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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 nisan sayımız ile karşınızdayız. Bu sayımızı 
da diğer sayılarımızda olduğu gibi dolu dolu hazırlamaya 
gayret ettik. Nisan sayımızda birbirinden önemli dosya ve 
araştırma konularımızla karşı karşıyayız.

KOBİ’lerin içinde bulunduğu kredibilite durumundan tutun 
da inovatif ürünlere kadar çok geniş bir alanda KOBİLIFE 
dergisi olarak karşınızdayız. Otomasyon dosyamızda 
firmalarımızın otomasyon - elektrik - elektronik süreçlerini 
siz değerli okuyucularımıza iletmeye çalıştık. Akıllı bina 
teknolojilerinde yine çok önemli firmalara mikrofonumuzu 
uzattık. Turizmciler malumunuz en dertli sektörlerin 
başında geliyor. Bu sayımızda turizm sektörünü de 
unutmadık. İmalat sanayinde yaşanan süreçleri, inşaat 
sektöründeki son gelişmeleri bu sayımızda bulabilirsiniz. 
Telekomünikasyon ve yönetim danışmanlığı dosya 
ve araştırma konularımızı da not alarak okuyacağınızı 
düşünüyoruz. Lojistik disiplin başlığımız içerisinde 
sektördeki gelişmeleri sizler adına araştırdık.

KOBİLIFE olarak her sayımızı bir önceki sayımızdan daha 
dolu yapmaya gayret ediyoruz. Görüş ve önerilerinizi 
bekliyoruz. Dergimizin okunurluğu, kalitesi sizlerle 
artacaktır. Bir sonraki sayıda görüşünceye kadar 
hoşçakalın…

Ahmet Doğan

burcinolca@kobilife.com

EDİTÖRDEN...
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Bi’Boya’dan Çalışma Verimliliğini 
Arttıran Formül
Yapılan araştırmalar, renklerin insan psikolojisi üzerinde büyük 
etkiler oluşturabileceğini ortaya koyuyor. Üretkenliğinizi artırmak 
ve bitirmeniz gereken işlere odaklanmanızı kolaylaştırmak  için 
duvarlarınızda yapacağınız renk değişimleriyle daha verimli 
yaşam alanları oluşturabilirsiniz. Mekanlara renk katan uygulama 
çözümleri ve dekorasyon önerileriyle yeni fikrilerin yaratılmasına 
yardımcı olan Bi’Boya çalışma ortamına en uygun renk önerilerini 
sizler için hazırladı. 

Yılın En İyi Çıkış Yapan Solar 
Enerji Şirketi Belli Oldu
YEVCİL Solar Enerji, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Solar Enerji Şirketi” 
ödülüne layık görüldü. Diamonds Of Turkey 2021 ödülleri, 
Özge Ulusoy ve Mert Palavraoğlu sunumu ile Elite World Asia 
Otel’de gerçekleşti. Sanat ve iş dünyasından birçok ismin 
ödülle taçlandırıldığı organizasyonda, EVCİL Solar Enerji, Yılın 
En İyi Çıkış Yapan Solar Enerji Şirketi Ödülü’nü kazandı. 

Elektrik Piyasası Pandemi 
Döneminde 3 Kat Büyüdü

2020 yılı serbest tüketiciler açısından önemli gelişmelere 
sahne oldu. Elektrik tedarikçisi değiştirerek yüzde 32’ye 
kadar daha ucuz fiyattan elektrik kullanan tüketicilerin sayısı 
pandemi koşullarına rağmen yüzde 315 gibi rekor bir artışla, 
322 binden 1 milyon 16 bine yükseldi.

Enerji Sektörünün Devleri Petrol 
Ofisi ve Aydem Perakende’den 
Elektrikte Önemli İş Birliği
Petrol Ofisi ile ülkemizin ilk özel elektrik perakende şirketi 
Aydem Perakende arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı. 
Türkiye’nin dört bir yanındaki Petrol Ofisi istasyonlarına 
elektrik giderleri konusunda destek sağlayan iş birliği ile 
düşük birim fiyat, zamlardan etkilenmeyen tarife, düşük 
güvence bedeli ve masrafsız DBS imkânı gibi cazip 
alternatifler sunuluyor. 

Recep Demir: Lojistik Önemini 
Korumaya Devam Edecek
Lojistik sektörü, pandemide altın çağını yaşadı. 2020’de 
yüzde 15 büyüyen sektörün, artan istihdam ve yeni iş 
fırsatlarıyla 2021’de daha da büyümesi bekleniyor. Aras 
Holding Taşıma Grup Başkanı Recep Demir “Pandemide sağlık 
sektöründen sonra en çok çalışan sektörlerinden biriydik. Bu 
süreçte büyük özveriyle çalışarak evlerinde kalmak zorunda 
olan vatandaşların ve gıda sektörünün, mağazaların tüm 
ihtiyaçlarını karşıladık” dedi. 

MOSDER’den Hammadde 
Üreticilerine Milli Çağrı: Yerli 
Mobilyacılar Hammaddeye 
Ulaşamıyor
Geçtiğimiz yaz sezonundan beri birçok sektörü etkilediği gibi 
mobilya sektörünü de etkileyen hammadde sorunu için Türkiye 
Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, yerli 
hammadde üreticilerine çağrıda bulundu. “Mobilya sektöründe ciddi 
manada sünger krizi yaşanıyor, üreticinin sünger temininde yaşadığı 
sıkıntının, tüketiciye de artış olarak yansımasına neden oluyor.  

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde 
Sürdürülebilirlik Konusu Ele 
Alındı

P&G’nin markalarından Fairy’nin sponsorluğunda 
gerçekleşen “Sürdürülebilirlik” oturumunda, Türkiye’nin 
önde gelen şirketlerinin yöneticileri Sürdürülebilirlik bakış 
açılarını ve bu kavramın geleceğine dair beklentilerini dile 
getirdi. 

TESİD’in Yeni Başkanı Yaman 
Tunaoğlu 

TESİD (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği) 31.Olağan Genel 
Kurulu’nu 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıda 
Yaman Tunaoğlu TESİD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 
seçildi.
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Türk Üreticilere Müjde: Tekstilden 
Kozmetiğe, Elektronikten Ev 
Dekorasyonuna Ürünlerinizi 
Allegro İle Doğu Avrupa’ya 
Pazarlayabilirsiniz

205 milyon ziyaretçi sayısı ve 1.5 milyar arama ora-
nıyla Doğu Avrupa’nın rakipsiz e-ticaret platformu Al-
legro ile işbirliği yapan Propars, Türk üreticileri Doğu 
Avrupalı alıcılarla buluşturacak.

Gayrimenkul Sektörü Hızla 
Dijital Dünyaya Ayak Uydurmalı

Pandemiyle birlikte uzaktan çalışma, part time ve 
freelance çalışma sistemleri hızlıca iş hayatına da-
hil oldu. Gayrimenkul sektörünün de bu değişime 
ayak uydurması gerektiğini söyleyen Disao Kuru-
cusu Tunç Avcı, sektörde dijitalleşmenin getirece-
ği fırsatlara değindi.

Martaş Otomotiv’den Antalya’ya 
Yeni Lojistik Merkezi!

Martaş Otomotiv, ülke genelindeki dağıtım ağını güç-
lendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında 2021 
yılına da yatırımla başladı. Geçtiğimiz yıl İstanbul Av-
rupa Yakası ve Samsun’da iki yeni dağıtım merkezi 
açan Martaş Otomotiv, son olarak Antalya’da yeni bir 
dağıtım merkezi daha açtı. Martaş Otomotiv, yaptığı 
son yatırımla birlikte Türkiye genelinde dağıtım mer-
kezi sayısını ise 7’ye çıkardı.

Alanında 2021’in Dünyadaki İlk ve 
Tek Büyük Fuarı ZUCHEX, Sektörüne 
Yeni Bir Bakış Açısı Getiriyor

Tarsus Turkey Fuarcılık tarafından T.C. Ticaret Bakan-
lığı, İMMİB, ZÜCDER ve KOSGEB’in destekleriyle 
31.’si düzenlenecek olan ZUCHEX, ev ve mutfak eş-
yaları sektöründe 2021’in dünyadaki ilk ve tek büyük 
buluşması olacak. Milyarlarca dolarlık ticaretin bek-
lendiği uluslararası organizasyon, 16 – 19 Eylül tarih-
lerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek. 
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Fabrika Otomasyon Sistemlerinde Kalifiye 
İş Gücü Artıyor

Dünya genelinde 650 bini aşkın endüstriyel robot ve 25 
milyonun üzerinde toplam ürün kurulumuyla sektörün 
önemli üreticilerinden biri olan FANUC, müşteri ihtiyaç-
ları doğrultusunda sunduğu FANUC Türkiye Akademi 
eğitimleri ile fabrika otomasyonu alanındaki verimliliğin 
artmasını sağlıyor. 

MG’den Dünyanın %100 Elektrikli İlk Station 
Wagon Modeli!

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend 
Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İngiliz kö-
kenli efsanevi otomobil markası MG (Morris Garages), Av-
rupa pazarlarındaki planlarında önemli bir rol oynayacak 
%100 elektrikli premium SUV modeli Marvel R Electric’in 
ardından şimdi de MG5 isimli yeni modelini tanıttı. 

Mobil 1 Center’da Hedef Yıl Sonuna Kadar 10 
Yeni Hizmet Noktası!

Ülkemizde 116 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması 
konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., kapsamlı 
yağ değişimi ve hafif bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center’la-
ra yatırım yapmayı sürdürüyor. 2020 yılında pandemiye rağmen 
10 yeni Mobil 1 Center açarak hizmet alanını genişleten marka, 
Sakarya’da açılan Yılbar Otomotiv Mobil 1 Center’la birlikte Tür-
kiye genelindeki Mobil 1 Center sayısını 75’e çıkardı. 

Renault Trucks, 2023’ten İtibaren Tüm Pazar 
Segmentleri İçin Elektrikli Araç Gamı Sunacak

Renault Trucks, elektrikli mobiliteye yatırım yapmayı sürdürü-
yor. 2023 itibariyle, dağıtım, şantiye ve uzun yol gibi tüm pazar 
segmentleri için elektrikli Renault Trucks teklifi sunuluyor olacak. 
Renault Trucks, bu geliştirmeleri desteklemek, pazara eksiksiz 
ve rekabetçi bir ürün gamı sunabilmek için elektrikli mobiliteye 
özel bir operasyonel organizasyon oluşturuyor. Böylece, fosil 
yakıtsız taşımaya yönelik desteğini de göstermiş oluyor.

Ford Otosan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı 
Selçuk, Yeniden TÜYİD Başkanı Seçildi

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan’ın Ya-
tırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Selçuk, 2019 yılından beri 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü Yatırımcı 
İlişkileri Derneği (TÜYİD) olağan genel kurulunda yeni-
den başkanlığa seçildi. 

Jaguar’ın Lüks Performans SUV’u Yeni 
Jaguar F-PACE Türkiye’de

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu 
Jaguar’ın, tasarım ödüllü SUV’u Yeni Jaguar F-PACE, 
2.0 litre 204 BG dizel motoru ve 1.311.857 TL’den 
başlayan fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda 
otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.

NG Kütahya Seramik, İkinci Kez “Türkiye’nin En 
İtibarlı Seramik Markası” Oldu

Fark yaratan tasarımları ve üstün teknolojisiyle Türk seramik sektö-
rünün lider ismi NG Kütahya Seramik, tasarım ve üretimdeki üstün 
gücü ve üst düzey hizmet anlayışıyla sektörün en itibarlı markası 
konumunu pekiştirdi. Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu sene 
10’uncusu gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırma-
sı’nın seramik kategorisinde 2’nci kez birinciliği alan marka, sektör-
deki lider duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Suzuki, 2021’de 4 Bin Adede Yakın Hibrit 
Otomobil Satmayı Hedefliyor!

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend 
Otomotiv’in Türkiye’de temsil ettiği Suzuki, geçtiğimiz yıl sa-
tışa sunduğu Swift Hibrit modelinden sonra hem Vitara hem 
SX4 S-Cross modellerinin hibrit teknolojili versiyonlarını eş 
zamanlı olarak satışa sundu. 



12

FİNANS

TÜRKİYE BANKACILIĞININ TEK SEFERDEKİ
 EN BÜYÜK MENKUL KIYMETLEŞTİRMESİ

VakıfBank, 
seküritizasyon 
programı 

kapsamında Türkiye 
bankacılık sektörünün 
tek seferdeki en büyük 
menkul kıymetleştirmesi 
gerçekleşti.

VakıfBank, yurtdışı havale akımlarına 
dayalı seküritizasyon programı kapsa-
mında Türkiye bankacılık sektörünün 
tek seferdeki en büyük menkul kıymet-
leştirme işlemine imza attı. Dünyanın 
birçok bölgesinden 7 farklı muhabir 
banka işleme ilgi gösterirken, 5 işlem 
dolar bazında 2 işlem Euro bazında 
gerçekleştirildi. Vadeleri 5 ila 7 yıl ara-
sında değişen işlemler neticesinde 

1 milyar 750 milyon dolar tutarında 
uygun maliyetli yeni yurtdışı ihraç ta-
mamlanmış oldu.

7 farklı muhabir bankanın katılımıyla 
1 milyar 750 milyon dolarlık menkul 
kıymetleştirme işlemine imza atan 
VakıfBank’ın bu işlemine, uluslararası 
derecelendirme kuruluşu Fitch tarafın-
dan BB+ (durağan) seviyesinde not 
verildi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi 
Serdar Üstünsalih, “Bu başarılı işlem-
le VakıfBank’ın ve ülkemiz bankacılık 
sektörünün uluslararası piyasalardaki 
kredibilitesi bir kez daha teyit edilmiş 
oldu” dedi. 

“Dış Ticaret İşlemlerinde Artan 
Aracılığımız Seküritizasyon 
Kapasitemizi Artırdı”

Seküritizasyon programı kapsamında-
ki işleme ilişkin açıklamada bulunan 
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Ser-
dar Üstünsalih, “Söz konusu işleme 
Amerika’dan İngiltere’ye, kıta Avrupası 
ülkelerinden Asya’ya kadar çok geniş 
bir coğrafyadan talep geldi. Toplam 7 
muhabir bankanın katılımıyla gerçek-
leştirdiğimiz menkul kıymetleştirme 
işlemi, ülkemiz bankacılık sektöründe 
tek seferde gerçekleştiren en büyük 
işlem olma özelliğini taşıyor. Son dö-

nemlerde özellikle Kurumsal, Ticari ve 
KOBİ segmentlerinde hizmet verdiği-
miz müşterilerimizin dış ticaret işlemle-
rine daha fazla aracılık etmiş olmamız, 
yurtdışından gelen nakit akımlarına 
dayalı seküritizasyon programımızın 
kapasitesini artırmamızı sağladı. Artan 
kapasitemizi verimli bir şekilde kulla-
narak böyle başarılı bir işleme imza at-
maktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu ve-
sileyle, VakıfBank’a duydukları güven 
ve sundukları desteklen ötürü katılımcı 
bankalara teşekkürlerimi sunuyorum’’ 
dedi.

“Bankamız ve Ülkemizin 
İtibarı Teyit Edildi”

Söz konusu işleme uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch’in BB+ 
(durağan) seviyesinde not verdiğini 
belirten Genel Müdür Üstünsalih, söz-
lerini şu şekilde tamamladı: 

‘’Verilen bu not Bankamız derecelen-
dirme notunun 3 not üzerindedir. Bu 
başarılı işlemle VakıfBank’ın ve ülke-
miz bankacılık sektörünün uluslararası 
piyasalardaki kredibilitesi ve itibarı bir 
kez daha teyit edilmiş oldu. Bankamız 
ülkemize ve reel sektöre her zaman 
olduğu gibi katkı sağlamaya devam 
edecektir.”  

VakıfBank Genel Müdürü 
Abdi Serdar Üstünsalih

Stratejik
Finansal Yönetim

Mali Analiz ve
Denetim

Perakende
Finansal Hizmetler

Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cd.
Flora Residence No:1 K:28 D:2803
Ataşehir / İstanbul

www.bizfinansaldanismanlik.com

Tel  : (0-216) 455 81 75
Fax :(0-216) 456 73 56
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İş Leasing Genel 
Müdürü Mehmet 
Karakılıç, “İş Leasing 

en yüksek pazar payına 
ulaşan leasing şirketi 
oldu” dedi.

Yaygın hizmet ağı ve 
kaynak sağladığı yatı-
rımlarla ekonomiye kat-
kıda bulunmaya devam 
eden İş Leasing, izledi-
ği müşteri memnuniyeti 
odaklı hizmet anlayışı 
ve uyguladığı sürdürü-
lebilir büyüme stratejisi 
ile 2020 yılını 545 milyon 
USD yeni işlem hacmi 
ile tamamladı. Hisseleri 
Borsa İstanbul’da işlem 
gören halka açık en bü-
yük leasing şirketi olan İş 
Leasing’in konsolide ak-
tif büyüklüğü 12.8 milyar 
TL’ye ulaşırken, leasing 
portföyü 2019 yıl sonu-
na göre %40 oranında 
artarak 7.2 milyar TL 
oldu. Takipteki kredile-
rinin leasing portföyüne 
oranı sektör ortalaması-
nın önemli ölçüde altın-
da olan İş Leasing aktif 
kalitesini koruyarak 2019 
yılında olduğu gibi 2020 
yılında da kira alacakları 
pazar payını geliştirme-
ye devam etti. 

Karakılıç: 
Sektördeki 
Payımızı Önemli 
Oranda Artırdık, 
En Yüksek Pazar 
Payına Ulaşan 

Leasing Şirketi Olduk

Konu hakkında açıklama yapan İş 
Leasing Genel Müdürü Mehmet Ka-
rakılıç, “Müşteri odaklı yaklaşımımızı 
derinleştirerek, portföyümüze yeni 
müşteriler katarak ve dijital yatırımla-
rımıza ağırlık vererek müşterilerimizin 
teveccühüne layık olmaya çalışıyo-
ruz. 2020 yıl sonu sonuçlarına göre 
leasing alacakları ve müşteri adedi 

açısından sektördeki payımızı önemli 
oranda artırdık. 2019 yılında olduğu 
gibi 2020 yılında da yeni işlemlerde 
en yüksek pazar payına ulaşan lea-
sing şirketi olduk. Bu gelişimi sağlar-
ken aktif kalitemizi ön planda tutma-
ya özen gösterdik. 

KOBİ’lerin Yanındayız 

Koronavirüs salgınının yoğun ola-
rak hissedilmeye başlandığı mart 
ortasından bu yana çalışanlarımızın 
önemli bir bölümü işyerine gelmeksi-
zin uzaktan erişimle görev yapmakta 
olup, bu süreçte gelişmeye devam 
eden dijital alt yapımız sayesinde hiz-
metlerimiz aksamadan sürdürüldü. 
Koronavirüs salgını nedeniyle biz de 
grubumuz gibi hem müşterilere hem 
de çalışanlara yönelik çok sayıda 
tedbiri hayata geçirdik. Her zaman 
olduğu üzere salgın döneminde de 
işleri kesintiye uğrayan müşterilerimi-
zin yanında olmaya devam ettik. Bu 
bağlamda; leasing taksit ödemele-
rinin ertelenmesini talep eden müş-
terilerimize imkanlarımız dahilinde 
gereken her türlü kolaylığı sağladık. 
Önümüzdeki dönemde de yurtiçi ve 
yurtdışından sağlayacağımız kay-
nakları başta ihracatçı firmalar ve 
KOBİ’lerimiz olmak üzere, muhtelif 
sektörlerdeki firmaların yatırımlarının 
finansmanı için hazır bulunduraca-
ğız.” dedi.

FİNANS

İŞ LEASING, EN YÜKSEK PAZAR PAYINA ULAŞAN 
LEASING ŞİRKETİ OLDU

ZİRAAT BANKASI, ÇİN EXIM BANK’TAN (THE EXPORT 
IMPORT BANK OF CHINA) 400 MİLYON DOLAR 

KREDİ TEMİN ETTİ

İş Leasing Genel Müdürü
Mehmet Karakılıç

Ziraat Bankası farklı 
coğrafyalardaki başarılı 
işbirliklerine bir yenisini 
daha ekledi.

Covid-19 salgını nedeniyle kötüleşen 
küresel finansal koşullara rağmen Ziraat 
Bankası, orta ve uzun vadede yurtdışın-
dan sağlanan kaynakların çeşitlendi-
rilmesi ve farklı coğrafyalarda finansal 
işbirliklerinin artırılması hedefi ile uyumlu 
olarak çalışmalarını sürdürüyor.  Ziraat 
Bankası, süre gelen bu çalışmaların bir 
sonucu olarak; daha önce kamuoyu ile 
paylaşılan çevresel ve sosyal temalı kre-
dilerin finansmanına yönelik 600 milyon 
USD tutarında “Sürdürülebilir Eurobond”  
ihracını 2021 yılı Ocak ayında gerçekleş-
tirmişti. Banka, söz konusu ihraç ile yeni 
bir finansman yöntemini bilançosuna ek-
lemenin yanı sıra, yatırımcı portföyünü de 
genişletti. 

Çin Exim Bank (The Export 
Import Bank of China)

Farklı coğrafyalarda imza atılan başarılı 
işbirliklerine bugün bir yenisini daha ek-
leyen Ziraat Bankası, Çin’in önde gelen 
finans kuruluşlarından Çin Exim Bank 
(The Export Import Bank of China) ile 
400 milyon ABD Doları tutarında kredi 
anlaşması imzaladı. Söz konusu kredi 
ve sürdürülebilir Eurobond ihracı ile Zira-
at Bankası, Türkiye ekonomisine katma 
değerli, ihracat odaklı ve sürdürülebilir 
büyüme stratejik hedefi ile uyumlu olarak 
finansman sağlamış bulunuyor. Çin Exim 
Bank’tan 320 milyon ABD Doları ve 500 
milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı di-
limde sağlanan bu uygun maliyetli kredi 
ile yerel paralarla ticaretin geliştirilmesi 
ve artırılmasına katkı sağlanacak. Ağırlıklı 
olarak Çin ve Türkiye arasında dış ticaret 
gerçekleştiren firmalarımızın finansman 
ihtiyacına yönelik kullandırılacak olan kre-
di, Çin Kalkınma Bankası ile 2017 yılında 
imzalanan 600 milyon USD tutarlı ikili kre-
di anlaşmasından sonra Çin Bankaları ile 
olan yakın işbirliğinin bir diğer önemli kilo-
metre taşı olma özelliği taşıyor.

Ziraat Bankası, 35 Milyonu 
Aşkın Müşterisine En İyi 
Hizmeti Veriyor

Söz konusu anlaşma, uluslararası finans 
çevrelerinin ve iş ortaklarının gerek ülke 
ekonomisine gerekse Ziraat Bankası’na 
duyduğu güvenin önemli bir göstergesi 
niteliğindedir. COVID-19’un süregelen 
etkilerine rağmen, Türkiye ekonomisinde 
ivmelendiği gözlemlenen yatırımlara iliş-
kin, yurtdışı finans kuruluşlarının tasarruf 
fazlasının ülkemize gerek kredi kanalı ile 
gerekse portföy yatırımları yolu ile kazan-
dırılması konusunda Ziraat Bankası çaba-
larını sürdürmeye devam edecek. 

35 milyonu aşkın müşterisine sunduğu 
yüksek hizmet kalitesi ve artan ürün çeşit-
liliği ile sektörün lider bankası olan Ziraat 
Bankası, uzun yıllardır istikrarlı bir biçimde 
geliştirdiği güçlü uluslararası işbirlikleri ile 
reel sektörün desteklenmesinde üstlendi-
ği öncü rolü başarı ile sürdürmekte ve “bir 
bankadan daha fazlası” olmanın gerektir-
diği misyonu sağlamaya devam ediyor.  
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ZİRAAT KATILIM’DAN BİR İLK: 
ZİRAAT KATILIM, ENFLASYONA ENDEKSLİ İLK KİRA 

SERTİFİKASI İHRACINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ziraat Katılım, 
başarılara 
doymuyor. 2020 

yılı içinde 23 farklı 
kira sertifikası ihracı 
gerçekleştiren Ziraat 
Katılım toplamda 12,5 
milyar TL fonlama temin 
etti. Ziraat Katılım 2021 
yılı başından bugüne 
kadar ise 7 farklı kira 
sertifikası ihracı yoluyla 
2,7 milyar TL fonlama 
temin etti.

Ziraat Katılım, enflasyona endeksli ilk 
kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. 
30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
kira sertifikası ihracının tutarı 250 
milyon TL ve vadesi 6 ay olup, 3 ayda 
bir olmak üzere 2 adet kupon ödemesi 
(kârpayı ödemesi) yapılacak. Başarılı 
bir şekilde tamamlanan ihraçta getiri 
oranı Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
ilan ettiği yıllık Tüketici Fiyatları 
Endeksi oranı üzerine 2 puan ilave 
edilmek suretiyle hesaplanacak. 

Karakütük: Toplamda 79. Kira 
Sertifikası İhracımızı Başarılı 
Bir Şekilde Gerçekleştirdik

Kira sertifikası ihracına dair 
açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım 
Hazine Yönetimi ve Uluslararası 

Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı 
Osman Karakütük gelen talepten 
memnun olduklarını belirterek “Ziraat 
Katılım olarak bugün toplamda 79. 
kira sertifikası ihracımızı başarılı bir 
şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar 
kira sertifikası ihraçları ile temin edilen 
fonlama tutarı 28 milyar TL olurken, 
bu son sukuk ihracımızla ürün 
gamımıza bir yenisini daha eklemiş 
olduk. Enflasyona endeksli icara 
sukuk ihracımız ile müşterilerimize 
daha kaliteli ve farklı ürünler 
sunarken, kaynak çeşitliliğimizi de 
artırmış bulunuyoruz. Bu minvalde, 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da yeni ürün ve hizmetlerimizle 
katılım finans sisteminin gelişmesi 
yolunda güçlü adımlarla ilerlemeye 
devam edeceğiz” dedi.

Ziraat Katılım Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Osman Karakütük

Toplamda 12,5 Milyar TL 
Fonlama Temin Etti

2020 yılı içinde 23 farklı kira 
sertifikası ihracı gerçekleştiren 
Ziraat Katılım toplamda 12,5 
milyar TL fonlama temin etti. 
Ziraat Katılım 2021 yılı başından 
bugüne kadar ise 7 farklı kira 
sertifikası ihracı yoluyla 2,7 milyar 
TL fonlama temin etti. Ziraat 
Katılım Genel Müdür Yardımcısı 
Osman Karakütük “Ziraat Katılım 
olarak sektörün öncüsü olma 
vizyonumuz ile önümüzdeki 
dönemde de ülkemiz adına 
hep beraber çalışmaya, katılım 
finans sisteminin ruhunu temsil 
eden “Paylaştıkça daha fazlası” 
ilkemizle büyümeye devam 
edeceğiz” diyerek sözlerini 
tamamladı.

İhracata
başlamak
isteyenler...

İhracatını
arttırmak
isteyenler...

İhracatı
başından
aşanlar...

İhracatta Rolünüzü Seçin Gerisini
Ona Bırakın

HER
İHRACATÇI

FİRMAYA
LAZIM

BU YAZILIM

ANKARA - İSTANBUL - ANTALYA - AFYON - KONYA
www.bikosoft.com

export@bikosoft.com Tel: 0546 479 6900

Kullanımda yeni fikirlere açık, her aşamada sizin için çalışan bir
İHRACAT Yönetim Yazılımı

(Opsiyonel Ticari Paket Entegrasyonu ile)
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KOBİ’LERİN SADECE %14’Ü SİBER GÜVENLİK 
RİSKLERİNE KARŞI TAM ANLAMIYLA TEDBİRLİ

DEMİR: ÜLKEMİZ İÇİN YÜKSEK KATMA DEĞER 
ÜRETİM YAPIYORUZ

Hızlı Büyüyen Avrupa Pazarları Başkan Yardımcısı Hakan Tatlıcı, “KOBİ’ler hakkında 
yapmış olduğumuz araştırmalar ile görüyoruz ki işletmelerin dijitalleşmesi ile siber güvenlik 

risklerindeki artış arasında doğrudan bir etki var” dedi.

Mastercard, tüm dünyada yerel idareler-
den iş yerlerine kadar birçok kurumun si-
ber güvenliğini sağlıyor.

Siber güvenlik neden bu kadar 
önemli?
2000’li yılların başında kredi kartı basan 
ve kabul eden bankalarla, tüccarların ve 
tüketicilerin yer aldığı dört ayaklı bir mo-
del vardı. Bu modelde akış ağırlıklı olarak 
fiziksel alışverişte kart kullanımı şeklinde 
gerçekleşiyordu. Dolayısıyla, siber saldırı 
riskleri de oldukça sınırlıydı. Geçtiğimiz on 
yılda dijitalleşmenin etkisiyle, ödeme sis-
temleri ve ticaret ortamının çevrimiçi plat-

formlara taşınması ile ekosisteme satıcılar 
ve üçüncü parti sağlayıcılar da katılmaya 
başladı. Elbette küçük, büyük birçok ticari 
işletmenin ve paydaşın eş seviyede siber 
güvenlik protokollerinin olmaması riskli bir 
oyun alanı da yarattı diyebiliriz.

Son yıllarda popüler hale gelen nesnele-
rin interneti (IoT), akıllı telefon, akıllı saat 
gibi teknolojilerle tüketici deneyimi olumlu 
bir yönde geliştiyse de ödemelerin kabulü 
ve işlenmesi gittikçe karmaşık bir hal aldı.  
Dolayısıyla, siber risk konusunun, şirket-
lerin ana öncelikleri arasına alınması, her 
alanda olduğu gibi ödemeler sistemi ala-
nında da büyük önem taşıyor. Bu noktada 
KOBİ’lerin de siber güvenliği stratejik bir 
öncelik olarak yönetim süreçlerine dahil 
etmesi ve günlük operasyonlarda ilgili uy-
gulamaları hayata geçirmeleri çok önemli. 

Dijital dönüşümün, bilişim gü-
venliği alanına etkisi ne oldu? 
Bilişim güvenliği alanında ne 
gibi ürün ve hizmetler sunmak-
tasınız?
Covid salgını sebebiyle gerek farkında-
lığın arttırılması gerekse de kurumların 
siber risk yönetimine yönelik daha fazla 
önlem alabilmesi adına teşviklerin yoğun-
laşacağı bir dönem içerisindeyiz. Dolayı-
sıyla, salgın sürecinde dijitalleşen her ku-
rum için gerekli tedbirlerin alınması dijital 
dünyada hayatta kalabilmenin tek şartı. 

Pandemi döneminde çeşitli yatırımlara 
ağırlık verdik. Bunlardan bazıları, kullanı-
cı parmak izi ya da yüz tanıma gibi biyo-
metrik verilerle kullanıcıları teyit etmemizi 
sağlayan ID Check Mobile, kurumların 
ağında yer alan açıkları bulmaya yarayan 
RiskRecon ve yapay zeka ile çalışan sis-
temimiz Brighterion.

KOBİ’ler hakkında yapmış olduğumuz 

araştırmalar ile görüyoruz ki işletmelerin 
dijitalleşmesi ile siber güvenlik risklerin-
deki artış arasında doğrudan bir etki var. 
Her iki KOBİ’den biri, siber saldırıya ma-
ruz kalıyor. Maalesef KOBİ’lerin sadece 
%14’ü siber güvenlik risklerine karşı tam 
anlamıyla tedbirli olduğunu düşünüyor. 
Ekonominin lokomotifi KOBİ’lere destek 
olmak adına, Avrupa’da çeşitli ülkelerde, 
yerel yönetim, belediyeler ve bazı finans 
kuruluşları ile siber güvenlik konusunda iş 
birlikleri yürütüyoruz. Mastercard teknolo-
jisi ile KOBİ’lere uzaktan teknik değerlen-
dirme hizmeti sağlayarak, KOBİ’nin olası 
bir siber saldırıya uğraması halinde da-
yanıklığını ölçebilecek bir rapor hazırlıyo-
ruz. Böylelikle, kısa ve uzun vadede siber 
güvenlik seviyelerini görebilen KOBİ’ler, 
seviyelerini yükseltebilmek için izlemesi 
gereken yol haritasını da edinmiş oluyor. 

Bilgi güvenliği hizmeti için firma 
olarak olmazsa olmaz prensip-
leriniz nelerdir?
Biz geliştirdiğimiz her çözümün, hem 
yerel regülasyonlara uygunluğunu hem 
de global ekspertizden faydalanması-
nı gözeterek her duruma uygun ürünler 
sunuyoruz. Dünyada 6 noktada bulu-
nan inovasyon laboratuvarlarımızda her 
gün ödemelerin güvenliği için geleceğin 
teknolojilerini üretmek için çalışırken, di-
ğer taraftan alanında inovatif ve en yeni 
teknolojileri kullanan girişimleri de satın 
almalarla bünyemize katıyor, onların eks-
pertizlerini kullanıyoruz. Belli bir coğrafya-
da edinilen tecrübelerin tüm network ile 
paylaşımı ve diğer coğrafyalarda daha 
oluşmadan bu risklerin engellenmesi de 
bu kadar büyük ve çevik bir organizsayon 
yapısı ile mümkün oluyor. Tüm bunların 
sonucu olarak, tüm dünyada yerel idare-
lerden iş yerlerine kadar birçok kurumun 
siber güvenliğini sağlıyoruz. 

Türkiye’nin lider sigorta şirket-
lerinden Unico Sigorta 2020 yı-
lında yaşanan değişimle rekor 
öz sermaye karlılığına ulaştı. 
Şirket pandemi döneminde  
14,7 milyon TL teknik kar, 106 
milyon TL toplam kar ve 745 
milyon TL brüt prim üretmeyi 
başararak da sektörde paydaş-
larına güven verdi. Unico Sigor-
ta 2021 yılında da başarılarını 
sürdürerek yüksek katma de-
ğer üretmeyi hedefliyor.

1988 yıldan beri sigortacılık sektörünün 
önde gelen kuruluşlarından biri olan Uni-
co Sigorta, sene başında yönetim kad-
rosunu değiştirerek yeniden yapılandı. 
Şirket, sergilediği ekip çalışması, geliştir-
diği acente ilişkileri, sunduğu ürün ve hiz-
metlerle ve başarıda en büyük pay sahibi 
olan çalışanlarının desteği ve iş ortakları-
nın katkısıyla 2020’de büyük bir başarıya 
imza atarak karlılıkta 106 milyon TL’ye 
ulaşırken; öz sermaye yeterlilik oranında 
ise %104’lük rekor bir sonuç elde etti.

Unico Sigorta Genel Müdürü 
Sertem Demir: “Geçmişimiz 
Gurur, Geleceğimiz Her Bir 
Unicolu Sayesinde Çok Daha 
Parlak”

2020 yılında yaşanan değişimle birlikte iş 
yapış şekillerini de daha çağdaş, müşteri 
ve acente odaklı bir noktaya taşıdıklarının 
altını çizen Sertem Demir; “Göreve geldi-
ğimiz ilk günden itibaren insan merkezli 
çalışmalarımızla sektörde farklılaşmaya 
çalıştık. Önce insan diyerek çıktığımız 
yolda her bir Unico Sigorta çalışanına te-
şekkür etmek isterim.

Onlar olmasa bu başarı da olmazdı. 
Yaptığımız köklü değişiklikler sayesinde 
sektörün çok üzerinde büyümeyi başar-
dık. Bir başka başarılı sonuç ise prim 
üretiminde görüldü. Şirketimiz pandemi 

nedeniyle dünyanın krizle boğuştuğu bir 
senede 2019 yılı sonunda 515 milyon TL 
olan prim üretimini 2020 yılı sonunda 745 
milyon TL’ye taşıyarak %45’lik büyümeye 
imza attı. Unico Sigorta olarak hem pay-
daşlarımız hem de ülkemiz için yüksek 
katma değer üretmeye 2021 yılında da 
devam edeceğiz” dedi.

İlk Poliçesini 2020 Yılında 
Kestiği Havacılık Sigortalarında 
Sektörün 4. Büyük Oyuncusu 
Oldu

Yönetim anlayışındaki ve stratejilerdeki 
değişim sayesinde bireysel sigortacı-
lık ürünlerinden kurumsal sigortacılık 
ürünlerine doğru bir artış yaşandığını da 
sözlerine ekleyen Demir, “Kurumsal port-
föylerin ağırlığı bu yıl yüzde 50’ye yaklaştı 
ayrıca kurumsal ürünlerde geçen seneye 
göre 3 katına yakın büyüme elde edildi. 
Ayrıca 2020’de bireysel kaskoda geçen 
seneye göre %32 büyüme görüldü ve 
havacılık sigortalarında ilk poliçemizi 
2020’de kesen şirketimiz kısa sürede bu 

alanda sektörde 4. büyük oyuncu haline 
geldi” dedi.

Unico Sigorta Sektörün 
İlk 20 Şirketinin Ortalama 
Büyümesinin 2 Katından Fazla 
Büyüdü

Tüm iş ortaklarının yararlanacağı kam-
panya çalışmalarında da strateji deği-
şikliğine gittiklerini belirten Sertem Demir 
sözlerini, “Unico Sigorta olarak bu kam-
panyaları sürekli hale getirdik. Artık acen-
telerimizle birlikte kazanıyor, bize kazan-
dıran acentelerimize ek gelir sağlıyoruz. 
Biliyoruz ki bu zor zamanda herkes elini 
taşın altına koymalı ve birbiriyle paylaş-
mayı öğrenmeli. Ancak bu şekilde bu zor 
süreci ardımızda bırakabileceğimizi dü-
şünüyoruz” diyerek bağladı.

Öte yandan Unico Sigorta yıl boyunca 
gösterdiği yüksek performansla 2020 yı-
lını yüzde 45’lik büyüme ile sektördeki ilk 
20 şirket arasında en fazla gelişim göste-
ren şirketi olarak kapattı. 
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TOZŞEKERLİ: AEGONDİREKT İLE HIZLI, PRATİK VE 
KOLAY HİZMET DÖNEMİ BAŞLIYOR

Aegon Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Uğur Tozşekerli, 
bir sigorta şirketinin ötesinde hizmet verdiklerini ifade ediyor.

Aegon, 1844’te Hollanda’da kuruldu. 
20’den fazla ülkede 40 milyonu aşan müş-
terisi bulunan ve hayat sigortası, emeklilik 
ile fon yönetimi konularında faaliyet göste-
ren Aegon, 2008 yılında Türkiye’ye geldi. 
2018 yılında ise aegondirekt ile müşterile-
rine hayat sigortası ürünlerini online satın 
alma imkanı sunarak hızlı, pratik ve kolay 
bir satın alma deneyimi geliştirdi. 

KULLANICILARINA SUNDUĞU 
KOLAYLIK VE FİYAT AVANTAJI

Çalışmalarınız hakkında bilgi verir 
misiniz? Tercih nedenleriniz neler-
dir? 

Aegondirekt’in tercih edilmesindeki en 
büyük etken, kullanıcılarına sunduğu ko-
laylık ve fiyat avantajı. Müşterilerine olayın 
kolayını sunan Aegondirekt, bankalardan 
bireysel olarak konut, araç veya ihtiyaç kre-
disi alacaklara, ortalama yüzde 40’a varan 
oranlarda indirimli Kredi Hayat Sigortası 
alma imkanı sağlıyor. www.aegondirekt.
com.tr adresini ziyaret edenler, farklı tür-
deki bireysel kredileri için kendilerine özel 

olarak hesaplanan Kredi Hayat Sigortası 
tekliflerini sadece 1 dakikada hesaplı ve 
pratik yoldan alabiliyor. Bu sayede müşte-
riler, kredi masraflarının bir kısmını Aegon-
direkt avantajıyla kapatıyor.  

GÜVENDE KAL

Ayrıca Aegondirekt’in pandemi süreciyle 
birlikte evde yoğun olarak vakit geçirilen 
bu dönemde bireyleri ev kazalarına karşı 
güvence altına alan “Güvende Kal” isimli 
bir de yeni hayat sigortası ürünü bulunuyor. 
Bu ürünü alan müşterilerimiz hem uygun fi-
yat performans dengesine sahip bir hayat 
sigortası sahibi oluyorlar hem de olabile-
cek kazalara karşı tedavi masraflarını karşı-
layabilecekleri bir güvenceye kavuşuyorlar. 

ALIŞILAGELMİŞ KALIPLARIN 
DIŞINDAYIZ

Hedef ve yatırımlarınız hakkında bil-
gi verir misiniz?

Tüm sigorta firmaları gibi hedefimiz, müş-
terilerimize uygun ve ihtiyaçlara yönelik 

sigorta ürünleri sağlamak. Bununla birlikte 
sektördeki diğer oyunculardan ayrıldığımız 
çok önemli birkaç alan var. Bunlardan bi-
rincisi müşterilerin finansal deneyimlerinin 
tüm aşamalarını titiz ve detaylı bir şekilde 
inceleyerek gelişen ihtiyaçlara yönelik 
ürün tasarımı yapabilmemizdir. Aegondi-
rekt üzerinden satılan ürünler bu değerli 
bakışın ürünüdür. Hem müşterilerin finan-
sal okuryazarlığını artıracak şekilde içe-
rik üretiyor hem de alışagelmiş kalıpların 
dışına çıktığımız, online alışverişler yap-
tığımız yeni normalde kısa ve orta vadeli 
ihtiyaçlara yönelik ürünlerin alınabilmesine 
olanak sağlıyoruz. Bir diğer ayrıştığımız 
alan da deneyim yolculuğuna verdiğimiz 
önem, değişen dünyada bireylerin kendi 
karar mekanizmalarını destekleyerek si-
gorta ürünleri dışında birçok hizmet alımı-
nı sağlayan uzun soluklu bir ilişki kurmayı 
hedefleyen bir platform olmamız. Sürecin 
sonunun sigorta alımı ile bittiği her bir yol-
culukta, hem site ziyaretçilerimize hem de 
müşterilerimize araştırmalar sonucu ulaş-
tığımız bilgi, hesaplama araçları ve stra-
tejik iş ortaklıkları kurarak oluşturduğumuz 
asistanlık ekosistemi ile yardımcı oluyoruz. 
Tüm bunlar ile “tavsiye edilen” olmaya de-
vam etmeyi hedefliyoruz.
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mi yönetimimiz, ilgili kamu kurum ile 
kuruluşlarımızın üst düzey yöneticileri 
ile pandemi döneminde gerçekleştir-
diğimiz çevrim içi Ortak Akıl Platformu 
toplantılarında da konuyu aktarıyor, 
çözüm önerilerimizi de paylaşıyoruz. 
Kredi erteleme ve öteleme paketleri 
ile pandemi döneminde yürünecek 
yol yüründü. İşletmelerimiz için bu dö-
nemde hibe paketinin, yani karşılıksız 
geri ödemesiz, dünyanın gelişmekte 
olan ülkelerindeki gibi desteklerin dev-
reye alınması gerekiyor. 

Anadolu’daki KOBİ’lerimiz 
Finansmana Erişim 
Konusunda Ciddi Sıkıntılar 
Yaşıyor

KOBİ’lerle ilgili hemen her gün 
bir proje, bir kredi gelişmesi, bir 
olumlu düzenleme olduğu ha-
berlerini duyuyor, okuyoruz. Ve 
fakat KOBİ’lere mikrofonu uza-
tınca bunların hiçbirinden yarar-
lanamadıklarını, bunlardan ya-
rarlanabilmek için önkoşulların 
çok çetrefilli olduğunu; zaten bu 
koşullara sahip KOBİ’lerin bu ve 
benzeri proje, kredi gibi olaylarla 
işi olmayacağını ifade ediyorlar. 
Siz konuyu nasıl değerlendiri-
yorsunuz TÜRKONFED olarak? 
Bu konuda elinizde bir veri, araş-
tırma, istatistik var mıdır? Böyle 
bir araştırma yapmayı düşünü-
yor musunuz?

Pandemi döneminde gerçekleştirdiği-
miz araştırmalarda, KOBİ’lerimiz mer-
kezde alınan kararların sahaya tam 
yansımadığını aktarmış, kredi ve des-
teklere ulaşamadıklarını dile getirmiş-
lerdi.  Özellikle ekonomik aktivitenin 
yavaşlamasıyla birlikte Anadolu’daki 
KOBİ’lerimizin finansmana erişim ko-
nusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını 
tespit ettik. Bu dönemde sadece KO-
Bİ’lerimiz değil kadınların iş hayatına 
katılımları ile kadın girişimciliği konu-
sunda da araştırma ve anket çalış-
maları ile sorunları tespit edip, çözüm 
odaklı önerilerimizi karar vericiler ve 
kamuoyu ile paylaşıyoruz. 

2020 yılı pandemi koşullarından dola-
yı çok zor bir yıl oldu. Geçen yıl kredi 
maliyetlerinin düşüklüğü ve bolluğu ile 
bir genişleme yaşandı. Bu yıl ise kredi 
maliyetlerindeki artış nedeniyle KO-
Bİ’lerin bu kanalı kapandı. Diğer taraf-
tan, bazı borçların ötelenmesine dair 
düzenlemeler ve sınırlı destekler can 
suyu olsa da ekonomik ve toplum-
sal hayatta bir nebze nefes alınma-
sını sağlamanın yolu daha kapsamlı 
desteklerden geçiyor. Vergi öteleme 
ve kredi yapılandırma gibi dönem-
sel aksiyonların sürdürülebilirliği bu-
lunmuyor. Pandeminin başından bu 
yana yaptığımız saha çalışmalarında 
da yakından gördüğümüz üzere, artık 
işletmelerimizin finansmana erişim sı-
kıntıları ve ödeme sorunlarına, doğru 
ve etkin destek mekanizmaları ile çö-
züm üretmekten başka çıkış yolumuz 

yok. Çünkü KOBİ’lerimizin önümüz-
deki dönemde daha fazla doğrudan 
desteğe ihtiyacı olacak. Bu dönemde 
can suyunu veremezsek yarın aşı ile 
birlikte pandemi hafifleyip ekonominin 
çarklarını çevirmeye çalıştığımızda zor 
dönemde veremediğimiz can suyunu 
çok aramak zorunda kalırız.

Dijital ve Yeşil Dönüşüm 
Odaklı Bir Ekonomik Model

Dijital ve yeşil dönüşüm odaklı bir eko-
nomik model; ülkemiz, ekonomimiz ve 
KOBİ’lerimizin rekabetçiliğinde aradı-
ğımız kaldıraç. Pandemi sonrası, eko-
nomik toparlanmayı sanayimizi dö-
nüştürmek için kullanmalıyız. Dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de KOBİ’ler, 
toplam çevresel etkinin önemli bir kıs-
mını üretiyor. Bununla birlikte KOBİ’ler, 
düşük karbonlu ekonomiye geçişte, 
kaynak verimliliği ve döngüsel ekono-
mi uygulamaları ile yeşil dönüşümün 
katalizörü olma potansiyeli de taşıyor. 
Dijitalleşme gibi yeşil dönüşüm de 
KOBİ’lerin rekabetçiliğinde önemli bir 
kaldıraç. KOBİ’lerin dijital ve yeşil dö-
nüşüm yolculuğuna rehberlik edecek 
politikalar, süreci hızlandıracak destek 
ve teşvikler ile ele alınmayı gerekli kı-
lıyor. KOBİ’lerin eko-tasarım ve diji-
talleşme kanalları ile eğitim ve beceri 
seviyelerini artırmak, başarılı olan en 
iyi uygulamalardan ders alabilecekleri 
platformları oluşturmak, endüstriyel iş 
birliklerinde farklı paydaşlar ile birlikte 
çalışmalarını sağlamak için yönlendir-
me yapmak gerekiyor. Dijitalleşme ve 
yeşil mutabakat çerçevesinde, hazır-
lıkları yapılan kalkınma yolculuğunda, 
ülke olarak söylemden eyleme geçme 
zamanının tam da bu zaman olduğu-
na inanıyorum. TÜRKONFED olarak, 
özellikle dijitalleşme farkındalığı yara-
tarak teknolojiyi etkin kullanmalarını 
sağlamak, dijital ve finansal okurya-
zarlık seviyelerini artırmak, e-ticaretten 
ihracata yetkinlik kazandırmak ve yeni 
iş modellerini geçişlerine yardımcı ol-
mak amacıyla projeler yürütüyoruz. 
Bunu da kapsayıcı ve katılımcı iş birlik-
leri ile ulusal ve uluslararası paydaşla-
rımızla birlikte değer yaratma misyonu 
ile gerçekleştiriyoruz.

TÜRKONFED’İN DAYANIKLI KOBİ’LER GÜÇLÜ 
YARINLAR PROJESİ KOBİ’LERE CAN SUYU OLACAK

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan,
 özellikle Anadolu KOBİ’lerinin finansmana erişme noktasında sıkıntılar olduğunu belirtti.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Turan ile “Dayanıklı KOBİ’ler, 
Güçlü Yarınlar” projesini değerlendir-
dik.

Suriye Sermayeli 25 KOBİ’yi, 
25 Türkiye Sermayeli KOBİ ile 
Eşleştiriyoruz

“Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü Yarın-
lar” projesini okuyucularımıza 
tanıtır mısınız?

TÜRKONFED olarak yaptığımız saha 
çalışmaları ile KOBİ’lerin ihtiyaçlarını 
tespit ediyor, ardından bu ihtiyaçla-
ra yönelik çözüm geliştirmek üzere 
çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. 
Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü Yarınlar da 
bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz 

bir proje. Yürütücülüğünü üstlendiği-
miz projede, Hollanda merkezli sivil 
toplum kuruluşu SPARK ile iş birliği 
yapıyoruz. Projenin finansmanını ise 
Katar Kalkınma Fonu üstleniyor. Proje 
kapsamında, Türkiye’de faaliyet gös-
teren, çoğunluk ortaklığı veya hissesi 
Suriye sermayeli 25 KOBİ’yi, 25 Tür-
kiye sermayeli KOBİ ile eşleştiriyoruz. 
Bu sayede iletişimi ve birlikte çalışma 
kültürünü geliştirmeyi hedefliyoruz. 
Projeyle ayrıca KOBİ’lerin afet ve pan-
demi gibi krizlere karşı dayanıklılığını 
artırmayı, dijital dönüşüm süreçlerine 
destek olmayı, sosyal bütünlüğü sağ-
lamayı, ekonomik kapsayıcılığı artır-
mayı ve iş gücü kaybını önlemeyi de 
amaçlıyoruz.

Koçluk ve Eşleştirme 
Toplantıları Yapmayı 
Planlıyoruz

Bu proje ile KOBİ’ler nasıl bir ve-
rim ve fayda elde edecek?

Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü Yarınlar pro-
jesi için eğitim, webinar, eşleştirme ve 
koçluk toplantıları olmak üzere dört 
ana faaliyet alanı belirledik. Yaptığımız 
ihtiyaç analizleri doğrultusunda faali-
yetler düzenleyecek, katılımcı şirketle-
rin büyüme hedeflerine yönelik koçluk 
çalışmalarıyla iş planları hazırlayacak, 
eşleştirmelerle de tecrübe paylaşımı 
ve sosyal bütünlüğün sağlanması yo-
lunda çalışmalar gerçekleştireceğiz. 
Sekiz ay olarak planladığımız bu sü-
reçte, altı farklı modül halinde, altı çev-
rim içi eğitim, altı webinar ve KOBİ’le-
rin ihtiyaçları baz alınarak belirlenecek 
sayıda koçluk ve eşleştirme toplantıla-
rı yapmayı planlıyoruz.  

Her Bir Katılımcıya Yaklaşık 
30 Bin TL Fon Desteği 
Sağlayacağız
 
31 Ağustos’ta tamamlamayı planladı-
ğımız projenin sonunda ise büyüme 
hedefleri ve yapılan analizler çerçe-
vesinde katılımcı şirketlerin belirlenen 
altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için 
her bir katılımcıya yaklaşık 30 bin TL 
fon desteği sağlayacağız. Böylece 50 
KOBİ için toplamda 1,5 milyon TL gibi 
ciddi bir fon desteğine ulaşacağız.

“Önce Küçüğü Düşün”

KOBİ’ler özellikle kredi faizleri-
nin çok yüksek olmasından ve 
avantajlı kredilere ulaşamamak-
tan muzdarip. TÜRKONFED ola-
rak siz bu konularda nasıl çalış-
malar yürütüyorsunuz, KOBİ’lere 
hangi avantajları sağlıyorsunuz?

TÜİK KOBİ istatistikleri raporu 2020 
verilerine göre, ülkemizde sanayi ve 
hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
yedi bin büyük şirkete kıyasla 3,2 mil-
yon KOBİ bulunuyor. Dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de ekonomi çarklarının 
dönmesinde ve tedarik zinciri güven-
liğinde KOBİ’lerimiz stratejik önem 
taşıyor. Biz de TÜRKONFED olarak 
2011’den bu yana “Önce Küçüğü 
Düşün” diyoruz çünkü KOBİ’ler eko-
nomimizin de en kırılgan yapı taşları. 
Pandemi dahil her türlü krizler doğru-
dan KOBİ’lerimizin yatırım ve üretim 
tercihlerini etkilerken, istihdam ve ih-
racatta da frene basmalarına neden 
oluyor. Bu süreçte ülkemizin demokra-
tik reform paketi ile bir hibe paketine 
de ihtiyaç duyduğunu, her platformda 
yüksek sesle dile getiriyoruz. Ekono-
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M.Ö. 5000’li yıllardan bu yana süregelen bir gelişim öy-
küsü olan ve geleceğin tasarımlarının yapıldığı otomotiv 
sektörü, rekabetin çok olması nedeniyle de inovasyon 
yapma zorunluluğu olan sektörler arasında yer alıyor. 
Otomotiv üreticilerinin üretim alanında sürekli gelişim 
odağında hareket etme zorunluluğu onları rakipleriyle 
sadece perakende satışlarda değil aynı zamanda pa-
tent ve tasarım arenasında da karşı karşıya getiriyor. 
Milyonluk tasarım/patent davaları, tasarımlarının/pa-
tentlerinin sır gibi saklanma gerekliliği gibi birçok konu, 
sektörün artık olağan kuralları haline gelmiş durumda. 
Çünkü üreticiler ortaya konulan inovasyonların değerini 
paha biçilemez olduğunun farkına vardı. Bu açıdan de-
ğerlendirdiğimizde sektör üreticilerinin birbirleriyle (sa-
dece son tüketiciye ulaşan üreticiden bahsetmiyorum, 
ham madde üreticileri de dahil) son tüketicinin farkına 
varmadığı büyük bir inovasyon/patent ticaretinin de 
içinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

SEKTÖRÜN BUG’I ÇİN OLDU

Patent ticaretinde dünya devleri arasındaki ilişki çok 
dikkatle incelenmesi gereken konulardan biridir. Her 
şeyi üretmenin mümkün olmadığını günümüz dün-

yasında üretim ve inovasyon olarak hangi konumda 
olursanız olun herkes gibi siz de patent ticaretinin hem 
tüketicisi hem de üreticisi konumdasınızdır. Dolayısıyla 
bu noktada üretim kanallarınızla ilişkiniz önemlidir. Son 
dönemlerde buna en güzel örneği, tekerleğin icadından 
bu yana hız kesmeden üretime devam eden otomotiv 
sektörü için verebiliriz. Herkes gibi sizler de okumuş-
sunuzdur; Çin, otomotiv sektörünün en büyük Bug’ı 
haline geldi. Çünkü Çin, dünyaya tedarik ettiği çipler 
için otomotiv sektörünün önceliğini değiştirdi ve dünya 
devleri Çin’in neredeyse tek elinde olan bu üretim açığı 
yüzünden büyük maddi sıkıntıya düştü. Peşi sıra gelen 
üretime ara verildi haberleri de bu gidişatı doğrular ni-
telikte oldu…

POLİTİKALAR TİCARETLERE YÖN VERİR

Çin’in şu an yaptığı önceliklendirme durumu ile ilgili 
birçok politik spekülasyonun olduğu bir gerçek. Ancak 
bunu konuşmak veya buna odaklanmak yerine, ben-
ce madalyonun diğer yüzü olan ve ülkelerin konuşması 
gereken asıl konunun Çin’in hangi politikasının ülke-
lerin üretim politikalarının yerini almasına yol açtığı ve 
üretimde + inovasyonda ülkeleri Çin’e bağımlı hale 
getirdiğidir. Örnek teşkil etmesi için yazıyorum: Patent 
savaşlarında kısa sürede çoğu ülkeyi geride bırakarak 
yükselen bir ivme yakalayan bunun yanı sıra hala taklit 
üretimde dünya pazarının %80’inden fazlasını domine 
eden Çin, artık konum ve algı olarak bilinenden çok 
daha farklı bir noktada. Bunun kaynağında ise üretim 
politikasında devrim niteliğinde bir değişikliğe gitmesi 
yatıyor. Üretim, üretim, üretim diyerek inovasyonun da 
fasonun da lokomotifi oldu ve yeni bir akım yarattı. Tek 
bir üretim algısıyla değil ülke olarak hem kendi inovas-
yonunu üreten hem de diğer ülkelere iş gücü sağlaya-
rak “know-how” bilgisini içinde tutan bir ilke benimsedi. 
Çin, değişik dinamiklerden besleniyor olsa da şirketle-
rin Çin’in makro düzeyde uyguladığı inovasyon + üre-
tim kültürünü mikro olarak kendilerine uygulayabiliyor 
oluşu, zorlu ekonomik koşulları atlamadaki anahtar ola-
bilir. Üretimden uzaklaşmak yerine daha çok üretmek, 
mevcudu üretirken Ar-Ge yaparak inovasyon temelli 
katma değerli ürünler ortaya koymak için çaba içinde 
olmak ve bu bilinçle çalışmak kâğıda dökülmüş Çin’in 
formülü diyebiliriz. Şirketiniz hangi ölçekte olursa olsun 
faaliyet gösterdiğiniz pazarlarda hayatta kalmanız için 
başkası mümkün değildir! 

TEKERLEĞİN İCADINDA PROBLEM VAR!

Özlem Arslan Kart / Üstün Patent Kurucusu
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KOBİ’LER KOSGEB DESTEKLERİNDEN DAHA FAZLA 
YARARLANMALI
Asrın Global Yönetim Danışmanı Şükrü Keleş

Asrın Global Yönetim Danışmanı Şükrü 
Keleş, KOBİ’lerin KOSGEB destekle-
rinden yararlanma sürecini KOBİLIFE’a 
anlattı.

KOSGEB Desteklerinden 
Faydalanabilmek…!

KOSGEB, ülkemiz KOBİ’leri için 
son derece önemli bir kuruluş. 
KOSGEB’in KOBİ’ler düzeyindeki 
çalışmalarını anlatır mısınız?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştir-
me ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ta-
rafından KOBİ’ler girişimcilik sürecinden 
ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesine 
kadar çok çeşitli destekler sağlamakta-
dır. Burada süreci yüksek teknoloji düze-

yinde bir yazılım şirketi düzeyinde irdele-
mek isterim. Yazılım sektöründe faaliyet 
göstermek üzere KOSGEB’e müracaat 
eden bir işletme ileri girişimcilik progra-
mı kapsamında 365.000,00 TL şirketin 
kuruluş sürecinde desteklenmektedir. 
Aynı işletme Ar-ge ve inovasyon deste-
ği kapsamında üreteceği yenilikçi ürünü 
için 900.000,00 TL destek sağlamakta-
dır. Yenilikçi ürünü ticari faaliyete geçir-
mek için 6.000.000,00 TL tekno yatırım 
desteği ile işini geliştirirken stratejik 
sektörler kapsamında 5.000.000,00 TL 
daha ilave destek sağlayabilmektedirler. 
Aynı sektörde Büyük İşletme ya da proje 
ortağı ile birlikte hareket ederek projele-
rini geliştirdiklerinde 10.000.000,00 TL 
işbirliği güç birliği desteği kapsamında 
desteklerden yararlanmaya devam eder. 
Ayrıca KOBİ GEL projeleri kapsamında 
desteklemeler devam etmekte ve çağrı 
bazlı 1.000.000 TL destekle birlikte her 
işletmeye 480.000,00 TL işletme geliştir-
me desteği sağlamaktadır.

KOSGEB Projeleri Kurul Kararı
KOBİ’ler, KOSGEB teşviklerinden 

nasıl ve ne şekilde faydalanabilir? 

KOSGEB desteklerinden veri tabanına 
kayıtlı olma ve güncel KOBİ beyanna-
mesi vermiş tüm herkes kendi projesine 
ve talebine uygun olarak desteklerden 
yararlanabilmektedir. KOBİ’ler, her bir 
program için kendi içerisinde projelen-
dirilmek suretiyle destek müracaatında 
bulunabilir. KOSGEB desteklerinde dik-
kat edilmesi gereken hususlar vardır. 
Bunlardan ilki KOSGEB projeleri kurul 
kararı ile değerlendirdikten sonra ilerle-
me raporu ya da harcamalara göre ger-
çekleştirmektedir. Yapılan harcamaları 
fatura ve dekont ibraz etmek suretiyle 
belgelendirdikten sonra yerinde kontrol 
etmek suretiyle ödeme oluruna bağla-
maktadır. Hibe veya destek mekanizma-
larında % 50 - % 75 arası destek sağ-
lamak ile birlikte personel ödemelerinde 
proje personelinin tüm net ücretini kar-
şılamaktadır. Ayrıca SGK ve vergi öde-
meleri için ekstra destek mekanizmaları 
ilgili kurumlar nezdinde verilmektedir. 
İkinci olarak KOSGEB ödemeleri vergi 
muafiyeti yoktur. KOSGEB ödemeleri 

gelir olarak mevzuata bağlı olduğu için 
alınan desteklerde gerekli girdi maliyet-
leri sağlayıp mahsuplaşma söz konusu 
olmaz ise Vergi Tahakkuk edecektir.

KOBİ-Gel Çağrı Programı

Ülkemizin gelişmesinde KOBİ’le-
re; KOBİ’lerin gelişmesi ve oto-
masyon üretim süreçlerini geliştir-
mesinde KOSGEB’e büyük görev 
düşüyor. Toparlayarak değerlendi-
rir misiniz?

KOSGEB KOBİ’lerin geliştirilmesi süre-
cinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştir-
me süreciyle birlikte Avrupa Birliği uyum 
programlarıyla birlikte uyumlu program 
öncelikleri belirlemektedir. Bu süreçte 
KOBİ-Gel çağrı program özelinde de-
ğerlendirdiğimizde önceliklendirdiği 
konular yüksek teknoloji alanlarında 
faaliyette bulunulmak üzere işletmele-
re 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle 
İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı 
2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti 
3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot 
Teknolojileri 4. İmalat Sanayinde Akıllı 

Sensör Teknolojileri 5. Yapay Zekaya 
Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sis-
tem ve Bileşenleri 6. İmalat Sanayinde 
Siber Güvenlik 7. İmalat Sanayinde Akıllı 
ve Esnek Otomasyon Sistemleri 8. İma-
lat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal 
Gerçeklik Teknolojileri program öncelik-
leri belirleyerek bu alanda proje yapmak 
üzere yönlendirmelerde bulundu. Ayrıca 
bu destek programlarında her 100.00 
TL destekleme için % 40’lık desteğini öz 
kaynak kalan % 60’lık kısmın ise % 30’nu 
hibe kalanı ise kredi olarak vermektedir. 
40 TL proje katkısı, 18 TL hibe ve kalan 
42 TL kredi desteği olmak üzere des-
teklemeleri geliştirmektedir. Verilen des-
teklerin etkinliği ve proje yapma kabili-
yetlerini artırma yönünden incelenmesi 
gereken ayrı bir süreçtir. 82 TL İşletme 
yükü oluşturan bir projede 18 TL hibe 
kaynağı için proje geliştirmek teşvik ve 
destek mekanizmasının etkinliğini sor-
gulatmaktadır.

Düşük, Orta-Yüksek ve 
Yüksek Teknoloji Alanlarında 
Desteklemeler

Buradan KOBİ’lere nasıl bir mesaj 
vermek istersiniz?

KOSGEB desteklerinde teknoloji seviye-
sine göre desteklemeler bulunmaktadır. 
Nace koduna göre düşük, orta – yüksek 
ve yüksek teknoloji alanlarında destek-
lemeler mevcuttur. İmalat sanayi des-
teklerinde makine ekipman girdileri aşırı 
yüksek olup verilen desteklerde ayni 
katkı yüksek ise müracaat edilmemesi 
gerekmektedir. Çünkü prosedürleri ve 
proje süreçleri işletmelerin içerisinde 
ayrı bir birimleri yok ise etkinliğini kay-
betmektedir. KOSGEB’den talep edile-
cek desteklerden daha ziyade verilen 
desteğin hangi süreçleri sağlandığı 
durumda ödeme oluruna bağlanacağı 
hususları analiz edilmesi gerekmektedir. 
Proje yönetimi hususunda ise işin KOBİ 
veya girişimci tarafından yapılacağı için 
en iyi teknik bilgiye kendisi hakimdir. 
Ancak danışmanlar tarafından projeler 
yönetildiği zaman konuya hakimiyet söz 
konusu olmadığı için projeler reddedil-
mektedir. Projenin her aşaması birlikte 
değerlendirilmesi ve sürecin yönetimi 
KOBİ tarafından gerçekleştirilmesi ge-
rekmektedir.

Kalkınma Ajansları

2021 yılı için KOBİ’lere destek ve 
teşvikleriniz var mı, varsa detay-
landırır mısınız?

Proje pazarı kendi içinde çok farklı un-
surları içermektedir. Tüm kamu kurum 
ve kuruluşları Ulusal ve Uluslararası 
Fonların kaynaklarını kendi özel amaçla-
rı uhdesinde kullandırmaktadırlar. Tarım-
sal Yatırımlar TKDK ve KKYD tarafından; 
KOBİ Destekleri KOSGEB tarafından; 
Yatırımlar Kalkınma Ajansları tarafından 
çok fazla öncelik ve programlar uygu-
lanmaktadır. Asrın Global olarak Düzce 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Yapay 
Zeka ve Robotik Süreç Otomasyon sis-
temleri geliştirmek üzere Teknopark’ta 
faaliyet bulunmaktayız. Yüksek Teknoloji 
Alanında işbirlikleri yapabileceğimiz gibi 
İştirak şirketlerimiz uhdesinde Yönetim 
Danışmanlığı hizmetlerimizden yararlan-
mak üzere proje taleplerini değerlendir-
mekteyiz.
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Türev Danışmanlık olarak 1997 
yılında İzmir’de kurulduğu gün-
den bugüne ülke genelinde ve 
yurt dışında hizmet veriyor.

Türev Danışmanlık Grup Başkanı ve 
Stratejik Yapılandırma Danışmanı Bülent 
Orta, yönetim danışmanlığı firmasının 
yeterli yönetim danışmanlık tecrübesine, 
uzman yönetim danışmanı ekibine, firma-
ya özel çözümler sunabilmesine, planlı 
ve disiplinli şekilde projeyi yönetmesine 
ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yönetim Danışmanlığı hizmetinden 
faydalanmak için herhangi bir ön 
koşul var mıdır? Yönetim Danış-
manlığı ihtiyacı olan her firma bu 
hizmetten yararlanabilir mi?
Yönetim danışmanlığı, şirketlerin operas-
yonel, organizasyonel ve yönetsel konu-
larda mevcut problemlerini çözmelerine 
ve/veya farklı stratejik bakış açısı kazan-
malarına katkı sağlamak adına yönetim 
danışmanlığı şirketleri ve yönetim danış-
manları tarafından verilen hizmetlerdir.

İhtiyaç ve beklentileri çerçevesinde ön 
koşul olmaksızın yönetim danışmanlığı 
hizmetlerinden sektör, bölge, ciro büyük-

lüğü ayrımı olmadan 
her şirket faydalanabi-
lir. Fakat yönetim da-
nışmanlığı projelerinin 
istenen başarıyı elde 
edebilmesi için, baş-
lamadan önce hizmeti 
talep eden şirketin ih-
tiyaç ve beklentilerini 
belirlemeye yönelik ön 
analiz yapılıp ona göre 
çalışmaların planlan-
masında yarar vardır. 
Türev Danışmanlık ola-
rak biz de 1997 yılında 
kurulduğumuz günden 
bugüne firma tanıma 
ve firma analizini yap-
madan hiçbir projeye 
başlamadık. Nitekim 
bu iş yapış modeli 

ile yürüttüğümüz yönetim danışmanlığı 
projelerinde %95 uygulama başarısına 
ulaştık.

Şirketlerin Yönetim Danışmanlığı 
ihtiyacı hangi faktörlere göre belir-
leniyor?
Birçok faktör şirketteki bu ihtiyacı ortaya 
çıkabilir. Fakat 23 yıllık sektör deneyimi-
mizden hareketle en belirgin faktörler 
olarak; iş akışlarında yaşanan aksaklıklar, 
yetki-sorumluluk karmaşıklıkları, büyüme 

problemleri, verimsizlikler, çalışan per-
formansı ve motivasyonu düşüklüğü, iş 
gücü devir hızı, hissedarlar arasındaki 
çatışmaları ifade edebilirim.

Yönetim Danışmanlığı projelerinde 
başarıya ulaşmak için gerekli şart-
lar nelerdir?
Yönetim danışmanlığı projelerinin başarılı 
olabilmesi için hem yönetim danışmanlı-
ğı hizmetini veren firmaya hem de hizmet 
alan şirkete sorumluluklar düşmektedir. 
Yönetim danışmanlığı firmasının yeterli 
yönetim danışmanlık tecrübesine, uzman 
yönetim danışmanı ekibine, firmaya özel 
çözümler sunabilmesine, planlı ve disip-
linli şekilde projeyi yönetmesine ihtiyaç 
var. Diğer taraftan hizmet alan firma da 
yönetim danışmanlığı çalışmalarını des-
teklemeli, uygulamalı ve kesinlikle yapı-
lanların arkasında durmalı.

İnsan Kaynakları Yönetim Danış-
manlığının İnsan Kaynakları yöne-
tim ve operasyonlarının başarısına 
katkıları nelerdir?
İnsan kaynakları sistemlerinin şirketin 
yapısına en uygun şekilde kurar ve revi-
ze eder. İnsan kaynaklarının yenilikçi ve 
verimli uygulamalarının şirkete adapte 
edilebilmesine katkı sağlar. Stratejik insa-
na kaynakları bakış açısını hizmet verdiği 
şirkete kazandırır.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Amacımız, birlikte çalıştığımız müşterilerimizin yaşadıkları 
problemlere kalıcı çözümler üretmek ve müşterilerimiz 
nezdinde güven oluşturmak.

Projelerdeki Rolümüz, aktif; paylaşımcı ve öğretici; yol 
gösterici ve lider; doğruları tarafsız ve objektif savunan; 
zorlayıcı değil ama ikna edici davranış şekli.

YaklaşımYaklaşım tarzımız, tüm kademe çalışanlarla iletişim kurma 
ve mevcut ile yeniyi harmanlama.

Planlı çalışma alışkanlığımız, gerek proje yürüttüğümüz 
müşteri firma nezdindeki çalışmalarımız, gerekse kendi 
içimizdeki çalışmalarımızda, süreçler tüm olasılıklar 
düşünülerek planlı şekilde yürütülür.

İşİş disiplini anlayışımız, değişim yaratma sürecindeki en 
büyük gücümüz tüm danışmanlarımızın disiplinli çalışması 
ve bu anlayışı müşterilerine aşılamasıdır.

GizlilikGizlilik yaklaşımımız, müşterilerimizin özel bilgilerini kendi 
bilgimiz gibi koruma alışkanlığımız; şirketimiz içindeki 
hiyerarşik yapımıza uygun yetki kısıtlarımız, bitmiş 
projelerle ilgili bilgilerin izne tabi kullanma anlayışımız, 
tecrübeli güvenilir marka algımız, mesleki anlamda genel 
kabul görmüş etik değerlere uyma taahhüdümüz.

Sloganımız,

“yaşamsal çözümler üretmek”“yaşamsal çözümler üretmek”

www.turev.com.tr

ORTA: HİZMET ALAN FİRMA YÖNETİM 
DANIŞMANLIĞI ÇALIŞMALARINI DESTEKLEMELİDİR

Türev Danışmanlık Grup Başkanı ve 
Stratejik Yapılandırma Danışmanı Bülent Orta
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Stratejik finansal 
yönetim özellikle 
covid-19 salgını 
öncesindeki 
dünyamıza kıyasla, 
her şeyin değiştiği 
şimdiki hayatlarımızda 
çok daha önemli hale 
geldi.

Bazı kavramlar vardır. 
Günlük hayatımızdaki 
konuşmalarımızda ve 
yazılarımızda daha 
vurgulu ifadelerde 
bulunmak gayesiy-
le sıklıkla kullanmayı 
tercih eder, karşı-
mızdaki dinleyici ya 
da okuyucuyu etkile-
mek isteriz. Oldukça 
geniş anlam içeren, 
adına kitaplar yazıla-
cak kadar önemli bu 
kavramlar, ne yazık ki 
bu sık kullanımlar ne-
ticesinde basitleşme-
ye ve sıradan bir hale 
gelmeye başlar. Asıl 
içeriği ve anlamı bir 
yıpranmaya tabi olur.  
Stratejik finansal yö-
netim da maalesef 
günümüzde işte bu 
kapsama giren kav-
ramlardan bir tanesi. 
O zaman bu kavra-
ma hak ettiği değeri 
verebilmek için ön-
celikle bir tanımlama 
yaparak giriş yapmak 
uygun olacaktır diye 
düşündüm.

Stratejinin planlamadan farkı 
nedir?

Stratejiye ilişkin şöyle bir tanımlama 
yapacak olursak mümkün mertebe 
geniş bir kapsam yaratmış olabi-
liriz: Uzun dönemli hedefleri ger-
çekleştirebilmek yolunda sağlıklı 
öngörülerde bulunarak, karşımıza 
çıkacak engellere karşı argüman-
lar üretebilmek ve eldeki mevcut 
kaynakları en verimli şekilde doğru 
zamanda kullanabilmek için, ön-
ceden hazırlıklı olunacak şekilde 
tasarlanan aksiyon planlamalarının 

bütününe strateji diyebiliriz. Peki 
stratejinin planlamadan farkı nedir? 
Planlama; neyin, ne zaman, nasıl 
yapılması gerektiğini gösteren bir 
klavuzudur. Araştırma, analiz etme, 
hedefi belirleme, yol haritasını ha-
zırlama ve uygulama gibi adım-
lardan oluşur. Hedefe ulaşıldığı 
zaman plan tamamlanmış olur. An-
cak strateji bir bütündür. Içinde bir-
çok planlama barındırır. Planlama, 
stratejiyi oluşturan unsurlardan bir 
tanesidir. Planlamanın da içinde 
bulunduğu bir çok unsur biraraya 
geldiğinde ortaya bir strateji çıkar.

İŞLETMELERİN ÖMRÜ 
SÜRESİZDİR

İşletmelerde belirli bir süre için 
kurulmazlar. Genel kabul görmüş 
temel muhasebe ilkeleri içerisinde 
yer alan dönemsellik kavramına 
göre işletmelerin ömrü süresizdir. 
İlaveten, ticari işletmelerin ana ku-
ruluş gayeleri de kar elde etmektir. 
Kar olduğu müddetçe bir işletme 
yaşar. İnsan için oksijen neyse bir 
işletme için de kar odur. Dolayı-
sıyla geldiğimiz noktada şöyle bir 
durum ortaya çıkıyor. Bir işletme-
nin yaşamını sürdürebilmesi için fi-

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

MURAT ÖZSOY YAZDI: 
STRATEJİK FİNANSAL YÖNETİM NEDİR?

nansal yönetim olmazsa olmaz bir 
koşuldur. Bu finansal yönetimini de 
kurulduğu anda planlamış olmalı-
dır. Değişken ekonomik durumlara 
ayak uydurabilmek için zamanında 
doğru manevralar yapabilmesi için 
de işletmenin finansal planlamala-
rını belirlenmiş bir strateji çerçeve-
sinde yürütmesi gereklidir.

NAKİT AKIŞI

Stratejik finansal yönetim özellikle 
covid-19 salgını öncesindeki dün-
yamıza kıyasla, her şeyin değiştiği 
şimdiki hayatlarımızda çok daha 
önemli hale geldi. Covid-19 salgını 
eski düzende yer alan bir çok şeyi 
elimizden aldı. Geleceği daha ön-
görülebilir hale getirmek için karşı-
laşılabilecek olası durumlara karşı 
belirli stratejiler dahilinde alternatif 
senaryolar üreterek hazırlıklı olabi-
len şirketler bu günleri az hasarla 
atlabilecekler.  Ancak bunu yap-
mak yerine durumu kabullenen 
şirketler ise maalesef hatıralarda 
yer almaya mahkum kalacaklar. 
Biraz daha somut hale getirmeye 
çalışayım. Pandemi kaynaklı ola-
rak küresel çapta problemlerin ya-
şandığı ortamda elbette ki finansal 
öngörülerde bulunmak çok zor. 
Ancak birtakım senaryolar üreterek 
bunlar karşısında ne gibi hamleler 
yapılacağını oluşturmak ise nispe-
ten daha kolay. Peki finansal yöne-
timi bir stratejiye oturtmak için neyi 
baz alacağız ? İşletmeye dair han-
gi mali verileri baz alarak üzerine 
stratejiler bina edeceğiz? Asıl kritik 
soru bence bu. Bu sorunun yanıtını 
vermek için ilk akla gelen mali ve-
riler klasik şekilde bilanço ve gelir 
tabloları olabilir.

BİZ FİNANSAL 
DANIŞMANLIK OLARAK 
BU KONUDA FARKLI 
DÜŞÜNÜYORUZ

Ancak; Biz Finansal Danışmanlık 
olarak biz bu konuda biraz farklı 
düşünüyoruz. Bizim için asıl önemli 

olan ve belki de tek önemli olan ta-
kip edilmesi şey vardır. O da nakit 
akışı. Nakit akışı, işletmenin rutin fa-
aliyetlerinin yanısıra yatırım faaliyet-
leri ve finansman faaliyetleri başlığı 
altındaki hareketleri, yani basit an-
lamda “nakit girişlerini” ve “nakit 
çıkışlarını” gösteren bi tablodur. En 
önemli özelliği, diğer mali tablolar-
da olduğu gibi “tahakkuk esasına” 
göre çalışmaz. Reel anlamda işlet-
menin elindeki kaynaklarını ve bun-
ların hangi kullanım alanlarına har-
candığını gösterir. İşletmenin nakit 
pozisyonuna dair gerçek durumu 
bir bakışta görme imkanı sağlar. 
Bu özelliği ile nakit akışı, işletmeler 
için belki de en önemli kılavuzdur 
diye iddialı bir cümle de kurabiliriz. 
Ancak bu kılavuzu oluşturmak pek 
kolay değildir. Çünkü işletmelerin 
anlık nakit girişlerini ve çıkışlarını 
takip etmek; odaklanma gerektirir. 
Ayrıca hangi hareketlerin nakit gi-
rişi yarattığını ve hangi hareketlerin 
nakit çıkışı yarattığını da iyi tespit 
etmek gereklidir. Nakit akış tablo-
su, iş işten geçmeden işletmeye 
dair önemli bir alarm mekanizması 
görevi görür. Mizan, bilanço ve ge-
lir tablosu gibi dönemsel mali veri-
ler hazırlanana kadar olan süreçte 
nakit akışını düzenli takip eden iş-

letmeler finansman giderlerine çok 
daha fazla hakim olurlar ve gider-
leri içerisinde de kısıntıya gitmeleri 
gereken kalemleri çok daha önce 
farkederler. 

FİNANSAL YÖNETİMİNİZİ 
BELİRLİ BİR STRATEJİ 
DAHİLİNDE OLUŞTURUN

Toparlayacak olursam şöyle özetle-
yebilirim. Küçük, orta ya da büyük 
hangi ölçekte bir şirket olursanız 
olun hiç farketmez mutlaka finansal 
yönetiminizi belirli bir strateji dahi-
linde oluşturun. Bu stratejiye neyi 
baz alacağınızı iyi bilin. Rekabette 
fark yaratmanın, zor dönemlerde 
daha öne çıkarıcı olduğunu hepi-
miz biliyoruz. Eminim ki şu anda iş-
leri zorda olan birçok işletme sahibi 
geçmişi düşünerek “Keşke şöyle 
yapsaydım daha iyi olurdu” di-
yor. Bundan sonrasında, keşke ile 
başlayan cümleleri söymemek için 
hemen bugünden, yan iş olarak el 
yordamıyla değil, bizzat odakla-
narak finansal stratejinizi oluştur-
maya başlayın. Herşeyi sil baştan 
yeniden yazıp çizmek gerekse bile 
buna değer.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortak 
Murat Özsoy
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BALTAŞ: PROJE YÖNETİMİNİN VE EKİP LİDERLERİNİN 
ÇALIŞMA SİSTEMATİĞİNİ GELİŞTİRMESİ ÖNEMLİDİR

Yönetim danışmanlığında, 
proje yönetiminin ve ekip li-
derlerinin proaktif bir bilinçle 
bunun önüne geçilecek bir ça-
lışma sistematiğini geliştirme-
si önemlidir.

Baltaş Grubu  İş Geliştirme Durucan 
Baltaş  yönetim danışmanlığının püf 
noktalarını anlattı.

Şirketlerin yönetim danışmanlığı 
ihtiyacı hangi faktörlere göre be-
lirleniyor?

Eğer bir kurumun destek istediği konu-
da yeterli birikimi, uzmanlığı veya özel-
likle proje temelinde adayacağı doğru 
entelektüel birikimli insan gücü yok ise, 
bunu yıllarca, farklı kurumlarda başarılı 
bir şekilde, belirli bir veya birkaç yönte-
me dayandırarak yapan yönetim danış-
manlarına ihtiyaç duyar.

Yönetim danışmanlarının genellikle ne 
yaptığını 3 başlık üzerinden özetleyelim:  

Fonksiyonel Uzmanlık ve Birikim-

leri İle Görüşlerini Belirtip Tavsi-
ye Verme: Örneğin, strateji belirleme, 
etkin denetim ve idari yapının oluşturul-
ması, örgütsel şemaların daha etkin şe-
kilde kurgulanması, risk yönetimi, dijital 
dönüşüm, İK ve değişim yönetimi gibi 
konularda uzman görüşlerini paylaşır-
lar. 

Hedef Analizi ve Değerlendirme-
si: Karmaşık problemlere ve konulara 
önyargı içermeyen ve yanlı olmayan çö-
zümler sunarlar. 

Proje Yönetimi: Proje sürecini etkin 
bir şekilde yönetip hayata geçmesini 
sağlarlar. Çoğu zaman da projenin ya-
ratacağı veya yarattığı etkiyi ölçer ya da 
nasıl ölçülebileceği konusunda kurumu 
yönlendirirler. 

Tipik bir yönetim danışmanı, müşterisi 
için bu saydıklarımızın bir ya da birka-
çını yapar. Tabii madalyonun bu kadar 
masumane olmayan bir başka yüzü de 
var. Özellikle çok büyük kurumlarda, üst 
yönetimin kendi içinde fikir ayrılığı yaşa-
dığı veya kurum çalışanları tarafından 
popüler olmayacağını düşündükleri bir 
kararın “onaylanması” için de yönetim 
danışmanlarına çok sık başvurulur. 
Buna benzer bir duruma tanık olmuş-
tum. Eskiden birlikte çalıştığım yakın bir 

arkadaşım, Japon bir şirketin CEO’su 
tarafından kurumun belirli pozisyonla-
rındaki çalışanların işten çıkartılmaları 
için görevlendirilmişti. Ondan beklenti, 
bu pozisyonlar için var olan iş tanımını 
tekrar yazması idi. Ancak, arkadaşıma 
“analiz etmesi için” verilen bilgiler ara-
sında işten çıkartılması planlanan kişi-
lerin özellikleri de yer alıyordu. Üstü çok 
da örtük olmayan biçimde kendisinden, 
iş tanımlarını bu bireylerin özellikleri ile 
hiç örtüşmeyecek ve onları tamamen 
işgücü ihtiyacının dışında bırakacak şe-
kilde hazırlaması istendi. Üst yönetim, 
kötü gün habercisinin kendileri olmasını 
istemez ve “örgütsel şemaları gözden 
geçirerek kurum performansını artır-
mak” olarak sunulan bu proje, içerideki 
mevcut kadroda huzursuzluk yaratacak 
haberlerin sorumlusu olarak gösterilir.

Yönetim danışmanlığı projelerin-
de başarıya ulaşmak için gerekli 
şartlar nelerdir?

Benim deneyimime göre başarı ile yü-
rütülmüş ve başarı ile tamamlanmış 
projelerde 4 temel unsurun ne denli 
hizalandığı önemlidir. Bunlar; “müşteri 
beklentileri ve bağlamı”, “sözleşme ve 
yapılan anlaşmanın yapısı”, “sunulan 
çözümün planı ve maliyeti” ve “projede 
yer alan kişilerin temel yetkinlikleri”dir.
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ARIDURU: DOĞRU DANIŞMAN PROFİLİ VEYA DOĞRU 
DANIŞMAN ŞİRKET İLE ÇALIŞMAK

 EN KİLİT NOKTADIR

YÜKSEL: “YÖNETİM DANIŞMANLIĞINDA İHTİYACIN 
DOĞRU TESPİT EDİLMESİ EN GEREKLİ ŞARTTIR ”

Şirketler organizasyonlarında, insan kaynakları temel alt yapısını önemsedikleri 
ve oluşturdukları gibi, kurumsal iletişim aktiviteleri, motivasyon uygulamaları 

ve sosyal sorumluluk projeleri ile de desteklemektedirler.

Fortune Kariyer Eğitim ve Danış-
manlık Hizmetleri kurucusu Ayşen 
Arıduru,  yönetim danışmanlığında 

doğru danışman profili veya doğru da-
nışman şirket ile çalışmanın en kilit nok-
ta olduğunu ifade etti.

Yönetim Danışmanlığı hizmetin-
den faydalanmak için herhangi bir 
ön koşul var mıdır?Yönetim Da-
nışmanlığı ihtiyacı olan her firma 
bu hizmetten yararlanabilir mi?

Danışmanlık hizmetinden faydalanmak 
isteyen kurumlar için ön koşul; şirket yö-
netiminin bu konudaki yaklaşımı, inancı 
ve isteğidir. Organizasyonel yapılanma, 
değişim yönetimi, sistem kuruluşu vb 
alanlarda hizmetlerin yanında şirket tüm 

fonksiyonları (özellikle mali yapı, bilgi 
teknolojisi alt yapısı-marketing) ile ilgili 
bir danışmanlık hizmeti olabilir. İhtiyaç 
duyan şirketler elbette bu hizmetlerden 
faydalanabilir. Bireysel olarak çalışan 
Danışmanlarla da ilerlenebilir, deneyimli 
referansları kuvvetli, ulusal veya ulus-
lararası danışman şirketleri ile de iler-
lenebilir. Şirket, bu konuda  bütçesine 
bağlı olarak karar verebilir. Önemli olan 
hedefin belirlenmiş olmasıdır. Gelişme 
ve büyüme stratejileri doğrultusunda 
bu tip danışmanlık hizmetleri şirkete 
mutlaka değer katacaktır.

Şirketlerin Yönetim Danışmanlığı 
ihtiyacı hangi faktörlere göre be-
lirleniyor?

Şirketin bulunduğu sektör, gelişim 
olanakları, alınan stratejik kararlar, or-
ganizasyonel sıkıntılar veya fırsatlar,  
teknolojiyi kullanma, işlerin iyi gidip git-
memesine bağlı olarak ihtiyaç meydana 
gelir. Bazen şirket satışı, ortaklık kurma, 
yabancı sermaye ile ortaklık konuların-
da da yönetim danışmanlığına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yönetim danışmanlığı 
her alanda olabildiği gibi genelde insan 
kaynakları, yapılanma, reorganizasyon, 
değişim yönetimi vb alanlarda göze 
çarpmaktadır.

Yönetim Danışman-
lığı projelerinde 
başarıya ulaşmak 
için gerekli şartlar 
nelerdir?

Doğru danışman profili 
veya doğru danışman 
şirket ile çalışmak en 

kilit noktadır. Hedeflerin belirlenmiş ol-
ması ve arzulanan, ulaşılması gereken 
hedefin net olarak belirlenmiş olması 
önemlidir. Ayrıca danışman desteği ile 
alınan kararlar için konsensus olunma-
sı, yapılan değişiklikler ve değerlerin 
bilincinde olarak, gerekli yol haritasına 
uymak kilit noktadır.

Yönetim Danışmanlığı projesi baş-
ladıktan sonra süreç nasıl işliyor? 
Projeye başlanıldığında firmalara 
net bir zaman aralığı verilebiliyor 
mu? Bu zaman aralığı hangi fak-
törlere göre belirleniyor?

Başlangıçta bir zaman planı elbette 
öngörülür,  zaman planına uygun ola-
rak da hareket edilir. Yapılacak, ortaya 
konacak işlerin ne olduğu ve danışman 
kadar yönetimin bu konuda ne kadar 
zaman planına uyduğu da önemlidir. 
Yönetimin de üzerine düşen görevler, 
roller olacaktır. En azından alınan karar-
ların onaylanması bile bir zaman gerek-
tirir. Danışmanın iş planına, danışmanlık 
hizmeti verildikten sonra kazanılacak 
konuların aciliyetine ve yönetimin isteği-
ne bağlı olarak, ayrıca çalışan sayısına 
da bağlı olarak planlama yapılır.

Rekabet gücünü, cirosu-
nu, verimliliğini artırmak, 
yönetim kadrolarını ve iş 
gücünü geliştirmek iste-
yen firmalar yönetim da-
nışmanlığı hizmetinden 
yararlanabilir.

İndus Eğitim Danışmanlık Kurucu 
Danışmanı Efsun Yüksel Tunç, riskleri 
erken tespit etme, krizleri sistematik 
yönetme, insan kaynağının zorlu iş 
koşularında başarılı olmasını sağla-
ma ihtiyaçlarıyla firmaların yönetim 
danışmanlığı hizmeti almaya karar 
verdiklerini belirtti.   

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

Bir firmanın yönetim danışmanlığı 
hizmetinden faydalanabilmesi için ön 
koşul firmanın hedeflerinin, o hedef-
lere ulaşabilmek için ihtiyaçlarının ve 
mevut durumu ile ilgili farkındalığının 
olmasıdır. Yönetim danışmanlığı hiz-
metinde, hizmetten faydalanmak is-
teyen firmanın firmadaki yöneticilerin 
bireysel iş yapış şekillerine ve yön-
temlerine bağlı kalmadan hedeflere 
ulaşabilmek adına, sistem, yapı ve 
süreçlerin oluşturulması söz konu-
sudur. Firmanın patron ve/veya üst 
yönetiminin bu kabulle yol çıkması 
gereklidir. 

Yönetim Danışmanlığı ihtiyacı 
olan her firma bu hizmetten ya-
rarlanabilir mi?

Sektör fark etmeksizin rekabet gü-
cünü, cirosunu, verimliliğini artırmak, 
yönetim kadrolarını ve iş gücünü ge-
liştirmek, stratejik yönetimi tesis et-
mek isteyen firmalar yönetim danış-
manlığı hizmetinden yararlanabilir ve 
yararlanmalıdır.  

Şirketlerin Yönetim Danışmanlı-
ğı ihtiyacı hangi faktörlere göre 
belirleniyor?

Kurumsal varlığı korumak, marka 
imajını güçlendirmek, çalışan mem-
nuniyeti ve bağlılığı artırmak ihtiyaçla-
rı firmaların karar vermesinde önemli 
faktörleri oluşturmaktadır. Riskleri 
erken tespit etme, krizleri sistematik 
yönetme, insan kaynağının zorlu iş 
koşularında başarılı olmasını sağ-
lama ihtiyaçlarıyla firmalar yönetim 
danışmanlığı almaya karar verebili-
yorlar.   

Yönetim Danışmanlığı projesi 
başladıktan sonra süreç nasıl 
işliyor? Projeye başlanıldığında 
firmalara net bir zaman aralığı 
verilebiliyor mu? Bu zaman ara-
lığı hangi faktörlere göre belir-
leniyor?

Yönetim Danışmanlığına karar veril-
dikten sonra proje temelde 3’e ayrı-

lır. İlk faz “Analiz ve 
Tanı”dır. Bu fazda 
mevcut durumu an-
layabilmek ve tanıyı 
ortaya koyabilmek 
için detaylı bir ana-
liz çalışması yapılır. 
Bu çalışmada da-
nışmanlık firması 
ülkeye – sektöre 
– firmanın hedefle-
rine – iş gücü ya-

pısına bakarak en doğru analiz yön-
temlerini kullanır. Ortaya çıkan tanıyla 
beraber firma için bir yol haritası da 
belirlenmiş olur. 

İkinci faz “Çözüm Sunumu ve Uygu-
lama’yı içerir. Yol haritasında ortaya 
çıkan gelişim alanlarındaki aksiyonlar 
için harekete geçilir. Çözümler yapı-
landırılmış bir şekilde sunulur, işlerlik 
kontrol edilir, iyileştirmeler yapılır. 

Üçüncü faz “Değişimin ve Gelişimin 
Kalıcı ve Sürdürebilir Hale Getirilme-
si”dir. Hedeflere giden yolda alışkan-
lıkların yönetimi çok kıymetlidir. Hele 
ki kültür dönüşüm ya da dijital dönü-
şüm projesi yapılıyorsa dirençlerle 
karşılaşılması, karşı çıkışların artması 
muhtemeldir. Danışman firmanın tüm 
bunları öngörüp önlemlerini alması, 
sürdürülebilirliği sağlayabilmek için 
destek sistemleri kurması gerekmek-
tedir. 
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DOĞAN: ŞİRKETLERİMİZ KURUMSALLAŞMALARI 
GEREKTİĞİNİN FARKINDA OLMALIDIR

DFDS, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA 
ÇEVRESEL AYAK İZİNİ İKLİM NÖTR DURUMA 

GETİRMEYİ HEDEFLİYOR
Gelecekte kurumsallaşmış, sürekli gelişen çalışanlara sahip, işe uzun vadeli bakıp 

değişime hızla ayak uydurabilen firmalar ayakta kalacaklardır.

Vizyon Yönetim ve İnsan Kay-
nakları Danışmanlığı kurucu-
su Yurdakul Doğan, yönetim 

danışmanlığında başarı elde etmek 
için şirket yönetimi ve çalışanlarıyla 
doğru işbirliği ve açık iletişimin çok 
önemli olduğunu ifade etti.

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

Yönetim Danışmanlığı için ön koşul; 
patronların ve şirket yönetiminin ku-
rumsallaşmanın, sürdürülebilirliğin, 
değişim yönetiminin hayati önem ta-
şıdığının, bunun için destek almaları 
gerektiğinin ve hızlı olmaları gerekti-
ğinin farkında olmasıdır. Kalıcı olmak 
ve Krizleri atlatabilmek için kurumsal-
laşma şarttır. Agile/Çeviklik değişime 
ve gelişime hızlıca ayak uydurabil-
mek için artık en önemli kavramlar-
dan biridir. Gelişen dünyada artık 
hızlı olanlar ayakta kalabileceklerdir. 
Bütün firmaların bu hizmetten yarar-

lanmaları gerekiyor. Yönetim Danış-
manlığı geçici bir süreç değildir. Sü-
rekli olmalıdır. Bilgi, teknoloji, gelişim 
ve birçok şey sabit değildir. Endüstri 
4.0, yapay zeka geldi, pandemi süre-
ci yaşanıyor. Bu sebeplerle sistemler, 
yönetimler süreçler yenilerniyor.

Değişmeyen tek şey değişimin ken-
disidir. Büyük şirketlere bakıldığında 
yönetim kurullarında yönetim danış-
manı olan bağımsız üyeler var, belli 
kriterlere bağlı olarak yasal zorunlu-
luğu da var.

Şirketlerin Yönetim Danışmanlı-
ğı ihtiyacı hangi faktörlere göre 
belirleniyor?

Şirketler insan kaynakları, performans 
yönetimi ve büyüme gibi konularda 
ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlar. 
Tabiki bunlar çok önemli. Kurumsal 
olmayan şirketin çalışma sürecinde 
bir çok sorun ortaya çıkar ve pres-
tij kaybeder. Öncelikle bir kurumsal 

analiz yapılmalıdır ve şirketin durumu 
ve ihtiyaçları belirlenerek planlama 
yapılmalıdır. Kurumsallaşma bir bü-
tündür. Şirketin parası, çalışan sayısı 
ve kapladığı alan kurumsal olduğunu 
göstermez. Kısaca; nasıl bir yönetim, 
çalışma ve iletişim sistemine sahip 
olduğudur. Yönetim Danışmanı şirket 
için hem kurumsal ve sürdürülebilir 
olmak hem de kalıcı olmak için sü-
rekli destek alınması gereken kişidir.

Yönetim Danışmanlığı projele-
rinde başarıya ulaşmak için ge-
rekli şartlar nelerdir?

Öncelikle patronların, yönetimin ku-
rumsallaşmanın, değişime ayak uy-
durmanın ve hızlı olmaları gerektiği-
nin farkında olması ve karar vermesi 
gerekiyor. Tabi çalışanlarında değişi-
me hızla adapte olmaları gerekir. Şir-
ket yönetimi ve çalışanlarıyla doğru 
işbirliği ve açık iletişim de çok önem-
lidir. Endüstri 4.0 hayatımıza girdiğin-
de bir holding yöneticimiz ‘bizim ona 
ihtiyacımız yok’ demişti. Ancak Tüsi-
ad raporlarında zorunlu sektörlerde 
ilk sırada kendi sektörleri geliyordu. 
Bu holdingle aynı zamanlarda kurul-
muş başka bir holdingimiz arasında 
şu anda belki birkaç yüz kat fark var. 
Dolayısıyla farkındalık ve gelişime 
açıklık hayati önem taşıyor. Ayrıca 
Yönetim danışmanının ve ekibinin iş 
hayatında, ulusal ve uluslararası ya-
pılarda iş tecrübesi yaşamış olması 
gerekir. Bir kurs ya da sertifika yöne-
tim danışmanı olabilmek için yeterli 
değildir. YD Vizyon olarak çoğunlukla 
halen yönetimde olan ulusal ve ulus-
lararası liderlerle çalışıyoruz. Dolayı-
sıyla tecrübesi de doğru referansı da 
hazır oluyor.

DFDS, 2020 global 
sürdürülebilirlik 
çalışmalarını içeren 
raporunu açıkladı. DFDS, 
sürdürülebilirlik hedefleri 
doğrultusunda çevresel 
ayak izini kademeli bir 
biçimde azaltarak 2050 
yılına kadar iklim nötr 
duruma gelmeyi taahhüt 
ediyor. DFDS, 2030 yılında 
CO² emisyonlarını %45 
oranında azaltacak.

Denizcilik ve lojistik alanlarında Avru-
pa’nın lider firması Danimarkalı DFDS, 
iklim eylem planı çerçevesinde 2020 
yılı sürdürülebilirlik raporunu açıkladı. 
DFDS, raporda kurumsal sosyal so-
rumluluk yaklaşımı kapsamında sürdü-
rülebilirlik çalışmalarıyla çev-resel ayak 
izlerini kademeli bir şekilde azaltarak 
2050 yılına kadar iklim nötr olmayı ta-
ahhüt ediyor. Şirket raporda çeşitlilik ve 
kapsayıcılık doğrultusunda halihazırda 
%23 olan kadın çalışan oranını 2023 
yılına kadar %30 düzeyine çıkarmayı 
hedefliyor. DFDS Grubu Başkanı ve 
CEO’su Torben Carlsen sürdürülebilirlik 
çalışmaları hakkın-da şunları söyledi: 
“Bugün şirketimizin %23’ü kadınlardan 
oluşuyor ve amacımız, 2023’e kadar bu 
oranı %30’a çıkarmak. Çeşitlilik ve kap-
sayıcılığı, terfi, işe alım ve projelerde 
en öncelikli parametre haline getirdik. 
2020 gibi zorlu bir yılın ardından, sür-
dürülebilirlik konusunda kaydettiğimiz 
ilerlemeyle gurur duyuyorum. Herkesin 
büyümesi için taşıma azmimiz, kültü-
rümüzün ayrılmaz bir parçası ve hem 
müşter-ilerimize, hem de çalışanlarımı-
za fayda sağlıyor. Bu durum, toplumun 
değerli bir ortağı olmamıza yardımcı 
oluyor.”

ÇEVRECİ YAKIT İÇİN 
İNOVASYON

Öte yandan DFDS, çevreci yakıt alter-
natifleri bulmak için 2020’de sürdürüle-
bilir ya-kıt alanında iki iş birliği başlattı. 
Bu projelerden biriyle, Kopenhag’da 
bir hidrojen ve e-yakıt üretim tesisi ge-
liştirilmesi amaçlanırken, diğeriyle, bir 
hidrojen yakıt hücresi sisteminin ürettiği 
elektrikle çalışan ve yalnızca su açığa 
çıkaran, %100 hidrojen yakıt-lı bir feri-
bot üretmek amaçlanıyor. DFDS iş birli-
ği ve inovasyonları hızlandırıp, gele-cek 
yıllarda DFDS bünyesinde ve lojistik 
sektöründe dönüşüm ve sürdürülebilir-
lik sağlayacak. 

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 
ÇEVRE DOSTU AMONYAK 
ÜRETİM TESİSİ

DFDS iklim planı doğrultusunda Esb-
jerg’deki yeni bir üretim tesisinden 
yeşil, CO2-nötr amonyak satın almayı 
taahhüt etti. DFDS, ayrıca “Amonyağa 
Güç Verme” adlı yeni bir projeye katı-

lımla, Danimarka’nın Esbjerg kentin-
de Avrupa’nın en büyük çevre dostu 
amonyak üretim tesislerinden birini 
kuracak. Diğer ortaklar arasında Arla, 
Ma-ersk, Danish Crown ve DLG bu-
lunmaktadır. Bu yeni proje, halihazırda 
DFDS’in da-hil olduğu alternatif fosil 
projelerini tamamlayıcı bir nitelik taşı-
yor. Proje, yeşil hidro-jen, yeşil metanol 
ve MASH biyoyakıt dahil olmak üzere 
alternatif fosillerden oluşan DFDS yakıt 
öngörülerine yeşil amonyağı da ekliyor. 
Proje ile Avrupa’nın en büyük çevre 
dostu amonyak üretim tesislerinden biri 
kurulacak. 

İDEAL ALTERNATİF 

Çevre dostu yeşil amonyak, gemilerde 
kullanılan akaryakıt yerine ideal bir al-
ternatif olarak karşımıza çıkıyor; çünkü 
%100 yenilenebilir ve karbonsuz bir sü-
reçle üretiliyor. Yan ürün olarak sadece 
su ve nitrojen içeren katı bir oksit yakıt 
hücresinde yakılabili-yor. Bu, DFDS’in 
2030’a kadar emisyonlarında %45’lik 
bir azalma ve 2050’ye kadar iklim açı-
sından nötr bir şirket olma yolunda bir 
adım olarak hayata geçiriliyor. 
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DİNÇER LOJİSTİK, 2021’DE YATIRIMLARIYLA
 ÇÖZÜM ÜRETMEYE DEVAM EDECEK

TOKER:ULAKApp, GÜVENİN ADRESİ OLMA YOLUNDA 
EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Dinçer Lojistik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 

Dinçer, çözüm odaklı iş 
yaptıklarını ifade ediyor.

Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Dinçer, “Dinçer Lojistik 
olarak faaliyetlerimize 2003 yılında 
kimyasal ve tehlikeli kimyasal madde 
lojistiği ile başladık. Büyük bir hassa-
siyet ve güvenlik uygulaması gerekti-
ren bu özel alanda uzmanlaşmamızın 
ardından inşaat, plastik ve kauçuk, 
endüstriyel ürünler, otomotiv yan 
sanayi ve bitki koruma ürünleri gibi 
birbirinden farklı alanlara yönelerek 
hizmet kapsamımızı genişlettik. Üst-
lendiğimiz operasyonları kaynaktan, 
varacağı noktaya kadar en güvenilir, 

en etkili ve en sorumlu şekilde ger-
çekleştirme başarımızla kısa zaman 
içerisinde sektörün önemli aktörlerin-
den biri haline geldik” dedi

İŞ ORTAKLARIMIZA ÇÖZÜM 
ÜRETİYORUZ

“Özel ekip ve araç filosu yatırımları-
na öncelik vererek, zaman içerisinde 
depolamadan nakliyeye, ham mad-
de tedarikinden nihai tüketiciye dek 
uzanan dev bir hizmet ağı kurarak 
lojistiğe ihtiyaç duyulan her noktada 
var olmaya başladık” diyen Dinçer 
şu bilgileri verdi: “Bugün, e-ticaret ve 
kontrat lojistiği alanında verdiğimiz 
hizmetlerin kapsamı, güvenilirliği ve 
kalitesiyle Türkiye’de en çok tercih 
edilen şirketlerden biri olarak sek-
törümüzün önderliğini üstleniyoruz. 
2020 yılı itibarıyla bünyemizde genel 
merkeze ilaveten 12 bölgesel trans-
fer merkezi, Türkiye geneline yayılmış 
bölgesel depolar, toplamda 30 bin 
araçlık dev filo, ADR standartlarına 
uygun şekilde donatılmış 650 adet-
lik öz mal ve sözleşmeli araç filosu, 
SRC5 belgesine sahip uzman sürü-
cü kadrosu, yıllık 200 bin sefer sa-
yısı kaydı ve 55 bin uğrama noktası 
bulunuyor. 81 il ve 973 ilçeye yayıl-
mış olan komple ve parsiyel dağıtım 
hizmetleri ağımızın yanı sıra, 17 ilde 
yer alan 30 lokasyonda toplam 250 
bin metrekarelik alan üzerine kurulu 
çalışma sahasında antrepo, serbest 
depolama ve katma değerli işlemler 
(VAS) konusunda çözüme ihtiyaç du-
yan tüm iş ortaklarımızın yanında yer 
alıyoruz.” 
Yenilikçi yapımızla sektördeki öncülü-
ğümüzü sürdürüyoruz

Pandemi ile beraber özellikle di-
jital lojistik iş süreçleri ön plana 
çıktı. Dinçer Lojistik bu bağlam-
da ne gibi yenilikler, çalışmalar 
sürdürüyor? 

Dinçer Lojistik olarak dijital teknoloji-
lere entegrasyonumuz pandemi ön-
cesinde zaten başlamıştı. Dolayısıy-
la pandeminin birkaç yıl öne çektiği 
dijitalleşme sürecini bir sürpriz olarak 
karşılamadık. Şirketimiz; iş süreçle-
rini dijital çağın fırsatlarından yarar-
lanmanın, dünyaya hâkim teknik ola-
naklara uyarlanmanın bir tercih değil 
gereklilik olduğunun bilinciyle yürü-
tüyor. Dolayısıyla Ar-Ge faaliyetlerini 
merkezi bir noktaya koyuyoruz. 2018 
yılında çok büyük yatırımlar yaparak 
faaliyete geçirdiğimiz ve sadece 2021 
yılında 15 milyon TL kaynak ayırdığı-
mız Ar-Ge merkezimizce geliştirilen 
GoAgro agregasyon ve karekod ya-
zılımımız dijital yatırımlarımızın en iyi 
örneklerinden. Bu yazılımı zirai ilaç 
sektörüne özel olarak yapılandırdık. 
Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine 
yüzde 100 entegre çalışan GoAgro, 
tarım ilaçlarının takibini kolaylaştıran 
bir teknoloji. GoAgro sayesinde ko-
lilerinden çıkarılan ürünler, endüstri 
4.0 teknolojisi ile agregasyon işlemi-
ne özel tasarlanan konveyör üzerine 
yerleştiriliyor. Dijital sistemlerle algı-
lanarak serileştirme işlemleri gerçek-
leştirilen ürünlerin üzerine otomatik 
olarak karekod basılıyor, ürünler RF 
cihazları ile sisteme tanımlanıyor, koli 
ve palet barkodları oluşturularak Ta-
rım ve Orman Bakanlığı sistemine bil-
dirilmeye hazır hale getiriliyor. Yazılı-
mının tüm güncellemeleri validasyon 
süreçleri göz önüne bulundurularak 
uzmanlarımız tarafından sağlanıyor.  
Ar-Ge merkezimizdeki 50 kişilik uz-
man ekibimizle lojistik ve depolama 
alanlarında B2C’nin hızını B2B’ye de 
taşımak prensibiyle pek çok inovatif 
çözümü sektöre kazandırdık. GoAgro 
Vas, GoAgro WMS, GoAgro TMS, 
GoHappyCustomer, GoChemWMS, 
Dark Store gibi geleceğe ışık tutan 
100’ü aşkın yenilikçi adımla sektör-
deki öncülüğümüzü sürdürüyoruz.

UlakApp Genel Müdürü 
Sabri Sami Toker, firma 
olarak çok önemli hedefleri 
olduğunun altını özenle 
çizdi.

ULAKApp Genel Müdürü Sabri Sami 
Toker ile ULAKApp’ın çalışmalarını ma-
saya yatırdık

50’den Fazla Kurumsal 
Firmaya, 32 İlde Hizmet 
Veriyor

ULAK’ı kısaca okuyucularımıza 
tanıtır mısınız?

2014 yılında gerçekleştirdiğim bir yurt 
dışı seyahatim sırasında UBER ile tanış-
tım ve UBER ile kurulan ağın işleyişini, 
ihtiyaçlara nasıl hizmet ettiğini gözlem-
leyip ülkemizde kurye alanında ihtiyaç-
ları da görerek ULAKApp’i hayata geçir-
meye karar verdik. 2015 yılında 60 bin 
TL’lik yatırım bütçesiyle ilk tohumlarını 
attığımız ULAK’a beş yıl içerisinde yazı-
lım ağırlıklı 2 milyon TL üzerinde bir yatı-
rım yapıldı. Tüm yapılan geliştirmeler ve 
ilk yatırım turunu tamamladıktan sonra 
şirketimizin bugünkü değeri 10 milyon 
TL’ye ulaşmış durumda. Yazılımımızı 
geliştirmeye yeni ürünler katmaya ve 
belki de en önemlisi dünyada marka 
olma adına her gün hız kesmeden Ar-
Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Şu anda 50’den fazla kurumsal firmaya, 
32 ilde hizmet vermekteyiz. Kurye ha-
vuzumuz, 2.000’e yakın kuryeden oluş-
makta olup anlık aktif sahada var olan 
kurye sayımız ise 300-500 adet ara-
sında değişiyor. Günde 9 binin üzerin-
de teslimata aracılık yapıyoruz. Ayrıca 
İTO kuruluşu olan Bilgiyi Ticarileştirme 
Merkezinin girişimcilik programından, 
Technolera, Ventourage Diversity prog-
ramında en ölçeklenebilir yaratıcı iş fikri 
birinciliğini alarak mezun olduk, Türk 
Telekom girişimcilik programı 6. dönem 
pilot girişimi unvanına sahibiyiz. 

2021 Yılı Sonuna 
Kadar Çalışan Aktif 
Kurye Sayımızı 
2.500’e Çıkaracağız

Pazarda ne kadarlık 
bir pay alıyorsunuz? 
Hedefleriniz neler-
dir? Yatırımlarınız 
hakkında bilgi alabilir 
miyiz?

ULAK olarak B2B ve B2C 
pazara hitap ediyoruz. 
B2B olarak kurumsal 
şirketlere motosikletli 
kurye tedariği sağlarken, 
B2C’de mobil uygulamalarımız ile son 
kullanıcılara kurye pazaryeri hizmeti 
sunuyoruz. Önümüzdeki dönemler için 
planlarımızı yaparken günümüz şartla-
rını düşünmeden ilerliyoruz. Öncelikli 
hedefimizin 2021 yılının sonuna kadar 
çalışan aktif kurye sayımızın 2.500 kur-
ye olarak güncellemek, istihdamı arttır-
mak olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasın-
da yine 2021 yılının sonunda ise global 
açılım hedefimizi gerçekleştirmek isti-
yoruz. Ayrıca paket servis yapmak is-
teyen işletmelerin kullanımına sunaca-
ğımız dünyada örneği olmayan (SaaS) 
abonelik modeliyle çalışacak bir ürünü 
bitirmek üzereyiz. 2022 yılında bu ürünü 
Avrupa’da bir şehirde hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. 5 yıl içerisinde ise bu ürü-
nü tüm Türkiye’de kullanıldığını görmek 
istiyoruz. 

Normal, Ekspres ve VIP Olmak 
Üzere 3 Farklı Çağrı Çeşidimiz 
Var

Müşteriler neden ULAKApp’ı ter-
cih ediyor? Müşterilere hangi kat-
ma değerleri sunuyorsunuz?

ULAK App günümüzde insanların ha-
yatını kolaylaştırması için kurulmuş bir 
sistem. ULAK App’i kullanabilmek için 
Google Play ya da App Store’dan uy-

gulamayı indirdikten sonra üye olup 
adres bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. 
Sonrasında taşınması gereken eşyanız 
için kurye çağırdığınızda anlık olarak 
kuryenin nerede olduğunu uygulama-
dan görebiliyorsunuz. Normal, ekspres 
ve VIP olmak üzere 3 farklı çağrı çeşi-
dimiz var. Normal çağrı en uygun fiyatlı 
olan çağrımız ve gönderilen eşya ya da 
evrak gün içinde ya da 4 saat içerisin-
de karşı tarafa ulaşmış oluyor. Ekspres 
çağrıda ücret 2 katına teslim süresi 
120 dk, VIP çağrıda ise 4 katına çıkıyor 
teslim süresi 60dk oluyor. Ancak fiyat-
lar gönderi tipi boyutlara göre farklılık 
gösterebiliyor. İstediğiniz çağrı çeşidini 
seçtikten sonra uygulamaya gönde-
ren kişinin adresini girmeniz gerekiyor, 
girilen adresler istenirse uygulamada-
ki adres defterinde kayıtlı kalabiliyor. 
Çağrıyı gerçekleştirdikten sonra size 
atanan kuryenin ekranda fotoğrafını 
görüyorsunuz. Kurye size ve karşı ta-
rafa ulaşana kadar isterseniz iletişim 
kurup, notlar bırakabiliyorsunuz. Kurye 
çantası standart olarak 25x35x50cm 
boyutlarında. Fiyatlandırma bu ölçüler 
üzerinden gerçekleşiyor. Ödeme tipi 
konusunda ise gönderen ödemeli, alıcı 
ödemeli, nakit ve kredi kartı seçenekleri 
yer alıyor. Dilerseniz 3.kişi olarak kredi 
kartınız ile online ödeme yapıp iki farklı 
adres arasında gönderi organize etme-
niz mümkün.
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ÇORUH: HAYALLERİNİZE UYGUN OFİSLER 
YARATMAYA DEVAM EDİYORUZ

Hizmetlerimiz ile farklı müşteri ihtiyaç-
larına çok çeşitli esnek çalışma alanı 
çözümleri ve ek hizmetler sunuyoruz

Plaza Cubes olarak biz; girişimcilere, 
serbest çalışanlara, yeni başlayanlara, 
KOBİ’lere ve şirketlere esnek ofis çö-
zümleri sunan Türkiye’nin önde gelen 
yerel esnek çalışma alanı sağlayıcısı-
yız. 2006 yılında Selim Levi ve Süley-
man Çoruh tarafından kurulan şirketi-
miz bugün İstanbul, Ankara , İzmir ve 
Düsseldorf olmak üzere 4 şehir ve 12 
farklı lokasyonda, toplam 35.000 m² 
alana sahip 23 ofis katı işletiyor. 

YENİ GİRİŞİMCİLER 
İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ 
PAYLAŞIMLI OFİS 
SEÇENEKLERİ

Hizmetlerimizi 4 başlıkta toplayabiliriz. 
Bunlardan ilki Plaza Cubes’ün Türki-
ye’de ilk yerel sağlayıcısı olduğu Hazır 
Ofisler. Burada konsept şu: 2-4 ya da 
8-10 gibi az sayıda personeli olan şir-
ketlerin kullanabileceği, mobilyalı, yük-
sek hızlı internet ve telefon altyapısına 
sahip, prestijli ofis binalarında fiziksel 

ofis kiralama hizmeti sunuyoruz. Aylık 
sabit ücret karşılığında sekreterlik, re-
sepsiyon, güvenlik ve temizlik hizmet-
lerini de biz sağlıyoruz. Siz sadece bil-
gisayarınızı alıp geliyorsunuz. Ofisinizi 
biz yönetiyor ve tüm giderleri tek bir 
faturada toplayıp iletiyoruz.  

Bir de Workplace adını verdiğimiz ortak 
çalışma alanı çözümümüz var. Ofisle-
rimizde açık ve paylaşılan ofis ortam-
larında belirlenmiş iş istasyonları bu-
lunuyor. Bunları sabit masa olarak da 
adlandırıyoruz. Bu hizmetimizi çoğun-
lukla serbest çalışanlar, yükleniciler, ve 
ilgi çekici bir ortamda çalışmayı seven 
teknoloji odaklı yeni nesil çalışanlar ter-
cih ediyor. 

Tüm bunların dışında hazır & sanal ofis 
ile workplace müşterilerimizin hizmet 
düzeylerine ve paketlerine bağlı olarak 
ayda belirli bir saat boyunca ücretsiz 
kullanım hakkına sahip oldukları top-
lantı odalarımızı dış toplantılar için de 
organize ediyoruz. 10-20 kişilik toplantı 
salonu ve 50 kişilik eğitim-seminer sa-
lonlarımızı modern ve ihtiyaca yönelik 
teknolojik gereksinimlerin karşılanaca-

ğı şekilde dekore ettik. Toplantı salon-
larımızı, saatlik, günlük ve aylık olarak 
kiralayabilir, müşterilerinizi en güzel şe-
kilde ağırlayabilir ve verimli bir toplantı 
gerçekleştirebilirsiniz.

ANAHTAR TESLİM “ŞİRKETE 
ÖZEL TASARIM OFİS” 
HİZMETİ

Ofisinizi buluyoruz,  size özel ta-
sarlıyoruz,  ofisinizi yönetiyoruz 
ve tüm giderleri tek faturada top-
luyoruz. 

Plaza Cubes 
Kurucu 
Ortağı 

Süleyman Serdar 
Çoruh öne çıkan 
hizmetleri hakkında 
açıklamalarda 
bulundu.

“

“

Fiziksel ofis tarafında bir diğer hizmeti-
miz ise 250 m²+  adını verdiğimiz özel 
tasarım ofis hizmetimiz. Burada ofis ih-
tiyacı olan şirket talebi ile bize geliyor. 
Kişi sayısı, lokasyon tercihi gibi istekle-
rini belirtiyorlar. Bu dakikadan sonrası 
tamamen bizim işimiz. Ofisin bulunma-
sından, şirkete özel bir şekilde tasarlan-
masına, idari yönetim desteklerinden, 
sekreterlik ve karşılama hizmetlerine 
varıncaya kadar tüm süreçlerin yöneti-
mi Plaza Cubes tarafından sağlanıyor. 
Tek bir faturada kırılımlı olarak tüm hiz-
met kalemleri şirkete iletiliyor.

Plaza Cubes olarak gerekli tüm yatırım 
bizim tarafımızdan yapılıyor. Şirketlerin 
işlerini başlatmak için ihtiyaç duyduk-
ları ekipman, mobilya, bina, bilgi işlem, 
tasarım gibi yatırım maliyeti kalemleri 
(CAPEX) sıfır oluyor. 

MEKANA BAĞIMLI KALMAK 
İSTEMEYEN GİRİŞİMLER İÇİN 
SANAL OFİS ÇÖZÜMLERİ

İşinizi yapmak için eğer fiziksel olarak 
bir ofise ihtiyacınız yoksa sanal ofis 
sizin için en uygun hizmet.  Günümüz 
koşullarında iş hayatı aynı anda bir-
den fazla yerde olmayı gerektirebiliyor. 
Özellikle start-uplar veya yeni kurulan 
şirketler için bulundukları sektördeki 
rekabet koşulları oldukça zorlu. Bu ko-
şullara ilave olarak fiziksel ofis kirası, 
aylık ofis giderleri gibi masraflar da ek-
lendiğinde rekabet daha da zorlu hale 
geliyor. Sanal ofis ile şirketleri tüm bu 
ofis masraflarından kurtarıyoruz.

Plaza Cubes Sanal Ofis hizmetimizde 

fiziksel bir hazır ofis ihtiyacı olmayan-
lar ve yalnızca iş kurmak için yasal bir 
adrese ihtiyacı olan işletmelere des-
tek oluyoruz. Ayrıca bu işletmelerin iş 
kurma maliyetlerini düşürerek tasarruf 
etmelerini sağlıyoruz. Sanal ofisin bil-
diğimiz standart ofisten en büyük farkı 
tam zamanlı ofis kiralama yapmadan 
şirketlerin veya bireylerin kullanım ihti-
yaçlarına göre yapılandırılmış olması. 
İhtiyacınıza göre sadece şirketiniz için 
adres gösterebilir, ya da sadece şirke-
tinizin çağrıları için telefon cevaplama 
ve yönlendirme hizmeti alabilirsiniz. 
Çalışmak için fiziksel bir ortama ihtiyaç 
duyduğunuzda ise ofislerimizin ortak 
alanlarını kullanabilirsiniz. Fiziksel ofise 

ihtiyaçları olan şirket ya da bireyler satın 
aldıkları paketler dahilinde kullanım da 
yapabilmektedirler. 

2007 yılından beri sunduğumuz bir hiz-
met olan Sanal ofisin sağlamış olduğu 
en büyük avantajlar; fiziksel ofis kirası, 
aylık ofis giderleri gibi masraflardan 
kurtuluyor olmanız. Sanal ofis paketle-
rimiz ile şirketin telefonlarını şirket ismi 
ile cevaplayarak arayanları e-Posta ile 
bildiriyoruz. İstenildiğinde aylık arama 
raporlarını şirket ile paylaşabiliyoruz. 
Firmanız adına gelen kargo ve yasal 
tebligatlarınızı teslim alıp, yine şirkete 
bildiriyor ve talebe göre kendilerine ile-
tiyoruz.
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DOSYA: OTOMASYON

AR-GE YATIRIMLARI KAZANDIRIYOR, 
OTOMASYON SÜREÇLER VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR

KOBİ’lerin rekabet ortamında bir adım öne geçebilmenin önkoşulu araştırma ve geliştirmeden geçiyor. Ar-Ge ve Ür-Ge’deki 
vizyonerlik, buradaki yatırım rakiplerinizle aranızdaki belirleyici en temel etken oluyor. Üretimdeki otomasyon süreçler, elekt-
rik-elektronik aksamlar zaman ve maliyet avantajı sunuyor.

Otomasyon Süreçler Verimliliği Artırıyor

Modern üretim içerisinde otomasyon süreçlerin yeri çok önemli ve kritik. Çünkü otomasyon, verimliliği artırıyor. Verimsellik 
sağlayan şirketlerin ise yıldızı parlıyor ve tercih ediliyor. Bütün bunların olabilmesi için otomasyon süreçlerin halledilmiş olma-
sı gerekiyor.

Otomasyon Süreçler ve Ar-Ge Bir Bütün

KOBİLIFE dergimizin nisan sayısında ‘otomasyon’ konusunu yetkililerimiz ile değerlendirdik. İyi bir üretim otomasyon, ar-ge ve 
ür-ge’den ibaret aslında. Gerisi mi? Gerisi marketing…

Arapçeşme Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, No:2/9 Gebze/KOCAELİ0262 642 87 58

info@elonmimaritasarim.comelonmimaritasarim.com elonmimaritasarim elonmimaritasarim

• MMmarM Proje
• Dış Mekan Tasarımı

• İç Mekan Tasarımı
• 3D GörselleştMrme

• AnMmasyon
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DOSYA: OTOMASYON

KARTAL: ARMA KONTROL OTOMASYON SÜREÇLERİYLE 
BARİYER VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİYOR

Tamamı Türk mühendisler-
den oluşan Arma Kontrol 
bariyer ve güvenlik teknolo-
jileri geliştiriyor. Firma oto-
masyon sistemleriyle fark 
yaratıyor.

Arma Kontrol Kurucusu ve Genel 
Müdürü Koray Kartal ile otomasyon 
süreçlerini değerlendirdik.

Arma Kontrol’ü okuyucularımı-
za tanıtır mısınız?

Arma Kontrol’ü 2006 yılında kurduk.  
Tamamı Türk mühendislerden olu-
şan Ar-Ge ekibimizle birlikte yüksek 
güvenlik önlemi gerektiren alanlara 

özel bariyer ve güvenlik tek-
nolojileri geliştiriyoruz. Ürün 
gruplarımız arasında; road 
blocker, mantar bariyer, kollu 
bariyerler, sel bariyerleri, yer 
tuzakları, otopark geçiş sis-
temleri, turnikeler, kayar kapı 
ve motorları, kişisel otopark 
direkleri ve trafik ekipmanları 
bulunuyor. Arma Kontrol ola-
rak bugün Türkiye güvenlik 
bariyerleri pazarının yüzde 
40’ına hakimiz ve pazardan 
14 milyon TL’lik gelir elde 
ediyoruz. 

Yapay Zeka ve 
Nesnelerin İnterneti 
Üzerine Çalışıyoruz

Arma Kontrol’ün üreti-
minde otomasyon sü-
reçleri, elektrik elekt-
ronik aksamlar nasıl ve 
nerede yer alıyor, firma 
üretimine hangi katma 
değerleri sağlıyor, de-
ğerlendirir misiniz?

Arma Kontrol olarak dijital 
dönüşüm sürecinde yapay 
zeka ve nesnelerin interneti 

üzerine çalışıyoruz. Bu alana yaptığı-
mız yatırımlarımız ile birlikte bariyerle-
re yapay zeka entegre edilmesi ve bu 
sayede kendi kendine çalışan güven-
lik ve bariyer sistemleri kurmayı he-
defliyoruz. Güvenlik ürünlerinin yüz-
de 90’ında, otopark sistemlerine ve 
akıllı şehirlere kadar üretimimizin tüm 
alanlarında otomasyon sistemlerini 
kullanıyoruz. Ürünlerin üretiminden 
geliştirilmesine kadar tüm aşamala-
rında otomasyondan destek alıyoruz. 
Yine sahada çalışan tüm ürünlerin 
kontrollerini bu sistemler ve cihazlar 
sayesinde mümkün kılıyoruz. Dijital 
dönüşümle birlikte üretim tesisimizde 
iş verimliliği açısından oldukça etkili 
sonuçlar aldık. Fabrikamızda üretim, 

montaj, test, depolama gibi tüm aşa-
maları gerçek zamanlı izleyebiliyoruz. 
Bu izlemeyle birlikte stok kontrolün-
den üretim alanlarındaki risklerin 
ortadan kaldırılmasına kadar birçok 
olumlu etkilerini görüyoruz. Ayrıca 
üretim süresi olarak da belirlediğimiz 
hedefleri yakalayamayacağımız an-
larda sistem bize gereken süre hatır-
latmalarını yapıyor. Son olarak dijital 
dönüşümün enerji takibi ve tasarrufu 
anlamında da ciddi katkıları bulunu-
yor. Üretim makineleri, havalandırma, 
aydınlatma gibi alt sistemlerin analizi 
ile yıllık yüzde 10’un üzerinde tasar-
ruf sağlayabiliyoruz. Fatura doğru-
lama, reaktif ceza önleme, makine 
bazlı üretim/enerji tüketimi, harcanan 
enerjinin maliyetinin hesaplanması 
gibi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. 
Mobil ve webden erişim sayesinde 
de gün/hafta/ay ve yıl bazlı karşılaş-
tırma, ani voltaj düşmesi takibi gibi 
üretim alanları için hayati önem ta-
şıyan işleri takip edebiliyor ve anlık 
müdahale edebiliyoruz.  Dijital dönü-
şüm ile birlikte eskiden elde edeme-
diğimiz birçok veriyi an be an takip 
edebiliyor ve kaydediyoruz. Bu anlık 
veri akışı ile birlikte gerekli analizleri 
oluşturarak arızaları çok daha önce-
den tespit edecek ve kesintisiz bir 
üretim sağlayacağız.   

Türk Malı Kalitesini Dünyayla 
Tanıştırmak İstiyoruz

Arma Kontrol olarak kuruluşumuzdan 
bugüne Türk Malı kalitesini dünyayla 
tanıştırmak istiyoruz. Bu doğrultu-
da günün değişen ihtiyaçlarını ve 
teknoloji trendlerini yakından takip 
ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu 
yana hayata geçirdiğimiz ‘ilk’ niteliği 
taşıyan ürünlerimizle Türk Malı kalite-
sini dünyayla tanıştırdık. Güney Kore, 
Fransa, Suudi Arabistan, Katar, Du-
bai, Malezya gibi farklı coğrafyalarda 
60 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 
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KÜRESEL REKABET İÇİN ÜRETİM BANTLARINDAKİ 
OTOMASYON FARK YARATIYOR

CLPA (CC-Link Partner Asso-
ciation) Türkiye Müdürü Tol-
ga Bizel, “Küresel pazarlarda 
rekabet edebilmek için fabri-
kaların hızla değişen ve kişi-
selleşen ihtiyaçları en hızlı ve 
verimli şekilde karşılayabile-
cek üretim bantlarını kurması 
gerekiyor” dedi.

Merkezi Japonya’da bulunan ve 2000 
yılında kurulmuş olan CLPA (CC-Link 
Partner Association), bir açık ağ des-
tekleme kuruluşu. Endüstriyel haberleş-
me ve kontrol teknolojisi olan CC-Link’i 
(Control & Communication Link) dünya 
genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen 
CLPA, CC-Link uyumlu ürünler geliş-
tirme konusunda ürün sağlayıcılara 
destek sunmaktan CC-Link kullanıcıları 
için fabrika otomasyonu sistem kurulu-
muna yönelik danışmanlık sağlamaya 
kadar çok çeşitli hizmetler veriyor. 

Açık Ağ Otomasyonu Alanında 
Pazar Liderliği Büyüyor

CLPA (CC-Link Partner Associa-
tion) olarak toplam kaç çeşit ürü-
nünüz var? 

3 bin 800’ü aşkın partner şirketi bulu-
nan ve 340 farklı üreticinin geliştirdiği 
CC-Link IE TSN, CC-Link IE veya CC-
Link ile uyumlu 2 bin 100’den fazla 
ürünü piyasaya süren CLPA, Asya’nın 
yanı sıra Avrupa ve Kuzey Amerika’da 
giderek popülerliğini artırıyor. Açık ağ 

otomasyonu alanında 
pazar liderliğini daha 
da büyüten CLPA, bu 
başarıyı partnerlerinin 
teknoloji uzmanlığına 
bağlıyor.

Elektrik-
Elektronik ve 
Otomasyon 
Süreçler Avantaj 
Sağlıyor

Üretiminizde fabri-
kasyon ve otomas-
yon süreçlerinizi, 
elektrik-elektronik 
özellikleri öğrene-
bilir miyim?

Küresel pazarlarda rekabet edebilmek 
için fabrikaların hızla değişen ve kişisel-
leşen ihtiyaçları en hızlı ve verimli şe-
kilde karşılayabilecek üretim bantlarını 
kurması gerekiyor. Makinelerin birbiriyle 
iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, 
iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde 
yönetilmesi son derece önemli. Dijital 
fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda 
cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak 
oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekil-
de görüntülenmesini sağlamak üzere 
paylaşılıyor. Bu sürecin başarısında 
endüstriyel haberleşme sistemlerinin 
bant genişliği önemli bir paya sahip. 
CLPA’nın en yeni teknolojisi olarak bu 
noktada devreye giren CC-Link IE TSN, 
Zaman Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive 
Network) teknolojisinden yararlanan 

dünyanın ilk endüstriyel açık 
ağı olarak öne çıkıyor. Saniye-
de 100 megabit ile haberleşe-
bilen endüstriyel haberleşme 
sistemlerinden 10 kata kadar 
daha hızlı olan bu yeni nesil 
teknoloji sayesinde sanayi 
4.0’ın gereklerini yerine ge-
tirmek çok daha kolay hale 
geliyor. Bu sayede üretimde 
rekabet gücünü artırmaya 

katkıda bulunan CC-Link IE TSN; gıda, 
ilaç, beyaz eşya, otomotiv ve bina oto-
masyonu gibi pek çok farklı sektörde 
makine ve proses kontrolü için ideal çö-
zümler sunuyor. Farklı teknolojilerle bir-
likte kullanıldığında ise fiziksel ve sanal 
makinelerin performansına ilişkin yük-
sek kalitede gerçek bilgilerin aktarılma-
sı için verimli ve güvenilir bir ağ görevi 
görerek son derece doğru ve duyarlı bir 
gerçek zamanlı dijital ikiz oluşturma im-
kânı tanıyor. CLPA üyeleri, hiçbir ücret 
ödemeden CC-Link ile ilgili en güncel 
teknolojik bilgilere erişebiliyorlar. CC-
Link, Asya’da birçok kilit sektörde fiili 
bir standart. Dolayısıyla Avrupa, Ame-
rika veya başka bölgelerde faaliyet 
gösteren şirketler, Asya’da faaliyete 
geçmeyi düşündüklerinde CC-Link tek-
nolojisi sayesinde ciddi avantajlar sağ-
layabiliyorlar. Önemli Avrupalı CC-Link 
partnerleri tarafından desteklenen As-
ya’ya Geçit Kapısı Programı, üreticilerin 
CC-Link’in Asya’daki konumundan ve 
gücünden yararlanarak bu pazardaki 
işlerini büyütmeleri amacıyla tasarlandı. 
Başta Asya’ya açılmak ya da bu pazar-
daki işlerini büyütmek isteyenler olmak 
üzere Sanayi 4.0’a uyumlu dünya stan-
dartlarında akıllı üretime adım atmayı 
hedefleyen şirketler, detaylı bilgi almak 
için CLPA Türkiye temsilciliğiyle iletişi-
me geçebilirler.
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ELMOR, OTOMASYON SÜREÇLERİNDE ÜRÜN 
GELİŞTİRME VE YENİLİK ODAKLI DÜŞÜNÜYOR

Elmor Genel Müdürü Enver 
Öz, otomasyon süreçlerin-
de ar-ge ve ür-ge’ye büyük 

önem verdiklerini söyledi.

Elmor Genel Müdürü Enver Öz ile oto-
masyon süreçleri değerlendirdik.

Pazar Lideri Konumumuzu Uzun 
Yıllardır Koruyoruz
    
Elmor’u tanıtır mısınız?
Elginkan Topluluğu şirketleri tarafından 
üretilen yapı malzemesi ürün gruplarının 
yurt içi satış ve pazarlamasından sorumlu 
şirket olarak hizmet veriyoruz. Bu bağlam-
da Elmor olarak satış ve pazarlamasından 
sorumlu ürün gruplarımız; E.C.A. markalı 
su armatürleri ve teknik ürünler (valfler) 
ile Serel markalı seramik sağlık gereçle-
ri, gömme rezervuarlar, akrilik küvetler ve 
aksesuarlardan oluşuyor. Bu ürünlerimizin 
satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyo-
ruz. Aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz 
sektörde düzenli bayilik modelinin ve ça-
lışma sisteminin de yaratıcısıyız. Elmor 
olarak yapı sektöründe ıslak mekanlarda 
kullanılan malzemelerin Türkiye içinde 
ticaret ve pazarlama tekniklerinin gelişi-
mine öncülük ediyor ve yapı malzemeleri 
sektöründe, sektörün dinamiklerini belirle-
yen bir rol üstleniyoruz. E.C.A. su armatür-
leri ve E.C.A. teknik armatürler, bulunduk-

ları sektörde pazar lideri 
konumunu uzun yıllardır 
koruyor.

Otomasyon 
Sürecimiz ve Ar-Ge 
Yatırımlarımızla 
Üretim Odaklıyız

Elmor’un otomasyon 
süreçlerini, fabrika ve 
üretim aşamasında 
elektrik elektronik ve 
ar-ge çalışmalarınızı 
da anlatarak değer-
lendirir misiniz?
Dijitalleşmenin etkisiyle 

ürün gelişim süreçleri de değişti. Bu sü-
rece çok başarılı bir şekilde adapte olduk 
ve yatırımlarımızı artırdık. Çalışmalarımız 
sonucunda E.C.A.’nın yeni nesil banyo 
armatürü çözümleri E.C.A. Wise’ı geliştir-
dik. Unicera Fuarı’nda tanıttığımız E.C.A. 
Wise’ı önümüzdeki dönemde tüketici 
ile buluşturmayı hedefliyoruz. Ürünlerin 
içinde dokunmatik ayna, sesli komutla 
çalışan armatürler ve bataryadaki su sı-
zıntısını haber verecek kontrol sistemleri 
yer alacak. Yine aynı fuarda E.C.A. Con-
cept ile kişiye ve kuruma özel armatür 
üretiminin startını verdiğimizi açıkladık. 
3D yazıcıyla geliştirilen inovatif armatür 
üretimine geçtik. Bahsettiğim armatürlerin 
tamamen kullanıcının estetik ve fonksiyon 
arayışına uygun olarak tasarlandığını ifa-
de etmek isterim. Türkiye’de ilk kez E.C.A. 
olarak sunduğumuz bu hizmet, yakın bir 
zamanda aktif olarak kullanıcılarla bu-
luşacak. Son dönemde odaklandığımız 
bir başka konu ise fotoselli ürünlerimiz. 
Pandemi döneminde özellikle bu ürün 
kategorisi önem kazandı. Elmor olarak 
fotoselli bataryalarda yerli üretimi gerçek-
leştiren ilk markayız ve bu ürünlerimizi 5 
yıl garanti güvencesiyle müşterilerimizle 
buluşturuyoruz. Ürün fonksiyonları ile ilgili 
AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerimizi geçmişte 
olduğu gibi bugün de su tasarrufu ve hij-
yen başlıklarına odaklandığımız “hijyenik 
ürünler” konseptimizle yürütüyoruz. Son 

yıllarda teknolojik açıdan gelişmiş ürünler 
ön plana çıkarken, ekolojik duyarlılığı olan, 
kolay temizlenebilir ve hijyenik ürünler de 
oldukça yoğun talep görüyor.  “Hygiene 
Plus” olarak adlandırdığımız kaplama 
teknolojisini 2015’te seramik sağlık ge-
reçleri sektörüne SEREL markamızla bir 
ilk olarak sunduk. Şu anda rakiplerimizde 
de aynı uygulamalar gündemde. Biz Hy-
giene Plus teknolojisini armatür yüzey-
lerimiz için de geliştirerek, 2016 yılında 
bazı E.C.A. serilerinde de uygulamaya 
başladık. Armatür yüzeylerinde nano tek-
nolojiyi kullanan tek markayız hala. AR-
GE ve inovasyondaki gücümüzü “Hayatı 
Kolaylaştıran” teknolojilerimizle birlikte 
E.C.A. tarafında yerli sanayinin trendleri 
takip eden yeni ürün ve hizmetlerimizle 
kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Ankastre 
serilerde mimarların hayatını kolaylaştıra-
cak tek tip sıva altı ürünlerimiz bulunuyor. 
Öte yandan ideal temizlik ve hijyen çö-
zümü sunan kanalsız SEREL Purewash 
klozetler, üstün teknolojilerini, farklı ve özel 
tasarımlarıyla birleştiren Rita ve Sapphire 
serileri öne çıkan ürünlerimiz arasında. 
Akıllanma kavramını armatür teknolojile-
rinde de şekillendirdik. Türkiye’de ilk kez 
E.C.A. tarafından üretilen Thermo Safe 
bataryalar, su sıcaklığı 45 C°’nin üzerine 
çıktığında armatürlerdeki sıcak su akışını 
sabitliyor. Ani basınç değişikliklerinden 
kaynaklanan sıcaklık değişimlerinden ko-
ruyan bu sistem sayesinde kullanıcıların 
sıcak su şoklarına maruz kalmaları önleni-
yor. Böylece özellikle yaşlılar, çocuklar ve 
engelliler için güvenli ve konforlu kullanım 
sağlanıyor. Öte yandan ekolojik ürünle-
rimiz ile gelecek nesillere yaşanabilir bir 
dünya bırakmayı hedefliyoruz. Üç kişilik 
bir aile standart bataryalar kullanıyorsa 
yılda 97 bin litreden fazla su harcıyor. Aynı 
aile E.C.A. ve SEREL’in Ecologic ürünler 
serisinde yer alan E.C.A. Mix batarya ile 
bu tüketimi yüzde 50’den fazla azaltıyor. 
E.C.A. Mix bataryaların sağladığı yıllık 54 
bin litre su, bir bulaşık makinesinin 4.500 
kez çalıştırılmasına denk geliyor. Ekolojik 
ürünlerle hem doğal kaynakların hem de 
bütçelerin korunmasına katkı sağlıyoruz.
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GEBERİT, OTOMASYON ODAKLI ÜRÜNLERİYLE 
EKOLOJİK DENGEYİ KORUYOR

Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer, “Geberit olarak kuruluşumuzdan buyana 
geliştirdiğimiz ürünlerle ekolojik dengeyi korumaya odaklanıyor” dedi.

Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk 
Algıer ile hem pazarı hem de oto-
masyon odaklı iş süreçlerini de-

ğerlendirdik.

Eko-Tasarım İlkeleriyle 
Sektördeki Standartları 
Değiştiriyoruz

Geberit’in ürünlerindeki üretim sü-
reçlerinde otomasyon sistemlerini, 
elektronik işleyiş süreçleri, fabri-
kanızın donanımı ve Ar-Ge çalış-
malarınızı değerlendirir misiniz?

Doğal kaynakları optimum kullanarak, 
gelecek kuşakların ihtiyaçlarının karşıla-
nabilmesi için herkesin daha az su tü-
ketmesi ve çevreye duyarlı olması şart. 
Bu farkındalıkla Geberit olarak kuruluşu-
muzdan buyana geliştirdiğimiz ürünlerle 
ekolojik dengeyi korumaya odaklanıyor; 
2007’den bu yana uyguladığımız eko-ta-
sarım ilkeleriyle de sektördeki standart-
ları değiştiriyoruz. Geliştirdiğimiz çift 
kademeli deşarj sistemine sahip rezer-

vuarlarımız sayesinde de bugüne kadar 
31.220 milyon m3 su tasarrufu sağlama-
nın haklı gururunu yaşıyoruz. 

Her Yıl Net Satışlarımızın 
Yaklaşık Yüzde 3’üne Yakınını 
Ürün Geliştirmeye Ayırıyoruz

Bu bilinç doğrultusunda Geberit, olarak 
Ar-Ge destekli inovasyonun, sürdürü-
lebilir büyümenin en önemli parçası ol-
duğuna inanıyoruz. Her yıl net satışları-
mızın yaklaşık yüzde 3’üne yakınını ürün 
geliştirme ve iyileştirme ve teknolojileri 
için kullanıyoruz. Duvar arkasındaki uz-
manlığımızı duvar önüne taşıyarak ge-
liştirdiğimiz tüm sistemlerimizle bir ya-
pının tüm ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi 
su tasarrufunu da önemli ölçüde katkı 
sağlıyoruz. Bu noktada 360 derece bir 
tasarruftan bahsedebiliriz. Öte yandan 
Geberit olarak simülasyon teknolojile-
ri noktasında sektör lideri olduğumuzu 
söylemek mümkün. Simülasyon tekno-
lojilerimiz sayesinde gerekli tüm veriler 
kaydediliyor. Bu, 10 yılı aşkın bir süredir 
zaten kullandığımız bir teknoloji. Aynı za-
manda Avrupa’daki üniversiteler ile yakın 
iş birliği içinde yeni teknolojilerimizle ilgili 
araştırma projeleri üzerinde çalışıyoruz.

İhracat Ülkelerimizdeki 
Müşteri Sayımızı Artıracağız 

Türkiye pazarında payınız nedir, 
hedeflerinizi yazar mısınız?

Türkiye’deki daralmayı ve bunun so-
nuçlarının etkisini azaltmak için Geberit 
Türkiye’nin elinde yeni bir fırsat bulunu-
yor. Özellikle Azerbaycan pazarının hare-
ketliliği bu noktada Geberit Türkiye için 
önemli bir şans. Yeni pazarlara odaklan-
dık. 2021 için en önemli planlarımızdan 
biri de genişleyen ihracat satış ekibimiz 
sayesinde bize bağlı olan ihracat ülke-
lerindeki (Gürcistan, Irak, Azerbaycan, 

Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, 
KKTC) aktif müşteri sayımızı artırmak 
diyebiliriz. İhracat tarafımız için istihdam 
sayımızı artırdık. Türkiye’de İstanbul, 
Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Ordu, 
Konya gibi illerde yeni showroom kon-
septleri yarattık. Bu showrromlarımızda 
banyo mobilyaları dahil ürünlerimizi 
sergiliyoruz. İlerleyen yıllarda daha çok 
sayıya ulaşarak showroom konsepti-
ni yaygınlaştırma hedefindeyiz. Vitrifiye 
gibi rekabetin yoğun olduğu bir pazarda 
ürünlerimizle Türkiye pazarında yer al-
mamız da aslına bakarsanız Geberit’in 
kendine güveninin tam olduğunu ortaya 
koyuyor. Geberit Türkiye olarak 2021 yılı 
için yaklaşık yüzde 30’a yakın bir büyü-
me hedefimiz var. 
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ALPER YİĞİT: FANUC, OTOMASYON YATIRIMLARI İLE 
FARKINI ORTAYA ÇIKARIYOR

Fanuc Türkiye Genel 
Müdürü Teoman 
Alper Yiğit, Fanuc’un 

otomasyon konusunda 
yatırımlar yaptığını ifade 
ediyor.

Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman 
Alper Yiğit,” Dünya çapında 7 kıtada 
650.000’i aşkın robot ve 25.000.000’un 
üzerinde toplam ürün kurulumumuzla 
geniş ve kapsamlı faaliyet gösteriyoruz. 
Müşterilerimize satış, teknik destek, ar-
ge ve müşteri hizmetleri alanlarında 360 
derece hizmet ağı sağlıyoruz. Geniş ürün 
yelpazemizle ağırlıklı olarak otomotiv ve 
endüstri sektöründe otomasyon sistemle-
rinin gelişimi, kullanım kolaylığı ve üretim 
kalitesinin artması adına hizmet veriyoruz. 
264’den fazla şubede 7000’den fazla per-
sonel hizmetimizle kullanıcı beklentileri 
doğrultusunda ürettiğimiz ürünleri müşte-
rilerimizle buluşturuyoruz” dedi.

FIELD Sistemimiz 
Kullanıcılarına Otomasyon 
Verimliliği Sağlıyor

Otomasyon süreçlerinizi anlatır mı-
sınız? 

Otomasyonun uygulandığı tüm alanlarda 
hizmet verebilen FIELD isimli sistemimiz 
robotların birbiri ile haberleşmesine ola-
nak sağlayarak kullanıcılarına otomasyon 
verimliliği sağlıyor. Kendi tasarladığımız 
arayüz sayesinde makinalarınızı ve robot-
larınızı bu sisteme entegre ettiğinizde ne 
kadar parça ürettiğinizi, ne kadar duruş 
gerçekleştirdiğinizi, cihazların hangi arı-
zaları verdiğini veya robot verimliliği gibi 
proseslerin verilerini elde edebiliyorsunuz. 
Otomasyon sistemlerinden verimlilik alın-
ması konusunda fonksiyonel çözümleri-
mizle, Türkiye’de milli hasıladan otomas-
yon sistemlerine ayrılan oranın %0,01’den 
yükselişe geçmesi ve Türkiye’deki tek-
nolojik altyapının gelişmesi konusunda 
destekçi olarak görev alıyoruz. Uluslara-
rası Robot Federasyonu’nun robotlaşma 
dataları hakkında sağladığı bilgiler doğ-
rultusunda imalat sanayisinde işçi başına 
düşen robot ortalaması hakkında verileri 
karşılaştırabiliyoruz. Eriştiğimiz verileri de-
ğerlendirdiğimizde Güney Kore’de 710, 
Singapur’da 658, Japonya’da 308. Avru-

pa’da ise bu oranlar Almanya’da 322, İtal-
ya’da 190, Fransa’da 137 olarak veriliyor.  
Türkiye’deki ulaşılan sayının ortalaması 
27 olarak kayda geçmesiyle birlikte oto-
masyon gelişimine verilen önemin gittikçe 
arttığını dolayısıyla otomasyona olan ya-
tırımların pozitif yönlü olduğunu gözlem-
liyoruz. Türkiye pazarında kendi açımız-
dan baktığımızda da son 5 yılda olduğu 
gibi 2019 yılında da çift haneli büyüme 
oranlarına ulaştık. 2020 yılına da benzer 
şekilde iyi bir başlangıç yapmıştık. 2019-
2020 ilk çeyrek karşılaştırmasında, toplam 
sipariş alımında yüzde 56’lık bir artışımız 
oldu.2. çeyrek’te COVID-19 sebebiyle cid-
di bir yavaşlama olsa da, Haziran ayındaki 
yeni normal süreçle birliktepazar oldukça 
hızlanmıştı ve eski ivmeyi hemen hemen 
yakaladık diyebiliriz.  2021 yılından umut-
luyuz çünkü otomasyon sistemleri ve ro-
botize olmuş süreçler artık bir ihtiyaç değil 
zorunluluk. Bunu pandemi de Türkiye’de 
var olan fabrikaların ve iş yeri sahiplerinin 
de iyice anladığını düşünüyorum. Ayrıca 
Fanuc olarak Türkiye’de otomotiv, beyaz 
eşya, genel endüstri, mücevher, kuyum-
culuk, savunma sanayi ve kozmetik gibi 
birçok farklı alana hitap etmekteyiz.  

Pandemi, Otomasyon 
Yatırımlarının Kritik Öneminin 
Fark Edilmesine Olanak Sağladı

Pandemi dönemi otomasyon yatırımları-
nın kritik öneminin fark edilmesine olanak 
sağladı diyebiliriz. Üretim, tedarik zinciri 
ve de en önemlisi insan faktörü üzerinden 
yarattığı kırılmalar iş yapış şekillerimizi ve 
düşünce tarzımızı derinden etkilediğini 
gözlemliyoruz. İşin sağlık boyutunu bir 
kenara ayıracak olursak, teknoloji üreten 
firmaların son kullanıcılara son 10 yıldır 
anlatmak istediğini, 1 yıl gibi kısa sürede 
net olarak göstermiş oldu. Bu bağlamda 
şirketlerin dijitalleşme süreçlerini ve bu ko-
nuya bakış açılara en az 5 yıl ileri taşıdığını 
söyleyebiliriz. Pandemi sonrası bu alanda 
yatırımın oldukça arttığını ve bunun sayı-
lara direkt yansayacağını hep birlikte gö-
recek ve bu değişim sürecini yine birlikte 
deneyimleyeceğiz.

DOSYA: OTOMASYON

EDİZ EREN: ROCKWELL AUTOMATION, OTOMASYON 
SÜREÇLERİYLE VERİMSELLİK SAĞLIYOR…!

Rockwell Automation Ülke 
Direktörü Ediz Eren, otomas-
yon süreçlerinde çok önemli 
işler yaptıklarını söyledi.

Rockwell Automation Ülke Direktörü Ediz 
Eren, “Rockwell Automation olarak, müş-
terilerini daha üretken ve dünyayı daha 
sürdürülebilir kılan, dünyanın kendini en-
düstriyel otomasyona ve bilgiye adamış en 
büyük şirketiyiz. Merkezi Milwaukee, Wis-
consin’de bulunan Rockwell Automation, 
yaklaşık 23 bin 500 çalışanı ile 100’den 
fazla ülkede müşterilerine hizmet veriyor. 
1993 yılından bu yana ise Rockwell Auto-
mation Türkiye olarak, Türkiye’de faaliyet 
gösteriyoruz. Türkiye’de İstanbul merkez 
ofisimiz ile projelerimizde, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına global organizasyon ve tec-
rübemiz ile her türlü çözümü sunuyoruz. 
Tecrübeye ve bilgiye dayanan global bi-
rikimimizi, Türkiye pazarında da en etkin 
şekilde kullanarak, müşterilerimizin imalat 
ve proses sanayilerindeki etkin sürekliliği-
ni sağlamak için tüm destek ve taleplerine 
cevap verebilen bir durumdayız. Bahsedi-
len konulardaki asırlık deneyimlerimiz ile 
son kullanıcılara, mühendislik ve taahhüt 
firmalarına, makina ve teçhizat üreticileri-
ne çözüm üreterek, tüm sanayi alanların-
da kullanılan endüstriyel otomasyon ve 
kontrol ekipmanlarını, sistemlerini; yazılım, 
mühendislik, devreye alma ve eğitim hiz-
metleriyle birlikte sunuyoruz” dedi. 

OTOMASYON 
SÜREÇLERİMİZLE 
VERİMSELLİK SAĞLIYORUZ

Rockwell Automation olarak oto-
masyon süreçlerinizi anlatır mısı-
nız? 

Rockwell Automation olarak, müşterile-
rimizin talepleri doğrultusunda en küçük 
komponentten, ERP sistemleri ile entegre 
MES çözümlerine, siber güvenlik donanım 
ve yazılımlarına kadar geniş bir portföye 
sahibiz. Distribütör, bayi ağı, sistem enteg-
ratörü partnerlerimiz, yerel servis ağımız, 
global desteğimiz ile sanayinin olduğu 
her noktaya çözüm ve hizmetlerimizi hız-
lı, güvenilir bir şekilde veriyoruz. Endüstri 
tipine bağlı olarak sunduğumuz ürün,  çö-
zümlerin türü ve ağırlığı değişiklik göster-
se de üretimin olduğu her endüstride yer 
alıyoruz. PLC ve PAC (Programlanabilir 
Otomasyon Kontrolörleri), Alçak Gerilim 
AC/DC motor sürücüleri, Orta Gerilim AC 
motor sürücüleri, servo motor sürücüleri, 
soft starter ve akıllı motor kontrol üniteleri, 
operatör panelleri, motion kontrol üniteleri 
ve servomotorlar, analitik kontrol, izleme 
ve SCADA yazılımları, kontaktör, röle, sen-
sör ve benzeri kontrol komponentleri, em-
niyet ve vibrasyon kontrol izleme sistem-
leri gibi birçok ürün grubumuz bulunuyor. 
Bugün birçok firma, dijitalleşme ekiplerini 
kurmuş ve stratejilerini oluşturmak üzere 
çalışıyor. Bu firmaların önlerine çıkacak 
en büyük sorunlardan biri, ortaya çıkarı-

lacak yol haritasındaki yüksek bütçeler ve 
bu bütçelerin onaylanması oluyor. Biz bu 
sorunu görerek geliştirdiğimiz çözüm ile 
daha uygun bütçelerle pilot uygulamaların 
gerçekleştirilebilmesini sağlıyoruz. Pilot 
uygulamanın yaygınlaştırılmasına karar 
verildiğinde ise alınan yazılım paketine 
diğer sistemleri dahil etmek için herhangi 
bir ekstra yazılım maliyetine ihtiyaç bırak-
mıyoruz. Müşterilerimiz kendi mühendislik 
ekipleriyle diğer pilot uygulamaları ya da 
işletme genelini kapsayacak şekilde geliş-
tirmeleri yapabiliyor. Kısacası firma olarak, 
yapay zeka, analitik algoritma ya da artı-
rılmış gerçeklik uygulamaları çok maliyetli 
dijitalleşme çözümleridir klişesini yıkıyo-
ruz. Sunduğumuz çözümlerle işletmelerin 
verimliliğini artırıyor, tesis operasyonlarını 
optimize ediyor, emisyonları azaltıyor, 
plansız duruş sürelerinin önüne geçiyor ve 
günün sonunda en düşük toplam maliyeti 
sağlamaya odaklanıyoruz. 
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EMRE SÖNMEZ: SCHUNK, OTOMASYON ODAKLI 
ÇÖZÜMLERLE ÖNE ÇIKIYOR

Schunk Türkiye ve Orta 
Doğu Ülke Müdürü Emre 
Sönmez, “Makine mühen-

disliği, robotik, otomasyon ve 
montaj yönetimi alanlarında-
ki iş ortaklarımızla dünyanın 
önde gelen otomotiv marka-
larına ve tedarikçilerine ürün 
ve çözümlerimizi sunuyoruz” 
dedi.

Almanya Stuttgart merkezli Schunk, 
1945 yılında Friedrich Schunk tarafın-
dan bir aile şirketi olarak kuruldu. Dün-
ya çapında 50’den fazla ülkede faaliyet 
gösteren Schunk’un 9 fabrikada ve 35 
ülke şirketinde 3 bin 500’den fazla ça-
lışanı bulunuyor. Robotlu otomasyon 
ekipmanları, CNC tezgâh iş parçası 
bağlama sistemleri ve takım tutucuları 
alanında dünya lideri olan Schunk’un 
“takım tutucu ve iş parçası bağlama 

sistemleri” ve “otomasyon’’ olmak üze-
re iki ayrı ana faaliyet alanı bulunuyor. 
Editör Ahmet Doğan’ın sorularını ya-
nıtlayan Schunk Türkiye ve Orta Doğu 
Ülke Müdürü Emre Sönmez şu bilgi-
leri verdi: “Takım tutucu ve iş parçası 
bağlama sistemleri içerisinde; takım 
tutucular, torna aynaları, ayna çenele-
ri, sabit iş parçası bağlama sistemle-
ri, çabuk palet değiştirme sistemleri, 
manyetik tablalar, manyetik kaldıraçlar 
ve özel hidrolik genleşme teknolojisi 
ürünleri yer alıyor. Otomasyon sistem-
leri içerisinde ise robot elleri, tutucu-
lar (gripperlar), döner modüller, lineer 
eksenler, robot aksesuarları, modüler 
montaj teknolojisi ve modüler robotik 
ürünler mevcut. 2007 yılında Türkiye 
pazarına giriş yapan Schunk, teknoloji 
öncüsü bir marka olarak dünya paza-
rındaki gücünü kısa sürede Türkiye’ye 
de yansıttı. Schunk Türkiye olarak her 
yıl ortalama yüzde 30 büyüme sağladık 
ve gösterdiğimiz bu başarıdan dolayı 
Schunk global tarafından 2015 yılında 
Ortadoğu’nun merkez üssü seçildik. 
Şu anda Türkiye’deki faaliyetlerimizi 11 
bölge üzerinden yürütüyoruz. İstanbul 
Anadolu (İstanbul-Bolu); İstanbul Av-
rupa (İstanbul-Edirne); Bursa Bölge-
si(çevre iller); İzmir Bölgesi(çevre iller); 
Ankara Bölgesi (Bolu-Sivas), Konya 
Bölgesi (çevre iller), Batı Karadeniz 
Bölgesi; Doğu Karadeniz Bölgesi; Ak-
deniz Bölgesi, Güneydoğu Bölgesi, 
Doğu Anadolu olarak sıralayabiliriz. Bu 
bölgelerde ana sanayideki pek çok fir-
ma ve büyük yan sanayi kuruluşlarına 
ihtiyaçlarına yönelik ürün ve çözümler 
sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Tür-
kiye organizasyonumuzu daha da bü-
yüterek çok daha fazla şirkete inovatif 
ürün ve çözümlerimizle katma değer 
katabilmeyi amaçlıyoruz.”

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, 
ROBOTİK, OTOMASYON VE 
MONTAJ YÖNETİMİ 

Schunk’ın otomasyon süreçlerini tanı-
yabilir miyiz? Elektrik-elektronik çalış-
malarınız hakkında bilgi verir misiniz? 
Schunk olarak son yıllarda dijitalleşme-
ye ve otomasyona odaklanıp kaynak-
larımızı ve bilgi birikimimizi bu yönde 
yoğunlaştırıyoruz. Özellikle mekatronik 
ve giderek daha zeki iş bağlama ve tut-
ma sistemleri alanında yüksek oranda 
büyüme hedefliyoruz. Makine mühen-
disliği, robotik, otomasyon ve montaj 
yönetimi alanlarındaki iş ortaklarımızla 
dünyanın önde gelen otomotiv marka-
larına ve tedarikçilerine ürün ve çözüm-
lerimizi sunuyoruz. 

Sunduğumuz çözümlere kısaca de-
ğinmek isterim. Akıllı gripperlar; grip-
per çenelerinin pozisyon, hız ve kuvvet 
kontrolünü sağlıyor ve bu ürünlerimiz 
Profinet, EtherCat, Profibus ve CAN 
haberleşme ara yüzleriyle çalışıyor. Bu 
teknolojimiz; entegre motor ve kontrol 
teknolojisiyle Schunk tutucularının uzun 
ömürlü, güçlü ve yüksek hassasiyetli 
yapısının bir araya gelmesiyle oluştu-
ruldu. 

Plug&play ürün grubunun dünyadaki 
ilk üreticisi firması olarak tutucudan ta-
kım değiştirmeye, kuvvet tork ölçümü 
yapan sensörlerimizden kolaboratif ve 
hafif robotlara kadar geniş bir yelpa-
zede ürünler sunuyoruz. Bu ürün gu-
rubumuzdaki özel olarak ayarlanmış 
mekanik ara yüzler ve adaptörler, tüm 
modüllerin bir araya gelmesini ve de-
ğiştirilmesini kısa zaman içinde müm-
kün kılıyor. Bu sayede otomasyona yeni 
başlayanlar için uygun hale geldiği gibi 
metal işleme, otomotiv, elektronik ve 
benzeri birçok sektördeki profesyonel-
lere hitap ediyor. Adheso tutucularımız 
ise temiz çalışma ortamlarında, pürüz-
süz ve düzgün yüzeye sahip parçaları 
üzerinde kalıcı gerilim bırakmadan ve 
enerji verimliliği sağlayarak taşınması-
nı sağlıyor. Bu ürünümüz; çoğunlukla 
elektronik, gıda ve medikal sektöründe 
tercih ediliyor. 

MAKALE

ELEKTRİK FATURASINI OLUŞTURAN KALEMLER

Uğur Doğan - Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi

Elektrik faturasında hangi kalemlerin olduğunu biliyor musu-
nuz?  Ne kadar elektrik kullanmışsınız, ne kadar ceza öde-
mişsiniz, kWh ücretiniz ne kadar gibi soruların cevabını bu 
yazımızda inceleyelim.

Her ay evimizde iş yerimizde elektrik faturası ödüyoruz. Fakat 
ödemiş olduğumuz faturaların çoğumuz içerisinde hangi ka-
lemlerin oluştuğunu bilmiyoruz. Bazı küçük işletmeler elektrik 
cezası ödediğini 3-4 fatura sonra farkına varmaktadır. 

Faturanın üst kısmında sözleşme numaranız müşteri bilgiler 
ve müşteri gurubu(abone bilgisi) yazmaktadır. Müşteri grubu 
bilgisine göre EPDK(Enerji piyasası düzenleme kurumu) tara-
fından belirlenmiş olan elektrik birim fiyatı (kWh) bulunmakta-
dır. Bu tabloya https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/
elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari üzerinden ulaşabilir-
siniz. 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmış olan listede(Saya-
cınızın tek zamanlı veya çok zamanlı olması durumuna bağlı 
olarak birim fiyatlar değişmektedir. Elektrik sayacı tek zamanlı 
düşünülerek bu fiyatlar yazılmıştır.) 

Sayaç çok zamanlı ise;
06:00-17:00 saatleri arası Gündüz enerji bedeli
17:00-22:00 saatleri arası Puant enerji bedeli
22:00-06:00 saatleri arası Gece enerji bedeli

Ücretleri üzerinden fiyatlandırılır. Bunların birim fiyatlarıda 
EPDK tarife tablosunda mevcuttur.

AG tek terimli meskende 1 kWh enerji bedeli yaklaşık 53 ku-
ruş, AG tek terimli ticarethanelerde 1 kWh enerji bedeli yakla-
şık 60 kuruştur.( bu değerler yeşil enerji tarifesinde farklıdır bu 
bilgilerde EPDK tarife tablosunda mevcuttur.) Tüketim bedeli; 
son endeks ile ilk endeks arasındaki farktır.

Bu değere ek olarak Dağıtım bedeli eklenmektedir( bu tutarın 
içinde Kayıp ve kaçak bedeli de bulunmaktadır). Bu bedelin-
de eklenmesi ile birlikte tek gerilimli meskende 1 kWh enerji 
bedeli yaklaşık 64,4 kuruş, tek gerilimli ticarethanelerde 1 
kWh enerji bedeli yaklaşık 85 kuruştur. Bu fiyatlar faturada 
birim fiyat olarak görünmektedir.

Faturadaki vergiler ve fonlar aktif olarak kullandığımız enerji-
den kullanılmaktadır. Bunların oranları;
- TRT Payı : %2( tüketim bedeli ile AG Tek terimli be-
delim çarpımının yüzde ikisi)
- Enerji Fonu: %1( tüketim bedeli ile AG Tek terimli 
bedelim çarpımının yüzde biri)
- BTV(Belediye Tüketim): %5 ( tüketim bedeli ile AG 
Tek terimli bedelim çarpımının yüzde beşi)
- KDV: %18 (Dağıtım bedeli eklenmiş tüketim bedeli-
ne fonlarında eklenmesinden sonra oluşan tutar)

Bu belirlenmiş olan ücretler 
Mesken abonesi olarak ser-
best tüketici olunması duru-
munda enerji firmalarıyla an-
laşılarak daha uygun olarak 
fiyatlandırılır. Meskenlerde 
serbest tüketici olabilmek 
için yıllık tüketim 1400kWh 
ve üzeri olunması gerekmek-
tedir. 

İşletmenizin faturadan ceza 
yiyip yemediğini, ceza ye-
meniz durumunda yapmanız 
gerekenleri bir sonraki yazı-
da bulabilirsiniz.
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AKILLI BİNA TEKNOLOJİLERİ İLE 
VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI VE KONTROLÜ MÜMKÜN

Akıllı bina konsepti 1980’li yılların başlarında ABD’de doğmuştur. Bu konsepte göre akıllı 
binalar; bina içinde ve dışındaki koşulların algılanması, tüketilen kaynak ve enerjinin en 
aza indirilerek en verimli, rahat ve güvenli bir ortamın oluşturulması ve binadaki nesnelerin 

insanlarla kullanımı kolay araçlarla etkileşiminin sağlanmasını sağlar. 

Günümüzde uzaktan erişimle klima, panjur, kombi gibi çeşitli aygıtların açılıp kapatılabildiği 
evler için de “akıllı ev” deniliyor olsa da akıllı ev teknolojisinin bunlarla sınırlı olmadığı 
bilinmektedir. “Akıllı ev” denince, bilgisayar ve teknoloji ile donatılmış, kullanıcının konforunu 
ve güvenliğini sağlarken tasarruf etmesini de sağlayan bir yapı akla gelmelidir. Global 
olarak yapılan farklı tanımlar temel olarak bu çerçeveyi esas almaktadır.  Ayrıca endüstri 
4.0 ile birlikte esnek ve yenilikçi çözümlerin ortaya çıkması, minimum enerji ile maksimum 
performans alımına odaklanılması, dijitalleşmenin yaygınlaşması “akıllı bina teknolojileri”nde 

etkili bir rol oynamaktadır.

DOSYA: AKILLI BİNA TEKNOLOJİLERİ

ETRE MÜHENDİSLİK AKILLI BİNA TEKNOLOJİLERİ, KENDİ 
EVLERİNİ DİZAYN EDİYOR GİBİ PROJE ÜSTLENİYOR

Proje ve Satış Yöneticisi Şir-
ket Ortağı Mete ERYILMAZ   ve 
Proje ve Teknik İşler Yöneti-
cisi / Şirket Ortağı Abdullah 
TÜFEKÇİ, “Bina otomasyon 
sistemleri ve multimedya oto-
masyon sistemleri üzerine fa-
aliyet gösteren  %70 ‘i Avrupa 
tabanlı üreticinin Ankara ve İç 
Anadolu bölgesinde partner-
liğini ve sistem entegratörlü-
ğünü yürüten bir mühendislik 
firmasıyız” dedi.

Etre Mühendislik Akıllı Bina Teknolojile-
ri’nin, çalıştıkları projelerde binalar son 
derece futuristik dokunuşlara sahip 
oluyor. Bu nedenle müşteri ile birebir 
yaşam alanlarını yorumluyorlar.

Firmanızı tanıtır mısınız, ön plan-
da olan hizmetleriniz nelerdir, bu 
anlamda rakiplerinizden hangi 
özellikleriniz ile ayrılıyorsunuz?

Etre Mühendislik Akıllı Bina Teknolojile-
ri olarak 8 yıldır KNX bina otomasyon 
sistemleri ve multimedya otomasyon 
sistemleri üzerine faaliyet gösteren  
%70 ‘i Avrupa tabanlı üreticinin Ankara 
ve İç Anadolu bölgesinde partnerliğini 
ve sistem entegratörlüğünü yürüten bir 
mühendislik firmasıyız. Özellikle müş-
teri profilimiz vizyoner , teknolojinin bi-

naya ne denli katma değer sağladığını 
iyi yorumlayan , müşterilerinin yaşam 
alanlarını uzun vadeli planlayan mimar 
, içmimar , müteahhit dostlarımız ile yo-
ğunlukla çalışıyoruz. Son kullanıcı ile di-
rekt çalıştığımız projeler de binalar son 
derece futuristik dokunuşlara sahip olu-
yor. Bu nedenle direk müşteri ile birebir 
yaşam alanlarını yorumlamak ve kendi 
zevklerini teknoloji ile buluşturmaktan 
son derece keyif alıyoruz. Ortaya da 
genellikle çok iyi işler çıkıyor. En nihaye-
tinde kendilerini yaşacaklar evlerinde…
 
Rakiplerimiz Ankara özelinde konuş-
mak gerekirse belli bir çıtanın üzerinde 
hizmet veren, kısıtlı bir zümreye hitap 
eden müşteri profilini düşündüğümüz-
de oldukça az. Farklı olarak yaptığımız 
belki de en net davranış samimi olarak 
söyleceğim kendi evlerimizi dizayn edi-
yor gibi projeyi üstleniyoruz.

Son dönemde sektörde ne gibi 
değişimler oldu? Pandeminin et-
kisi nasıl yansıdı?

Dokunmatik ekranından, pano yerinin 
ve ölçülerinin detayına, ses sisteminin 
kurgulanmasından ,mekanik tesisatta-
ki entegrasyona kadar müşterilerimizle 
uzun vadeli bir ilişkiye giriyoruz. Bundan 
hoşnut muyuz derseniz? Çok yorucu ve 
zaman alıcı bir süreç . Ancak uzun va-
dede insan biriktiriyoruz diyebilirim.
 
Pandeminin ülkemizde yaşattığı trajik 
süreçten ötürü iş insanları yada genel 
olarak müşterilerimiz daha fazla evlerin-
de aileleriyle daha fazla kaliteli zaman 
geçirmeye , multimedya otomasyon 
sistemlerine , ses ve görüntü sistemle-
rine daha fazla talep göstermeye baş-
ladılar. Rezidans yada toplu konutta 
oturan müşterilerimizin büyük bir bölü-
mü müstakil projelere , bahçeli villalara 
akın etmeye başladı. Dolayısı ile yaşam 
alanlarını aileleri ve dostları ile birlikte 
daha fazla kaliteli zaman geçirebilecek-
leri yüksek teknolojili evler haline getir-

diler ve getirmeye de devam ediyorlar. 
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan 
dostlarımız takip edebilir. Web sitemiz 
şuan yenileniyor. Yakın zamanda da çok 
daha şık bir site ile müşterilerimize hiz-
met etmeye devam edeceğiz.
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DOSYA: AKILLI BİNA TEKNOLOJİLERİ

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ,
 AKILLI BİNA SİSTEMLERİNE TALEBİ ARTIRDI

“İnsanlar evlerinde harcadığı enerjiyi konfora dönüştürmek istiyor”

Son yıllarda önemi giderek daha 
çok anlaşılan; ancak küresel 
salgının baş göstermesi 
ile bir seçenek olmaktan 
çıkan dijital teknolojiler, 
sürdürülebilir bir yaşam için 
artık vazgeçilmezler arasında. 
Pandemi süreci ile hızlanan 
dijital dönüşüm süreci, birçok 
alanda olduğu gibi; enerji 
yönetimi & kontrolü, merkezi 
kontrol ve izleme sistemleri 
ile avantaj sağlayan akıllı bina 
sistemlerine olan ilgiyi artırdı.

Dünya nüfusunun artışı, küresel iklim 
değişikliği ve doğal kaynakların tüke-
timinin hızlanmasıyla birlikte, yaşam 
alanları için artan konfor arayışı, bina 
sistemlerine yepyeni bir boyut kazan-
dırdı. Hager Group, dünya genelinde-
ki 25 fabrikası ile 136 ülkede faaliyet 
gösteriyor.Akıllı Bina Otomasyonu, 
Güvenlik Sistemleri ve Bina Kablo Ak-
sesuarları ile enerji yönetim ve dağıtım 
sistemlerine öncülük eden Hager, akıllı 
bina otomasyon sistemleri ile yaşam 

alanlarında tek dokunuşla 
enerji yönetimi ve uzaktan 
kontrol imkânı sunuyor.
Hager Group Türkiye Ge-
nel Müdürü İlker İşgör, 
“Pandemi süreciyle be-
raber trendler de değişti” 
dedi.

Akıllı ev otomasyonu 
sistemlerine talep ne 
durumda?

Dijital teknolojiler Co-
vid-19 salgını ile hayatı-
mızın merkezine yerleşti. 
Bu ani değişim birçok 
sektörü etkilese de hızlı 

aksiyon alarak dijital dönüşüm sürecine 
ayak uyduran şirketler bu zorlu döne-
min üstesinden gelerek hayatta kalma-
yı başardı. Pandemi dönemi sadece işi 
değil özel yaşamı da oldukça etkiledi. 
İnsanların son bir yıldır evde daha faz-
la zaman geçirmesi harcanan enerjiyi 
konfora dönüştürme isteğini de bera-
berinde getirdi. Enerji ve zamandan 
tasarruf etmek isteyen kullanıcılar akıllı 
bina sistemlerine gözle görülür şekilde 
ilgi göstermeye başladı. 2020 yılında 
pandemiyle birlikte bir önceki seneye 
göre akıllı bina sistemlerine olan talep 
yüzde 25 oranında artış gösterdi.Evle-
rinde değişiklik yapmak isteyenler Ha-
ger’in otomasyon sistemlerine büyük 
ilgi gösterdi.Tüketicilere 
daha iyi nasıl hizmet vere-
bileceğimizi düşünürken 
dijital dönüşümün de hız 
kazanmasıyla en çok oto-
masyon modülleri ürünle-
rimize talebin arttığını göz-
lemledik ve Ar-Ge merkezi 
çalışmalarımızda da akıllı 
bina sistemlerini hedef ala-
rak bu yöndeki çalışamları-

mıza ağırlık vermeye başladık. Bu kap-
samda, tek dokunuşla enerji tasarrufu 
sağlayan otomasyon sistemi kurulumu-
muzla birlikte müşterilerimizin elektrik 
altyapılarını da yeniledik.

Akıllı ev otomasyonlarının sağla-
dığı avantajlar nelerdir?

Otomasyon sistemi kurulumda her 
şeyin tek bir noktadan kontrol edilebi-
liyor.Kurmuş olduğumuz sistemde, tek 
bir ekran ve/veya birkaç anahtar ile 
yaşam alablarının IQ’sunu yükseltip, 
kendi kendini yönetmesini sağlıyoruz.
Aydınlatma, jakuzi kontrolü gibi işlev-
lerin kolayca çalıştırılmasının yanı sıra, 
iklimlendirme kontrollerini termostatlı 
anahtarlar üzerinden yapılabiliyor. Hane 
halkı dışarıda iken dahi evini kontrol 
etme ve ışığı, ısıtma-soğutma sistemi-
ni, jakuzileri ve alarm sistemini kontrol 
edebilme imkânına sahip.Otomasyon 
sistemimizde istenilen her an evlere 
erişim sağlayarak gözlemlemek müm-
kün. ‘Tüm pencereler kapalı mı? Ütüyü 
prizde mi unuttum?’ soruları artık tarihe 
karışıyor. Kullanıcılarımız uzaktayken 
bile evlerine erişim sağlayarak, fonksi-
yonları gözlemleyebiliyor. Hager olarak, 
birbirinden kullanışlı tüm bu fonksiyon-
ları mevcut tablet, telefon ve bilgisayar 
üzerinden denetleyerek konforu yönet-
me imkânı tanıyoruz.

DOSYA: AKILLI BİNA TEKNOLOJİLERİ

AGON DESIGN, MÜŞTERİLERİNİN İHTİYAÇLARINA 
EN UYGUN ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR

Agon Design Elektrik 
Mühendisi Genel 
Müdür Ekin Berke 

Eleman , “Agon Design 
olarak büyümeye ve 
istihdam yaratmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Agon Design güvendiği ve gönül bağı 
kurduğu “Interra” markası ile ilerliyor 
ve yerli üretici olan “Interra” markasını 
yerli yabancı müşterilerimiz ile buluş-
turuyor.

Firmanızı tanıtır mısınız, ön plan-
da olan hizmetleriniz nelerdir?

Agon Design firması 2021 Ocak ayın-
da Ekin Berke Eleman tarafından 
kuruldu. Kardeş firmamız olan Agon 
Teknik Mühendislik firması ‘Yangın 
Algılama ve Söndürme Sistemleri’ 
üzerine yoğunlaştığı için Akıllı Bina 
Teknolojileri alanını ayırma kararı aldık 
ve 2021 Ocak ayında faaliyetlerimize 
Agon Design olarak devam etme ka-
rarı aldık. 

Agon Design firması olarak KNX Akıllı 
Bina Teknolojileri konusunda Akıllı Ev 
Konsepti (Villa, Residence), IP Inter-
com, KNX tabanlı Aydınlatma ve İk-
limlendirme Otomasyon Sistemleri 
(Ofis, Hastane, Endüstriyel Binalar, 
Kamu Binaları,) ve Hotel GRMS sis-
tem çözümlerini yurtiçi ve yurtdışı 
müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. İrili 

ufaklı proje ayırmaksızın müşterileri-
mizin hizmetindeyiz. Akıllı Bina Tek-
nolojileri artık zorunlu ihtiyaç haline 
gelmiştir. Ülkemizde gün geçtikçe 
artan enerji ihtiyaç ve talepleri doğ-
rultusunda ekonomik anlamda da 
enerji çok kıymetli hale gelmiştir. Bu 
sebeple KNX Akıllı Bina Teknolojileri 
ofis, residence, fabrika v.b. alanlarda 
yapılan yatırımları ortalama 3-4 yıl içe-
risinde geri kazandırmaktadır. Bu çok 
önemli bir husustur.

Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli 
özellik ise proje takibimiz ve işimize 
olan sevgi ve saygımız. Günümüzde 
çok çeşitli son kullanıcılar, müşteriler 
ile karşılaşıyoruz tüm hepsinin ortak 
şikayetleri daha önce çalışmış olduk-
ları firmalardan duydukları rahatsız-
lıklar. Bu rahatsızlıklar ise firmaların 
işleri ciddiye almadığı, sadece ürün 
satmaya odaklandıklarıdır. Bu alan-
da bizler ise hiç bir zaman müşteri-
lerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bir deyim 
vardır “Sinek küçüktür, ama mide 
bulandırır”, biz müşterilerimizden en 
ufak şikayet dahi duymak istemeyiz 
ve % 100müşteri memnuniyeti sağla-
mak zorundayız. Verdiğimiz hizmetler, 
sadece ürünü satana kadar değildir. 
Tabiki bu noktada çalıştığınız üretici 
markaların sizlere sunduğu destek de 
çok önemlidir. 

Hedef ve yatırımlarınız nedir? 
İleriye dönük planlarınız neler-
dir?

2020 ve 2021 yıllarını pandemi yılları 

olarak düşünürsek, sektörde gayet 
zorlu bir dönem geçiriyoruz fakat bu 
zorlu dönemde daha çok çalışarak 
daha iyi hizmet sağlayarak rakiple-
rimizden önde olmamız gerektiğini 
biliyoruz. “Agon Design” olarak ra-
kiplerimiz yürüyorsa bizlerin koşması 
gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Bu se-
beple hedeflerimizi hep üst seviyeler-
de tutuyoruz. Hedeflerimiz ise 2021-
2022 yıllarında daha çok istihdam ve 
daha iyi hizmetler sağlamaktır. Pan-
deminin biraz daha zayıflaması ile 
yurtdışı fuarları da eğer açılırsa ken-
dimizi yurtdışında daha iyi tanıtmak, 
ofisleşmek gibi hedef ve amaçlarımız 
da bulunmaktadır.

Son dönemde sektörde ne gibi 
değişimler oldu? Dijitalleşme-
nin etkisi sektöre nasıl yansıdı?

2020-2021 yılları pandemi ile geldi ve 
geçiyor. Pandeminin bizlere eksi ve 
artı yönde birçok etkisi oldu. Ama biz-
ler artılarını değerlendirecek olursak 
“Agon Design” olarak dijitalleşmenin 
önemini daha çok anlamış bulun-
maktayız. Artık yüz yüze toplantılar ve 
randevular yerine online görüşmeler 
ve toplantılar yapıyoruz. Artık mutfak 
alışverişlerimizi dahi internet uygu-
lamaları üzerinden yapmaya alıştık. 
Tabi biraz tembelleştik de diyebiliriz. 
Ama 2021 sonu itibariyle pandemi 
etkisinin aşı uygulamaları ile birlikte 
daha da azalacağını ümit ediyoruz 
fakat dijitalleşme bir alışkanlık ve ol-
mazsa olmaz olarak hayatımızda ki 
yerini koruyacaktır.

“ “
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MAKALE

GÜNÜMÜZE KADAR AKILLI BİNALAR
Yavuz Selim Özcan – Elektrik Mühendisi

Şehirler ütopik veya uygulanması ihtiyaçtan çok, özel zevk 
olarak algılanan unsurlar olarak görülmekteydi. Bu düşünce 
her geçen gün değerini yitirmekte ve ihtiyaç haline dönüş-
mektedir. Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte ister istemez, 
bizler bu evrimin içinde olduğumuzdan dolayı anlamasak da 
hayatımıza girmeye başladı bile. 

NESNELERİN İNTERNETİ

Konumuz her ne kadar akıllı binalar ve şehirler olsa da bir 
noktada nesnelerin interneti ile doğrudan bağlantılıdır. Genel 
olarak nesnelerin internetinden çerçeveyi daha daralttığımız-
da, yani akıllı evler ve şehirler olarak ele aldığımızda, eskiden 
düşünüldüğü gibi hayatımızın bir parçası olması çokta zor bir 
şey olmadığının farkına varıyoruz. Herkesin daha basit olarak 
anlayabilmesi için bundan uzun yıllar önce yapılmış binalarda 
merdivenlerde zaman ayarlı aydınlatma sistemimin sensor 
yardımı ile sadece ihtiyaç duyduğumuz anda yanıp sonra-
sında sönmesi ile başlamış durumda zaten. İnternet banka-
cılığından, online yemek siparişine, online marketten, uçak 
bileti alımına kadar aslında akıllı sistemler kullanmaktayız. Bu 
sistemler kullanıldığı alanlarda verimliliği arttırmak ile birlikte 
maliyetleri de olabildiğince düşürmeye yaramıştır. Eskiyi bir 
hatırlayalım ( çok da eski bir dönem değil 15 yıl öncesinde 
bilet almak için havayolu şirketinin ofisine gittiğinizi.) 

AKILLI SİSTEMLER HAYATIMIZIN HER YERİNDE

Şimdi bu akıllı sistemleri yaşam alanlarımıza yani evlerimize, 
otellere, şehirlerde insanların ulaştığı her noktaya uygulama-
ya ve her an ulaşılabilir hale getirmeye başlıyoruz. Bizlere 
kattığı konfor, işletme maliyetlerindeki düşüş, kontrol edilebi-
lirlik, güvenlik vb sayısız açıdan pozitif değeri de ekleyebiliriz. 
Binalarda otoparka girerken kalkan bariyerden, içeri girerken 
açılan kapı ile devam ederek gitmekte. Şimdi bunu daha da 
eğlenceli hale getiriyoruz. Bütün bunları biz kontrol etmeye 
başlıyoruz. İşte akıllı bina ve şehirler tam olarak bizlere bunu 
sunmaktadır. Akıllı binalarda Aydınlatmadan, kombilere, su 

kullanımından, beyaz eşyalarımızın kullanıma en verimli şekil-
de kontrol etme imkanı sunmaktadır. Akıllı şehirler ise konfor-
dan çok zaruri bir durum haline gelmektedir. 

Şehir aydınlatmalarından, can güvenliğine, güvenlik sistem-
lerine, toplu yaşamı daha da rahatlatacak imkanlar sunması 
ve aklınıza gelebilecek bir çok değer katmakta. Tabii olarak 
bu arz ve talep arttıkça ister istemez bu sistemlerin yapıldığı 
sektörlerde büyümektedir. 2025 yılına kadar binalar, dünyanın 
en büyük enerji tüketicileri ve sera gazı üreticileri haline gele-
ceği öngörülmektedir. Dünyanın mevcut hammadde üretimi-
nin yüzde 40’nın binalarda kullanıldığını düşününce. Bu da 
yılda yaklaşık 3 milyar ton anlamına geliyor. Oysa çevre dostu 
binalar, enerji tüketimini ortalama yüzde 30 ile yüzde 50 ara-
sında düşürebilir. Tüm dünyada binaların tükettiği enerjinin 
sadece yüzde 15 azaltılmasının, 295 milyar dolar enerji tasar-
rufu ve küresel sera gazı emisyonunda yıllık 1,68 milyar ton 
düşebileceği öngörülmektedir. Yani binalar, hem gayrimenkul 
ve işletim maliyetleri açısından hem de dünya üzerindeki etki-
leri açısından çok pahalı. Ancak evleri sadece yaşam alanları 
değil yaşayan sistemler olarak, ofisleri sadece iş yapılan sta-
tik yapılar değil dünyanın iş yapış şekillerinin bir dışavurumu 
olarak görebilirsek akıllı sistemlerin gerekliliğini anlayabiliriz.

HABER

ASLANHAN: CİROMUZUN %3’ÜNÜ 
AR-GE FAALİYETLERİNE AYIRMAYI PLANLIYORUZ

Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı  Sami Aslanhan, “Hibrit 

konteyner projemizi de daha çok elektriği olmayan Asya’da 

Latin Amerika’da, Afrika’da nüfusun %60’ına hiç elektrik 

gitmemiş olan köyler ve bölgeler için 24 saat kesintisiz enerji 

üretimi sağlaması için geliştirdik” dedi.

Kontrolmatik, katma değerini daha da art-
tıracak projelere imza atmak için kurmuş 
olduğu Ar-Ge ekibiyle beraber projeler üret-
meye devam ediyor. Ürettiği bu projeler ile 
çalışmalarında kullandığı ürünlerin yerlilik 
oranını da arttırıyor.
 
Kontrolmatik’ten kısaca bahseder mi-
siniz? Faaliyet alanları nelerdir?

Kontrolmatik olarak faaliyetlerimize 2008 
yılının Ocak ayı itibariyle başladık. Şirketi-
miz, yüzde 60’ı genç ve dinamik mühendis-
lerden oluşan 150 kişiyi aşkın bir kadroya 
sahip.  Toplamda 25 farklı ülkede, geniş 
pazar ağımız ile bugüne kadar 300’den faz-
la; Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel 
Yazılım-Kontrol Sistemleri, Nesnelerin İnter-
neti ile Güç ve Enerji Sistemleri ana faaliyet 
alanlarımızı kapsayan projeler gerçekleştir-
dik. Bunların yanı sıra enerji üretimi, iletimi 
ve dağıtımı, petrokimya, madencilik, ulaşım 
gibi faaliyet alanlarımız bulunuyor. Ulaşım 
alanında; karayolu tünelleri, akıllı ulaşım 
sistemleri, hava limanları, tren ya da metro 
hatları bizim doğrudan hedef projelerimiz 
diyebilirim. Bunun yanında müşterilerimize 

uçtan uca çözümler sunan teknoloji paket-
leri sağlıyoruz. 

Kontrolmatik’in 2021 planlarında han-
gi projeler ön plana çıkacak?

Biz bu yıl ki ciro büyümemizi daha önceki 
yıllarda olduğu gibi enerji alanında, endüstri 
alanında ve madencilik alanında sağlaya-
cağız. Şu an Afganistan Özbekistan, Türk-
menistan, Gürcistan ve Sahra Altı Afrika da 
ağırlıklı olarak enerji yatırımı ve enerji altyapı 
projeleri yürütüyoruz. Bunun yanında ma-
denAcilik ve proses alanında takip ettiğimiz 
ve halihazırda aldığımız müşterilerimiz var. 
Henüz son noktaya gelmediğimiz bizi heye-
canlandıran takip ettiğimiz, fizibilitesini yap-
tığımız projelerimiz var. Ciromuzun %3’ünü 
Ar-Ge faaliyetlerine ayırmayı planlıyoruz. 

Kontrolmatik olarak yürüttüğünüz Ar-
Ge projelerinizden bahsedebilir misi-
niz?

Ar-Ge’de de bizi heyecanlandıran kendi 
yürüttüğümüz bazı enerji depolama proje-
lerimiz var.  Onu yakın bir zamanda sonlan-

dırmak istiyoruz. Bir diğer Ar-Ge çalışmamız 
ise geliştirdiğimiz hibrit konteyner projesi. 
Bu projemizi de daha çok elektriği olmayan 
Asya’da Latin Amerika’da, Afrika’da nüfusun 
%60’ına hiç elektrik gitmemiş olan köyler ve 
bölgeler için 24 saat kesintisiz enerji üretimi 
sağlaması için geliştirdik. Projemiz şu anda 
üretim aşamasında ve yakın bir zamanda ilk 
prototipi çıkacak. Bizim Kontrolmatik olarak 
amacımız Türkiye’de bu modülü ticari hale 
getirip makul fiyatlarla her güneş ve rüz-
gar projesinin yanında uygulanabilmesini 
sağlamak. Nesnelerin interneti ve robotik 
kodlama alanında çalışmalarımız mevcut. 
Fakat ilk etapta şu an da en çok üzerinde 
durduğumuz ve büyük bir Pazar olarak gör-
düğümüz enerji depolama alanında yoğun-
laşıyoruz. Nesnelerin interneti konusunda 
ise kendi geliştirdiğimiz sensörlerimiz var. 
Bununla alakalı şu an da pilot projelerde 
ve bir referans projemizde 3. Havalimanın-
da deneniyor. Bununla alakalı ürün ailesini 
geliştirerek giyinebilir ve insan üzerinde ta-
şınabilir düşük enerji yoğunluğunda çalışan 
sensörler üretmek gibi hedefimiz var.
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YAVUZ: JEAN’DE İNOVASYONLA 
LİDERLİĞİMİZE DEVAM EDİYORUZ

Mavi CEO’su Cüneyt Ya-
vuz, “En iyi yaptığımız 
işe odaklanmaya, de-

ğişimi jean kültürüüzerinden 
yorumlamaya ve jean’de ino-
vasyonla liderliğimize devam 
ediyoruz. Kalitesiyle, moda-
sıyla, inovasyonla her döne-
min en iyi jean’ini yaratma tut-
kumuz en üst seviyede” dedi.

Türkiye’nin öncü jean ve hazır giyim 
markası Mavi, pandemi sürecinde 
geçen 2020 yılını 2 milyar 402 milyon 
TL konsolide gelirle tamamladı. Ko-
ronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarına 
rağmen güçlü bir toparlanma perfor-
mansı sergileyerek kârlı büyümesini 
sürdürdü. Şirketin FAVÖK’ü 392 milyon 
TL, FAVÖK(faiz, vergi, amortisman ve 
amortisman öncesi kazanç) marjı ise 
yüzde 16,3 oldu. 

Pandeminin de etkisiyle neler 
gerçekleştirdiniz?

2020 yılında Türkiye ve uluslararası pa-
zarlarda e-ticaretteki yükselişini devam 
ettiren Mavi’nin, konsolide online satış-
ları yüzde 110, Türkiye online satışları 
ise % 152 büyüdü. E-ticaretin toplam 

gelir içindeki payı yüz-
de 13’e çıktı. Dünyada 
439 mağaza, 4.500’ün 
üzerinde noktaya ula-
şan Mavi, Türkiye’de 
altı net mağaza açılışı 
ve yedi mağaza geniş-
lemesiyle 159 bin met-
rekareye ulaştı.

2020 yılında en büyük 
önceliğimiz lider marka 
sorumluluğuyla; çalı-
şanlarımızın, müşterile-
rimizin, iş ortaklarımızın 
ve toplumun sağlığını 
korumak oldu. Bu zorlu 
dönemde birlik ve be-
raberlik içinde, enerji-
sini hiç kaybetmeden 

çalışan tüm Mavi ekibine teşekkür edi-
yorum.  

Hedef ve yatırımlarınız nelerdir?

Temeli ve finansal yönetimi sağlam glo-
bal bir şirket olmak için yıllardır verdi-
ğimiz çaba, pandemi döneminde bizi 
hep güçlü tuttu. Sürdürülebilir kârlı bü-
yümeye ve uzun vadeli hedeflerimize 
odaklanmaya devam ederek, riskleri 
doğru yönetmenin ve veriye dayalı ka-
rarlar almanın bugün her zamankinden 
daha değerli olduğunu biliyor, Mavi Yö-
netim Ekibi olarak, koşul ne olursa ol-
sun, tüm operasyonlarda verimliliği ön 
plana alıyoruz.

Kendi kanallarımızın 
yanı sıra çeşitlenen ve 
büyüyen marketplace 
iş birliklerimiz saye-
sinde online satışla-
rımız globalde yüzde 
110, Türkiye’de yüzde 
152 arttı. Bu dönem-
de e-ticaret penet-
rasyonu iki yıl ileriye 
gitti. Dijitalleşmenin 
kritik önem taşıdığı bu 
süreçte, CRM ve ERP 

dönüşümümüzü tamamlamak üzere 
yatırımlarımıza ara vermeden devam et-
mek, yeni ihtiyaçlara daha hızlı ve çevik 
cevap verebilmemizi sağlayacak. 

Esnek tedarik zinciri, doğru planlama, 
stok ve nakit akışı yönetimiyle sağlıklı 
bilanço yapımızı koruyarak şirket kar-
lılığını sürdürmek en önemli stratejik 
önceliğimiz oldu. Doğru ürünü, doğru 
fiyat ve kalitede müşterilerimizle buluş-
turmamız sayesinde brüt marjlarımızı 
koruyabilmek böyle zorlu bir dönemde 
çok değerliydi.

Satış oranları ne durumda?

2020 yılı için belirlediğimiz stratejiden 
vazgeçmeden, müşterimizi yeni ürün-
lerle buluşturmamızın sonucunda; 
mağaza trafiğinde kaydedilen düşüşe 
karşın, satışa dönüş oranlarının yüksel-
mesi ve işlem başına düşen harcama-
nın artmasıyla alışveriş sepetimiz yüzde 
13,6 büyüdü.

Casual-şık giyimin en çok tercih edilen 
markası olmak, alışveriş davranışının 
değiştiği ve rahat giyimin ön plana çık-
tığı bu dönemde, müşterinin Mavi’ye 
olan ilgisini daha da artırdı. Ürün port-
folyomuzu bu talebe göre zenginleştire-
rek her yaş ve her segmentten kadın ve 
erkek müşteri için vazgeçilmezliğimizi 
sürdürdük. Kadında güçlü pazar payı-
mızı korurken; özellikle erkek müşteri-
lerde yaşanan gardırop değişikliğiyle 
birlikte erkekteki pazar payımızı artırdık. 

TEKSTİL

BAD BEAR, HER ÜRÜNÜNDE KALİTEYİ 
DETAY VE TASARIM İLE BİRLEŞTİRİYOR

Seyhan Selçuk, “Her ürünümüzdeki kaliteyi ve farklılığı herkesin anlayabileceği hissedebileceği ve 
sıradan olmayan dünyanın her yerinde ulaşılabilen bir marka olmak istiyoruz” dedi.

Bad Bear, ilham, fikir ve tasarımlarını, 
doğanın gücü, rengi ve güzelliğinden 
alıp sunduğu ürünleri, büyüdüğümüz 
ve yaşadığımız şehirlerin sokaklarına 
yansıtmaktan büyük keyif alan 
giyim markasıdır. Yenilikçi vizyonu 
ve kaliteli koleksiyonları ile kısa 
sürede sokak giyiminin vazgeçilmezi 
olmayı hedefliyor, sıradanlıktan uzak 
durmayı benimsiyor ve yeni trendleri 
kendi deneyimleri ve fikirleriyle 
yorumlayarak sevenlerin beğenisine 
sunuyor.

Firmanızı tanıtır mısınız? Bu 
girişimcilik fikri ortaya nasıl 
çıktı? Girişimcilik sizin için ne 
ifade ediyor?

Girişimcilik risk almaktır. Küçükte 
olsa bir sermaye yatırmak ve yeni 
heyecanlar aramaktır. Sektörde 
olmayan bir fikri veya düşünceyi 
herkesten önce hayata geçirmektir. 
Biz de sektörün eksikliklerini fark 
ettik ve buna yönelik çalışmalar 
yaptık. Bad Bear markasını 2013 
yılında evimizin misafir odasında 
kurduk. 2012 ortası son çalıştığım 
şirketten ayrılmıştım. Uzun süredir 
sektörde aynı şeyleri yapmaktan 
sıkılmıştım. Yeni heyecanlar ararken 
biz neden kendi işimizi yapmıyoruz 
ki dedim ve ne yapabilirizi aramaya 
başladım. Sermayesi düşük ve 
sektörde eksik bazı şeyler bulmam 
gerekiyordu. Eşim ve arkadaşlarımla 
beyin fırtınaları sonrası aksesuar işi 
yapmaya karar verdik. 15k sermaye 
ile Bad Bear kurduk.

Bad Bear olarak önceliğimiz 
yaptığımız her üründe kaliteyi detay 

ve tasarım ile birleştirerek herkesin 
kullanırken bu farklılığı anlayabileceği 
hissedebileceği ve sıradan olmayan 
bir dünyanın her yerinde ulaşılabilen 
bir marka olmak hedefimiz. Bu 
hedefe ulaşmak için yol haritamızı ilk 
tekstil koleksiyonumuz ile çizmeye 
başladık.Yeni ürün gamları ile 
koleksiyonumuzu genişletmek, satış 
ağımızı genişletmek, markanın PR 
tarafına yatırım yapmak, ihracat ile 
yurtdışına açılmak ve son olarak 
mağazalaşmak…

Sırası ile ilk dört hedefimize ulaştık. 
A’dan Z’ye eksik ürün gamımız 
yok. Bir müşteriyi iç çamaşırından 
montuna kadar mağazamızda 
giydirebiliriz.

Edirne’den Kars’a tüm şehirlerde 
satış noktalarımız var. Tüm 
departman storelarda varız ve tüm 
online satış kanallarında varız.

Projenizi geliştirirken olmazsa 
olmaz dediğiniz prensip veya 
yöntemleriniz ne oldu?

Kişisel olarak hayat prensibim 
her zaman başarısına inandığım 
operasyonların içinde olmak 
olmuştur. Yaptığımız ürünlerden 
çalıştığımız tüm firmalara kadar 
operasyonlarımızda farkımızı 
yansıtabileceğimiz işleri seviyoruz ve 
o işlerin içinde olmak istiyoruz.

Gelecekte kendinizi hangi 
noktaya taşımak istiyorsunuz? 
İleriye dönük planlarınız 
nelerdir?

En başta da bahsettiğim gibi Bad 
Bear olarak öncelikle yaptığımız 
her üründe kaliteyi detay ve 
tasarım ile birleştirerek herkesin 
kullanırken bu farklılığı anlayabileceği 
hissedebileceği ve sıradan olmayan 
dünyanın her yerinde ulaşılabilen bir 
marka olmak. Bu bizim en büyük 
hayalimiz ve bu çerçevede yapılan 
alt yapı çalışmaları gerek finansal 
gerekse stratejik tüm analizler yapıldı. 
Hem maddi kaynaklar hazırlandı hem 
iş gücümüz buna uygun planlandı. 
Aynı zamanda koleksiyonlar da buna 
uygun şekillendirildi. O nedenle 
düğmeye basmaya hazırız.
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ARAŞTIRMA: TURİZM

HOTELFOREX CEO’SU MELİH BAŞ: 
TURİZM, DİJİTAL ALANA KAYMAYA BAŞLADI

HotelForex CEO’su Melih Baş, 
turizmin son dönemlerde di-
gital alana kaydığının özenle 
altını çizdi. 

HotelForex CEO’su Melih Baş ile Ho-
telForex’in çalışmalarını değerlendirdik.

Firmanızı okuyucularımıza tanıtır 
mısınız?

HotelForex, profesyonel, dinamik ve 
otelcilik sektöründen gelen deneyimli 
kadrosuyla online otel rezervasyon sis-
temini üst düzeye çıkarmak amacıyla 
2018 yılında Delaware, Wilmington, 
ABD’de kurulmuştur. Merkez ofisimiz 
İstanbul’da bulunmaktadır. HotelForex, 
Türkiye’nin hemen her bölgesinde hiz-
met vermeyi başarmış ve ülke gene-
linde otelcilik sektörüne yeni bir soluk 
getirmiştir. HotelForex; kültürümüzde-
ki pazarlık yapma alışkanlığını turizm 
sektörüne adapte ederek, otelci ile 
müşterinin pazarlık yapmasına ve ortak 
paydada buluşmasına olanak tanıyan, 
yenilikçi bir online seyahat platformu-
dur.  Günümüzde birçok online seyahat 
sitesi, geleneksel acente kültürüyle ve 
geleneksel acentenin bakış açısıyla 
hazırlanıyor. Oysa artık yeni dönemde 
turizmin yapısı değişti; kitle turizminden 

bireysel turizme oradan 
da şimdiki yeni dönem 
olan dinamik turizme 
geçildi. Tabii bu süreç, 
daha dinamik bir turizm 
anlayışını da gerekli kılı-
yor. HotelForex işte tam 
bu noktada, kurucuları 
otelcilik sektöründen 
gelip, günümüzün küre-
selleşmekte olan dün-
yasında teknolojik ge-
lişmelere en iyi şekilde 
adapte olmuş ve online 
otel rezervasyon sektö-
rüne yenilikçi bir bakış 
açısı ile ele alan online 
seyahat acentesidir.

HotelForex Kesinlikle Bir Açık 
Artırım Sitesi Değildir

HotelForex kesinlikle bir açık artırım si-
tesi değildir. Bunun altını çizmek istiyo-
rum. Yapay zekâ destekli algoritmaları 
sayesinde son kullanıcının talep ettiği 
bir oda ile otelcinin mevcut durum ve 
koşullarını birlikte değerlendirerek, en 
optimum satın alımın gerçekleştirilme-
sine olanak sağlayan bir iş modelidir.

Bu Dönemde Turizmde 
Farklılıklar Oldu

Turizm sektörü özellikle yaşadı-
ğımız pandemi süreciyle birlikte 
nereye evrildi? 

Pandemi nedeniyle 2020 yılı tatil mev-
simi yasaklarla ve kısıtlamalarla geçti. 
Çoğu kişi müstakil villaları tercih eder-
ken, çoğu aileler de tatil planlarını iptal 
etti. Pandemide ikinci dalga ile evde 
kalan milyonlarca insanın bu süreç için-
deki önemli motivasyonlarından birisi 
de tatile çıkmaktı. Çoğu ülkenin sınırla-
rının kapalı olduğunu düşündüğümüz-
de 2021 tatil dönemi için iç turizmde 
talep patlaması olacağını öngörüyoruz. 
Birçok şirketin uzaktan çalışmasıyla bir-

likte tatil sezonunun daha erken başla-
yıp daha geç biteceği de düşünülüyor. 
Pandeminin getirdiği zorlu ekonomik 
koşullardan etkilenen tatil severlerin, ta-
til rezervasyonlarında ekonomik arayış-
larda olacağını da tahmin ediyoruz. Bu 
yeni dinamik dönemde, oda fiyatlarında 
hızlı dalgalanmalar yaşayacağız. Örne-
ğin, belirsizlik nedeniyle son dakikada 
tatilci sayıları artacak. Dolayısıyla yeni 
normalleşme sürecinde turizmin temel 
normlarını iyi analiz etmek gerekiyor.

Önümüzdeki Günlerde 
Anons Edeceğimiz Stratejik 
Ortaklıklarımız Olacak

Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

Yenilikçilik sabır ister. Bu yolda yürüdü-
ğünüz zaman birçok kere tökezleyip 
düşüyorsunuz. Burada önemli olan 
ayağa kalkıp devam etmek. Birkaç ba-
şarısız denemeden sonra en nihayetin-
de kullanıcı tecrübesini de maksimum 
seviyeye çıkaran ürünümüzü piyasaya 
sunduk. Önümüzdeki günlerde anons 
edeceğimiz stratejik ortaklıklarımız ola-
cak. Öte yandan farklı yatırım şirketleri 
ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tu-
rizm sektöründe krizlerde ve pandemi-
de yatırım görüşmeleri yapmak elbette 
daha zor oluyor. Çünkü yatırımcının 
turizm sektöründe yatırım yapma mo-
tivasyonu doğal olarak düşüyor. Vizyo-
nunuzu anlatmak böyle bir dönemde 
gerçekten çok daha zor oluyor. Umarım 
yatırımcılar biraz daha cesaret gösterir-
ler. HotelForex’in pazarlığa dayalı iş ve 
pazarlama modeli, şu anda sunduğu 
hizmetlerden sadece ilk fazıdır. Bura-
da turizm sektöründe yıkıcı etkisi gös-
terecek asıl özellikler, ikinci ve üçüncü 
fazlarda yer almaktadır. Bu senenin 
içerisinde bu fazların da yer aldığı ürü-
nümüzü yayına çıkartmayı hedefliyoruz. 
HotelForex olarak orta vadedeki ama-
cımız ise Türkiye’de iç pazara yönelik 
büyümek. 

ARAŞTIRMA: TURİZM

L’Occitane GENEL MÜDÜRÜ PINAR AKÇAM:
 BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR…! 

L’Occitane Genel Müdürü 
Pınar Akçam, “L’Occitane 
duyulara hitap eden bir 

marka olarak, dünyada pek 
çok ülke ve lokasyonda SPA 
konsepti ile de tüketiciye 
direk olarak ulaşmakta olan 
bir marka. Kendi işlettiği 
L’Occitane SPA’lar dışında, 
belli başlı ülkelerde en iyi 
otellerle L’Occitane SPA 
marka işbirliği yaparak da 
SPA konseptini ulaştırıyor” 
dedi.

L’Occitane Genel Müdürü Pınar Akçam 
ile otel ve SPA turizmini değerlendirdik.

Tüketiciye En İyi Hizmeti 
Verme Amacındayız

Çalışmalarınız hakkında bilgi ve-
rir misiniz?
 
Türkiye’de de markanın yapısına, fel-
sefesine uygun, doğru bir işbirliği 
yapmak adına uzun zamandır çalışma-
larımız vardı. Nirvana Otelleri’nin Me-
ditterenean Excellence, ME konsepti 
ile bir araya getirdiğimiz bu yapının 
Türkiye’de uzun zamandır beklenen bir 
hizmeti tüketiciye en iyi şekli ile sun-
mamızı sağlayacağından emin oldu-
ğumuz için bu işbirliğinde karar kıldık.
 
Akdeniz Servisini 
L’Occitane’ın Global 
Deneyimi İle Birleştiriyoruz

Çalışmalarınız ve terapistleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?

L’Occitane ekibi, farklı coğrafyalar-

da kurduğu SPA’lar ile dünyanın farklı 
masaj teknikleri ve gelenekleri ile ilgili 
de derin bir bilgi ve dağarcığa sahip 
olmuştur. Bunların tamamının harman-
lanması ile oluşturulan SPA uygulama-
ları, yeni bir coğrafyaya gelindiğinde o 
bölgenin gelenekleri ile birleştirilip ide-
al hizmeti vermeyi hedefler. Biz de bu 
oluşumdaki partnerimizle, mükemmel 
Akdeniz servisini L’Occitane’ın global 
deneyimi ile birleştiriyoruz. Tüm hiz-
metlerde ve uygulamalarda, özel eği-
timli terapistler, doğal içerikli, patentli 
L’Occitane ürünleri kullanarak, eşsiz 
bir deneyim sunmaktadırlar.

2021 Yılı İçinde Toplamda 
3 Spa’nın Açılışı 
Gerçekleşmiş Olacak

Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi verir misiniz?
 
İlk ME Spa by L’Occitane Nirvana Cos-
mopolitan otelde açılacak olup, önü-
müzdeki dönemde yine Antalya’da iki 
Nirvana Otelinde daha SPA by L’Oc-
citane açılışı yapıyor olacağız. 2021 
yılı içinde toplamda 3 SPA’nın açılışı 
gerçekleşmiş olacaktır. Her 3 SPA da 
hem metrekare, hem de masaj odası 
sayısı olarak dünya üzerindeki en bü-
yük L’Occitane SPAlarından olacaktır. 
Bölge olarak hem Türk tüketiciye, hem 
de yabancı turiste hitap edecek olan 
bu SPA’ların, gerek iş hacmi, gerekse 
hizmet kalitesi olarak dünyanın en iyi-
leri olmasını hedefliyoruz.

Turizm, Bu Yıl İyi Geçecek

Türkiye turizminin dinamiklerini 
değerlendirir misiniz?
 
Türkiye turizm anlamında geçen yılı 
pandemi nedeni ile zayıf geçirmesi-
nin ardından, bu yıl her ne kadar pan-
demi hayatımızdan çıkmasa da çok 
hızla tekrar büyümeye hazırlanıyor. 

SPA haricinde de otellerde özellikle 
buklet ürünlerimizle bulunuyoruz, bu 
nedenle otel partnerlerimizin turizm 
sezonundan beklentilerini ve doluluk 
oranlarını takip ediyoruz. Gerek yurtiçi 
turizmi, gerekse yurtdışı turizmi açı-
sından bu sene oldukça iyi bir turizm 
sezonu beklenmekte. Kış ayları geçti-
ğimiz dönemde şehir turizmi açısından 
daha yavaş geçse de ilkbahar ve yaz 
ile birlikte özellikle sahil bölgelerinde 
otellerde hızlı bir sezon başlaması ön-
görülüyor. Bu sezonu tamamladıktan 
sonra önümüzdeki yıllarda L’Occitane 
olarak Akdeniz harici farklı bölgeler-
de, uygun partnerlerle buluşmamız 
halinde benzer SPA yatırımlarına sıcak 
bakabiliriz. Önceliğimiz Türkiye’deki 
bu ilk üç SPA’yı istediğimiz seviyelere 
taşımak, ondan sonra tüketicimizin de 
desteği ile bu tip oluşumları çoğaltmak 
olacaktır.
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FİLO KİRALAMA

FİLO KİRALAMA İLE ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF

Filo kiralama, en basit haliyle, belirli bir süre, kilometre ve aylık ödeme kapsamında 
şirketinize araç kullanımı sağladığımız avantajlı bir finansal üründür.

Günümüzde büyük veya küçük tüm işletmelerin satış, pazarlama ve lojistik gibi 
fonksiyonları için binek araçlara ihtiyacı var. İster bir ister yüzlerce aracı finanse etmenin 
ve operasyonel olarak yönetmenin şirketler için iş kaybı olabiliyor. Satın almak yerine 

tercih edebileceğiniz çok daha avantajlı bir yol olan kiralamayı öneriyoruz.

Filo kiralama adı itibariye çoğul olsa da şirketinizin bir araca dahi ihtiyacı var ise, bu 
hizmetlerden hizmetlerinden yararlanabilir, satın almaya kıyasla çok daha uygun bir 
maliyetle aracınızı tedarik edebilirsiniz. Kiralamanın sağlayacağı fayda ile zaman ve 

maliyetten tasarruf edebilir, artan zamanınızda işinize odaklanabilirsiniz.

FİLO KİRALAMA

DENİZLEASING, DENİZFİLO MARKASI İLE 
MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET VERİYOR 

Filo Kira la ma Genel Müdür 

Ya rdımcısı Kaa n Özga n, 

“Ha sa r ona rım la rı da da hi l 

olma k üzere tüm ba kım ve 

ona rım  işlem lerini sadece 

yetki l i servislerde yaptırıyor, 

a raçla ra geniş kapsa m lı 

muafiyetsiz ful l ka sko 

pa keti ve  pla ka başına 1 

M ilyon T L’ye kada r iht iya ri 

ma li mesuliyet sigorta sı 

sağlıyor uz” dedi .

DenizLeasing, içinde bulunduğumuz 
ekonomik koşullarda araç kirala-
mak isteyen firmaların beklenmedik 
sorunlar yaşamaması için finansal 
yönden güçlü, hizmetlerini aksatma-
dan devam ettirebilecek kurumlar ile 
çalışmasının önemli olduğunu savu-
nuyor. DenizLeasing güçlü finansal 
yapısı ve güven veren DenizFilo mar-
kası ile sektörde örnek gösterilebi-
lecek müşteri odaklı yaklaşımını bir-
leştirerek, tüm müşterileri için kolay, 
ulaşılabilir ve sürdürülebilir hizmet 
vermeye devam ediyor. 

Firmanızı  tanıtır mısınız, ön 
planda olan hizmetleriniz neler-
dir?

DenizLeasing olarak DenizBank Fi-
nansal Hizmetler Grubu bünyesinde 
24 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Büyük 
ve küçük ölçekli, hızla büyüyen, farklı 
finansman yöntemlerine ihtiyaç du-
yan işletmelere finansal kiralama hiz-
meti ve aynı zamanda bünyemizde 
bulunan DenizFilo markamız ile uzun 

dönem operasyonel kiralama hizmeti 
sunuyoruz. DenizFilo olarak sundu-
ğumuz operasyonel araç kiralama 
hizmeti ile müşterilerimize öz kaynak 
ve kredi limitlerini, işleriyle ilgili fark-
lı ihtiyaçları için kullanabilme imkanı 
sağlıyoruz. Ayrıca sunduğumuz ope-
rasyonel kiralama paketleri ile MTV 
ödemesi, araç sigortası, bakım mas-
rafları, muayene işlemleri, HGS/OGS, 
trafik cezaları gibi tüm süreçler şirke-
timiz tarafından gerçekleştiriliyor. 

Araba kiralama ile ilgili nelere 
dikkat ediyorsunuz? Süreç na-
sıl ilerliyor?

Uzun dönem operasyonel kiralama-
larda, kiralama süresi boyunca müş-
teriye destek olmanın müşteri mem-
nuniyeti açısından önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Bu doğrultuda satış 
öncesi olduğu kadar satış sonrasında 
da tüm hizmetlerimizi “güven” üzeri-
ne inşa ediyoruz.  Hasar onarımları 
da dahil olmak üzere tüm bakım ve 
onarım  işlemlerini sadece yetkili ser-

vislerde yaptırıyor, araçlara 
geniş kapsamlı muafiyetsiz 
full kasko paketi ve  plaka 
başına 1 Milyon TL’ye ka-
dar ihtiyari mali mesuliyet 
sigortası sağlıyoruz. Sigor-
ta ve kasko avantajlarımızın 
yanında müşterilerimizin 
doğabilecek ihtiyaçlarına 
karşın 7 gün 24 saat pro-
fesyonel destek sağlayan 
yol yardım hizmetimiz de 
bulunuyor. Bulunduğumuz 
küresel salgın koşulları 
nedeniyle müşterilerimizin 
sağlığı açısından araç te-
mizliklerine ekstra önem 
veriyoruz. 

Hedef ve yatırımlarınız 
nedir? İleriye dönük 

planlarınız nelerdir?

Müşterilerimizin değişen ve gelişen 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek ama-
cıyla inovasyon ve son teknolojile-
ri merkez alan bir strateji izliyoruz. 
Bu bağlamda dijitalleşmeye yönelik 
adımlar atıyoruz, bu yıl içinde ta-
mamlamayı hedeflediğimiz bir dijital-
leşme projemiz bulunuyor. Müşterile-
rimizin dilediği an kiraladıkları araçla 
ilgili tüm bilgilere ulaşabileceği, fiyat 
alıp talepte bulunabilecekleri bir ap-
likasyon ve web sitesi üzerinde çalı-
şıyoruz. Yanı sıra bu kanalları grubun 
diğer ürünleri ile de birleştirerek müş-
terilerimizin tüm ihtiyaçların karşıla-
nabileceği bir platform oluşturmayı 
hedefliyoruz.

Filo Kiralama Genel Müdür Yardımcısı Kaan Özgan
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ARAÇ KİRALAMALARINDA VE ALIŞVERİŞLERDE 
BENZERSİZ DENEYİM

Enterprise ile kullanıcıları-
nın tercihlerine özel öneri 
ve içerikler sunan Türki-

ye’nin ilk yaşam tarzı mobil 
uygulaması ZUBİZU, iş birlik-
lerini ayrı bir boyuta taşıdı.

Enterprise ile kullanıcılarının tercihlerine 
özel öneri ve içerikler sunan Türkiye’nin 
ilk yaşam tarzı mobil uygulaması ZUBİ-
ZU, iş birliklerini ayrı bir boyuta taşıdı. 
Enterprise ile çalışan ZUBİZU’nun, artık 
araç kiralama alanındaki tek partneri 
Enterprise Türkiye oldu.

Dünyanın en büyük araç kiralama şir-
keti Enterprise Rent-A-Car’ın Türkiye 
iştiraki Enterprise Türkiye, projeleri ve 

yenilikçi bakış açısının yanı sıra iş birlik-
leri ile de örnek çalışmalara imza atma-
ya devam ediyor. Bu kapsamda; araç 
kiralama sektörünün öncü ismi Enterp-
rise ile kullanıcılarının tercihlerine özel 
öneri ve içerikler sunan Türkiye’nin ilk 
yaşam tarzı mobil uygulaması ZUBİZU, 
iş birliklerini ayrı bir boyuta taşıdı. Uzun 
bir süredir çeşitli kampanyalar doğrul-
tusunda Enterprise ile çalışan ZUBİ-
ZU’nun, artık araç kiralama alanındaki 
tek partneri Enterprise Türkiye oldu. İki 
öncü isim bu doğrultuda hem Enterp-
rise Türkiye hem de ZUBİZU kullanıcı-
larına her ay farklı fayda ve indirimler 
sunmayı amaçlıyor.

ARAÇ KİRALAMA ALANINDA 
ÖNCÜ İŞ BİRLİKLERİ

Konu hakkında açıklamalarda bulunan 
Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan 
Tangün, “Biz, uzun yıllardır araç kirala-
ma alanında öncü iş birliklerine imza 
atarak müşterilerimize önemli avan-
tajlar sağlayan bir şirketiz. ZUBİZU ile 
yaptığımız kampanyalar da bu örnek 
çalışmalar arasında. Artık iş birliğimizi 
daha da ileriye taşıyoruz. Bu kapsam-
da araç kiralama alanında ZUBİZU’nun 
resmi tek iş ortağı olarak ZUBİZU ve 
Enterprise Türkiye’nin müşterilerine 
hem alışverişlerinde hem de araç kira-
lamalarında benzersiz deneyimler ve 
avantajlar sunacağız” dedi.Araç kira-
lama sektörünün öncü ismi Enterprise 
Türkiye, hayata geçirdiği iş birlikleri ile 
hem emsal teşkil edecek 
çalışmalarını hem de kul-
lanıcılarına özel avantajla-
rını sürdürüyor. Şirket, bu 
çerçevede ZUBİZU ile ha-
yata geçirdiği iş birliğini de 
yepyeni bir boyuta taşıyor. 
Bu kapsamda; yaklaşık 4 
milyon üyesine 500’e ya-
kın markayla, 15 bini aşkın 
satış noktasında hizmet 
veren, kullanıcılarının ilgi 
alanlarına yönelik en yeni 

trendleri farklı kategorilerde içerikler 
sunarak örnek çalışmalara imza atan 
mobil uygulama ZUBİZU’nun araç kira-
lama alanındaki tek partneri Enterprise 
Türkiye oldu. 

“İŞBİRLİĞİMİZİ 
MÜŞTERİLERİMİZE FAYDA 
SAĞLAYACAK BİÇİMDE 
DAHA DA DERİNLEŞTİRMEYİ 
AMAÇLIYORUZ”

Konu hakkında açıklamalarda bulu-
nan Enterprise Türkiye CEO’su Özars-
lan Tangün, Enterprise Türkiye olarak; 
uzun yıllardır araç kiralamada önemli 
avantajlara ve öncü iş birliklerine imza 
attıklarını anımsattı. Özarslan Tangün, 
“ZUBİZU ile olan birlikteliğimiz zaten 
hali hazırda başarıyla devam ediyor-
du. Ama bu iş birliğini daha da ileriye 
taşımaya karar verdik. Bu kapsamda 
ZUBİZU’nun araç kiralama alanın-
da artık sadece Enterprise Türkiye ile 
çalışmasından büyük bir memnuni-
yet duyduğumuzu özellikle belirtmek 
isterim. İş birliğimizi müşterilerimize 
daha fazla fayda sağlayacak şekilde 
daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi 
amaçlıyoruz. Hem ZUBİZU’nun hem de 
Enterprise Türkiye’nin müşterileri için 
düzenleyeceğimiz avantajlı kampanya-
lar ve tekliflerle; alışverişlerinde olduğu 
gibi araç kiralama alanında da benzer-
siz deneyimler sunmayı amaçlıyoruz” 
diye konuştu.

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün

TEKNOLOJİ

CANIAS4.0 TEKNOLOJİLERİ
 FİRMALARI GELECEĞE HAZIRLIYOR

IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan 
Karabiber, firmasının global arenadaki 
faaliyetlerini ve 2021 yılındaki hedeflerini 
anlattı. canias4.0 ile sundukları teknolo-
jilerden bahseden Karabiber, “IAS, sek-
tör bağımsız olarak teknolojik çözümler 
sunan bir firma. Ürünlerimizi her zaman 
esnek, özelleştirilebilir, geliştirilebilir, kolay 
entegre edilebilir ve kullanıcı dostu ola-
rak geliştiriyoruz. Endüstri 4.0 vizyonuyla 
çıktığımız bu yolda, caniasERP, IoT, big 
data, cloud, AI, iasDB, canias IQ, web 
client, e-Devlet uygulaması entegrasyon-
ları gibi pek çok ürünümüz ve bunun yanı 
sıra danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizle 
müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt ve-
riyor, dijital dönüşm yolculuğunda onlara 
rehberlik ediyoruz” diyor ve ekliyor: 2021 
yılında canias4.0 Teknolojileri başlığı al-
tında yenilenen yapımızı herkese tanıttık. 
Artık odağımızda yalnızca kurumsal kay-
nak planlama çözümleri yok. canias4.0 
çatısı altında canias4.0 çatısı altında, 
kurumsal kaynak planlama çözümümüz 
caniasERP’nin yanı sıra IoT, big data, AI 
(yapay zeka), cloud çözümleri, kendi ve-

ritabanımız iasDB, iş zekası çözümümüz 
caniasIQ ve e-Devlet entegrasyonları 
başta olmak üzere pek çok inovatif ürünü 
hizmete sunuyoruz. Edindiğimiz Endüstri 
4.0 vizyonu ile yolumuzda hızla ilerliyor ve 
sektörümüzde öncü rol oynuyoruz.”

2021’DE YÜZDE 100 BÜYÜME!

Global bir firma olan IAS, bugün dünya 
çapında 1000’den fazla müşteri, 30 bin-
den fazla kullanıcı ve 50’den fazla iş or-
tağıyla 31 ülkede 16 dilde hizmet veriyor. 
Almanya, Türkiye, Hindistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Güney Kore, İsviçre ve Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde bulunan toplam 
12 ofisimiz ve dünyanın dört bir yanındaki 
iş ortakları ile operasyonlarını sürdüren 
firma 2021 yılında da yurtdışındaki ça-
lışmalarına hız kesmeden devam etmeyi 
planlıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Kara-
biber, 2020 yılını yüzde 35 ciro ve yüzde 
50 büyüme ile tamamlayan IAS’nin 2021 
yılındaki hedeflerini ise şu şekilde özetli-
yor: “Endüstri 4.0 ile birlikte sık sık gün-
deme gelen IoT, makine öğrenmesi, big 

data gibi konulara yoğunlaşmış durum-
dayız. Aslında bakarsanız, bunlar yıllar-
dır üzerine çalıştığımız konular. 2021’de 
çalışmalarımızın sonuçlarını almaya baş-
layacağımıza inanıyoruz. 2020 yılı içeri-
sinde, pandemiye rağmen, özellikle IoT 
konusunda çok başarılı projelere imza 
attık. 2021 yılında bu projelerin kapsamı-
nı ve sayısını önemli oranda arttıracağız. 
Diğer yandan iasDB’yi geliştirirken ana 
hedeflerimizden biri yapay zeka, maki-
ne öğrenmesi, big data gibi alanlardaki 
çalışmalarımızda hareket özgürlüğüne 
sahip olmaktı. Bunun avantajını şimdi-
den kullanmaya başladık bile. İlerleyen 
dönemlerde bu alanlardaki projelerimizi 
de sık sık duyacaksınız. İlerleyişimizi sür-
dürecek, operasyonlarımızın hacmini ge-
nişleteceğiz. Bu yıl, faaliyet gösterdiğimiz 
tüm ülkelerde en az yüzde 100 oranında 
büyümeyi hedefliyoruz!”

IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, “2021 yılında etkinlik alanımızı yüzde 
100 oranında artıracağız. Sunduğumuz bütünsel yazılım çözümleri ile müşterilerimize dijital 

dönüşüm ve Endüstri 4.0 yolculuklarında rehberlik ediyoruz” diyor. 
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TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI İLE 
DÜNYANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE KATKI

Age Provocateur Kuru-
cu Ortakları Duygu Bi-
recikli ve Gülşah Akın, 

“Yazılım geliştiricilerimize, 
muhteşem yetenekleri ve 
bilgileri olduğunu, global 
nitelikte işler yaptıklarını 
anlatıyoruz. Sektöre de kon-
vansiyonel yöntemlerin artık 
yerini teknolojiye bıraktığını 
söylüyoruz. Aslında herkesi 
provoke ediyoruz ve gele-
cekten değil günümüzden 
bahsediyoruz”dedi.

Age Provocateur teknolojinin doğru 
kullanımı ile zaman ve para tasar-
rufu yapılabileceğinin yanı sıra dün-
yanın sürdürülebilirliğine de katkıda 
bulunulacağını, ülke ekonomisinin 
de yazılım ihraç ederek gelişeceğini 
söylüyor. İsimleri de bu nedenle Age 
Provocateur. Bu nedenle de ‘Age 
Provocateur’ kavramını benimsiyor. 

Firmanızı tanıtır mısınız? 

Age Provocateur’ün doğuşu Ka-
sım 2019’da oldu. Markalara gidip, 
‘endüstri 4.0’a adapte olun, dijital 
dönüşümü şirketinizin tüm depart-
manlarına yayın’ diyoruz. Yazılım ge-
liştiricilerimize, muhteşem yetenekleri 
ve bilgileri olduğunu, global nitelikte 
işler yaptıklarını anlatıyoruz. Sektöre 
de konvansiyonel yöntemlerin artık 
yerini teknolojiye bıraktığını söylüyo-
ruz. Aslında herkesi provoke ediyo-
ruz ve gelecekten değil günümüzden 
bahsediyoruz. Bir yandan da tekno-
lojinin doğru kullanımı ile zaman ve 
para tasarrufu yapılabileceğinin yanı 
sıra dünyanın sürdürülebilirliğine de 
katkıda bulunulacağını, ülke ekono-
misinin de yazılım ihraç ederek geli-
şeceğini söylüyoruz. İsmimiz bu ne-
denle Age Provocateur. Bu nedenle 
de “Gelecek nesiller için teknoloji” 
kavramını benimsedik. 

Teknolojinin enerji verimliliğine 
katkısı nedir? Firma olarak bu 
alanda ne gibi çalışmalar ger-
çekleştiriyorsunuz?

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya 
bırakmak için hem kurumsal hem de 
bireysel sorumlu olmamız gerekti-
ğine ve teknolojiyi doğru kullanarak 
dünyanın sürdürülebilirliğine katkıda 
bulunacağımıza inanıyoruz. 

AR (Artırılmış Gerçeklik) ve VR (Sanal 
Gerçeklik) teknolojilerinin kullanımı 
sayesinde ürünleri detaylı incelemek 
için numune üretmek artık şart değil. 
Numune üretimine ciddi zaman ve 
maliyet bütçesi ayırıyoruz. Sanal ya 
da Artırılmış Gerçeklik ile fireli üretim-
den kaynaklı su tüketimi, enerji tüke-
timi, karbon salınımının çevreye sağ-
ladığı zararların önüne geçebiliyoruz. 

Gelecek teknolojide olduğu için de-
ğil, ‘Gelecek nesiller için teknoloji’ 

fikriyle Age Provocateur ortaya çıktı. 

Ülke ekonomisinin kalkınmasının 
gerçekçi yönteminin teknoloji ve yazı-
lım konusunda markalaşmak ve tek-
noloji ihraç eden bir ülke olmamızdan 
geçtiğini düşünüyoruz. Gelecek ne-
sillere daha refah içinde, göç etme-
lerine gerek kalmadan yaşayacakları 
bir ülke bırakmak istiyoruz. 

TEKNOLOJİ

BANKA İŞLEMLERİ EVDEN BİLE ÇIKMADAN HALLEDİLİYOR

EnVerify ile potansiyel banka müşterileri şubeye gitmeden, evden bile çıkmadan hesap 
açabilecek veya hesabını bir başka bankaya transfer edebilecek.

Enqura tarafından geliş-
tirilen bankalara dijital-
den müşteri olabilme 

imkanı sağlayan EnVerify 
uygulaması ile bankacılıkta 
yeni bir çağ başlıyor.

EnVerify ile potansiyel banka müş-
terileri şubeye gitmeden, evden bile 
çıkmadan hesap açabilecek veya 
hesabını bir başka bankaya transfer 
edebilecek.

Ödeme sistemleri Oscar’ları sayı-
lan PSM AWARDS “Yenilikçi Müşteri 
Etkileşimi ve Deneyimi” ödüllü, Tür-
kiye’nin  ilk ve tek ürünle uçtan uca 
uzaktan müşteri edinimi sağlayan 
çözümü EnVerify, referansları arasına 
4’üncü banka katıldı.

Islak imza ve fiziki kimlik doğrulama 
zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla 
birlikte dakikalar içinde banka müş-
terisi olmanın yolu açılıyor. 18 yaşı-
nı doldurmuş üniversite öğrencileri 
dahil herkes her yerde, her zaman 
kolayca banka müşterisi olabilecek.  
Enqura’nın uzman mühendis kadrosu 
tarafından en yeni teknolojilerle ge-
liştirilen, yasal düzenlemelere yüzde 
yüz uyumlu güvenilir, kolay ve hızlı 
bir çözüm olan EnVerify ile potansiyel 
banka müşterileri şubeye gitmeden, 
evden bile çıkmadan hesap açabile-
cek veya hesabını bir başka banka-

ya transfer edebilecek. Süreç dijital 
ortamda başlayarak dijital ortamda 
sonlanabilecek.

Bu yeni dönemde en iyi müşteri de-
neyimi sunan bankaların rakiplerinin 
önüne geçeceğinin altını çizen Enqu-
ra Genel Müdürü Metin Karabiber; 
“Türkiye’nin en büyük bankalarıyla 
çalışıyor, uzun süredir bankaların di-
jital dönüşümüne öncülük ediyoruz. 
Kovid-19 salgınıyla birlikte dijital hiz-
metlerin çok daha öne çıktığı bir dö-
nemden geçiyoruz. Yeni yasal düzen-
lemelerle yakın zamanda 4 bankada 
uygulamaya alınacak EnVerify ile 
dijital dönüşümü daha da hızlandıra-
cak ve hizmet verdiğimiz bankaların 
müşterilerine mükemmel bir deneyim 
yaşatmalarını sağlayacağız.

Uzaktan müşteri tanıma ve kimlik 
doğrulama hizmetinin, bankalar dı-
şında önümüzdeki dönemde ödeme 
kuruluşları, e-ticaret siteleri ve sigor-
tacılar tarafından da kullanılacağını 
öngörüyoruz. Bu sektörlere de EnVe-
rify’ın NFC, OCR, biyometrik kontrol-
ler ve görüntülü görüşme adımlarıyla 
uzaktan müşteri edinimi imkanı sağ-
layacağız.

Ödeme sistemleri otoriteleri tarafın-
dan ödüllü ürünümüz EnVerify ile bu 
yeni döneme öncülük etmeye hazırız” 
dedi.

Zamandan 
Tasarruf 
Sağlanırken, 
Kağıt ve Kurye 
Masraflarına 
da Son Veriyor

EnVerify, bankala-
rın “müşteriyi tanı-
makla ilgili” iş yü-

künü ortadan kaldırıyor kağıt, posta ve 
kurye masrafları gibi maliyetlerden de 
tasarruf etmelerini sağlıyor. Kendi gü-
venli video görüşme altyapısına sahip 
bütünleşik bir çözüm olan uygulama, 
kendi yönetim/kontrol paneli sayesin-
de, arka ofis ekranları geliştirilmesine 
gerek kalmaksızın hızla uzaktan kimlik 
tespitine imkan tanıyor. Uçtan uca gü-
venli ve şifreli olarak görüşmeler sağ-
lanırken, görüşme kaydı sıkıştırılarak 
saklanabiliyor. Yapay zeka destekli 
kimlik ve müşteri tanıma özellikleri ile 
ister güvenli video görüşme altyapısı 
kullanılarak “Müşteri Temsilcisi” aracı-
lığıyla veya müşterinin tek başına self 
servis olarak yürütebileceği bir şekil-
de uygulama kullanılabiliyor.
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PREMIER DC VERİ MERKEZİ ÜRÜN VE SERVİSLERİYLE 
SUNUCULARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR

Premier DC Veri Merkezi ve Sa-
dece Hosting Yönetim Kurulu 
Danışmanı Sadi Abalı, “Türki-
ye’de veri merkezleri pazarında 
çok önemli olduğunu düşündü-
ğümüz bulut hizmetlerinde ve 
yönetilen hizmetlerde sektörde 
rol modeli olmaya devam ediyo-
ruz. Bu yıl ilk devreye aldığımız 
yeni hizmet platformu Opensta-
ck tabanlı bulut altyapısı oldu” 
dedi.

Premier DC Veri Merkezi, ürün ve servis-
leriyle sunucuların güvenliğini sağlarken, 
aynı zamanda performans sorunlarını da 
ortadan kaldırıyor. Şirketler, ister bulut is-
ter fiziksel olsun, Premier DC Veri Merke-
zi’nde bulunan tüm sunucularını, Premier 
DC network güvenlik uygulamalarıyla 
pratik ve hızlı bir şekilde koruma altına 
alabiliyor.

Firmanızı  tanıtır mısınız, ön planda 
olan hizmetleriniz nelerdir? 

Bilişim teknolojileri yatırımcısı Premier 
DC, aldığı ödüller ve yatırımlarla Türki-
ye’nin dünyaya açılan en önemli bilişim 
markalarından biri haline gelen Sade-
ceHosting’i kendi bünyesine kattı ve “Sh” 
markası altında A’dan Z’ye yeniden ya-
pılandırdı. Türkiye’nin bölgesel veri üssü 
olma hedefine veriyi kullanma kapasitesi 
ve rakipsiz altyapısıyla rehberlik edecek 
olan Premier DC Veri Merkezi, halihazırda 

50000+ Web Hosting, 4000+ Cloud Ser-
ver, 6000+ Fiziksel Sunucu ve 100 Gbit/s 
üzeri aktif erişimle hizmet sağlıyor.

NETWORK HİZMETİ

Ağ sistemlerini internet ortamından gele-
bilecek tehditlerden korumak için tasar-
lanan firewall hizmetimiz, işletmelerin ağ 
üzerindeki trafiğini düzenleyerek kontrol 
altında tutuyor. Bu sayede izin verilenler 
haricindeki tüm erişimleri kısıtlayarak sis-
temlerin güvenliğini sağlıyoruz. 

OPENSTACK BULUT ALTYAPISI

Hedef ve yatırımlarınız nedir? İleri-
ye dönük planlarınız nelerdir?

Hedefimiz global servis sağlayıcılar tara-
fından sunulan hizmetleri Türkiye’de sun-
mak ve işletmelerin aradıkları tüm bilgi 
teknoloji altyapı ve hizmetlerine kolay eri-
şimini sağlamak. Bu hedef doğrultusun-
da sürekli olarak birçok yeni nesil hizmeti 
portföyümüze ekliyoruz ve Türkiye’de veri 
merkezleri pazarında çok önemli olduğu-
nu düşündüğümüz bulut hizmetlerinde ve 
yönetilen hizmetlerde sektörde rol modeli 
olmaya devam ediyoruz. Bu yıl ilk devreye 
aldığımız yeni hizmet platformu Opensta-
ck tabanlı bulut altyapısı oldu.

“VERİ MERKEZİNDE İŞLEM 
GÖREN UYGULAMALAR 
ARTACAK”

Dijitalleşmenin sektöre etkisi ne 
oldu?

Yönetilen hizmetlerin ve bulut hizmetleri-
nin giderek öne çıktığı dönemleri yaşıyo-
ruz. Yapay zekâ, nesnelerin interneti ve 
hatta yakın bir gelecekte tanışacağımız 
5G gibi teknolojiler, veri merkezlerinin 
önemini gün geçtikçe artırıyor. Veri işleme 
ve veri analitiği konularında genel bulut 
hizmetlerinin yanı sıra özel bulut alanla-
rının oluşturulması ve sunucu barındırma 
hizmetlerine gösterilen ilgi artıyor. Akıllı 
telefonlar, tabletler ve kişisel bilgisayarlar 
(PC), yoğun birer veri toplama cihazları 
olmakla birlikte, analitik işlemler için pek 
de uygun değiller. Yapay zekâ, IoT ve 
benzeri yoğun işlem isteyen konularda 
bulutta, yani veri merkezinde işlem gören 
uygulamalar artacak. Son birkaç yılda bu 
konuda çok hızlı gelişmeler oldu; başa-
rılı örnekler arttıkça bu tür uygulamaların 
yaygınlaşma hızı da artacaktır.

TEKNOLOJİ

TÜM KADINLAR ACİL YARDIMA KOLAYCA ULAŞABİLECEK

Kadınlar Tepe Güvenlik Mobil uygulamasındaki acil durum butonları sayesinde; 
kolluk kuvvetlerinin desteğine hızlı şekilde ulaşabilecekler.

Türkiye’nin öncü şirket toplulukları ara-
sında yer alan Bilkent Holding’e bağlı 
Tepe Güvenlik, kadınlara yönelik şidde-
tin önüne geçmek ve tüm kadınların acil 
durum hizmetlerine ulaşımını kolaylaş-
tırmak amacıyla örnek bir adım attı. 

Tepe Güvenlik, şiddete maruz kalan ya 
da herhangi bir olumsuz durum karşı-
sında acil durum hizmetlerinden fayda-
lanmak isteyen tüm kadınlara destek 
sunmak amacıyla önemli bir uygulama-
yı hayata geçirdi. Herhangi bir olumsuz 
durum karşısında destek talebinde bu-
lunmak isteyen tüm kadınlar, “Tepe Gü-
venlik Mobil” uygulamasındaki “panik”, 
“ambulans” ve “itfaiye” butonları aracı-
lığıyla, söz konusu acil yardım hizmetle-
rinden zaman sınırı olmaksızın ücretsiz 
olarak faydalanabilecek.

Uygulama sayesinde kadınlar, gü-
venliklerini tehdit eden bir olayla kar-
şılaştıklarında ya da bir sağlık sorunu 
yaşadıklarında; herhangi birinden yar-
dım almak adına evlerinden çıkmadan 
ambulans ve itfaiye yardımından veya 
kolluk güçlerinin desteğinden fayda-
lanabilecekler. Her türlü ayrımcılığın 
karşısında duran hem istihdam politi-
kalarında hem de çalışmalarında her 
zaman fırsat eşitliğini benimseyen Tepe 
Güvenlik, mobil uygulaması ile de ka-
dınlara destek sunmayı amaçlıyor.

Tepe Mobil Acil Durum 
Butonları Ekstra Güvenlik 
Sağlıyor

Güvenlik hizmetlerini cep telefonuna 
taşıyan uygulama, kullanıcıların hayatı-
nı kolaylaştırdığı gibi ekstra güvenlik ve 
konfor da sunmayı amaçlıyor. Hizmet-
lerden faydalanılması için öncelikle tüm 
kullanıcıların Tepe Mobil uygulamasını 
APP Store ve Play Store aracılığıyla 
cep telefonlarına indirmesi gerekiyor. 
Daha sonra uygulamayı açıp ‘Mobil Acil 

Durum Kullanıcısı Oluştur’ adımından 
bilgilerini doldurarak talebini ileten kul-
lanıcılar, en kısa sürede Tepe Güvenlik 
müşteri hizmetleri yetkilisi tarafından 
aranıyor.

Yetkilinin yönlendirmeleri sonucu gerek-
li işlemlerin tamamlanmasıyla uygula-
ma aktif hale geliyor. Uygulamada; “pa-
nik”, “ambulans” ve “itfaiye” başlıkları 
altında üç adet acil durum butonu yer 
alıyor. Mobil uygulama üzerinden “pa-
nik sinyali”, “ambulans sinyali” ve “itfa-
iye sinyali” butonlarına basılarak ya da 
IOS işletim sistemi kullanıcıları için sağa 
doğru kaydırılarak aktif hale getirilmesi 
gerekiyor.

Daha sonra ise butonların aktif hale 
getirildiğini aktaran bir uyarı mesajı çıkı-
yor ve kullanıcıların onayı talep ediliyor. 
Onayın ardından kullanıcılar bu hizmet-
lerden faydalanabiliyor.

Destek Taleplerini Alarm 
İzleme Merkezi İletiyor

Panik butonu acil durum hizmeti kulla-
nıldığında Tepe Alarm İzleme Merkezi 
devreye giriyor ve kullanıcı tarafından 
alarm durumunda ulaşılması istenilen 
kişiler, sırasıyla merkez tarafından ara-
nıyor. Alarm merkezi; ilk ulaşılan kişiye 
kolluk kuvvetlerinin desteğini talep edip 
etmediklerini soruyor ve talebe göre 
kayıtlı ya da belirtilen başka bir adrese 
kolluk kuvvetlerini yönlendiriyor. Kulla-
nıcıya da kolluk kuvvetlerinin belirtilen 
adrese yönlendirildiğine dair mesaj 
gönderiliyor.

Kullanıcılar ambulans ya da itfaiye bu-
tonu acil durum hizmetini kullandığında 
da süreç aynı şekilde ilerliyor. Ayrıca 
söz konusu mobil uygulamanın panik 
butonu özelliği akıllı saatler üzerinden 
de kontrol edilebiliyor.
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5G-MOBIX PROJESİ OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ 
ARAÇ FONKSİYONLARI GELİŞTİRECEK

Bir Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi 
olan 5G-MOBIX (5G for Cooperative 
& Connected Automated Mobility on 
X-border corridors), 5G teknolojisinin 
sağladığı düşük gecikme, yüksek 
band genişliği gibi temel yenilikler-
den ve ileri yapay zeka tekniklerin-
den faydalanarak, otomatikleştirilmiş 
araç fonksiyonları geliştirmeyi hedef-
lemektedir.

Proje, 10 ülkeden 59 ortakla sürdü-
rülmektedir. Altı farklı ülkede deneme 
sahaları oluşturularak, geliştirilen tek-
nolojilerin ön gösterimleri gerçekleş-
tirilecektir. İspanya-Portekiz ve Türki-
ye-Yunanistan sınırları olmak üzere iki 
farklı sınır geçiş koridorunda ise tüm 
proje kapsamında geliştirilen tekno-
lojilerin, çeşitli kullanım senaryoları ile 
gösterimi yapılacaktır. 

BİLGEM, Türkiye-Yunanistan sınır ge-
çiş koridorundaki gerçekleştirilecek 
gösterim kapsamında projeye dahil 
olmuştur. Kurum dışında yerli ortak-
lar olarak Ford Otosan, Turkcell, ve 
Ericcsson TR, Yunanistan tarafında 
ise Cosmote, WINGS ve Ericcsson 
GR gibi kuruluşlar yer almaktadır. Bu 

sahadaki çalışmalar, diğer ortakların 
da desteği ile Türk-Yunan ortakların 
öncülüğünde ilerlemekte ve dört ana 
kullanım senaryosundan oluşmakta-
dır.

İçinde yer alınan ve uygulaması ge-
liştirilen “TIR Yönlendirme” kullanım 
senaryosunda, İpsala Gümrük Saha-
sı içinde, X-Ray TIR Tarama binasına 

yönlendirilen bir TIR’ın binaya gidiş, 
giriş ve çıkışını otonom şekilde yap-
ması hedeflenmektedir. Bu sayede, 
şoförün aracını bırakırken ve alırken 
kaybettiği zamandan tasarruf sağla-
nabileceği gösterilecektir. Elde edilen 
tarama görüntüsü de BİLGEM’in bir 
diğer projesi kapsamında geliştir-
mekte olduğu uygulama tarafından 
otomatik olarak analiz edilip sonuçla-
rı döndürülecektir. Bu şekilde tasarruf 
edilecek zaman ile gün içinde daha 
fazla TIR, X-Ray tarafından taranarak 
sınır geçişlerinde güvenlik aynı oran-
da arttırılabilecektir.

Sahada uygulanacak diğer kullanım 
senaryoları, arkadaki aracın otonom 
olarak öndekini takip ettiği “konvoy 
halinde ilerleme (platooning)”, ön-
deki araçtan canlı olarak arkadakine 
yüksek çözünürlüklü görüntü aktarıl-
dığı “gördüğümü-gör uygulaması” ve 
gümrük sahası içinde işlemlerin daha 
hızlı ve güvenli olarak gerçekleştiril-
mesine yönelik diğer çeşitli yardımcı 
senaryoları kapsamaktadır.

Projenin 31 Ekim 2021 tarihinde ta-
mamlanması planlanmaktadır.

TELEKOMÜNİKASYON

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLMA MOTİVASYONUYLA 
KOLEKTİF ÇALIŞMA

Yeni teknolojilerin bağımsız 
girişimleri çok daha kolay 
hale getirmesiyle birlikte 
dünyada ve Türkiye’de ken-
di işini kurmak isteyen kişi 
sayısı giderek artıyor. Esnek 
çalışma saatleri, maksimum 
verimlilik ve kendi işinde ça-
lışmanın verdiği motivasyon, 
çoğu kişiyi farklı iş modelle-
rine yönlendiriyor.

Pandemi süreciyle iş yapış şekilleri-
nin giderek hız kazandığı bir süreçte 
artık iş dünyasının kavramları da de-
ğişiyor. Gig ekonomi, freelancer gibi 
adını sıkça duyduğumuz bu kavram-
lara bir yenisi daha ekleniyor “Marka 
Elçileri”.  Yeni çalışma modellerinin 
gelişmesiyle işini ‘patron’ gibi yapan 
profesyonelleri bir araya getirerek 
Türkiye’de tüketici destek hizmetleri 
alanında ilk olan yeni nesil çalışma 
platformunu hizmete açan Champs 
Kurucu Yönetici Mahir Tüzün, Tekno-
loji alt yapılı müşteri hizmetleri sektö-
ründe kendi işinin patronu olma anla-
yışının giderek arttığını belirtti. Tüzün, 
Gig iş modeli ile uzaktan patron gibi 
çalışan profesyonellerin müşteri tem-
silciliği kavramının yetkin marka elçisi 
unvanına evrilme sürecinin ise hızlan-
dığını vurguladı.

Yeni Kuşak, Kendi İşinin 
Patronu Olmak İstiyor

Dünyadaki dinamiklere bağlı olarak 
bireysel girişimcilik hareketlerinin gi-
derek arttığını ifade eden Champs 
Kurucu Yönetici Mahir Tüzün; “Tek-
noloji, iş yapma biçimimizde devrim 
yaratmaya devam ediyor. Artık hepi-
miz daha esnek koşullarda, iş/özel 
yaşam dengesinin sağlandığı çalış-
ma koşullarının ve çalışılacak proje-
nin çalışan tarafından seçilebildiği 
bir iş yaşamı istiyoruz. Bunun yanı 
sıra artık işletmeler de hem fikren 
hem de teknolojik olarak belli başlı 
hizmetleri işin uzmanlarına “uzaktan” 
yaptırmayı amaçlıyor. Bağımsız çalış-
ma, kendi sınırlarını kendi belirleme, 
fiziksel sınırlara bağlı kalmama gibi 
kuşak özellikleri, kendi işinin patronu 
olmak isteyen kişi popülasyonunu 
arttırıyor’’ dedi. Küresel Girişimcilik 
Monitörü’nün (GEM) 2016/17 rapo-
runa göre Türkiye’deki katılımcıların 
yüzde 81’inin girişimciliği iyi bir ka-
riyer seçimi olarak gördüğünü belir-
ten Mahir Tüzün; “Güncel Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) verilerine bakıldığında 
ise, öğrenciler ve gençler kendi işinin 
patronu olmak için oldukça cesur ve 
kararlı davranıyor” dedi.

Pandemi Süreci İş 
Yapma Biçimlerinin 
Dijitale Evrilmesini 10 Yıl 
Hızlandırdı 

Kendi işinin patronu olma fikrinin te-
melini oluşturan Gig 
(bağımsız çalışma) 
modelinin pande-
miyle birlikte daha 
da yaygınlaştığına 
dikkat çeken Tüzün; 
“Girişimciliğin yük-
selen değer olduğu 
bugünlerde tekno-
lojinin sağladığı ola-
naklarla halihazırda 
bir kurum ya da şir-

kette yaptığımız işi, koşullarını sizin 
belirlediğiniz biçimde kendi işinizin 
patronu olarak yapabilir hale gelmiş 
durumdayız. Özellikle de pandemi 
süreci iş yapma biçimlerinin dijitale 
evrilmesini en az 10 yıl hızlandırdı. 
Pandemi koşullarının hızlandırdığı 
dönüşümlerden birisi de iletişim mer-
kezlerinin can damarı olan müşteri 
temsilcilerinin iş yapma biçimlerinde 
ve çalışma koşullarında oldu. Gig bu 
ekosistemde ciddi bir rüzgar yarattı 
diyebiliriz. Kendi işinin patronu olma 
yaklaşımıyla hayat bulan Champs, 
tüm çalışanların kendi yetkinliklerine 
ve tercihlerine göre projelerde görev 
alabilmesini, çalışma saatlerini ve ko-
şullarını özgürce belirleyebilmesini ve 
en önemlisi de ürettiklerinin tam kar-
şılığını alabilmelerini sağlıyor”dedi.
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YILDIRIM: DÜNYADA 12 MİLYONDAN FAZLA 
KULLANICIYA HİZMET VERİYORUZ

Karel Yönetim Danışmanı 
Nurşen Yıldırım, “Günü-
müzde bilgi çağını yaşı-

yoruz ve yeni teknolojiler dün-
yadaki gelişmenin temel itici 
gücünü oluşturuyor. Hızla ge-
lişmekte olan teknoloji sektörü 
kendi yarattığı ekonomik büyük-
lüğün yanı sıra tüm sektörlere 
verimlilik, rekabet ve hizmet 
kalitesi açısından yaptığı katkı 
ile öne çıkıyor ve bu durum tek-
noloji sektörünü diğer sektörler-
den farklı kılıyor” dedi.

Gelecek, teknoloji geliştirebilen ve ürete-
bilen ülkeler tarafından şekillenecek. Tür-
kiye de bu ülkeler arasında yer almayı hak 
ediyor ve bunu gerçekleştirebilecek altya-
pıya sahip. Ayrıca ülkemizde ekonomik 
sorunların odağında yer alan cari açığın 
en büyük nedenlerinden biri ithal teknolo-

jiye olan bağımlılığımız. Yerli teknoloji üre-
timinin nitelikli işgücü istihdamına katkısı 
da bir o kadar önemli. 

Firmanızı tanıtır mısınız, ön planda 
olan hizmetleriniz nelerdir?

Karel yaklaşık 3500 çalışanı ile Türkiye’nin 
Ar-Ge’de tasarımdan, üretime kadar tüm 
süreçlere sahip lider teknoloji şirketidir. 
Telekomünikasyonun yanı sıra, savunma 
sanayi çözümleri, kurumsal projeler ve 
sistem entegrasyonu ve elektronik üretimi 
alanlarında faaliyet gösteriyoruz.   Teleko-
münikasyon alanında, telefon santralları 
ve bulut şemsiyesinde tümleşik iletişim 
çözümleri, çağrı merkezi, video konferans 
gibi yazılım uygulamaları olmak üzere 
çeşitli teknolojilerde haberleşme sistem-
leri geliştirip, tasarlamakta ve üretmekte 
yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunmaktayız.  
Ayrıca 5G, IoT, Endüstri4.0, ve bulut uygu-
lamaları de Karel’in faaliyet alanları arasın-
da.   Uluslararası araştırma (Gartner, MZA) 
raporlarına göre Karel Türkiye telefon 
santralı pazarında açık ara pazar lideri. 
30’u aşkın ülkeye ürün ve teknoloji ihraç 
etmekteyiz. Bugün dünyada 12 milyon-
dan fazla kullanıcıya hizmet vermekteyiz. 

Hedef ve yatırımlarınız nedir? İleri-
ye dönük planlarınız nelerdir?

Türkiye’de uzun yıllardır pazar lideri, dün-
yada en büyük 15 üreticiden biriyiz. He-

defimiz uzun yıllardır açık ara lideri oldu-
ğumuz pazardaki öncülüğümüzü devam 
ettirmek, sürdürülebilir büyümeyle de 
uluslararası pazardaki etkinliğimizi artır-
mak. Yapmış olduğumuz yatırımlar ve ge-
liştirerek pazara sunduğumuz çözümler 
pandemi döneminde değerlerini bir kez 
daha kanıtladı. Bunlar arasında IP tekno-
lojisini kullanan, internete erişilebilen her 
noktadan çalışma imkânı veren IP santral, 
terminaller, mobil haberleşme, çağrı mer-
kezi, video konferans çözümleri ve bun-
ların bulut üzerinde çalışan versiyonlarını 
sayabiliriz. 

Dijitalleşmenin sektöre etkisi ne 
oldu?

Hibrid çalışma modelleri gelişti ve ve-
rimlilik arttı. Bu sürecin kalıcı etki yarat-
ması beklenmekte. Bu teknoloji üreten 
ve sunan bilişim şirketleri açısından yeni 
fırsatlar sunuyor. Bu ülkemiz ve sektörü-
müz adına da önemli fırsatlar yaratmakta. 
Ancak bunun için en kritik unsur yerli ve 
milli üretimin artması. İhtiyaç sahibi şirket-
ler için önemli olansa, bu konuda aksiyon 
alan işletmelerin dijitalleşme sürecinin 
doğru yönetmeleri. Yoksa kıt kaynakların 
verimlilik arttırması beklenirken, boşa har-
canması riski var. Bunun için de doğru ih-
tiyaç analizi yapılması, güvenilir ve tecrü-
beli kaynaklardan ürün, çözüm ve hizmet 
satın alınması önem kazanıyor.  

TELEKOMÜNİKASYON

KÜRESEL CEO ARAŞTIRMASI’NA GÖRE
 CEO’LAR GELECEKTEN UMUTLU

PwC, 24.’sünü gerçekleştirdiği 
geleneksel yıllık Küresel CEO 
Araştırması’nın sonuçlarını 
açıkladı. Araştırma, Covid-19 
aşı geliştirme süreci, ABD baş-
kanlık seçimleri ve İngiltere ile 
AB arasındaki Brexit pazarlık-
ları da dikkate alınarak, ilk defa 
önceki yılın sonunda değil, 
2021’in ocak ve şubat ayların-
da gerçekleştirildi ve 55 ülke 
ile bölgeden 5.050 CEO’nun 
katılımıyla tamamlandı.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, 
global CEO’ların %76’sı ağır bir küresel 
pandemi yılını geride bıraktıktan sonra 
2021 içinde ekonomik büyüme bekliyor. 
CEO’ların risk tanımları içinde pande-
miyle ilgili gelişmeler birinci sırada ge-
lirken, siber ataklar ve dezenformasyon 
alt başlıklarını içeren siber tehditler de 
iş dünyasının önemli sorunları arasında 
görülüyor. Araştırmaya göre CEO’lar, 
iklim değişimi konusunda ise hemfikir 
değil; araştırmaya katılan yöneticilerinin 
%30’u iklim değişiklikleri hakkında çok 
ciddi endişe belirtirken, %60’ı ise iklim 
değişikliğine yönetimsel açıdan stratejik 
riskler arasında görmüyor.

Türkiye’den de 70 
CEO’nun katıldığı 
PwC’nin araştırması, 
küresel GSMH’nin %3,5 
daraldığı bir yılı takiben, 
CEO’ların 2021’de eko-
nomik büyüme hızın-
da artış beklediklerini 
saptadı. PwC’nin 2018 
yılındaki araştırmasının 
“iyimserlik rekorunu” 20 
puanla aşan 2021 so-
nuçları, dünyanın tüm 
bölgelerinde ekonomik 
büyüme için oldukça po-
zitif bir beklenti olduğunu 
öne çıkardı. Türk CEO’la-
rın %70’inin büyüme 
beklentisinde olduğunu 
saptayan araştırma, bu pozitif beklenti-
nin sadece küresel büyüme için değil, 
CEO’ların kendi kurumları için de geçerli 
olduğunu belirledi. 2020 yılında şirket-
lerinin büyümesi için ilk 4 pazarı ABD 
(%29,7), Çin (%28,5), Almanya (%12,8) 
ve Hindistan (%9,4) olarak özetleyen kü-
resel CEO’lar, 2021’de ABD pazarından 
Çin’e kıyasla daha yüksek büyüme bek-
lediklerini belirtti ve Brexit sonrası İngil-
tere’yi de listelerinin ilk 4’üne aldı; ABD 
(%34,7), Çin (%28,1), Almanya (%16,6) 
ve İngiltere (%11,4).

CEO’lar dijital dönüşümü önemli bir 
büyüme alanı olarak görseler de siber 
ataklar, dezenformasyon ve dijital do-
landırıcılık gibi kavramları tehdit listesi-
nin başına koyuyorlar. 2020 yılında teh-
ditleri sırasıyla aşırı regülasyon (%36), 
ticaret savaşları (%35), ekonomik bü-
yümede belirsizlik (%34) ve siber atak-
lar (%33) olarak gören CEO’ların 2021 
tehdit listesi ise Pandemi ve diğer sağlık 
krizleri (%52), siber ataklar (%47), aşırı 
regülasyon (%42) ve politika belirsizliği 
(%38) olarak sıralanıyor. Dezenformas-
yon 2020 tehdit listesinde %16 ile 20. 
sırada yer alırken, aynı konu 2021’de 
%28 ile 10. sıraya yükseldi. PwC Türkiye 
Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, araştırmanın 
sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: 
“Araştırmamıza katılan CEO’ların Türkiye 
dahil dünyanın çok farklı bölgelerinde 
birbirlerine çok yakın beklentiler içinde 
olması, iş dünyasının 2021’i bir ribaunt 
senesi olarak gördüğünü ortaya çıka-
rıyor Tarihe geçen bu yılın çok şeyi de-
ğiştirdiğini ama umutlarımızı zayıflatmak 
yerine hiç olmadığı kadar kuvvetlendir-
diğini söyleyebiliriz. Araştırmanın Tür-
kiye verilerine yakından baktığımızda, 
katılımcı CEO’larımızın %59’u önümüz-
deki 3 yıl içinde kurumlarında büyüme 
gerçekleştireceklerini ifade ediyor” dedi.
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TOBB VE VODAFONE’DAN
 KOBİ’LERE DİJİTALLEŞME KATKISI

Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) ile 
Vodafone Business, KO-
Bİ’lerin dijitalleşmesi 
yönünde yeni bir adım 
attı. TOBB öncülüğünde, 
TEPAV ve TOBB ETÜ iş-
birliğinde bu yıl 7’ncisi 
düzenlenecek “Türkiye 
100” programına spon-
sor olan Vodafone Busi-
ness, programa başvu-
ran tüm işletmelere Veri 
Odaklı SMS çözümünü, 
programda ilk 100’e gi-
ren işletmelere ise Face-
book & Instagram Rek-
lam Hizmeti ile birlikte 
E-Ticaret Hizmet Pake-
ti’ni ücretsiz sunacak. 
Bu ücretsiz ürün ve hiz-
metlerle, “Türkiye 100” 
katılımcıları için toplam 
12 milyon TL değerinde 
fayda sağlanacak.

Bugüne kadar “Türkiye Teknoloji 
Buluşmaları” ve “Dijital Dönü-
şüm Hareketi” gibi oluşumlar-
la KOBİ’lerin dijitalleşmesine 
önemli katkıda bulunan TOBB 

ve Vodafone Business, şimdi de 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 
100 şirketinin belirlendiği “Tür-
kiye 100” programı için güçlerini 
birleştirdi. TOBB öncülüğünde, 
TEPAV ve TOBB ETÜ işbirli-
ğinde bu yıl 7’ncisi düzenle-
necek programa sponsor olan 
Vodafone Business, program 
için başvuruda bulunan tüm iş-
letmelere Veri Odaklı SMS çö-
zümünü, programda ilk 100’e 
giren işletmelere ise Facebook 
& Instagram Reklam Hizmeti ile 
birlikte E-Ticaret Hizmet Pake-
ti’ni ücretsiz sunacak. Vodafo-
ne Business, bu ücretsiz ürün 
ve hizmetlerle, “Türkiye 100” 
programına katılan ve programı 
kazanan işletmelere toplam 12 
milyon TL değerinde fayda sağ-
lamış olacak. TOBB ve Vodafo-
ne Business işbirliği, TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Vodafone Türkiye CEO’su Engin 
Aksoy’un katılımıyla düzenlenen 
online basın toplantısında duyu-
ruldu. Toplantıda, Vodafone Bu-
siness tarafından “Türkiye 100” 
programı katılımcıları ve kaza-
nanlarına sağlanacak faydanın 
yanı sıra Türkiye genelinde tüm 
esnaf ve KOBİ’lere sunulacak 

KOBİ’LERE 

İŞLERİNİ BÜYÜTME İMKÂNI

Vodafone Business, “Türkiye 100” 

programı kapsamında sunacağı Veri 

Odaklı SMS, Facebook & Instagram 

Reklam Hizmeti ve E-Ticaret Hizmet 

Paketi çözümleriyle, KOBİ’lerin dijital 

pazarlama kanallarını artırarak işlerini 

büyütmelerine destek verecek. 

ücretsiz Dijital Pazarlama Danışmanlığı 
hizmeti hakkında da bilgi verildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Vodafone’un şirketlerimize ve KOBİ’le-
rimize sunacağı dijitalleşme ve e-ticaret 
desteklerini çok önemsiyorum” dedi. 
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 
“KOBİ’lerin dijital pazarlama ve e-tica-
rete adaptasyonunu hızlandırmak için 
TOBB ile bir kez daha güçlerimizi birleş-
tirdik” ifadesini kullandı.

TÜM ESNAF VE KOBİ’LERE 
ÜCRETSİZ DİJİTAL 
DANIŞMANLIK 

Vodafone Business, esnaf ve KOBİ’ler için kapsamlı 
bir destek paketi de hazırladı. Buna göre, Vodafone 
müşterisi olsun ya da olmasın, destek paketinden 
yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ’lere 3 ay 
süreyle ücretsiz Dijital Pazarlama Danışmanlığı su-
nulacak. Bu kapsamda, esnaf ve KOBİ’lere özellik-
le “Arama Motoru” ve “Sosyal Medya” konularında 
destek verilecek. 

TELEKOMÜNİKASYON

TURKCELL’İN AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN 
DESTEKLENEN 5G AR-GE PROJE SAYISI BEŞE ÇIKTI

Dijital operatör Turkcell’in 
5G alanında geliştirdiği 
beş proje Avrupa Birliği 
Horizon 2020 Ar-Ge 
programına kabul edildi. 
Operatör, Avrupa’da 
5G teknolojilerinin 
geliştirilmesine destek 
sağlayan inovasyon 
çalışmalarına Türkiye’den 
en çok katkı sunan 
operatör oldu. 

Horizon 2020 Ar-Ge projelerinin 
Turkcell için yerli ve uluslararası pay-
daşlar ile etkileşime geçmeye, hızla 
dijitalleşen sektörlerin iletişim gerek-
sinimlerini anlamaya ve sektörlerde-
ki yerli ekosistemin oluşmasını des-
teklemeye yönelik önemli bir katkı 
sağladığına dikkat çeken Turkcell 
Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Gediz Sezgin, “Teknoloji-
deki öncü rolümüzü 5G’de de sürdü-
rüyoruz. Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve 
inovasyon destek programı Horizon 
2020’de beş Ar-Ge projemiz ile yer 
almamız bunun en güzel gösterge-
lerinden biri. Türkiye’nin adını 5G ve 
ötesi teknolojilerinde söz sahibi olan 
ülkeler arasına yazdırmak bizim için 
çok önemli. Bu programda Türki-
ye’den en fazla 5G projesine destek 

alan operatör olmaktan büyük mut-
luluk duyuyoruz.”dedi. Sezgin, Turk-
cell’in destek alan Horizon 2020 5G 
AR-GE projelerini şöyle sıraladı:

“5G-MOBIX, Kasım 2018’de baş-
layan Avrupa Birliği Horizon 2020, 
5G-MOBIX projesinde araç haber-
leşmesi için işbirlikçi, bağlı ve oto-
nom hareketlilik denemeleri, 5G’deki 
temel yeniliklerden faydalanarak sınır 
geçiş senaryolarında gerçekleştiril-
mekte ve bu sayede 5G altyapısının 
bu tip uygulamalar için uygunluğu, 
olası kurulum senaryoları ile standar-
dizasyon gereksinimleri ve spektrum 
boşlukları değerlendiriliyor. Turkcell, 
Türkiye-Yunanistan koridorunun ve 
konsorsiyumdaki standardizasyon 
faaliyetlerinin lideri olarak öne çıkıyor.

“BEYOND5, projesi kapsamında bir 
inşaat alanı olarak tasarlanan sahaya 
hizmet veren 5G deneme şebekesi 
üzerinden aktarılan yerleşik sensör 
verileri vasıtasıyla inşaat araçlarının 
izleyeceği rotanın bulut veya sınır bi-
lişim yöntemleri ile işlenerek araçlara 
iletilmesiyle araçların uzaktan yönetil-
mesi hedefleniyor. Haziran 2020’de 
açılış toplantısını yapan proje kon-
sorsiyumu, şu aşamada demoların 
gereksinim analizlerini belirliyor.

“ADACORSA, projesi ile afet sonrası 
acil durum ve geçici erişimin gerekti-
ği çeşitli kullanım senaryoları için özel 

bir 5G iletişim altyapısının düşük veri 
iletim gecikmesi odağında İHA’lar 
yardımıyla tasarlanması ve gerçek-
leşmesi hedefleniyor. 

“STORAIGE, Aralık 2020’de hibe 
desteği kazanan bu projede ise 
dünya standartlarında yarı iletken 
teknolojilerinin geliştirilmesi ve sa-
nayileştirilmesi amaçlanıyor. Turkcell, 
konsorsiyumdaki tek telekom ope-
ratörü olarak insansız yer araçlarının 
5G üzerinden uzaktan yönetimine 
ek olarak yapay zekâ ve uç şebeke 
temelli bir 5G mimarisi üzerinde ça-
lışacak.  

“DRAGON, Ar-Ge projelerindeki ça-
lışma alanlarını 5G kullanım senar-
yoları ile sınırlamıyor. Aralık 2020’de 
başlayan DRAGON adlı bu projenin 
temel amacı, D-band (130-174.8 
GHz) radyo spektrumu kullanımıy-
la çok yüksek hızda veri iletimi elde 
edilerek bu sayede kısa mesafelerde 
fibere alternatif olacak çözümün ge-
liştirilmesi. 5G ve ötesi donanımların 
altyapı ihtiyaçlarına yönelen bu proje-
de, Turkcell tek operatör olarak saha 
çalışmalarının liderliğini üstleniyor.”
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EĞİNLİOĞLU: BALOSB, YATIRIMCILARINA 
KAZANDIRARAK ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Marmara Bölgesi’nde ‘altın çember’ 
diye anılan ticari ring hattının odak 
noktasında yer alan Balıkesir’de ikisi 
kurulum aşamasında toplam 8 orga-
nize sanayi bölgesi bulunuyor. Balı-
kesir Organize Sanayi Bölgesi (BA-
LOSB) Balıkesir’in Merkez ilçesinde 
Savaştepe yolu 7. km’de yer alıyor. 

ORTALAMA 15 BİN KİŞİYE 
İSTİHDAM SAĞLIYOR

Yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağ-
layan BALOSB’de Şişecam, Kalekim, 
BETEK, HEG Gıda gibi sektörlerinin 
lideri şirketlerin de aralarında yer al-
dığı 112 firma, inşaat aşamasında da 
10 firma ve 1 tahsiste firma bulunu-
yor.

BALOSB, GÜNEY MARMARA 
BÖLGESİ’NİN EN BÜYÜK 
ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ

Sahip olduğu 570 hektarlık büyüklük 
ile Güney Marmara Bölgesi’nin en 
büyük organize sanayi bölgesi olan 
BALOSB, mevcut alanda kurulu tah-
sis edilecek sanayi parseli kalmadığı 
için genişleme sürecine girdi. Konu 
hakkında Editör Ahmet Doğan’ın 
sorularını yanıtlayan Balıkesir Sanayi 
Odası Başkanı ve BALOSB Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan Ali Eğinlioğlu, 
“156 hektar büyüklüğündeki 1. etap 
alanın kamulaştırılması tamamlandı, 
altyapı çalışmalarına mart ayı itibarıy-
la başlayacağız. 350 hektar büyüklü-
ğündeki 2. etap kamulaştırma çalış-
maları Ocak ayında başladık. Toplam 
bütcesi 1 milyar TL olan 2. ve 3. etap 
kamulaştırma ve altyapı çalışmaları 3 
yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyo-
ruz” dedi.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

Balıkesir OSB’nin (BALSOB) 
avantajları nelerdir? Balıkesir 
OSB, firmalara hangi avantajları 
sunacak?

BALOSB sanayicilere sunduğu hiz-
metlerle fark yaratıyor. Elektrik dağı-
tım lisansına sahibiz. Bünyemizdeki 
şalt tesisi ve yer altı şebekesiyle sa-
nayiciye kesintisiz ve güvenli ener-
ji sağlıyoruz. Şu anda toplam güç 
162,5 MVA’tır. Atıksu arıtma tesisimiz 
3.300 m3/gün kapasitesinde hizmet 
veriyor. Genişleme alanlarına gele-
cek yeni fabrikalar da düşünülerek 
10 bin m3/gün kapasiteli yeni bir arıt-
ma tesisi için çalışmalarımız devam 
ediyor, yeni tesisi Mart 2022’de dev-
reye alacağız. Balıkesir OSB, şehrin 
içme suyu ihtiyacını karşılayan İkiz-
cetepeler Barajı’nın da ortaklarından 
biri... Dolayısıyla fabrikaların içme 
suyu ihtiyacı evlerden akan suyun 
kalitesinde karşılanıyor. 2016 yılında 
arıtma tesisinin elektriğini karşılamak 
amacıyla güneş enerji santrali (GES) 
kurduk. Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı’nın (GMKA) 2 milyon 750 bin 
TL desteği ile 630 Kwh gücünde sis-
tem kurularak tesisin elektrik ihtiyacı 
GES üzerinden karşılanmaya başlan-
dı. 2019 yılında hazırlanan “BALOSB 

Balıkesir Sanayi Odası 
Başkanı ve BALOSB 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Hasan Ali Eğinlioğlu, 
BALOSB’nin 
yatırımcılarına 
kazandırdığını ifade 
ediyor.

“

“

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ: BALIKESİR SANAYİ BÖLGESİ

Atıksu Arıtma Tesisi Güneşi Sevdi” 
projesi GMKA’nın 1 milyon 750 bin 
TL tutarındaki desteği ile mevcut 630 
kwh kapasiteli GES kapasitesi 900 
kwh’ya ulaşacak.Ayrıca BALOSB 
Gümrük Müdürlüğü kurulması için 
gerekli adımlar da atıldı. Müdürlüğün 
açılışını 2021 yılı son çeyreğine yetiş-
tirme gayreti içerisindeyiz.

BALOSB, BİR DİZİ AVANTAJ 
SUNUYOR

BALSOB’la ilgili yeni yatırımcı-
lara neler söylemek istersiniz, 
hangi mesajları vermek istersi-
niz?

Balıkesir gelişmekte olan otoyol ula-
şım ağı, endüstriyel limanlara kolay 
erişim imkanı, Sanayi merkezlerine 
hızlı ulaşım kolaylığı, Büyük Anadolu 
Lojistik Organizasyonlar (BALO) pro-
jesinin kalbinde yer alması, Gökköy 
Lojistik Merkezi ile ulusal ve ulusla-

rarası pazarlara kolay ulaşım imkanı, 
İzmir, Ankara ve İstanbul bağlantılı 
demiryolu ağı, Edremit ve merkez 
ilçe Altıeylül’de bulunan iki havalima-
nı ile önemli ulaşım güzergahlarında 
yer alıyor. Her ölçekte yatırıma uygun 
arazi varlığı ve endüstriyel hammad-
delere yakınlığı çok çeşitli endüstriyel 

üretime imkan veren Balıkesir, rüzgâr, 
biyokütle, biyogaz, güneş enerjisi ve 
jeotermal enerji üretimi açısından da 
güçlü bir potansiyele sahip. BALOSB 
ulaşım avantajları, güçlü yönetimi, 
dinamik yapısı ve yüksek hizmet ka-
litesiyle yatırımcıların tüm ihtiyaçlarını 
karşılıyor.



İMALAT SANAYİ

TÜRK İMALAT SANAYİ İHRACATÇILARI İÇİN 
OLUMLU BİR DÖNEM UMULUYOR

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Şubatta yeniden eşik değer 50,0’nin 
üzerine çıkarak 51,5 düzeyinde gerçekleşti. İhracat pazarlarındaki talep koşullarında ılımlı 

düzeyde olmakla birlikte geçen yılın eylül ayından beri en güçlü iyileşme gerçekleşti.

Şubatta ihracat iklimindeki iyileşmenin 
ana kaynağı ABD’de olurken, ülkede 
üretim güçlü bir şekilde arttı ve artış hızı 
ocakta kaydedilen yaklaşık 6 yıllık reko-
ru bile geride bıraktı. Almanya’da genel 
ekonomik aktivite, imalat sektöründeki 
güçlü büyümeye rağmen sınırlı arttı. 
Euro Bölgesi’ndeki ekonomilerin birço-
ğunda imalat sanayi performansı olumlu 
seyretti. Rusya’nın üretimi üst üste ikinci 
ay arttı. Çin’de büyüme hız keserken, 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Katar’da üretim, artış eğilimini koru-
du.Türkiye imalat sektörünün ana ihra-
cat pazarlarındaki faaliyet koşullarını öl-
çen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye 
İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin 
Şubat 2021 dönemi sonuçları açıklan-
dı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin 
üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat 
ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki de-
ğerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Ocak ayında 49,9 seviyesinde gerçek-

leşen İstanbul Sanayi 
Odası Türkiye İmalat 
Sektörü İhracat İkli-
mi Endeksi, şubatta 
yeniden eşik değer 
50,0’nin üzerine çı-
karak 51,5 düzeyin-
de gerçekleşti. Son 
ankete göre ihracat 
pazarlarındaki talep 
koşullarında ılımlı 
düzeyde olmakla bir-
likte geçen yılın eylül 
ayından beri en güçlü 
iyileşme gerçekleşti.
Şubatta ihracat ikli-
mindeki iyileşmenin 
ana kaynağı, Türk 
imalat sektörü ihra-
cat pazarının yaklaşık 
yüzde 6’sını oluşturan 

ABD ekonomisi oldu. Bu ülkede üretim 
güçlü bir şekilde arttı ve artış hızı, ocakta 
kaydedilen yaklaşık 6 yıllık rekoru dahi 
geride bıraktı. Türk imalat sanayiinin en 
büyük ihracat pazarı olan Almanya’da 
imalat sektöründeki güçlü büyümeye 
rağmen genel ekonomik aktivite, şu-
batta sınırlı bir artış kaydetti. Covid-19 
salgınına karşı uygulanan kısıtlamaların 
hizmet sektörü faaliyetleri üzerinde de-
vam eden etkileriyle büyüme son se-
kiz ayın en düşük oranında kaydedildi.
Euro Bölgesi’nde yer alan ekonomilerin 
birçoğunda imalat sanayi performan-
sı olumlu seyrederken burada özellikle 
Hollanda ve Avusturya’daki güçlü üre-
tim artışları ön plana çıktı. Öte yandan 
Covid-19 salgınının yansıması olarak 
diğer önemli Avrupa pazarlarında talep 
zayıflıklarının devam ettiği görüldü. Bir-
leşik Krallık’ta üretim hacmi bir önceki 
ay yaşanan belirgin düşüşün ardından 
şubatta yatay seyretti. İtalya’nın üreti-

minde ılımlı artış gözlenirken Fransa ve 
İspanya’da düşüş gerçekleşti.

RUSYA’DA ÜRETİM ARTIŞI 
DEVAM, ÇİN’DE BÜYÜME HIZ 
KESTİ

Rusya’nın üretimi şubatta üst üste ikinci 
ay artış gösterdi. Diğer BRIC ülkelerin-
de ise birbirinden farklı eğilimler dikkat 
çekti. Hindistan’ın ekonomik aktivitesi 
güçlü ve ivme kazanan bir artış gösterdi. 
Çin’de büyüme hız keserken Brezilya’da 
ise üretim ılımlı bir düşüş kaydetti. Şubat 
ayında Orta Doğu’da da değişken bir 
tablo gözlendi. Suudi Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Katar’da üretim artış 
eğilimini korurken Mısır ve Lübnan’da 
ise daralma devam etti. Asya’nın bazı 
bölgelerinde güçlü büyüme gözlendi. 
Tayvan, Singapur ve Güney Kore küre-
sel çapta en iyi performans gösteren 
ülkeler arasında yer aldı. Öte yandan, 
Myanmar’da siyasi istikrarsızlık nede-
niyle imalat sanayi üretiminde sert dü-
şüş yaşandı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İk-
limi Endeksi hakkında değerlendirmede 
bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü 
Andrew Harker, şunları söyledi: “Co-
vid-19’a yönelik aşı uygulamaları dünya 
genelinde bir normale dönüş sürecinin 
başlamasını sağlarken, ihracat talep 
koşullarının Şubat ayında gösterdiği 
iyileşmeyle birlikte Türk imalat sanayi ih-
racatçıları için daha olumlu bir dönemin 
açıldığını umut ediyoruz. Bununla birlik-
te, kısıtlamaların ve tedarik zincirlerinde-
ki aksamaların yakın dönemde büyüme 
potansiyelini sınırlamaya devam edecek 
olması nedeniyle, süreç boyunca pek 
çok zorlukla karşılaşılması olası görü-
nüyor.”

KUZEY MEDYA
������������������������������

Markalarımız
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İMALAT SANAYİ

AŞINDIRICI ENDÜSTRİSİ DE TRENDLERLE BİRLİKTE 
DEĞİŞEREK GELİŞİYOR

Podim Zımpara 
Ticari Direktör 
/ İcra Kurulu 

Başkanı Yasemin 
Şentürk , “ Ürettiğimiz 
her ürün üst seviyede 
kalite süreçlerinden 
geçirilmektedir. Teknik 
satış uzmanlığı ve satış 
sonrası servis bizi 
rakiplerimizden ayıran 
belirleyici noktalardır” 
dedi.

Podim Zımpara, müşterilerine kapsamlı 
bir şekilde aşındırma ve parlatma çö-
zümleri sağlamak için; saha uygulama 
tecrübesi ve yenilikçi-teknolojik üretim 
metotlarıyla dünyanın önde gelen aşındı-
rıcı markalarının hammaddesini bir ara-
ya getiriyor. Bu çözümler, özelleştirilmiş 
zımparalama-parlatma ürünlerden robo-
tik taşlama-parlatma hücrelerinin uygu-
lanmasına kadar çeşitlilik gösteriyor.

Firmanızı tanıtır mısınız, ön planda 
olan hizmetleriniz nelerdir, bu an-
lamda rakiplerinizden hangi özel-
likleriniz ile ayrılıyorsunuz?

35 yıl önce yenilikçi bir girişimcilikle Ah-
met Şentürk tarafından kurulan Podim 
Zımpara, 3M, Sia-Bosch ve Saint Goba-
in gibi birçok tanınmış markanın aşındırı-
cı grubu ürünleriyle , artık her kıtada me-
tal-çelik sektöründeki büyük şirketlerin 
çözüm ortağı konumundadır. Müşterile-
rimizin memnuniyeti bizim için ilk sırada 
yer almaktadır. Aynı zamanda ürettiğimiz 
her ürün üst seviyede kalite süreçlerin-
den geçirilmektedir. Teknik satış uzman-
lığı ve satış sonrası servis bizi rakipleri-
mizden ayıran belirleyici noktalardır. Biz 
her yıl karımızın %30 unu makineleşme, 
yeni ürün geliştirme ve süreç iyileştirme 
olarak bütçelemekteyiz. Yüzey zımpara-
lama operasyonları için robotik hücreler 
ve güvenli ürünler sağlayarak çalışanla-
rın genel sağlığına katkıda bulunurken, 
kusursuz sonuçları hedefleyen metal 
endüstrisine uygun maliyetli ve yenilikçi 
yüzey iyileştirme çözümleri sunuyoruz. 
Kaplamalı aşındırıcı ve elyaf hammad-
deleri grubunda ihtiyaç duyulan her ürü-
nü müşterilerimizdeki her makineye göre 
üretebilir durumdayız. 

Hedef ve yatırımlarınız nedir? İleri-
ye dönük planlarınız nelerdir?

Aşındırıcı endüstrisi en eski endüstriler-
den biri. Ancak farklı pazarlardaki tek-
nolojilerin gelişmesi bizler için fırsatlar 
yaratıyor. Bu nedenle, yalnızca yenilikçi 

şirketler için hayatta kalma şansı olan 
eski ve köklü bir pazar. Bu, şirket olarak 
bizi her zaman dinamik ve yenilikçi olma-
ya itiyor. Paslanmaz çelik ve alüminyum 
hammaddesi işleyen sektörlerde pazar-
da iyi bir konumdayız. Müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştirmeleri 
yapabilmek ve yüzey işlem konusunu bir 
sorun olmaktan çıkartmak firmamız için 
çok önemli.  3 yıl önce hatlarımıza ekle-
nen tam otomatik saplı mop üretim te-
sisimizle birlikte dünyanın sayılı ve önde 
üreticilerinden biri haline geldik. Gerek 
kalite ve servisimiz gerekse üretim kapa-
sitemizle Amerika, Almanya ve Çin gibi 
ülkelerde özellikle hırdavat pazarında iyi 
bir yer edindik. Teknolojik gelişmelere 
paralel olarak; Aşındırıcı endüstrisi de 
trendlerle birlikte değişerek gelişiyor. Bu 
değişime izleyici kalmayarak ürün port-
föyümüzü sektörün yöneldiği tarafa doğ-
ru sürekli geliştiriyoruz.

Aşındırıcı üreticilerinin sayısının artma-
sı nedeniyle; saplı mop ürün grubunda 
son 3 yıldır yaptığımız gibi, belirli parça-
ların üretimi ve geliştirilmesinde uzman 
olmanın önemi büyük. Sadece rekabetçi 
fiyatlar sunarak değil; zamanında servis, 
uygulama için doğru ürün ve profesyo-
nel destekle müşterilerimizin vazgeçile-
mez tedarikçisi olmayı hedefliyoruz.

Son dönemde sektörde ne gibi de-
ğişimler oldu?

Pandemi nedeniyle iş tutuş şekillerinin 
değişmekte olduğu bu zamanda, zama-
nı daha verimli kullanmamızı sağlayan 
çevrimiçi iş trendlerinin bir parçası ol-
manın “olmazsa olmaz” haline geldiğine 
inanıyoruz. Çalışan eğitimleri ve yatı-
rımlarımızı değişimlere göre yönlendi-
rerek geleceğimizi bu doğrultuda inşa 
ediyoruz. Teknolojik gelişmelere paralel 
olarak; Aşındırıcı endüstrisi de trendlerle 
birlikte değişerek gelişiyor. Bu değişime 
izleyici kalmayarak ürün portföyümüzü 
sektörün yöneldiği tarafa doğru sürekli 
geliştiriyoruz.

“

“
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TEMİZ SU TEMİNİ TEKNOLOJİLERİYLE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Su kaynaklarının azalması ta-
sarruflu olmayı artık bir zorun-
luluk haline getiriyor. Wilo, Dün-
ya Su Günü’nde dünyanın ve 
ülkemizin su sorununa dikkat 
çekti.

Su Stresi 2030’dan İtibaren Su 
Krizine Dönüşecek

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak 
gelişen kuraklık, tüm dünyada etkisini 
artırıyor. Birleşmiş Milletler tarafından ha-
zırlanan rapora göre, dünyada 50’den 
fazla ülkede 500 kent 2050 yılında su kıt-
lığı yaşayacak. Türkiye de gelecek 30 yıl 
içerisinde dünya su krizinden etkilenecek 
ülkeler arasında yer alıyor. Raporda 2016 
yılından itibaren İstanbul’un kişi başına 
düşen su miktarının 1.700 metreküpün 
altına düşmesi nedeniyle su stresi ya-
şadığı belirtilirken, 2030 yılından itibaren 
su stresinin su krizine dönüşeceği uyarısı 
yapılıyor.

Akıllı Pompalar ve Yüksek Ve-
rimli Sistemler 

Suyun ve enerjinin verimli kullanımı için 
acil tasarruf önlemlerine başlanması ge-
rektiğini vurgulayan Wilo Türkiye Genel 
Müdürü Mehmet Ürek, ülkemiz için tek 
sorunun barajlardaki yetersiz su olmadı-

ğını belirterek NASA tarafından açıklanan 
Türkiye’nin yer altı suları haritasındaki 
endişe verici sonuçlara dikkat çekti. Wilo 
Grup olarak dünya genelinde 100 milyon 
insanın temiz suya erişimini sağlama he-
defleri doğrultusunda çalışmalarını sür-
dürdüklerini belirten Ürek, su teminine 
yönelik yeni kaynaklar ve yöntemler kul-
lanmaya olanak veren ve optimize edi-
lebilen akıllı pompalar ve yüksek verimli 
sistemler geliştirdiklerini açıkladı.

Tüm dünya ve Türkiye küresel iklim de-
ğişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele 
ediyor. İklim değişikliğinin yol açtığı en 
büyük sorunlardan biri olan kuraklık ise 
ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. 
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ha-
zırlanan rapora göre; dünyada 50’den 
fazla ülkede 500 kent 2050 yılında su kıt-
lığı yaşayacak. Türkiye de gelecek 30 yıl 
içerisinde dünya su krizinden etkilenecek 
ülkeler içerisinde yer alıyor. 2016 yılından 
itibaren İstanbul’un kişi başına düşen su 
miktarının 1.700 metreküpün altına düş-
mesi nedeniyle su stresi yaşadığını or-
taya koyan BM raporu, 2030 yılından iti-
baren su stresinin su krizine dönüşeceği 
uyarısıyla dikkat çekiyor.Su kaynaklarının 
azalması gerek günlük hayatta gerekse 
sanayide tasarruflu olmayı artık bir zorun-
luluk haline getiriyor.
 
Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet 

Ürek, “Geçtiğimiz günlerde NASA, res-
mi internet sitesi üzerinden Türkiye’nin 
yer altı sularının durumuyla ilgili bir harita 
paylaştı ve durumu değerlendirdi. Yayın-
lanan haritaya göre Türkiye’deki yer altı 
suları ortalama seviyenin ciddi derecede 
altına inmiş durumda. Buradan da an-
laşılacağı üzere Türkiye’deki tek sorun 
barajlardaki yetersiz su oranı değil aynı 
zamanda yer altı sularımız da hızla aza-
lıyor. Bu sonuçlar 7’den 70’e herkese su 
tasarrufu konusunda daha dikkatli ve bi-
linçli olmak gibi bir sorumluluk yüklüyor.

Suyu ve enerjiyi verimli kullanmak için 
acilen tasarruf önlemlerine başlamamız 
gerekiyor. İçme suyu miktarının da her 
geçen gün azalması su teminine yönelik 
çözümleri daha da önemli hale getiriyor. 
Wilo olarak su teminine yönelik yeni kay-
naklar ve yöntemler kullanmaya olanak 
veren ve optimize edilebilen pompalar ve 
sistemler geliştiriyoruz. Amacımız dünya 
genelinde 100 milyon insanın temiz suya 
erişimini sağlamak ve bu yönde çalışma-
larımızı sürdürüyoruz” dedi.
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GAYRİMENKUL

GAYRİMENKULDE SON DURUM NE?
ENDEKSA’DAN KOBİLIFE’A ÇOK ÖZEL DEĞERLENDİRMELER

Endeksa Genel 
Müdürü Görkem Öğüt, 
gayrimenkulün son 
derece önemli bir karar 
olduğunun özenle altını 
çizdi.

Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, 
gayrimenkulde yaşanan son durumu 
KOBİLIFE’a değerlendirdi.

İSTANBUL’DA 252 BİN 353 
ADET SATILMAYI BEKLEYEN 
KONUT STOKU BULUNUYOR

İstanbul yapı stoku ilçelere göre 
değerlendirir misiniz?

Yeni nesil gayrimenkul değerleme ve 

İlçeler   Ortalama Pazarlama Süresi (Gün) Stok Adedi Stok Oranı (%)
Esenyurt  65   18.910  4
Kadıköy  73   17.126  6
Beylikdüzü 69   14.879  10
Maltepe  63   12.983  6
Bahçelievler 69   12.069  6
Küçükçekmece 71   11.365  4
Başakşehir 71   11.093  6
Pendik  64   9.547  3
Ümraniye 66   9.324  3
Sancaktepe 62   8.709  5
Kartal  71   8.342  4
Sarıyer  89   7.697  5
Çekmeköy 62   7.310  6
Üsküdar  76   7.041  3
Avcılar  65   6.849  4
Ataşehir  75   6.790  4
Şişli  86   6.785  5
Kağıthane 71   6.751  4
Bakırköy  86   5.565  6
Sultangazi 62   5.526  3
Büyükçekmece 79   5.410  4
Bağcılar  65   5.288  2
Beşiktaş  81   5.190  6
Fatih  67   5.121  3
Gaziosmanpaşa 65   4.814  3
Tuzla  64   4.075  3
Esenler  63   3.129  2
Güngören 67   3.097  3
Zeytinburnu 67   3.080  3
Silivri  66   3.048  2
Arnavutköy 62   2.872  2
Beyoğlu  78   2.487  2
Sultanbeyli 61   2.335  2
Bayrampaşa 65   2.172  2
Eyüpsultan 79   1.790  1
Beykoz  91   1.630  2
Şile  68   1.195  3
Çatalca  79   556  1
Adalar  96   403  2

GAYRİMENKUL

lokasyon analizi platformu Endeksa.
com’un verilerine göre, İstanbul’da 252 
bin 353 adet satılmayı bekleyen konut 
stoku bulunuyor, stok oranı %4 ve or-
talama konut pazarlama süresi 68 gün. 

İstanbul’da ilçelere göre durum 
ne?

İstanbul ilçeleri içinde konut stoku en 
yüksek olanlar sırasıyla Esenyurt, Ka-
dıköy, Beylikdüzü, Maltepe ve Bahçe-
lievler, stok adedi en düşük ilçeler ise 
Eyüpsultan, Beykoz, Şile, Çatalca ve 
Adalar oldu. Esenyurt’ta 18 bin 910, Ka-
dıköy’de 17 bin 126, Beylikdüzü’nde 14 
bin 879, Maltepe’de 12 bin 983, Bah-
çelievler’de 12 bin 069; Eyüpsultan’da 
bin 790, Beykoz’da bin 630, Şile’de bin 
195, Çatalca’da 556, Adalar’da ise 403 
adet stok bulunuyor. Stok oranları ince-
lendiğinde, Beylikdüzü’nün %10 ile en 
yüksek orana sahip olduğu görülüyor. 
Beylikdüzü’nden sonra %6 stok oranı 
ile Kadıköy, Maltepe, Bahçelievler, Ba-
şakşehir, Çekmeköy, Bakırköy ve Be-
şiktaş geliyor. Stok oranının en düşük 
olduğu ilçeler ise %1 ile Eyüpsultan ve 
Çatalca.

2021 YILINDA DA KONUT 
FİYATLARINDA DÜŞÜŞ 
BEKLEMİYORUZ

Uzun zamandır sessiz seyreden 
gayrimenkul sektörünü değerlen-
dirir misiniz?

2020 yılında, gayrimenkul sektörü mart, 
nisan ve mayıs aylarında pandemiden 
oldukça negatif etkilendi ve konut sa-
tış adetlerinde sert düşüşler görüldü. 
Haziran ayında açıklanan cazip konut 
kredisi kampanyası ile sektör toparlan-
dı ve geçen senenin üstünde bir satış 
rakamı ile yıl kapandı. Son aylarda hem 
faiz oranlarının artması, hem de konut 
alım talebinin karşılanması ile konut 
satış adetleri düştü. Ocak ayında 70 
bin 587 olarak gerçekleşen konut satış 
adedi, Şubat ayında 81 bin 222 oldu. 
Bu rakam, geçen sene Şubat ayının 
%31,6 altında. Diğer yandan pandemi 
ile yeni yaşam düzeni yeni konut tale-
bini artırdı ve bu da özellikle konut satış 
fiyatlarının artmasına neden oldu. Yaz-
lık bölgelerde yıllık fiyat artışı %50’nin 
üzerinde gerçekleşti. Konut stoklarının 
düşmüş olması ve yeni konut üretim 

maliyetlerinin artmış olması nedeniyle 
2021 yılında da konut fiyatlarında düşüş 
beklemiyoruz. Ocak ve şubat aylarında 
düşük konut satış adetlerine rağmen 
sektörün bahar aylarında toparlanaca-
ğını düşünüyorum.

GAYRİMENKUL ÖNEMLİ BİR 
YATIRIM KARARI

Gayrimenkul alacaklara neler 
önerirsiniz?

Gayrimenkul önemli bir yatırım kararı. 
Karar vermeden önce hem gayrimenku-
lün olduğu bölgenin hem de gayrimen-
kulün dikkatlice incelenmesi gerekir. 
Bölgedeki gayrimenkul değer değişimi 
nasıl, gelecek dönemde ne bekleniyor; 
bölgedeki yaşam alanları, ulaşım proje-
leri nasıl bunların değerlendirilmesi ge-
rekiyor. Artık bireyler bu araştırmayı tüm 
detayı ile Endeksa.com’dan kendileri 
kolayca yapabilir, ya da Endeksa üyesi 
emlak danışmanlarından yardım alabi-
lirler. Bölgenin yanı sıra gayrimenkulün 
gerçek değeri, bölgedeki emsaller de 
detaylı olarak incelenmeli. 
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GÖRSELLİĞİN VE ESTETİĞİN TÜM ALANLARDA ÖNEMİ BÜYÜK

ELON Mimari Tasarım ku-
rucuları Elif İlay Erdem ve 
Onurcan Kıvanç, “Mimari 

faaliyetlerimiz, tüm sektörlere 
hitap eden 3 boyutlu tasarım ve 
görselleştirme hizmetlerimiz ile 
siz değerli kullanıcılarımızla ça-
lışmaktan mutluluk duyacağı-
mızı belirtmek isteriz” dedi.

Eğitimlerini sanatçı olarak alan mimarlar 
ELON Mimari Tasarım kurucuları Elif İlay 
Erdem ve Onurcan Kıvanç, tüm projele-
rinde sanatsal düşüncelere ve dokunuş-
lara yer veriyor. Bu noktada farklılıklarını 
ortaya koyuyorlar.

Firmanızı tanıtır mısınız, ön planda 
olan hizmetleriniz nelerdir, bu an-
lamda rakiplerinizden hangi özel-
likleriniz ile ayrılıyorsunuz?

ELON Mimari Tasarım kurucuları Elif İlay 
Erdem ve Onurcan Kıvanç olarak mimar-
lık sektöründe akılcı, yenilikçi, çevreci 
ve geleceğe yönelik hizmetler vermekte 
olan bir firmayız.

Tüm düşünceleri, paylaşımları ve yenilik-
leri takip ediyoruz. Belli kalıplara sığma-
yıp fonksiyonel tasarımlara, konfora ve 
kullanıcı dostu mekanlara yer veriyoruz. 
Tasarım sürecinin başlangıcından itiba-
ren kullanıcıların isteklerini göz önünde 

tutarak, süreci 
ilerletiyoruz. Gü-
nümüzün ve gele-
ceğin gereksinim-
lerine ön planda 
yer verip çevreci 
bir yaklaşımla bu 
detayları harman-
lıyoruz. Mimari ta-
sarımlarımızı, gün 
geçtikçe gelişen 
teknolojiyi kullana-
rak gerçeğe yakın 
görselleştirme ile 
destekliyoruz.

Mimari projelen-
dirme, mekan 
tasarımları, 3 
boyutlu tasarım 

ve görselleştirme, animasyon hizmet-
leri veriyoruz. Ağırlıklı olarak alanımızda 
yoğunlaştığımız  3 boyutlu tasarım ve 
görselleştirmenin, değişen ve gelişen 
dünyada tüm sektörlerde kullanımının 
gün geçtikçe arttığını, birçok sektörde 3 
boyutlu görselleştirmeye önem veren fir-
maların diğer firmalardan olumlu yönde 
farklılaştığını görüyoruz. Bizler bu hizmet-
leri inşaat ve mimari ile sınırlı tutmayıp, 
tüm sektörler için sağlıyoruz. Görselliğin 
ve estetiğin tüm alanlarda öneminin bü-
yük olduğuna inanıyoruz. Eğitimimizi bir 
sanatçı olarak aldığımız mimarlar olarak, 
tüm projelerimizde sanatsal düşüncelere 
ve dokunuşlara yer veriyoruz. Bu nokta-
da farklarımızı ortaya koyuyoruz.

Hedef ve yatırımlarınız nedir? İleri-

ye dönük planlarınız nelerdir?

Alanımızda çalışmalarımızı en iyi şekilde 
ilerletip, ülkemizde ve yurtdışında insan-
lara ulaştırmak başlıca hedefimizdir. Bu 
hedefimizi gerçekleştirmek konusunda 
yapabileceğimiz faaliyetlerin en başında 
kendimize yapacağımız bilgi ve tecrübe 
yatırımıdır. Emin adımlarla bu hedefimize 
doğru ilerliyoruz.

Son dönemde sektörde ne gibi de-
ğişimler oldu?

Pandemi döneminde evlerimizde geçir-
diğimiz vaktin artışı bir bakıma yaşam 
alanlarımızda konfor ve fonksiyonellik ko-
nusunda bir arayışa neden oldu. Sosyal 
hayatımızı ve iş hayatımızı yaşam alanla-
rımıza sığdırmaya çalıştık. Mekansal bazı 
alanlar kullanıcı özelinde mekanlara dö-
nüştürülmeye çalışıldı. Mekanların ölçü-
sel kısıtlılığı bu arayışlarımıza bir çözüm 
olamadı. Görüyoruz ki günümüz tasarım-
ları bu noktada yetersiz kaldı. Bir diğer 
noktadan ele alırsak betonarme içinde 
hayatımıza devam etme durumu kulla-
nıcıyı nefes alamaz hale getirdi. Yaşam 
alanlarımızı fonksiyonellikten uzak şekil-
de düzenlerken fark etmeden küçülttü-
ğümüz balkon, teras, bahçe gibi mekan-
ların ihtiyacı mimarların ve tasarımcıların 
çözüm üretmesi gereken bir konu haline 
geldi. Doğal havalandırmanın, kullanı-
cıların temiz havaya erişimlerinin konut 
projelerinde ki önemini anlamamıza yar-
dımcı oldu. Bu örnekler gibi aslında daha 
birçok örnek mimaride aslında köklü de-
ğişikliklere zemin hazırladı.
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BOZKURT: TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN 
YENİ İHRACAT KANALLARINA AÇILMALIYIZ

Alanında dünyanın 3 büyük 
ihtisas fuarından birisi olan 
Uluslararası Asansör İstanbul, 
küresel ölçekte ertelenen satın 
alma taleplerini karşılayarak, 
katılımcılarına işlerini büyütme 
fırsatı sunacak.

7 – 10 Temmuz tarihlerinde Tüyap Bey-
likdüzü’nde 17.’sini düzenleyecekleri 
organizasyon hakkında açıklama yapan 
Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Seda 
Bozkurt, “Ülkemizde yaklaşık 550 bin 
asansör, günde ortalama 50 milyon yol-
cu taşıyor. Yıllık ortalama 1 – 1,5 milyar 
dolar civarında bir ciroya sahip olan 
Türkiye asansör sektörü 2019’u yaklaşık 
230 milyon dolar ihracata karşılık 98,6 
milyon dolar ithalatla kapattı.

En çok ihracat yaptığımız 15 ülke, kom-
şularımız ve yakın coğrafyadaki ülkeler. 
Asansör firmalarımızın, özellikle bu gün-
lerde yeniden şekillenmeye başlayan 
dünya tedarik zincirindeki yerini sağ-
lamlaştırması için farklı pazarlara ve yeni 
ihracat kanallarına açılması kaçınılmaz. 
Bu noktada Asansör İstanbul Fuarı, 
önemli bir görev üstleniyor” dedi. 2019 

yılındaki son buluşma-
da toplam 96 ülkeden 
28.868 profesyonel zi-
yaretçiyi ağırladıklarını 
belirten Bozkurt, Ulusla-
rarası Asansör İstanbul 
Fuarı’nın, 2021 yılında 
da katılımcılarına ben-
zersiz ticaret fırsatları 
sunmaya devam ede-
ceğini söyledi.

Yaşanan tüm global 
gelişmelere rağmen, 
ticaret ağlarını aralıksız 
büyütmeyi amaçlayan 
Tarsus Turkey, 7 – 10 
Temmuz 2021 tarihlerin-
de gerçekleşecek olan Asansör İstanbul 
Fuarı’nı gerekli tüm önlemler ve tedbir-
ler eşliğinde katılımcı ve ziyaretçileriyle 
buluşturmaya hazırlanıyor. “2020 yılı 
boyunca ertelenen taleplerin, 2021 yı-
lında tüm sektörlerde dünya pazarında 
ekonomik krizler sonrasında yaşanan 
büyümelere benzer bir büyüme yarata-
cağı öngörülüyor. 

Her geçen yıl yerel ve uluslararası zi-
yaretçi sayısını hızla artıran Asansör İs-
tanbul, davet ettiği yüksek bütçeli satın 
almacılar sayesinde, milyonlarca dolar-
lık anlaşmalara ev sahipliği yapacak” 
diyen Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü 
Seda Bozkurt, Asansör İstanbul katılım-
cılarının, yenilenen tedarik zincirlerinde 
kendilerine sağlam yerler bulabileceğini 
vurguladı.

Virüse Karşı Yeni Nesil 
Asansörler de Fuarda 
Sergilenecek

Asansöre dair tüm ürün, makine, mal-
zeme, ekipman ve teknolojilere ev sa-
hipliği yapacak olan Uluslararası Asan-
sör İstanbul 2021’de, makine ve motor 
sistemlerinden kumanda sistemlerine, 
sinyalizasyondan elektronik sistemlere, 
kabin ve karkaslara, kat & kabin kapıla-
rından raylara, askı halatlarından işaret 

ve etiketlemeye, yürüyen merdiven ve 
yollardan tamamlayıcı ekipmanlara ka-
dar binlerce ürün bir arada sergilenecek.

Ayrıca fuarda, virüs bulaşma riskini en 
aza indirmeye yardımcı temassız çağrı 
sistemiyle çalışan asansörlerden, bak-
teri ve mikrop oluşumunu engelleyen 
çözümlere, kendi kendini temizleyen ka-
binlerden, buton yerine hologram tekno-
lojilerine sahip asansörlere kadar farklı 
çözümler de ziyaretçilerle buluşacak.
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GÜNSAN ELEKTRİK, GEP CLUB GİBİ 
DİJİTAL YENİLİKLERE İMZA ATIYOR

Günsan Elektrik, Türkiye’nin en önemli projelerine çözüm ortaklığı yapıyor, tüm paydaşlarıyla 
diyaloğunu sürekli kılarak sektörde bir ilk olan GEP CLUB gibi dijital yeniliklerle imza atıyor.

Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü 
Alişan Çapan: “Dünyanın yaşadığı di-
jital kabuk değişimi karşısında siste-
mimizi yeniliklere hızla adapte ederek 
değişen beklentilere cevap vermek 
önceliğimiz. Bu anlamda 2021, bizim 
için dijitalleşmeye odaklanacağımız bir 
yıl olacak. Omni Channel Marketing 
yaklaşımımız sayesinde hedef kitlemize 
pek çok farklı kanaldan doğru zaman-
da doğru iletişim ile ulaşmaya ve etkili 
bir müşteri deneyimi sağlamaya devam 
edeceğiz” dedi.

Günsan Elektrik, dinamik mekanizması 
sayesinde farklı yaşam alanlarına yöne-
lik herkes için kullanımı kolay, güvenli 
ve estetik ürünlerimizle farklı kullanım 
ihtiyaçlarına cevap veriyor. Türkiye’nin 
en önemli projelerine çözüm ortaklığı 
yapıyor, tüm paydaşlarıyla diyaloğunu 
sürekli kılarak sektörde bir ilk olan GEP 
CLUB gibi dijital yeniliklerle imza atıyor.

Firmanızı tanıtır mısınız, ön plan-
da olan hizmetleriniz nelerdir?

Anahtar priz ve elektrik aksesuarları 

sektörünün lider temsilcilerinden biri 
olarak 1982 yılından bu yana inovatif 
ürün yelpazemiz ve yenilikçi yakla-
şımımızla fark yaratıyoruz. Geleceği 
şekillendiren teknolojileri işimize hızla 
uyarlayarak, birçok endüstrinin kalbini 
oluşturan çözümlerimizle tesislerin ih-
tiyaç ve beklentilerine cevap veriyoruz. 
Saha dinamikleri ve küresel paramet-
releri merkeze alan Ar-Ge destekli yeni 
teknoloji ve trendlerden oluşan 17 bin 
parçalık ürün gamımız mevcut. Ekono-
minin itici gücünü oluşturan inşaat en-
düstrisi için elektrik anahtar priz serileri, 
grup priz, otomatik sigortalar, kompakt 
şalterler, kaçak akım röleleri, sigorta ku-
tuları ve aksesuarları üretiyoruz.  Bizi ra-
kiplerimizden ayıran en önemli argüma-
nımız hedef odaklı stratejik adımlarımız, 
dijital sistemlere entegre olabilen yapı-
mız ve sektöre kazandırdığımız inovatif 
bakış açısı. Dinamik mekanizmamız sa-
yesinde farklı yaşam alanlarına yönelik 
herkes için kullanımı kolay, güvenli ve 
estetik ürünlerimizle farklı kullanım ihti-
yaçlarına cevap veriyoruz. 

GEP CLUB projenizden bahseder 
misiniz?
 
Sadece nihai tüketicinin değil sektör 
paydaşlarımızın ve iş ortaklarımızın 
beklentilerine de maksimum oranda 
cevap verebilmek amacıyla dijital çö-
zümler üzerinde çalışmalar yürütüyo-
ruz. Bu çalışma neticesinde online bir 
platform olan ve işimizi oluşturan değer 
zincirinin son halkası elektrikçileri de 
içine alan bir ekosistem oluşturduk. 
GEP CLUB, tüm iş ortaklarımızla iletişi-
mi ve etkileşimi merkeze alan, aradaki 
iş birliğini güçlendirecek, son gelişme 
ve trendlerden hızlıca haberdar eden 
ve çeşitli eğitim içeriklerinin yer aldığı 
interaktif bir alan. ‘Kazan-kazan’ fikri 

üzerine kurulu olduğundan temelde 
birçok ayrıcalık ve avantaj sunan GEP 
CLUB, Günsan bünyesinde yer alan 
ürünlere, kampanyalara, birçok eğitim 
materyaline ve gerekli teknik kaynakla-
ra ev sahipliği yapıyor. En önemlisi de 
teknik bilgi gerektiren montaj gibi içe-
rikler konusunda zengin bir kütüphane 
sunuyor. Aynı zamanda elektrikçiler 
onaylı iş ortaklarından satın aldıkları her 
ürünle puan kazanarak bu puanları tek-
nolojiden giyime farklı ihtiyaçlarını kar-
şılamak için alışverişe de dönüştürüyor.
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ÇETİNKOL: ÖNEMLİ OLAN TEKNOLOJİYİ 
BAŞARILI UYGULAMAK 

Hilti Türkiye Genel Müdürü 
Banu Deniz Çetinkol: “Hil-
ti olarak hedef ve yatırım 

planlarımızı ‘Sürdürülebilir, de-
ğer yaratan bir organizasyon 
olma’ stratejimiz doğrultusunda 
belirliyoruz. Bu kapsamda önü-
müzdeki dönemde dijitalleşme 
ve inşaat sektöründe verimliliği 
artıracak ürün, servis ve yazı-
lımlar en büyük önceliğimiz ol-
maya devam edecek” dedi.

Hilti, asıl önemli olanın teknolojiyi başarılı 
bir şekilde uygulamak ve organizasyon 
içinde değişim yönetimini yürütme be-
cerisine sahip olmak olduğuna inanıyor. 
Bu kapsamda müşterilerinin yeni dijital 
çözümleri benimsemelerine de yardımcı 
olarak sektöründe fark yaratmaya çalışı-
yor.

Firmanızı tanıtır mısınız, ön planda 
olan hizmetleriniz nelerdir, bu an-
lamda rakiplerinizden hangi özellik-
leriniz ile ayrılıyorsunuz?

Hilti, 1941 yılında Martin Hilti tarafından 
160 kilometrekarelik yüzölçümü ile dün-
yanın en küçük ülkelerinden biri olan 
Lihtenştayn Prensliği’nde küçük bir aile 
şirketi olarak kuruldu. Bugünse dünya ge-
nelinde 6 kıtada, 120 farklı ülkeden 30 bin 
çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 40 yıla ya-
kın süredir de Türkiye pazarında olan Hilti, 
ileri teknoloji ürünler ve çözümler sunuyor.

Ar-Ge’ye ciddi yatırımlar yaparak kullanı-

cıların sağlık ve güvenliğini koruyan üs-
tün performanslı yeni teknolojiler, inovatif 
ürünler ve patentli sistemler geliştiren Hil-
ti’nin ana ürün gamı içinde; kırıcı-deliciler, 
akülü sistemler, direkt tespit sistemleri, 
dübel sistemleri, elmaslı delme-kesme 
sistemleri, barutlu ve gazlı çivi çakma 
sistemleri, kesme ve taşlama sistemleri 
ve lazerli ölçme sistemleri ile yapılarda 
yangın güvenliği amacıyla kullanılan pasif 
yangın durdurucu ürünler yer alıyor. An-
cak Hilti bu ürünlerden çok daha fazlası. 

Ekipman ve makina 
parkuru yönetimi ser-
visleri, sertifikalı İSG 
eğitimleri, mühendis-
lik hizmet ve yazılım-
larıyla müşterilerimize 
proseslerinde verim-
lilik ve imalatlarında 
hız kazandırıyoruz. 
Türkiye’de 250 kişilik 
kadromuz, yaklaşık 10 

bin ürünümüz, 5 mağazamız, 1 eğitim ve 
teknik servis kuruluşumuz ile inşaat, ener-
ji ve endüstri sektörüne hizmet veriyoruz.

Hedef ve yatırımlarınız nedir? İleri-
ye dönük planlarınız nelerdir?

Hilti olarak hedef ve yatırım planlarımızı 
‘Sürdürülebilir, değer yaratan bir organi-
zasyon olma’ stratejimiz doğrultusunda 
belirliyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki 
dönemde dijitalleşme ve inşaat sektö-
ründe verimliliği artıracak ürün, servis ve 
yazılımlar en büyük önceliğimiz olmaya 
devam edecek. Türkiye’de kurduğumuz 
partnerliklerle yerel üretimi artırmayı da 
sürdüreceğiz. Şimdiye kadar olduğu gibi 
bu yıl da sunduğumuz çözümlerle iş or-
taklarımızı ve müşterilerimizi verimlilik 
konusunda destekleyerek onların zaman-
dan ve iş gücünden tasarruf etmelerini 
sağlayacağız.
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ŞUA İNŞAAT, MODERN MİMARİNİN BULUŞTUĞU 
YAPILARA İMZA ATIYOR

Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, “Geleceğe yön veren yapılar oluşturma 
hedefiyle çıktığımız bu yolda, hayatın ve yatırımın merkezinde yükselen projelerimizle elit bir 

yaşam konseptinin yanı sıra yüksek kazanç vadediyoruz” dedi.

Şua İnşaat, ilerleyen dönemlerde de çağın 
şartları doğrultusunda toplumun değişen 
beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt verebilmek 
adına sürekli yenilenen ve ileri teknolojiy-
le modern mimarinin buluştuğu yapılara 
imza atan kalite odaklı bir şirket olmak için 
var gücüyle çalışmaya devam ediyor. 

Firmanızı tanıtır mısınız, ön planda 
olan hizmetleriniz nelerdir, bu an-
lamda rakiplerinizden hangi özellik-
leriniz ile ayrılıyorsunuz?

Şua İnşaat olarak inşaat sektöründe 1992 
yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz. 
Köklü geçmişimiz, güçlü finansal yapımız, 
yüksek kalite anlayışımız, yenilikçi mimari 
tarzımız ve doğaya dost yaklaşımımız ile 
bugüne kadar binlerce konut ve ticari üni-
teye imza attık. 2013 yılından bu yana da 
kentsel dönüşüme destek veriyoruz. Ha-
yata geçirdiğimiz projelerle yalnızca bir ev 
inşa etmiyor aynı zamanda sürdürülebilir 
bir gelecek de tasarlıyoruz. Yola çıktığımız 
ilk günden bu yana kendimize “Daha iyi 
bir gelecek için ne yapabiliriz?” sorusu-
nu soruyoruz. Bu soruya çağın şartları ve 
toplumun değişen ihtiyaçları doğrultusun-

da bir yanıt verebilmek adına da sürekli 
çalışıyor, ileri teknolojiden yararlanarak 
sürdürülebilir yapılara imza atmaya de-
vam ediyoruz. Şehirleşmenin hızla artması 
teknolojik ve çevre dostu projelere olan 
ihtiyacı da aynı hızla artırıyor. Enerji kay-
nakları giderek azalırken enerji ihtiyacının 
da hızla arttığı bu dönemde verimlilik ve 
tasarruf kritik öneme sahip. Biz de bu ih-
tiyacı göz önünde bulundurarak hayata 
geçirdiğimiz projelerimizde gri su arıtma 
sistemi ile hem banyo, mutfak ve lava-
bolarda kullanılan suları hem de yağmur 
sularını arıtıyoruz. Bu sayede tüm peyzaj 
alanlarının sulama çalışmaları ve klozet 
rezervuarlarında kullanılacak su ihtiyacı 
karşılanıyor. Projelerde ortak alanların ay-
dınlatma ve sıcak su ihtiyacı içinse güneş 
panellerimiz ile güneş enerjisinden yarar-
lanıyoruz. Geniş pencerelerle gün ışığının 
daire içlerine girişini maksimum seviyeye 
çıkarıyoruz. Güneşe karşı yüksek perfor-
manslı koruma ve ısı tasarrufu sağlayan 
özel camlarla, daire içlerinde ısı ve morö-
tesi ışık artışına neden olabilecek güneş 
enerjisini en aza indirerek sıcak havalarda 
klima kullanımını minimize ediyoruz. 

Hedef ve yatırımlarınız nedir? İleriye 
dönük planlarınız nelerdir?

Covid-19 süreci ile tüm sektörlerde iyi bir 
planlama yapmanın ve zorlu ekonomik 
şartlarda devamlılığı sağlamanın ne kadar 
önemli olduğu çok daha iyi anlaşıldı. Şua 
İnşaat olarak, her adımını planlı bir şekilde 
atan ve 30 yıla yakın süredir güven inşa 
eden bir şirketiz. Her zaman olduğu gibi 
bugün de aynı düsturla çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Şu an önümüzdeki dö-
nem için planladığımız yeni projelerimiz 
üzerinde çalışıyoruz. Bir yandan proje 
geliştirme konusuna odaklanırken di-
ğer yandan mevcut konutlarımız ile ticari 
ünitelerimizin satışına devam ediyoruz. 
Gündemimizdeki projelerle sürdürülebi-
lir geleceğe hizmet etmeyi hedefliyoruz. 
Şua İnşaat olarak ilerleyen dönemlerde 
de çağın şartları doğrultusunda toplumun 
değişen beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt ve-
rebilmek adına sürekli yenilenen ve ileri 
teknolojiyle modern mimarinin buluştuğu 
yapılara imza atan kalite odaklı bir şirket 
olmak için var gücümüzle çalışmaya de-
vam edeceğiz. 

MAKALE

İŞ HAYATINDA UZAKTAN ÇALIŞMA
Çiğdem Üstgül / Serbest Muhasebeci Yeminli Mali Müşavir

4857 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinde yer alan “Uzaktan 
Çalışma” kavramı 2016 yılından beri mevzuatta yer alsa da ne 
işverenler ne de çalışanlar tarafından pek bilinmiyor veya tercih 
edilmiyordu. Ancak 2020 yılında ortaya çıkan Cevid-19 pande-
misi sebebiyle salgının yayılmasını önlemek amacıyla sosyal 
mesafenin gerekliliği uzaktan işlerini yürütebilecek çalışanların 
işyerine gelmeden evlerinden çalışmasını yaygınlaştırmış. Bazı 
çok sayıda şirket tarafından kalıcı olarak uygulanmak istenen bu 
modelin 10.03.2021 tarihli Yönetmelik ile genel esasları, dikkat 
edilmesi gereken hususlar ve işçi ile işverenlerin hak ve yüküm-
lülüklerinin neler olduğu konusunda düzenleme yapılmıştır. Yö-
netmelikte yer alan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir.

Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş or-
ganizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da tekno-
lojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına 
dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

Uzaktan çalışmaya geçiş: İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalış-
ma sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işyerinde çalışan 
işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, 
uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir.

İşçi uzaktan çalışma yapmak istiyorsa talebini yazılı olarak iletil-
melidir. İşveren tarafından işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan 
çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslara 
göre değerlendirilmeli ve değerlendirme sonucu otuz gün içinde 
işçiye yazılı olarak bildirilmelidir. Talebin kabul edilmesi halinde 
yönetmeliğe uygun şekilde yazılı sözleşme yapılmalıdır. Uzaktan 
çalışmaya geçen işçi, tekrar işyerinde çalışma talebinde buluna-
bilir. Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle 
işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması 
halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı 
aranmaz. 

Sözleşmenin şekil ve içeriği: Uzaktan çalışmaya ilişkin iş 
sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmalıdır.  Sözleşmede; işin tanımı, 
yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine 
ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman 
ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle 
iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hüküm-
ler yer almalıdır.

Çalışma mekânının düzenlenmesi: Gerekli olması halinde, 
uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş 
yapılmaya başlamadan önce tamamlanır. Bu düzenlemelerden 
kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile 
işveren tarafından birlikte belirlenir.

Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı: Uzaktan 

çalışanın mal ve hizmet üretimi 
için gerekli malzeme ve iş araç-
larının iş sözleşmesinde aksi 
kararlaştırılmamışsa işveren 
tarafından sağlanması esastır. 
Bu malzeme ve iş araçlarının 
kullanım esasları ile bakım ve 
onarım koşulları açık ve anlaşı-
lır bir şekilde uzaktan çalışana 
bildirilmelidir.

Üretim maliyetlerinin kar-
şılanması: İşin yerine geti-
rilmesinden kaynaklanan mal 
veya hizmet üretimiyle doğ-
rudan ilgili zorunlu giderlerin 
tespit edilmesine ve karşılan-
masına ilişkin hususlar iş söz-
leşmesinde belirtilmelidir.

Çalışma süresinin belir-
lenmesi: Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süre-
si iş sözleşmesinde belirtilir. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara 
bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik 
yapılabilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin ka-
bulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

İletişim: Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve za-
man aralığı uzaktan çalışan ile işveren tarafından belirlenir. 

Verilerin korunması: İşveren; uzaktan çalışanı, işyerine ve 
yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme 
kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmeli ve bu verilerin 
korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almalıdır. İşveren, korun-
ması gereken verinin tanım ve kapsamını sözleşmede belirleme-
lidir. Verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen 
işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması zorunludur.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması: 
İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak 
iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendir-
mekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve 
sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla 
yükümlüdür.

Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler: Tehlikeli kim-
yasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin 
işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, bi-
yolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini 
içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.
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LASTİKOTOMOTİV

BİLALOĞLU: DOĞUŞ OTOMOTİV, YENİLENEBİLİR 
ENERJİDEKİ YATIRIMLARIYLA GÖZ DOLDURUYOR

TAMER: YENİ LASTİK-BULUCU PLATFORMUMUZ İLE 
FİLO YÖNETİCİLERİNE YARDIMCI OLUYORUZ

Doğuş Otomotiv İcra ve Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali Bi-
laloğlu, yenilenebilir enerji 
alanında firma olarak önemli 
yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bilaloğlu ile firmanın çalış-
malarını değerlendirdik.

ŞİRKETİMİZİN ELEKTRİK 
İHTİYACININ YÜZDE 62’SİNİ 
KARŞILAYACAK

Doğuş Otomotiv, Şekerpınar’da 
bulunan merkezinde elektrik ih-
tiyacını üretmek için solar enerji 
sistemi kuruyor. Konuyu detay-
landırır mısınız?

Doğal kaynakların kullanımını azaltarak 
çevrenin korunması konusunda somut 
adımlar atmayı en önemli hedeflerimiz 
arasında görüyoruz. Bu amaçla enerji 
tüketiminin yönetimi ve çevresel etki-
mizi azaltmak anlamında bu yatırımı 
hayata geçiriyoruz. Şekerpınar’da yer 

alan Doğuş Otomotiv Lojistik Merkezi’n 
çatısında 19 bin metrekarelik alanında, 
yaklaşık 12,5 milyon TL’lik yatırımla 
kurulacak 11 bin 500 adet solar panel 
kuracağız. Bu sistem şirketimizin elekt-
rik ihtiyacının yüzde 62’sini karşılaya-
cak. Aynı zamanda yaklaşık 1600 ton 
karbon salınımını da önlemiş olacağız.  
Yakın zamanda ihaleyi gerçekleştirip, 
kurulumu 2021 yılı içerisinde tamamla-
mayı düşünüyoruz. 

ÇEVRE POLİTİKASI

Yenilenebilir enerji kaynakları, 
dünyamızın geleceği açısından 
son derece önemli. Doğuş Oto-
motiv’in yenilenebilir enerji ya da 
enerji verimliliğine bakışını de-
ğerlendirir misiniz?

Doğuş Otomotiv ve tüm kilit paydaş-
larının en önemli beklentileri arasında 
ekolojik çevrenin korunması, kaynakla-
rın tasarruflu kullanılması ve sıfır atık uy-
gulamaları yer alıyor. Şirket olarak 2010 
yılında yayınladığımız Çevre Politikası 

ve 2014 yılında buna eklenen Enerji Ve-
rimliliği, Su Yönetimi, Atık Yönetimi po-
litikalarıyla ekolojik çevreye verdiğimiz 
önemi açık bir biçimde beyan etmiştik. 
İklim değişikliğinden kaynaklanabile-
cek orta ve uzun vadeli riskleri yönete-
bilmek ve gerekli süreç iyileştirmelerinin 
yapılmasını sağlamak gibi konularda 
sektörde rol model olmaya devam ede-
ceğiz. Sürdürülebilir bir gelecek adına, 
2020 yılında Çevre Yönetim Sistemi’ni 
kurmak için komitemizi oluşturarak 
çalışmalara başladık. Önümüzdeki dö-
nemde bu konuda yatırımlarımızı istik-
rarlı bir şekilde sürdüreceğiz.

SIFIR ATIK BELGESİ

Hedef odaklı sürdürülebilirlik ve paydaş 
katılımı çalışmalarının bir parçası olarak 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin 
kurulumunu yaptık ve sertifikasyona gi-
riyoruz. Ardından SIFIR ATIK Belgesi’ne 
başvuracağız. 2021 yılı sonuna kadar 
ISO 140001 Çevre Yönetim Sistemi, 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve 
ISO 14064 Karbon Ayak İzi Raporlama 
Sistemi’ni kurmayı hedefliyoruz. 

TOPLAMDA 235 BİN 
METREKARE ALANDA 
GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİ 
KURACAĞIZ

Doğuş Otomotiv, hedef ve yatırım-
ları hakkında bilgi verir misiniz?

Hem şirketimizin hem de yetkili satıcı-
larımızın su ve enerji tüketimi, atık yö-
netimi alanlarında çevresel etkilerini 
azaltmaya çalışıyoruz. Hedeflerimizden 
biri de güneş enerjisi kullanımını Yetkili 
satıcılarımıza  yaymak. Programın ikinci 
ayağında yetkili satıcılarımızın da katılı-
mıyla toplamda yaklaşık 235 bin met-
rekare alanda güneş enerjisi panelleri 
kurmayı planlıyoruz. Yıllık enerji ihtiya-
cımızın yaklaşık yüzde 97’sinin yenile-
nebilir enerji kaynaklarından karşılanma 
potansiyeli bulunuyor.

Continental Türkiye Genel 
Müdürü Ali Okan Tamer, “Yeni 
Lastik-Bulucu platformumuzla 
filo yöneticilerine yardımcı 
oluyoruz” dedi.

Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan 
Tamer ile lojistik sektörüne sundukları hiz-
metleri değerlendirdik.

YENİ LASTİK-BULUCU 
PLATFORMUMUZ FİLO 
YÖNETİCİLERİNE YARDIMCI 
OLUYOR

Continental’in filolar yeni Lastik-Bu-
lucu hizmetini okuyucularımıza tanıtır 
mısınız?

Doğru lastik seçimi ile sürüş güvenliği, uzun 
ömürlü lastik kullanımı, yakıt ve maliyetler-
de tasarruf gibi pek çok avantaj sağlamak 
mümkün. Hayati önem taşıyan lastik seçimi-
ni müşterilerimiz için kolaylaştırmak istedik. 
Ve bu ihtiyaçları karşılamak üzere bir plat-
form oluşturduk.  Yeni Lastik-Bulucu plat-
formumuz filo yöneticilerinin ve sürücülerin 
araçlarına, faaliyetlerine uygun, doğru lastiği 
seçmelerine yardımcı oluyor. Lastik-Bulu-
cu, uygun bir lastik serisi önermeden önce 
filoların temel ihtiyaçlarını iki adımda analiz 
ediyor. İlk adımda, yakıt verimliliği ve lastik-
lerin kilometre performansı arasında ayrım 
yapıyor. İkinci adımda ise günlük çalışma 
profilini değerlendiriyor. Örneğin, filo ağırlıklı 
olarak otoyollarda mı yoksa şehirlerarası 
yollarda mı görev yapıyor? Kamyon genel-
likle uzun yola mı yoksa kısa yola mı çıkıyor? 
Bu soruların yanıtlarına göre aracınıza, faali-
yet alanınıza göre doğru lastiği size öneriyor. 
Lastik-Bulucu, kullanıcıyı lastik portföyü ve 
farklı lastiklerin özellikleri hakkında da bilgi-
lendiriyor. Kullanıcı bundan sonra faaliyetleri 
için en uygun lastiğin hangisi olduğuna ken-
disi kolayca karar verebiliyor.

LASTİK-BULUCU HİZMETİ 
İLE UYGUN LASTİKLERİN 
SEÇİLMESİNE YARDIMCI 
OLUYORUZ

Bu hizmetiniz ile özellikle lojistik sek-
törü nasıl bir katma değer sağlayacak, 
bu hizmetten nasıl faydalanacak?

Lojistik sektörü aldığı teslimatı söz verilen 
zamanda gerçekleştirmek için üst düzeyde 
performans gösteriyor ve bu performansı 
göstermek için lastik, güvenlik, dayanıklılık 
ve yakıt gibi önemli kalemlerde sürekli çö-
züm üretmek durumunda kalıyor. Üstelik bu 
çözümleri üretirken verimliliği de gözetmek 
durumunda. Çünkü filoların en büyük gider 
kalemlerini lastik bakım maliyetleri ve lastik 
kayıpları oluşturuyor. Lastik-Bulucu hizmeti 
ile filo yöneticilerinin uzun yol veya şehirle-
rarası dağıtım faaliyetlerine uygun lastikleri 
seçmelerine yardımcı oluyoruz. Bu platform 
kişiselleştirilmiş bir hizmet sunuyor. Kat etti-
ğiniz yoldan faaliyet alanınıza dek pek çok 
parametrede sürdürülebilir çözümler suna-
rak, verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca doğru 
lastik seçiminde de yardımcı oluyor. Taşıma-
cılık ve lojistik sektöründe lastikler CO2 emis-
yonlarını azaltan ve filo verimliliğini artıran bir 
kaldıraç görevi görüyor. AB verilerine göre, 
Avrupa genelinde karayolu taşımacılığından 
kaynaklanan CO2  emisyonlarının yüzde 25’i 
ağır vasıtalardan salınıyor. Ağır vasıtalar için 

CO2 emisyonu performans standartlarını 
belirleyen 2019 Avrupa Yönetmeliği uyarın-
ca, araç üreticilerinin yönetmelik kapsamına 
giren araçlarının CO2 emisyonlarını 2025’e 
kadar (2019 Temmuz ayına kıyasla) yüzde 
15 azaltması gerekiyor. Kamyon üreticile-
ri ve filo operatörlerinin AB’nin bu iddialı 
emisyon hedeflerine ulaşma çabalarında 
en önemli faktörlerden biri ise lastik seçimi. 
Çünkü bir filonun karbondioksit emisyonla-
rı, yakıt tüketimi ve lastiklerinin yuvarlanma 
direnci ile doğrudan ilgili. Continental olarak 
hazırladığımız mikrosite ve video içerikleriyle 
doğru lastik seçiminin yakıt tasarrufuna ve 
dolayısıyla emisyonları azaltmaya nasıl yar-
dımcı olduğu konusunda da bilgilendirme-
ler yapıyoruz. Avrupa Komisyonu da CO2 
emisyonlarını azaltmaya yönelik VECTO 
isimli bir simülasyon aracını uygulamaya 
koydu. VECTO farklı kamyon konfigüras-
yonlarının CO2 emisyonu ve yakıt tüketimini 
simüle edebiliyor. Biz de Continental web 
sitesinde düzenli güncellediğimiz bilgilerle 
VECTO’nun lastiklerin yakıt tüketimini ve 
toplam filo işletme maliyetlerini azaltmaya 
nasıl yardımcı olabileceğini açıklayarak, me-
rak edilen sorulara yanıt veriyoruz. 
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İNTERNET PERAKENDECİLİĞİ OLGUN SAĞLAM: ALBOX, İNOVATİF ÜRÜNLERLE 
FARKINI ORTAYA KOYUYORDr. Fatih Anıl / Yönetim Danışmanı

Günümüz dünyasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin internet 
yoluyla oluşturduğu ve bu sayede fiziki sınırların olmadığı 
ekonomik ve ticari bir global alan ortaya çıktı. Tek ve büyük 
bir pazar hâline gelen bu sistem içindeki son tüketiciye hi-
tap edilen ticarete internet perakendeciliği diyoruz. Burada 
önemli olan nokta geleneksel ticaret ve perakendeden farklı 
olarak mekân sınırlaması olmaması, diğer bir deyişle internet 
sayesinde kapsama alanına giren tüm ortam yani bütün dün-
ya potansiyel pazar hâline geliyor.

Geleneksel perakendeden farklı olarak sembolik denebile-
cek, çok küçük maliyetlerle, tüm dünya müşteri olarak kap-
sam alanımıza giriyor. İnternet perakendeciliğinin satıcı için 
olduğu kadar, tüketiciler açısından da sınırsız faydası var. En 
önemlisi zaman ve mekân sınırlaması olmadan günün 24 sa-
ati her türlü mekândan istenen anda sipariş verilebiliyor, satıcı 
açısından günün her saati dünyanın herhangi bir yerine ürün 
satılabiliyor.

İnternet perakendeciliği yoluyla yeni ekonomi içindeki satıcı 
ve tüketici elektronik ortamda iletişime geçerek anında kar-
şılıklı bilgi alışverişinde bulunabiliyor. Tedarik zinciri dediğimiz 
üreticiden tüketiciye ürün akışının geleneksel ticarette olduğu 
gibi internet perakendeciliğinde de tüm unsurlarıyla geçerli 
olduğunu söyleyebiliriz. 

İnternet üzerinden oluşan internet perakendeciliğinde tüm 
işlemler ışık hızında, yani anında gerçekleşiyor. Tüketici ürün 
çeşidi ve fiyatında geniş seçme ve karşılaştırma fırsatına sa-
hip oluyor. Bunun yanında yenilik, kampanya ve indirimlerden 

öncelikle haberdar olma şansını yakalıyor. 

İnternet perakendeciliğinde daha çok standardı belirli olan 
elektronik ürünler, hızlı tüketim ürünleri, kitap, aksesuar gibi 
ürünlerde verim elde ediliyor. İnternet yoluyla alım yapan tü-
ketici en uygun fiyatla ürününü satın alıyor. Satıcılar, internet 
üzerinden çok rahat şekilde, hiçbir masrafa girmeden ürünle-
riyle ilgili tüketici tercih analizlerini yaparak üretim ve tedariği 
hızlı şekilde organize edip maksimum verimliliğe ulaşabiliyor. 

Uluslararası piyasalara açılmak isteyen, imkânları sınırlı küçük 
ve orta boy işletmeler (KOBİ), internet perakendeciliği yönte-
miyle çok düşük maliyetlerle sınırsız global pazarlarda ürün-
lerini satma ve tanıtma fırsatı yakalayabiliyorlar. 

İnternet perakendeciliğini amacına uygun yapabilmek ve so-
nuç alabilmek için kullanıcı dostu bir web ortamının yanı sıra 
lojistik ve tahsilat yönetimi çok doğru organize edilmelidir. Ya-
kın gelecekte yeni ekonomi içinde gelecek nesiller için çok 
hızlı gelişen teknoloji sayesinde internet perakendeciliğinde 
siparişten, ürün teslimine kadar olayların ne kadar hızlı ge-
lişeceğini ve internet perakendeciliğinin vazgeçilmez ticari 
faaliyet olduğunu birlikte göreceğiz.

Albox Yönetim Kurulu Baş-
kanı Olgun Sağlam, inovatif 
ürünlerle kalitede fark ya-

rattıklarını ifade ediyor.

Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağ-
lam ile firmanın çalışmalarını değerlendir-
dik. 

Albox’u okuyucularımıza tanıtır mı-
sınız?

Dedem Ali Sağlam’ın öncülüğünde ku-
rulan markamızın öyküsü Trabzon’da 
başlıyor. Biz Trabzonlu bir aileyiz. Dedem 
memlekette marangozluk işleriyle uğra-
şıyormuş. Daha sonra babam Osman 
Sağlam, babası Ali Sağlam’dan aldığı bir 
testere ve bir keser ile 1976 yılında mesleği 
icra etmeye başlıyor. Önce İzmit’te başla-
yan yolculuk, 1987’de İstanbul’da devam 
etti. Kadıköy’de inşaatların hızlandığı bir 
dönemde, ilk olarak 250 metrekarelik bir 
alanda inşaatların doğrama işlerini yaptık. 
Ben de daha 14 yaşındayken babamın ya-
nında çalışmaya başlamıştım. 1991 yılında 
250 metrekarelik atölyemizi iki katına çı-
kardık. Konut sektörünün hızlanmaya baş-
ladığı bir dönemde artık bizler de projek-
siyon işleri yapmaya başlamıştık. Bir evin 
kapılarından mutfağına, banyosundan 
holdeki ahşap kaplamalarına kadar A’dan 
Z’ye tüm işleri yapar duruma gelmiştik. 

İşin Çekirdeğinden Yetişmemiz 
Bizi Uzun Soluklu Yapıyor

Bir aile şirketisiniz ve 3. kuşak 
temsilciniz şu an işin başında. Tür-

kiye’de aile şirketleri genelde bu 
şekilde uzun soluklu olmayı başa-
ramıyor. Siz, bunu nasıl başardınız? 

Büyüklerimizin yanında bu işi öğrendik. 
Babam küçük yaşta, dedemin yanında, 
ben de yine babam gibi küçük yaşlarda 
babamın yanında işe başladım. Birlik ol-
mak, işimizi hep ileriye taşıma gayreti ve 
bizden sonra gelen kuşakları işe adapte 
etme konsantrasyonu 3 nesildir süren bir 
başarıyı getiriyor. Bizim de amacımız kendi 
markamızı ileri dönemlere taşıyabilmek.

Ürün Grubumuzu Geliştirecek 
Çalışmalar Yapıyoruz 

Yenilikler geliştirirken nelere dikkat 
ediyorsunuz?

Markamızı ileriye taşıyan dinamiklerden 
bir tanesi, sürekli geliştirdiğimiz ürün gru-
bumuz. Güçlü bir iç mimar ekibiyle çalışı-
yoruz. Günün trendlerini çok iyi takip edi-
yor, ihtiyaçları tespit edip bunlara yönelik 
ürünler geliştiriyoruz. Örneğin; pandemiyle 
birlikte geliştirdiğimiz nano teknolojik mut-
faklar hiçbir mikrobu barındırmıyor ya da 
mutfak tezgahının içinden çıkan masa, 
mekanları küçük olanlara hem ofis hem de 

mutfak özelliği sunuyor. Kısacası önemli 
olan ihtiyaçları doğru tespit edip ona göre 
ürün geliştirmek. Albox’ın başarısı da bu-
radan geliyor. 

Fabrikada Bir Yılda 8 Bin Adet 
Kapı, 4 Bin Adet Mutfak ve Ban-
yo Dolabı Üretiyoruz

Hedef ve yatırımlarınız hakkında bil-
gi verir misiniz?

Şu anda fabrikamızda 50 kişilik bir ekibimiz 
var. Bahsettiğim üzere iki tane atölyemiz 
bulunuyor. Bir tanesi evveliyatımıza sahip 
çıkmak üzere hâlâ kapısını açık tuttuğu-
muz zanaatkar işleri yaptığımız atölyemiz, 
diğeri ise fabrikasyon üretimleri gerçekleş-
tirdiğimiz fabrikamız. Bu fabrikada bir yılda 
8 bin adet kapı, 4 bin adet mutfak ve ban-
yo dolabı üretiyoruz. Önümüzdeki 2 yıllık 
projeksiyonumuza baktığınız zaman Ata-
şehir’deki fabrikamızı Kurtköy, Tuzla bölge-
lerine taşımayı istiyoruz. Hedefimiz 10 bin 
metrekarelik bir alanda 100 kişilik bir istih-
damla yol alabilmek. Şu an için fabrikanın 
yatırım maliyeti 15 milyon TL olarak görü-
nüyor.  Yine 2 yıllık süre içerisinde ihracat 
pazarımızı 10 ülkeye (burada ana hedef 
pazarlarımız Almanya, Hollanda, İsviçre ve 
Kanada) çıkarmayı hedeflerken, yurt için-
de de Ankara, Antep, İzmir ve Karadeniz 
bölgesinde olmak üzere toplam 6 bayilik 
vermeyi planlıyoruz. Hem yurt dışında hem 
de yurt içinde franchise sistemiyle büyüme 
arzusundayız. 
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ISINMA İHTİYAÇLARINDA FARKLI ÇÖZÜMLERİN 
DOĞRU ADRESİ: DAXOM

EFECAN BAŞÖZ: SOSYAL MEDYA KULLANAN 
FİRMALAR BİR ADIM ÖNE ÇIKIYOR

Daxom Genel Müdürü Aydın Çetin, Ümraniye’deki yaklaşık 3 bin metrekarelik üretim tesislerinde 
elektrikli kombi, yoğuşmalı duvar tipi kazan ve şofben üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daxom Genel Müdürü Aydın Çetin ile 
firmanın çalışmalarını değerlendirdik.
 
Farklı Isınma İhtiyaçlarına 
Yönelik Yenilikçi Çözümler 
Geliştiriyoruz

Daxom’u okuyucularımıza tanıtır 
mısınız?

Daxom olarak, 2004 yılından bu yana 
ısı cihazları sektöründe faaliyet göste-
riyoruz. Müstakil evlerden toplu konut-
lara, hastanelerden yurtlara, otellerden 
restoranlara kadar her türden farklı 
büyüklükteki yapıların, farklı ısınma ih-
tiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler 
geliştiriyoruz. İstanbul Ümraniye’de 
kurulu 3 bin metrekarelik kapalı alanda 
yerli üretim yapan firmamız, ülke ge-
neline yayılan 28 toptancı bayinin yanı 
sıra yaklaşık 600 satış noktası ve yaygın 
servis ağı ile hizmet veriyor. 

Verimli, Çevre Dostu, 
Ekonomik Ve Uzun Ömürlü 
Çözümler

DAXOM olarak ürünleriniz, üre-
timleriniz ve ürünlerinizin özellik-
lerinden bahseder misiniz?

Daxom olarak İstanbul’daki tesisimizde 
hermetik şofben, yoğuşmalı duvar tipi 
kazan, elektrikli kombi, elektrikli şofben-
ler ve boylerli elektrikli kombi üretimi 
gerçekleştiriyoruz. Arasında Türkiye’nin 
en ince hermetik şofbeninin de bulun-
duğu ürünlerimiz farklı ihtiyaçlara yö-
nelik verimli, çevre dostu, ekonomik ve 
uzun ömürlü çözümler sunuyor. Örne-
ğin hermetik şofbenlerimiz hem doğal-
gaz hem de LPG ile çalışabilir özelliğe 
sahip bulunuyor. Elektrikli şofbenlerimiz 
yüzde 99 verimlilikle çalışarak, kulla-
nıcılarına minimum enerji tüketimi ile 
maksimum fayda sağlıyor. Yine zaman 
ayarlı ve güneş enerjisi uyumlu elektrikli 
kombi modellerimiz, doğalgaz altyapı-
sı bulunmayan bölgelerde, isteğe göre 
yerden ısıtma veya radyatörlü ısıtma se-
çenekleriyle konforlu ve uygun maliyetli 
ısınma çözümleri sunuyor. Elektrikli ve 
yoğuşmalı kazan modellerimiz ile otel, 
hastane, yurt, toplu konut gibi yüksek 
metrekareli alanların sıcak su ve ısınma 

ihtiyacını karşılıyor. 

Felsefemiz: Önce İnsan

Tercih edilmenizdeki nedenler ne-
lerdir, müşteriler neden sizi tercih 
ediyor? Rakiplerinizden farkları-
nızı yazar mısınız?
 
Ürünlerimizi sadece satarken değil, 
satış sonrasındaki hizmetlerimizle de 
müşterilerimizin yanında olmayı hedefli-
yoruz. Bu kapsamda gerek bayi gerek-
se yetkili servis ağlarımızı ülke çapında 
yaygın tutma yanında, müşteri odaklı 
yönetim felsefemiz çerçevesinde dü-
zenlediğimiz bilgilendirme toplantıları 
ile gelişmeleri sürekli takip edip, bayi ve 
servislerimiz ile paylaşıyoruz. Daxom 
olarak “Önce İnsan” felsefemiz gereği 
güvenlik ve sertifikasyona çok önem 
veriyoruz. Bu kapsamda tüm ürünleri-
miz TS Standartları, CE ve ROHS bel-
gelerine sahip olup, müşterilerimizce 
güvenle tercih ediliyor.

Sirkhet 
Danışmanlık 
Kurucusu 

Efecan Başöz, sosyal 
medya kullanımının 
giderek arttığını ifade 
etti.
  
2018’de kurulan Sirkhet Da-
nışmanlık; SEO, performans 
ve sosyal medya pazarla-
ması üzerine uzmanlaşmış 
bir dijital pazarlama ajansı 
olarak hizmet veriyor. Türkiye, 
Amerika, Almanya ve Kana-
da’da da yer alan hem KOBİ 
hem de büyük ölçekli birçok 
firmaya hizmet veriyor. Editör 
Ahmet Doğan’ın sorularını 
Sirkhet Danışmanlık Kurucu-
su Efecan Başöz cevapladı.

Yaptığınız işler ve verdi-
ğiniz hizmetler hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

Ajansımız kendi içerisinde 
ikiye ayrılmaktadır. Bir bölüm 
sadece SEO, Performans Pa-
zarlaması ile sosyal medya 
yönetimi ve pazarlamasına 
odaklanmıştır. Diğer bölüm 
ise şirketlerin ihtiyaçlarına 
göre özel olarak oluşturduğu-
muz denetim ve danışmanlık 
hizmeti sağlamaktadır. Bu 
hizmet kapsamında firma-
ların dijital varlık yönetimleri 
ve stratejileri hakkında olan 
denetim yaparak raporlama 
yaptığımız gibi diğer yandan 
da rakip analizi ve strateji 
araştırması yaparak danış-
manlık vermekteyiz. 

SOSYAL MEDYAYI DOĞRU KULLANAN FİRMALAR BİR ADIM ÖNE ÇIKIYOR

Dünya ve Türkiye genelinde sosyal medya araştırmaları yapıyorsunuz. 
Sonuçları ve araştırmanın parametrelerini okuyucularımızla değerlendirir 
misiniz?

Pandemi etkisi ile birlikte hem dünyada hem de Türkiye’de sosyal medya kullanımı 
ciddi oranda artış gösterdi. Bu kullanımda da en büyük payı %97 ile akıllı telefonlar 
aldı. Günümüzün 3’te 1’ini telefonlarımızdan sosyal medyaya bağlanmak veya bir 
şeyler dinlemek için geçiriyoruz. Bu yoğun kullanım sonucunda Facebook, Instagram 
ve YouTube gibi kanallarda çok büyük bir erişilebilecek bir kitle oluşmaktadır. Firmalar 
bu kitleleri doğru bir şekilde hedefleyebilir ve hizmetlerini/ürünleri doğru bir mesaj ile 
anlatabilir ise başarılı olması kaçınılmazdır. Dijitalleşme konusunda hızlı ve verimli adım 
atan akıllı firmalar rakiplerinin bir adım önünde yer almaya devam edecek. Özellikle 
sosyal medya varlığı kuvvetli olan ve iletişimde doğru söylemi geliştiren her markanın 
geleceğini çok parlak görüyorum. Pandemi ile birlikte aşırı hızlanan dijital dönüşümde 
çevik olmak çok kritik bir hale geldi. Burada firmalara mutlaka profesyonel destek 
alarak, dijital varlıklarına ciddi bir yatırım yapmasını ve geleceğini garanti almasını 
tavsiye ederim.
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KELEBEK MOBİLYA, 
YENİ SENEDE YATIRIM ODAKLI BÜYÜYECEK

ALİ TÜRKER: DÜNYA MARKASI KNAUF’TA
 HEDEFLER BİTMEK BİLMİYOR

KELEBEK MOBİLYA 
GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI TOLGA 
KAYA, YATIRIM ODAKLI 
BÜYÜMELERİNİ 
SÜRDÜRECEKLERİNİ 
SÖYLEDİ.

Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardım-
cısı Tolga Kaya ile firmanın çalışmalarını 
değerlendirdik.

EVDE KALDIĞIMIZ 
DÖNEMLERDE EVLERİMİZİ 
YENİDEN DEKORE ETTİK

Kelebek Mobilya olarak tercih 
edilmenizdeki nedenler nelerdir, 
müşterilerinize hangi katma de-
ğerleri sunuyorsunuz, rakipleri-
nizden farklarınız nelerdir?

Ülkemizde pandeminin seyrinde yeni 

bir döneme girdik. Yerinde karar dö-
nemi ve aşı çalışmalarının tüm dünya-
da hızlanmasıyla  birlikte 2021’e daha 
pozitif bakıyoruz. Tüm sektör temsilci-
leri olarak pandeminin ilk döneminden 
büyük öğretilerle çıktık ancak bu süreç 
bazı sektörleri avantajlı konuma getirir-
ken, bazı sektörlerin ise üretim faaliyet-
lerinin aksamasına hatta üretimlerinin 
durmasına neden oldu. Ancak yerinde 
karar dönemi kapsamında kademeli 
normalleşme sekörlerin bir miktar nefes 
almasını sağlayacağı inancını taşıyo-
ruz. Tabii konuyu daha spesifikleştire-
cek olursak mobilya sektörünün pan-
demi döneminde birçok sektöre göre 
daha az etkilendiği aşikar.

KELEBEK MOBİLYA 
OLARAK 2020 SENESİNDE 
HEDEFLEDİĞİMİZ 
RAKAMLARA ULAŞTIK

Yaşam alanlarımızda geçirdiğimiz sü-
renin artmasına bağlı olarak evlerimizi 
yeniden dekore ettik. Yanı sıra günde-
lik alışkanlıkların evrilmesi ve yine evde 

geçirilen sürenin oldukça artması, hali-
hazırda büyümekte olan e-ticaret sek-
törüne olan talep oranlarının katlanarak 
artmasına neden oldu. Biz de Kelebek 
Mobilya olarak bu dönemin getirdiği 
değişimlere uyum sağlamak adına ha-
lihazırda var olan teknolojik altyapımızı 
güçlendirdik. E-ticaret kapsamında 
yaptığımız çalışmalara yoğunlaşarak 
online satış kanallarımızda müşterileri-
mizin rahatlıkla yararlanabileceği plat-
formlar haline gelmesi için planlamalar 
yaptık. Mobilya satışında tüketicilerin 
alışmış olduğu refleksin kırıldığını, on-
line satışın ve sanal mağazacılığın 
pandemi döneminden sonra değer 
kazandığını söyleyebiliriz. Online plat-
formların müşterilerimize konfor sağ-
laması açısından yapmış olduğumuz, 
SAP üzerinden verilen online siparişler-
de müşterilerimizin istediği ürünün tüm 
detaylarını kendilerinin seçebilmesine 
yakın bir zamanda olanak sağlayaca-
ğız. Pandemi döneminde yürüttüğümüz 
tüm süreçlerimizde müşterilerimizin 
beklentilerine göre hareket ettik ve Ke-
lebek Mobilya olarak 2020 senesinde 
hedeflediğimiz rakamlara ulaştık. 

SEKTÖRÜMÜZDE ÖNE ÇIKAN 
İSİMLERDEN OLMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ

Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

Kelebek olarak her yıl belirlediğimiz 
strateji çerçevesinde sürdürülebilir 
şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor; 
her senenin sonunda şirketin büyüme 
oranlarında planladığımız hedeflerimize 
ulaşabilmek için çalışıyoruz. 2021 yılın-
da yurt içinde 35 adet mağaza açmayı, 
yurt dışında 10 ülkeye giriş yapmayı 
hedefliyoruz. Dünya genelinde bilinirlilik 
kazanma idealimizi; ihracatımıza, e-ti-
caretimize, teknolojik altyapımıza ver-
diğimiz hassasiyetlerle ulaşacağımıza, 
sektörümüzde öne çıkan isimlerden ol-
maya devam edeceğimize inanıyoruz.

Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker, “Türkiye genelinde 250’yi aşkın bayimiz var. Güçlü 
dağıtım ağı ve bayi iletişimi çok önem verdiğimiz bir konu. Sektörümüzde bir ilki gerçekleştirerek 

bayiler içinde showroom konseptini hayata geçirdik” dedi.

Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali 
Türker ile sektörü ve 2021 hedef-
lerini değerlendirdik.

90 ÜLKEDE 250’DEN FAZLA 
ÜRETİM TESİSİ VE SATIŞ 
OFİSİ BULUNUYOR

Knauf olarak sektördeki pazar pa-
yınızı değerlendirir misiniz? 

Knauf’un dünya çapında 90 ülkede 
250’den fazla üretim tesisi ve satış ofi-
si bulunuyor. Şirketimizin geçtiğimiz yıl 
global cirosu 10 milyar euro üzerindey-
di. Yine globalde yıllık 2 milyar m2 alçı 
plaka, 5 milyon ton alçı, 800 milyon met-
re profil satışımız var. Bu büyüklükle alçı 
bazlı yapı malzemelerinde dünyada lider 
konumdayız. Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda 
gerçekleşen 2 büyük satın alma global 
konumumuzu daha da güçlendirdi.  Bu 
satın almalardan biri Amerika Merkezli 
USG, bir diğeri ise yine Amerika mer-
kezli Armstrong’un Kuzey Amerika hariç 
tüm operasyonlarının satın alınmasıydı. 
2021 yılı içerisinde de USG Boral’in ka-
lan yüzde 50 hissesini de satın alarak 
eski Boral ve ABD merkezli USG ortak 
girişimindeki toplam hissemizi yüzde 
100’e çıkarmayı hedefliyoruz. 

PROJELERİN 1 NUMARALI 
ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAK 
HEDEFİNDEYİZ

Hızlı değişen küresel sorunlar ve eko-
nomideki dalgalanmalar birçok sektörü 
2021 hedeflerini yeniden planlamaya 
itti. Ancak Türkiye olarak pandeminin 
seyrinde yeni bir döneme girdik. Yerinde 
karar dönemi ve aşı çalışmalarının tüm 
dünyada hızlanmasıyla  birlikte 2021’e 
daha pozitif bakıyoruz. Her zaman uzun 

vadeli stratejileri benimseyen bir şirket 
olarak pandemi öncesi odaklandığımız 
sistem satışlarımızı artırma hedefimizi 
2021 yılında da koruyacağız. Yeni dö-
nemde de markamızın bütünsel sis-
tem yaklaşımını ve projenin şartname 
aşamasından anahtar teslimine kadar 
olan tüm süreçleri içeren hizmetlerimizi 
inşaat sektörü ile buluşturmak istiyo-
ruz. Dünyanın en büyük alçı bazlı yapı 
malzemesi üreticisi olarak, sağladığımız 
geniş performans çözümleri ile dünya 
genelinde projelerin 1 numaralı çözüm 
ortağı olmak 2021 yılı için en öncelikli 
hedefimiz.

100’ÜN ÜZERİNDE SİSTEM 
KOMBİNASYONUNA SAHİBİZ 

Müşteriler neden Knauf’u tercih 
ediyor, müşterilere hangi katma 
değerleri sunuyorsunuz? Rakiple-
rinizden ayrıldığınız yönler neler-
dir?

Katma değer sağlayan performans 
çözümlerimiz ile sektörün ihtiyaçlarına 
cevap verdiğimizi hatta kimi zaman bu 
ihtiyaçların farkındalığını yarattığımızı 
söyleyebilirim. Knauf yapılarda aranan 
özelliklere yönelik en geniş performans 
çözümlerini sunabilen firma. Yangın 
dayanımı, ses yalıtımı, mekansal akus-
tik, ısı yalıtımı, sismik tasarım, güvenlik 
sistemleri, yüzey kalitesi ve cephe son-
lama olmak üzere çok geniş bir yelpa-
zede sunduğumuz çözümlerimiz ile 
her projenin ihtiyacına yönelik talepleri 
karşılayabiliyoruz.  Yalnızca ürün olarak 
değil sistem olarak kullanıldığında da 
güçlü performans özellikleri sunabilen 
çözümlerimiz var. 100’ün üzerinde sis-
tem kombinasyonuna sahibiz. 

TÜRKİYE GENELİNDE 250’Yİ 
AŞKIN BAYİMİZ VAR

Türkiye genelinde 250’yi aşkın bayimiz 
var. Güçlü dağıtım ağı ve bayi iletişimi 
çok önem verdiğimiz bir konu. Sektö-
rümüzde bir ilki gerçekleştirerek bayi-
ler içinde showroom konseptini hayata 
geçirdik. Geniş performans çözümle-
rimizin sektördeki kullanıcıların tamamı 
tarafından deneyimlenebilmesi ama-
cıyla geliştirdiğimiz ve yeni yüzümüz 
olarak tanımladığımız showroomlarımız 
ile bayilerimizde yerimizi almaya başla-
dık. 2021’de çok daha fazla lokasyona 
ulaşacağız. Showroomlarımızın tasarım 
aşamasında farklı fiziksel özelliklere/
alanlara sahip olan bayilerimizde müm-
kün olduğunca çok sistem kesitini ve 
performansı bir araya getirerek sektör-
deki uzmanlar ile birebir görüşülecek 
alanlar yaratmaya odaklandık.
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SERHAN YALDIZ: KOBİ’LER DRONELARLA 
DAHA VERİMLİ İŞLER GELİŞTİREBİLİR

Dronmarket Genel Müdürü 
Serhan Yaldız, KOBİ’lerin 
drone ile daha verimli ça-

lışmalar gerçekleştireceklerini 
ifade etti.

Dronmarket Genel Müdürü Serhan Yaldız 
ile drone pazarında yaşanan son gelişme-
leri değerlendirdik.

Dronmarket, 2015 yılında ileri teknoloji 
drone çözümleri sunmak ve bu alanda 
hizmet vermek amacıyla Ahmet Eren ta-
rafında kuruldu. Dronmarket Genel Müdü-
rü Serhan Yaldız, “Kişisel ve ticari amaçlı 
kullanıma yönelik insansız hava araçları, 
yedek parça ve aksesuar satışı yapan 
şirketimiz, yurt içinde faaliyet gösterse de 
yurtdışında ki gelişmeleri yakından takip 
eden ve müşterilerini bu anlamda bilgi-
lendirmeyi hedefleyen Türkiye’nin ilk ileri 
teknoloji dron teknolojileri platformudur. 
DJI Enterprise, DJI AGRAS, EMLID, CHA-
SING, FrSky, Sunnysky markalarının Tür-
kiye resmi distribütörüyüz. Uzman kad-
romuzla ileri drone teknolojileri çözümleri 
sunmaktayız. Tarımda drone uygulamala-
rında lider konumda olduğumuzu söyle-
yebilirim” dedi.

Drone Pazarı, Türkiye’de 30 
Milyon Dolar Pazar Büyüklüğe 
Ulaştı

Gerek küresel bazda gerek Türkiye 

özelinde drone pazarı nasıl bir bü-
yüklük ve potansiyel sunuyor?

2020 yılında 22.5 milyar dolar olan global 
ticari drone pazarı, Türkiye’de 30 milyon 
dolar pazar büyüklüğe ulaştı. Drone üre-
timinin 2024 yılında 43 milyar dolarlık bir 
büyüklüğe ulaşacağı ön görülüyor. Bu 
veriler ışığında, drone sektörünün ortala-
ma olarak 10 yıllık bir periyotta %100’den 
daha fazla bir büyüme göstereceğini tah-
min ediyoruz.

Insights Tarımsal Drone 
Pazarının 2024’e Kadar 1 Milyar 
Dolar Olacağını Öngörüyor

Drone kullanımında hangi alanlar 
öne çıkıyor? Türkiye bu noktada na-
sıl bir konuma sahip?

Global drone pazarı her ne kadar hobi 
olarak başlasa da 2018 yılından itibaren 
endüstriyel kullanıma doğru bir eğilim 
gösterdi. Endüstriyel alanda dünyada en 
çok inşaat, madencilik ve enerji sektörleri 
öne çıkarken, son yıllarda tarımsal ve zirai 
alanda da drone talebinde artış yaşandı. 
Türkiye bu kategoride halen ABD’nin ol-
dukça gerisinde olsa da topraklarımız pa-
zarın büyümesi için büyük bir potansiyeli 
barındırıyor. Türkiye’de ve dünyada dro-
ne’ların tarımsal çalışmalarda kullanımının 
günden güne artacağını düşünüyorum. 
Bu da sektöre bundan sonra çokça ya-
tırım yapılacağı anlamına geliyor. Global 
Market Insights tarımsal drone pazarının 

2024 yılına kadar 1 milyar dolar olacağını 
öngörüyor.

KOBİ’ler Droneları Ek Hizmet 
Sağlamak İçin Kullanabilir

KOBİ’ler drone’lardan nasıl istifade 
ediyor? Drone’ların KOBİ’ler için 
önemini değerlendirir misiniz?

KOBİ’ler konuşlandırıldıkları noktada dro-
neları bünyelerinde ek hizmet satmak 
için tutmaktadır; bu noktada Kobi’lerin 
en büyük avantajı firmaların ihtiyaçla-
rını firmalardan önce saptamak ve bir 
firmaya verdiği hizmeti farklı bir firmaya 
da verebilmektedir. GES Santralleri’nde 
alım-satım değerlendirme veren KOBİ’ler; 
drone ile satışı alacak müşterisine termal 
haritalama yöntemiyle görülmesi zor olan 
problemi dokümante ederek iletebilirken, 
elektrik nakil hatlarında onarım hizmeti ve-
ren Kobi’ler ise ilerleme yüzdelerini alıcıya 
dokümante edebilirler. 

Üniversitelerle Çeşitli Projeler 
Yürütüyoruz

2021 yılı hedefleriniz ve öncelikleri-
niz hakkında bilgi verir misiniz? 

2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da 
tarımda drone teknolojilerinde Türkiye’de 
öncü firma olmaya devam edeceğiz. Böl-
gesel olarak daha çok kullanıcıya ulaşa-
rak çiftçilerimizi drone teknolojileriyle bu-
luşturacağız. 

SONSUZ MAVİLİĞİN ROTASI
Aradığın tekne www.yachtlifecharter.com’da seni bekliyor!

MaviiYolculuk

ROTALAR:
BODRUM

MARMARİS
KAŞ-KALKAN-KEKOVA

BOZBURUN
GÖCEK

FFETHİYE
HİSARÖNÜ KÖRFEZİ

GÖKOVA KÖRFEZİ
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