyor hem de prestijli bir yasal ad-
rese sahip oluyor. Tabii ki, sanal ofis 
hizmetimiz sadece büyük şirketler için 
değil aynı zamanda ticari faaliyetlerine 
yeni başlayan genç girişimcilerimiz de 
bu hizmetten faydalanabiliyor. Yeni bir 
girişimcinin yaşadığı en büyük sorun-
lardan birisi de finansman kaynağıdır. 
Bundan dolayı ofis masrafları dekoras-
yon faturalar gibi masraflar yüzünden 
faaliyete geçirilemeyen birçok girişim 
fikri, sadece fikir aşamasında kalıyor. 
Biz MySpaceMR olarak girişimcilere 
hayallerinin peşinden gitmeleri ve ger-
çekleştirmelerinden yanayız. Bundan 
dolayı girişimcilerimize özel ödeme 
seçenekleri ve ek paketlerimizle ihti-
yaç duyabilecekleri tüm gereksinimle-
rine yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Sanal ofis hizmetinden hangi şirket-
ler yararlanabilir?

Sanal ofis hizmetlerimizden istisnasız 
her şirket türü yararlanabilmektedir 
ve mevcut algının aksine sanal ofis 
hizmeti tamamen yasal bir hizmet tü-
rüdür. En küçük girişimciden en büyük 
çok şirketli firmalara kadar tüm şirket 
türleri sanal ofis hizmetinin avantaj-
larından faydalanabilirler. Şahıs şir-
ketinden anonim şirketlere kadar her 
büyüklükte şirket bu hizmetten ve 
avantajlarından yararlanabilmektedir. 
Sanal ofis hizmetlerimizden yararla-
nan şirketlerin bir diğer kazancı da 
kargo evrak ve tebligatlarının günlük 

olarak teslim alınarak kendilerine bildi-
riliyor olması. Böylelikle gelen herhan-
gi bir evrakı geri dönmüyor, tebligatla-
rında süre kaybı yaşamıyorlar. 

Sanal ofis hizmetinin çeşitleri neler-
dir?

Sanal ofis hizmeti en temel paket 
olup, yasal adres gösterimi ve kargo 
evrak tebligat takibini içermektedir. 
Bunun yanında müşterilerimiz talep 
etmeleri durumunda, kurumsal hat 
hizmetimizden de faydalanabilmekte-
dirler. Müşterimiz eğer çalışmak için 
alan talep ederse de burada iki farklı 
seçeneğimizle hizmet verebiliyoruz. 
Co-working ve hazır ofis hizmetleri-
miz ise fiziksel kullanımlı paketleri-
miz. Co-working paketimizi kısada 
Sanal ofis + çalışma masası olarak 
tanımlayabiliriz. Co-working müşteri-
lerimiz sanal ofis hizmetine ek olarak 
ofisimizdeki ortak kullanım alanlarını 
kullanabilmektedirler. Kullandıkları 
süre boyunca ofisimizdeki çay kahve 
ikramlarımız, yüksek hızlı internetimiz 
gibi hizmetlerimizde herhangi bir üc-
ret ödemeden yararlanabilirler. Hazır 
ofis müşterilerimize ise sadece onların 
kullanımına ait bir ofis tahsis ediyoruz. 
Ofisin mobilyalarından rutin temizli-
ğine kadar tüm hizmetlerden ücretsiz 
yararlanabiliyorlar, ayrıca sekreterlik 
hizmetimizden de yararlanabiliyorlar. 
Düşünsenize aylık 2.500 tl gibi bir 
ücrete hem dekorasyonu yapılmış bir 
ofisiniz oluyor hem sekreteriniz oluyor 
hem de elektrik su ısınma gibi hiç bir 
masraf ödemiyorsunuz. İste biz MyS-
paceMR olarak şirketlere bu mobiliteyi 
ve konforu sunuyoruz.

Olmadık Ofis Kurucusu A. 
Seçkin Canan, sanal ofislerin 
maliyet avantajı sunduğunu 
ifade ediyor.

Sanal ofisler, dijital dünyaya kapı açar 
ve pek çok avantajı da beraberinde 
getirir. Tüm ofis ihtiyaçlarınızı ve za-
manınızı verimli bir şekilde kullanarak 
masraflarınızı minimuma indirebilir, iş 
hayatınızın yönetimini kendi elinize 
alabilirsiniz. Olmadık Ofis Kurucusu 
A. Seçkin Canan Sanal Ofis hakkın-
daki sorularımızı yanıtladı.

Sanal ofisin hizmet kapsamı tam 
olarak nasıl işler?

Sanal ofis hizmetinden faydalanan 
şirketler, öncelikle resmi ve yasal bir 
adrese sahip olur. Böylece en büyük 
gider kalemleri arasında yer alan ofis 
kiralama ile doğalgaz, su, elektrik 
gibi aylık sabit masraflarla uğraşmak 
zorunda kalmaz. Öte yandan bu şir-
ketlerin posta gönderileri aynı adres 
aracılığıyla takip edilir, çağrıları ya-
nıtlanır. Bu sayede şirketlerin tüm 
iletişim ihtiyaçları rahatlıkla karşılanır. 
Sanal ofisler uygun fiyat seçenekleri-
ne sahip olmalarıyla da şirket bütçesi-
ne büyük katkı sağlar. Aynı zamanda 
şirketine prestij kazandırmak isteyen 
girişimciler tarafından da sıklıkla ter-
cih edilir. Kurumsal yapıları sayesinde 
şirketlerin profesyonel bir imaj kazan-
masına yardımcı olur, müşteriler üze-
rinde olumlu bir intiba bırakılmasını 
kolaylaştırır.

Sanal ofisin bildiğimiz standart 
ofisten farkı nedir?

Sanal ofislerin en büyük farkı, kuş-
kusuz maliyet avantajı sunması. Ör-
neğin eğer şirketiniz için küçük de 

olsa bağımsız bir ofis 
kiralamış olsaydınız, ofi-
sinize bulunduğu semte 
ve binaya uygun olarak 
bir kira sözleşmesi yap-
manız ve her ay bu söz-
leşmeden doğan stopaj 
bedelini ödemeniz gere-
kecekti. Ancak gelirinizin 
şık bir ofisi kiralamaya 
yeterli olup olmayacağı 
konusu ilk başta öngö-
rebileceğiniz bir konu 
olmadığından, konforlu 
bir ortam yaratma fikrini-
zi ertelemek durumunda 
kalabilirdiniz. Oysa sanal ofisler ile za-
ten bu imkanlara sahip olan bir ortamı 
seçmeniz hemen mümkün olur. Ayrı-
ca sanal ofis hizmeti sunan şirketlerle 
yasal mevzuata uygun bir kira sözleş-
mesi yapabilirsiniz. Üstelik %18 KDV 
oranı dahil edilen, faturalı ve stopajsız 
bir kiralama yöntemini seçmiş olursu-
nuz. (Pandemi süresince devlet tara-
fından belirlenen bu oran %8) Bağım-
sız bir ofis kiralamanız durumunda ise 
her ay stopaj bedelini hesaplamak ve 
ayrıca ödemek zorunluluğunuz bulu-
nur.

Sanal ofisin,yeni kurulacak ya da 
hali hazırda kurulmuş şirketlere 
veya merkez ya da şube göstermek 
isteyen firmalara katkıları nedir? İş-
leyiş tam olarak nasıl sağlanıyor?

Her ne kadar farklılık gösterse de her 
şirket türünde yasal prosedürü baş-
latmak için gereken en temel ihtiyaç: 
Resmi ve yasal adres. Şirket kurulum 
süreçleri için ayırmanız gereken büt-
çeler göz önünde bulundurulduğunda, 
şirketinizin yasal adresini belirleyebil-
mek için bir ofis kiralamak veya stopaj 
vergisi ödemeyi kabul ederek ev adre-
sini kullanmak gibi çözümlerle maddi 

külfet yaratmanın ötesine geçemezi-
niz. Sanal ofis kiralama seçeceği tam 
da bu noktada şirket kurmak isteyen 
ya da merkezini taşımak isteyenlerin 
imdadına yetişiyor. Yeni kurulacak şir-
ketlerin sanal ofis hizmetinden fayda-
lanabilmeleri için öncelikli olarak sa-
dece kimlik ve ikametgah belgelerini 
yetkililerle paylaşmaları yeterli oluyor. 
Eğer kurulacak şirket tüzel ise (L.T.D. 
veya A.Ş.) sözleşme öncesi MER-
SİS’ten şirket kaydı açılması ve şirket 
unvanı ile potansiyel vergi numarası-
nın paylaşılması gerekiyor. Eğer hali 
hazırda bir şirket, merkezini taşımak 
ya da yeni bir şube açmak istiyorsa; 
şirkete ait vergi levhası, ticaret sicil 
gazetesi, imza sirküsü, yetkili kimlik 
fotokopisi ve ikâmetgah belgesinin 
gönderilmesi talep ediliyor. İşte bu 
noktada Olmadık Ofis, İstanbul’un Ba-
lat semtinde sanal ofis kiralamak iste-
yenlere sanal adres sunar. Olmadık 
Ofis’te; resmi adres, yasal mevzuata 
uygun kira sözleşmesi, faturalı ve sto-
pajsız ofis kiralama, posta ve kargo 
yönetimi, çağrı yanıtlama, 7/24 online 
erişim imkanı ile kredi kartıyla aylık 
ödeme hizmetleri yer alır.Tüm olanak-
ları kapsayan tek fiyat üzerinden ayda 
yalnızca 100 TL + KDV’ye sanal bir 
ofis, yasal bir adres sunuyor.
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Hukuk Büroları İçin ‘Sanal Ofis’ Çözümleri

Günümüz rekabet koşullarında prestij kazanmak ve bunun sonucu olarak başarılı işlere 
imza atarak iş verimini artırmak büyük bir başarı olarak kabul ediliyor.

Plaza Cubes modern, konforlu ofisleri, teknolojik altyapıya sahip toplantı odaları ve ortak 
alanları ile 4 Şehir ve 12 lokasyonda hizmet veriyor.

Plaza Cubes ofislerinin tamamı 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Düs-
seldorf ile 4 şehir ve 12 lokas-
yonda olmak üzere kolaylıkla 
ulaşabileceğiniz noktalardalar. 
Başta metro olmak üzere toplu 
taşıma ile ulaşım açısından en 
uygun lokasyonlarda bulunduğu 
gibi kendi özel aracınız ile ula-
şım sağlamak istediğinizde de 
rahatlıkla ulaşabiliyor ve otopark 
vb. imkanlardan da faydalanabi-
liyorsunuz. Ofislerin toplu taşı-
ma araçlarına yakınlığı özellikle 
trafiğin yoğun olduğu saatlere 
koyulan toplantılara yetişme hu-
susunda katılımcılara büyük 

avantaj sağlıyor.

İzmir’in En Merkezi 
Konumunda Ve Adliye’ye 
Oldukça Yakın Prestijli Bir 
İş Adresi

İş dünyasında prestij her zaman 
çok önemlidir. Şirketinizin imajı 
için iyi bir adrese sahip olmak ge-
rekiyor. Meslekleri gereği muha-
tap oldukları insan profilinin üst 
düzey olması bu durumu avukat-
lar için çok daha önemli kılıyor.

Türkiye’de İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de, Almanya’da ise Düssel-

dorf’ta yer alan ofislerin bulun-
dukları şehrin iş dünyası için en 
prestijli lokasyonlarında yer alı-
yor olması en önemli avantajlar-
dan biri. Hazır ve sanal ofislerde 
hukuk büronuz için Plaza Cubes 
Mistral ofisi adres göstererek bu 
imajınızı sağlamlaştırabilirsiniz.

Üstelik bu imkana kiracıların brüt 
kira bedelinin yüzde 20’si olarak 
ödediği stopaj vergisini ödeme-
den sahip olabilirsiniz.

Çağrı Yanıtlama ve 
Yönlendirme Hizmeti

Hazır ofis ve sanal ofis hizme-
tiniz kapsamında tarafınıza bir 
adet telefon numarası tahsis 
edilmektedir. Hazır ofislerde ta-
rafınıza gelen çağrıların karşılan-
ması profesyonel bir ekip tarafın-
dan şirket isminizle gerçekleşir. 
Öncesinde size bilgisi verilerek 
hazır ofisinizdeki dahili telefonu-
nuza yönlendirmesi yapılır.

Sanal ofis hizmeti kapsamında 
ise tarafınıza gelen çağrılarınız 
yine şirket isminizle cevaplanır 
ve arayan bilgisinin elektronik 
postayla iletilmesi sağlanır. Bu 
sayede sekreterya tarafı için har-
camış olduğunuz bütçeden kur-
tularak tasarruf etmiş olursunuz.

Kargo, Posta ve Fax Takibi

Hazır ofis hizmeti alan müşteri-
ler için kargo, posta vb. tüm ev-
raklar müşteri ilişkileri yönetici-
ler tarafından karşılanarak gün 
içinde odanıza bırakılır. Sanal 
ofis hizmetinde ise şirketiniz adı-
na gelen tüm evraklarınız posta 
odasında muhafaza edilip, istedi-
ğiniz şekilde tarafınıza ulaştırılır. 
Ya da ofisi ziyaretiniz sırasında 
kendiniz elden teslim alabilirsi-
niz. Ayrıca gelen fakslarınız tara-
tılmak sureti ile elektronik posta 
yoluyla tarafınıza ulaştırılır.
 
Toplantı Odası Kullanım 
Hakkı

Plaza Cubes İzmir Mistral Ofi-
si’nden kiralama yapan hazır ofis 
müşterilerinin her gün 1 saat top-
lantı odalarını kullanma hakları 
bulunmaktadır. Sanal ofis hizme-
tinde ise satın alınan paket kap-
samında ayda 1 ile 5 saat ara-
sında değişen sürelerde toplantı 
odalarını kullanım hakları vardır.

Kullanım sağlayacağınızı önce-
den belirterek odayı ayırtmanız 
yeterlidir. Ayrıca toplantı odala-
rında bulunan LCD monitörde 
kullanım için hizmetinizdedir. 
Talep doğrultusunda projeksiyon 
hizmeti de sağlanır.

Kreatif Tasarıma Sahip 
Ortak Alanlar

Firma, tüm ofisleri birinci sınıf 
mobilyalar ile donatarak sizlere 
konforlu bir ortam sunuyor. Her 
biri tasarımı ile göz kamaştıran 
lounge alanları, özellikle Plaza 
Cubes İzmir Mistral ofisin eşsiz 
manzarasına sahip lounge ala-
nını misafirlerinizi ağırlamak ve 
yoğun geçen dava süreçlerinizde 
kafanızı dinlemek için kullanabi-
lirsiniz. Sürpriz ikramlar ve sı-
nırsız sıcak içecek servisi mesai 
saatleri içinde devam etmektedir.

Ayrıca ortak alanlarda gerçekleş-
tirilen etkinlikler sayesinde Start-
up’lar, yeni iş kuranlar, küçük, 
orta ve büyük ölçekli işletmeler, 
her sektörden yerli veya ulusla-
rarası şirket temsilcisi ile aynı 
ortamda sosyalleşerek network 
imkanı elde edebilirsiniz. 

Önemli Toplantılarınız için 
Modern Toplantı Odaları

İş hayatının en önemli etkinlik-
lerinden bir tanesi de toplantılar. 
İşleriniz ile ilgili aşamaları konuş-
tuğunuz, değerlendirdiğiniz ve 
bunun sonucunda tüm önemli 
kararları aldığınız toplantıların 
verimli geçmesi oldukça önemli 
bir konu. Dolayısıyla bu kararları 
verdiğiniz mekanlar sadece basit 
bir toplantı odası değil basit bir 
odadan daha fazlasına sahip ol-
mak zorunda.

Plaza Cubes İzmir Mistral ofi-
sinde ihtiyacınız olan tüm teknik 
donanıma sahip olan toplantı 
odaları önceden belirttiğiniz kişi 
sayısına göre siz gelmeden or-
ganize ediliyor.

Toplantı sırasında sizin için ge-
rekli olan Projeksiyon, LCD ek-
ran, Flipchart, Beyaz tahta, Ses 
sistemi ve mikrofon vb. tüm teç-
hizatın gerekli kurulumu ve kont-
rolü kurum içinde hazır bulunan 
Plaza Cubes’ün profesyonel IT 
destek ekibi tarafından sağlanı-
yor.
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Sanal Ofis İle Şirketler Dilediği Yerde Ve Şekilde Çalışabiliyor

Regus, 30 yıldan 
uzun süredir 
işletmelerin 

çalışanları için 
mükemmel çalışma 
alanını bulmasına 
ve oluşturmasına 
yardımcı oluyor.
Sanal Ofis konsept ilk olarak 
1990’larda üretken, profesyonel or-
tamlara ihtiyaç duyan işletmeler için 
popüler bir çalışma alanı çözümü 
olarak ortaya çıktı. Bunlar, küçük bir 
işletme, şirket veya geleneksel bir 
ofis alanı olmayan yeni bir başlan-
gıç için ideal olan temel özelliklere 
ve ekstralara sahip, isteğe bağlı iş 
yerleridir.

Sanal bir ofisin özellikleri sağlayıcı-
ya ve konuma bağlı olabilir, ancak 
standart olarak Wi-Fi, toplantı odası 
erişimi ve çağrı yönetimi gibi temel iş 
hizmetlerini beklemelisiniz.
SANAL BİR OFİSİN SAHİP 
OLMASI GEREKEN 6 ÖZELLİK

Anında Profesyonel İş Adresi

Anında iş adresi, işlerini profesyo-
nelleştirmek veya başka yerlerdeki 
varlıklarını genişletmek isteyen iş-
letme sahipleri için uygun ve uygun 
maliyetli bir çözümdür.

İşlerinin tüm bölümleri arasında 
eşzamanlılık yaratır ve müşteri ve 
meslektaş yazışmaları, şirket belge-
leri, kartvizitler ve çevrimiçi listeler 
için kullanılabilir. 

900’den fazla şehirde varlığınızı ge-

nişletmek ve bağımsız bir ofis kur-
manın maliyetinin çok altında daha 
fazla müşteri çekmek için birden faz-
la iş adresi satın alınabilir. Bu, yerel 
olanaklar veya ulaşım bağlantıları 
nedeniyle belirli alanlarda faaliyet 
gösteren hizmetleri arayan müşteri-
ler için caziptir.

İsteğe Bağlı Toplantı Odası 
Erişimi

Sanal ofis, yüz yüze toplantılar veya 
video konferans için toplantı alanla-
rına, konferans odalarına ve yaratıcı 
ara odalarına erişim sağlar. Bunlar 
sadece birkaç tıklama ile ihtiyacınız 
olduğu sürece gün içinde rezerve 
edilebilir Regus’un mobil uygulama-
sında.

Çalışma günü baştan sona telaş-
lı olabilir ve isteyeceğiniz son şey 

zaman kaybetmek veya müşterileri 
bekletmektir. Zor durumda iseniz bu 
rezervasyonlar ideal çözüm olabilir.

Çağrı Ve Posta Yönetimi

Regus  Sanal Ofis paketi ile, bölge-
sel veya ulusal bir iş telefon numa-
rası seçebilir ve çalışma tarzınıza 
bağlı olarak kullandıkça öde veya 
sınırsız aramalar ayarlayabilirsiniz.
Regus,telefon yanıtlama hizmeti, 
çağrı yanıtlama baskısını kaldırabilir 
ve sizin için yapabilir. Profesyonel 
kadrosu  tarafından şirketinizin adıy-
la yanıtlanan özel bir yerel telefon 
numarası alırsınız. Çağrınızı nasıl 
yönlendireceğinizi seçebilirsiniz: 
Cep telefonunuza aktarabilir veya 
meşgulseniz sesli mesaja yönlendi-
rebiliriz.

Firma, gönderi geldiğinde, onu re-
sepsiyonda tutar ve günlük, haftalık 
veya aylık olarak kişisel posta adre-
sinize iletir. Herhangi bir acil mektup 
açılıp taranabilir ve gerekirse içerik 

size e-posta ile gönderilebilir. 

İçinizin Rahat Olması İçin İş 
Hizmetleri

Gün boyunca yardımcı olacak sanal 
asistanların yanı sıra, yüksek hızlı 
Wi-Fi, yazdırma ve tarama, 7/24 re-
sepsiyon ekibi ve ihtiyaç olduğunda 
kullanabileceğiniz kahve barları gibi 
temel iş hizmetlerinden de yararla-
nabilirsiniz. 

Tüm bunlar, ihtiyaç duyduğunuz 
anda, etrafınızda şekillenen esnek 
bir sözleşmeyle  sunulur.

Şehrin Her Yerindeki 
Konumlara Erişim

Paketlerin çoğunda bulunan popüler 
bir özellik, birden çok konuma eri-
şimdir. Sık sık iş için seyahat eden 
ve asla aynı yerde çok uzun süre 
kalmayan, sıcak masalara erişimi 
olan veya Business Lounge zorun-
ludur.

Sanal Ofis Plus ayrıca, herhangi bir 
yerde beş günlük özel ofis veya or-
tak çalışma erişimi gibi ek avantajlar 
sunar, böylece herhangi bir güçlük 
çekmeden önemli bir geçici toplantı 
veya görüşmeye ev sahipliği yapabi-
lirsiniz.

Ağınızı Büyütün

Ağ kurma, benzer düşünen insanlar-
la tanışmanın ve yeni iş bağlantıları 
kurmanın harika bir yoludur. Özellik-
le pandeminin bir sonucu olarak iş 
dünyası değiştiğinden, bu tür olayla-
rı kendiniz organize etmek zor ola-
bilir. Bunu sizin için kolaylaştırmak 
için firma yıl boyunca ağ oturumları, 
sanal etkinlikler ve sosyal fırsatlar 
sunuyor, böylece istediğiniz zaman 
ağ kurabilirsiniz. 

Sanal ofis hizmetleri, nerede olursa-
nız olun müşterilere, ortaklara, teda-
rikçilere veya eve yakın çalışmanızı 
sağlar.
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Sanal Ofis İle Giderleri En Aza İndirmek Mümkün
Küresel olarak teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısı arttıkça, hükümetler ve şirketler tarafından, 
virüsün yayılmasını durdurmak için, koruyucu tedbirler uygulanmaya başlanmıştır. Birçok şirket, ça-
lışanlarının evden çalışmalarına olanak sağlarken, toplantı ve eğitimleri kısıtlıyor ve tüm seyahat 
planlarını iptal ediyor. Sanal Ofis, üretkenlikle ilgili herhangi bir kısıtlama yaşamadan veya büyük 

maliyetlere maruz kalmadan, ev-ofis değişimini rahatlıkla destekleyebilir.

Sanal ofisin arkasındaki güçlü 
teknoloji müşterilerine, çağrıları 
yanıtlamak ve süzmek için pro-
fesyonel resepsiyonist ile aranma 
talimatlarını ve arama yönlendirme 
seçeneklerini online ve gerçek za-
manlı olarak güncelleme avantajı 
sunmaktadır. Aynı telefon numarası, 
ekip üyeleri, müşteriler ve tedarik-
çiler ile telekonferans görüşmeleri 
organize etmek için de kullanılabilir. 
Ayrıca, işletmeler kendi şehirlerinde 
posta kargo yönetimi hizmetlerini 
de içeren, güvenilir bir iş adresine 
de sahip olabilirler. Tüm bunlara ek 
olarak, yerinde veya uzaktan destek 
vermek için yetenekli bir sekreter 
ekibi de mevcuttur. Herhangi şirket 
veya girişimci, tek bir iletişim nok-
tası üzerinden, kendilerine tahsis 
edilmiş kişisel asistan aracılığıyla, 
çeşitli uzaktan ve eve teslim destek 

hizmetlere, diledikleri zaman erişe-
bilirler. Profesyonel bir ekip, yönetim 
desteği, çeviriler, profesyonel baskı, 
web sitesi tasarımı, sosyal medya 
yönetimi ve hatta İK desteği gibi çok 
geniş bir yelpazede hizmet verebil-
mekte ve sanal ofis müşterilerinin, 
birden fazla fatura ve satıcıyla uğ-
raşmak zorunda kalmadan, tek bir 
kontak üzerinden işlerine odaklan-
masını sağlar. Servcorp, işletmele-
rin prestijli bir adres, sabit telefon 
numarası ve profesyonel ekip des-
teği gibi tüm avantajlara, gelenek-
sel bir ofis alanına bağlı olmadan 
faydalanabilmeleri için, 1980 yılında 
Sanal Ofis konseptine öncülük etti. 
Sanal ofise sahip olan herhangi bir 
işletme, ofis giderlerini en aza indi-
rip, evden çalışırken, aynı zamanda 
birinci sınıf imajını korur ve küresel 
bir altyapıdan faydalanır. Dünyanın 

ilk ve önde gelen Sanal Ofis sağla-
yıcısı olan Servcorp, müşterilerinin 
mümkün olan en iyi hizmeti alması-
nı sağlamak için, BT ve telekom sis-
temlerine 100 milyon dolar yatırım 
yaptı.

160’ın Üzerinde Lokasyonda 
Hizmet Veriyor

Servcorp şu anda Avustralya, Yeni 
Zelanda, Japonya, İngiltere, Ameri-
ka, Çin, Hindistan, Avrupa ve Orta-
doğu’daki tüm şehir merkezlerinde 
olmak üzere, 160’ın üzerinde lokas-
yonda, uluslararası bir ağda hizmet 
vermektedir. Firmanın, yerinde veya 
uzaktan destek vermek için yete-
nekli bir sekreter ekibi de mevcuttur. 
Herhangi şirket veya girişimci, tek 
bir iletişim noktası üzerinden, ken-
dilerine tahsis edilmiş kişisel asistan 
aracılığıyla, çeşitli uzaktan ve eve 
teslim destek hizmetlere, diledikleri 
zaman erişebilirler. Günümüzün bu 
modern dünyasında, BT desteği ol-
madan hiç bir şirket ayakta kalamaz, 
bu nedenle yerel BT uzmanlarından 
oluşan bir ekip basit bilgisayar ta-
mirlerinden, ev - ofis cihazlarının ku-
rulmasına ve bu cihazlara şirket ağı 
üzerinden uzaktan bağlamaya veya 
karmaşık teknoloji sorunlarının çö-
zülmesine kadar, çeşitli durumlarda 
yardımcı olmak için 7/24 hizmetiniz-
dedir. Acil durumlarda ise, evinize 
en yakın lokasyonda online ve ger-
çek zamanlı rezervasyon yapabile-
ceğiniz, hijyenik toplantı odaları ve 
özel ofisler kullanılabilmektedir.

ELEKTRİKLİ SCOOTERLAR YASAL DÜZENLEMEYE 
KAVUŞTURULDU
Burcu Kırçıl - Avukat

Türkiye’nin birçok bölgesinde kul-
lanılan elektrikli scooterların pay-
laşım hizmetlerine yasal bir dü-
zenleme yapıldı. Av. Burcu Kırçıl, 
günümüzde revaçta olan elektrikli 
scooterlarla ilgili, araç sürücüleri-
nin ve scooter kullananların yeni 
düzenlenen yasaya göre nelere 
dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansı-
nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
aynı gün yürürlüğe girmiştir. Anılan 
yasa ile son dönemde Türkiye’nin 
birçok bölgesinde yaygınlaşmaya 
başlayan elektrikli scooterlar ve 
bunların paylaşım hizmetlerine 
yasal düzenleme getirilmiştir. Ka-
nun’un ifadesi ile “elektrikli scoo-
ter” ya da “e-scooter”; hızı en faz-
la 25 km/saate ulaşan, tekerlekli, 
ayak tahtası ve tutamağı olabilen, 
dikey bir direksiyon mekanizması 
içerebilen ve ayakta kullanılan ta-
şıt olarak tanımlanmıştır.

15 YAŞINDAN 
KÜÇÜKLER 
SCOOTER 
KULLANAMAYACAK 

E-scooterların 15 yaşında 
büyük kişiler tarafından 
kural olarak bisiklet yolu 
ve bisiklet şeritlerinde 
kullanılabilmesi mümkün-
dür. Araç sürücüleri tara-
fından sağa/sola dönüş-
lerde, bisiklet yolu veya 
şeridindeki e-scooter kul-
lanıcılarına ilk geçiş hakkı 
verilmesi zorunludur.

E-SCOOTER 
KULLANIMININ 
YASAK OLDUĞU 
YERLER NERESİ?

E-scooterların ayrı bisiklet yolu 
veya bisiklet şeridi varsa taşıt yo-
lunda; yayaların kullanmasına ay-
rılmış yerlerde; otoyol, şehirlerara-
sı karayolları ve azami hız sınırı 50 
km/s üzerinde olan karayollarında 
kullanılması ise yasaklanmıştır. 
Aynı şekilde ikiden fazla e-scoote-
rin taşıt yolunun bir şeridinde yan 
yana sürülmesi yahut sırtta taşı-
nabilen kişisel eşya harici yük ve 
yolcu taşınması için kullanılması 
yasaktır.

Yasal mevzuat hükümlerine uyma-
yan e-scooter sürücüleri hakkında 
2918 sayılı Karayolları Trafik Ka-
nunu uyarınca idari para cezası 
uygulanmasının önü açılmıştır. 
Kullanıcılara kısa süreli e-skuter 

kiralama imkânı veren paylaşımlı 
e-scooter hizmet sağlayıcılarının 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Ka-
nunu uyarınca işgal harcı ödemesi 
kararlaştırılmıştır. Yasal düzenle-
me gereğince her üç e-scooterin 
bir metrekare alan işgal ettiği ka-
bul edilerek işgal harcı hesapla-
nacaktır. Büyükşehir belediyele-
ri, il özel idareleri ve belediyeler 
e-scooter yollarının ve şeritlerinin, 
park ve şarj istasyonlarının yapı-
mı, bakımı ve onarımıyla ilgili iş-
leri yürütmekle sorumlu kılınmıştır. 
Bununla birlikte e-scooter ve kulla-
nımına ilişkin diğer hususların İçiş-
leri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı tarafından müştereken 
çıkarılacak yönetmelik ile belirle-
neceği şekilde düzenlenmiştir.
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TÜKETİCİ ‘BİR LASTİKTEN DAHA FAZLASINI’ İSTİYOR, 
FİRMALAR FARKLI OLMAK İÇİN AR-GE’YE YÖNELİYOR

Lastik konusunun en temel parametrelerini sağlamlık, dayanıklılık, konfor ve fiyat odaklılık oluşturuyor. 
Tüketicinin ‘bir lastikten daha fazlasını beklemesi lastik üreticilerini Ar-Ge’ye yönlendiriyor.

Türkiye lastik pazarı her geçen gün büyüyor. Trafiğe çıkan araç sayısı arttıkça lastiklerden beklentiler de bir o 
kadar çeşitleniyor ve artıyor.

LASTİK FİRMALARI AR-GE’YE YATIRIM YAPIYOR

Lastik firmaları, müşteri beklentilerini daha iyi karşılamak için Ar-Ge’ye yatırım yapıyor ve ürünlerinde sağlamlık 
kadar çeşitliliği de sunuyorlar. Lastik firmaları ar-ge odaklı yatırımlarla birbiriyle kıyasıya yarışıyor.

SAĞLAMLIK VE FİYAT ODAKLILIK OLMAZSA OLMAZ

Lastik konusunda olmazsa olmazlar arasında ‘sağlamlık ve fiyat odaklılık’ geliyor. KOBİLIFE Dergisi olarak bu 
sayımızda lastik konusunu sizin için derledik.

Continental Lastik Grubu’nda Hedef 2030
Continental Lastik Grubu, “Vision 
2030” stratejik programını açıkla-
dı. Buna göre Continental özellikle 
Asya ve Kuzey Amerika pazarların-
da payını artırarak, binek ve hafif 
ticari lastik segmentinde, elektrikli 
araçlar için lastikler ve ultra yüksek 
performanslı lastiklerle pazarda 
dünya genelinde büyümeye odak-
lanıyor. Conti360° filo hizmetleri, 
kamyon ve otobüs lastikleri seg-
mentinde tüm bölgelerde lokomotif 
rolü üstlenecek. Çok sayıda farklı 
endüstriyel kullanım alanına ilave 
olarak bisiklet, motosiklet ve yarış 
lastiklerini de içeren Continental’in 
Özel Lastikler iş kolu ise tarım las-
tikleri pazarında da kayda değer bir 
büyüme hedefliyor.

Akıllı Dijital Lastikleri Ve 
Sürdürülebilirlik Hedefleriyle 
Pazarda Fark Yaratacak

Lastik Grubu Başkanı ve Continen-
tal Yönetim Kurulu Üyesi Christi-
an Kötz, “Mükemmel lastik, bizim 
DNA’mızda var, öyle de kalacak. 
Bu sayede dünyada lider lastik üre-
ticileri arasında girdik. Şimdi ‘Vision 
2030’ stratejik programımızla güçlü 
konumumuzu daha da ileriye taşı-
maya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde akıllı dijital lastik çözüm-
lerimizi ve iddialı sürdürülebilirlik 
hedeflerimizi hayata geçirmemiz, 
başarımızda belirleyici olacak, böy-
lece pazarda fark yaratabileceğiz. 
Yeni ‘Vision 2030’ stratejik progra-
mı, organizasyonumuzu sistema-
tik olarak müşteri odaklı çözümler 
geliştirecek şekilde yapılandırmak 
ve müşteri ihtiyaçlarını tüm faali-
yetlerimizin merkezine yerleştirmek 
konusundaki kararlılığımızın altını 
çiziyor” dedi. Şu anda dünyanın en 

büyük üçüncü binek lastiği ve dör-
düncü kamyon lastiği üreticisi ko-
numunda bulunan Continental, pre-
mium binek, kamyon ve özel lastik 
portföyüyle lastik teknolojisinde en 
üst yenilikçi performansı temsil et-
meye devam edecek. Geçtiğimiz 
yıllarda üretim ağında dünya ge-
nelinde büyümesini sürdüren şirke-
tin son teknoloji üretim sistemleri, 
gelecekte daha verimli ve çevreye 
dost üretimi destekleyecek.

Dijital Çözümlerde Dünya 
Lideri Olmayı Hedefliyor

Continental, sistematik olarak yeni 
iş modelleri geliştirmeye ve premi-
um lastiklere odaklanan akıllı dijital 
çözümlerle eksiksiz bir ekosistem 
yaratmaya devam edecek. Mobili-
te sektöründe dünyanın en büyük 
elektronik, sensör sistemleri ve 
yazılım tedarikçilerinden biri olan 
Continental, bu konuda önemli bir 
rekabet avantajına sahip. Şirket, 
müşteriler ve diğer teknoloji firma-
ları ile sistematik olarak iş geliştir-
me ortaklıkları da yapıyor. Bu yak-
laşımla, Lastik Grubu 2030 yılına 
kadar hizmet tabanlı dijital çözüm-
lerde dünya lideri olmayı hedefliyor. 

Sürdürülebilirlik alanında da iddialı 
hedefler peşinde koşan Continen-
tal, 2030 yılına kadar lastik sek-
töründe en yenilikçi üretici olmayı 
hedefliyor. Bu düşünceyle, 2020 Ni-
san ayında dünya genelinde devam 
eden tüm proje ve faaliyetler, yeni 
oluşturulan Sürdürülebilirlik Depart-
manı altında toplandı. Sürdürülebi-
lirlik ve sorumluluk anlayışıyla yürü-
tülen ticari faaliyetler, uzun yıllardır 
Continental’in kurumsal stratejisinin 
ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. 
Bu faaliyetler, iklim değişikliği, dü-
şük emisyonlu mobilite, döngüsel 
ekonomi ve sürdürülebilir tedarik 
zincirleri gibi stratejik konular etra-
fında yoğunlaşarak değer zincirinin 
tüm aşamalarını kapsıyor.

2050 Yılına Kadar Lastiklerde 
Yüzde 100 Sürdürülebilir 
Malzemeler Kullanılacak

Continental, üretim, kullanım ve 
geri dönüşüm açısından geleceğin 
enerji verimliliği daha yüksek ve 
çevre dostu lastiğine ulaşmak için 
sistematik olarak yeni teknolojiler, 
alternatif malzemeler ve çevreye 
uyumlu üretim süreçleri alanların-
da Ar-Ge’ye yatırım yapıyor. Lastik 
üreticisi, bu çalışmalar sayesinde 
2050 yılına kadar lastik ürünle-
rinde kademeli olarak yüzde 100 
sürdürülebilir malzemeler kullan-
mayı hedefliyor. Lastik Grubu, su 
ve enerjinin verimli ve sürdürülebilir 
kullanımında da sektörünün lideri 
konumunda. Bugün Continental, 
üretilen her ton lastik başına en-
düstri ortalamasından yüzde 55 
daha az su ve yüzde 17 daha az 
enerji tüketiyor. 2030 yılına kadar 
ise ek olarak yüzde 20 daha tasar-
ruf sağlamayı hedefliyor.

Lastik Grubu Başkanı ve Continental 
Yönetim Kurulu Üyesi Christian Kötz
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Yatırım ve Ar-Ge Odaklı Firma Brisa,  Akıllı Hizmetleriyle 
2020’de de Ağır Ticari Lastik Pazarının Lideri

Bridgestone, Lassa ve Dayton 
markalarıyla Türkiye lastik pazarı 
lideri Brisa, 2020 yılında akıllı hiz-
metleri, ürün çeşitliliği ve sahadaki 
güçlü varlığı ile ağır ticari araç las-
tik pazarında güçlü performasını 
devam ettirdi. Pazarda her 3 las-
tikten birinde tercih edildi. Pande-
mi sürecinin etkisiyle, 2020 yılını 
%11 düşüşle 182 milyon adet ile 
kapatması öngürülen Dünya ağır 
ticari lastik pazarının gelecek 5 
yılda toparlanarak yıllık bazda %4 
artışla 227 milyon adede ulaşa-
cağı öngörülüyor. Türkiye, Doğu 
Avrupa bölgesi dahil edildiğinde 
Rusya’dan sonra 2. en büyük tica-
ri araç parkına sahip. Bu potansi-
yel ile Türkiye’de ağır ticari lastik 
pazarının 2020 yılında yaşanması 
öngörülen %7 daralmaya rağmen 
önümüzdeki 5 yıl içinde yıllık baz-
da %3 büyüme ile 2,4 milyon ade-
de ulaşması bekleniyor. 

Brisa, sahadaki güçlü varlığı ve 
müşterilerine sunduğu akıllı hiz-
metlerle liderliğini sürdürdü ve her 
3 lastikten birinde tercih edildi.  

Evren Güzel:  Sektörde 
Mobilite Dönüşümüne 
Liderlik Ediyoruz 

Pandeminin de etkisiyle otomotiv 
sektörü, elektrikli ve otonom araç-
lar ile bağlanabilirlik teknolojileri 
etrafında yeniden şekillenirken 
ticari araçlarda rota optimizas-
yonu, platooning gibi teknolojiler 
hızla önem kazandı. Filoların tüm 
operasyon maliyetlerini aşağı 
çeken ürün ve hizmetler, pazar-
da her zamankinden daha fazla 
talep görüyor. Bu süreçte çevik 
iş modelleri ve yeni nesil tekno-
lojilerden faydalanma anlamında 
önemli deneyimler kazanan Brisa, 
yeni normalin mobilite açısından 
getirdiği dönüşüme öncülük et-
meye hazırlanıyor. Brisa Pazarla-
ma Direktörü Evren Güzel; “Brisa 
olarak, uzun yıllardır, ortağımız 
Bridgestone’un bilgi birikiminden 
de beslenerek, trendleri yakından 
takip ediyor ve lastiğin ötesinde 
hizmetler sunmaya odaklanıyo-
ruz. Müşterilerimiz daha akıllı 
hizmet ve çözümler bekliyor. Filo 
müşterilerimiz ise değer odaklı, 

kapsamlı hizmetleri tercih ediyor. 
Lastiğin teknik özelliklerinden bek-
lentiler de giderek değişiyor. Yakıt 
verimliliği, daha uzun ömür, düşük 
yuvarlanma direnci, sıkı yol tutuş 
müşterilerimizin temel beklentileri 
haline gelmeye başladı. Kilomet-
re başına maliyetin de önem ka-
zandığını görüyoruz. Brisa olarak, 
lastiğin ötesinde akıllı hizmetleri-
miz, yenilikçi çalışmalarımızla bu 
alanda da liderliği üstleniyoruz. 
Bu yıl Profleet Filo Çözümlerimizi 
4 farklı pakette sunmaya başladık. 
Ürün, hizmet, ödeme ve Dijital Filo 
paketleri. Pandemi sürecinde de 
Dijital Filo çatısı altında, sektörde 
ilk olan uygulamalara imza attık.” 
diye konuştu.

Sektörün En Kapsamlı 
Hizmet Çeşitliliği İle Katma 
Değer Sunuyoruz

Güzel, “Ticari araç lastikleri sek-
töründe ‘Profleet’ hizmetlerimizle 
‘360 derece danışmanlık’ sunu-
yoruz. Filo müşterilerimizin las-
tiklerini anbean izliyoruz. En bü-
yük hedefimiz; detaylı analiz ve 
yönlendirmelerimiz sayesinde filo 
müşterilerimizin operasyonlarını 
sorunsuz bir şekilde yürütmeleri-
ne yardımcı olmak. Raporlamala-
rımızla verimliliklerine ve nitelikli 
büyümelerine katkıda bulunmak. 
Profleet adı altında sunduğumuz 
tüm hizmetler bir araya geldiğinde 
filolara, iş ortaklarına ve Türk eko-
nomisine ciddi katkılar sağlıyor. 
Tüm bu hizmetlerden faydalanan 
100 araçlık bir filonun yıllık ortala-
ma kârı 2 milyon TL. Türkiye’deki 
en iyi filo hizmet çeşitliliğine ve her 
müşteri segmentine uygun hizmet 

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel

gamına sahip olduklarına deği-
nerek “Toplam 15.354 kayıtlı filo 
müşterimiz var. 94 kişilik Profleet 
saha ekibimiz ile bugüne kadar 3,5 
milyon km yol kat ederek dünyayı 
100 kere turladı, toplam 4 milyon 
lastik ölçümü ve 243.286 müşteri 
ziyareti gerçekleştirdik. Geliştirdi-
ğimiz ürün, hizmet ve teknolojilerle 
müşterilerimize ve ülkemize katma 
değer yaratan akıllı çözümlerimizi 
bir bütün olarak sunmaya devam 
edeceğiz.” diye konuştu. 

Sektörde Bir İlk: Dijital Filo 
Uygulaması İle Akıllı İş 
Süreci Takibi

Dijital Filo, Brisa’nın sürekli gelişen 
ve son teknoloji ürünler içeren, her 
ticari araç segmentine uygun dijital 
hizmet gamı. Filolar, tüm dijital filo 
hizmetlerine mobil aplikasyon ile 
ulaşıp lastikleri, aracın altına takıl-
dığı andan itibaren ömrü boyunca 
takip edebiliyor. Brisa müşterileri 
filo analizi, lastik incelemeleri, kap-
lama analizi, hurda sorunları gibi 
Brisa’nın yaptığı saha çalışmaları-
nı şeffaf bir şekilde anlık görebili-
yor ve sahadaki sorunlardan anın-
da haberdar olabiliyor. Brisa, Dijital 
Filo çatısı altında, Aspects, TMP+ 
ve TPMS&Telematics hizmetlerini 

sunuyor. 

Sektörde Bir İlk: Filofix İle 
Tek Tuşla Tüm Ticari Araçlar 
İçin Mobil Yol Yardım Hizmeti 

Brisa 2020’de, sahadaki başarılı 
uygulamalarından biri olan Filofix 
yol yardım hizmetinin çok daha 
gelişmiş versiyonunu kullanıma 
açtı. Yolda bir sorunla karşılaşan 
Brisa müşterileri ister yurt içinde 
ister Avrupa’da olsun yalnızca bir 
telefonla 7/24 yol yardım hizmetini 
Türkçe olarak alabiliyorlardı. Şimdi 
Dijital Filo mobil uygulaması saye-
sinde tek tuşla bu yardıma ulaşa-
biliyorlar. 

Dijital Filo - Tpms (Lastik 
Basıncı Ölçme Sistemi) & 
Telematics Hizmetleri Bir 
Arada

Brisa, Filo araçlarının konum, arı-
za, mekanik bilgilerini ve sürücü 
davranışını raporlayan Telematics 
sistemleri ile lastik basınç ve sı-
caklığını ölçen TPMS hizmetlerini 
tek çatı altında toplayan ilk şirket 
oluyor. Brisa, yerli yazılım ile bu 
hizmetleri 2021 yılında devreye 
almayı planlıyor. Dijital Filo – As-

pects, filolara, lastik kaynaklı kayıp 
ve kazançları net bir şekilde gös-
teriyor, raporlar sayesinde tasarruf 
alanlarını daha net bir şekilde be-
lirliyor.  Dijital Filo - TMP+ lastiğin 
ilk günden ömrünü tamamlayana 
kadar geçen sürede adım adım ta-
kibini sağlıyor. Bu sistem ile lastik 
ve servis harcamalarının yönetimi, 
kayıp-çalıntı lastiklerin tespiti, tüm 
filo sistemlerine entegre olabilen 
ve özelleştirilebilen servis modülü, 
filoya özel projeksiyon raporları su-
nuluyor.   Brisa, ürün çeşitliği anla-
mında da yerli üretim çalışmalarını 
güçlendirerek ticari ürünler gru-
bunda pazarın ihtiyaçlarına hızlı 
bir şekilde cevap sunuyor. 2020 yı-
lında Energia 100S ürününü paza-
ra sunan Brisa, Lassa markası ile 
şehir içi otobüs sürücüleri için dört 
mevsim kullanılabilen özel bir ürün 
geliştirdi. Bandag ile de yüksek 
üretim teknolojisi ile lastik kaplama 
çözümü sunan Brisa, 2020 yılın-
da 110 bin lastik kaplayarak her 3 
lastik kaplama hizmetinden 1’inde 
tercih edildi. Brisa filo müşterile-
rinin %30’una kaplama hizmeti 
veriyor. Son 5 yılda 600 bin lastik 
kaplama hizmetiyle 420 milyon TL 
tasarruf sağlayarak, müşterileriyle 
birlikte hem ekonomik hem de çev-
resel bir fayda oluşturdu. 
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Goodyear, Dakar’da da Birinci Geldi Michelin, İşbirliği İle Daha Büyüyor, 
Müşterilerine Tam Destek Sağlıyor

Bu zafer, Dmitry Sotnikov’un bu-
güne dek Dakar’da kazandığı ilk 
Altın Madalya oldu. Co-Pilot Rus-
lan Akhmadeev ve mekanik usta-
sı Ilgiz Akhmetzianov ile beraber 
ilk aşamadan itibaren liderliği ele 
alan 507 numaralı ekip, genel sıra-
lamada da liderliği bırakmayarak, 
2021 yarışında zafere ulaşan taraf 
oldu. 501 numaralı ekipten Anton 
Shibalov, takım arkadaşı Sotni-
kov’un arkasından üst üste ikinci 
kez gümüş madalyayı kazandı ve 
KAMAZ-master takımı adına Da-
kar yarışında bir zafere daha imza 
attı.  509 Numaralı ekipten Dakar 
rallisinin deneyimli ismi Airat Mar-
deev ise yarışta bronz madalyayı 
alan isim oldu. Otoritelerce dünya-
nın en zorlu rallisi olarak nitelen-
dirilen Dakar Rallisi bu yıl da so-
luksuz mücadelelere sahne oldu. 
KAMAZ-master yöneticisi Vladimir 
Chagin Dakar Rallisi ile ilgili olarak 
şunları söyledi; “Dakar Rallisi çok 
önemli bir yarış. Titiz bir hazırlık, 
operasyon disiplini ve olağanüstü 

bir takım çalışması gerektiriyor. 
2021 Dakar Rallisi’nde kamyonlar, 
sürüş ve yol saptama becerileri ve 
mekanik teknisyenlerinin uzman-
lığı birçok kez sınanmış oldu. En 
küçük detaylarla dahi ilgilenmemiz 
gerekti ve takım, bu inanılmaz so-
nucu elde etmek için gece gündüz 
çalıştı. Firma olarak geliştirdiğimiz 
ileri düzey kamyon teknolojisinin 
yanında takımımızın yoluna de-
vam etmesini sağlayan hayati un-
surlardan biri sağlam lastikler. Hız 
son derece önemli olsa da, zorlu 
yol koşullarında yarışabilecek du-
rumda olmak ve rakiplerin önüne 
geçmek için lastikler çok önemli 
bir etken. Güvenilir ortağımız Go-
odyear ile takımlarımız, ne kadar 
beklenmedik durum veya zorlu bir 
mücadele ile karşılaşırlarsa karşı-
laşsınlar, standart Goodyear OF-
FROAD ORD lastiklerin olağanüs-
tü dayanıklılığı ve mükemmel yol 
tutuşunun onları bitiş çizgisinde 
zafere taşıyacağını bilir.”

Dayanıklılık, Daha Fazla 
Kullanım Süresi ve Toplam 
Sürüş Mesafesi

Goodyear Ticari İş Birimi Avrupa 
Pazarlama Direktörü Maciej Sz-
ymanski ise konuyla ilgili olarak; 
“KAMAZ-Master takımını tebrik 
ediyorum. Dakar rallisi kamyon 
segmentinde Altın, Gümüş ve 
Bronz madalyaların sahibi olmak 
inanılmaz bir başarı olmanın ya-
nında, takımın olağanüstü yarış 
uzmanlığı ile bu kamyonlar ve 
ekipmanlarındaki teknik ustalığın 
en büyük göstergesi. Böylece, 
araçların bu yıl tamamen yenile-
nen rota ile tek temas noktası olan 
lastiklerimizin üstün performansı 
da bir kez daha test edilmiş oldu. 
Lastiklerin dayanıklılığı, zorlu ze-
min koşullarına karşı direnci ve 
geliştirilmiş yol tutuşu, ekibin ku-
sursuz performansında büyük rol 
oynadı. Biz de, müşterilerimize 
bu yarışlarda geliştirdiğimiz tek-
nolojilerden yola çıkarak her türlü 
yol koşulunda aynı şekilde destek 
veriyoruz”  diye konuştu. FIA Av-
rupa Kamyon Yarışları Şampiyo-
nasının da tek lastik sağlayıcısı 
olan Goodyear, yollarda kullanılan 
standart ürün grubunun son dere-
ce zorlu kullanım koşullarında test 
etmekle tanınıyor.  Özellikle geliş-
miş karkas teknolojisinin sağladığı 
dayanıklılık, daha fazla kullanım 
süresi ve toplam sürüş mesafesi 
ile daha uzun toplam servis ömrü 
elde edilmesine doğrudan katkı 
sağlayan ve böylece, sektörün 
sürdürülebilir taşımacılık hedef-
lerini destekleyen önemli bir test 
kriteri.

Michelin, Viyana merkezli lojistik şir-
keti Bulung Lojistik şirketi ile işbirliği 
gerçekleştirdi. Bu işbirliği ile Bulung 
Lojistik’in araç filo lastik yönetimi, ve-
rimliliği, güvenliği ve bakımını Miche-
lin üstlenecek. Hem verimliliğe hem 
çevreye katkı Michelin Service and 
Solutions Ülke Müdürü Ali Yalçın, 
“Michelin ekibi olarak sunduğumuz 
yol yardımı, lastik bakımı-denetimi 
hizmetlerimiz, yakıt tasarruflu las-
tiklerimiz sayesinde filolar çevreye 
duyarlı şekilde güvenli ulaşım sağla-
maya devam edecek. Operasyonel 
mükemmellik sağlamaya odaklanan 
Michelin ekibi, filonun işlerini kolay-
laştıracak ve filo kaynaklarını opti-
mize ederek operasyonel maliyetleri 
düşürecek, tam güvenlik sağlayacak. 
Çevre ile ilgili sürekli artan endişele-
ri görünce, pazardaki çevre dostu 
ulaşım süreçlerini entegre etmeyi 
hedefleyen Bulung Lojistik’e yakıt 
tasarrufu için tasarlanan lastiklerimiz 

sayesinde, en çevreci çözümleri de 
sunuyoruz. Böylece Bulung Lojis-
tik’in verimliliğini artırırken diğer yan-
dan da karbondioksit emisyonunu 
minimuma indireceğiz. Avrupa’da 80 
yıldır toplam 20 ülkede devam eden 
Effitire hizmetlerimizi lojistik sektörü-
nün hızla büyüyen şirketlerden Bu-
lung Lojistik ile sürdürmekten gurur 
duyuyoruz. Yapılan anlaşma kapsa-
mında Bulung Lojistiğe 360 derece 
hizmet vereceğiz” dedi.

Lastik Giderlerini Düşürmek 
İçin Michelin İle Anlaştı

Michelin, Türkiye’nin lider gıda şir-
ketlerinden Eker Süt Ürünleri ile 
gerçekleştirdiği iş birliğini imza töre-
niyle duyurdu. Bu sayede 362 araç-
lık filonun lastik yönetimi, verimliliği, 
güvenliği ve bakımı Michelin’den 
sorulacak. Süt ve süt ürünleri alanın-
da 100’den fazla ürün çeşidi ile gıda 

sektörünün lider oyuncularından biri 
olan Eker, lastik yönetimi konusunda 
Michelin ile el sıkıştı. Yeni iş birliği 
kapsamında Eker Süt Ürünlerinin 
yaklaşık 450 araçlık soğuk zincir filo-
su, Michelin’in geniş hizmet ağından 
faydalanacak. Böylece Eker, Miche-
lin’in soğuk zincir araçları için özel 
olarak tasarladığı kilometre lastik 
yönetim modeliyle filolarının elveriş-
liliğini optimize ederken, lastik yöne-
timini kolaylaştıracak, bakım ve tam 
güvenlikle de operasyonel maliyetle-
rini de düşürmüş olacak. Eker Genel 
Merkezi’nde gerçekleştirilen imza 
törenine; Eker Süt Ürünleri Operas-
yondan Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Hamit Can, Lojistik Müdürü 
Selçuk Tekin, Michelin’den Michelin 
Binek ve Ticari Ürün Grupları Satış 
Direktörü Sertan Akçagöz , Michelin 
Solutions Ülke Müdürü Ali Yalçın ve 
Michelin Bursa Müşteri Yöneticisi 
Efe Kıray katıldı. 
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İntepe: Lastiklerinize Evlat Muamelesi Yapın, 
Kar ve Kış Lastiği Deyip Geçmeyin…!

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi 
altına alan kar yağışı, kentlerde 
ve şehirlerarası yollarda ulaşım-
da aksamalara neden oldu. Du-
rum böyle olunca, “Karlı ve buzlu 
zeminlerde nasıl araç kullanılma-
lı?” sorusu gündemin ilk sıralarına 
yerleşti. Türkiye’nin ilk ve tek tra-
fik radyosu Radyo Trafik, uzman 
görüşüyle bu soruya yanıt aradı. 
“Trafikte Yaşam” programında 
Radyo Trafik Genel Yayın Yönet-
meni Cezayir Doğan’ın sorularını 
yanıtlayan İleri Sürüş Teknikleri 
Uzmanı Mert İntepe önemli uya-
rılar yaptı. 

ÖNCELİKLE KAFAMIZI 
DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM

En önemli faktörün araçların kış 
şartlarına doğru şekilde hazır-
lanması olduğunu belirten Mert 
İntepe, “Öncelikle kafamızı değiş-
tirmemiz lazım. Aracımızın, tüm 
aksamlarından, sıvıların kontrolü-
ne kadar bakıma ihtiyacı var. Biz 
hep kış bastırdığında bu bakıma 
ihtiyaç duyuyoruz. 4 adet iyi bir 
kış lastiği olmayan birinin trafiğe 
çıkması emniyetli değil. Dünyanın 
gelişmiş ülkelerinde trafiğin bir 
yaz gününde ilerleyebildiği gibi 
kış gününde de emniyetli gide-
bilmesi için kış lastiğinden başka 
birincil çözüm yok!” şeklinde ko-
nuştu. 

KAR VE KIŞ LASTİĞİ

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı İnte-
pe, kış ve kar lastiği kavramları-
nın karıştırıldığına vurgu yaparak, 
“Kış lastiği, halk arasında bazen 
kar lastiği diye tabir ediliyor. Kar-

da iş yapar, karda çalışır gibi al-
gılanıyor. Hayır efendim, bunla-
rın adı kış lastiği… Hava soğuk 
da olsa ayaz da olsa yağmur da 
olsa fren kabiliyetini, tutunma ka-
biliyetini, viraj kabiliyetini arttırır. 
O yüzden bunların adı kar lastiği 
değildir.” ifadelerini kullandı.

ÖN VE ARKA LASTİKLER 
ARASINDAKİ TÜR FARKI

“Aracın az kullanıldığı gerekçe-
siyle sadece 2 lastiğin yeni ol-

masının yeterli olduğu düşüncesi 
yanlıştır.” diyen İntepe, ön lastik-
lerin yaz, arka lastiklerin kış las-
tiği olmasının, farkında olmadan 
aracın savrulmasına sebebiyet 
vereceğini aktardı. 

LASTİKLER NASIL 
MUHAFAZA EDİLMELİ

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı 
Mert İntepe, lastiklerin saklanma 
koşulları hakkında doğru bilinen 
yanlışlara da değindi: “Hiçbir im-

kanınız yoksa en basitinden las-
tiklerinizi evdeki çöp torbalarının 
içine tekli olarak koyun, ağzını 
bağlayarak hava almamasını, 
böylece de rutubet ve nemden 
uzak kalmasını sağlarsınız. Gü-
neş ışınlarından, soğuktan ve 
sıcaktan uzak tutacak bir yerde 
saklayıp lastiklerinizi depolayabi-
lirsiniz. “Lastik Otel” uygulaması 
yapan bazı işletmelerde, sadece 
depoya atılarak lastikler muhafa-
za ediliyor. Lastikleri bir depoda 
bekletmek yeterli değildir. Gere-
ğinden fazla lastiği üst üste ko-
yarsanız lastiğin ham maddesi 
ve hamurunda ezilmeler olur. O 
ezilmeler, bükülmeler lastikte ru-
tubetle beraber tutunma sorunları 
yaratır.  Yani lastiğe para vermek 
yetmiyor, onlara evlat muamelesi 
yapmamız lazım.”

BUZLU ZEMİNDE HER ŞEY 
OLABİLİR

Yola çıkıldığında araçta kış lasti-
ği de olsa bir fren testi yapmanın 
önemine değinen İntepe, “Las-
tiğin kapalı bir yerde durduktan 
sonra açık alana çıkıp soğuğu 
hissettiğinde verdiği tepki önem-
lidir. Zeminin durumunu bilmek, 
takip mesafesini dizayn etmemizi 
sağlar. Her koşul için bir çözüm 
var ama buzlu zeminler için aynı 
şeyleri söyleyemeyiz. Dünyada-
ki bütün makaleleri de okusak 
“yavaşlayın” demekten başka bir 
uyarıda bulunamıyoruz. Çünkü 
kimse buza fiziki olarak bir veri 
yükleyemiyor. Buzda her şey ola-
bilir. Böyle bir yoldaysak en güzeli 
güzergah değiştirmektir.” uyarı-
sında bulundu.

BUZDA KAYAN ARACA 
NASIL MÜDAHALE 
EDİLMELİ?

Mert İntepe, buzda kayan araca 
öncelikle erken fren yaparak mü-
dahale edilmesi gerektiğini söyle-
di. “Buzda fren yapmayacaksak 
neden kış lastiği aldım ben?” 
diyen İntepe, “Buzda kaymamı-
zın sebebi, yaklaşım hızımızın 
zemine göre fazla olması. İster 
istemez ‘frene basmayın’ demek 
bana göre ‘evden çıkmayın’ de-
mek. Yola çıkan her sürücü frene 
basacak. Buzda frene bastığı-
nızda pedalda titreme olacak ve 
ses gelecek. Hiç korkmadan fre-
ne sertçe basmanız gerekiyor ki; 
araç kaygan bir zeminde gittiğini 
anlayabilsin.” değerlendirmesini 
yaptı. Kardan yeni temizlenen yol-
da, temizlenen noktanın en tehli-
keli yer olduğuna da vurgu yapan 
Mert İntepe, “Kar temizlendikten 
sonra yolun buzlanma ihtimali 
oldukça yüksektir. Önümüzde bir 
araç karda iz açmışsa o izin üze-
rinden gitmek yerine lastiklerime 
güveniyor ve hızım da doğruysa 
basılmamış kar üzerinde gitmek, 
tutunma daha fazla olduğu için 
güvenlidir.” dedi.
 
KAYGAN ZEMİNLERDE 
OTOMATİK VE MANUEL 
ARAÇ KULLANIMI

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı İn-
tepe, otomatik şanzımanlı araç-
larda kalkış için 2. vitesin tercih 
edilmesinin patinajı önleyeceğini 
kaydetti. İntepe’ye göre, manuel 
şanzımana sahip araçlarda ise 1. 
viteste gaz vermek yerine debri-
yajın kavrama noktasında kalkış 
yapmak gerekiyor. 

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN 
NELERE DİKKAT 
EDİLMELİ?

Radyo Trafik Gönüllü Muhabirle-
rinden gelen soruları da yanıtla-
yan Mert İntepe, kış lastiği alırken 
dikkat edilmesi gereken hususları 
şu şekilde sıraladı: 
“Lastiğin yanak kısmında M+S 
harflerini görmek gerekir. Bu iba-
re lastiğin kış lastiği hamurundan 
üretildiğini gösterir. M+S iba-
resinin yanı sıra dağ figürünün 
içerisinde kar tanesi ibaresi de 
mevcutsa bu, iyi bir kış lastiği ol-
duğunu gösterir. Sonrasında ara-
ca uygun ebatlı lastik seçimi de 
oldukça önemli. Boyut ve ebat se-
çimi zemine tutunma konusunda 
önemlidir. Aracımıza göre kış las-
tiği bulunamadıysa, lastik ebadını 
büyütmek yerine bir küçük ebatta 
lastik tercih etmek gerekir.”
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Petlas, Her Alanda Olduğu Gibi 
İş Makinesi Lastiklerinde de Zirvede

Pirelli’de Hedefler Bitmiyor

PETLAS iş makineleri ve yol dışı 
lastikleri, yerli sermaye, yerli Ar-
Ge ve mühendislik, yerli iş gücü 
ile, Türkiye’nin tek çatı altında 
en büyük üretim tesis olan PET-
LAS’ın Kırşehir fabrikasında üre-
tiliyor. Özel nitelikli bu lastiklerin 
üretim ve gelişim aşamalarında, 
sahadan gelen kullanıcı bilgisini 
sürekli değerlendiren PETLAS, 
sahada belirlediği ihtiyaca göre 
geliştirdiği iş makinesi lastikleriyle 
ürün gamını sürekli genişletmeye 
devam ediyor. Tam Çelik İş Ma-
kinesi lastiklerinin ülkemizdeki ilk 
üreticisi ve segmentinde en fazla 
ürün çeşitliliğine ulaşmayı hedef-
leyen PETLAS’ın yüksek kaliteli 
ve uzun kullanım ömürlü iş ma-
kinesi lastikleri, sektör profesyo-
nelleri tarafından büyük beğeniyle 
karşılanıyor. Yapılmayanı yapma-
yı kendine ilke edinen PETLAS, 
ürünlerinde sağladığı sürekli iyi-
leştirme ile rekabetçi gücünü ar-
tırıyor.

Türkiye’nin tek çatı altında üre-
tim yapan en büyük lastik üretim 
tesisine sahip olan PETLAS, fab-
rika bünyesinde yer alan Ar-Ge 
Merkezi’nin de gücüyle, diğer tüm 
ürünlerinde olduğu gibi iş maki-
nesi alanında da her yıl yeni ge-
liştirdiği ürünlerle sektöre nitelikli 
çözümler sunmaya devam ediyor. 
Mermer ve kum ocağı, maden 

gibi yol dışı segmentler için özel 
olarak geliştirilmiş iş makinesi las-

tikleri ile en zorlu 
iş koşullarında 
bile ihtiyaç duyu-
lan çekiş gücü-
nü sunuyor. Sırt 
karışımı, lastiğe 
daha yüksek ke-
sik alma direnci 
ve aşınma di-

renci kazandırıyor. Çalışma sıra-
sında açığa çıkan yüksek ısı se-
bebiyle oluşan deformasyonlara 
karşı direnç, uzun kullanım ömrü 
ve yüksek performans vadediyor. 
PETLAS, iş makinesi ve yol dışı 
lastiklerde özellikle tam çelik iş 
makinesi lastikleri, lastikli yükle-
yici (Loader), greyder (Grader), 
belden kırmalı kaya kamyonu 

(Articulated Dump Truck) kullanı-
cılarının çalışma koşullarına göre 
özelleştirilmiş ürünler de sunuyor. 
Lastik taşıma, dayanım ve aşın-
ma gibi özelliklerinden çalışma 
koşullarının farklı ihtiyaçlarına 
göre yeniden tasarlanan lastikler 
kullanıcılarına maliyet avanta-
jı sağlıyor. PETLAS, iş makinesi 
sektörüne doğru, hızlı ve nitelikli 
ürünler sunmaya devam etmek 
için tedarikçileriyle bir araya gele-
rek beğeni ve değerlendirmelerini 
not ediyor. Bu değerlendirmeler, 
PETLAS inovasyon stratejisinin 
temelini oluşturan, farklı ürün ka-
tegorilerinde tüketicilerin beklenti 
ve ihtiyaçlarını öngörme ve kar-
şılama kararlılığı ile birleşiyor ve 
üstün nitelikli ürünlerle değere dö-
nüşüyor.

İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİNDE  
İHTİYACA ÖZEL TERZİ İŞİ 
ÇÖZÜMLER

En üst düzey performans ve gü-
venlik, Pirelli ile BMW Group ara-
sındaki en yeni iş birliğinin itici 
gücü oluyor. Pirelli, BMW 8 Seri-
sinin; en yeni modelleri Coupe, 
Gran Coupe, Cabrio ve M Sport 
için toplam 78 adet ‘terzi işi’ oriji-
nal ekipman (OE) homologasyon-
lu lastik yarattı. BMW’nin en lüks 
serisi olan 8 Serisi otomobillerde, 
en üst düzey performansı açığa 
çıkarmak ve en iyi güvenlik, kont-
rol ve hakimiyeti sağlamak için 
özel olarak geliştirilen 18 ila 20 inç 
Pirelli P Zero ve Cinturato P7 las-
tikler kullanılacak. Pirelli’nin ‘mü-
kemmel uyum’ felsefesine göre 
yaratılan ve BMW Group’un lüks 
‘grand touring’ serisi için orijinal 
ekipman olarak homologasyonu 
alınan lastikler, sürücü ve yolcula-
rın her koşulda araç içinde en üst 
düzey konforla seyahat etmesini 
sağlarken otomobilin üstün perfor-
mansına da katkıda bulunuyor. Bu 
lastikler, ıslak zeminde mükemmel 
fren performansı sunarken düşük 
dönme direnciyle zararlı emis-
yonları azaltarak sürdürülebilirliği 
destekliyor. Pirelli mühendisleri 
tarafından BMW Grubu’nun per-
formans beklentilerini karşılamak 
için geliştirilen lastikler, özel bir yıl-
dız işareti taşıyor. Lastiklerde ay-
rıca Run Flat teknolojisinin de bu-
lunması sayesinde lastik delinse 
veya aniden basınç kaybetse bile 
aracı kontrol altında tutmada çok 
büyük fayda sağlayan Run Flat 
lastikler sürücülerin 80 km/s hızla 
80 kilometre daha yol alabilmesi 
ihtimalini sağlıyor. 

BMW Group İçin Üretilen 
Lastikler Uzmanlardan Tam 
Not Aldı

Pirelli’nin en sportif otomobillere 
yönelik yeni P Zero lastikleri, bu 
alanda uzman medya kuruluşları-
nın yürüttüğü testlerde üstün ba-
şarı gösterdi. Bu testler, lastiklerin 
hem ıslak hem de kuru koşullarda 
mükemmel hakimiyet sağladığını, 
ayrıca hassas direksiyon tepki-
siyle dengeli geribildirim verdiğini 
ortaya koydu. Islak ve kuru zemin-
de fren mesafelerinin kısaldığı ve 
suda kızaklamaya karşı güçlü bir 
güvenlik payı olduğu da konuyla 
ilgili basında yer aldı. Sportif per-
formansa gelince, Pirelli P Zero 
pistte test edilen tur sürelerinin de 
kanıtladığı gibi hem kuru hem de 
ıslak zeminde mükemmel sürüş 
kabiliyetine sahip olduğunu gös-
terdi. Bu sonuçlar, BMW Group’un 
yüksek performanslı ünlü M serisi 
otomobilleri için homologasyonu 
alınan lastiklerde de kaydedildi. 

Pirelli’nin İzmit’teki Üretim 
Tesisi, Atıkların Tamamını 
Geri Dönüştürüyor

Pirelli Türkiye, İzmit’teki üretim 
tesislerinde %100 atık geri dönü-
şümü sağlandı. Bununla birlikte 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından belirlenen Sıfır Atık Yönet-
meliği’nde yer alan tüm kriterleri 
yerine getirdi ve ‘Sıfır Atık Belgesi’ 
almaya hak kazandı. Türkiye’de 
60 yılı aşan üretim geçmişi ile ülke 
ekonomisine önemli katkılarda 
bulunan lastik devi Pirelli Türkiye, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yer alan 
kriterleri yerine getirerek, “Sıfır 
Atık Belgesi”nin sahibi oldu. Bu-
nun yanında Pirelli Türkiye üretim 
tesislerinde %100 atık geri dönü-
şümünü sağladı.
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Prometeon Lastik Grubu’nda Gökçe Şenocak’a 
Uluslararası Görev

Tüm dünyada endüstriyel lastik 
odaklı tek şirket olan Prometeon 
Lastik Grubu’nun Türkiye, Rusya, 
Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi 
Ticaret Direktörü Gökçe Şeno-
cak, mevcut sorumluluk bölgesi-
ne ek olarak Orta Doğu ve Afrika 
(MEA) Bölgesi CCO’su olarak da 
görevlendirildi. Yeni görevlendir-
menin ardından Şenocak, toplam 
75 ülkenin içinde yer aldığı ve 
Türkiye’den yönetilen Prometeon 
MEA ve Rusya Bölgesi’nin Tica-

ret Direktörü (CCO) oldu. Tüm bu 
bölgelerdeki ticari operasyonlarla 
beraber iş ortakları yapılanması, 
satış ve pazarlama faaliyetlerini 
yönetecek olan Şenocak yenile-
me pazarı ile beraber orijinal ekip-
mandan da sorumlu olacak.  

Gökçe Şenocak kimdir? 

İstanbul Teknik Üniversitesi Me-
talurji Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olan Gökçe Şenocak, iş 

hayatına 2002 yılında Goodye-
ar’da başladı. Goodyear’da çe-
şitli görevlerde bulunan Şenocak, 
2008-2015 yılları arasında Tatko 
Grubu’nda Genel Müdürlük göre-
vi üstlendi. Şenocak, Ocak 2016 
itibariyle Pirelli’de Ticaret Direktö-
rü olarak görev yapmaya başla-
dı. 2018’den bu yana Prometeon 
Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kaf-
kaslar Bölgesi Ticaret Direktörlüğü 
görevini yürüten Şenocak, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

2020 YILINI REKORLA KAPATTIK
Z. Altan Elmas / Konutder Yönetim Kurulu Başkanı - Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Konut satışları 2020 yılında bir önce-
ki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 mil-
yon 499 bin 316 oldu. 1,5 milyonluk 
konut satışıyla 2020 rekorla kapatıldı. 
Konut satışlarında, yine İstanbul, 265 
bin 98 konut satışı ve yüzde 17,7 ile 
en yüksek paya sahip oldu. Geçtiği-
miz yıla göre yaklaşık 100 binlik artış 
sağlandı. 
 
İpotekli Satış Ocak – Aralık 
Döneminde Azaldı

2020 Aralık dönemi verilerine bakıldı-
ğında; ipotekli konut satışları bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,9 
azalış göstererek 14 bin 631 oldu. 
Toplam konut satışları içinde ipotekli 
satışların payı ise yüzde 13,8 olarak 
gerçekleşti. Kaybın nedeni, Ağustos 
başından itibaren devam eden faiz 
artışının Eylül ayı itibarıyla kademeli 
olarak yükselmesidir. 

2020’de EV’lendik

2020 yılına pozitif beklentilerle baş-
landı ve Mart ayına kadar da epey 
yol alındı. Konut satışları ilk çeyrekte 
gayet iyiydi. Daha sonra bilindiği üze-
re pandemi her şeyi etkiledi. Hayat 
durunca tüm ekonomik faaliyetler de 
durmak zorunda kaldı. Ancak alınan 
tedbirlerle ve kampanyalarla topar-
lanma yaşandı. Haziran’dan itibaren 
yaklaşık 3 ay devam eden düşük faiz-
li kampanya dönemi ise sektörün re-
kor sayıda satışlar gerçekleştirdiği ve 
toparlandığı bir dönem oldu. Devam 
eden aylarda çok sert olmamakla bir-
likte kademeli düşüşler yaşadık. Eylül 
ve Ekim aylarında faiz artışına bağlı, 
satışlarda gerilemeler oldu. Ancak 
bunu olumsuz bir işaret olarak algıla-
mamak gerekir. Son iki yılda yaşanan 

iniş-çıkış döneminin bitmesi 
ve satışların uzun vadeli or-
talamalarına geri dönmesi 
olarak bakmak daha doğru 
olabilir. Her şeye rağmen 
2020 yılını iyi kapattık. Sıkın-
tılı bir yıl olsa da konut stoku-
nun erimesi bakımından ve-
rimli geçirdiğimiz bir yıl oldu.

Gayrimenkul Altınla 
Baş Başa Gidiyor

Türk insanına yatırım sorul-
duğunda altınla konutun baş 
başa gittiği görülüyor. Gayrimenkul 
sektörü bu sene dolardan fazla prim 
yaptı.  Birinci ve ikinci elde ciddi bir 
konut stoku söz konusuydu. Bu 3 
yıl içinde özellikle 2020 yılında hem 
birinci elde hem de ikinci elde konut 
stokları ciddi şekilde eridi. Bu da ko-
nut fiyatlarına yansıyor.  

Sektör Üzerindeki Ataleti Attı

Sektör üzerindeki ataleti attı diyebili-
riz. Pandeminin hala sürüyor olması, 
kredi maliyetlerinin yüzde 19-20’ler 
arasında olmasıyla ipotekli satışların 
daraldığını görüyoruz. Ancak sektör 
üretime devam ediyor.  

Yabancıya Satışta Yılı İyi 
Kapattık

2020 yılında yabancıya satışta, yüz-
de 10,3’lük bir azalış gerçekleşti. Bu 
tabloya pandeminin neden olduğu 
açıkça görülmekte. 2020 yılında ya-
bancı alıcılara 40 bin 812 konut sa-
tıldı. Yabancılara yapılan konut satış-
larında 2020 yılında ilk sırayı 19 bin 
175 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 
bin 735 konut ile Antalya aldı. 2020 

yılının son çeyreğine baktığımızda 
tüm zamanların en yüksek yabacıya 
satışı olduğunu görüyoruz. Yeni yılda 
aşının da devreye girmesiyle satışla-
rın ivmelenerek 2021 yılını takip eden 
aylarda tablonun daha da olumlu 
seyredeceğini öngörmekteyiz. 

2021’De Yeni Proje 
Lansmanları Olacak

2021’de mutlaka yeni proje yeni lans-
manları göreceğiz. Bahar aylarından 
itibaren yeni projeler devreye gire-
cektir. 2016-2017 deki gibi bir tempo 
beklemiyorum daha ayağa yere ba-
san daha ölçülü bir hareket olacaktır. 
Türkiye’nin gayrimenkul sektörünün 
aktivitesine ve üretimine ihtiyacı var. 
Hem istihdam açısından hem de 
diğer sektörlere olan katkısı açısın-
dan aynı zamanda kentsel dönüşüm 
mecburiyetimiz var. Gayrimenkul 
sektörünün yüzde 7-8 bandında bir 
büyüklüğe ulaşması gerekiyor. Şu 
anda daha gerideyiz; yüzde 6’lar ci-
varındayız. Bu anlamda 2021’in ikinci 
yarısında azda olsa yeni projelerle 
üretime devam edeceğiz. İyi bir sene 
bekliyoruz. Makul bir büyüme yılı ola-
cağını umuyoruz.
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BAUMİT TÜRKİYE’DE HEDEF, ÇİFT HANELİ BÜYÜME BİRİKİMEVİM, ŞUBE SAYISINI ARTIRARAK 
BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR

Baumit Türkiye Satış ve Pa-
zarlama Direktörü Erdil Dinçer, 
“İnovatif ürünlerimizden de al-
dığımız güçle, 2021 yılı için de 
Baumit Türkiye olarak çift ha-
neli bir büyüme hedefliyoruz” 
dedi.

Yapıların nefes almasını sağlayarak, 
sağlıklı, enerji ve ısı verimliliği yüksek, 
konforlu bir yaşam alanı sunan Bau-
mit, Avrupa’nın önde gelen mantola-
ma firmaları arasında yer alıyor. Tür-
kiye’deki faaliyetlerine 2007 yılında 
başlayan firma, dokuz farklı ürün gru-
bundaki 250’nin üzerindeki ürünüyle 
yapı malzemesi sektöründe faaliyet-
lerine devam ediyor. 2021’de de yeni 
inovatif ürünlerle daha da genişleyen 
ürün gamlarıyla müşterilerine hizmet 
vermeyi hedeflediklerini söyleyen 
Baumit Türkiye Satış ve Pazarlama 
Direktörü Erdil Dinçer, “İnovatif ürün-
lerimizden de aldığımız güçle, 2021 
yılı için de Baumit Türkiye olarak çift 
haneli bir büyüme hedefliyoruz. 2021 

yılında ısı yalıtımı sektöründeki ilk üç 
oyuncudan biri olmak için aralıksız 
çalışıyoruz” dedi.

Sektörün inşaat sektörüyle paralel 
büyümeye devam ettiğini belirten 
Dinçer, 2021’de de yeni inovatif ürün-
lerle daha da genişleyen ürün gam-
larıyla müşterilerine hizmet vermeyi 
hedeflediklerini aktardı. Baumit Tür-
kiye’nin Baumit’in yer aldığı diğer ül-
keler arasında sahip olduğu potansi-
yelle öne çıktığını aktaran Dinçer, “Bu 
da Türkiye’de pazarın gelişimine duy-
dukları güvenden kaynaklanıyor. Pa-
zarda Ar-Ge destekli inovatif ürünlere 
olan talep günden güne artıyor” diye 
konuştu. Yenilikçi ve inovatif ürünlerin 
sektörün gelişimi için önemine deği-
nen Dinçer, Baumit Türkiye olarak 
geliştirdikleri ürünlerin odağında, bi-
reylerin yaşamını daha konforlu hale 
getirmek olduğuna dikkat çekti.  Bau-
mit olarak Türkiye’deki en geniş sıva 
ürün gamına sahip oldukları bilgisini 
veren Dinçer, Gebze’de bulunan fab-
rikalarında hem alçı, hem sıva, hem 
de kireç esaslı sıva üretimi yapan tek 
marka olduklarını dile getirdi. 

Ar-Ge’ye Büyük Önem Veriyor 

Ar-Ge çalışmalarının Avusturya Wop-
fing’de bulunan inovasyon merkezle-
rinde yapıldığını aktaran Dinçer, “Yeni 
inovatif ürünlerimiz Open Isı Yalıtım 
Sistemi ve Klima Sağlıklı Sıva ve 
Boya Sistemleri ile yaşam alanlarının 
da nefes almasını sağlıyoruz. Normal 
ısı yalıtım sistemlerine kıyasla 20 kat 
daha fazla nefes alan Open, rahat bir 
yaşam için ideal iç mekân iklimi oluş-
turuyor. Eski binalarda da rahatlıkla 
kullanılabilen sistem, olumsuz iklim 
koşullarından binaları koruyarak bi-
naların ömrünü uzatmaya yardımcı 

oluyor. İç ortamdaki nemin ideal de-
ğerler arasında kalmasını sağlayan 
Klima Sağlıklı Sıva ve Boya Sistem-
leri ise her mevsime uygun, orman 
tazeliğinde ve optimum bir iç mekân 
iklimi elde edilmesini sağlıyor. Kireç 
taşı içeren mineral bazlı bir sıva olan 
Klima, nefes alabilmesiyle doğal nem 
düzenleyici görevini üstleniyor. Stan-
dart iç mekân sıvalarıyla karşılaştırıl-
dığında çok daha kısa sürede daha 
fazla nem emebilen Klima, nemi 
azalttıktan sonra iç mekân havasına 
yavaşça ve eşit şekilde yeniden orta-
ma vererek doğal hava sirkülasyonu 
sağlıyor” şeklide konuştu. 

“Pandemiye Karşı 
Önlemlerimizi Aldık”

Pandeminin her sektör gibi kendi sek-
törlerini de etkilediğini ileten Dinçer, 
uzmanların bu etkilerin önümüzdeki 
bir iki yıl daha devam edeceğini ve bu 
süreç içinde toparlanma yaşanaca-
ğını öngördüklerini aktardı. “Baumit 
Türkiye olarak olası tüm senaryolara 
karşı önlemlerimizi alıyoruz” diyen 
Dinçer, pazarın küçülüyor ve zor za-
manlardan geçiyor gibi görünmesine 
karşın değişen ihtiyaç ve beklentilere 
yanıt verecek inovatif ürünlere ilgi ve 
talebin her zaman yükselen bir ivme 
ile devam edeceğine değindi. Bau-
mit’in yıllık ortalama 45 milyon met-
rekare ısı yalıtımı ve 6,5 milyon ton 
üretim kapasitesiyle  Avrupa’nın en 
büyük üreticileri arasında yer aldığını 
söyleyen Dinçer, “Gebze’de bulunan 
üretim tesisimiz 2008’de faaliyete 
geçti. Tesis, yıllık 300 bin ton üretim 
kapasitesine ve likit üretim yetene-
ğine sahip. Bugün, İstanbul’dan Art-
vin’e, Samsun’dan Mersin’e 50’ye ya-
kın ilde 200’ün üstünde bayimizle tüm 
Türkiye’ye hizmet veriyoruz” dedi.

Birikimevim Yönetim 
Kurulu Başkanı Os-
man Telli, “Doğru bir 
yolda ilerlemeye ve 

güçlenmeye devam ediyo-
ruz. 2021’de de şube sayımı-
zı artırarak artan bir ivmey-
le büyümeyi hedefliyoruz” 
dedi.

Telli Grup kuruluşu olan ve 32 yılı 
aşkın süredir  otomotiv, sigorta, 
geri dönüşüm ve yazılım sektör-
lerinde hizmet veren  Birikime-
vim, faizsiz finansman sistemiyle 
kişileri en uygun maliyetlerle ev 
ve  araç sahibi yapmak için yola 
çıktı. Firma, gayrimenkul ve araç 
sahibi olmak isteyenlerin, kendi 
tercihlerine göre şekillenen sabit, 
erken teslimatlı ve serbest olmak 
üzere üç farklı sistemle hayalleri-
ni gerçeğe çevirmeyi amaçlıyor.  
Covid-19’un tüm pazarı etkileyen 
bir süreç olduğunu söyleyen Biri-
kimevim Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Telli, “Bu dönemde de bü-
yümeye ve şubelerimize yenilerini 
eklemeye devam ettik. 2020 yı-
lını şube sayısı ve ciro olarak iki 
kat büyümeyle tamamladık. Ge-

çen yıl İzmir’de yaşanan deprem 
sonrasında İzmir’de yer alan dört 
aktif şubemizde yoğun bir talep 
yaşadık ve satışlarımızı artırdık. 
Pandemi sürecini fırsata çevire-
rek, eksiklerimizi giderdik ve güç-
lendik. Doğru bir yolda ilerlemeye 
ve güçlenmeye devam ediyoruz. 
2021’de de şube sayımızı artıra-
rak artan bir ivmeyle büyümeyi 

hedefliyoruz” dedi. “2020 yılında 
ev sahibi olmak isteyen müşterile-
rimizden  talepleri değerlendirdiği-
mizde bunların yüzde 60’ının yeni 
proje, yüzde 40’nın ise ikinci el 
konut olduğunu gördük” diyen Tel-
li, ev sahibi olmak isteyen müşte-
rilerinin daha kompakt, 2+1 evleri 
tercih ettiklerini dile getirdi. 

“Pandemide Ev Sahibi Olmak İsteyenlerin Sayısı Arttı”

Pandemiyle birlikte ev sahibi olmak isteyen kişilerin sayısının ciddi bir artış gösterdiğini 
söyleyen Telli, sözlerine şöyle devam etti: “Evlerinde çok daha fazla zaman geçirenler, ev 
sahibi olmanın değerini anladı. Birikimevim olarak çıkış noktamız bizimle bu yola çıkmak 
isteyen herkesi ev değil, yuva sahibi yapmak. Bu fikirden yola çıkan bir marka olmak pan-
demi sürecinde bizi dinamik ve üretken tuttu. Pandemi sürecinde kullandığımız ve yenile-
rini eklediğimiz dijital dönüşüm projelerimizi geliştirerek uygulamaya geçirdik. Depremin 
etkilediği İzmir’de yeni projelerde ev sahibi olma talebi arttı. İzmir’de satışlarımız yüzde 60 
artış gösterdi.”
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BODRUM MUTFAK MOBİLYA’NIN HEDEFİ
 YÜZDE 30’UN ÜZERİNDE BÜYÜMEK

Bodrum Mutfak Mobilya 
Kurucusu Mustafa Güneri, 
“2020 yılını yüzde 20’nin üze-
rinde büyümeyle kapattık. 
2021 yılı hedefimiz,  yüzde 30 
ve üzerinde büyümek” dedi. 

Mustafa Güneri, 1969 yılında Bod-
rum’da dünyaya geldi. İlk, orta ve 
lise tahsilini Bodrum’da tamam-
ladı. 14 yaşına geldiğimde, mavi 
yolculuğu başlatan kaptanların-
dan biri olan, babası eski süngerci 
Mehmet Yılmaz Güneri’nin yanın-
da miço olarak çalışmaya başladı. 
Askerlik dönüşü denize veda etme 
kararı alan Güneri, “ Bu durum o 
dönem babamla aramı açsa da 
şimdi gururla izlediği bir markanın 
doğuşuna vesile oldu” dedi. Meh-
met Yılmaz Güneri ile Bodrum 
Mutfak Mobilya’nın yanı sıra, pan-
deminin sektörü etkileri üzerine 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Bodrum Mutfak Mobilya’nın ku-
ruluş hikâyesinden bahsedebi-
lir misiniz?

Denizcilik mesleğinden sonra 
ayakları karaya basan, kendi kök-
leri üzerinde büyüyüp genişleye-
cek bir marka olma hedefiyle 1996 
yılında mutfak mobilyası işine baş-
ladım. Bodrum’da hazır mutfak 
üretimini ilk yapan firmalardan biri 
oldum. Sonrasında kendi işçilik ve 
hünerimizi sergileyebileceğimiz 
masif bölümünü de bünyemize ka-
tarak hazır ve modüler sistemden 
bağımsız, özgür mutfaklar tasarla-
maya başladık. Standart, üretimin 
kalite kıstaslarını korumak için 
markamız için vazgeçilmez olsa 

da fikri ve tasarımı asla 
standarda bağlamama 
kararı alarak, butik üre-
tim ve hizmet anlayışını o 
yıllarda benimsedik. 2003 
yılında mobilya katego-
risini de bünyemize ta-
şıyarak genişleyen talep 
üzerine 700 metrekare 
alan içinde gerçekleşen 
üretim, 7 bin metrekare 
üretim parkuruna sahip 
entegre üretim tesisine 
dönüştü. Denizcilik yap-
tığım dönemde öğren-
diklerim Bodrum Mutfak 
Mobilya’nın da rotasını 
çizdi. Doğru ve düzgün 
bir rota gerçek bir plandır, 
denizde doğayla müca-
dele, engellere ve zor-
luklara karşı başarmaktır. 
Sıfır hata ile gemiyi yüz-
dürmek toplam kalitedir. 
Markalaşma sürecinde 
sektörün açık denizinde 
hızla seyreden firmamız, 
sadece Bodrum’da değil 
tüm Türkiye’de mutfak 
mobilya sektöründe ilkler 
sıralamasında yer alma-
yı başardı. Bir markanın 
değer kavramını, sahip olduğu 
parçaların maddi boyutundan öte 
hikayesi belirler. Biz hikayemi-
zi dostlarımız olarak andığımız 
müşterilerimiz ile birlikte yazıyo-
ruz. Daha fazla kazanmayı değil 
kaliteden ödün vermeden, değer 
yaratmayı amaçlıyoruz. Çeşitliliğe 
ve derinliğe önem veriyor, doğru 
bulduklarımızı uygulamaktan vaz-
geçmeyen öncüler olmaya çalışı-
yoruz. 

TASARIM EKİBİNİN SICAK 
DİYALOGDA KALMASINA 
FAYDA SAĞLIYOR

Üretim kapasitesiniz hakkında 
bilgi verir misiniz?

Bodrum Konacık Sanayi Bölge-
sinde yer alan üretim tesisi, ma-
ğazaya sadece 1 kilometre uzak-
lıkta yer alıyor. Üretim tesisinin 
merkezde yer alması sevkiyatı ve 

çözüm sunma hızını artırmakta 
ayrıca mağazayla olan yakınlığı 
üretim bölümüyle tasarım ekibinin 
sıcak diyalogda kalmasına fayda 
sağlıyor. Bu da müşterilerimize 
sunulan hizmetin zamanlama ve 
nitelik bakımından kalitesini artı-
rıyor. Yurt içi ve dışındaki tasarım 
yeniliklerini, değişen ve gelişen 
teknolojiyi yakından takip ederek 
7 bin metrekarelik entegre üretim 
tesisimize gerekli yatırımı yapan, 
zamanında proje teslimi ile müşte-
rilerimizin olduğu kadar mimarların 
da güvenini kazanan bir firmayız. 
Farklı malzeme seçenekleri ile her 
segment ürünü bir arada sunan bu 
sayede müşterileri ile karar alma 
süreçlerini hızlandıran kuruluşu-
muzun üretim tesisinde sadece 
mutfak mobilyası bazında yılda 20 
bini aşan modül üretimi yapılıyor.

2020 yılını nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 2021 yılı hedefleriniz 
nelerdir? 

Piyasadaki durgunluğa ve yaşa-
nan birçok krize rağmen 2020 yılını 
yüzde 20’nin üzerinde büyümeyle 
kapatıyoruz. 2021 yılı hedefimiz 
ise yüzde 30 ve üzeri büyümeyi 
sağlamak. 2020 yılında yaşanan 
pandemi süreci ve terör 
olayları nedeniyle yaşa-
dığımız ekonomik dur-
gunluk bizi de etkiledi. 
Yaşanan olumsuzluklara 
rağmen Ar-Ge ve üretim 
çalışmalarımız ile kaliteli 
hizmet sunmaya devam 
ederek büyümeyi sür-
dürdük. 2021 yılında tüm 
bu olumsuzları geride 
bırakırsak hedeflerimize 
ulaşacağımızı öngörü-
yoruz. 

HAZIR MUTFAK 
PAZARI SON 

ZAMANLARDA YOĞUN İLGİ 
GÖRÜYOR

Mobilya sektöründe mutfak mo-
bilyasının payı ve büyüklüğü 
nedir?

Kentsel dönüşüm, düğün sektörü, 
KDV indirimi ve yenilenme ihtiya-
cı ile hızlı bir toparlanma süreci 
geçiren mobilya sektörü, son 10 
yılda 7 kat büyüme kaydetti. Yük-
sek katma değere sahip olmasıyla 
üretim çarkının en önemli parça-
larından olan mobilya sektöründe 
hazır mutfak pazarı son zamanlar-
da yoğun ilgi görüyor. 

Sektördeki kalifiye eleman sı-
kıntısı nasıl çözülebilir?

En önemli sermayemizi insan kay-
nağı olarak görüyorum. Markamı-
zın rekabet avantajlarını sürdürü-
lebilir kılmakta en önemli stratejik 
yatırımın kalifiye ve vasıflı insan 
gücü ve aklı olduğuna inanırım. 
Sektörde bu anlamda yaşanan sı-
kıntıyı Bodrum Mutfak Mobilya’nın 
kurum kültürü ve ustalık okulu al-
tında kendimiz geliştirmeye odak-
lanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sade-
ce ürün odaklı satış yapmıyoruz. 

Küresel bir köyde yaşıyoruz. Artık 
bilgiye ulaşmak kolay… Herkes 
istediği ürüne zahmetsiz bir yön-
temle ulaşabiliyor. Bu nedenle hiz-
met kalitesine ürün kalitesi kadar 
önem veriyoruz. 

Mobilya sektöründe iç pazarda 
yaşanan hareketlilik ne durum-
da?

Deprem gerçeğinin yanında pan-
demi süreci ile insanların evleri 
yaşam alanı olarak farklı bir gözle 
görmesi yatırım değeri kavramını 
yeniden şekillendirdi. Ev tercihle-
rinde “sağlıklı ve güvenli” iki tema 
olarak ortaya çıktı. Pandemi süre-
ciyle Akdeniz ve Ege kıyı şeridine 
göç yükselişe geçti. Özellikle Bod-
rum, Marmaris, Kuşadası gibi yer-
leşim yerlerine olan talep peraken-
de müşterimizin artmasına, ayrıca 
toplu konut projelerinin talep gör-
meye başlaması proje ağırlıklı 
iş portföyümüzün genişlemesini 
sağladı. Bodrum ve bölgesindeki 
artan gayrimenkul satışının yanı 
sıra, yazlık olarak alınan konutla-
rın 12 ay yaşanabilmesi için tadi-
lata girmesi, mobilya talebindeki 
yükselişin en büyük nedenlerin-
den. 

Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri
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KADI KIZI’NIN ODAĞINDA “İHRACAT” VAR

Kadı Kızı Yönetim Kuru-
lu Başkan Vekili Özlem 
Mekik,  “En önemli he-

defimiz, ülkemizin en önemli 
ekonomik ihtiyacı olan ihra-
cat çalışmalarına hız kazan-
dırmak” dedi. 

Kadı Kızı markası yapılan fikir 
paylaşımları sonucu ortaya çık-
mış. Marka adı için birçok öneriyi 
değerlendirdiklerini söyleyen Kadı 
Kızı Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Özlem Mekik,   “Özellikle bu 
markanın yerel, yöresel ve tarihi-
mizden gelen bir esintiyi içinde bu-
lundurması konusunda ekip olarak 
hemfikirdik. Kadı Kızı tüm bu özel-
likleri içinde barındırıyor olmasının 
yanında, güzelliğin ve kusursuzlu-
ğun çok ince bir tarifidir. Kadı Kızı 
yaklaşık iki yıldır altyapı çalışma-
larını sürdürdüğümüz bir projeydi. 
Pandeminin de ortaya çıkması ile 

beraber zorunlu bir hızlanmayla 
projeyi hayata geçirdik” diyor.  Öz-
lem Mekik ile Kadı Kızı’nın yanı 
sıra, pandeminin firmalarına ve 
sektöre etkisini konuştuk.  

Sizi tanıyabilir miyiz? 

1981 yılında İstanbul’da doğdum. 
Daha küçük yaşlarda babamın 
mutfak sevdasından etkilendim, 
genlerimden gelen el lezzetini, bit-
mek bilmeyen mutfak aşkı ve ça-
lışma azmiyle birleştirdim. İstanbul 
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve 
Seyahat Acentacılığı bölümünü bi-
tirerek işletmecilik kariyerinin de 
temelini atmış oldum. Hayatımı tu-
rizm sektörünün en önemli parçası 
olan gastronomi alanında uzman-
laşmaya adayarak, yurt içi ve dı-
şında restoran, mutfak, yiyecek-i-
çecek, servis yönetimi ve kalitesi, 
gıda hijyeni ve turizm pazarlaması 
konularında eğitimler aldım. 2004 

yılında “Ziyade Fasıl” markasını 
ve restoran zincirini hayata geçir-
dim. İlerleyen yıllarda İstanbul’un 
farklı köşelerinde açtığımız şube-
leriyle Ziyade Fasıl, yeme-içme 
sektörünün en önemli işletmele-
rinden biri haline geldi. Merkezi 
Brüksel’de bulunan ve ünü tüm 
dünyayı sarmış ITQI isimli “Üstün 
Lezzet Ödülleri” veren kuruluşun 
2018 yılında 140 “Masterchef”ten 
oluşan jüri kadrosunun içerisine 
girdim. Aynı unvan ile lezzet ödül-
lerinde jürilik yapan dünyadaki 
üç kadın şeften biri oldum. Gelen 
yoğun istek üzerine özel tariflerle 
hazırladığım “Özlem Mekik ile Gü-
nümüz Lezzetleri” kitabı Alfa Yayı-
nevi tarafından basıldı ve raflarda-
ki yerini aldı. 2018 yılında “Şehrin 
En İyileri” tarafından “Türkiye’nin 
En İyi Bayan Şefi” seçildim. “Sof-
ra Düzeni ve Sunumu” konusunda 
birçok firma ve markaya danış-
manlık yaptım. Milliyet Gazetesi 
“Favori Lezzetler” eki genel yayın 
yönetmeni ve aynı zamanda ya-
zarı olarak yazı yazmaya halen 
devam ediyorum. Yakın zamanda 
ikinci yemek kitabını hayata geçir-
meyi planlıyorum. 

Kadı Kızı nasıl ortaya çıktı? Sü-
reç nasıl ilerledi?

Kadı Kızı markasının doğuşu, ekip 
arkadaşlarımızın yaptığı fikir pay-
laşımları sonucu ortaya çıktı. Mar-
ka adı için birçok öneriyi değerlen-
dirdik. Özellikle bu markanın yerel, 
yöresel ve tarihimizden gelen bir 
esintiyi içinde bulundurması ko-
nusunda ekip olarak hemfikirdik. 
Kadı Kızı tüm bu özellikleri içinde 
barındırıyor olmasının yanında, 
güzelliğin ve kusursuzluğun çok 

ince bir tarifidir. Kadı Kızı yaklaşık 
iki yıldır altyapı çalışmalarını sür-
dürdüğümüz bir projeydi. Pande-
minin de ortaya çıkması ile bera-
ber zorunlu bir hızlanmayla projeyi 
hayata geçirdik.

Yol haritanız nedir?

Markamızın içinde yatan her şeyi 
kusursuz bir şekilde tüketicinin ge-
rek göz zevkine hitap edecek, ge-
rekse günlük hayatını kolaylaştıra-
cak standartlarda olan ürünlerimizi 
tüketicilerimiz ile buluşturmak. Bu 
kapsamda e-ticaret kanalı ile baş-
ladığımız yolculukta online ka-
nalda güçlü bir pazar payı elde 
etmeyi hedefliyoruz. Sonrasında 
da online kanalın dışında satış 
noktaları oluşturacağız. Ardından 
en önemli hedefimiz ülkemizin en 
önemli ekonomik ihtiyacı olan ih-
racat çalışmalarına hız kazandır-
mak.

Ürün gruplarınızdan bahseder 
misiniz?

Kadı Kızı masaüstü ve pişirim 
ürünlerine öncelik vererek oluş-
turduğu ürün gamına ilerleyen 
günlerde yine evlerde kullanılan 
birçok farklı ürün ile zenginlik ka-
tacak. Ana ürün grubu mutfak pişi-
rim ve sofra sunum ürünleridir.

2020 yılı firmanız açısından na-
sıl geçti?

Kadı Kızı olarak online pazardaki 
faaliyetlere 2020 yılının son çey-
reğinde başladık. Çok kısa sürede 
tüketicilerin güvenini ve beğenisini 
kazanan bir marka oldu. İyi hiz-
met, kaliteli ürün, uygun fiyat po-
litikasını benimseyerek çıktığımız 
bu yolda müşterilerimizden aldı-
ğımız geri dönüşlerden ve satış 
rakamlarımızdan oldukça mem-

nunuz. Üç ay gibi kısa bir sürede 
tüketicilerin takip ettiği, güvenerek 
alışveriş yaptığı bir marka olmanın 
gururu ile 2021 yılında ürün çeşit-
liliğini ve hizmet kalitemizi daha 
da yukarı taşımayı hedefliyoruz. 
Müşteri portföyümüzü daha da ge-
nişletmek için var gücümüzle ça-
lışmaya devam edeceğiz.

2021 hedeflerinizi bizimle payla-
şır mısınız?

E-ticaretin günden güne değerinin 
arttığı ve önem kazandığı bugün-
lerde 2021 yılında bu seviyenin 
çok daha ileri ve önemli boyutta 
olacağının farkındayız. Bu boyut-
tan kendi payımıza düşeni sürekli 
olarak artırma hedefinde olacağız. 

Büyüme planınız hakkında bilgi 
verir misiniz? 

Şimdilik büyüme hedefinde ağırlık 
verdiğimiz kısım pandeminin ge-
tirdiği durumlar neticesiyle e-tica-
ret ancak asıl kurulma amacımız 
olan ihracat tarafında hali hazırda 
aktif olarak ilerlemekteyiz ve bura-
ya olan emeğimizi ve ilgimizi asla 
kaybetmeyeceğiz. Markamızın 
temellerini Türkiye’de atıp dünya-
ya daha fazla açılmak istiyoruz. 
Ayrıca yurt içinde corner noktaları 
oluşturup offline kanalda da satış 
ağımızı genişletmek istiyoruz.

Nasıl bir pazar payı planlıyorsu-
nuz?

Türkiye’de ev ve mutfak eşyaları 
sektörünün performansı ve eko-
nomideki payı son yıllarda stabil 
olarak artışa devam ediyor. Biz de 
bu artıştan hem pay alıp hem de 
bu artışa katkı sağlamak istiyoruz. 

Pandeminin firmanıza ve sek-
töre etkisi için neler söylemek 

istersiniz?

2020 yılının sektörümüze olumlu 
ve olumsuz yönde etkileri oldu. 
Offline pazar pandemiden olum-
suz yönde etkilendi. AVM’lerin 
kapanması açıldıktan sonra da 
insanların eskisi gibi ilgi göster-
memesinin etkileri çok ağır bir 
seyre ve ciroların düşmesine se-
bep oldu. Offline pazar 2020’de 
önlenemez bir daralma yaşarken 
online pazar 2019’daki seyrinin 
çok üzerine çıktı. İnsanların kapalı 
alışveriş merkezlerini tercih etme-
yip online alışverişe yönelmesi bu 
alanın payını büyük ölçüde artırdı. 
Kadı Kızı da bu artıştan payını ala-
rak pazardaki yerini almış oldu.
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LOTUS İLAÇ, DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİNE
 BEŞ ÜLKE DAHA EKLEYECEK

Lotus İlaç Pazarlama 
Yönetim Kurulu Üyesi 
K. Cihan Sezer, “Yurt 
dışında bir Türk mar-

kası olarak koyduğumuz he-
defleri gerçekleştirebilmek 
adına distribütörlük anlaşma-
larımıza en az beş ülke daha 
eklemek istiyoruz” dedi. 

Lotus İlaç Pazarlama, Nouplus 
markalı gıda destek ürünleriyle yak-
laşık bir yıl önce ilaç sektöründeki 
yerini aldı. Nouplus’ın uzun yılların 
bilgi birikimi ve sektör tecrübesiyle 
yıllardır yapılmak istenen bir proje 
olduğunu söyleyen Lotus İlaç Pa-
zarlama Yönetim Kurulu Üyesi K. 
Cihan Sezer, “Amacımız, sadece 
satış ya da pazarlama yapmak 
değil. Ülkemize üretim ve sanayi 

alanlarında Ar-Ge yatırımlarımızla 
maksimum fayda sağlamak. Şirket 
olarak bu doğrultuda çalışmaları-
mızı ve yatırımlarımızı gerçekleş-
tiriyoruz” dedi. Sezer ile Nouplus 
ürünleri ve ürünlerin içeriklerinin 
yanı sıra, Türkiye’deki  gıda takviye 
ürünleri pazarını konuştuk.  

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1980 İstanbul doğumluyum. Bir kız 
bir erkek çocuk babasıyım. 15 yıllık 
ilaç sektörü tecrübemle girişimcili-
ğimi birleştirerek yeni ve farklı bir 
adım atmaya karar verdim. İçinde 
bulunduğum sektörü ve dünyayı 
sürekli takip ediyorum. Atatürk’ün 
çağdaş uygarlıklar düzeyi olarak 
gösterdiği hedef, benim için ken-
di sektörümde yapabileceklerim 
anlamına geliyor. Bu nedenle de 
gereken adımı, zamanı geldiğini 
düşünerek tereddüt etmeden attım 
ve Lotus İlaç Pazarlama Yönetim 
Kurulu Üyeliği, Satış ve Pazarlama 
Direktörlüğü görevine başladım.

Nouplus ürünleri ve ürünlerin 
içerikleri nelerdir?

Nouplus şu an bağışıklık kategori-
sinde konumlandırdığımız bir mar-
kadır. Ürünlerimiz;

Nouplus C+D+Çinko 20 Efervesan 
Tablet, Nouplus Complex 30 ve 50 
Kapsül, Nouplus Complex 20 Efer-
vesan Tablet ve Nouplus D Vitami-
ni 1000 IU Sprey’den oluşuyor. 

Nouplus AR-GE çalışmalarını 
nasıl yürütüyor?

AR-GE çalışma süreci Tria Phar-

ma ile birlikte yürüttüğümüz, uzun 
soluklu ve sürekliliği olan bir çalış-
madan oluşuyor. Nouplus Complex 
Efervesan, AR-GE tarafında üze-
rinde yedi-sekiz ay çalışılan, Türki-
ye’de tek olma özelliği taşıyan ino-
vatif bir üründür. Bunun gibi birçok 
yeni çalışma üzerinde çalışıyoruz 
ve yoğun bir emek harcıyoruz. 

Gıda takviye ürünleri pazarının 
dünya ve Türkiye’deki  büyüklü-
ğü nedir? 

Dünyada çok büyük bir pazardan 
bahsediyoruz. Türkiye’de resmi 
verilerin açıklandığı 2019 yılının 
ilk dokuz ayında pazara 105 ürün 
girdi. Bu ürünlerin 61’i gıda takvi-
yesi, 25’i mama ve 16’sı enteral 
beslenme ürünleri oldu. Görüldüğü 
gibi, gıda takviyesi pazarı müthiş 
bir büyüme içerisinde ve her geçen 
gün çeşitlilik artıyor. 2017 yılında 
489 milyon TL olan gıda takviyesi 
pazarı, 2018 yılında 659 milyon TL, 
2019 yılında 801 milyon TL olarak 
gerçekleşti.  
 
Türkiye’de gıda takviye ürünleri-
nin sektörel durumunu nasıl de-
ğerlendirirsiniz?

Pandemi dolayısıyla gıda takviye-
si pazarında çok fazla ürün üretil-
meye başlandı. Çeşit çok olunca 
rekabet artmaya başladı. Rekabet 
ortamında, ürünlerin üretimi, etken 
madde kalitesi, pazarlama stra-
tejileri, fiyat politikaları gibi birçok 
konu ortaya çıkıyor. Tüm bunlar 
hem eczaneler, hem tüketiciler ta-
rafından önem taşıyor. Şu an çok 
çeşitli ürünler olmasına rağmen, 
doğru yönetilen, kaliteye önem ve-

ren, marka olma yolunda yatırım 
yapan firmaların yollarına daha 
güçlü şekilde devam edeceklerini 
düşünüyorum.

Bu yılki hedeflerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?

Önümüzdeki yıl ilaç sektörü ve as-
lında tüm sektörler için çok zor bir 
yıl olacak diye düşünüyorum. Spe-
sifik bazı sektörler ve branşları dı-
şında, ekonomik gidişatın olumsuz 
etkileriyle beraber, büyük daralma-
lar ve bunların yansımalarını göz-
lemleyeceğiz diye düşünüyorum. 
Bizim Lotus İlaç Pazarlama olarak 
bu zor dönemdeki hedefimiz;
• Yurt dışı pazarda bir Türk markası 
olarak koyduğumuz hedefleri ger-
çekleştirebilmek, hedeflerimizden 
olan distribütörlük anlaşmalarına 
en az beş ülke daha eklemek,
• Yurt içi pazarda, Nouplus marka-
sının, satış kanalı olarak sadece 
eczanelerde bulunurluğunu sağla-
mak, 
• Yurt içi ve yurt dışı pazar için üze-
rinde çalıştığımız yeni ürünlerin 
lansmanlarını yapmak,
• Ve koyduğumuz akıllı ve hesaplı 
büyüme hedefini gerçekleştirmek 
diyebiliriz.

Doğru gıda takviyesi nasıl seçi-
lir? 

Özellikle değinmek istediğim bir 
konu var. Gıda takviyesi ürünlerinin 
marketlerde satılması konusunda 
bazı çalışmalar yapılmaya başlan-
dı. Biz Lotus İlaç Pazarlama olarak, 
bu ürünleri sadece eczanelerin sat-
ması gerektiğini düşünüyoruz ve 
destekliyoruz. Çünkü bu noktada 
sağlık söz konusudur. Hekimlerden 
sonra en yakın ve güvenilir danış-
manlar eczanelerdir. Burada tabii 
ki tek satış kanalı olması gereken 
eczanelerimizin tavsiyeleri ve yön-

lendirmeleri seçim yapmak adına 
en kritik süreçtir diyebilirim. 

Takviye seçiminde yapılan hata-
lar nelerdir?

Öncelikle takviye seçiminde mut-
laka hekim ya da eczacılarımıza 
danışmak gerekmektedir. Doktor 
ya da bir eczacının önerilerini din-
lemeden internette ‘kesin çözüm’ 
başlığıyla satılan ürünleri bilinçsiz-
ce alan kişiler sağlıklarını tehlikeye 
atmaktadır. O kadarla da kalmayıp, 
çevresindeki kişilere ‘Sen de iç, iyi 
geliyor’ önerisinde bulunmaktalar. 
Böylelikle iyi niyetle de olsa çevre-
sindekilere zarar verebiliyorlar.

Yanlış gıda takviyeleri hangi 
sağlık sorunlarına yol açar?

Örnek vermek gerekirse, A vitamini 
depolanan bir vitamindir. Hamilele-
rin kullanması sakıncalıdır. Hamile 
bir kadın, A vitamini içeren bir ürün 
tüketmemelidir. Bilinçsizce alınıp 
tüketildiği zaman sağlık problem-
leri yaşayabilir. Konu ile ilgili çok 
örnek verilebilir. Gıda takviyelerini 
doktor ve eczacılara danışarak kul-

lanmakta fayda var.
Gıda takviyesi alınırken hangi 
kronik rahatsızlıklar dikkate alın-
malı?

Hastalıklardan korunmak ve sağ-
lıklı kalmak adına kullanılan takvi-
yeler özellikle kronik hastalıklarda 
bilinçsiz kullanıldığında yeni has-
talıklara da davetiye çıkarabilmek-
tedir. Dolayısıyla kronik rahatsızlığı 
olan kişilerin gıda takviyesi kulla-
nırken mutlaka doktor ya da ecza-
cılarına danışmaları gerekmekte-
dir. Örneğin, ekinezya, otoimmün 
hastalığı olan kişilerde bağışıklık 
sistemini daha da aktive ederek 
hastalığın şiddetini güçlendirebilir. 
Bu sebeple, multipl skleroz, siste-
mik lupus, romatoid artrit gibi bazı 
otoimmun hastalığı olan kişilerin 
ekinezya kullanımından kaçınma-
ları gerekmektedir. 
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Inhouse Global’de Hedef, 50 bin Gayrimenkul Satışı

Inhouse Global Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fatih Ergüven, 
“2021 yılında en az yüzde 
25’lik bir artışla 50 bin gay-
rimenkul satışı bekliyoruz” 
dedi.

Türkiye gayrimenkul sektörünü 
2007 yılından beri dünyanın 50’yi 
aşkın ülkesine tanıtan Inhouse 
Global, bugüne kadar 500 milyon 
doların üzerinde gayrimenkul sa-
tışına aracılık etti. Covid 19 salgı-
nıyla birlikte yurtdışı giriş çıkışların 
kapanmasıyla düşüşe geçen ya-
bancıya konut satışının yasakların 
kaldırılmasıyla birlikte tekrar yük-
selişe geçtiğini söyleyen Inhouse 
Global Yönetim Kurulu Başkanı 
Fatih Ergüven, “Bu gelişmeler bizi 
mutlu etti. İstanbul son dönemde 
yabancı konut satışında diğer ül-
kelerle dahi rekabet etti. Salgın 

sürecinde inşa edilen pandemi 
hastanelerinin bölgeleri değer ka-
zandı. Yabancılar şehir ve pan-
demi hastaneleri bölgelerini daha 
çok tercih etmeye başladı. Yatırım 
modelleri daha çok kalıcı ikamet 
etmek üzerine değişti. Yatırımdan 
ziyade yaşamak için Türkiye’yi ter-
cih ettiler. Pandemi sürecinin de iyi 
yönetilmesi Avrupa’ya dahi yöneli-
mi azalttı” dedi. 

İstihdamını Yüzde 50 
Artıracak

Pandeminin bitmesiyle istihdam 
oranında ciddi bir artış beklen-
diğini belirten Ergüven, Inhouse 
Global’in de pandemi sonrasında 
istihdamını yüzde 50 artırmayı he-
deflediğini dile getirdi. Gayrimenkul 
pazarlama konusunda Türkiye’de 
gördükleri bazı geliştirilmeye muh-
taç konuları düzeltmek istediklerini 
aktaran Ergüven, “Dünya pazarla-
rıyla rekabet edebilecek yenilikler 
geliştirmek, alıcı ve satıcının doğru 
paydada buluşmasını sağlamak 
için yeni franchise modelimizi ge-
liştirdik. Gayrimenkul danışmanlık 
markamızı yeni iş ortaklarımızla 
2021 yılında ‘Türkiye’nin en güve-
nilir danışmanıyız’ mottosuyla ha-
yata geçiriyoruz. İstihdam sayımızı 
da bu vesileyle yeni yılda yüzde 50 
oranında artıracağımızı söyleyebi-
liriz” diye konuştu. 

Hedef, 50 bin Gayrimenkul 
Satışı

2021 yılının ilk çeyreğinde pande-
minin etkisinin azalacağını düşü-
nerek ilk çeyrekten sonra satışlar-
da çok hızlı bir artış beklediklerini 
söyleyen Ergüven, “Bu yıl uçuş-

ların açık olmamasına rağmen 
geçtiğimiz yılın satış rakamını ya-
kaladığımızı da göz önünde bulun-
durursak, 2021 yılında en az yüzde 
25’lik bir artışla 50 bin gayrimenkul 
satışı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’ye İlgi Oldukça 
Yüksek”

Pandemi sürecinde beklenenin ak-
sine hazirandan itibaren Türkiye’ye 
ilginin oldukça yoğun olduğunu 
söyleyen Ergüven, sözlerine şöy-
le devam etti: “Yıl sonu verilerine 
baktığımızda hemen hemen geçti-
ğimiz yılı yakaladığımızı gözlemli-
yoruz. Bu yıl da geçen yılki 40 bin 
adet rakamlarını yakalayabileceğiz 
gibi duruyor. Üstelik de üç ay tama-
men uçuş olmamasına ve kapalı 
olmamıza rağmen… Bu yılki sa-
tışlara baktığımızda, alıcıların pro-
fillerinin de değiştiğini söyleyebili-
riz. Öncelikli olarak yaşamak için 
gayrimenkul satın alındığını ifade 
edebiliriz. Bunda Türkiye’nin sağ-
lık sisteminin iyi işlemesi en büyük 
etken oldu. Avrupa’ya ve dünyanın 
birçok ülkesine göre sağlık sistemi-
nin daha iyi işlemesi, yapılan şehir 
ve pandemi hastanesi yatırımları, 
Türkiye’nin diğer sosyolojik şartları 
da göz önünde bulundurulduğun-
da, ülkemizi gayrimenkul ve yaşam 
olarak daha tercih edilir hale getir-
di. Bunun yanında gelir getirici sa-
tış rakamları sadece biz yabancıya 
konut satan firmaları değil, Türkiye 
ekonomisine de katkısıyla dolaylı 
olarak ciddi bir döviz getirisiyle pek 
çok iş kolunu sevindirdi. Üç-dört ay 
uçuşların kapalı olmasına rağmen 
yabancı alıcılar online olarak da 
gayrimenkul satın almaya devam 
etti.”

NeSatilir.com’un HEDEFİ, 
KULLANICI SAYISINI YÜZDE 100 ARTIRMAK

NeSatilir.com Kurucusu Yiğit Tuna, “2021 sonunda hem ücretli üye hem de ücretsiz 
entegrasyon kullanıcı sayımızda en az yüzde 100 artış hedefliyoruz” dedi.

NeSatılır.com, pazar yeri satıcıları 
için çok satan ve rekabet avantajı 
olan ürünleri bularak fiyat, yorum 
ve sıralama takibine, dünyada-
ki trend ürünlerin analizine kadar 
20’den fazla modülde analiz araç-
larını satıcıların kullanımına su-
nuyor. E-ticaret ve özellikle pazar 
yerleri üzerinden yapılan satışların 
sürekli büyüme trendinde olduğu-
nu söyleyen NeSatilir.com Kurucu-
su Yiğit Tuna, “2019 Nisan ayında, 
Amerika’da e-perakende ilk defa 
geleneksel perakendenin önüne 
geçti. Bu sıralarda, Türkiye’de on-
line perakendenin toplam pera-
kende içerisindeki payının yüzde 
10’larda olduğu tahmin ediliyordu. 
Ancak 2020’deki olağanüstü ko-
şullar sebebiyle, online alışveriş ve 
dolayısıyla online satışa olan talep 
büyüdü. Bu büyümenin yansıması 
ise, kullanıcı sayımızdaki yaklaşık 
yüzde 700’lük artış oldu” dedi.

Şu anda 1200’den fazla ücretli üye-
ye sahip olduklarını belirten Tuna, 
ücretsiz entegrasyon aktif kullanıcı 
sayılarının ise 4500’ün üzerinde 
olduğunu kaydetti. 2021 sonunda 
hem ücretli üye hem de ücretsiz 
entegrasyon kullanıcı sayısında en 
az yüzde 100 artış hedeflediklerini 
dile getiren Tuna, diğer bir hedefle-
rinin ise yurt dışı platformlar ile bir-
likte yabancı satıcılara ulaşabilmek 
olduğunu ifade etti. Tuna, Amazon, 
ETSY ve eBay üzerinde geliştirdik-
leri entegrasyon ve analitik modül-
leri 2021 içerisinde canlıya alacak-
larını ifade etti. 

“Online Alışverişe Olan İlgi, 
Tempomuzu Artırdı”

Pandemi sürecinde hem daha 
önce satış yapmamış hem de sa-
tışlarını geleneksel perakende ka-
nalları ve fiziksel dükkanlar üzerin-
den gerçekleştiren birçok firmanın 
ekosisteme dahil olduğunu ifade 
eden Tuna, “Tabii ki daha fazla sa-
tıcının sisteme dahil olması reka-
beti de beraberinde getirdi. Nesatı-
lır.com, rekabet açısından avantajlı 
ürünlerin bulunmasının yanı sıra, 
otomatik fiyatlandırma, rakip ana-
lizleri gibi birçok alanda sürekli sa-
tışa destek olduğu için, satıcıların 
sıklıkla başvurduğu bir araç haline 
geldi. Bu nedenle Nesatılır.com 
olarak bu süreçten olumsuz etki-
lendiğimizi söyleyemem. Aksine, 
bu süreçte online alışverişe olan il-
ginin artması, bizim de tempomuzu 
arttırmış oldu” şeklinde konuştu.

Farklı Pazar Yerlerini 
Uygulama Kapsamına 
Almaya Sürekli Devam 
Ediyoruz

Nesatılır.com’u, Can Yazıcı ve Do-
ğukan Çalışkan ile 2018 yılında 
kurduklarını anlatan Tuna, sözle-
rine şöyle devam etti: “Sistem Ta-
sarım’da Can Yazıcı, Finans’ta Do-
ğukan Çalışkan, İş Geliştirme’de 
Mehmet Can İpekçi, E-Ticaret ve 
Destek Yöneticisi Uğur Çal, Yazı-
lım Geliştirme’de Ahmet Can Erkı-
lavuz, Cem Gaga, Muhammed Dor 
ve Mert Avincan olmak üzere ana 
kadroda dokuz kişiyiz. Yeni modül-
ler geliştirmeye ve farklı pazar yer-
lerini uygulama kapsamına almaya 
sürekli devam ediyoruz. Örnek ver-
mek gerekirse; bu ay Amazon’da 
ürün araştırma için, Chrome uzan-
tımızı yayınladık. Önümüzdeki ay 
ise, ETSY, ardından eBay ürün 
araştırma modülünü ekleyeceğiz. 
Yani, yaptıklarımız yalnızca Türki-
ye pazar yerleri ile sınırlı değil. Aynı 
zamanda Aliexpress’in resmi iş or-
tağıyız. Araçlarımızdan faydalanan 
1000’den fazla aktif ücretli kullanı-
cımız bulunuyor. Ücretsiz olarak 
sunduğumuz entegrasyonumuzda, 
4000’den fazla kullanıcı bulunuyor. 
Entegrasyonumuz sayesinde pa-
zar yeri satıcıları farklı mağazaları-
nı tek panelden takip ederek ürün 
yükleme, otomatik stok, fiyat, sipa-
riş ve e-fatura yönetiminden fayda-
lanabiliyor.”
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KÄRCHER TÜRKİYE, 2021 YILI İÇİN HAZIR

Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, “Kriz yönetimindeki tecrübemizle 
2021 yılı için cesur bir planlama yaptık” dedi.

Temizlik makine, ekipman ve ak-
sesuarlarının yanı sıra, temizlik 
kimyasalları ve deterjanları üreten 
Kärcher Türkiye, 2021 yılında pro-
fesyonel alanlara yönelik ürünlerde 
pazar lideri konumunu korumayı, 
ev ve bahçe ürünlerinde ise online 
satış kanallarındaki etkinliklerini ar-
tırarak ciddi bir büyüme hedefliyor. 
Pandemi sürecinin tüm dünyada 
sıra dışı bir zorluk ve kriz ortamı 
meydana getirdiğini söyleyen Kärc-
her Türkiye Genel Müdürü Gökhan 
Gökmen, “Kriz yönetimi konusunda 
son yıllarda edindiğimiz başarıların 
yanı sıra, Karcher Global tarafında 
‘En İyi Kriz Yönetimi’ alanında örnek 
ve en başarılı ülke seçilmemiz, bize 
2021 yılı için özgüvenli bir planlama 
yapma cesareti verdi” dedi. 2021 yı-
lında profesyonel iş kolundaki mar-
ka bilinirliklerini ve pazardaki lider 
konumlarını sağlamlaştırarak koru-
mayı hedeflediklerini belirten Gök-
men, ev ve bahçe ürünlerinde ise 
özellikle online satış kanallarındaki 
etkinliklerini artırarak ciddi bir büyü-
me planladıklarını aktardı. Endüstri-
yel işletmeler, oteller, AVM’ler, kamu 
alanları gibi yerlerde kullanılan pro-
fesyonel temizlik makinelerinde top-
lam pazar paylarıyla lider konumda 
olduklarına dikkat çeken Gökmen, 
“2021 yılında da makul bir büyüme 
ile liderliğimizi sürdürmeyi planlıyo-
ruz. Ev ve bahçe ürünleri alanında 
ise pandemi döneminde tüm dünya-
da olduğu gibi Türkiye’de de buharlı 
temizlik makinalarımıza olan yüksek 
talebi, iddialı ve yoğun tanıtım aktivi-
telerimiz ile destekledik. Böylece ev 
ve bahçe ürünlerimize yönelik müt-
hiş bir talep artışı oluşturduk” diye 
konuştu. 

“’Esnek Büyüme Bütçesi’ 
Oluşturduk”

Pandeminin son derece sıra dışı 
bir zorluk ve kriz ortamı meydana 
getirdiğini ancak son beş yıldır bir 
çok krizin yaşanması nedeniyle, 
kriz yönetimi konusunda antreman-
lı ve tecrübeli olduklarını aktaran 
Gökmen, bu sayede büyüme ve 
yatırım içeren bir planlama yaptık-
larını, 2021’e özel olarak sadece 
pandeminin gelişimi, çözümlenme-
si ve dolayısıyla sektörlere etkisi 
açısından birkaç farklı senaryo ça-
lışmaları gerektirdiğini dile getirdi.  
“Covid-19 dolayısıyla oluşan global 
ve lokal ekonomik daralma ile genel 
belirsizlik, 2021 bütçe planlamala-
rını zorlaştırsa da tüm senaryolara 
hazırlıklı olma stratejimiz çerçeve-
sinde 2021 yılı içi ‘esnek büyüme 
bütçesi’ oluşturduk” diyen Gökmen, 
turizm ve kamu gibi bazı pazarlarda 
bekledikleri daralma veya normale 
dönüş yavaşlığı dolayısıyla durgun-
luk durumlarına rağmen perakende 
ve online satış kanallarında olduğu 
gibi bazı alanlarda da büyüme plan-
ladıklarını söyledi. Gökmen, toplam 
bütçelerinin 2020’ye göre büyüme 
içermekle birlikte, özellikle pande-
mi ve global-lokal ekonomik şartlar 
gibi dış kaynaklı, beklenmedik etki-
lere karşı bütçelerinin harcamalar 
ve yatırımlar kısmını esnek, her an 
revize edilebilir şekilde yaptıklarını 
ifade etti. 

Tüm Sektörlere Satış Yapıyor

Kärcher’in ürün gamının genişliği 
dolayısıyla perakende ve profes-

yonel (B2B) pazarlarda tüm sek-
törlere satış yaptıklarını söyleyen 
Gökmen, bu sektörlerden hangile-
rinin 2021’de pandemiden ne kadar 
etkileneceğinin kendileri için önemli 
olduğuna vurgu yaptı. Gökmen, “Ör-
neğin, otellerin ve AVM’lerin 2021 
yılı faaliyet durumunu bilmemiz, 
bütçemizi planlamamız açısından 
önemli ancak ön görmek de oldukça 
zor” dedi. İthalat rejimiyle ilgili 2020 
yılında vergi artışları ve gümrük sü-
reçleriyle ilgili yürürlüğe giren yeni 
uygulamaların 2021’de devam edip 
etmeyeceği konusunun da bütçe 
planlamalarını etkileyen faktörler-
den biri olduğunu aktaran Gökmen, 
bu kapsamda farklı senaryolar çalı-
şarak planlama yaptıklarını dile ge-
tirdi.  

MAKALE

PERAKENDEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR MARKA OLABİLMEK
Dr. Fatih Anıl - Yönetim Danışmanı

İş yaşamında artık konuşulan ko-
nular, günü kurtarmanın ötesin-
de sürdürülebilir kurumlar ortaya 
çıkarmak etrafında yoğunlaşıyor. 
Burada bahsedilen konu özellik-
le şirketlerin yanı sıra markaların 
ilelebet var olması realitesinden 
geçiyor. Uzun dönemli strateji ve 
vizyon çerçevesinde çevre, doğa 
ve toplumla bütünleşerek, ve-
rimlilik ve kârlılığın yakalanması 
yoluyla elde edilecek sürdürüle-
bilirlik önem kazanıyor.

Kuruluş ve markaların hayat 
evrelerini sürdürebilmeleri için 

mutlak surette kurum-
sallaşmaları gerekiyor. 
Ekonomik sistem için-
deki işletmelerin yüzde 
90’ının aile işletmesi 
olduğunu düşünürsek, 
devamlılık açısından 
bu şirketlerin kurumsal 
yönetim ilkelerine geç-
meleri gerekliliği ortaya 
çıkıyor. Bir işletmenin 
devamlılığı ancak kalıcı 
işler ortaya çıkarma-
sıyla mümkün olabilir. 
Oluşturulan vizyon, 
misyon bir dereceye 
kadar yeterli olabilecek 
fakat sürdürülebilirliği 
sağlamak ancak ku-
rumsal yönetim ilkele-
rini uygulamaya geçir-
mekle mümkün olabilir. 
Kurumsal yönetim ilke-
leri ortaklıklar ve halka 
açılmayla birlikte doğal 
olarak hız kazanacak-
tır. 

Markalar, devamlılığı 
sadece kendi paza-

rında var olmakla değil, global 
piyasalara hitap etmekle ger-
çekleştirebilirler. Büyük pazarın 
nimetlerinden yararlanarak ölçek 
ekonomiler yoluyla yerel pazar-
lardan dünya pazarlarına açıla-
cak stratejiler geliştirerek marka-
nın kalıcılığı sağlanabilir. 
Konunun dünya ölçeğinde geliş-
tirilebilmesi markanın büyümesi 
ve gelişmesine ivme kazandırır. 

Bir marka oluşturulurken, diğer 
markaları taklit ve takip etmek 
yerine, kendi eksenini oluşturup 

izlenen ve takip edilen oluşum 
içine girmek hedeflemelidir. Bu-
rada markaya kalıcılığı getire-
cek bir diğer faktörün, yenilik ve 
inovasyona, araştırma ve geliş-
tirmeye ayrılan pay olacağı göz 
ardı edilmemelidir. Kuruluşlar 
ve markalar kurumsallaşmayla 
birlikte küresel ölçekte kararlar 
alabildiği ölçüde devamlılığı ya-
kalayabilirler. 

Burada önemli olduğuna inandı-
ğım ayrıntı gözden kaçırılmama-
lıdır. Şirketler kurumsallaşmaya 
çalışırken hantallaşma tuzağına 
düşmemeye özel önem verme-
lidirler. Sürdürülebilirliğin ön ko-
şulu; kurumsallaşmayla birlikte 
global düşünüp, yerel davran-
maktır. Bu kavrama göre strateji 
geliştirenlerin büyümesi daha da 
hız kazanacaktır. Küresel marka 
olma yolunda ilerlerken, ulus-
lararası kuruluşlarla yapılacak 
iş birliği ve ortaklıklar sürdürü-
lebilir olmayı desteklemektedir. 
Üretimin tüm aşamaları veya 
verilen hizmetin her safhasında 
etik kurallar, çevre duyarlılığı ve 
toplumsal değerler hesaba katı-
larak tedarikçiden son tüketiciye 
kadar, zincirin tüm halkaları göz 
önüne alınmalıdır.

Sonuç olarak markanın devamlı-
lığı, bir bakıma topluma ne ver-
diğine bağlıdır. Markanın çevre 
duyarlılığı, kurumsallaşma dere-
cesi ve küreselleşme becerisi ile 
kabiliyeti önemlidir. Söz konusu 
bu adımları atıp gayret eden iş-
letmeler, sürdürülebilirliği yakala-
mada ciddi bir avantaj sağlaya-
caktır.
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YOTEL, CİROSUNU YÜZDE 50 ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

YOTEL İstanbul Havalimanı 
Genel Müdürü Bora Göymen, 
“Bu sene ciro hedefimiz, 
2020 senesindeki başarımı-
zın üstünde bir performans 
göstererek yüzde 50’lik bir 
artış gerçekleştirmek” dedi.

Birinci sınıf lüks havayolu seyaha-
ti kavramını fonksiyonel, modern 
ve yüksek teknolojik alt yapı ile 
birleştirdikleri kendine özgü bir ta-
sarım anlayışına sahip olduklarını 
söyleyen YOTEL İstanbul Hava-
limanı Genel Müdürü Bora Göy-
men, “Lüks otellerin vazgeçilmez 
unsurlarını daha küçük alanlara 
akılcı bir şekilde taşıyarak birinci 
sınıf lüks kabin konseptini konak-
lama deneyimine taşıyoruz. 2021, 
çok ümitli olduğumuz bir sene. 

Tabii ki aşıların yoğun bir şekilde 
tüm ülkelerde yapılması ve tüm 
sınır kapılarının açılabilme ihtima-
li doğrultusunda otelimizde doğru 
oranda etkilenecektir. Öncelikli 
amacımız, hem kara hem hava 
tarafındaki otellerimizde misafir 
memnuniyeti odaklı, kendilerinin 
ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan 
bir hizmet sunmaktır. Bu sene ciro 
hedefimiz ise 2020 senesindeki 
başarımızın üstünde bir perfor-
mans göstererek yüzde 50’lik bir 
artış gerçekleştirmektir” dedi.

Pandemi sürecinin tüm dünyada 
seyahat eden kişi sayılarını kötü 
yönde etkilediğini dile getiren Göy-
men, “Sayıları düşen yolcuları ta-
şıyan havayollarının uçuş sayıla-
rını azaltmaları sebebi ile bağlantı 
uçuşlarının arasındaki bekleme 
süreleri konaklama ihtiyacına se-
bep oldu. Hava ve kara tarafında 
minimum dört saatten başlayan 
ihtiyaçları kadar kalabilecekleri 
konforlu ve hijyenik bir konaklama 
imkanı bulmuş oluyorlar. Pande-
mi dolayısı ile şehir merkezinde-
ki otellerde doluluk oranlarının 
daha radikal etkilendiğini görme-
mize rağmen YOTEL Istanbul’un 
hem hava hem kara tarafı doluluk 
oranları pandemi öncesinde olan 
doluluğuna oldukça yakındır. İs-
tatistiklere baktığımızda pandemi 
öncesinde saatlik konaklama sa-
yılarımız yüksek iken, şimdi bir 
gece ve üstü konaklama sayıları-
mızda artış vardır” diye konuştu. 

“Turizm, 2023’e Kadar 
Pandemi Öncesi Seviyesine 
Geri Dönemeyebilir”

Turizmin pandemi sürecinden en 
çok etkilenen sektörlerin başında 

geldiğini belirten Göymen,  hasta-
lığın yayılımını engellemek adına 
birçok ülkede karantina ve seya-
hat yasaklarının uygulandığını 
ifade etti. Bunun da doğal olarak 
seyahat eden turistlerin sayısın-
da çok ciddi bir düşüşe neden 
olduğunu kaydeden  Göymen, 
“Birleşmiş Milletlerin son tahmin-
lerine göre, 2020 yılında yabancı 
ülkelere giden yolcu sayısında 
yüzde 70 oranında bir azalma 
olması bekleniyor. DHL ve New 
York Üniversitesi Stern İşletme 
Fakültesi tarafından hazırlanan 
DHL Küresel Bağlantılılık Endeksi 
2020 raporuna göre uluslararası 
turizm, 2023’e kadar pandemi ön-
cesi seviyesine geri dönemeyebi-
lir. Bunun yanında pandemi süreci 
misafirlerimizde yeni alışkanlıklar 
ve beklentiler oluşmasına sebep 
oldu.  Yolcular artık tanımadıkları 
kişiler ile temas etmek istemiyor 
ve en kısa sürede varmak iste-
dikleri noktaya varmak istiyorlar. 
Uzun transit saatleri veya erte-
lenmeler sonucu misafirlerimizin 
yakında ve güven duyabilecekleri 
bir mekanda bekleme ihtiyaçla-
rı doğdu. YOTEL Istanbul’un da 
yolculara sunduğu avantaj burada 
devreye giriyor. Yolcular pande-
mi sürecinde Covid-19 virüsü ile 
yüzyüze gelme riskini azaltmak 
amacı ile havalimanından dışarı 
çıkmak veya uzaklaşmak isteme-
dikleri için YOTEL’i tercih ediyor-
lar” şeklinde konuştu. 

“YOTEL’in marka sözlerinden biri 
güvenilirlik. Bu sebeple YOTEL 
global olarak “SmartStay” operas-
yonunu başlattı” diyen Göymen, 
“Misafirlerinin içinin rahat olma-
sı adına, check-in’lerinden che-
ck-out’larına kadar hem kendileri-

ni hem ekip çalışanlarını korumak 
ve değerli hissettirmek amacıyla 
dünya çapındaki otellerimizin her 
birinde uygulanmaya başlatılan 
bu yeni standart, yeni önlemleri, 
kaynakları ve eğitimleri içermek-
tedir” dedi.

“Güvenli Turizm Sertifikası’nı 
Almış Olan İlk Otellerdeniz”

“Yeni Normal’’ kavramı ile tanışı-
lan pandemi sürecinde YOTEL 
İstanbul Havalimanı Oteli’nde hij-
yen ve mesafe kavramlarını tek-
rar gözden geçirerek otellerinde 
tüm gerekli alanlarında hem yeni 
önlemler aldıklarını hem de yeni 
uygulamalar getirdiklerini söyle-
yen Göymen, “Ayrıca otelin pek 
çok farklı alanlarında görevli ekip 
arkadaşlarımıza doğru uygula-
malarda bulunabilmeleri ve tüm 
yeniliklerden haberdar olmaları 
amacı ile eğitimler düzenledik. 
YOTEL Istanbul otelimizin giri-
şinde hem misafirlerimizin hem 
tüm ekip arkadaşlarımıza ateş öl-
çümü yapılmaktadır. Yeme-içme 
alanlarımız, toplantı salonlarımız 
ve ekip arkadaşlarımızın çalışma 
alanları dahil tüm ortak kullanım 
alanlarımız sosyal mesafe kural-
larına uygun olarak yeniden dü-
zenlenmiştir. Otelimizde bulunan 
tüm yoğun temas noktaları (tüm 
kapı kolları, düğmeler gibi) başta 
olmak üzere tüm alanlar rutin ve 
detaylı olmak üzere dezenfekte 
edilmektedir. Misafir odalarımız-
da kullanılacak ürünler (banyo ve 
el havlusu gibi) kişiye özel olarak 
poşetlenerek sunulmaktadır. Alı-
nan tüm önlemler ile ilgili misa-
firlerimiz check-in’leri esnasında 
bilgilendirilmektedir. Covid19 sü-
recinde en önemli akreditasyon 
mercii olan Turizm Bakanlığı’nın 
otellerden yerine getirmesini şart 
koştuğu tüm yeni uygulamalar ve 

önlemleri tamamlamış olan YO-
TEL Istanbul Havalimanı Turizm 
Bakanlığı’ndan Güvenli Turizm 
Sertifikası’nı almış olan ilk oteller-
dendir ve halen her ay detaylı ru-
tin denetlemelerden geçmektedir” 
diye konuştu. 

“YOTEL’in başlıca hissedarları 
arasında Starwood Capital Group, 
Talal Jassim Al-Bahar Group, Uni-
ted Investment Portugal ve Kuwait 
Real Estate Company (AQARAT) 
bulunuyor” diyen Göymen,  İstan-
bul Havalimanı haricinde Lond-
ra, Amsterdam, Paris, New York, 
Boston, San Francisco, Washin-
gton, Singapur, Edinburgh, Glas-
gow ve Park City’de faaliyet gös-
terdiklerini dile getirdi. Göymen, 
hızla büyüyen YOTEL’in, dünya-
nın en yenilikçi konaklama de-
neyimi sunan markalarından biri 
olarak tanındığını, şu anda dünya 
genelinde aktif olarak 17 otelleriy-
le hizmet verdiklerini duyurdu. 

“Türkiye’deki Maceramız 
2019 Yılında Başladı”

Türkiye’deki maceralarının ise 
2019 yılında başladığını anlatan 
Göymen, sözlerine şöyle devam 
etti:  “YOTEL Istanbul Havalimanı 

ana terminali içerisinde kara ta-
rafında YOTEL ve hava tarafında 
YOTELAIR markaları ile iki bölüm-
de hizmet veren otel kapılarını mi-
safirlerine Nisan 2019’da açtı.  Ni-
san 2018’de IGA ile bir havalimanı 
oteli işletmesi anlaşması yapmış 
olan YOTEL böylece Türkiye’deki 
ilk otelini açmış oldu. Bu heyecan 
verici proje için lokasyon olarak 
İstanbul Havalimanı’nın seçilme-
sinde YOTEL markasının günü-
müz çağdaş seyahat severlerinin 
beklentilerini karşılamaya yönelik 
olarak tasarlanmış konseptinin 
İstanbul Havalimanı ile uyumu 
kadar IGA’ya duyulan güvenin de 
rolü oldukça büyük.  Tasarımımız 
ve kullandığımız teknoloji, kendi-
mizi geleneksel otellerden ayrış-
tırdığımız iki ana konu. Teknoloji 
ve tasarımı akıllıca kullanarak ge-
liştirilen rahatlık ve konforun yanı 
sıra, şaşırtıcı deneyimlerle misa-
firlerimize ihtiyaç duydukları her 
şeyi sunuyor; ihtiyaç duymadıkları 
hiçbir şeyi sunmuyoruz. Misyonu-
muz, insanlar, teknoloji ve tasarım 
aracılığıyla ağırlama dünyasının 
düzenini değiştirmek. Bize sorar-
sanız işin özü sıra dışı deneyimler 
yaratmak ve tercih edilen yerlerde 
eğlence ve değer duygusu yarat-
mak.”
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MASDAF, VERİMLİ POMPA VE HİDROFOR 
TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİYOR

PROMETEON TÜRKİYE, YATIRIMLARINA
 TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Masdaf Yönetim Kurulu 
Üyesi Denizhan 
Polatoğlu, “Masdaf 

olarak, yaşam kaynağı olan 
suyun temini için verimli 
pompa ve hidrofor teknolojileri 
geliştiriyoruz” dedi.

Covid-19 pandemi sürecinin ağır ko-
şullarının dünya ekonomisini olumsuz 
yönde etkilediğini söyleyen Masdaf 
Yönetim Kurulu Üyesi Denizhan Po-
latoğlu, “Biz de ülke olarak bu süreç-
ten olumsuz etkilendik. Ancak dünya 
ekonomisinde devam eden daralma 
süreçlerine rağmen ülkemizin almış 
olduğu tedbirler ve teşviklerle en kısa 
sürede toparlanıp, bu zor günleri ge-
ride bırakacağımızı düşünüyorum. 
2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı’nda ekonomik faaliyetlerin 
ivme kazanacağı ve yüzde 5,8’lik bir 
büyüme gerçekleşmesi öngörülüyor. 
Bu iyimser tablonun büyümeye ve ge-
lişmeye açık olan pompa sektörümüz 
dahil tüm sektörlere olumlu bir yan-
sıması olacaktır.  Biz Masdaf olarak, 
2021 yılında da en değerli kaynağımız 

olan insana ve teknolojiye 
yönelik yatırımlarımıza 
devam edeceğiz. Ayrıca 
2020 yılında AR-GE ça-
lışmalarını başlattığımız 
binalara ve endüstrilere 
yönelik akıllı pompa tek-
nolojilerini, 2021 yılında 
piyasaya sürmeyi plan-
lıyoruz” dedi. Polatoğlu, 
bina ve endüstri grubunda 
ürün çeşitliliğini artırmaya, 
verimlilik konusunda sü-
rekli iyileştirmeler yapma-
ya devam edeceklerini, kı-
sacası 2021 yılına büyük 
hedefler ve beklentilerle 
girdiklerini dile getirdi. 

“‘Su Fakiri’ Bir Ülke Olma 
Yolunda İlerliyoruz”

Küresel ısınmadan doğrudan etkile-
nen su kaynaklarının yanlış yönetimi 
ve kullanımı nedeniyle dünya nüfusu-
nun yüzde 40’ının susuzluk tehlikesi 
ile karşı karşıya bulunduğunu belirten 
Polatoğlu, “’Dünya Doğal Kaynaklar 
Enstitüsü’ (WRI)  tarafından hazırla-
nan rapora göre ülkemiz, su sıkıntısı 
çeken ülkeler arasında 32’nci sırada 
yer alıyor. Kişi başına düşen 1519 
metreküplük su miktarı ile ‘su sıkın-
tısı çeken’ ülke olarak kabul ediliyo-
ruz. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 
Türkiye nüfusunun 2030 yılında 100 
milyona ulaşacağını öngörüyor. Bu 
durumda da kişi başına düşen su 
miktarının 1.120 metreküp/yıl olması 
bekleniyor. Kısacası artan nüfusu-
muzla birlikte ‘su fakiri’ bir ülke olma 
yolunda ilerliyoruz” diye konuştu. 

“Hem ham su transferi ve dağıtımı 
hem de kullanım sonrası oluşan atık 
suların etkili ve verimli bir şekilde yö-

netilmesi, ekosistem ve dolayısıyla 
geleceğimiz için hayati önem taşıyor” 
diyen Polatoğlu, Masdaf olarak, ya-
şam kaynağı olan suyun temini için 
verimli pompa ve hidrofor teknolojileri 
geliştirdiklerini dile getirdi. Özellikle, 
konutlara, AVM’lere,  endüstrilere, 
hastanelere ve okullara yönelik ola-
rak geliştirdikleri “akıllı su şartlandır-
ma sistemleri” ile küresel anlamda 
yaşanmakta olan su krizini önlemeye 
yönelik önemli adımlar attıklarını dile 
getiren Polatoğlu, sistemin ihtiyacı 
doğrultusunda çalışan akıllı pompa 
teknolojileriyle enerjiyi verimli kullan-
manın yanı sıra su kaynaklarını da 
verimli bir şekilde yönettiklerini ifade 
etti.  

Djital sistem çözümleriyle pompa 
teknolojilerinin uzun yıllar verimli ve 
sorunsuz bir şekilde çalışmasını ga-
ranti ettiklerini  söyleyen Polatoğlu, 
sözlerine şöyle devam etti: “Özellik-
le GenIO INM Santrifüj Pompalara, 
GenIO MultiHexa Hidroforlara, NM 
Norm Pompalara ve NMM Uçtan 
Emişli Monoblok Santrifüj Pompala-
ra entegre ederek sunduğumuz, yeni 
nesil “GenIO Motor Üstü Frekans 
İnvertörleri”miz ile pompaların daha 
verimli çalışmasını ve basıncın sü-
rekliliğini sağlıyoruz. Ayrıca GenIO 
Motor Üstü Frekans İnvertörleri, Mod-
Bus haberleşme protokolü üzerinden 
bina otomasyon sistemi veya PLC 
gibi dış ünitelere anlık erişim imkanı 
da sağlıyor. Böylece pompa teknolo-
jilerini uzaktan kontrol etmek ve arı-
za hallerinde arızalı pompanın devre 
dışı bırakılmasını sağlayarak, yedek 
pompanın otomatik olarak devreye 
alınmasını ve sistemin herhangi bir 
aksaklığa neden olmadan çalışma-
sını sağlamak da mümkün hale geli-
yor.”  

Prometeon Türkiye, MEA (Orta 
Doğu, Afrika), Rusya CCO (Tica-
ret Direktörü) Gökçe Şenocak, 
“Önümüzdeki üç yılda 40 milyon 
dolarlık yatırım hedefliyoruz” 
dedi.

Endüstriyel ve ticari lastik üreten Pro-
meteon Türkiye, 2020’yi sektörün 
üzerinde büyüyerek kapattı. Geçen 
yıl yüzde 35 büyüdüklerini ve pazar 
paylarını 3 puanın üzerinde artırdıkla-
rını söyleyen Prometeon Türkiye, MEA 
(Orta Doğu, Afrika), Rusya CCO (Tica-
ret Direktörü) Gökçe Şenocak,  “Geldi-
ğimiz noktada, şu anda pazardaki her 
dört lastikten biri Prometeon markalı 
lastiklerden oluşuyor. Bizim açımızdan 
da pazarla birlikte başarılı bir yıl oldu 
diyebiliriz. Pandemi süresince ürettiği-
miz lastiklerin, insanlar için kritik önem 
arz eden gıda ve ilaç gibi ürünlerin ta-
şınması sorumluluğunu üstlenen lojis-
tik sektörünün vazgeçilmezi olduğunu 
bilerek, üzerimize düşen üretim sorum-
luluğunu yerine getirmeye devam edi-
yoruz” dedi.

Prometeon olarak 2017-2020 döne-
minde Türkiye fabrikalarında kapasi-
te artışına yönelik 115 milyon dolarlık 
yatırım yapacaklarını açıkladıklarını 
ifade eden Şenocak, “Bu yatırımı ba-
şarıyla tamamladık. Fabrikamıza gerek 
teknolojik olarak gerekse üretim kapa-
sitesi artışı anlamında düzenli yatırım 
yapıyoruz ve önümüzdeki üç yılda 40 
milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz. 
Bunun 16.5 milyon doları yeni Ar-Ge 
merkezimizi tamamlamaya tahsis edi-
lecek. Böylece 2017-2023 arasında 
Türkiye’ye toplam doğrudan yabancı 
yatırım tutarımız 150 milyon doların 
üzerine çıkacak. Türkiye’deki fabrika-
mıza gerek teknolojik olarak gerekse 
üretim kapasitesi artışı anlamında dü-
zenli yatırım yapmaya devam ediyo-

ruz” diye konuştu. 

“Hedefimiz, Büyümemizi 
Sürdürülebilir Kılmak”

Şenocak, yatırımlarından aldıkları güç-
le ve mevcut konjonktürü göz önüne 
alarak belirledikleri hedefleri şöyle sıra-
ladı: “Sektörümüzde liderliğe oynayan 
bir şirket olarak, bizim hedefimiz her yıl 
olduğu gibi bu yıl da hem ciro hem pa-
zar payı hem de karlılıkta büyümemi-
zi sürdürülebilir kılmak. Diğer yandan 
ürünlerimizi müşterilerimiz ve faaliyet 
gösterdiğimiz tüm pazarlar için geliş-
tirmeye devam edeceğiz. Lastiklerimiz 
‘Prometeon Teknolojisi’ ile hayat bulu-
yor. Prometeon Teknolojisi, Prometeon 
Lastik Grubu tarafından üretilen ve pa-
zarlanan tüm lastiklerin performansının 
geliştirilmesine imkan sunan, sahip 
olduğumuz patent çalışmalarını, bilgi 
birikimimizi ve deneyimimizi içeren bir 
dizi teknoloji paketidir. Bu teknolojiyi 
geliştirmeyi sürdüreceğiz. Prometeon 
olarak müşterilerimize sunduğumuz 
ürünlerle beraber katma değer yaratan 
servis ve çözümler sunmak üzere de 
çalışmaya devam edeceğiz. Sundu-
ğumuz ürünün verimini artırmak, müş-
terilerimizin ana işlerine odaklanma-
larını sağlamak ve tasarruf yaratmak 
Pro Services adını verdiğimiz hizmet 
modelimizin odağını oluşturuyor. Bu 
kapsamdaki çalışmalarımızı da geliş-
tirmeye ve hizmetlerimizi teknolojiyi de 
kullanarak dijital ve mobil platformlar ile 
beraber sunarak hayatı kolaylaştırma-
ya devam edeceğiz.”  

Lastik sektörünün pandemi etkisiyle 
arz-talep dengesinin oldukça değişken 
olduğu bir yıl yaşadığını belirten Şe-
nocak, 2020’ye hızlı başlayan pazarın 
pandemiden ilk etapta oldukça negatif 
etkilendiğini dile getirdi Ancak e-ticare-
tin de etkisiyle çok hızlı bir toparlanma 
ve büyüme trendine girdiğini söyleyen 

Şenocak, “Pandemi süresince, ulus-
lararası ticaretin aksadığı, ülkelerin 
karantina uyguladığı dönemlerde dahi 
gördük ki hayati değere sahip temel 
gıda ve ihtiyaç mallarının taşınması 
kritik bir önem taşıyor, lojistik aktiviteler 
her zaman yoğunluğunu koruyor” dedi.

“Tüm Dünyada Endüstriyel 
Lastik Odaklı Tek Şirketiz”

“Prometeon Tyre Group olarak tüm 
dünyada endüstriyel lastik odaklı tek 
şirketiz” diyen Şenocak, sözlerine şöy-
le devam etti: “Anteo, Eracle, Tegrys 
markalarımız ile birlikte Formula ve 
Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari 
lastikleri üretiyor, satışa sunuyoruz. 
1960 yılında kurulan, Türkiye’nin ilk 
lastik fabrikası ve ilk lastiği üreten te-
sis olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Prometeon Türkiye olarak en yeni tek-
nolojiye sahip ticari lastiklerin üretimini 
yaptığımız fabrikamızda üretilen lastik-
leri hem tüm dünyaya ihraç ediyor hem 
de tamamen Türkiye şartlarına göre 
ürettiğimiz lastikleri Türkiye pazarına 
sunuyoruz.”
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EREN: “DİJİTALLEŞME ÇÖZÜMLERİ ÇOK 
MALİYETLİDİR  KLİŞESİNİ YIKIYORUZ”

Müşterilerinin talepleri doğ-
rultusunda en küçük kompo-
nentten, ERP sistemleri ile en-
tegre MES çözümlerine, siber 
güvenlik donanım ve yazılım-
larına kadar geniş bir portfö-
ye sahip olan Rockwell Au-
tomation Ülke Direktörü Ediz 
Eren ile elektrik-elektronik-o-
tomasyon sistemleri üzerine 
konuştuk.

Elektrik-Elektronik-Otomasyon 
hizmetlerinizde endüstriyel te-
sislere ne gibi çözümler sunmak-
tasınız?

Rockwell Automation olarak, sek-
törleri daha üretken ve dünyayı 
daha sürdürülebilir kılan, sadece 
endüstriyel otomasyon ve veriye 
odaklı dünyanın en büyük şirketi-
yiz. Rockwell Automation, yaklaşık 
23 bin çalışanı ile 80’den fazla ül-
kede müşterilerine hizmet veriyor. 
Ülkemizde de 1993 yılından beri 
faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’deki 
İstanbul merkez ofisimiz ile projele-

rimizde, müşterilerimi-
zin ihtiyaçlarına uygun 
şekilde lokal ve global 
organizasyon ve tec-
rübemiz ile otomas-
yon ve veriye odaklı 
çözümler sunuyoruz.

Deneyime ve bilgiye 
dayanan global biri-
kimimizi, Türkiye pa-
zarında da en etkin 
şekilde kullanarak, 
müşterilerimizin ima-
lat ve proses sanayi-
lerindeki sürekliliğini 

sağlamak için tüm destek ve talep-
lerine cevap verebilir bir konumda-
yız. Son kullanıcılara, mühendislik 
ve taahhüt firmalarına, makina ve 
teçhizat üreticilerine çözüm üre-
terek, tüm sanayi alanlarında kul-
lanılan endüstriyel otomasyon ve 
kontrol ekipmanlarını, sistemlerini; 
yazılım, mühendislik, devreye alma 
ve eğitim hizmetleriyle birlikte sun-
maya devam ediyoruz.

Elektrik-Elektronik-Otomasyon 
sistemlerde firma olarak işleyişi-
niz nasıl bir sistemle sağlanıyor?

Rockwell Automation olarak, müş-
terilerimizin talepleri doğrultusunda 
en küçük komponentten, ERP sis-
temleri ile entegre MES çözümleri-
ne, siber güvenlik donanım ve ya-
zılımlarına kadar geniş bir portföye 
sahibiz. Distribütör, bayi ağı, sistem 
entegratörü partnerlerimiz, yerel 
servis ağımız, global desteğimiz ile 
sanayinin olduğu her noktaya çö-
züm ve hizmetlerimizi hızlı, güveni-
lir bir şekilde sunuyoruz. 
Endüstri tipine bağlı olarak sundu-

ğumuz ürün,  çözümlerin türü ve 
ağırlığı değişiklik gösterse de üre-
timin olduğu her endüstride yer alı-
yoruz. 

PLC ve PAC (Programlanabilir Oto-
masyon Kontrolörleri), Alçak Geri-
lim AC/DC motor sürücüleri, Orta 
Gerilim AC motor sürücüleri, ser-
vo motor sürücüleri, soft starter ve 
akıllı motor kontrol üniteleri, opera-
tör panelleri, motion kontrol ünite-
leri ve servomotorlar, analitik kont-
rol, izleme ve SCADA yazılımları, 
kontaktör, röle, sensör ve benzeri 
kontrol komponentleri, emniyet ve 
vibrasyon kontrol izleme sistemleri 
gibi birçok ürün grubumuz bulunu-
yor.

Firma olarak, yapay zeka, analitik 
algoritma ya da artırılmış gerçeklik 
uygulamaları çok maliyetli dijitalleş-
me çözümleridir klişesini yıkıyoruz.

Sunduğumuz çözümlerle işlet-
melerin verimliliğini artırıyor, tesis 
operasyonlarını optimize ediyor, 
emisyonları azaltıyor, plansız duruş 
sürelerinin önüne geçiyor ve günün 
sonunda en düşük toplam maliyeti 
sağlamaya odaklanıyoruz. 

Pandemi sürecinin Elektrik-E-
lektronik-Otomasyon sistemleri-
nin AR-GE süreçlerine etkisi ne 
oldu?

Pandemi süreci, sektör fark etmek-
sizin dijitalleşmeye ve teknolojiye 
olan talebin artmasına vesile oldu. 
İşletmeler ve sektörler üretimde in-
sanlara bağımlı olmanın risklerini 
ve sonuçlarını öğrendi. Bu duru-
mun yansımaları da otomasyon ve 

dijital dönüşüme daha fazla ağırlık 
verilmesi oldu. Bu dönemde oto-
masyon, Endüstri 4.0’a olan ilgi ve 
yapılan yatırımlar artış gösterdi. 
Otomasyon sektörü sürekli olarak 
yeni teknolojilerin geliştirildiği ve 
Ar-Ge faaliyetlerinin son derece 
aktif olduğu sektörlerin başında yer 
alıyor. 

Rockwell Automation olarak, Ar-
Ge çalışmalarımızla ürün çeşitliliği 
ve üretim miktarının artması, yeni 
ürünlerin hızlı bir şekilde piyasa-
ya sunulması, üretim sürelerinin 
kısalması ve kalitenin artması gibi 
avantajlar sunma konusundaki lider 
pozisyonumuzu korumak için kaçı-
nılmaz olan Ar-Ge yatırımlarımızı 
sürdürmekte kararlıyız. 1 milyar 
dolar yatırım ile başlattığımız IoT 
konusunda lider konumdaki PTC 
partnerliğimiz ile endüstriyel IoT ko-
nusundaki konumumuzu sağlam-
laştırırken, Emulate3D adlı firma 
satın alması ile Dijital İkiz çözüm-
lerini portföyümüze ekledik.  Son 
bir yıl içerisinde satın alma süreç-
leri tamamlanan ASEM, Kalypso, 
Avnet ve Oylo firmalarıyla da dijital 
dönüşüm danışmanlığından siber 
güvenlik çözümlerinin uygulanması 
konularındaki gücümüzü artırdık. 

Ülkemizde Elektrik-Elektro-
nik-Otomasyon sistemleri diğer 
ülkelere göre ne durumda?

Otomasyon sistemlerinin ülkemize 
gelişi, batılı ülkelere göre geç olsa 
da son yıllarda Türkiye, dijital dönü-
şüme yatırım yapmaya ve yatırım 
teşviki sağlamaya başlayan ülke-
ler arasında yerini aldı. Ancak tüm 
bunlara rağmen Türkiye, 150 milyar 
dolarlık dünya otomasyon pazarın-
da 1 milyar doları bulmayan cirosu 
ile Çin’in lider olduğu listede ilk 25 
ülke içinde yer alamıyor. Gelişmiş 
ülkelerin gayri safi milli hasılaları-

nın ortalama yüzde 0,5 ila yüzde 
2’si arasında değişen otomasyon 
pazarı, Türkiye’de 800’de 1’i dü-
zeyinde seyrediyor. Yine ülkemizin 
son dönemde global pazara açıl-
ması, ihracat hacminin, çeşidinin 
ve bölgelerinin çoğalması otomas-
yon sektöründeki konumumuzu 
olumluya çevirdi. 
 
2020 yılı, iç piyasadaki ekonomik 
gelişmelerin yanı sıra Covid-19 ve 
dövizdeki artışla oldukça zor bir yıl 
oldu. Bazı istisnai sektörler hariç 
çoğu şirket 2020 yılında ciro dü-
şüşü yaşadı. Tüm bu bölgesel ve 
global etkenlere rağmen 2020 yılını 
hedeflerimizi tutturarak kapattık ve 
dolar bazında büyümeyi başardık. 
Rockwell Automation Türkiye ola-
rak, 2020 yılında EMEA bölgesinde 
toplam satış bazında en hızlı bü-
yüyen ülke olduk. Yılın ilk yarısın-
da oldukça başarılı bir performans 
sergilememiz ve son iki çeyrekte 
pandemi etkisini azaltmak için al-
dığımız aksiyonlar, bizi bu başarılı 
sonuçlara ulaştırdı. 

Krizler, içerisinde fırsatları da barın-
dırıyor. Pandemi sürecinde de bazı 
fabrikaların üretimini durdurması 
ya da azaltmaları, sürekli ertelenen 
bakım ve proje ihtiyaçlarının ivedi-
likle gerçekleştirme imkanı sağladı. 
Bunun dışında, dünyada yaklaşık 
yüzde 20 civarında daralan makine 
pazarının Türkiye’deki daralması 

sadece yüzde 5 seviyesinde kaldı. 
Bu başarıda çevik şekilde globalde 
artan ihtiyaca yönelik dezenfektan 
dolum, maske üretim makinesi vb. 
makineleri üreten firmalarımızın 
payı büyük. Bizler de bu makine 
üreticilerimizin hızlı ve esnek oto-
masyon ürün ve proje ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere oldukça yoğun 
mesai harcadık.  

2021 ticari yılında da iki ana önceli-
ğimiz söz konusu. Birincisi, ürünle-
rimiz ve mühendisliğimizle makine 
üreticilerimizin dünyanın önde ge-
len makine üretici ülkelerinin sun-
duğu teknolojik düzeyde makineler 
üretebilmelerini desteklemek ve 
böylece ülkemizin makine ihracat 
rakamlarının artışına katkıda bu-
lunmak. İkincisi de dijitalleşme ya-
zılım ve servis çözümlerimizi daha 
fazla kullanıcıyla buluşturabilmek. 
Bugün, şirketler için sadece IT de-
ğil OT tarafında da siber güvenlik 
konusu ön planda, çünkü artık ma-
kineler daha çok uzaktan izleniyor 
ve arızalarına uzaktan müdahale 
ediliyor,  bu da riskleri artıyor. Ay-
rıca Artırılmış Gerçeklik ve Makina 
Öğrenmesi gibi yeni teknolojiler ile 
üretim maliyetlerini azaltma talep-
leri giderek artıyor. Bütün bunlar, 
2021’de otomasyon ve dijitalleşme 
çözümleri pazarının büyüyeceğine 
işaret ediyor ve Rockwell Automa-
tion Türkiye olarak, çift haneli büyü-
me hedeflerimizi destekliyor. 
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SANAYİ 4.0’A DİJİTAL FABRİKA KONSEPTİ E-F@CTORY

Endüstriyel alandaki ön-
cülüğünü 1980’lerden bu 
yana robotik alanda da 
sürdüren marka; daha 

hassas, hızlı, dar alanda çalışabi-
len ve yüksek kuvvetlerde ağırlık 
kaldırabilecek robotlara odaklanı-
yor. Robot teknolojileri büyük bir 
hızla gelişirken en dikkat çekici 
gündem maddelerinin başında 
“yapay zekâ” uygulamaları geli-
yor.

Mitsubishi Electric Fabrika Otomas-
yon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pa-
zarlama Birim Müdürü Tolga Bizel 
elektrik sanayisinde dijitalleşme ile 
ilgili sorularımızı yanıtladı.

Mitsubishi Electric olarak endüst-
riye e-F@ctory ve diğer dijitalleş-
me çalışmalarınızla nasıl katkı 
sağlıyorsunuz? Proje ve çözüm-

lerle tesislere ne tür avantajlar 
sağlıyorsunuz, örneklerle payla-
şabilir misiniz?

Mitsubishi Electric olarak, sanayinin 
yeni bir boyut kazanmasına olanak 
sağlayan Sanayi 4.0’a dijital fabrika 
konseptimiz e-F@ctory ile yanıt ve-
riyoruz. Markamızın e-F@ctory kon-
septinde, fabrika otomasyon ala-
nındaki robotlar dahil tüm yeni nesil 
ürünler internette haberleşebiliyor. 
Böylece üretim hatlarını kişisel bazlı 
ihtiyaçlara göre optimize ederek pa-
zardaki rekabet koşullarına ayak uy-
durmak büyük ölçüde kolaylaşıyor. 
Üretimde çok ciddi hız, esneklik, ka-
lite artışı ve maliyet tasarrufu sağla-
yan e-F@ctory, sanayicilere küresel 
rekabette bir adım önde olma fırsatı 
sunuyor. 

e-F@ctory konseptimizi dünyada 
Sanayi 4.0’ın gündeme taşınma-
sından çok daha önce, 2003 yılın-
dan bu yana kendi fabrikalarımızda 
kullanıyoruz. Japonya’daki Nagoya 
fabrikamızda e-F@ctory konsepti-
miz kullanıma alındıktan sonra üre-
tim kapasitesinde yaklaşık yüzde 
190 artış ve üretimde yaklaşık yüz-
de 180 artış  gibi etkileyici sonuçlara 
şahit olduk.

Ayrıca global bir teknoloji marka-
sının Malezya’da bulunan üretim 
tesisinde ortak bir pilot çalışmaya 
imza attık. Mitsubishi Electric olarak 
e-F@ctory otomasyon uzmanlığımı-
zı markanın Nesnelerin İnterneti ko-
nusunda çözüm üretme uzmanlığı 
ile birleştiren pilot program sayesin-
de, arızaların önceden fark edilerek 
arıza gerçekleşmeden müdahale 
edilmesi mümkün hale geldi. Pilot 
program; yüksek verimlilik, önleyi-

ci bakım faaliyetleri olanağı, düşük 
aksam arıza oranı, düşük maliyet ve 
kusursuz uyum ile sonuçlandı. Tüm 
bu sonuçlar ise markanın yaklaşık 9 
milyon dolar tasarruf etmesini sağ-
ladı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’n-
de ev tipi klima üretimi gerçekleşti-
ren Mitsubishi Electric Turkey Klima 
Sistemleri Üretim A.Ş. de e-F@ctory 
konseptimiz ile akıllı ve dijital bir 
fabrika olarak tasarlandı. Bu fabrika 
ile Türkiye, Mitsubishi Electric için 
önemli bir üretim üssü haline geldi.

Endüstriyel alandaki öncülüğünü 
1980’lerden bu yana robotik alanda 
da sürdüren markamız; daha has-
sas, hızlı, dar alanda çalışabilen 
ve yüksek kuvvetlerde ağırlık kal-
dırabilecek robotlara odaklanıyor. 
Robot teknolojileri büyük bir hızla 
gelişirken en dikkat çekici gündem 
maddelerinin başında “yapay zekâ” 
uygulamaları geliyor. 

Robotik alandaki yapay zekâ trend-
lerinden en önemlisi olarak görülen 
artırılmış önleyici bakım teknoloji-
leri ile endüstriyel üretimde yaşa-
nan beklenmedik arızaların önüne 
geçilmesi mümkün oluyor. Şubat 
2020’den bu yana tüm robotlarımız 
yapay zeka destekli olarak çalışı-
yor. İnsan ve robotların iş birliğiyle 
çalıştığı bir yaklaşım benimsiyoruz. 
Bu nedenle hem robotların hem de 
çalışma ortamının yapay zekâyla 
desteklendiği bütüncül bir sistem 
sunuyoruz. Mitsubishi Electric’s 
AI creates the State-of-the-ART in 
technology (Mitsubishi Electric’in 
AI’sı ile en yeni teknoloji) ifadesinin 
kısaltması olan makine öğrenmesi 
algoritmasını kullanan ‘MAISART’ 

teknolojimizle yapay zekâ tabanlı 
fabrikalarda ve tesislerde ekipman 
duruş süresini azaltırken verimliliğin 
artırılmasını sağlıyoruz.

Türkiye’nin önde gelen elektronik 
eşya üreticilerinden birinin üretim 
hattında ise robotlarımız ve iQ Plat-
form PLC’lerimiz ile ‘dijital ikiz’ uygu-
laması gerçekleştirdik. Dijital ikiz uy-
gulamamız sayesinde gerçek üretim 
hattına müdahale edilmeden üreti-
me esneklik ve verim katmış olduk. 

Mitsubishi Electric olarak dünyanın 
en büyük kompakt PLC üreticisi ve 
sayılı servo ve invertör sistemleri 
üreticilerinden biriyiz. Aynı zamanda 
sektörde hızlı bir haberleşme altya-
pısına sahip az sayıdaki firmadan 
biri konumundayız. Kesintisiz ileti-
şim avantajı sağlayan çözümleri-
miz, sanayinin yanı sıra Marmaray 
gibi hayatın içindeki çok önemli pro-
jelerde de kullanılıyor. Ürünlerin arı-
za oranını yavaşlatan akıllı PLC’ler, 
özellikle senkronize olarak çalışma-
sı gereken tesislerde çok hızlı ça-
lışarak büyük bir avantaj sağlıyor.
Türk sanayisinin en önemli kolla-
rından biri olan ve dijitalleşmeye en 
hızlı cevap veren otomotiv sektörü-
ne sağladığımız katma değerden 
dolayı çok memnunuz. 

Giderek dijitalleşen dünyada diji-
tal dönüşüm konusunda şirketler 
nasıl bir yol izlemeliler? 

Dijital dönüşüm ve akıllı üretim sis-
temlerini tüm ülkeleri değiştirecek 
kavramlar olarak değerlendirebiliriz. 
Bu değişim sürecinde dijital dönü-

şümün işletmelerin, sanayicilerin 
ve KOBİ’lerin olmazsa olmazı hali-
ne geleceğini söylememiz gerekir. 
Yeni sanayi evresinde ülkemizdeki 
üreticilerin global arenada rekabet 
edebilmeleri için geleceğe hazırlan-
maları gerekiyor. 

Mitsubishi Electric’in ana alanı olan 
üretim tarafından konuya baktığı-
mızda bu yeni süreçte birbirine bağlı 
üretim makineleri ve insan etkileşi-
miyle birlikte yeni bir üretim anlayı-
şının hızlandığını görüyoruz. Mitsu-
bishi Electric olarak yatırımdan önce 
sanal bir fabrika oluşturup ortaya 
çıkacak hattın ve üretimin simülas-
yonunu gerçekleştirme, verimliliği 
değerlendirme ve oluşan çıktılar 
doğrultusunda yatırımı şekillendir-
me fırsatı sunuyoruz. Bu sayede es-
nek ve verimli bir üretim mümkün 

oluyor.İşletmelerin ve sanayicilerin 
mutlaka bir dijitalleşme stratejilerinin 
olmasını, hatta gerekiyorsa mentor-
luk almalarını da tavsiye ediyoruz.  

Orta vadeli hedeflerinizden bah-
sedebilir misiniz?

Pek çok farklı sektörde dijital dönü-
şümünü gerçekleştirdiğimiz üretici-
lerimizden çok olumlu geri bildirimler 
alıyoruz. Üretim süreçlerinin yüksek 
teknolojiyle donatılarak dijitalleştiği 
Sanayi 4.0 evresinde, Türkiye’deki 
büyük ölçekli şirketleri ve KOBİ’leri 
geleceğe taşımaya devam edece-
ğiz. 

Pandemi dolayısıyla online etkinlik-
lere ağırlık verdik ve mart ayından 
bu yana dijital platformlarda binlerce 
öğrenciyle buluştuk. Gelecek nesil-
lerin eğitimine büyük önem veren 
bir marka olarak üniversitelerin mü-
hendislik fakültelerinde robot eğitim 
merkezleri kurulmasına katkı sağla-
dığımız eğitime destek projemizi de 
sürdüreceğiz. 
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TEK DOKUNUŞLA ENERJİ TASARRUFU 
SAĞLAYAN OTOMASYON SİSTEMİ

Tasarım ölçeği en çok enerji 
sektöründe ön planda olan 
ürün gamları için önem arz 
ediyor. Kendi bünyesinde bu-
lunan tasarım ofisinde ince 
işçilikle estetik ve inovatif 
tasarımlara imza atan Hager 
Genel Müdürü İlker İşgör ile 
elektrik-elektronik-otomas-
yon sistemlerinin önemi üze-
rine konuştuk.

Elektrik-Elektronik-Otomasyon 
hizmetlerinizde endüstriyel te-
sislere ne gibi çözümler sun-
maktasınız?

Hager Türkiye olarak, 2008 yılında 
çalışmalarımıza Berker markamız 
ile başlamıştık.  Anahtar priz ve 

akıllı bina sektörlerinde, dünyada 
öncü marka halinde gelen Berker, 
Türkiye’de premium market ve 
ticari alanlara, özel tasarım kon-
septini ve yüksek kaliteli hizmetini 
sunmaya başladı. 2010 yılında Ha-
ger Group bünyesine katılmamızla 
birlikte, Berker’in akıllı sistemlerin 
tasarımı başarısı Hager’in enerji 
alandaki uzmanlığı ile birleşti. Bu 
birleşme sayesinde Hager Türkiye 
olarak akıllı bina otomasyon sis-
temleri satışında pazar liderliğini 
yakalayarak önemli bir başarı sağ-
ladık.

Genel iş kollarımız arasında Enerji 
Dağıtım, Bina Otomasyonu, Kab-
lo Yönetimi ve Enerji Verimliliği 
olmak üzere 4 farklı faaliyet ala-
nımız bulunuyor. Hager Türkiye 

olarak konut ve ticari alanlardaki 
elektrik altyapıları için uzman çö-
zümler ve hizmet desteği sağlıyo-
ruz. Bu hizmetlerimizle beraber, 
tek dokunuşla enerjide konfor ve 
verimliliği sağlayan tüm komut-
ları tek bir cihazda toplayan oto-
masyon çözümleri sunuyoruz. 
Uzaktan erişim kolaylığı sağlayan 
ürünlerimizle müşterilerimize hem 
konfor hem de enerji tasarrufu im-
kânı sağlıyoruz. Bunun yanında 
orta ve lüks segmente hitap eden 
ve mimari açıdan ön planda olan 
anahtar priz serilerimiz de çözüm-
lerimiz arasında öne çıkan hizmet-
lerimiz arasında yer alıyor. 

Elektrik-Elektronik-Otomasyon 
sistemlerde firma olarak işleyi-
şiniz nasıl bir sistemle sağlanı-
yor?

Dünyada 136 ülkede faaliyet gös-
teren 25 adet fabrikası bulunan 
Hager Global, hem çevre hem de 
projeler için güçlü teknik destek ile 
özel çözümler geliştiriyor. 

Tasarım ölçeği en çok enerji sektö-
ründe ön planda olan ürün gamları 
için önem arz ediyor. Kendi bün-
yesinde bulunan tasarım ofisinde 
ince işçilikle estetik ve inovatif ta-
sarımlara imza atan Hager Global, 
mimari uyumu ile göz dolduran ve 
son kullanıcıların zevkine hitap 
eden bütün ürünleri ile her yıl ta-
sarım ödülünün sahibi oluyor.

Hager, yenilikçi ürünlerini çevrey-
le uyumlu olarak hayata geçiriyor. 
Dünyada değişen iklim koşulları, 
enerji tasarrufunun önemini her 

geçen gün daha da artırıyor. Özel-
likle ekolojik dengedeki değişimin 
etkileri günden güne hissedilmeye 
başlanıyor. Binalar ise günümüz-
de toplam birincil enerji tüketiminin 
%40’ını temsil ediyor. Fosil yakıt-
lara bağımlılığımızı azaltmak için 
enerji tüketimini sınırlamamız ve 
binaların küresel yaşam döngüsü 
maliyetini azaltmamız gerekiyor.

Kurulduğu günden bu yana doğa-
ya olan sorumluluk bilinci ile faa-
liyetlerini sürdüren Hager olarak, 
enerji tasarrufu alanında çok ciddi 
yatırımlar yapıyoruz. 

Enerji tasarrufuna uygun çözüm-
ler, aydınlatmanın yönlendirilmesi-
ni ve kişi sayısına göre aydınlatma 
kullanımını kontrol etmeyi sağla-
yan ürünlerimiz ve gün ışığından 
daha iyi yararlanmayı mümkün 
kılan çözümlerimiz ile enerjiden 
maksimum düzeyde tasarruf sağ-
lanmasına imkân tanıyoruz. 

Bununla beraber tüm dünyada gi-
derek yaygınlaşan elektrikli araç 
kullanımı doğrultusunda Hager 
olarak şarj istasyonlarının yatırı-
mına imza attık ve enerji takviyesi 
gerçekleştirmek için enerji depola-
ma alanlarında çalışmalar yaptık. 

Pandemi sürecinin Elektrik-E-
lektronik-Otomasyon sistemle-
rinin AR-GE süreçlerine etkisi 
ne oldu?

Ar-Ge çalışmalarına önemli ölçü-
de yatırım yapan Hager, Ar-Ge 
ve inovasyon alanlarında sektöre 
yön veren firmalarından biri olarak 
faaliyetini sürdürmektedir. Bünye-
sinde 760’ın üzerinde Ar-Ge çalı-
şanı olan Hager, her yıl cirosunun 
%7’sını araştırma ve geliştirme 
çalışmaları için ayırmaktadır. Ha-
ger’in inovasyon öncülüğü doğ-

rultusunda bugün kendine ait tam 
1700 adet patente sahiptir.

Pandemi süreci tüm sektörler gibi 
başlarda otomasyon sektörünü 
de etkilemişti ancak Hager olarak 
salgın Avrupa’ya gelmeden önce 
bütün hammadde tedariğini sağ-
layarak üretim ağımızda herhangi 
bir aksama yaşanmasına izin ver-
medik. Pandemi süreci boyunca 
duraksayan projeler olmasına rağ-
men, durumu avantaja çevirerek 
enerji depolama ve enerji verim-
liliği üzerine odaklandık ve 2020 
yılında 2019’a kıyasla daha fazla 
büyüme gerçekleştirdik. 

Ülkemizde Elektrik-Elektro-
nik-Otomasyon sistemleri diğer 
ülkelere göre ne durumda?

Salgın dönemi günlük yaşamı bü-
yük oranda etkileyerek tüm dün-
yada rutin alışkanlıkların yeniden 
belirlenmesine neden oldu ve di-
ğer tüm ülkelerde olduğu gibi ülke-
mizdeki trendlerin de değiştiği bir 
dönemi başlattı. Bunun etkilerini 
tüketici ihtiyaçları üzerinde çok net 
bir şekilde gördük. Geçmiş yıllar-
da toplu konutlar ve rezidanslara 
ağırlıklı olarak hizmet verirken 
2020 yılında bireysel ihtiyaçlara 
yönelik çalışmaya başladık. 

Özellikle villa sistemlerinin yeni-
lenme talebinde artış yaşandı. İn-
sanların evde daha fazla zaman 
geçirmesi harcanan enerjiyi kon-
fora dönüştürme isteğini de be-
raberinde getirdi. Evlerinde deği-
şiklik yapmak isteyenler Hager’in 
otomasyon sistemlerine büyük ilgi 
gösterdi. Bu kapsamda, tek do-
kunuşla enerji tasarrufu sağlayan 
otomasyon sistemi kurulumumuz-
la birlikte müşterilerimizin elektrik 
altyapılarını da yeniledik. 

Hager Genel Müdürü İlker İşgör
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oldu?

2020 yılında hem önceliklerimiz 
hem de beklentilerimiz değişti. 
Günsan olarak dünyanın yaşa-
dığı teknolojik kabuk değişiminin 
farkındayız ve bu değişimin izini 
süren stratejik bir yol haritası izli-
yoruz. Çalışmalarımızın temelin-
de; hayata değer katan, üretimi ve 
verimi destekleyen ve rekabette 
fark yaratan yenilikler yer alıyor. 
Bu kapsamda pazarın geleneksel 
yapısını değiştiren, kişiselleştirile-
bilir, farklı yaşam alanlarında her-
kes için kullanımı kolay, güvenli ve 
estetik elektrik ürünleri üretmek 
üzerine çalışmalarımıza tüm hızı-
mızla devam ediyoruz. 

Bu sürede sektöre kazandırdığı-
mız yeniliklerden biri de dijital plat-
formumuz olan GEP CLUB oldu. 

Dijitalleşmenin olanaklarından 
hep beraber faydalanabileceği-
miz GEP CLUB ile iş ortaklarımıza 
hem online hem de offline dokun-
mak, aramızdaki iş birliğini artır-
mak ve bu sinerji ile endüstriyi bir 
adım öteye taşıyacak birçok ilke 
imza atmak istiyoruz. 

Ülkemizde sektörünüz diğer ül-
kelere göre ne durumda?

Alçak gerilim tesisatı ekipmanları 
sektörü doğrudan teknoloji ve ino-
vatif yaklaşımlarla paralel ilerledi-
ğinden diğer ülkelerle bir karşılaş-
tırma yaptığımızda bu iki nokta ön 
plana çıkıyor. Teknoloji ve inovas-
yon en etkin rekabet araçlarından 
biri olarak tüm dünyadaki endüst-
rilerin başvurduğu bir seçeneğe 
dönüşmüş durumda. Sınırlı kay-
nakları kullanarak en fazla faydayı 

sağlamak üzerine kurgulanan bu 
sistem, dünyada çok ciddi yatırım-
ların yapıldığı bir alan. 

Günümüzde inovasyon ve dijital-
leşme bir seçenek değil, zorunlu-
luk. Daha az kaynak ile daha çok 
verim elde etmek ancak sürece 
entegre edilmiş dijital ve inovatif 
çözümlerle mümkün. Ülkemizde 
bu konuda yatırımlar yapıldığını, 
Ar-Ge merkezleri, inovasyon ekip-
lerinin kurulduğunu, yer ve zaman 
fark etmeksizin dünyanın her ye-
rinden çalışmaların sürdürülmesini 
sağlayan dijital kanalların önemi-
nin anlaşıldığını görmekteyiz. An-
cak dünya ile karşılaştırdığımızda, 
Ar-Ge, inovasyon, dijital kanalların 
ve teknolojinin daha etken kullanıl-
ması konusunda daha kat edecek 
yolumuz olduğunu söyleyebiliriz.
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GARCIA “İNOVASYON VE DİJİTALLEŞME 
BİR SEÇENEK DEĞİL, ZORUNLULUK”

Günsan Elektrik Ceo’su  
Francisco Gil Garcia 
2021 yılında  dijital-

leşmeye odaklanacaklarını  
bununla ilgili alt yapı çalış-
malarının devam edeceğini 
belirtti.

Garcia, “GEP CLUB ile elektrik-
çilere hizmet vermeye, hem sek-
törün gelişimine katkı sağlamaya 
hem de iş ortaklarımıza kazan-
dırmaya devam edeceğiz. Aynı 
zamanda online ticaret kanalımızı 
da geliştirerek her an erişilebilir 
olmak istiyoruz. Tüm bunlara ek 
olarak son tüketici ve elektrikçile-
re yönelik yeni ürünlerle değişen 
ihtiyaç ve beklentileri karşılamayı 
hedefliyoruz.” dedi.

Francisco Gil Garcia ,Elektrik sek-
törü üzerine sorularımızı cevapla-
dı.

Sektörünüze sunduğunuz hiz-
metlerinizde endüstriyel tesis-
lere ne gibi çözümler sunmak-
tasınız?

Günsan olarak 1982 yılından beri, 
yenilikçi ve inovatif ürün yelpaze-
miz, geleceği şekillendiren tek-
nolojileri işine hızla adapte eden 
yaklaşımımız ile anahtar priz ve 
elektrik aksesuarları sektörüne ön-
cülük ediyoruz. Birçok endüstrinin 
kalbini oluşturan çözümlerimizle 
tesislerin ihtiyaç ve beklentilerine 
cevap veriyoruz. 

Gelişen dünyanın değişen ihtiyaç 
ve taleplerine göre şekillendirdiği-
miz, Ar-Ge ile desteklediğimiz yeni 
teknoloji ve trendlerden oluşan 

17 bin parçalık ürün gamımız var. 
Ekonomimizin lokomotif sektörü 
olan inşaat endüstrisi için elektrik 
anahtar priz serileri, grup priz, oto-
matik sigortalar, kompakt şalterler, 
kaçak akım röleleri, sigorta kutula-
rı ve aksesuarları üretiyor, iş ortak-
larımız aracılığı ile hem ülkemizin 
hem de dünyanın dört bir köşesine 
ulaştırıyoruz. 

Sektörünüzde firma olarak işle-
yişiniz nasıl bir sistemle sağla-
nıyor?

Günsan’ı sektör içinde farklı bir 
noktada konumlandıran en etkili 
argümanları hedef odaklı stratejik 
adımları, dijital sistemlere enteg-
re olabilen yapısı ve sektöre ka-
zandırdığı inovatif bakış açısıdır. 
Ürünlerimizi sürekli değişen ihti-
yaç ve beklentilere göre şekillen-

diriyoruz.  Pazarda fark yaratan 
kişileştirilebilir ve özgün ürünler 
üretiyoruz. Farklı yaşam alanla-
rına yönelik herkes için kullanımı 
kolay, güvenli ve estetik ürünleri-
mizle farklı kullanım ihtiyaçlarına 
cevap veriyoruz. Aynı zamanda 
birçok projeye çözüm ortaklığı ya-
pıyor, prestijli yapılara ürünlerimiz-
le değer katıyoruz. 

Sadece nihai tüketiciye değil aynı 
zamanda sektör oyuncuları, elekt-
rikçiler ve iş ortaklarımızı buluş-
turacak dijital yatırımlara imza 
atıyoruz. 2020 yılında hayata ge-
çirdiğimiz online platform GEP 
CLUB ile sektör profesyonelleri 
arasındaki diyaloğu güçlü ve sü-
rekli kılmayı hedefliyoruz.

Pandemi sürecinin sektörünüz-
de AR-GE süreçlerine etkisi ne 

Günsan Elektrik Ceo’su  Francisco Gil Garcia
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ÖZDEN:“ÜRETİM YÖNETİMİNDE 
DİJİTALLEŞME PAZARINI İNŞA EDİYORUZ”
Üretim yönetimi sistemi ProManage ürünümüzü kullanan firmalar, üretimlerini 

daha verimli ve çevik hale getiriyor, kayıplarını tespit edip azaltarak 
maliyetlerini ve rekabetçiliklerini yönetebiliyor.

Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Ay-
lin Tülay Özden sanayide dijital-
leşmenin önemi hakkındaki soru-
larımızı yanıtladı.

Doruk firmasını kısaca tanıya-
bilir miyiz?

Doruk olarak, üretim yapan sa-
nayi kuruluşlarında üretim ope-
rasyonlarının dijital araçlarla yö-
netilmesi konusunda yazılım ve 
donanım çözümleri üreten, sa-

nayicilerin dijital dönüşüm yolcu-
luklarında eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri sağlayan bir teknoloji 
şirketiyiz. 

Türkiye’de üretim yönetiminde 
dijitalleşme pazarını inşa eden 
firma konumundayız. Ulusla-
rarası pazarlara ilk adımımızı 
ise 2006 yılında Romanya Ar-
ctic fabrikasına ilk ihracatımızı 
gerçekleştirerek attık. Bugün-
se Türkiye’de Teknopark İstan-
bul’da yer alan merkez ofisimiz, 
Antalya Teknokent ofisimiz ve 
İzmir Depark Teknokent ofisimi-
zin yanı sıra Amerika’nın Chica-
go kentinde ProManage Smart 
Manufacturing Solutions Corp. 
isimli şirketimiz bulunuyor. Ayrı-
ca Amerika’da üretim endüstri-
sini kuvvetlendirmek için kurulan 
MxD’nin Ar-Ge partneriyiz. Ame-
rika’daki şirketimizde Japonya 
merkezli ITO Corporation ile 
partnerlik anlaşması imzalayarak 
Asya Pasifik pazarına giriş yap-
tık. İhracat gerçekleştirdiğimiz 
ülkeler arasında ABD, Rusya, 
Belçika, Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, Cezayir, Sırbistan ve Ka-
zakistan yer alıyor.

Doruk olarak iş dünyasına ne 
gibi çözümler sunuyorsunuz? 
Hangi sektörlerde faaliyet gös-
teriyorsunuz?

Otomotiv, beyaz eşya, plastik, 
ilaç, kimya, gıda ve ambalaj baş-

ta olmak üzere pek çok farklı 
sektöre yüksek teknoloji çözüm-
ler sunuyor; sanayicilerin güncel 
ihtiyaç ve talepleri, teknolojik ge-
lişmeler ve uluslararası trendler 
ışığında sistemlerimizi sürekli 
olarak yeniliyoruz. 

Türkiye’de üretim yönetiminde 
dijitalleşme pazarını inşa eden 
yüksek teknoloji firması olarak; 
IIoT, artırılmış gerçeklik, yapay 
zekâ ve makine öğrenmesi tek-
nolojileri ile tamamen entegre 
dünyadaki tek üretim yönetimi 
sistemi ProManage’ı geliştirdik. 
ProManage, Production ve Ma-
nagement kelimelerinin birleşi-
minden oluşuyor. 

Sanayicilerin kendilerini sürekli 
ve otomatik olarak geliştirebil-
mesini sağlayan ProManage, bu 
doğrultuda işletmelerin dar bo-
ğazlarını, zayıf yönlerini, gelişi-
me açık noktalarını sürekli olarak 
gösteren ve bu açıkların iyileşti-
rilmesi için işletmeyi uyarı mesaj-
ları ve farklı yollarla bilgilendiren 
bir sistem. Bu sistemle dünya 
genelinde binlerce üretim yöne-
ticisinin know-how ve taleplerini 
karşılıyoruz. Üretim yönetimi sis-
temi ProManage ürünümüzü kul-
lanan firmalar, üretimlerini daha 
verimli ve çevik hale getiriyor, 
kayıplarını tespit edip azaltarak 
maliyetlerini ve rekabetçiliklerini 
yönetebiliyor.  

ProManage, kök nedenlerinin 
tespit edilmesi yoluyla işletme-
lerdeki sorunların giderilmesini 
sağlıyor. Bu sayede işletme-
lerde üretim hızlanıyor, üretim 
miktarı artıyor, kayıplar azalıyor 
ve maliyet ciddi oranda düşü-
yor. İşletmelerin dijital dönüşü-
me geçirilmesinin yalnızca 4 ila 
8 hafta sürdüğü bu sistemimizle 
sanayiciler yaklaşık 2 ay sonun-
da yüzde 20’ye varan oranlarda 
verimlilik artışına tanık olmaya 
başlayabiliyorlar.

Pandemi sürecinde geliştirdi-
ğiniz bir ürün veya sistem oldu 
mu?

Pandemi, tüm dünyayı ve iş ya-
pış şekillerini etkiledi. 2020 yılın-
da kesintisiz üretime, dolayısıyla 
ekonomiye, istihdama ve toplum 
sağlığına katkıda bulunmak için 
çok önemli bir teknoloji geliştir-
dik. Pandemiyle birlikte hayatı-
mıza giriş yapan “sosyal mesa-
fe” kavramı, tüm sektörlerdeki 
çalışanlar için de büyük önem 
taşıyor. Dünya genelinde hayat, 
sosyal mesafe kurallarına göre 
yeniden düzenlendi. 

Bu yeni düzende, Doruk olarak 
gönüllü mühendis ekibimizle bir-
likte üretime devam ederek eko-
nomiye ve istihdama katkıda bu-
lunan sanayicilerin her zamanki 
gibi yanında olup çalışanların ve 
dolayısıyla toplumun sağlığını 
korumaya katkıda bulunmak is-
tedik ve çok önemli bir ürün ge-
liştirdik. Başta Ar-Ge birimimiz ol-
mak üzere ilgili departmanlarımız 
konuyla ilgili iş ortaklarımızdan 
gelen talepleri de değerlendire-
rek yeni uygulamamız ProMana-
ge KiT (Kontrollü İnsan Trafiği) 
üzerinde titizlikle çalıştılar. 

Geliştirdiğimiz sosyal mesafe 
ölçüm ve uyarı uygulamamız 
ProManage KiT sayesinde fab-
rikalar açık kalabilecek, ek ya-
tırım gerekmeden işletmelerde 
çalışanların sosyal izolasyona 
uyup uymadıkları izlenip temas 
noktaları dijital ortamda tespit 
edilebilecek, uyarı üretilebilecek. 
İş sağlığı ve güvenliği açısından 
çok önemli olan bu teknolojiy-

le içinde bulunduğumuz dönem 
başta olmak üzere bundan son-
ra hayatımızı etkileyecek sosyal 
izolasyonun iş verimini etkileme-
sinin önüne geçilmesi ve pande-
mi gibi beklenmeyen durumlarda 
çalışanların sağlıkları açısından 
kontrollü bir ortamda çalışması 
mümkün olacak.

Bu sene pazara sunacağınız 
yeni bir ürün var mı? Hedefle-
riniz neler?

2021 yılı itibarıyla her işletme-
nin dijital dünyaya kolay ve hızlı 
adapte olabilmesini sağlaya-
cak yeni ürünümüz ProManage 
Cloud’u sanayicilerimizle buluş-
turmaya başladık. Her ölçekten 
işletme için kullanılabilir olan 
ProManage Cloud ile kullanıcı-
lar, küçük bütçelerle dijital dün-
yayı keşfetme ve deneyimleme 
imkanına sahip olurken aynı za-
manda da darboğaz ve kayıpla-
rını tespit ederek geleceğin akıllı 
fabrikalardan biri olma şansını 
yakalıyor. 

Bu yeni ürünümüze ek olarak, 
2011 yılı itibarıyla kurumsal ya-
pımıza eklediğimiz EFQM mode-
liyle düzenli ve sistematik şekilde 
büyümeye devam ediyor; kurum 
kültürümüzü geliştirerek ve çalı-
şan memnuniyetimizi artırıyoruz. 
Hedeflerimiz ve çalışmalarımızın 
neticesinde 2020 yılı sonunda 
KalDer tarafından “Mükemmel-
likte 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi” 
almaya hak kazanarak yeni bir 
başarıyı daha elde etmenin se-
vincini yaşıyoruz.

Doruk Yönetim Kurulu Üyesi
 Aylin Tülay Özden



128 129

ELEKTRİK-ELEKTRONİK-OTOMASYONELEKTRİK-ELEKTRONİK-OTOMASYON

SANAYİ TESİSLERİ VE AVM’LERDE ELEKTRİK 
HARCAMALARINDA TASARRUF İÇİN GES ÖNEMLİ

ALIŞVERİŞ SIRASINDA E-ŞARJ İMKÂNI

Türkiye enerji sektöründe 
güneş enerjisi santrallerinin 
yatırım, danışmanlık, bakım 
onarım, EPC, online satış ve 
toptan satış faaliyetlerini ger-
çekleştiren Gumbel Group, 
pandemi süresince üretim ka-
pasitesi düşen sanayi tesisleri 
ile çalışma saatleri kısıtlana-
rak müşteri trafiği azalan alış-
veriş merkezlerinin çatılarına 
güneş panel sistemi kurarak 
ekonomik tasarruf imkanından 
yararlandığını duyurdu.

Faaliyetler Dursa da Üretilen 
Elektrik, Ek Gelir Sağlıyor

Küresel salgında Türkiye’nin dört bir 
yanındaki sanayi tesislerinin hafta-
larca üretim yapamadığını, alışveriş 
merkezlerinin ise geçmişteki ziya-

retçi sayılarını yaka-
layamadığını belirten 
Gumbel Group Yö-
netim Kurulu Başka-
nı Mustafa Herdem, 
giderlerini azaltmak 
isteyen AVM’ler ve sa-
nayi tesislerinden ge-
niş çatı alanlarını de-
ğerlendirerek, güneş 
enerji santrallerine 
dönüştürme talebinde 
artış olduğunu ifade 
etti.

Temiz, çevreci ve ye-
nilenebilir enerji kay-
nağı olan güneşten 
dünyanın gelişmiş ül-
kelerine kıyasla daha 

az faydalanıldığı vurgulayan Musta-
fa Herdem, fabrikaların ve AVM’lerin 
çatılarındaki geniş metrekarelerin 
işletmeler için gelir getirici bir fırsat 
olduğunu söyledi. Mustafa Herdem,  
Çatı GES kuran tesislerin hemen 
güneşten elektrik üretmeye başla-
yabileceğini, faaliyet gösterilmediği 
dönemde dahi güneş sayesinde 
üretilen elektrikten ek gelir elde edi-
lebileceğini belirtti.

Kilovat başına 450 $ Yatırımla 
Çatı GES Kurmak Mümkün

Son yıllarda güneş enerjisi panelle-
rindeki maliyetlerin, özellikle yüksek 
enerji tüketen sanayi tesisleriyle 
alışveriş merkezleri için makul se-
viyelere geldiğini hatırlatan Mustafa 
Herdem, megavat ölçeğinde tüketi-
mi olan mekânlarda kilovat başına 
450$ – 470$ maliyetle GES kurulu-
mu yapılabildiğini dile getirdi.

GES (Güneş Enerji Sistemi) tekno-

lojisinin çok geliştiğini anımsatan 
Herdem, özellikle cam giydirme 
cephesi olan AVM’lere, iş merkezle-
rine ve rezidans kulelerine kurulum 
yapılabilmesi için estetik görünüşü 
bozmayan şeffaf güneş panelleri 
olduğunu ve bu panellerin elektrik 
üretirken herhangi bir ısı ya da ışık 
kaybına yol açmadığının altını çizdi.

Mustafa Herdem, açıklamalarına 
şöyle tamamladı: “Gumbel Group 
olarak güneşten elektrik üreterek 
hem dünyanın karbon salınımına 
katkıda bulunacak hem de ekonomik 
bir şekilde elektrik tüketmek isteyen 
ticari işletmelere anahtar teslim çö-
zümler sunuyoruz. Bu çözümlerden 
faydalanmak isteyenler için İş Ban-
kası, Garanti BBVA, QNB Finans 
Leasing, Kuveyt Türk vb. bankalarla 
iş birliklerimiz çerçevesinde ödeme 
kolaylıkları sağlıyoruz.”

Üretilen ve Tüketilen 
Dengesine Bakılıyor

Çatıya GES kurabilmek için kurulu-
mun ardından sistemin resmi geçici 
kabulü gerçekleşiyor ve aylık mah-
suplaşma sistemine dâhil olunuyor. 
Ardından öncelikli olarak üretilen 
elektrik kullanılıyor, gün içinde ener-
ji fazlası olması durumunda veya 
üretilen enerjinin yetersiz olması 
durumunda mevcut elektrik dağı-
tım şebekesi vasıtasıyla dengeleme 
sağlanıyor. Ay sonunda şebekeden 
toplam çekilen elektrikle üretilen 
elektrik karşılaştırılıp mahsup edili-
yor. Eğer üretile elektrik, tüketilen-
den fazla ise bu fazla kısım, tarife 
enerji fiyatından şebekeye satılıyor. 
Böylelikle hem temiz ve yenilenebilir 
bir enerji üretiliyor hem de elektrik 
harcamalarında tasarrufa gidiliyor.

 Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Herdem

2020 yılı otomotiv sektöründe bir-
çok yeniliğin sahneye çıktığı yıl 
olarak tarihte yerini aldı. Pande-
mi döneminde özellikle elektrikli 
araçlar öne çıktı. Türkiye’de de 
yaygınlaşmaya başlayan elektrik-
li araçların en önemli ihtiyacı ise 
şarj istasyonları.

Geçtiğimiz günlerde ilk yurtdışı 
atılımı gerçekleştirip İsveç’e de 
açılan Eşarj, yurtiçinde de şarj is-
tasyonu noktalarını genişletiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya 
göre, Sabancı Holding çatısı altın-
da hizmet veren iki önemli şirket 
Eşarj ile CarrefourSA, sürdürü-
lebilirlik hedefleri doğrultusunda 
Eşarj istasyonu kurulması için iş 
birliği yaptı. İş birliği kapsamında 
İstanbul’da yer alan üç Carrefour-

SA marketinin otopark 
alanına şarj istasyonu 
yerleştirildi. İstanbul’un 
İstinye, Anadolu Hisarı 
ve Zekeriyaköy ilçele-
rinde bulunan Carre-
fourSA marketlerinin 
otopark alanında yer 
alan ve halka açık olan 
şarj istasyonları, AC 22 
kVA tek çıkışlı özellikle-
rini taşıyor.

İstinye CarrefourSA Hi-
per, Anadolu Hisarı CarrefourSA 
Gurme ve Zekeriyaköy Carrefour-
SA Gurme marketlerinin otopark 
alanında yer alan ve halka açık 
olan şarj istasyonları, CarrefourSA 
müşterilerinin şarjlanma ihtiyaçla-
rını kolaylaştıracak.

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat 
Pınar, “Eylül ayında lansmanını 
yaptığımız “İşimin Enerjisi’’ çatısı 
altında sürdürülebilirlik ve teknolo-
ji odaklı ürünler sunuyoruz” dedi. 
CarrefourSA Genel Müdürü Kutay 
Kartallıoğlu ise Eşarj istasyonla-
rının sayısını ilerleyen dönemde 
artıracaklarını belirtti.
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Filosunda 5 adet Volvo Trucks aracı olan Kara-
yel Nakliyat, bünyesine 15 adet Volvo FH460 ve 
3 adet Volvo FH500 daha ekledi. Atık taşımacılığı 
yapan firmanın tercih ettiği araçlar sağlamlığı ve 
yakıt tasarrufu ile öne çıkıyor. Türkiye distribütör-
lüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo 
Trucks, Karayel Nakliyat’a 3 adet Volvo FM500, 
15 adet Volvo FH460 kamyon teslimatı gerçekleş-
tirdi. Böylece firmanın 50 araçlık filosundaki Volvo 
Trucks kamyonların sayısı 23’e ulaştı. Markanın 
sağlamlığı ve ve sunduğu yakıt tasarrufundan 
vazgeçmeyen Karayel Nakliyat, tehlikeli ve teh-

likesiz atık taşımacılığı yapıyor. Teslimat sırasın-
da, Volvo Trucks’ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetten 
memnun olduğunu dile getiren Karayel Nakliyat 
firma sahibi Erol Afacan şöyle devam etti: “Zorlu 
bir işimiz var. Bizi yolda bırakmayacak, herhangi 
bir sorunla karşı karşıya kaldığımızda yanımızda 
olacağını bildiğimiz markayı tercih etmek istedik. 
Volvo Trucks da böyle bir marka. Ürünlerin yakıt 
tasarrufu, sağlamlığı ve yüksek ikinci el değeri de 
kararımızda etkili oldu. Biz Volvo Trucks ile çalış-
maktan oldukça memnunuz, iş birliğimizim uzun 
yıllar devam etmesini diliyoruz” dedi.

“Geçmişten Geleceğe 
UTİKAD” Ekibi Gençlerle
Bir Araya Geldi

UTİKAD’ın yönetime aday olan “Geçmişten Gelece-
ğe UTİKAD” ekibi üniversite ve liselerin lojistik bö-
lümlerinde öğrenim gören gençler ile YouTube canlı 
yayınında bir araya geldi. Dr. Kayıhan Ö. Turan, Mine 
Kaya ve Vittorio Zagaia’nın konuk olduğu yayında 
gençlerin soruları yanıtlandı ve “Geçmişten Gelece-
ğe UTİKAD” ekibinin eğitim odaklı projelerinden bah-
sedildi. Lojistik sektörünün lider sivil toplum kuruluşu 
UTİKAD’ın 38’nci Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda 
yönetime aday olan “Geçmişten Geleceğe UTİKAD” 
ekibi, Lojistik Derneği’nin (LODER) üniversite tem-
silciliği olan ÜNİ-LODER’in YouTube canlı yayınına 
konuk oldu.  Dr. Kayıhan Ö. Turan, Mine Kaya ve 
Vittorio Zagaia’nın konuşmacı olduğu yayında lojistik 
sektöründeki insan kaynağının nasıl değerlendirile-
bileceği, gençlerin dikkat etmesi gereken konular ve 
“Geçmişten Geleceğe UTİKAD” ekibinin eğitim odaklı 
projeleri ele alındı.

Karayel Nakliyat’ın Tercihi Yine Yeni Yeniden Volvo Trucks Oldu
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YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE KULLANIMI
Tuğba Tüfek Türkan - Avukat

4857 sayılı İş Kanunu (“İş Kanu-
nu”) ile düzenlenen yıllık ücretli 
izin hakkı, anayasal dinlenme hak-
kı kapsamında işçilere tanınmak-
tadır.  Yıllık ücretli izin hakkından 
vazgeçilemeyeceği gibi işverenin 
bu hakkın kullanılmasını engelle-
mesi de mümkün değildir. İşçinin 
yıllık ücretli izne hak kazanması 
belirli şartlara bağlanmış ve uygu-
lanması hakkında esaslar mevzu-
atla düzenlenmiştir. 

Yıllık Ücretli İzne Hak 
Kazanma 

İşyerinde işe başladığı günden 
itibaren, deneme süresi de dahil 
olmak üzere, en az bir yıl çalış-
mış olan işçi yıllık ücretli izne hak 
kazanır. Bir yıl çalışmış olan işçi, 
yıllık ücretli iznini takip eden hiz-
met yılı içinde kullanabilir. İşçinin 
aynı işverene ait farklı işyerlerinde 
çalışması durumunda bu işyerle-
rinde geçirilen toplam süre esas 
alınır. 

Yıllık Ücretli İzin Süreleri ve 
Kullanımı

Yıllık izin süreleri hesaplanır-
ken işçinin çalışma süresi ve 
yaşı dikkate alınır. 

Çalışma süresi; 
- 1 yıldan 5 yıla kadar (beş 
yıl dâhil) olan işçilere 14 gün-
den,
- 5 yıldan fazla 15 yıldan az 
olan işçilere 20 günden,
- 15 yıl (dâhil) ve daha fazla 
olan işçilere 26 günden az 
yıllık ücretli izin hakkı tanına-
maz. 

Ayrıca 18 yaş altı ve 50 yaş üze-
rindeki çalışanlara tanınan yıllık 
ücretli izin hakkı 20 günden az 
olamaz. Yıllık ücretli izin süreleri 
iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleş-
meleri artırılabilmekle birlikte tek 
taraflı İşveren kararı ile veya ta-
rafların mutabakatı ile azaltılması 
mümkün değildir.  Yıllık izin süre-
leri işgünü olarak hesaplanır ve 
bu sürelere denk gelen hafta tatili, 
ulusal bayram ve genel tatil günle-
ri izin süresinin hesabında dikkate 
alınmaz. Ayrıca işveren tarafından 
yıl içinde verilmiş bulunan diğer 
ücretli ve ücretsiz izinler veya din-
lenme ve hastalık izinleri yıllık izne 
mahsup edilemez. Yıllık ücretli 
izin sürelerinin işveren tarafından 
sürekli bir şekilde verilmesi zorun-
ludur. Ancak izin süreleri, tarafla-
rın anlaşması ile bir bölümü on 
günden aşağı olmamak üzere bö-
lümler hâlinde kullanılabilir.  Yıllık 
ücretli iznini kullanmakta olan işçi-
nin izin süresi içinde ücret karşılığı 
başka bir işte çalıştığı anlaşılırsa, 
işveren bu izin süresi içinde ödedi-
ği ücreti geri alabilir. İşveren, işye-
rinde çalışan işçilerin yıllık ücretli 

izinlerini gösterir izin kayıt belgesi 
tutmak zorundadır. Asıl işveren-alt 
işveren ilişkisinin bulunduğu hal-
lerde izin kayıt belgesi alt işveren 
tarafından tutulmakta ancak bu 
durumda asıl işveren izin süre-
lerinin kullanılıp kullanılmadığını 
denetlemekle ve yıl içinde kulla-
nılmasını sağlamakla yükümlüdür.  

Yıllık İzin Ücreti

İşveren, yıllık ücretli iznini kulla-
nan her işçiye, yıllık izin dönemine 
ait ücreti işçinin izine başlamasın-
dan önce peşin olarak ödemek 
veya avans olarak vermekle yü-
kümlüdür. Taraflar bir ücret kar-
şılığında çalışanın yıllık ücretli 
izin hakkından vazgeçmesi konu-
sunda anlaşma yapamazlar. Bu 
konuda yapılan anlaşmaların ge-
çerliliği yoktur. Yıllık izin hakkının 
ücret olarak ödenebilmesi için iş 
sözleşmesinin sona ermiş olması 
şarttır. İşçi ve işveren arasındaki iş 
ilişkisinin ne şekilde sona erdiğine 
bakılmaksızın işçi hak kazanıp da 
kullanmadığı yıllık izin ücretlerini 
sözleşmenin sona erdiği tarihteki 
ücreti üzerinden talep etme hakkı-
na sahiptir. Yıllık ücretli izin alaca-
ğına ilişkin beş yıllık zamanaşımı 
ise iş sözleşmesinin sona erdiği ta-
rihte başlar. Örneğin; 01.01.2002-
01.01.2018 tarihleri arasında çalı-
şan ve 01.01.2018 tarihinde işten 
çıkartılan bir işçi 01.01.2023 tarihi-
ne kadar yasal yollara başvurarak 
hak kazandığı yıllık izin ücretlerini 
talep edebilir, 01.01.2023 tarihin-
den sonra ise yıllık izin ücretlerini 
zamanaşımı sebebiyle talep etme 
hakkına sahip değildir.    
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ALIŞAN LOJİSTİK, “BENİM EVİM BENİM KALEM” 
PROJESİYLE PANDEMİYE MEYDAN OKUDU

TANER ANKARA: YDML İLE AB’YE İHRACATIMIZ 
YÜZDE 30 ARTAR

Alışan 
Lojistik, 1600 
çalışanına 

yönelik başlattığı 
“Benim Evim Benim 
Kalem” YouTube 
projesi ile pandemiye 
meydan okuyor. 

Covid-19 vakalarının dünyada 
ilk ortaya çıkışı ile birlikte kriz 
sinyallerini değerlendiren ve 
“Eviniz Kaleniz” mesajı ile ku-
rum içindeki tüm çalışanlarını 
ve ailelerini pandemi konusunda 
bilgilendirmeyi ve bilinçlendir-
meyi amaçlayan Alışan, söz ko-
nusu proje ile haftada bir akşam 
saat 20:00’de kurum çalışanları-
nın evlerine konuk oluyor.

Kovar: Sosyal Yaşamımda 
Nasıl Güvende Olurum?

Korona virüsten korunmanın 
önce evlerden başladığına ina-
nan ve markanın bu mantıkla 
söz konusu projeye başladığına 
değinen Alışan Lojistik İcra Ku-
rulu üyesi Cenk Kovar, projenin 
başlangıcında hedefledikleri 
çalışan katılımının çok üstün-
de seyrettiklerini; Mart ayından 
bugüne kadar yaklaşık 900 ça-
lışana ve ailesine ulaştıklarına 
değindi. Programın içeriğinin 
interaktif bir yapıya sahip oldu-

ğunu da sözlerine ekleyen Ko-
var, bilgilendirme, yarışmalar ve 
soru/cevaplardan oluşan 45 da-
kikalık programda esas amacın, 
program içine dahil olmak iste-
yen çalışanların “Sosyal yaşa-
mımda nasıl güvende olurum?”, 
“Evim dışında kendimi nasıl 
korurum?”, “Dışarıdan gelecek 
virüs tehdidini nasıl azaltırım?” 
gibi sorularına Sağlık Bakanlı-
ğı onaylı bilgiler ışığında cevap 
sunmak ve evler içinde yaşanan 
endişeyi bertaraf ederek her bir 
üyenin moralini ve dolayısı ile 
performansını yüksek tutmak ol-
duğunu sözlerine ekledi. 

Alışan Lojistik, Anında Gözlemleyebiliyor

Söz konusu YouTube projesinin ötesinde, dünyada Co-
vid-19 virüsünün ilk ortaya çıkışı ile birlikte gerçekleştir-
dikleri kriz planı ile de dikkat çeken Alışan Lojistik, oluş-
turduğu yalın ve etkili iç iletişim ağı sayesinde Türkiye’de 
32 farklı noktada hizmet sunan 1600 çalışanın sağlık du-
rumunu da oluşturduğu eylem planı kapsamında anında 
gözlemleyebiliyor. 

Batu International Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Ankara, yurt dışı lojistik merkezlerinin 
hayata geçirilmesiyle AB’ye ihracatın kısa sürede 100 milyar dolar civarına çıkabileceğini 
belirtti. Türkiye’nin 2019’da 27 AB ülkesine 76,7 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatan 

Ankara, bunun toplam ihracatımızın yüzde 42,5’lik bölümü olduğunu ifade etti.

İhraç ürünlerinin dış pazarlara 
hızlı ve uygun maliyetlerle ulaş-
tırılmasını amaçlayan yurt dışı 
lojistik merkezleri (YDLM)’nin, 
Türkiye’nin ihracatını kısa sürede 
milyarlarca dolar artırması bek-
leniyor. Afrika, Amerika, Avrupa, 
Rusya ve Uzak Doğu’daki strate-
jik bölgelerde kurulması planlanan 
lojistik merkezlerin özellikle Avru-
pa ülkelerine ihracatta Türkiye’ye 
önemli avantajlar sağlayacağı ifa-
de ediliyor. Ağırlıklı olarak AB ül-
keleri ile Türkiye arasında entegre 
taşımacılık hizmetleri veren Batu 
International Logistics’in Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Ankara, ih-
raç ürünlerine ilişkin depolama, 
yükleme-boşaltma, elleçleme, 
sevkiyât, yük birleştirme ve bölme 
benzeri hizmetlerin sunulacağı lo-
jistik merkezlerin, Türkiye’nin re-
kabet gücünü Avrupa’da da önem-
li oranda artıracağını dile getirdi.
Türkiye rakiplerine göre daha hızlı 
hareket edecek

Taner Ankara, Türkiye’nin AB 
pazarına yakınlığının büyük bir 
avantaj olduğunu, yurt dışı lojistik 
merkezleri hayata geçirildiğinde 
bu avantajın çok daha önemli hale 
geleceğini belirtti. YDLM’nin birer 
dağıtım merkezi görevini üstlene-
ceğini de anlatan Taner Ankara, 
böylece Türkiye’nin AB pazarında 
diğer ülkelere göre çok daha hızlı 
hareket edebileceğini söyledi.
1,9 trilyon avroluk devasa pazar

Taner Ankara, 
2020’de pandemi 
nedeniyle küre-
sel ticaretin ciddi 
olarak azaldığını, 
bu nedenle Türki-
ye-AB ticaretinde 
2019 verilerini baz 
almanın daha sağ-
lıklı olacağını aktar-
dı. Resmi istatistik 
ofisi Eurostat veri-
lerine göre 27 AB 
ülkesinin 2019’da 
Birlik dışından 1,9 
trilyon avroluk itha-
lat yaptığını kay-
deden Taner Anka-
ra, bu yönüyle AB 
pazarının Türkiye açısından çok 
büyük bir potansiyel barındırdığını 
vurguladı.

AB’ye İhracatta Gidilecek 
Uzun Bir Yol Var

Taner Ankara, TÜİK verilerine 
göre 2019’da 76,7 milyar dola-
rı bulan 27 AB ülkesine ihracatın 
yurt dışı lojistik merkezler sayesin-
de kısa sürede 100 milyar dolar 
civarına çıkabileceğini ifade etti. 
Orta ve uzun vadede bu rakamın 
çok daha yüksek seviyelere ulaşa-
bileceğini savunan Taner Ankara, 
Türkiye’nin, AB’nin ithalatından 
2019’da sadece yüzde 4 pay al-
dığını, bu yönüyle gidilecek yolun 
çok uzun olduğunu dile getirdi. 

Taner Ankara, Türkiye AB’nin 6. 
büyük ithalat ortağı iken AB’nin ise 
42,5’lik pay ile Türkiye’nin en bü-
yük ihracat pazarı olduğunu anım-
sattı.

Gurbetçiler E-İhracat İçin de 
Büyük Bir Şans

Almanya başta olmak üzere AB 
ülkelerinde milyonlarca Türkiye 
kökenlinin yaşadığını, bunun da 
e-ihracat açısından Türkiye’ye bü-
yük fırsatlar sunacağını vurgula-
yan Taner Ankara, yurt dışı lojistik 
merkezlerinin özellikle hazır giyim 
sektöründe sipariş süreçlerini kı-
saltacağı için e-ihracat rakamlarını 
artıracağını da sözlerine ekledi.
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TEZER: “VERİLERİ TAKİP ETTİĞİMİZ DONANIM VE 
YAZILIMIMIZI KENDİ MÜHENDİSLERİMİZLE GELİŞTİRDİK”

Trendbox özellikle ölçümü olmayan gele-
neksel dediğimiz bakkal, büfe ve küçük 
marketlerden gerçek zamanlı satış verisi 

topluyor.Üretimden dağıtıma, pazarlamadan sa-
tışa kadar her noktanın verimini arttıracak akıllı 
raporlar sunuyor.

Trendbox Genel Müdürü Ozan Tezer girişimcilik ile ilgili 
sorularımızı cevapladı.

Bu girişimcilik fikri ortaya nasıl çıktı? 

Trendbox, 2014 yılında Foriba çatısı altında şirketleş-
me projeksiyonu olan bir iş modeli olarak hızlı tüketimin 
gerçek zamanlı veri analizini yapmak amacıyla kuruldu. 
2019 yılında da kurumdan ayrılarak şirket olarak hayatı-
na devam etti.  Perakende sektöründe hızlı tüketim ala-
nında ölçümlenemeyen bakkal, büfe ve küçük market-
lerden oluşan bir pazar söz konusuydu. Biz de bu alanı 
ölçümlemek ve analiz etmek üzere yola çıktık. Hazırla-
dığımız bu iş modeli 2014 yılında SAP Startup Focus 
programına dahil oldu ve Orlando’da (ABD) finale kaldı. 
2015 yılında ise IoT için Türkiye ve dünyada patent baş-
vurularını yaptık. 2017’de IoT tasarım, üretim ve cloud 
yazılım altyapısını kurduk. 2019 yılında ise İstanbul’da 
yaygınlaşmaya başladık. 

Firmanız ne amaçla kuruldu? Hangi alanda hizmet 
veriyorsunuz? 

Trendbox olarak özellikle ölçümü olmayan geleneksel 
dediğimiz bakkal, büfe ve küçük marketlerden gerçek 
zamanlı satış verisi topluyoruz. Üretimden dağıtıma, pa-
zarlamadan satışa kadar her noktanın verimini arttıracak 
akıllı raporlar sunuyoruz. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmak üzere 
toplamda binden fazla geleneksel satış noktasında satış 
verilerini gerçek zamanlı olarak takip ediyoruz. Verileri 
takip ettiğimiz donanım ve yazılımımızı kendi mühendis-
lerimizle geliştirdik. Patentli ürünlerimizi, satış kanalların-
da bulunan barkod tarayıcı ve yazar kasa arasına enteg-
re ediyoruz. IoT teknolojisi aracılığıyla ulaştığımız veriyi, 
müşterilerimizin satış ve pazarlama faaliyetlerine destek 
olabilecek şekilde ve ihtiyaçları doğrultusunda analiz 
ediyoruz. Böylelikle geliştirdiğimiz bu sistemle tüketici 
tercihlerini ortaya koyuyoruz. Markaların yanı sıra araş-
tırma şirketleri ve reklam ajanslarına da satış verisi top-
lama ve analiz hizmeti sunuyoruz. Ajansların kampanya 

planlamaları, araştırma şirketlerinin raporları için önemli 
bir tüketici analizi oluşturuyoruz. Binden fazla noktadan 
alınan Trendbox verileri ile şirketler gerçek zamanlı veri 
akışını izlerken değişen trendleri saat bazında, yaptık-
ları kampanyalarla eş zamanlı olarak takip edebiliyor. 
Mevcut kampanyalarını elde ettikleri verilerle gözden 
geçirme şansı buluyorlar. Öte yandan sunduğumuz hiz-
metle geleneksel kanalın büyümesini ve gelişmesini de 
amaçlıyoruz. Satış noktası, sattığı ürün ve markaların 
satış performansını takip edebiliyor. En çok ya da en az 
hangi ürün satılıyor, hangi saat ve günde satış ne oranda 
gerçekleşiyor, hangi markalar tercih ediliyor gibi datalara 
ulaşabiliyor. Günlük, haftalık, aylık olarak stok takibi ya-
pabiliyor ve böylelikle doğru zamanda doğru ürünü alma 
avantajına sahip oluyor. 

Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Trendbox bu dö-
nemde neler yaptı?

Koronavirüs salgını pek çok sektörü etkilediği gibi elbette 
bizleri de etkiledi. “Önceliğimiz sağlığımız” diyerek ev-
den çalışma sistemine hızlı bir geçiş yaptık. İşimizin tüm 
süreçlerinin dijital olmasının avantajını yaşadık. İçinden 
geçtiğimiz bu zorlu günler işimizi olumsuz etkilemedi. Bi-
lakis, temas etmeden ve tamamen dijital olarak ürettiği-
miz datanın yani iş modelimizin ne kadar önemli olduğu-
nu bir kez daha görmüş olduk. Sahadan veriyi kesintisiz 
ve gerçek zamanlı olarak almaya devam ettik. 

LOJİSTİK

DFDS Akdeniz İş Birimi, UND 
ve AFAD Hırvatistan’daki 
Depremzedeleri Unutmadı
DFDS, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı kap-
samında AFAD önderliğinde ve Uluslararası Nakliye-
ciler Derneği (UND) ile işbirliği içinde 6.3 şiddetindeki 
depremden sarsılan Hırvatistan’a 50 TIR’dan olu-
şam yardım konvoyu gönderdi. Türkiye’den Hırvatis-
tan’daki depremzedelere yardım için yola çıkan 100 
adet ”yaşam evi” konteyneri ihtiyaç sahiplerime ulaş-
tırılacak. DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı 
Fuat Pamukçu, DFDS Akdeniz İş Birimi olarak ver-
dikleri destek hakkında şunları söyledi: “Hırvatistan-
da meydana gelen depremin ardından devletimiz 
yaşanılan afete kayıtsız kalmayarak AFAD yönetimi 
ile 100 adet yaşam konteyneri desteği kararı almıştır. 
UND üyesi lojistikçilerimizin tırları ve Milli filomuz ile 
DFDS olarak Pergamon Seaways gemimize yükle-
diğimiz 30 adet konteyner Trieste limanımıza ulaş-
mıştır. Ayrıca 6 Ocak itibariyle Ephesus Seaways ge-
mimize kalan 70 Adet konteyneri yüklemiş olacağız. 
Türk lojistik sektörünün Hırvatistan için tek yürek ol-
duğu bu değerli desteğin bir parçası olmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Umarız ki bir nebzede olsa yaralar 
sarılmış olur. Yaşam evlerinin amacına ulaşacağına 
inanıyoruz.” 

DHL Express, 8 İlave Boeing 777 Kargo Uçağıyla 
Filosunu Güçlendiriyor

Deutsche Post DHL Group Ekspres Kargo Birimi 
zamana duyarlı uluslararası taşımacılıktaki sürek-
li artışa yanıt vermek amacıyla önemli bir yatırım 
yaptı. Filonun yüksek düzeyde verimli uçaklarla 
modernizasyonu Strateji 2025 ve sürdürülebilir-
lik hedeflerine katkıda bulunuyor. Boeing ve DHL 
Express dört ilave kargo uçağı satışı için opsiyonlu 
olarak anlaşmaya vardı. DHL Express ve Boeing 
tarafından bugün yapılan bir açıklamayla sekiz 
yeni Boeing 777 kargo uçağı sipariş edildiği du-
yuruldu. DHL Express, bu yatırımla hızla büyüyen 
uluslararası ekspres kargo pazarlarındaki müşteri 
talebini karşılamak için kıtalararası uçuş ağını ge-
nişletme yönünde bir adım daha atıyor.
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“DOĞRU İNSAN KAYNAĞINA ULAŞMAK 
BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”

Girişimcilik ülke ekonomisine doğrudan etki 
eder ve büyümesini sağlar. Bir ülke ya da o ül-
kede bulunan toplum için oldukça önemli bir un-
surdur. Girişimci kişiler sürekli üretim yaparlar 
ve böylece o ülkedeki mal ve hizmetlerin kalitesi 
de artmış olur. Girişimciler,  yeni üretim yöntem-
lerini sürekli takip ederler, bu üretim yöntemleri-
ni uygularlar ve böylece bu üretim yöntemlerini 
kullanarak mal ve hizmetlerin kalitesini git gide 
iyileştirirler.

Jobuum Kurucu ortağı Çınar Ergin ile girişimcilik üzerine 
konuştuk.

Jobuum ne amaçla kuruldu? Bu girişimcilik fikri or-
taya nasıl çıktı? Girişimcilik sizin için ne ifade edi-
yor? 
Jobuum, dijital dönüşümü ve yeni neslin değişen alış-
kanlıklarını dikkate alarak işe alım süreçlerinde inovas-
yon yaratmak amacıyla kuruldu. Doğru insan kaynağına 
ulaşmak uzun, maliyetli ve her iki tarafı da yoran bir sü-
reç. Bu anlamda hepimiz yıllarca birçok sıkıntı yaşadık. 
Projenin çıkış noktası da bu oldu. Yaptığımız araştırma-
larda ve İK yöneticileriyle yaptığımız anketlerde bu süre-
cin onlara çok ciddi bir zaman kaybı ve maliyet yarattığını 
gördük. Bunu nasıl en kolay ve verimli yoldan kısaltabi-
leceğimiz üzerinde çalıştık. Şu an mevcut sistemlerin İK 
uzmanları için hem yorucu hem pahalı olduğunu ve buna 
rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını gördük. Kurucu 

ortaklarımızdan Güray Yolukar’ın tek yönlü online video 
mülakat fikri vardı. Diğer kurucu ortaklarımız Gökhan Er 
ve Ayhan Yalçın ile bir araya geldik. Bu fikri projelendirip, 
geliştirdik. Uygulamamızı hayata geçirmek için yaklaşık 
1 milyon TL’lik yatırımla, 1.5 yıllık sürede önce projelen-
dirme sonra yazılım çalışmalarını gerçekleştirdik.  Giri-
şimcilik benim için bir sorunu çözmek anlamına geliyor. 
Özellikle pandemi iş yapış şekillerinde önemli krizler 
doğurdu. Bu krizlerin içerisinde oluşan sorunların hepsi 
bir çözüme ihtiyaç duydu. Bu da girişimciler için yepyeni 
fırsatlar doğurdu.

Projenizi geliştirirken olmazsa olmaz dediğiniz pren-
sip veya yöntemleriniz ne oldu? 
Jobuum’u hayata geçirirken önceliğimiz insan kaynakla-
rının işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir değer oluştur-
maktı. Bu şekilde yola çıktık. Ardından insan kaynakları 
ve işe alım uzmanlarını da dinleyerek, bu süreç inovas-
yonu dışında onların beklentilerini ve bakış açılarını da 
projeye katarak zenginleştirdik. 

Jobuum’un sunduğu avantajlar nelerdir?
Günümüzde CV gönderilen portallar, sonrasında online 
ya da yüz yüze yapılan mülakatlardan başka bir seçenek 
sunmuyor. Aslında basit bir örnekle ilk CV’yi 1480’li yıl-
larda Leonardo Da Vinci’nin hazırladığı söylenir. Aradan 
geçen yüz yıllar boyunca CV hazırlayıp gönderme siste-
mi hiç değişmedi. Biz bunu değiştirmek istedik. Öncelikle 
Jobuum, CV gönderim ve geleneksel başvuru süreçlerini 
tümüyle ortadan kaldırıyor. Akıllı eşleşme ile online tek 
yönlü videolu mülakata olanak sağlıyor. İşe en uygun 
adayı eşleştirip, zaman ve maliyet kaybının önüne geçi-
yor. İnsan kaynakları ilanı verip sonra mülakatları izleyip 
kararını hızlıca verebiliyor. Tek bir adımda işe alacağı 
adayı belirleyebiliyor. İnsan kaynakları birimlerinin yo-
ğun görüşme ve mülakat süreçlerini azaltıyor. Hem za-
man hem de maliyet avantajı sağlıyor. İnsan kaynakları 
böylece diğer iş süreçlerine daha fazla vakit ayırabiliyor. 
Adayların gözünden baktığımızda ise adaylar Jobuum ile 
kendini işverene daha kolay ve hızlı gösterebiliyor. Jo-
buum’la adayların içindeki potansiyeli, enerjiyi doğrudan 
açığa çıkarma ve gösterme fırsatı veriyoruz. Uygulama 
aynı zamanda kişilerin beğendikleri, çalışmak istedikleri 
firmayı takip etme olanağı da sunuyor. Firmaların insan 
kaynakları departmanlarına da sosyal kariyer platformu 
sayesinde, “işveren marka” algılarını yönetmelerine de 
destek oluyoruz.

MECBURİYETTEN GİRİŞİMCİLİK 
SON DÖNEMDE GİDEREK YAYGINLAŞIYOR

Özellikle beyaz yakalılardaki işsiz-
lik artışının pandemi ile yükselişe 
geçtiği son dönemde, yeni gelir 
kaynakları yaratmanın en tercih 
edilen yolu girişimci olmak ya da 
serbest çalışma sistemini benim-
semek olduğu gözlemleniyor. İş-
siz kalanlar çoğunlukla kendi işini 
kurmaya yöneliyor. Mecburiyetten 
girişimcilik son dönemde giderek 
yaygınlaşırken kurulan işler de ay-
nılaşıyor. 

Girişimcilikte farklı kimlik kazan-
dırmaya yönelik GİS eğitimleri, 
katılımcılarına, ortalama girişimci 
profilinin ötesinde, akıl açıcı dene-
yimler sunuyor.

Yeni dünya düzeninde toplumun 
gerçek ihtiyacını sorgulayan giri-
şimciler kitlesel destek görürken, 
kendine yatırım yaparak konfor 
alanını geliştiren girişimcilerin mo-
dası geçiyor. Dijital devrim, yaptığı 
işin merkezine uluslararası toplu-
mu koyan girişimcileri kalkındırı-
yor. İnsanlığa hizmet eden model-
lerdeki girişimlere ilgi her geçen 
gün artıyor. 

Bu gerçeklerden hareketle Türki-
ye’de girişimci adaylarına yönelik 
eğitimler düzenleyen  Girişim Sa-
vaşçıları-GİS, dünyanın ilk disiplin-
ler arası girişimcilik programların-
dan birisi olarak gösteriliyor. GİS’in 
kurucusu Berke Sarpaş, bu prog-
ramın, dünyadaki sosyal problem-
lere çareler üretebilecek yetkinlik-
te, dayanıklı ve dirayetli girişimciler 
yetişmesine büyük destek sağladı-
ğını belirtiyor.  

Yeni Normalde Devrimci 
Girişimci 

Kişinin hayat amacını tespit et-
mesinin, iş fikrini bulmaktan daha 
öncelikli olduğu bilincini öne çıka-
ran GİS eğitimlerinde, girişimcilere 
kendi finans kaynağını yaratabil-
mesinin yanı sıra bilgi ve networkü 
nasıl kullanacakları da öğretiliyor. 
Girişimci becerilerinin kazandı-
rılması ve güçlendirmesini temel 
alan bu programda, SAT komando-
ları eşliğinde zorlukların karşısında 
azimli olmanın yolları aşılanıyor. 

Eğitime katılanların bir iş fikri hat-
ta işi olmasa bile, bu eğitim saye-
sinde, yatkın oldukları girişimcilik 
fikri, uzmanların desteği ile ortaya 
çıkartılıyor. Sarpaş “Bu eğitimde 
ortalama insanları küresel değiş-
tiricilere dönüştürmek mottosuyla 
devrimci girişimciler yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. Kişilere öncelikle 
kendi hayat amaçlarını bulduruyo-
ruz. Bunun için katılımcıları otuza 
yakın özel uygulamadan geçiriyo-
ruz. Ardından da özel workshoplar 
eşliğinde iş fikirlerini bulduruyoruz. 

Her katılımcı programda kendi işini 
sıfırdan kurarak adım adım hayata 
geçiriyor.  Girişimci kumaşını do-
kumak ve elbiseye dönüştürmek 
bu eğitimlerin en temel özelliğidir.” 
diyor.

Yeni Eğitimler Başlıyor 

Girişim Savaşçısı kurulduğu 2013 
yılının bu yana 1000 katılımcıya 
girişimcilik eğitimi sundu. Eğitim 
sonrasında kendi işini kuranlar 
arasında, 3D printer destekli katma 
değerli mühendislik şirketi, online 
catering, biyogaz tesisi, ilik donörü 
gönüllü platformu gibi vizyoner ve 
yenilikçi girişimcilik örnekleri bulu-
nuyor.

GİS eğitimlerinin yeni dönemi Şu-
bat ayında başlıyor.   

GİS İntibak Eğitimi: 
20-25 Şubat 19.00-23.00 Arası / 
Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, On-
line
27 Mart-1 Nisan 19.00-23.00 Ara-
sı / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, 
Online
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ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUMU, TÜM FİNANSAL 
SÜREÇLERİN YÖNETİMİ VE E-DÖNÜŞÜM 

UYGULAMALARI BİR YERDE
Mükellef ile kullanıcılar gönül rahatlığı ile şirket kurulumunu gerçekleştirerek hayallerini, 
girişimlerini hayata geçirebiliyor. Üstelik tüm bu hizmetleri dışarıya çıkmadan, oturdukları 

yerden, hızlı ve güvenli bir şekilde alabiliyor.

Mükellef Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Okan Şafak 
ile girişimcilik üzerine konuştuk.

Bu girişimcilik fikri ortaya nasıl çıktı? Girişimcilik 
sizin için ne ifade ediyor?

Okan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümün-
den mezun olduktan sonra yazılımcı olarak göreve 
başladığım Foriba’da 7 yıl çalıştım. Başlangıçta bil-
gisayar mühendisi olarak kod yazıyordum ancak bir 

yandan da pazarlamaya ilgi duyuyordum. Mühendis 
bakış açımın pazarlamaya pek çok katkısı olabile-
ceğini fark ederek, pazarlama ve satış departman-
larında rol aldım. Ekibimle birlikte Türkiye’de önemli 
e-dönüşüm projelerine imza attık. Şirketlerin e-fatura 
süreçlerini yönettik.  Foriba’da geçirdiğim 7 yılda çok 
şey öğrendim ve her bir öğrenim kurucusu olduğum 
Mükellef için bana yol gösterdi.

Foriba’da yönettiğim e-fatura projelerinden birinde 
şahıs şirketi kurmak isteyenlerin neye ihtiyacını oldu-
ğunu bizzat tecrübe ettim ve iş modeli haline gelebilir 
mi diye araştırmaya başladım. Teknolojinin olanakla-
rıyla ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerin online olarak bir 
platformda buluşabileceğini gördüm. Yöneticilerimin 
de desteğini alarak profesyonel hayatıma veda ettim. 
Şubat 2019’da Mükellef’i kurdum. 7 yıllık tecrübemin 
girişimimi besleyip geliştireceğine inanıyorum ve bu 
açıdan baktığımda kendimi şanslı görüyorum. 

Firmanız ne amaçla kuruldu, hangi alanda hizmet 
veriyor? 

Mükellef olarak şahıs şirketi kurulumu, tüm finansal 
süreçlerin yönetimi ve e-dönüşüm uygulamaları hiz-
meti sunuyoruz. Yaratılan faydaya bakacak olursak; 
küçük işletme sahiplerine ve bireysel şirket kurmak 
isteyenlere sağladığımız şirket kurulumunun yanı 
sıra tüm finans süreçleri güvenli, kolay ve hızlı bir 
şekilde online bir platformda gerçekleşiyor. Kullanı-
cılarımız gönül rahatlığı ile şirket kurulumunu gerçek-
leştirerek hayallerini, girişimlerini hayata geçirebiliyor. 
Üstelik tüm bu hizmetleri dışarıya çıkmadan, oturduk-
ları yerden, hızlı ve güvenli bir şekilde alabiliyor.Mü-
kellef üzerinden şirket kurulumu verilerine bakacak 
olursak, kuruluşumuzdan bugüne 3000’e yakın şirket 
kuruluşu gerçekleştirdik. Online şirket kurulumunda 

en yüksek talep İstanbul’dan geliyor. İstanbul’u takip 
eden illerimiz sırasıyla Ankara, İzmir ve Kocaeli. Şir-
ket kurulumundaki yaş aralığında 25-35 yaş grubu ön 
plana çıkıyor. 25-35 yaş aralığında şirket kurulumu 
yüzde 45.4 iken, bu oranı yüzde 30.9’la 18-24 yaş 
grubu takip ediyor. Oran olarak düşük olsa da 55 yaş 
üstü de şahıs şirketini online olarak kurmayı tercih et-
tiğini görüyoruz.

Projenizi geliştirirken olmazsa olmaz dediğiniz 
prensip veya yöntemleriniz ne oldu? 

Şirket kurulumunun ve şirket kurulduktan sonra da 
finansal süreçlerin takibinin online bir platform ara-
cılığıyla yapılabildiği tecrübe edildikten sonra bu tip 
platformların kullanımının artacağını düşünüyorum. 
Burada en kritik konu kullanıcılarımızla aramızda olu-
şan güven. Platformumuz aracılığıyla güvenilir, doğru 
bilgi aldıklarından ve paylaştıkları bilgilerin güvenli bir 
şekilde saklandığından emin olmalılar. Tüm bu kritik 
konulara hassasiyetle yaklaşıyor, gerekli yatırımla-
rı yapıyoruz. İş ortaklarımızı seçerken, özellikle veri 
güvenliği konusundaki yatırımlarına bakıyoruz. Pro-
jemiz geliştirirken önem verdiğimiz bir ikinci konu ise 
güçlü iş ortaklarıyla birlikte ilerlemek. Alanında uz-
man, deneyimli ve müşteri odaklı markalarla güçleri-
mizi birleştiriyoruz. 

Firmanızın sunduğu özel hizmetler nelerdir?

Mükellef olarak kullanıcılarımıza şahıs şirketi kurma-
larına yardımcı oluyoruz. Şirketlerini kurduktan sonra 
online ön muhasebe programı, e-Fatura, e-Arşiv Fa-
tura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Defter hizmeti 
gibi tüm süreçlerde online olarak hizmet veriyoruz. 
Bunun yanı sıra fiziksel olarak ofis sahibi olmayan 
şahıs şirketleri için sanal ofis hizmeti sunuyoruz. Bu 
hizmet ile kullanıcılar düşük ücretler ile sanal ofisle-
rini resmi şirket adresi olarak göstererek stopaj öde-
meden faaliyet adresine sahip olabiliyor. Dolayısıyla 
şirket sahibi olmak isteyenlere uçtan uca tüm ihtiyaç-
larını karşılayabilecekleri bir platform sunuyoruz. Öte 
yandan ABD ve İngiltere’nin Türkiye’nin ihracatında 
ilk 5 ülke içerisinde yer almasından hareketle yurtdı-
şına açılma hedefimizi öncelikle bu iki ülkede gerçek-
leştirdik.Şu anda ABD ve İngiltere için başlattığımız 
hizmetimizi, 2022 sonuna kadar 10 ülkeye çıkarmayı 
hedefliyoruz.

Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi?

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek üzere 
evde kaldığımız bu zamanlarda sunduğumuz online 
hizmetin önemini bir kez daha görmüş olduk. Mart 
ayından bu yana şahıs şirketi kurmak isteyenler için 
online platformumuz evden çıkmadan iş sürekliliğini 
sağladı. Bu süreçte şirket kuruluşunu, vergi dairesi-
ne, notere, ticaret odasına gitmeden online olarak 
yapanların sayısı her geçen gün arttı. Mükellef’in ve-
rilerine göre ;
2020 yılının ilk yarısına göre ikinci yarısında online 
olarak şirket kuranların sayısında yüzde 150 artış ya-
şandı.  Kurulan şirketlerin faaliyet alanlarına baktığı-
mızda ise son dönemde artan online alışverişlerin de 
etkisiyle kurye şirketi kurulumu olduğunu görüyoruz. 
Öne çıkan diğer sektörler bilgisayar programlama, 
reklam, organizasyon olarak sıralanıyor. Öte yandan 
son dönemde internet üzerinden gelir elde eden You-
Tuber ve internet fenomenlerinin de şahıs şirketlerini 
online platform kullanarak kurdukları gözlemleniyo-
ruz. Mükellef’te 2020 yılı sonu itibarıyla 16.000’den 
fazla kayıtlı üyeye ulaştık ve 4.000’e yakın kullanıcı-
mıza şirket kurduk. 1 milyon TL’den fazla vergiyi de 
bizim aracılığımız ile ödediler.

Gelecekte kendinizi hangi noktaya taşımak isti-
yorsunuz? İleriye dönük planlarınız nelerdir?

Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımıza platformu-
muzu kullanırken kazançlı çıkabilecekleri bazı im-
kanlar sunmak istiyoruz. Mükellef cüzdan ve Mükellef 
kart adıyla devreye almayı planladığımız ve kullanı-
cılarımızın gündelik hayatlarında birtakım avantaj-
lardan faydalanabilecekleri yeniliklerimiz olacak. Öte 
yandan Mükellef’in sunduğu faydayı Türkiye gene-
linde yaygınlaştırmak istiyoruz. ABD ve İngiltere ile 
başlattığımız yurtdışı açılımımızı büyütmeyi ve farklı 
ülkelerde de online üzerinden şirket kurulum hizme-
ti sunmayı hedefliyoruz.  Tüm hizmetlerimizi ve yeni 
yatırımlarımızı güçlü iş ortaklarımızla birlikte yürütü-
yoruz. Girişimlerin büyümesi ve gelişmesi için iş or-
taklıkları çok önemlidir. Bu bağlamda iş ortaklarımız-
la kurduğumuz ilişkilere çok önem veriyor ve birlikte 
katma değerli hizmetler neler olabilir anlayışıyla iler-
liyoruz. 2021 yılında da farklı markalarla iş birlikleri 
yapmaya devam edeceğiz. 
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“HER ŞEY BİR GÜNDE” 
MOTTOSUYLA KURULMUŞ GENÇ BİR ŞİRKET

Bir Günde Kargo 
tüm süreçleri 
öz kaynakları 
ile yürütüyor. 

Acentelik 
sistemini doğru 

bulmuyor. Bu 
şekilde hizmet 

kalitesinin 
düştüğüne 

inanan firma 
tüm süreçleri 

kendi kontrolü altında kendi öz kaynakları ile 
yürütmeyi  doğru buluyor. 

Bir Günde Kargo Kurucu Ortağı Yaşar Kımıl ile girişimci-
lik üzerine konuştuk.

Firmanız ne amaçla kuruldu? Bu girişimcilik fikri or-
taya nasıl çıktı? Girişimcilik sizin için ne ifade edi-
yor? 
Bir Günde Kargo, sektörde yöneticilik yapan dört profes-
yonel isim Yaşar Kımıl, Evrim Şen, Levent Kaya ve Aydın 
Kara tarafından 2018 yılında kuruldu. 2014 yılında çalış-
mış olduğumuz şirket kapanma kararı alınca ekip arka-
daşım Levent Kaya ile birlikte kendi ayaklarımız üzerinde 
durmaya karar verdik. Uzun süre hayalimiz üzerine ça-
lıştık. 2018 yılında “Bir Günde Kargo” yu kurduk. 1,5 yıl 
sonra ise yine sektörden arkadaşımız olan Evrim Şen, 
ailemize dahil oldu. Son olarak da üniversiteden arkada-
şım Aydın Kara bize katıldı. Hepimizin ortak hayali, sek-
törde yaşanan sıkıntılara çözüm getirecek yeni bir düzen 
oluşturmaktı. Bu hayal Bir Günde Kargo’nun doğmasını 
sağladı.

“Her Şey Bir Günde”

Bir Günde Kargo, “Her Şey Bir Günde” mottosuyla ku-
rulmuş, çok genç bir şirket.  Çok uzun yıllardır sektörde 
olduğumuz için tüketicinin sorunlarını, bu işin çıkmazla-
rını ve ne tür çözümler üretilebileceğini, hem markaları 
hem de tüketiciyi neyin mutlu edeceğini çok iyi biliyorduk. 
2014 yılı sonunda e-ticarette artan hızlanma ve satın al-
madaki davranış değişikliklerinin kargo-lojistik sektörünü 
daha da önemli konuma getireceğini ön görmüştük. Yani 
aslında bu girişimin tohumları 6 yıl önce beynimizde filiz-
lenmeye başlamıştı. Çok fazla araştırma yaptık. Sorun-

ların kaynağı olan teknolojinin aynı zamanda çözüm de 
olacağını biliyorduk. Ancak bu doğru sistemi kurmak za-
man aldı. Çalışmalarımızı tamamladığımızda “Bir Gün-
de Kargo” yu hayata geçirdik. Hedefimiz çok netti. Daha 
hızlı olmak, en hızlısı olmak. Çünkü biliyoruz ki, zaman 
hepimiz için çok kıymetli ve değerine paha biçemiyoruz. 
Kargo şirketlerinin yaşadığı birçok sorunun temelinde 
de bu yatıyor. Dijital hayatın hızına ayak uydurmazsanız 
yok olmaya mahkumsunuz. İşte bu nedenle dijital hayatı 
tüm yapımıza, operasyonlarımıza, iş yapış biçimlerimize 
entegre ettik. Bir Günde Kargo bugün Türkiye’de kullanı-
lan en teknolojik kargo-kurye takip sistemine sahip. Biz 
aslında kendimizle yarışacağımız bir sistem geliştirdik. 
İddia ediyoruz ki, özellikle rüştümüzü ispat ettiğimiz gıda 
perakendesi alanında bizden daha hızlısı yok. 

Projenizi geliştirirken olmazsa olmaz dediğiniz pren-
sip veya yöntemleriniz ne oldu? 
Bahsettiğim gibi Bir Günde Kargo doğmadan önce e-ti-
caretteki artışı ve lojistik sektörünü önemli konuma ta-
şıyacağını ön görebiliyorduk. Hızla dijitalleşen dünyaya 
daha ayak uydurabilmek için teknoloji tarafındaki altyapı 
yatırımlarımıza öncelik vermemiz gerektiğinin farkınday-
dık. Dolayısıyla bu konuya odaklandık. Hedefimiz hep 
“daha hızlı” olmaktı. Bugün teknolojiyi en etkin şekilde en 
güncel hali ile kullanan kargo şirketlerinden biriyiz. Tes-
limat süresini olabildiğince kısa sürelere çekerek hem 
tüketiciye hem markaya zaman kazandırmamız bizim 
için öncelikli konu. Hızlı tüketimin had safhada olduğu 
günümüzde 1-2 dakika içinde yapılan alışverişin 5 gün 
sonra kişinin elinde olması da kabul edilir değil. Sorunun 
çözümününün teknolojide olduğunu biliyorduk. Bir Gün-
de Kargo’yu hayata geçirmeden önce müşterinin taleple-
rini doğru yorumlayarak doğru teknolojiye yatırım yaptık. 
Kendimiz özgü hazırladığımız yazılım sayesinde şehir içi 
teslimatlarda maksimum 24 saati garanti ediyoruz.

Firmanızın sunduğu özel etkinlikler nelerdir?
Bir Günde Kargo olarak, standart kargo anlayışından 
uzak, müşteri odaklı bir hizmet sunuyoruz. Buna kuruma 
özel hatta kişiye özel kargo hizmeti de denilebilir. Tek-
nolojiyi en etkin şekilde en güncel hali ile kullanıyoruz. 
İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Ankara illerinde ertesi 
gün, aynı gün kargo, randevulu teslimat gibi seçenekler 
ile kurumsal şirketlere kargo hizmeti sunuyoruz. Yani gün 
içinde kargo çıkışı olan bir ürünün akşam ya da gün için-
de tüketici elinde olmasını sağlıyoruz. En düşük teslimat 
süremiz ortalama 14 dk. En büyük farklılığımız, tüketici-
ye ve markalara kazandırdığımız ekstra zaman. 

KUZEY MEDYA
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Markalarımız

+90 530 181 71 46 reklam@kuzeymedya.com.tr kuzeymedya.com.tr 

DİJİTALDEKİ TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN
PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

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

Referanslarımız

YACHTSailing & People



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

0530 181 7146

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


