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Merhabalar,

KOBİLIFE dergimizin haziran sayısı ile karşınızdayız. Bu 
sayımızda yine birbirinden önemli konularla, birbirinden 
önemli konuları değerlendirdik.

Haziran sayımızda dosya konusu olarak Lüks Gayrimenkul 
alanını masaya yatırdık. Lüks Gayrimenkul’de son durum 
ne? Lüks gayrimenkulde bilmemiz gerekenler neler? 
Yatırım aracı olarak görülen lüksün hayatımızdaki yeri 
nedir? Neye, kime göre lüks? Hepsini ve daha fazlasını 
bu sayımızda siz kıymetli okuyucularımızın beğenisine 
sunuyoruz.

Haziran ayıyla beraber yaz mevsimine de merhaba demiş 
olduk. Turizm sektörünün aktörleri son hazırlıklarını 
nisan-mayıs ayı gibi bitirdiler. Şimdi artık ektiklerini 
biçme dönemi. Umuyor ve diliyorum ki turizm sektörü 
istediğini alır ve ülkemiz ekonomisine yine yeni yeniden 
katma değer sunmaya devam eder.

KOBİLIFE olarak her sayımızda birbirinden önemli 
konuklarımız ile özel röportajlar yapıyoruz. Sektörün en 
zengin haber portalı olmanın 15 yıldır gururunu yaşıyoruz. 
Bundan böyle de geçmişte olduğu gibi sektöre en kıymetli 
doneleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisinin 
büyüme verileri açıklandı. Yüzde 7 gibi bir büyümenin 
gerçekleştiği ilk çeyrekte özellikle ihracatta artış 
olduğunu görebiliyoruz. Makroekonimik süreç içerisinde 
konuyu ele aldığımızda Türkiye gibi orta segmentteki bir 
ülkenin yıllık büyümeyi en az yüzde 5 ve üzeri kapatması 
gerekiyor. Her yüzde 5’lik dilimin altındaki büyüme(?) 
ülkemiz ekonomisinin aslında küçüldüğüne işarettir. Bir 
an önce reel ekonomide büyümenin, yüksek dolar-euro 
kur ve paritesinin yeniden eski seviyelerine inmesini 
bekliyoruz. Her sektörde olduğu gibi özellikle makine 
ve aksamlarında dolar endeksli fiyatlar ekonomimizi 
olumsuz etkilemektedir.

Yaz aylarının sıcaklığını iliklerimize kadar hissettiğimiz 
şu günlerde ekonomimizin de olumlu anlamda sıcak 
büyümelere sahne olmasını temenni ediyorum. Bir 
sonraki sayımızda buluşuncaya kadar

Hoşçakalın...

Ahmet Doğan

burcinolca@kobilife.com

EDİTÖRDEN...
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BU YÜZDEN ÜRETTİĞİNİZ NE VARSA  DÜNYADA 300’DEN FAZLA NOKTAYA TAŞIYORUZ…
TÜRKİYEMIZI, HEP BİRLİKTE YÜKSELTİYORUZ!

TÜRKİYE’NİN EMEĞİNE SAYGI DUYUYORUZ

TÜRKİYE’NİN EMEĞİNİ
GURURLA TAŞIYORUZ.

turkishcargo.com.tr

ÜRETTİĞİNİZ NE VARSA DÜNYADA 
300’DEN FAZLA NOKTAYA TAŞIYORUZ. 

TÜRKİYE’MİZİ HEP BİRLİKTE YÜKSELTİYORUZ.
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DHL’İN 
GÜNCEL 
RAPORU

DHL bugüne 
dek 350’yi 
aşkın 

faaliyet noktasından yürüttüğü 
operasyonlarla 120’den fazla ülkeye 
200 milyon dozun üzerinde aşı 
dağıttı. 2022’den itibaren, (yeniden) 
enfeksiyon oranlarını düşük tutmak 
ve virüs mutasyonlarının hızını 
yavaşlatmak için yılda 7-9 milyar doz 
daha aşı gerekli. 

ACER’DEN BİR İLK

Acer, 11. Nesil Intel® Core™ Mobile 
H-Serisi İşlemcili yeni Predator Triton 
300, Predator Helios 300 ve Nitro 
5 oyuncu dizüstü bilgisayarlarını 
duyurdu.

AEGONDİREKT KREDİ 
HAYAT SİGORTASI İLE 
TATİLİNİZİ UZATIN

Bütün yılın yorgunluğunu 
üzerlerinden atmak için keyifli bir tatil 
yapmayı hayal edenler, Aegondirekt 
Kredi Hayat Sigortası’yla kredi 
masraflarını %40’a varan oranlarda 
düşürüp tatil harcamalarını rahatça 
planlayabiliyor.

MOSDER BAŞKANI 
MUSTAFA BALCI: 
“STOK ÜRETİME 
AĞIRLIK VERDİK”

Türkiye Mobilya Sanayicileri 
Derneği (MOSDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Balcı, bayram 

sonrası bekledikleri yeni normalleşme sürecine istinaden 
açıklamalarda bulundu. 29 Nisan’da başlayan ve İçişleri Bakanlığı 
Genelgesi ile Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak şekilde, 17 
Mayıs’a kadar devam edecek olan ‘tam kapanma’ ertesinde 
mobilya sektöründe yoğun bir dönemin başlaması bekleniyor. 

ÇOCUK ODALARINA YAZ NEŞESİ GELİYOR 

Ev dekorasyonunun en renkli ve en eğlenceli şekilde 
uygulanabileceği alanlar kuşkusuz  çocuk odaları. Sevdikleri 
objelerin odalarında yer alması onların hem daha keyifli vakit 
geçirmelerini sağlıyor, hem de odalarına özgün bir hava katıyor. 
Tıpkı Günsan Elektrik’in çocuk odaları için tasarladığı araba ve 
balerin desenli anahtarları gibi. Kız ve erkek çocuklarının odaları 
renklenirken, kendi dünyalarını yaratmaları kolaylaşıyor.

FIRINDA PEYMAN 
FINDIKLI ELMA TATLISI

Yaz mevsimini karşılamaya 
hazırlandığımız bu günlerde 
sofralarımızda leziz olduğu 
kadar hafif tatlılara da yer 
vermeye özen gösteriyoruz. 
Bir yanda sağlıklı beslenmek 
isterken diğer yanda özel tatlar 
denemek isteyenler için özel 
tarifler hazırlayan Peyman, 
Fırında Fındıklı Elma Tatlısı ile 
damaklarda iz bırakıyor.

TOYA MAKİNE’DEN 
EKMEK İSRAFI VE DAĞITIM 
MALİYETLERİNİ AZALTAN 
YENİ BİR İŞ FIRSATI

45 yıldır verimlilik, kalite ve 
sürdürülebilirlik esaslı teknolojiler geliştiren Toya Makine, Yüksek 
Teknoloji Fırıncılık iş modelini yatırımcıya arz ediyor. Toya Makine 
CEO’su Serdar Yalçınkaya, “Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız Yüksek 
Teknoloji Fırıncılık iş modelimizi artık yatırımcılara arz ediyoruz. 
Yatırımcılar, geleneksel ekmek ve unlu mamul lezzetlerinin yüksek 
teknoloji kullanarak tüketici ile buluşmasını sağlayan üretim ve satış 
iş modeline yatırım yaparak, mevcut işyerlerini dönüştürerek veya 
yeni işletmeler kurarak bu desteğimizden faydalanabilir” dedi.

SAF 
GÜMÜŞ 
KORUMA, 
RAHAT 
SOLUNUM

Saf gümüş iplik teknolojisi kullanılarak 
yıkanabilir, pamuksu kumaştan 
üretilen Silver Pro Mask; antivirüs ve 
antibakteriyel özelliklerinin yanı sıra 
rahat solunum ve cilt dostu özelliği 
ile de bu yaz sizi korumaya devam 
ediyor.
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Opel’in Kült Haline Gelen 
Köpekbalığının Keyifli Hikayesi

Opel, denizciliğe olan tutkusunu geçmişte olduğu 
gibi mevcut ürün gamına da yansıtıyor. Kadett, 
Amiral, Kapitän gibi efsanevi modellerde gözler 
önüne serilen bu tutku, Manta balığı logosundan 
Opel markalı otomobillerin kokpitlerinde gizlenmiş 
köpek balıklarına kadar araç içindeki ve dışındaki 
ayrıntılarda kendini gösteriyor. 

Opel’in İlk ElektroMOD modeli: Manta 
Geri Dönüyor! 

Opel, neo-klasik modeli Manta GSe ElektroMOD’u 
tanıttı. Bir zamanların efsanevi modeli Manta’nın 
çağın gereklerine uygun olarak yorumlandığı Man-
ta GSe; LED far, Pixel-Vizor ve Pure Panel kokpit ol-
mak üzere en güncel Opel teknolojileriyle harman-
lanmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 

DFSK SERES ve Huawei’den Sınır 
Ötesi İşbirliği!

Çin’in en büyük 3’üncü otomobil üreticisi DFSK 
Motors’un geliştirdiği SERES, teknoloji devi Hu-
awei ile yüksek performanslı akıllı mobil seyahat 
çözümleri geliştirmek amacıyla işbirliğine gitti. 
Geleneksel otomobil pazarı modelini tamamen 
tersine çeviren bu işbirliği sayesinde dünyada ilk 
defa teknoloji markası ve akıllı otomobil markası 
uzmanlıklarını birleştirdi.

Renault Taliant İlk Kez Türkiye’de 
Sahne Alıyor

Renault’nun B-Sedan segmentindeki yeni oyun-
cusu Taliant, modern tasarım çizgileri, teknolojik 
donanımları, artırılmış kalite ve konfor unsurlarıyla 
B-Sedan segmentine farklı bir perspektif getiri-
yor. X-Tronic şanzıman ve LPG versiyonlarıyla en 
önemli ihtiyaçlara cevap veren Renault Taliant, 
satışa sunulacağı pazarlar arasında ilk kez 25 
Mayıs’ta Türkiye’de yollara çıkıyor. 

Üçüncü Nesil Cıtroën C3’Ün Üretimi  1 
Milyon Adedi Geçti!

Ülkemizde Groupe PSA Türkiye çatısı altında temsil 
edilen dünyanın önde gelen otomotiv markaların-
dan Citroën, B segmentindeki modeli C3 ile önemli 
bir kilometre taşına ulaştı. 2002 yılından günümü-
ze kadar geçen sürede toplam 4,5 milyon adet 
üretilen Citroën C3, 2016 yılında pazara sunulan 
üçüncü nesliyle de tam 1 milyon üretim adedini 
geride bıraktı. 

Yeni Nesil MINI Cabrio Elektrikleniyor

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu 
MINI, MINI ELECTRIC’ten sonra ikinci tamamen 
elektrikli modelini 2025 yılında tanıtmayı planlıyor. 
MINI’nin tamamen elektrikli ikinci modeli, go-kart 
hissini açık hava keyfiyle birleştiren yeni nesil MINI 
Cabrio olacak.

Yeni Hyundai Tucson En Çok Satan 
SUV Modeli Oldu

Yeni Tucson, Hyundai için sadece bir evrim değil, 
aynı zamanda bir tasarım devrimi. Hyundai Tucson, 
ilk kez 2004 yılında tanıtıldı ve 2021 yılında da dör-
düncü jenerasyonuna ulaştı. Dünya çapında 17 yıllık 
tarihinde 7 milyondan fazla satışla markanın en çok 
satan SUV modeli oldu. Hyundai Tucson, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa’da ise 1,4 milyon 
adet satıldı.

Tamamen Elektrikli İlk Gran Coupé 
BMW i4 Yollara Çıkmaya Hazır

BMW’nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli 
BMW i4 tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Mayıs 
ayında gerçekleşen BMW Group 2021 Online Basın 
Konferansı’nda görücüye çıkan BMW i4, WLTP norm-
larına göre 500 km’yi aşan menziliyle dikkatleri üze-
rine çekiyor. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisine 
sahip model, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de 
yollara çıkacak.
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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

Orka Holding, “Yüzde 100 Türk 
Sermayesiyle” Global Hedeflere 
Odaklandı
Damat Tween ve D’S damat markaları ile dünya moda 
perakendesinin önde gelen kuruluşlarından Orka Holding, 2012 
yılında ortaklık kurduğu Investcorp’taki hisselerini geri aldı. 
Rekabet Kurumu’nun Investcorp’daki hisselerin Orka Holding 
tarafından devralınması işlemine izin vermesinin ardından, 
Orka Holding yüzde 100 Türk sermayeli şirket olarak yoluna 
devam ediyor. 

Dondurma Yöntemiyle Meyve/
Sebzelerin Besin Değeri Korunuyor

Meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek hem besin değeri 
hem de sürdürülebilirlik açısından önem taşıyor. Gıdaların 
besin değerlerini kaybetmeden tüketilmesinde ve sağlıklı 
bir şekilde saklanmasında en güvenilir yollardan birinin 
dondurma işlemi olduğunu söyleyen Mutfak Ürünleri 
ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel 
Koordinatörü, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, “Dondurulmuş 
gıdalar tesislerin hasat alanlarına yakın kurulması sayesinde, 
ürünlerin kısa sürede şoklanmasıyla üretiliyor. 

Otokar Slovakya’ya Otobüs İhraç 
Edecek
Türkiye’nin lider otobüs markası Otokar, otobüs ihracatı 
yaptığı ülkeler arasına Slovakya’yı da ekliyor. Otokar, Kent 
Körüklü otobüsleri için Bratislava Toplu Taşıma Şirketi 
DPB’den 40 adetlik sipariş aldı. 

Dekoratif Zemin Kaplamaları 
Zemin Kavramını Farklı Bir 
Boyuta Taşıyor
Yapılarda en çok kullanılan ve yapıya girişte ilk önce 
fark edilen zeminlerin, kullanım alanına göre, aşınma 
dayanımı, tasarım ve renk gibi birçok ihtiyacı bulunuyor. 
Sika’nın konutlardan sanayi tesislerine kadar geliştirdiği 
dekoratif zemin kaplama çözümleri, her yapının 
gereksinimlerine yanıt veriyor.   
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Tchibo’dan Bağdat Caddesi’ne Üçüncü Mağaza

Tchibo, İstanbul Anadolu yakasında yeni mağazasını açtı. 
Tchibo, Bağdat Caddesi’ndeki iki mağazasının ardından 
Göztepe’deki yeni mağazasında müşterileriyle buluşacak. 
Mağazada gerçek kahve lezzeti ve lezzetli atıştırmalıkla-
rın yanı sıra değişen temalar, konsepte özel olarak seçilen 
koleksiyonlar, seyahat, ev ve yaşam ürünleri yer alacak.

JAC Ağır Kamyonlarının Kalitesi Türk Yöneticiye 
Emanet
Kerem Köfteoğlu’nun hazırlayıp sunduğu “Doğudaki Tanıtım 
Elçilerimiz: Çin’deki Türkler” programında konuşan JAC Ağır 
Ticari Araçlar Kalite Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan 
Bulak, Çin pazarının çok büyük olduğunu hatırlatarak “Fır-
satlar içeren bu pazara hazır olanlar başarılı olur. Yeter ki, 
doğru partneri bulana kadar sabırlı olsunlar, gerekirse ilk 
başta belli bir zararı da göze alsınlar” dedi.

YOTEL Istanbul Havalimanı, Tripadvisor 
“2021 Traveller’s Choice” Ödülü Aldı

YOTEL Istanbul Havalimanı, dünyanın en prestijli se-
yahat sitelerinden biri olan Tripadvisor tarafından her 
yıl misafirlerin verdiği puanlar ve yaptığı yorumlarla 
belirlenen “Travellers’s Choice” ödülünde dünyanın en 
iyi otelleri arasında ilk %10’luk dilimde gösterildi.

Cıtroën Modellerinde 0 Faizli Kredi ve Nakit 
İndirimli Yaz Kampanyaları Başladı!

Citroën, yaz mevsimine otomobil ürün yelpazesine yönelik 
avantajlı kredi ve nakit alım seçenekleriyle merhaba diyor. 
Haziran ayı boyunca PSA  Finans avantajıyla sunulan sıfır ve 
düşük faizli krediler, yeni bir Citroën sahibi olmak isteyenlere 
kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda yeni Citroën C3 için 40 bin 
TL’ye 12 ay, 0 faiz veya 5 bin TL tutarında nakit alım desteği 
sunuluyor. 

Renklerin Uyumunu Bir Araya Getiriyor 

Victorinox Swiss Army, rengi ve tasarımıyla ikonik bir 
modeli daha saat tutkunlarıyla buluşturuyor. Detay-
ları, keskin hatları ve farklı renklerin uyumunun bir 
arada sunulduğu Victorinox Swiss Army 241693 Ma-
verick Chronograph Saat, ilk görüşte kendini fark et-
tiriyor.  

Sıcak Yaz Günlerinde Tadına 
Doyamayacağınız Soğuk Lezzetlerin Ustası: 
Homend Blendsetter 

Taptaze karışımlar hazırlamanız, birbirinden lezzetli 
smoothie ve milkshake’lerle sıcak yaz günlerinin key-
fini çıkarmanız için Homend Blendsetter 1920h Table 
Blender mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak.  

Elif, Atlas Copco İle Tasarruf Sağlıyor

Esnek ambalaj endüstrisinin küresel tedarikçisi olarak 
50’nin üzerinden ülkeye ürün tedarik eden Elif, Atlas Cop-
co Kompresör Tekniği ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle yüzde 
30’a yakın enerji verimliliği sağlıyor.

Renault’da Yaz Geldi Faiz Gitti

Haziran ayında bir Renault sahibi olmak isteyenler, bir-
birinden avantajlı kaçırılmayacak fırsatlarla buluşuyor. 
Marka sevilen modellerinde cazip fiyat ve finansman se-
çenekleri sunarken, sağlık çalışanlarına ve online satışa 
özel teklifler getiriyor. 
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KOBİ’LER ARKSIGNER İLE DİJİTALLEŞİYOR

ArkSigner Genel Müdürü Yasin 
Kahramaner, dijital dönüşüm 
süreçlerini ve sağladıkları ke-
sintisiz çözümleri bankacılık, 
kamu, sağlık, eğitim ve pera-
kende sektörlerinde nasıl sağ-
ladıklarını anlattı. 

ArkSigner’i tanıyabilir 
miyiz? 

Elektronik imza ve güçlü kim-
lik doğrulama çözümleriyle 

kamu ve özel sektöre hizmet 
veren bir firmayız. Yenilikçi 
yaklaşımıyla kullanıcılara geli-
şen teknolojiler karşısında çö-
zümler sunmaktayız. Yaklaşık 
3 bin 200 kurumsal müşteriye 
ve 10 milyondan fazla kullanı-
cıya çözüm sağlayan ArkSig-
ner markası, ISO 9001:2005 
ve ISO 27001 sertifikalarına 
sahip, Türkiye Siber Güvenlik 
Kümelenmesi ve HTK küme-
lenmesi üyesi olarak, ETSI, 

USB, PDF Association stan-
dartlarına sahiptir. Özellikle 
pandemi sonrası uzaktan ça-
lışma sistemine geçilmesiyle 
birlikte dijital dönüşüm zaruri 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Buluttaki En Güvenli 
İmza: Aç Bak İmzala 

Islak imza gereken süreçleri-
nizi elektronik ortama taşıya-
bilir, hızlı ve kolay bir şekilde 
akışlarınızı yönetebilirsiniz. Aç 
Bak İmzala, kullanmış olduğu 
ArkSigner altyapısı sayesinde 
sizlere son derece rahat, ba-
sit ve güvenilir bir imzalama 
ve doğrulama altyapısı sağ-
lar. Kullanımı kolay ara yüzü 
ile belgelerinizi çok kısa bir 
zamanda görüntüleyebilir, 
inceleyebilir ve imzalayabi-
lirsiniz. Bankacılık işlemleri-
nizde, sözleşmelerinizde ve 
resmi yazışmalarda rahatlıkla 
kullanabilirsiniz. Vekalet ata-
ma özelliği ile süreçlerinizdeki 
oluşabilecek aksaklıkları önle-
yebilirsiniz. Karekod özelliği ile 
mobil cihazlarınızda belgeyi 
görüntüleyip, doğrulama işle-
mi yapabilirsiniz. 

Belge İmzalama / 
Doğrulama

Üçüncü parti yazılımlara ihti-
yaç duymadan, herhangi bir 
Java, .Net, Akis uzantısı in-
dirmeden istediğiniz tarayıcı-
da ve işletim sisteminde pdf, 
World, Excel, Autocad gibi 
belgelerinizi saniyeler içerisin-

de imzalayabilir, imzalı belge-
lerinizi doğrulayabilirsiniz. 

Belge Akış Süreçleri 

Belge imzalama ve onaylama 
ile şirket içi süreçlerinizi yöne-
tebilir, takip edebilir, kontrol 
edebilir ve performans ölçü-
mü yapabilirsiniz. Lojistik ve 
kırtasiye maliyetlerinizi azal-
tarak zaman kazanabilirsiniz. 

Banka Talimatı Süreçleri 

Banka talimatlarınızı kolay-
lıkla oluşturabilir, e-imza ile 

imzalayabilir, doğrudan ilgili 
bankanın sunucularına ilete-
bilirsiniz. 

Mobilde Hayat Var

İstediğiniz zaman, istediğiniz 
yerden connect2sign ile mo-
bilde tek tıkla çoklu, seri, pa-
ralel imzalama yapabilirsiniz. 
Özellikle yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın yoğun ilgi 
gösterdikleri, işlerini kolaylaş-
tıran bir çözüm olması yenilik-
çi yönünü ön plana çıkarmak-
tadır.

Sözleşme Yönetimi 
Süreçleri 

Editleme özelliği ile sözleşme-
lerinizi karşılıklı düzenleyebilir 
ve elektronik ortamda imza-
layabilirsiniz.

Başlamak Çok Kolay 

Kredi kartı yok, ücretsiz de-
neme hesabınızı oluşturun. 
İmzalamak istediğiniz belgeyi 
yükleyin, açın, bakın, kontrol 
edin ve imzalayın. Belgelerini-
zi güvenle imzalayın, doğrula-
yın, saklayın ve paylaşın.

Belgelerinizi güvenle
imzalayın, doğrulayın,
saklayın ve paylaşın

www.acbakimzala.com

E-İMZA MOBİL İMZA

Kart Okuyucuları Listele

İmzala İptal

ARKIN SAYGIN

ACS ACR69U ICC Reader 0
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ARKIN SAYGIN
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Buluttaki en güvenli imza

ArkSigner Genel Müdürü Yasin Kahramaner
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MALİYET KONTROLÜ VE YÖNETİMİNDE İPUÇLARI

Maliyet kontrolünün ne kadar önem-
li bir konu olduğunu çoğu işletme 
gibi bu yazıyı okuyan sizlerin de çok 
önemsediğini tahmin edebiliyorum. 
Bunun yanında, tecrübe ve deneyim-
lerimiz gösteriyor ki çoğu işletme bu 
konuda detaylı bir çalışma yapmayı 
biraz karmaşık ve kompleks olarak 
görmekte. Bu durumu aslında işlet-
melerin düştükleri maliyet tuzakla-
rından bir tanesi olarak da tanım-
layabiliriz. Maliyet kontrolünü ele 
almak için izlenmesi gerekenleri, bir 
planlama dahilinde toparlarsak du-
rumun nispeten biraz daha belirgin 
olabileceğini düşündüm ve bu yazıyı 
kaleme aldım. 

Maliyet Kalemleri

Öncelikle işletmenizdeki maliyet ka-
lemlerini aşağıdaki ana başlıklar ha-
linde gruplayarak işe başlayabilirsiniz:

- Genel yönetim maliyetleri

- Üretim maliyetleri
- Finansal maliyetler
- Pazarlama maliyetleri
- Operasyonel maliyetler

Bu başlıkların altına nelerin girece-
ği hakkında bazı açılımlar yapmak 
gerekirse de şu alt kırılımlardan söz 
edebiliriz.  

- İşletmenin yönetsel seviye-
deki çeşitli giderleri
- Departmanlar tarafından 
yapılan masraflar
- Ücretler
- Fabrika ya da atölyede olu-
şan maliyetler
- Hammadde maliyetleri
- Kullanılan kredilerin mali-
yetleri ve vade yapıları
- Pazarlama ve promosyon 
malzemeleri maliyetleri

Her işletme kendi içerisinde yapacağı 
çalışmada bu listeye birçok ekleme 

yapabilir. Bu süreci ele aldığınızda sü-
rekli aklınızda tutmanız gereken bazı 
unsurlar var. Her maliyet kalemini; 
tutarlılık, şeffaflık, süreklilik, dönem-
sellik ilkeleri bazıında ele almalısınız. 
Bu aşamada işletmenizin mali mü-
şaviri sizlere gerekli yardım ve desteği 
sağlayacaktır. Benim burada sizler 
için asıl biraz daha detayına girerek, 
konuyu netleştirmek amacıyla yanı-
tını arayacağımız soru, maliyetlerde 
kısıntıya girme çalışmalarının hangi 
konular odağa alınarak yapılması ge-
rektiği olacak.

Maliyet Kontrol Stratejisi

Öncelikli olarak; üretkenliği artırmak 
ve üretim maliyetlerini düşürmek ilk 
maliyet kontrol stratejisidir. Bu du-
rumu ne kadar esnetebileceğinizi 
tartmalısınız. Bir yandan üretkenliği 
artırmak bir yandan da maliyetleri 
düşürmek birbirleri arasında bağlantı 
sağlayacağınız değişkenlerdir. İşlet-

menizdeki verileri toparlayarak bu 
konuda size ışık tutacak bir model-
leme kurabilirsiniz. Yüksek verimlilik 
elde etmek odaklı çalışan şirketler, 
otomasyonu kullanır ve süreçlerin 
daha hızlı, akışkan, az maliyet ile iş-
lemesi için arayışlar içerisinde olur-
lar. Bunun için makine başına düşen 
enerji sarfiyatları, işçilik maliyetleri, 
eski düzenden geleneksel halde kal-
mış harcamalar, idari harcamalar, 
dışarıdan alınan bazı hizmetlerin içe-
ride yerine getirilmesi gibi unsurların 
irdelenmesi gereklidir. Özellikle “ge-
leneksel halde kalmış harcamalar” 
sürekli olarak sorgulanmalı ve “neden 
bu maliyete katlanıyoruz?” sorusu 
yapılan her hesaplama aşamasında 
tekrarlanmalıdır. Diğer bir tabirle iş-
letmenizin üzerine yapışmış ve varlı-
ğını kabul ettiğiniz her maliyet kalemi 
sorgulanmalıdır.

Finansal Maliyetler

Önemli odaklardan bir tanesi de fi-
nansal maliyetleri yeniden gözden 
geçirmek üzere kurgulanmalıdır. 
Finansal maliyetler, özellikle ülke-
mizin içinde bulunduğu yüksek faiz 
ortamında yönetilmesi belki de en 
zor kalemlerin başında gelmektedir. 
Daha önceden kullanılmış olan kre-
dilerin faizlerinin bankalar ile yeniden 
müzakere edilmesi, yeni açıklanan 
birtakım kredi teşvik paketlerinden 
faydalanarak kredilerin vadelerinin 
yapılandırılması, bilançoda eğer kısa 
vadede birtakım yığılmalar varsa 
bunların uzun vadeye yayılarak den-
genin sağlanması, rekabette daha 
cazip imkanlar sunan bankalar ile 
yeni ilişkilerin kurgulanması, nakit 
yönetiminin de bu cazip imkanlar su-
nan bankalar üzerinden yürütülmesi 
gibi konular üzerinde çalışmalar yap-
mak yerinde olacaktır.

Bildiklerimizi Uygulamaya 
Dökmek 

Elbette odaklanılması gereken ko-
nuları, daha uzun bir liste oluşacak 
şekilde listelemek mümkün ancak bir 
makale altında bu listeyi oluşturmak 
mümkün değil. Buraya kadar olan 

kısımda birtakım farkındalıklar ya-
ratabildiysem ne mutlu bana. Diğer 
yandan bazılarınız da bu satırlara 
gelinceye kadar “Biz bunları zaten bi-
liyoruz” şeklinde yorumlamış olabilir. 
Doğrudur. Bunları belki zaten biliyor-
sunuz. O halde gelin bu bildiklerinizi 
nasıl uygulamaya dökmek gerekiyor 
biraz ondan bahsedelim.

- İşletmenizin faaliyetini sür-
dürmesi için gerekli zaruri harcama-
ları ve destek niteliğindeki harcama-
larını belirleyin,
- Zaruri harcamalarda kısın-
tıya yer vermenin mümkün olanlarını 
ayırın,
- Destek niteliğinde yer alan 
harcamaların zaruri ihtiyaçlar ile olan 
bağlantılarını tespit edin,
- Varlığını kabullendiğiniz 
harcamaları bulun ve sorgulayın,
- Bütçenizi oluşturun, tekno-
lojik bir yatırım yapılarak orta vade-
de verimliliğe dönülerek size tasarruf 
sağlayacak durumların olup olmadı-
ğının araştırın

Nasıl Bir Bütçeleme?

Yukarıda bahsettiklerim içerisinde si-
hirli bir madde var. Belki de tüm bu 
maliyet tasarruflarının nasıl bir çatı 
altında yapılması gerektiğine dair sa-
tır arasında kalmış önemli bir konu. O 
da bütçeleme. Nasıl bir bütçeleme? 
Nakit akışını düzenleyen bir bütçele-
me… Nakit akışı reel anlamda işlet-
menin elindeki kaynakları ve bunların 
hangi kullanım alanlarına harcandı-

ğını gösterir. Tahakkuk esasına göre 
çalışmadığı için de işletmenin nakit 
pozisyonuna dair gerçek durumu bir 
bakışta görme imkanı sağlar. Hangi 
hareketlerin nakit girişi yarattığını ve 
hangi hareketlerin nakit çıkışı yarat-
tığını ortaya serer. Nakit akışı, iş iş-
ten geçmeden işletmeye dair önemli 
bir alarm mekanizması görevi görür. 
Mizan, bilanço ve gelir tablosu gibi 
dönemsel mali veriler hazırlanana 
kadar olan süreçte nakit akışını dü-
zenli takip eden işletmeler finans-
man giderlerine çok daha fazla ha-
kim olurlar ve giderleri içerisinde de 
kısıntıya gitmeleri gereken kalemleri 
çok daha önce farkederler. Dolayısıy-
la geldiğimiz yer şurası oluyor: Mali-
yetlerin yönetilmesindeki püf noktası, 
doğru şekilde gerçekçi bir bütçeleme 
çalışması yaparken nakit akışını esas 
almak ve yukarıda bahsettiğimiz 
odaklar çerçevesinde mevcut du-
rumu kabullenmeden sorgulamalar 
yapabilmekten geçiyor. Tüm anlat-
tıklarımı tek bir cümle ile bu şekilde 
özetleyebildim sanırım. Bitirmeden 
şunu da özellikle belirtmekte fayda 
var. Maliyetleri düşürme çalışmalarını 
rutin işlerle birlikte yürütülen bir fa-
aliyet olarak görmeyin. İşletmenizin 
içerisinde bu konuda uygun gördüü-
ğünüz bir çalışanınızı özel yetkiler ile 
donatarak bu konuyu süreli bir proje 
olarak yönetilmesini sağlayın. Bu şe-
kilde yaparsanız her yıl düzenli olarak 
üzerinden geçeceğiniz ve sürekli ola-
rak yenilemelerde bulunarak nereden 
nereye geldiğinizi görecek bir kılavu-
za da sahip olursunuz. 

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy
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YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNÜN TERCİHİ DE
 İŞ LEASING OLDU

Çatı üstü GES kurulumu sağlayan 
EPC firmaları ile birlikte geliştirdiği 
çözümler ile sektöründe fark yara-
tan ve müşterilerine nakit akışları 
için ideal ödeme planları sunan İş 
Leasing son olarak İzmir merkezli 
Yavuzçehre Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 
’ne ait Denizli’de bulunan üretim 
tesisinin çatılarına öz tüketim 
amacıyla kurulan Güneş Enerjisi 
Santrali yatırımını finanse etti.

İş Leasing, sektöründeki öncü ko-
numunu yenilenebilir enerji finans-
manı alanında da sürdürmeye de-
vam ediyor. Son dönemde sayıları 
giderek artan öz tüketime yönelik 
pek çok çatı üstü GES yatırımını fi-
nanse eden İş Leasing, bu alanda 

yatırım yapacak firmaların aradığı 
marka oldu. 

İş Leasing, Sektörde Fark 
Yaratıyor

Çatı üstü GES kurulumu sağlayan 
EPC firmaları ile birlikte geliştirdiği 
çözümler ile sektöründe fark yara-
tan ve müşterilerine nakit akışları 
için ideal ödeme planları sunan İş 
Leasing son olarak İzmir merkezli 
Yavuzçehre Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 
’ne ait Denizli’de bulunan üretim 
tesisinin çatılarına öz tüketim 
amacıyla kurulan Güneş Enerjisi 
Santrali yatırımını finanse etti. 414 
kWe kurulu gücüne sahip sant-
ral ile Yavuzçehre Tekstil firması 

elektrik tüketimini güneş panelle-
rinden sağlayarak önemli bir ma-
liyet avantajı sağlayacak ve elekt-
rik faturası ödemek yerine leasing 
taksitlerini ödeyerek kendi elektrik 
üretim santraline sahip olacak.

İş Leasing, Sanayicilere 
Destek Olacak

Konu hakkında İş Leasing’den ya-
pılan açıklamada enerji maliyet-
lerini azaltan ve doğa dostu çatı 
üstü güneş enerjisi santrali fi-
nansmanı alanındaki uzmanlık ve 
tecrübe ile bu alanda yatırım yap-
mayı planlayan sanayicilerimize 
destek verilmeye devam edileceği 
ifade edildi.  

STRATEJİK MİMARİ
ÇALIȘMALARI

TÜREV YÖNETİM DANIȘMANLIĞI

www.turev.com.tr
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İSO, “TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 
ARAŞTIRMASI-2020” SONUÇLARINI AÇIKLADI

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2020 yılında üretimden satışlara göre 
zirvede 58 milyar 593 milyon TL ile TÜPRAŞ yer aldı. Sıralamada ikinci Ford Otomotiv ve 
üçüncü de Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları oldu. İSO 500’teki kuruluşların ihracatı ise 

yüzde 12,8 gerileyerek 64,1 milyar dolar oldu.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 
yılından bu yana aralıksız gerçekleş-
tirdiği ve sektör için en değerli veri-

leri oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2020 
yılı sonuçları açıklandı. İSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ta-
rafından açıklanan “Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu-2020” araş-
tırmasına göre, 2020 yılında üretim-
den satışlara göre en büyük kuruluş 
geçen yıl olduğu gibi 58 milyar 593 
milyon TL ile TÜPRAŞ (Türkiye Petrol 
Rafinerileri A.Ş.) oldu. 

Bahçıvan: “Sanayi, 
Ekonominin Güçlü Sacayağı”

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu-2020 araştırmasının sonuç-
larını açıklayan İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan, “İSO 500 
Büyük’ün 2020 sonuçları, ekonomi-
mizin sanayi gibi güçlü bir sacaya-
ğının olduğunu ortaya koyuyor. Ama 
bunun sürdürülebilir kılınması adına 
dünün sonuçlarını güncel gelişmeler 
ve veriler ışığında da değerlendirme-
liyiz. Bu anlamda İSO-Markit işbirliği 
kapsamında açıklanan İmalat Sanayi 
Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 
verilerine baktığımızda, özellikle son 
birkaç aydır ülkemizin dünya sanayi 
verilerinden negatif ayrıştığını gör-
mekteyiz. Açıklanan son Nisan 2021 
PMI verilerine baktığımızda, 55,8 

olarak ölçülen Küresel İmalat Sanayi 
Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 
son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaş-
mış görünüyor” diye konuştu. 

İSO 500 İhracatı Yüzde 12,8 
Geriledi

Araştırma sonuçlarına göre, Türki-
ye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-
nun üretimden satışları 2020 yılında 
1 trilyon 22 milyar TL’den 1 trilyon 179 
milyar TL’ye yükselerek yüzde 15,3 
oranında arttı. Büyüme performan-
sı, 2018’deki yüzde 34,5 ve 2019’daki 
yüzde 16,4’lük artışlar ile karşılaştırıl-
dığında yavaşladı. 

Faaliyet Kârı Yüzde 55 Arttı

Araştırmaya göre, sıralamanın ilk 
50’sini oluşturan kuruluşların toplam 
üretimden satışlar içinden aldığı pay 
bir miktar azalmakla birlikte toplam-
da yüzde 50’ye yakın seviyelerini ko-
rudu. 

Araştırmanın temel göstergelerinden 
İSO 500 Büyük’ün esas faaliyetlerin-
den elde ettiği karı gösteren faaliyet 
karı bir önceki yıla göre yüzde 55 ora-
nında artarak 142,8 milyar TL oldu. 

Finansman Giderleri Yüzde 
39,2 Arttı

İSO 500’ün karlılık verilerine göre, fa-
aliyet karlılığındaki iyileşmenin yanı 
sıra özellikle net kambiyo karlarının 
etkisiyle üretim faaliyeti dışı gelir-
lerdeki artış da karlılığa pozitif katkı 
yaptı. İSO 500’ün diğer faaliyetlerden 
olağan gelir ve karları 237,9 milyar 

lira iken, gider ve zararları 194,4 mil-
yar lira olarak gerçekleşmiştir. 

Özkaynak Artsa da Borç-
Özkaynak Dağılımı Hala 
Kronik Sorun

Borçlanma ile öz kaynakların dağılı-
mını yansıtan kaynak yapısında, İSO 
500’ün 2020 yılında toplam borçları 
yüzde 23 gibi yüksek bir oranda arttı. 
Firmalar, faaliyet karlılığındaki artışın 
desteğiyle özkaynaklarını da yüzde 
23,2 gibi benzer bir oranda büyüte-
bildi. 

Krediler Daha Çok Sanayi 
Dışı Sektörlere Yöneldi

İSO 500’ün toplam mali borçları 2020 
yılında yüzde 23 oranında artarak 
406,3 milyar TL’den 499,6 milyara 
ulaştı. Borçların vadelerine göre ge-
lişiminde ise kısa vadeli mali borçlar 
yüzde 22,4’lük artışla 168,3 milyar 
TL’den 206 milyar TL’ye yükselirken, 
uzun vadeli mali borçlar ise yüzde 
23,3 oranında artarak 238 milyar 
TL’den 293,5 milyar TL’ye çıktı. 

Duran Varlıkların Payı 2,8 
Azaldı

En önemli göstergelerden toplam 
varlıklar içinde dönen ve duran varlık-
lar ilişkisine bakıldığında; İSO 500’de 
duran varlıkların toplam aktifler için-
deki payı 2015 yılında yüzde 46,3’e 
kadar yükseldikten sonra gerilemeye 
başlayarak 2019 yılında yüzde 39,1 
oldu. 2020 yılında duran varlıkların 
payı 2,8 puan daha azalarak yüzde 
36,3’e geriledi 

KDV Yükü Yüzde 14,3 Arttı 

İSO 500’ün devreden KDV yükü, yük-
selişini sürdürdü, bir önceki yıla göre 
yüzde 14,3 oranında artarak 12,4 mil-
yar TL oldu. 

Ar-Ge Harcaması Yapan 
Kuruluş Sayısı 271

İSO 500’de Ar-Ge harcaması yapan 
kuruluş sayısı 2013 yılından itibaren 
kademeli olarak artıyor. Bir önceki 
yıl yaşanan duraksamanın ardından 
2020 yılında İSO 500’de Ar-Ge yapan 

kuruluş sayısı 271 oldu. İSO 500’ün 
2020 yılı Ar-Ge harcamaları ise anket 
verileri ile 6,2 milyar TL olurken, 2019 
yılına göre 4,9 oranında artış göster-
di. 2019 yılında yüzde 0,58 olan Ar-Ge 
harcamalarının üretimden satışlara 
oranı, 2020’de hafif bir düşüşle yüzde 
0,53’e geriledi. 

İstihdam Yaklaşık Yüzde 3 
Arttı

İSO 500’ün istihdamı ise 2020 yılın-
daki tüm olumsuz gelişmelere rağ-
men yüzde 2,9 oranında artarken, 
ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da 
yüzde 14,4 oldu. 

Yabancı Kuruluş Sayısı 
Azalıyor

İSO 500’de yabancı sermaye paylı 
kuruluşların sayısı, 2020 yılında 110’a 
indi. Bu gelişme, 2009 yılından son-
ra İSO 500 içinde yer alan yabancı 
sermaye paylı kuruluş sayısında ya-
şanan kademeli gerilemenin devam 
ettiğini gösterdi. 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan

İrfan Özhaaratlı - Erdal Bahçıvan - Sadık Ayhan Saruhan
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ZİRAAT GYO SON YILLARIN EN BÜYÜK HALKA ARZINI 
BAŞARIYLA TAMAMLADI

2020 yılında hayata geçirilen 8 
adet halka arzda toplam 1,12 
milyar TL büyüklüğe ulaşılırken, 
2021 yılında Ziraat GYO hariç 
bugüne kadar 4,72 milyar TL 
büyüklüğünde 10 adet halk arz 
işlemi gerçekleşti. Yapılan hal-
ka arzlara bakıldığında Ziraat 
GYO’nun 1,88 milyar TL büyük-
lüğündeki halka arzı son yılların 
en büyük halka arzı oldu.

Sektörün en önemli oyuncuları ara-
sında yer alan Ziraat GYO, son yılların 
en büyük halka arzını gerçekleştirdi. 
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
liderliğinde oluşturulan ve 37 yatırım 
şirketinin dâhil olduğu konsorsiyum 
tarafından sabit fiyat üzerinden ve 

Ziraat GYO Genel Müdürü 
Peyami Ömer Özdilek

Özdilek: Yüksek Talep, Ziraat Finans Grubu Marka 
Gücünün ve Ziraat GYO’ ya Olan Güvenin Göstergesi

Halka arz sonrası açıklamalarda bulunan Ziraat GYO Genel Müdürü 
Peyami Ömer Özdilek, Ziraat markasının bu ilk halka arzına göste-
rilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti belirterek, “Halka arza 
gelen yüksek talep, Ziraat Finans Grubu marka gücünün ve Ziraat 
GYO’ya olan güvenin göstergesidir. Bu yönüyle Ziraat Finans Gru-
bu’nun büyüklüğünü ve gücünü bir kez daha gösterdik. Yatırımcıla-
rın bu güvenine layık olmak için Ziraat GYO güçlü sermaye yapısı ve 
taşıdığı marka değeri ile ülkenin gayrimenkul sektörüne ivme kazan-
dıracak projelere imza atmaya devam edecektir. Ziraat GYO hal-
ka arzına katılım gösteren tüm bireysel ve kurumsal yatırımcımıza, 
başta konsorsiyum lideri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olmak 
üzere aracılık eden 37 yatırım kuruluşuna, Sermaye Piyasası Kurulu 
ve Borsa İstanbul’a teşekkür ederiz” dedi.

en iyi gayret aracılığı yöntemi ile ger-
çekleştirilen halka arzda, toplam ih-
raç miktarının %68’i yurt içi bireysel 
yatırımcılara, %25’i yurt içi kurumsal 
yatırımcılara, %7’si de Ziraat Finans 
Grubu çalışanlarına satıldı. 

Halka Arzdan 1,88 Milyar TL 
Kaynak Sağlandı

Sermaye artışı yoluyla yapılan 1,17 
milyar TL nominal tutarlı halka arz-
dan pay başına 1,60 TL ile 1,88 milyar 
TL kaynak sağlandı. Ziraat GYO’nun 
1,88 milyar TL büyüklüğe sahip hal-
ka arzına 5 milyar TL tutarında ol-
mak üzere 2,7 kat talep geldi. Yurt 
içi bireysel yatırımcı ve Ziraat Finans 
Grubu çalışanları kategorilerinde 
tahsisatın 2,5 katı, yurt içi kurumsal 
yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 
3,5 katı talep gelirken, taleplerin kar-
şılanma oranı ortalama %38 düze-
yinde gerçekleşti.

Son Yılların En Büyük Halka 
Arzı

2020 yılında hayata geçirilen 8 adet 
halka arzda toplam 1,12 milyar TL 
büyüklüğe ulaşılırken, 2021 yılında 
Ziraat GYO hariç bugüne kadar 4,72 
milyar TL büyüklüğünde 10 adet halk 
arz işlemi gerçekleşti. Yapılan halka 
arzlara bakıldığında Ziraat GYO’nun 
1,88 milyar TL büyüklüğündeki halka 
arzı son yılların en büyük halka arzı 
oldu.

6 Mayıs Tarihinde İşlem 
Görmeye Başladı

Halka arz sonrasında şirketin hal-
ka açıklık oranı %25 olurken, Ziraat 
GYO paylarının 6 Mayıs tarihinde 
ZRGYO koduyla Borsa İstanbul’da 
Yıldız Pazar’da işlem görmeye baş-
ladı. Ziraat GYO, halka arz sonrası 
ulaştığı 7 milyar TL özkaynak büyük-
lüğü ile sektörde 3. sıraya yerleşti. 

Özgür Elektronik İmza
Bilgisayarlara ve GSM operatörlerine bağımlı kalmadan
tüm cihazlarda imza atın
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LİDERLERDEN 
KOBİ’LERE 

ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ 

İÇİN 
İPUÇLARI

TÜRKONFED ve 
Türkiye İş Bankası 
iş birliğinde dijital 
liderler ile KOBİ’leri 
buluşturan Dijital 
Anadolu Projesi, “Yeşil 
Mutabakat Çerçevesinde 
Yenilenebilir Enerji” 
ana temasıyla devam 
etti. Çevrim içi olarak 
düzenlenen etkinlikte 
katılımcılar, KOBİ’lerin 
enerji verimli hale 
gelmelerini sağlayacak 
proje modelleri ve 
finansman kaynakları 
hakkında bilgi verdi. 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfe-
derasyonu (TÜRKONFED) ve Tür-
kiye İş Bankası tarafından üretime 
odaklanmış sektörlerin dijital dö-
nüşümüne katkı sağlama hedefiy-
le hayata geçirilen Dijital Anadolu 
Projesi’nin çevrim içi etkinlik seri-
si, “Yeşil Mutabakat Çerçevesinde 
Yenilenebilir Enerji” ana temasıyla 
devam etti. Teknoloji Yazarı Serdar 
Kuzuloğlu’nun moderatörlüğünde 

gerçekleşen yılın dördüncü etkin-
liğine ESCON Enerji Genel Müdürü 
Onur Ünlü, EkoRE CEO’su Serhan 
Süzer ve Türkiye İş Bankası KOBİ 
ve İşletme Bankacılığı Pazarlama 
Bölüm Müdürü Vedat Karahanoğlu 
katılım gösterdi. 

Onur Ünlü: “İşletmeler Bir 
Kuruş Yatırım Yapmadan 
Enerji Verimli Hale 
Gelebilir”

Etkinliğin açılış konuşmasını ger-
çekleştiren ESCON Enerji Genel 
Müdürü Onur Ünlü, enerji verimlili-
ğinin, birçok ülke tarafından en yeni 
yenilenebilir enerji kaynağı olarak 
tanımlandığını ifade etti. Enerji ve-
rimliliği uygulamayan işletmelerin 
en önemli gerekçelerinin yatırım 
maliyeti ve geçmişte yaşanılan 
kötü tecrübeler olduğuna dikkat 
çeken Ünlü, “Ülkemizde özellikle 
son yıllarda enerji verimliliği ala-
nında önemli gelişmeler yaşanıyor. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Verimlilik Artırıcı Proje desteklerin-
de hem yatırım ve destek tutarını 
artırdı hem de zamansız ve çevrim 
içi başvuru ile süreci hızlandırdı. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise 
asgari yüzde 15 tasarruf sağlayan 
enerji verimliliği projelerini 5. Bölge 

Yatırım Teşviki kapsamında kabul 
etmeye başladı. Bunların yanı sıra 
enerji yönetimi alanında dünyada 
en büyük pazar olan ve KOBİ’lerin 
de yararlanabileceği Enerji Perfor-
mans Sözleşmeleri sayesinde işlet-
me sermayesine dokunmadan yani 
bir kuruş dahi yatırım yapmadan 
işletmeleri verimli hale getirmek 
mümkün” dedi. 

Serhan Süzer: “KOBİ’lerin 
Kendi Enerjilerini 
Üretmeleri Hayal Değil”

EkoRE CEO’su Serhan Süzer, Türki-
ye’nin yenilenebilir enerji alanında 
gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığı-
nı, geri kalmış ülkelerin ise ilerisinde 
olduğunu söyledi. 2019 yılı verilerine 
göre Türkiye’nin toplam enerji ga-
mında yenilenebilir enerji payının 
yüzde 17,5 seviyesinde olduğunu 
belirten Süzer, “Bu payın yüzde 100 
olması gerekiyor. Bu durum şu an 
için ütopik gelebilir ama dünya-
da bir enerji devrimi yaşanıyor. Bu 
devrim sürecinde yer almak için 
dünya olarak ihtiyacımız olan ener-
jinin tamamını yenilenebilir enerji-
den karşılamalı, halihazırda ağırlıklı 
olarak kullandığımız fosil yakıtları 
ise ham madde olarak değerlendir-
meliyiz” diye konuştu. 

Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Vedat Karahanoğlu

ESCON Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü EkoRE CEO’su Serhan Süzer

Türkiye’nin başta güneş ve rüzgar 
olmak üzere jeotermal ve biyoe-
nerjiler gibi tüm yenilenebilir enerji 
gamına sahip olmasının avantajını 
vurgulayan Süzer, “Artık KOBİ’lerin 
kendi enerjilerini üretmeleri hayal 
değil. Tüm işletmelerin, kendi ener-
jilerini üretmelerinin faydalarını 
ekonomik ve çevresel olarak değer-
lendirmesi gerekiyor” yorumunu 
kullandı.

Vedat Karahanoğlu: 
“KOBİ’siz Bir Dijitalleşme 
ve Yeşil Ekonomi 
Düşünülemez”

Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme 
Bankacılığı Pazarlama Bölüm Mü-
dürü Vedat Karahanoğlu ise Dünya 
Ekonomik Forumu’nun 2020 Kü-
resel Risk Raporu’na göre küresel 
ekonomiyi ve insanlığı etkileyen en 
önemli beş riskin tamamının çev-
resel konulardan kaynaklandığını, 
bunların başında da iklim deği-
şikliğinin geldiğini hatırlattı. Son 
dönemde bu konuya yönelik ge-
rek kurumlarda gerekse bireylerde 
farkındalığın arttığını ifade eden 
Karahanoğlu, “Dijitalleşme ve ye-
şil mutabakat ekseninde başlayan 
dönüşümün, değer zinciri içerisin-
de çok önemli bir yere sahip olan 

DİJİTAL ANADOLU PROJESİ 17 BİN 
KATILIMCIYA ULAŞTI

2018 yılında başlayan Dijital Anadolu Projesi, ilk 
iki yılında dokuz kentte üç bin KOBİ’ye ulaşırken, 
2020 yılında pandemi dolayısıyla çevrim içi 
ortamda düzenlenmeye başlanan yayınları ise 
o tarihten bu yana 14 bin katılımcı takip etti. 
Farklı temaların işlendiği etkinlik serisi, her ayın 
son perşembe günü, dijitalleşmeye odaklanan 
işletmeleri ve girişimcileri, dijital liderler ile 
buluşturmaya devam edecek. 

KOBİ’lerimizi etkilememesi, onların 
bu sürece katılmaması düşünü-
lemez. Ancak diğer taraftan KO-
Bİ’lerimizin farkındalık, yer yer bilgi 
eksikliği yetersizliği ve finansmana 
erişim gibi engeller yaşadıklarını da 
gözlemliyoruz. Türkiye İş Bankası 
olarak, sorumlu bankacılık anlayışı-
mızla yeşil ekonomiye destek veri-
yoruz. Enerji projelerine verdiğimiz 

destek içinde yenilenebilir enerjinin 
payı her geçen yıl artıyor. Bunun-
la birlikte lisanssız elektrik üretimi, 
enerji verimliliği, güneş enerjisi gibi 
alanlarda krediler sağlıyor. Ayrıca 
gerçekleştirdiğimiz uluslararası iş 
birlikleri ile KOBİ’lerin yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği alanında 
projeleri hayata geçirmelerini des-
tekliyoruz” dedi.  
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DOĞAN YATIRIM BANKASI FAALİYETE BAŞLADI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin sahip olduğu ve 
yatırım bankacılığı alanında faaliyet göstermek üzere 
19 Mart 2020 tarihinde kuruluş izni alınan Doğan Yatı-
rım Bankası, 21 Mayıs 2021 tarihinde BDDK’dan faaliyet 
iznini aldı. Hem Türkiye’nin ekonomik ilerlemesini des-
teklemeyi hem de uluslararası finansal sistemin ülke-
mizdeki güçlü temsilcilerinden biri olmayı hedefleyen 
Doğan Yatırım Bankası, küresel standartlarda yenilikçi 
finansal çözümleri, yerel ve uluslararası piyasalar hak-
kındaki bilgi ve deneyimi, sorumlu bankacılık anlayışı 
ve girişimci kültürü ile tüm paydaşlarına sürdürülebilir 
katma değer yaratmak misyonu ile faaliyetlerini yürü-
tecek.

Doğan Yatırım Bankası, Önümüzdeki 
Dönemde Kesintisiz Hizmet Sunacak

Doğan Yatırım Bankası, önümüzdeki dönemde Kurum-
sal ve Ticari Bankacılık müşterilerine Yapılandırılmış Fi-
nansman, Yatırım Bankacılığı, Hazine, Nakit Yönetimi, 
Dış Ticaret Finansmanı ile Dijital finansman ve Dijital 
Bankacılık Çözümleri gibi ürün ve hizmetler sunacak. 
Doğan Yatırım Bankası, yetkin ve tecrübeli kadrosu, 
katma değerli, sürdürülebilirlik odaklı ürün ve servisle-
riyle müşterilerinin çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Doğan Holding’e ait D Yatırım Bankası A.Ş. (Doğan Yatırım Bankası), 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet izni aldı.

Hulusi Horozoğlu

Göğüş: ‘Yüksek Katma Değerli Sektörlere 
Yatırım Yapmayı Hedefliyoruz’

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 
Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, 
bankanın faaliyet izni almasının ardından yaptığı açık-
lamada bankacılık ve finansmanın Doğan Grubunun 
önemli büyüme alanlarından biri olduğunu belirterek 
“Grubumuzun yatırım, bankacılık ve e-ticaret deneyi-
minden faydalanarak, yüksek katma değerli sektörlere 
yatırım yapma hedefimiz doğrultusunda faaliyete baş-
layan Doğan Yatırım Bankası ile üst düzeyde yatırım 
bankası hizmetlerini, finansmanı ve dijital çözümleri 
birlikte sunmayı hedefliyoruz. ” dedi. Doğan Yatırım 
Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu da “Güçlü ve 
yetkin kadromuzla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel, 
katma değerli kurumsal ve ticari bankacılık, yatırım 
bankacılığı, yapılandırılmış finansman ve hazine ürün 
ve hizmetleri sunarak sektörde fark yaratmayı amaçlı-
yoruz” açıklamasında bulundu.

TİCARETİNİ DİJİTAL PORTALDA YAPAN KOBİ’LER 
EKONOMİYİ CANLI TUTUYOR

KOBİ’ler her ekonomide, ekonomik katma değerin 
ve istihdamın %80 - %90’nını oluşturuyor. Octet 
Türkiye Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Kazım 
Can Saydam’a göre, tedarik zinciri finansmanı, 
akılcı yöntemlerle yapıldığında KOBİ’ler daha güç-
lü olacak, ekonomik katma değerin ve istihdamın 
gelişmesine daha büyük katkı sağlayacak.

Her ekonominin can damarları olan tedarik zincirlerinin 
büyük oranda KOBİ’lerden oluştuğunun altını çizen Octet 
Türkiye Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Kazım Can Say-
dam, “KOBİ’ler her ekonomide ekonomik katma değerin ve 
istihdamın %80-%90’nını oluşturuyor. Ekonomik sıkıntıla-
rın yaşandığı dönemlerde birçok işletme dışarıdan gelecek 
sorunlara karşı bağışıklığını kaybeder ve zayıf düşer. Ticare-
tin finansmanı, bir başka ifadeyle tedarik zinciri finansma-
nı, akılcı yöntemlerle yapıldığında o ekonomideki KOBİ’ler 
daha güçlü olacak, ekonomik katma değerin ve istihdamın 
gelişmesine daha büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Dijital Portal Kullanan Kobi’lerin Ticaretini 
Gözlemlemek Mümkün

KOBİ kredi yönetiminde bankaların çektiği en önemli sı-
kıntıların başında, kredilerin gerçek amacına uygun kulla-
nılıp kullanılmadığının takip edilememesi gelmektedir. Bu 
nedenle de bankalar çoğu kez KOBİ’lerden uzak durmayı 
tercih etmişlerdir. Sadece B2C değil, B2B ticaretin de diji-
talleştiği günümüzün ortamında, KOBİ’lerin ödeme davra-
nışlarını, ticaretlerini bir dijital portalda yaptıkları zaman 
gözlemleyebildiklerini söyleyen Can Saydam; “Ticaretini bir 
B2B dijital portalda yapan KOBİ’nin kimden aldığını, kime 
sattığını, para akışını, kendisine nasıl ve nereden kaynak 
yarattığını görebiliriz. Böylelikle kaynak ihtiyacı olduğu za-
man bu kaynağı onun eline vermek yerine, ticaret yaptığı 
diğer işletmelere vermekle hem onun kaynak ihtiyacını gi-
derir, hem de kaynağın tedarik zincirinin dışına çıkmasını 
engelleriz” şeklinde görüşlerini belirtti.

Kazım Can Saydam

Kobi’lere Daha Uygun Koşullu Kredi Kullandırılması

KOBİ’lerin ticaretlerini Octet gibi B2B Tedarik Zinciri Portalları üzerinde yapmalarının kredi veren kuruluşlar, öncelikle 
bankalar tarafından teşvik edilmesinin önemine değinen Can Saydam; “Örneğin; ticaretlerini portal üzerinde yapan 
KOBİ’lere daha uygun koşullu kredi kullandırılması gibi imkan sağlanabilir. Bu sadece o krediyi veren kuruluşun veya 
bankanın değil, tüm ekonominin de yararına olacaktır.  Her kuruluşun maaş ve faturalarını ödemesi ve bunlara ek 
olarak büyümeye yönelik yatırımlar yapabilmesi için düzenli bir nakit akışına sahip olması hayati önem taşıyor. Octet 
olarak bankalar, şirketler ve bayilerine sunduğumuz fırsat ve çözümlerle ticaretin finansmanının kolaylaştırılmasında 
ve yaygınlaştırılmasında etkili oluyoruz. Türkiye’nin ekonomik büyümesine destek sağlarken, ticaret hacminin 
artmasına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İşletmelerin, ne zaman ne kadar tahsilat yapacaklarını bilememeleri 
esas faaliyet alanlarına odaklanmalarını da engelliyor. Alış ve satışlarında Octet Portal’ı kullanan işletmeler için bu 
tür sorunlar söz konusu olmuyor. Çünkü Octet Portal, işletmelere tahsilat kolaylığı ve güvencesi sunuyor” şeklinde 
konuştu.
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ra sahip olacak, TAV Passport 
nerelerde geçerli olacak, Müş-
terilerine ve kullanıcılarına 
hangi katma değerleri suna-
cak, TAV Passport’un kullanım 
alanı genişleyecek mi?

Uçtan uca seyahat deneyimi yara-
tan ilk Seyahat Sadakat Programı 
olan TAV Passport ile tam 10 yıldır 
misafirlerimizin yolculuk hikaye-
lerine eşlik ediyor, biz de onlara 
en iyi seyahat deneyimini sunmak 
için çalışıyoruz. Yaptığımız araştır-
malar ve anketlerde üyelerimizin, 
pandemi sonrası seyahat etme 
konusunda büyük bir motivasyona 
sahip olduğunu gördük. Müşterile-
rimizin bu motivasyonuna destek 
olmak amacıyla biz de uluslarara-
sı havalimanı otoriteleriyle birlikte 
hareket ediyor, ‘temassız yolculuk’ 
konforunu seyahat severlere sunu-
yoruz. Hizmet sunduğumuz tüm 
noktalarda hijyen kontrolünü ön 
planda tutarak transfer hizmeti, 
Primeclass Lounge içerisinde te-
massız erişimle paketli gıda temini, 
özel yolcu salonu içerisindeki hava 
dolaşımının kontrolünün sağlan-
ması gibi çalışmalarımızla yolculuk 
deneyimini, hızlı konforlu ve güvenli 
gerçekleşiyoruz.

RÖPORTAJ

YATIRIM ODAKLI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜREN 
TAV İŞLETME HİZMETLERİ, 

YENİ UYGULAMALARI İLE EZBER BOZUYOR

TAV  İşletme Hizmetleri 
Pazarlamadan 

Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı (CMO) Aylin Alpay, 
“TAV Passport Kart Sadakat 
Programı, LoungeMe mobil 
uygulaması ile sunduğumuz 
400’den fazla havalimanında 
lounge giriş imkanları, 
kişiye özel transfer hizmeti  
Online Seyahat Siteleri ile 
reklam alanları kiralama ve 
ticari alan tahsisleri hizmeti 
bulunuyor” dedi.

TAV İşletme Hizmetleri Pazarlama-
dan Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı (CMO) Aylin Alpay ile gelişme-
leri değerlendirdik.

10 MİLYONDAN FAZLA 
YOLCUYA DOKUNMAYI 
HEDEFLİYORUZ

TAV İşletme Hizmetleri’ni ge-
nel hatlarıyla tanıtır mısınız?

TAV İşletme Hizmetleri, TAV Hava-
limanları Holding’in havacılık dışı 
gelirlerini oluşturan ürün ve hiz-
metleri yaratan ve yöneten iştirak-
leri arasında yer alıyor.  TAV işletme 
Hizmetleri’nin portföyünde, özel 
Lounge işletmeciliği, havalimanı 
karşılama & uğurlama Hizmetleri, 
TAV Passport Kart Sadakat Prog-
ramı, LoungeMe mobil uygulaması 
ile sunduğumuz 400’den fazla ha-
valimanında lounge giriş imkanları, 
kişiye özel transfer hizmeti  Online 
Seyahat Siteleri ile reklam alanla-
rı kiralama ve ticari alan tahsisle-
ri hizmeti bulunuyor. Primeclass 
markası olarak müşteri memnuni-
yetini en üst düzeyde tutarak, 2021 
yılında global pazarda 19’dan fazla 
ülkede, 60’a yakın özel yolcu salo-
nunda, 10 milyondan fazla yolcuya 
dokunmayı ve sektörde dijital dö-
nüşüme öncülük etmeyi hedefliyo-
ruz. İş geliştirme anlayışını küresel 
bir bakış açısı üzerine kuran TAV 
İşletme Hizmetleri’nin operasyon 
haritasında ise Türkiye’de ve dün-
yada  farklı kültürleri bünyesinde 
bulunduran bir çalışan profiline sa-
hip.

YATIRIMLARIMIZA VE 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
ÇALIŞMALARIMIZA ARA 
VERMEDEN DEVAM ETTİK

TAV İşletme Hizmetleri olarak 
2020 yılı hedefleriniz neydi, 
bu hedeflere ulaşabildiniz mi, 
pandemi sizi nasıl etkiledi? 

2021 hedef ve yatırımlarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?

Yaklaşık 1.5 yıldır dünyayı etkisi al-
tına alan ve havacılık sektörünü de 
oldukça olumsuz etkileyen pande-
mi döneminde yatırımlarımıza ve 
dijital dönüşüm çalışmalarımıza 
ara vermeden devam ettik. Sek-
törün önde gelen şirketlerinden 
biri olarak, global ortaklarımız ile 
yurtdışında çeşitli işbirlikleri ve 
yeni yatırımlara imza attık. Bu yıl 
lounge portfoyümüze farklı coğ-
rafyalarda 12 yeni hizmet noktası  
ekledik. Capital One Financial Corp 
ile Washington Dulles Uluslararası 
Havalimanı’nda özel yolcu salonu 
açmak üzere 10 yıllık bir anlaşma 
imzaladık  ve bu başarı ile ABD’de 
5.lounge projemizi hayata geçir-
miş olduk. Çalışmalarımız netice-
sinde gurur verici başarılar da elde 
ettik. Primeclass, uluslararası hava 
taşımacılığı derecelendirme kuru-
luşu Skytrax tarafından verilen CO-
VID-19 Havayolu Özel Yolcu Salonu 
Güvenlik Derecelendirmesi’nden 5 
yıldız almaya hak kazanan dün-
yanın ilk bağımsız yolcu salonu iş-
letmecisi oldu. Pandemi dönemi ile 
hız kazanan dijital dönüşüm yatı-
rımlarımız sayesinde müşterilerimi-
ze uçtan uca temassız bir yolculuk 
deneyimi sunmayı ve yeni trendlere 
uyum sağlayarak zenginleştirilmiş 
deneyimler sunmayı hedefliyoruz. 
Müşteri memnuniyetini en üst se-
viyeye taşıyarak konforlu ve keyifli 
seyahatler planlamalarına öncülük 
etmek adına şirketimizin uzun va-
deli yatırım planlarında bu alanda 
ön planda öncü olmaya devam 
edeceğiz.

‘TEMASSIZ YOLCULUK’

TAV Passport hakkında bilgi 
verir misiniz? TAV Passport’u 
kullananlar hangi avantajla-

TAV PASSPORT KONFORLU, 
HIZLI VE GÜVENLİ BİR  DENEYİM SUNUYOR

TAV Passport, üyelerine seyahatlerinin ilk noktalarından başlayarak her aşamada konforlu, hızlı 
ve güvenli bir  deneyim sunuyor. Premium ve üst segment araçlarla hem havalimanı ulaşımında 
hem de şehir içinde talep edilen her noktada sunulan transfer hizmeti üyelerimizin en çok tercih 
ettiği hizmetlerimizden biri oldu. Üyelerimizin yaşam tarzı tercihlerine göre sürekli güncellediğimiz  
teklifler ile sadece seyahat sürsince değil günlük hayatlarında da kendilerini ayrıcalıklı hissetmelerini 
sağlıyoruz. İşbirliği yaptığımız partnerlerimiz aracılığı ile araç kiralama hizmetleri, akaryakıt 
indirimleri deniz seyahatlerinde öncelik, en çok tercih edilen destinasyonlarda ayrıcalıklı otellerde 
avantajlı konaklama teklifleri ve özel hizmetler gibi oldukça geniş bir yelpaze sunuyoruz.
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NE KADAR BAŞARILIYIM? 
NELERİ NEDEN BAŞARAMADIM?
Bülent Orta/TÜREV Danışmanlık Grup Başkanı ve Stratejik Yapılandırma Danışmanı

Günümüzde değişen iş yaşamı dinamikleri içerisinde 
şirketler, sürekli farklılaşan koşullara göre hayatlarını 
devam ettirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu değişen 
koşullar ister istemez şirketlerde iş yapış modellerinde 
değişimi ve dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Çevresel 
koşullardaki bu sürekli dönüşümün içerisinde şirketler 
zarar görmeden ya da en az zararla yollarına devam 
etmek istemektedirler. İşte bu noktada şirket yöneti-
cilerinin rolü daha da önemli hale gelmektedir. Bugün 
küçük ya da büyük bütün şirketlerin ajandasında sürek-
lilik kavramı yer almaktadır. Her şirket için sürekliliğin 
detay tanımı farklı olmakla beraber temelde hayatını 
bir şekilde devam ettirebilme isteği olarak tarif edebili-
riz. Durum böyle olunca yöneticilerin içinde bulunduk-
ları global oyunun kurallarını çok iyi anlamaları ve bu 
koşullara göre kendi hareket planlarını oluşturmaları 
gerekmektedir. Yani kendi stratejilerini iyi ve doğru bir 
şekilde kurgulayabilmelidirler.

ŞİRKETLER AÇISINDAN STRATEJİK YÖNETİM 
KAVRAMI

Şirketlerin hedeflediği başarıya ulaşmaları için sadece 
sahip oldukları kaynaklar yeterli değildir. Aynı zamanda 
bu kaynakların şirketlerin yapabilirlikleriyle uyumlu bü-
tünsel bir stratejik kurguya ihtiyaçları vardır. Şirketler 
açısından stratejik yönetim kavramı, bir yönetim mo-
delini tarif ettiği için son derece önemlidir. Stratejik yö-
netim modelini basitçe hedeflerle yönetim olarak tarif 
edebiliriz. Stratejik yönetim modelini uygulayan şirket-
ler açısından baktığımızda ulaşmak istenilen bir hedef 
tarifi yapılmalı ve şirketin sahip olduğu tüm kaynak-
lar bu hedefe ulaşmak için kullanılmalıdır. Bunun için 
gerekli olan planlama yapılmalı; entelektüel sermaye, 
finansal, teknik, fiziksel sahip olunan insan kaynağı 
gibi tüm kaynaklar arasında doğru ve iyi bir koordi-
nasyon sağlanmalı; bu amaca yönelik hareket planları 
yapılmalı; yol haritaları oluşturulmalı; şirket çalışanları 
nezdinde bu yönde bir bilinç oluşturulmalıdır. Bu say-
dıklarımızı yapmak veya yapılmasını sağlamak ise şir-
ket yöneticilerine düşmektedir. İster formen, ustabaşı, 
şef gibi alt yönetici kadroları; ister müdür yardımcısı, 
müdür gibi orta düzey yöneticiler; ister genel müdür 
yardımcısı, genel müdür gibi üst düzey yöneticiler ol-
sun her birinin organizasyonel hiyerarşiye uygun olarak 
tanımlanmış olan görev, sorumluluk tanımları ve bu 
görevleriyle uyumlu tanımlanmış olan yetkileri çerçe-
vesinde bu bilinci oluşturmak görevleridir. Kaynakları 
hedef doğrultusunda harekete geçirmek ve sonuçlarını 
denetlemek; bu iş modelini bir kurum kültürüne dönüş-
türecek şekilde çalışanlarda farkındalık ve arkasından 
alışkanlık yaratmaktan sorumludurlar.

YÖNETİCİLERİN ASLİ GÖREVLERİ 
ŞİRKETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE 
KATKI SAĞLAMAKTIR

Şirketler, kendileri için tanımladıkları stratejik hedef-
leri hayata geçirebilecek organizasyonel, yönetsel ve 
operasyonel yapıları da mutlaka ya kendi içlerinde ya 
da konunun uzmanlarından yardım alarak kurgula-
malıdırlar. Yöneticilerin asli görevleri şirketlerinin sür-
dürülebilirliğine katkı sağlamaktır. Şirketlerde canlılar 

gibidir. Doğarlar, bebeklik ve çocukluk dönemini geçi-
rirler, yetişkin olurlar, orta yaşa ulaşırlar, olgunlaşırlar, 
yaşlanırlar ve kaçınılmaz son ölürler. Her şirket doğar 
ve yok olur. Şirketlerin hedefi doğum ve yok oluş tarih-
leri arasındaki yaşam süresini olabildiğince uzatmaktır. 
Şirket yöneticilerinin görevi ise şirketlerinin bu doğum 
ve yok oluş arasındaki süresini yani ömrünü olabildi-
ğince uzatmak, aynı zamanda da sağlıklı bir ömür 
geçirmesi için gerekli olan koşulları tesis etmektir. Bu 
her zaman çok kolay olmamaktadır. Tam tersine ge-
nelde çok zor olmaktadır. Bu nedenle yöneticiler önce 
kendilerini yönetmeyi öğrenmeliler sonrasında sorumlu 
oldukları alanları iyi yönetmeyi öğrenmelidirler. Bir yö-
neticinin kendisini yönetebilmesi için öncelikle kendisini 
sorgulayabilir olması gerekir.

“NELERİ, NEDEN BAŞARAMADIM?”

Objektif bir şekilde kendisini, yaptıklarını ve yapama-
dıklarını yani başarılarının yanında başarısızlıklarını da 
sorgulamalıdır. Bunu öğrenmeli ve koşulsuz uygulama-
lıdır. Bugün pek çok yönetici, yönettiği süreçler ile ilgili 
olarak “ne kadar başarılı oldum?” diye sormaktadır ve 
kendisi için başarı kriterlerini sıralamaktır. Oysa, asıl 
soru “neleri, neden başaramadım?” olmalıdır.

PEKİ, İKİ SORUNUN ARASINDAKİ FARK 
NEDİR?

Bence, bu iki soru arasındaki en önemli fark “ego” kav-
ramıyla açıklanabilir. Birinci soruda başarının varlığı 
kabullenilmiş, ölçüsü sorgulanmaktadır. İkinci soruda 
ise, başarının yanındaki başarısızlıklar sorgulanmak-
tadır. Başarısızlıkların sorgulanması aynı zamanda 
bireysel hataların sorgulanmasıdır. Bireysel hataların 
sorgulanması ise bireysel düzeltmelere, iyileştirmelere 
olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla ikinci sorunun soru-
labilmesi “düşük ego” ile mümkün olmaktadır. Egonun 
olması gerektiği kadar var olması faydalıdır ve olma-
lıdır da. Ancak aşırısı hatalar yaptırmaya eğilimlidir ki 
sakıncalıdır. Buradan hareketle unutmayalım ki “ego” 
bir yönetici için en büyük kara deliktir.
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AR-GE’YE ÖNEM VEREN TROUW NUTRITION TÜRKİYE, 
SEKTÖRE KATMA DEĞER SAĞLIYOR

Trouw Nutrition 
Türkiye Genel 
Müdürü  Öğüt 

Köse, ezber bozan 
yaklaşımlarla 
sektöre katma değer 
sunduklarını söyledi.

Trouw Nutrition Türkiye Genel Mü-
dürü  Öğüt Köse ile sektördeki ge-
lişmeleri değerlendirdik.

Trouw Nutrition Türkiye’yi ta-
nıtır mısınız?

Trouw Nutrition, dünya genelin-
de 80 ülkede hayvan besleme ve 
akuakültür balık yemi alanında 
faaliyette bulunan 100 yıllık global 
sektör devi Nutreco’nun hayvan 

besinleri markası olarak yol alıyor. 
Engin deneyimiyle sağlıklı çiftlik 
hayvanları ve evcil hayvanların ye-
tiştirilmesi için daha akıllı ve sür-
dürülebilir yolların geliştirilmesi yö-
nünde çalışmalarını sürdürüyor. 32 
ülkedeki güçlü çalışan kadrosu ile 
yemden işlenmiş gıdaya kadar be-
sin zincirinin karşılaştığı zorlukları 
çözmek ve müşterilerine yardımcı 
olmak amacıyla faaliyetlerini ger-
çekleştiriyor. Trouw Nutrition’ın ge-
niş yem spesiyaliteleri, yem katkı-
ları, premiksleri, besleme modelleri 
ve hizmetler portföyü, markamızı 
her müşterinin yerel durumuna 
uygun, ihtiyaca özel, entegre çö-
zümlerin oluşturulması konusunda 
sınırsız olanaklar sağlayan tek du-
rak noktası haline getiriyor. Trouw 
Nutrition, 105 ülkede 22 üretim te-
sisiyle; çiftçilere, kendi yemini üre-
ten işletmelere, yem üreticilerine, 
entegre üreticilere ve distribütörle-
re ihtiyaç duydukları her yerde des-
tek oluyor. Doğru beslemenin ve 
iyi çiftlik yönetiminin endüstriyi ve 
hatta gezegeni dönüştürebileceği-
ne inanan dünyanın hayvan bes-
leme uzmanı Trouw Nutrition, bu 
hedefle günümüzün yemden işlen-
miş gıdaya uzanan besin zincirinin 

sürdürülebilir işleyişi için çalışırken 
ülke ağını da genişletiyor. Türkiye 
yolculuğuna 2007 yılında İnterkim 
A.Ş ile yüzde 50 iş birliği yaparak 
başlayan Trouw Nutrition, 2010 yı-
lında ise Interkim A.Ş. hisselerinin 
tamamını satın alarak Türkiye’deki 
varlığını güçlendirdi.

Sektörün Çözüm Ortağı 
Olma Yolunda Emin 
Adımlarla İlerliyoruz

Trouw Nutrition Türkiye olarak An-
kara’da bulunan genel merkezimiz, 
Zonguldak’taki üretim tesisimiz ve 
İzmir’de yer alan Antrepo-Lojistik 
Merkezi’miz ile 2007 yılından bu 
yana faaliyetlerimizi gerçekleştiri-
yoruz. Global ağımız, güçlü Ar-Ge 
yapımız, kaliteli, geniş ve artırıla-
bilir ürün gamımız, çözüm odaklı 
hizmet ve servislerimiz, deneyimli 
insan kaynağımız, teknolojik ve di-
jital alt yapımız ile her yıl artan bir 
ivmeyle çalışıyoruz. Global marka 
gücümüzü yerel pazarın dinamik-
lerine hakim olma yeteneğimizle 
birleştirerek sektörün çözüm ortağı 
olma yolunda emin adımlarla iler-
liyoruz.

NutriOpt’u Türk 
Hayvancılık Sektörünün 
Hizmetine Sunduk

Ürün gamınız ve ürünlerinizin 
kalitesi hakkında bilgi verir 
misiniz? Rakiplerinizden bu 
bağlamda hangi özellikleriniz 
ile ayrılıyorsunuz, tercih edil-
menizdeki nedenler nelerdir?

Trouw Nutrition Türkiye olarak yem 
üreticilerine çözüm ortağı olma 
misyonumuz çerçevesinde Ar-Ge 
ve inovasyona büyük önem veri-
yor, bu konuda önemli çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, 
uzun yıllar süren araştırmalarımız 
ve yoğun Ar-Ge çalışmalarımız so-
nucunda sektöre gerçek zamanlı 
analiz, modelleme ve hesaplama 
becerileri ile teknik destek sağlayan 
modüler hassas besleme sistemi 
NutriOpt’u Türk hayvancılık sektö-
rünün hizmetine sunduk. 

Laboratuvara Göndermeye 
Gerek Kalmadan Yerinde 
Hızla Analiz

Besin içeriğinin doğru ve hızlı bir 

şekilde analiz edilmesini sağla-
mak ve bu besinleri hayvanların 
ihtiyaçlarıyla optimum düzeyde 
eşleştirmek amacıyla NIR, NOA 
ve Mycomaster cihazlarımızın öl-
çümleri ve Masterlab’ın bilgi biri-
kimiyle geliştirdiğimiz NutriOpt ile 
farklı hayvan türlerine yönelik yem 
ve ham maddelerin besin içerikle-
ri laboratuvara göndermeye gerek 
kalmadan yerinde hızla analiz edi-
lebiliyor. Bu sayede hayvanlarda 
yanlış besleme nedeniyle oluşabi-
lecek sağlık sorunlarını ve kayıpla-
rı önlemeye katkıda bulunuyoruz. 
İnovatif ve proaktif bir yaklaşımla 
hayata geçirdiğimiz NutriOpt sa-
yesinde ayrıca hayvanların yaşına, 
cinsine ve sindirim sistemine göre 
besleme önerilerinde de buluna-
rak yaşam döngülerinin sağlıklı bir 
biçimde tamamlanmasına destek 
oluyoruz. Zaman tasarrufu, karlı-
lık ve süreç kontrolü sağlayan bu 
sistemle hayvancılık sektörünün 
verimliliğini yükseltmeyi, üretim 
koşullarını iyileştirmeyi ve finansal 
gücünü artırmayı hedefliyoruz. Bi-
lim ve teknolojinin ışığında hayata 
geçirdiğimiz inovatif ürünlerimiz, 
dijital servislerimiz ve geniş global 
ağımızla sektörümüze yüksek kat-
ma değer sağlıyor ve paydaşları-
mızın güçlü bir çözüm ortağı ola-

rak konumlanıyoruz. Hızlı, kolay ve 
güvenilir bir şekilde analitik sonuç-
lar alınması amacıyla tasarladığı-
mız NutriOpt’un verimli beslenme 
stratejilerinin oluşturulmasına ve 
sektörümüzün gelişimine katkıda 
bulunacağına inanıyoruz.

Lifestart Konsepti İle 
Genetik Potansiyelleri En 
Üst Düzeye Çıkartıyoruz

İnovatif bir çözüm olarak kurgu-
ladığımız LifeStart konseptimiz 
ile çiftlik ve kümes hayvanlarının 
erken dönem beslenme ve üretim 
performansı kalitesini bilimsel yön-
temlerle geliştirerek genetik po-
tansiyellerini en üst düzeye çıkar-
tıyoruz. Sürdürülebilir hayvancılığı 
odağımıza koyarak geliştirdiğimiz 
bu konseptte yer alan buzağı, ko-
yun ve keçi mamaları ile civciv ve 
buzağı başlangıç yemleri sayesin-
de büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı 
kategorilerinde faaliyet gösteren 
üreticiler, hayvanlarının ömrü bo-
yunca yüksek verim elde ediyor.

Sprayfo Buzağı Mamaları 
ve Buzağı Başlangıç Yemi

LifeStart konseptimiz içerisinde 
yer alan ürünlerimizden biri olan 
Sprayfo Buzağı mamaları ve Buza-
ğı Başlangıç Yemi ve doğal bir süt 
ikamesi olan Milkivit buzağı ma-
mamız ile buzağıların sağlıklı geliş-
melerine katkı sağlıyoruz. Farm-O-
San ile çiftlik hayvanlarının daha 
yüksek performans gösterebilme-
lerine odaklanan pratik ve kullanı-
mı kolay beslenme çözümleri sunu-
yoruz.

Kümes Hayvanlarında 
Mineral Eksikliğinin Önüne 
Geçiyoruz

Kümes hayvanlarının sağlıklı geli-
şebilmeleri ve yüksek performans 
gösterebilmeleri için Selko markası 
altında geliştirdiğimiz Intellibond 
ile kümes hayvanlarında mineral 
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eksikliğinin önüne geçerek onların 
sağlıkla gelişebilmelerine ve yaşam 
boyu yüksek performans göstere-
bilmelerine yardımcı oluyoruz. Hem 
çiftlik hem de kümes hayvanlarının 
yeteri kadar vitamin tüketmedikle-
ri zaman metabolik aksaklıklar ve 
hastalıklar yaşayabileceklerinin bi-
linciyle Intevit ve VitaFarm ürünle-
rimizle vitamin ve mineral desteği 
sunuyoruz. Trouw Nutrition olarak 
sektörün her gün karşılaştığı zor-
luklarla başa çıkmasına yardımcı 
olacak ürün ve hizmetler geliştir-
mek için hayvancılık konusundaki 
kapsamlı bilgimizi ve hayvan bes-
lenmesindeki deneyimimizi kullanı-
yoruz.

Hayvansal Ürünlerin Talebi 
Hızlandı

Hedef ve yatırımlarınız hak-
kında bilgi verir misiniz?

Tüm sektörlerde olduğu gibi hay-
vancılık sektöründe de sürdürüle-
bilirlik; hayvan sağlığı, güvenliği ve 
buna bağlı olarak insan sağlığı için 
büyük önem taşıyor. Bu noktada; 
kaynakların kısıtlılığı, gıda güvenli-
ği, hayvan refahı, antibiyotik diren-
ci, çevre kirliliği, iklim değişikliği ve 
biyolojik çeşitliliğin kaybolması gibi 

hususların dikkate alınması gereki-
yor. Artan dünya nüfusu, şehirleş-
me, büyüyen orta sınıf ve değişen 
beslenme alışkanlıkları özellikle ge-
lişmekte olan pazarlarda hayvan-
sal ürünlerin talebini hızlandırmış 
durumda. Bu durum yem sanayii-
nin büyümesi için de yeni fırsatlar 
oluştururken hayvanların ve nihai 
olarak insanların sürdürülebilir bir 
şekilde sağlıklı ve güvenli beslen-
mesi adına sektöre hizmet eden 
şirketlere önemli görevler düşüyor. 
Dünya nüfusundaki hızlı artışın 
etkisiyle önümüzdeki yıllarda hay-
vancılık sektöründe verimlilik daha 
da büyük önem kazanacak. 

Güçlü Tedarik Ağımız İle 
Sektöre Yüksek Katma 
Değer Sağlayacağız

Trouw Nutrition Türkiye olarak, 
önümüzdeki dönemde güçlü teda-
rik ağımız ile hayvan sağlığı ve re-
fahı, iklim değişikliği ve döngüsellik, 
sürdürülebilirlik ve sektörel sosyal 
sorumluluk alanlarında çalışma-
larımızı sürdürerek sektöre yüksek 
katma değer sağlamaya devam 
edeceğiz. Geliştirdiğimiz yeni nesil 
programlar, yem analiz hizmetimiz 
ve inovatif ürünlerimizle Türkiye’de 
hayvancılık sektöründe faaliyet 

gösteren tüm iş ortaklarımızın en 
üst düzeyde verim almalarına des-
tek olmak için çalışmalarımızı ar-
tan bir ivmeyle sürdüreceğiz.

Sağlıklı Nesiller 
Yetiştirmenin Yolu 
Beslenmeden Geçer

Trouw Nutrition olarak, sağlık-
lı nesiller yetiştirmenin yolunun iyi 
beslenmeden geçtiğine inanıyor, 
ürünlerimizi her geçen gün daha 
da iyileştirmek adına sürekli çalışı-
yoruz. Bu kapsamda global olarak 
büyük önem verdiğimiz Ar-Ge ça-
lışmalarımıza her yıl ortalama 20 
milyon Euro’luk bir bütçe ayırıyo-
ruz. Üniversiteler ve enstitüler ile iş 
birlikleri gerçekleştiriyor, müşterile-
rimizle ortak inovasyon faaliyetleri 
yürütüyoruz. Dünyanın önde gelen 
laboratuvarlarından biri haline ge-
tirdiğimiz Masterlab’ın bilgi birikimi 
ile kullanıcılarımıza hep daha iyisini 
sunmanın yollarını arıyoruz. 

Zonguldak’taki 
Fabrikamızda Üretimde 
Sıfır Hataya Odaklanıyoruz

Trouw Nutrition Türkiye olarak, yak-
laşık 10 bin metrekare alan üzerine 

kurulu ve yıllık 25 bin ton üretim 
kapasitesine sahip Zonguldak’taki 
fabrikamızda üretimde sıfır hataya 
ve çok daha yüksek kaliteye odak-
lanıyoruz.  Burada ruminant, balık 
ve kanatlı kategorisinde vitamin ve 
mineral premiksleri ile toksin bağ-
layıcılar gibi özel ürünler üretiyoruz. 
Maya ve organik asit karışımlarının 
ise tedariğini sağlıyoruz.

Bilgisayar Ekranından Tüm 
Üretim Sürecini Yönetiyoruz

Fabrikamızda hayata geçirdiğimiz 
otomasyon yenileme yatırımı saye-
sinde bir bilgisayar ekranından tüm 
üretim sürecini yönetiyoruz. Manu-
el yapılan işlemleri minimize eden 
sistemimiz sayesinde üretimdeki 
tüm makinaları otomatik olarak 
çalıştırabiliyoruz. Ham maddeleri 
reçeteye uygun şekilde silolardan 
yine otomatik olarak dozajlayıp 
(tartıp) miksere alıyor ve karıştır-
ma işlemi sonrasında paketleme 
bölümüne gönderiyoruz. Böylelik-
le üretim sırasında hangi üründe 
hangi ham maddenin kullanıldığını 
ve üretimi hangi çalışanımızın yap-

tığını parti bazında takip edebiliyo-
ruz. Paketleme bölümünde her bir 
ambalajın ağırlığını takip ederken, 
ne kadar üretim yapıldığını ve torba 
ağırlıklarını da kontrol edebiliyoruz. 
Fabrikaya uzaktan erişim imkanı-
na sahip olmamız; her zaman ve 
her şart altında üretimi yakından 
takip edebilmemizi, arızalara hızla 
müdahale edip düzeltebilmemizi 
ve gerektiğinde sistemde yazılım 
güncellemesi yaparak sistemimizi 
güncel tutabilmemizi sağlıyor.

Belgelerimize GMP (Good 
Manufacturing Practices-
İyi Üretim Uygulamaları) 
Belgesi’ni Ekledik

Fabrika otomasyonu yatırımlarımı-
zı artırmanın yanı sıra sahip oldu-
ğumuz kalite belgelerinin arasına 
Avrupa Birliği düzenlemelerinin 
temel taşlarından biri olan GMP 
(Good Manufacturing Practices-İyi 
Üretim Uygulamaları) Belgesi’ni de 
ekledik. AB uyumlu bir kalite belge-
si olan GMP, potansiyel iç ve dış kir-
lenme kaynaklarını ortadan kaldır-

mayı hedefleyen önlemlerin alınıp 
alınmadığını kontrol ederek ürünle-
rin güvenli ve iyi şartlar altında üre-
tildiğini belgeliyor. Kullandığımız 
ham maddeden ekipman temiz-
liğine ve çalışanların kişisel hijye-
nine kadar çok geniş kapsamda 
yapılan incelemeler sonucu alma-
ya hak kazandığımız GMP Belgesi, 
Trouw Nutrition Türkiye olarak Türk 
hayvancılık sektörüne ve toplumu-
muzun sağlıklı beslenmesine katkı 
sunma yolundaki faaliyetlerimizi 
destekleyen önemli bir adım oldu. 
Otomasyon sisteminin yenilenme-
siyle önümüzdeki günlerde yem 
sektörü için yepyeni ürün ve hiz-
metler sunmaya hazır hale geldik. 
Yetiştiricilerimizin farklı ihtiyaçları-
na uygun ve pratik ambalajları ile 
kullanım kolaylığı sağlayacak yeni 
ürünlerimizi çok yakında Türk hay-
vancılık sektörü için satışa sunaca-
ğız. Hollanda’daki genel merkezi-
mizin, dünyanın farklı kıtalarındaki 
Ar-Ge merkezlerimizin ve Master-
lab’ın gücünü arkamıza alarak Tür-
kiye’deki yenilikçi çalışmalarımıza 
artan bir ivmeyle devam edeceğiz.
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KOBİ’LER NEDEN SİBER GÜVENLİĞE YATIRIM YAPMIYOR? 
Can Erginkurban / ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü

Araştırmalara göre küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletme-
lerin çoğu siber güvenlik kavramını ve ilgili ürünleri pahalı 
buluyor. Şirket sahipleri ellerindeki kısıtlı bütçeyi kullanır-
ken bazı harcamaları yapmamayı tercih ediyor. Ertelenen 
veya hiç yapılmayan harcamaların başında siber güvenlik 
geliyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri, şirket sahi-
bi ya da yöneticilerinin ödedikleri paranın karşılığını alıp 
alamadıklarını görememesi. KOBİ statüsündeki işletmeler 
bir siber saldırıya maruz kalabileceklerine inanmıyor. Ne 
yazık ki siber suçlular açısından durum bu şekilde değil. 
KOBİ’lerin büyük şirketlerin sahip olduğu güvenliğe sahip 
olmamaları ve gerekli minimum önlemleri bile almamış 
olmaları saldırganların KOBİ’leri daha çok hedef almasına 
neden oluyor. Hal böyleyken, siber saldırıların KOBİ’ler için 
maliyeti çoğu zaman siber güvenlik ürünü için harcanma-
yan paradan daha fazla oluyor. 

KOBİ’ler Her Geçen Gün Daha Fazla Oranda 
Siber Saldırıya Uğruyor

Birçok insan büyük şirketlerin ve çalışanlarının daha gü-
vende olduğunu düşünüyor. Çünkü bu şirketlerin güvenlik 
ürünleri ile baştan sona korunan cihazları ve ağları var. Ne 
yazık ki bu eksik bir düşünce. Saldırganlar genellikle büyük 
şirketlerle çalışan ve onlara fason üretim yapan veya des-
tek sağlayan küçük şirketleri hedefliyorlar. Çünkü bu iliş-
kide güvenlik açısından  zayıf halka onlar ve küçük şirkete 
ulaşıldığında bağlı oldukları diğer şirketlere de ulaşmak 
oldukça kolay oluyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan Marriott 
Hotel saldırısı buna bir örnek. Saldırı, otele hizmet veren 

ve otelin sistemlerine erişim sağlayan firmaların birinin 
üzerinden gerçekleşti. KOBİ’ler her geçen gün daha fazla 
oranda siber saldırıya uğruyor. Siber saldırıya uğrayan kü-
çük işletmelere neden önlem almadıklarını sorduğumuzda 
şu yanıtları alıyoruz:

- Birinin bizi hackleyeceği aklımıza gelmedi, bu ka-
dar küçük bir işletmeden kim ne kazanabilir diye düşünü-
yorduk. 
- Muhasebe yazılımının bakımını yapan şirketten 
rica etmiştik, demek ki yeterince önlem almamış. 
- Bir kişi birçok işle uğraşıyor, fırsat bulamadık. 
- Antivirüsler çok pahalı, bütçe ayıramadık. 
- Güvenlik yazılımı yazıcıların çalışmamasına ne-
den oluyordu, ayarlarını bulamadık, kaldırdık. 

Riski Yönetin

Riski birkaç şekilde yönetebilirsiniz: 

Bir siber saldırının başınıza gelmeyeceğini varsayarak siber 
güvenliğe yatırım yapmazsınız ve  riski kabul edebilirsiniz. 
Veriler ne yazık ki bu risk yönetimini desteklemiyor. Siber 
suç dünyası her geçen gün büyüyor. Sizin var olduğunu bile 
bilmediğiniz tehditlerin gerçekleştiği günümüz dünyasın-
da saldırıya uğrayıp uğramayacağınız artık doğru bir soru 
değil.  Artık  ne zaman saldırıya uğrayacağınız doğru bir 
soru.  Siber suçlular amaçlarına ve kolay paraya  ulaşabil-
mek için her yolu deniyor ve güvenlik açısından  en zayıf 
buldukları kurumları  kullanarak daha büyük hedeflere yö-
neliyorlar.  

Sigorta Yaptırarak Riski Yönlendirebilirsiniz

Sigorta şirketlerinin genellikle gerekli önlemleri almış oldu-
ğunuzu kabul ettiklerini unutmayın. Saldırıya uğradıktan 
sonra bu önlemlerin alınmadığını öne sürerek sizin zararı-
nızı tazmin etmeyebilirler. 

Riski beraber iş yaptığınız veya hizmet verdiğiniz büyük 
firmaya aktardığınızı düşünebilirsiniz. Büyük firmaların 
saldırı sonrasında sizin zararınızı karşılama ihtimali çok 
iyimser bir düşünce. Bu kurumlar kendi zararlarını telafi et-
menin yollarını arayacaklardır. Muhtemelen onların sigor-
ta şirketleri  zararlarını sizden çıkartma yoluna gidebilirler. 

Riski Azaltacak Yatırımlar Yapabilirsiniz 

Bünyesinde siber güvenlik uzmanı çalıştırabilecek kaynağı 
olmayan firmalar dışarıdan destek alabilirler. Konusunda 

uzman bir firmadan hizmet alma yoluna gitmek içeride 
yatırım yapmaktan daha uyguna mal olabilir. Bir siber gü-
venlik ürünü (antivirüs, güvenlik duvarı vs.) satın almak, 
güvenliği sağladığınız anlamına gelmeyecektir. Bu ürünle-
rin düzgün kurulup yönetilmesi gerekir. Ürünleri satın aldı-
ğınız firmanın uygun fiyata veya ücretsiz destek sağlayıp 
sağlamadığını mutlaka satın almadan önce kontrol edin, 
astarı yüzünden pahalıya gelmesin. 

Eğitim Şart, Ayrıca Ücretsiz Versiyonu da Var 

Siber Güvenlik ürünlerini satın alıp yönetmekten önce-
ki adım çalışanların eğitilmesi. Birçok saldırı çalışanların 
bilgisizliğinden veya boş bulunmasından kaynaklanıyor. 
Firmaların ağına sızılması çoğunlukla oltalama saldırıları 
sonucu gerçekleşiyor. Güvenlik ürünlerinin yanlış yapılan-
dırılması gibi teknik sorunlar ve gelişmiş saldırılar daha 

sonra gelen tehditler. 

Avrupa’nın en büyük siber güvenlik üreticisi ESET, günümüz 
internete bağlı dünyasında çalışanların güvende kalmala-
rını sağlayacak bir dizi ücretsiz eğitim sağlıyor. Eğitime şu 
bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.eset.com/tr/
business/cybersecurity-training/ Çalışanlar yeterince bilgi 
sahibi olduktan sonra sıra geliyor güvenlik araçlarının ya-
tırımına. Firmanızın çalışma şekline ve bütçenize en uygun 
araçları edinmek, kullanmayı öğrenmek için alanında uz-
manlaşmış bir iş ortağı seçebilirsiniz. Firmanıza bir saldırı 
gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu düşünmeyin. Sis-
teminizi bir siber güvenlik aracı ile korumak için geç kal-
mayın. Saldırıya uğradıktan sonra, ki sadece an meselesi, 
karşınıza çıkacak olan maliyet ve itibar kaybı önlemlere 
ayıracağınız yıllık bütçeden çok daha fazla olacaktır. 
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TURKISH CARGO, ALMANYA’NIN TEKNOLOJİ BAŞKENTİ 
MÜNİH’İ KARGO UÇUŞ AĞINA EKLEDİ

Özlem Arslan Kart Yazdı: 
KOBİ’LER İÇİN ASIL HAZİNE HENÜZ KEŞFEDİLMEMİŞ

Türk Hava Yolları Genel Müdür 
(Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, 
Turkish Cargo’nun Almanya’nın 
teknoloji başkenti Münih’i kargo 
uçuş ağına eklediğini ifade etti.

Global hava kargo taşıyıcıları arasında 
hızla büyüyen hava kargo markası Tur-
kish Cargo, kurduğu hava kargo köprü-

leriyle uçuş ağını güçlendiriyor. Turkish 
Cargo, Frankfurt’tan sonra Almanya’nın 
ekonomi metropolü olan Münih’i de di-
rekt kargo uçuşu gerçekleştirdiği desti-
nasyonlar arasına ekledi. Başarılı hava 
kargo markası, 7 Mayıs tarihinde Munih’e 
başlatacağı kargo seferleri ile direkt kar-
go uçuşu gerçekleştirdiği destinasyon 
sayısını arttırmaya devam ediyor.

Turhan  Özen: Kritik Rolümüzü 
Kararlılıkla Sürdürüyoruz

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) 
Yardımcısı Turhan Özen “Uçuş ağımıza 
eklediğimiz bu yeni destinasyon ile birinci 
sınıf iş merkezi olan Münih’in hava kargo 
taşımacılığı ihtiyacına önemli bir katkıda 
bulunmanın yanı sıra, pazarın lider ihra-
catçılarına global hava kargo markası 
olarak istikrarlı ve güvenilir bir iş birliği 
sunuyoruz. Turkish Cargo olarak yalnızca 
yaptığımız taşımalarla değil, ürettiğimiz 
fırsatlar, açtığımız alanlar, gelişimine 
katkı sağladığımız sektörler ve yarattı-
ğımız büyük lojistik ekosistemle birlikte 
ülkemizin kalkınmasında ve küresel ti-
caretin rekabet gücünün artırılmasında 
üstlendiğimiz kritik rolümüzü kararlılıkla 
sürdürüyoruz.”

Turkish Cargo, Dünyanın En 
Geniş Direkt Kargo Uçağı Ağına 
Sahip

Almanya’nın teknoloji başkenti kabul 
edilen Münih; otomotiv, elektronik, me-
dikal ve biyoteknoloji gibi sektörlerin pa-
zar liderlerine ev sahipliği yapıyor. Turkish 
Cargo, IST-MUC-IST kargo seferlerinde 
Airbus A330F tipi geniş gövde kargo 
uçakları ile bölgede bulunan şirketlere, 
lojistik hizmet sağlayıcılarına sunduğu 
güvenilir, hızlı ve direkt hava taşımacılığı 
ile Avrupa ve Ortadoğu arasında kurdu-
ğu hava kargo köprüsünü güçlendirme-
yi hedefliyor. Kıtaları birbirine bağlayan 
Turkish Cargo, ekspres taşıyıcılar hariç 
hava kargo markaları arasında 96 des-
tinasyondan oluşan dünyanın en geniş 
direkt kargo uçağı ağına sahip ve 25’i 
direkt kargo olan 363 uçaktan oluşan 
filosuyla global iş süreçlerini yürütmeye 
devam ediyor. Altyapısı, operasyonel ka-
biliyetleri, filosu ve alanında uzman ekip-
leriyle sürdürülebilir bir büyüme sağlayan 
ve dünyanın ilk 3 hava kargo markasın-
dan biri olmayı hedefleyen Turkish Car-
go, yenilikçilik misyonu ile de dijitalleşme 
ve inovasyon alanında öncü projeler ge-
liştirerek sürekli değişen dünyada hizmet 
kalitesini sürdürülebilir şekilde yükselt-
meye devam ediyor.

Özlem Arslan Kart-Üstün Patent Kurucusu

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), her yıl farklı bir tema ile 
26 Nisan’ı Dünya Fikri Mülkiyet Günü (World IP Day) olarak 
fikri mülkiyet haklarına farkındalık yaratmak amacıyla kut-
luyor. Bu yıl her zaman üstüne bas basa vurgu yaptığım bir 
konuyu temalaştırdılar. 

“Fikirlerinizi (Ticarileştirerek) Piyasaya Sunmak”, 
“Taking Your İdeas To Market”

Bir buluşun patent kriterlerini karşılaması için yenilik, sanayiye 
uygulanabilirlik ve buluş basamağını sağlaması gerekmekte-
dir. Bulunan yöntem, ürün veya fikir ancak bu koşulları sağla-
dığında tescillenebilmektedir.

Buraya Kadar Her Şey Tamam!
Peki, Her Patentin Sanayiye Uygulanabilir Olması 
Sanayici İle Buluşup Ticarileşebiliyor Olması Anlamına 
Geliyor Mu?

WIPO’nun bu yılki temasından da anlayacağımız üzere ma-
alesef patent belgelerinin bazıları -özellikle bireysel başvuru 
yapılan patentler- ticarileşemeyip atıl kalabiliyor. Özellikle bi-
reysel başvurular diyorum, çünkü şirketler tarafından yapılan 
başvurular genelde sektörel bir problemin çözümüne yönelik 
olabildiği için ticarileşemeyen patentler daha çok girişimci 
mucitlerimizin mükemmel fikirleri olabiliyor. 

Yolda Çarpışıp Patentlerimiz Etrafa Saçılmıyor

Girişimci mucitlerin patentleriyle sanayicilerin buluşması sine-
manın klasik tesadüf karşılaşmaları gibi olmuyor. Mevcut dün-
yada patent sahipleri yolda çarpıştığı bir yatırımcı ile ortak bir 
iş yürütmüyor. Genelde gerçekleşen senaryoda sanayici yenilik 
için insan istihdam ediyor, mucit girişimci de büyük çaplı bir 
üretim yapabilmek için harcayacağı zamanı para kazanabil-
mek için mevcuttaki işine geri dönerek sonlandırıyor. Patent 
sahibinde kalıyor ve yıllar boyu atıl duruma düşüyor, sanayici 
ise Ar-Ge faaliyetlerine umut bağlıyor.

Mutsuz Son!

İdeal senaryoya gelecek olursak, sanayici veya KOBİ’lerin is-
ter sektöründe isterse açılmak istedikleri potansiyel pazarın 
sektöründe dünyadaki trendleri takip ederek ve patentleri öğ-
renerek rotasını o yönde çizmeleri ve patentlerin mucitleriyle 
de ortak çalışabilecekleri bir yöntemi de alternatifleri arasına 
koymaları gerekmektedir. Anlatmış olduğumuz senaryoda bir 
nevi birinin bilgisini kiralamak/lisanslamak ve onu her iki taraf

 
için de kazanca dönüştürmek muhtemel bir kazanç formülü 
sunulmaktadır. Bu formülde tek yapılması gereken üretici-
nin girişimci mucidi bulmasıdır. Bunun için, KOBİ’lerin patent 
okuryazarı olması şarttır!

Patent Okuryazarlığı

Patentler başvuru aşamasında dünyada WIPO, EPO gibi veri 
tabanlarında yayınlanıyor. Burada araştırma yapmak/ yapa-
bilmek oldukça önemli. Hem trend takibi hem de yeni üretim 
alanları için büyük bir hazine. Ancak burada araştırma yapa-
bilmek için patent okuryazarı olunması şarttır. Patentin bö-
lümleri (özet, tarifname, istemler ve görseller), anahtar söz-
cükler, nasıl arama yapılması gerektiği gibi bilgilerin yer aldığı 
patent okuryazarlığı eğitimlerinin alınması gerekmektedir. 
Alacağınız patent okuryazarlığı eğitimi, hem geliştirmek iste-
diğiniz yenilik hakkında dünyada olup bitenleri öğrenmenize 
hem de yeni ürün arayışında lisanslanabilecek fikirlerin ayağı-
nıza gelmesine olanak sağlayacaktır. İşte hazine orada iş onu 
kazıp çıkarabilende bitiyor.



40 41

DOSYA: LÜKS GAYRİMENKULDOSYA: LÜKS GAYRİMENKUL

LÜKS YAPILAR GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜ HAREKETLENDİRDİ, 

LÜKS YAPILARA İLGİ BÜYÜK

Lüks gayrimenkule olan talep her geçen gün artıyor. Lüks… Kime göre, neye göre? 
Lüksü, bir ihtiyaçtan öteye geçiren parametreler nelerdir? 

KOBİLIFE olarak bu sayımızda lüks yapıları konunun uzmanları ile değerlendirdik.

Gayrimenkul sektöründe lüks villalar, yazlıklar, ofisler, evleri, siteler ve lüks yapılar sektörde ezber 
bozdu. Özellikle sağlık ve hijyene büyük önem veren kişilerin tercihi lüks yapılar oldu.

Lüks Gayrimenkule Hücum

Hani o klişe Amerikan filmi Altına hücum vardır ya, işte şimdilerde onu lüks gayrimenkule hücum 
diye de kısaca özetlemek mümkün. ‘Bir yazılığım olsun çoluk çocuk rahat ederiz, sadece yazın değil 

kışın da gideriz; hem de yatırım olur’ diyenlerin sığındığı güvenli liman lüks gayrimenkul oldu…

Gerçekten Güvenilir Bir Liman mı?

Lüks gayrimenkulü bir yatırım aracı olarak ele alırsak bu durumun gerçekten de güvenilir bir liman 
olup olmadığını sorgulamakta da fayda var. Ülkemizde gayrimenkul yatırımının her zaman en gü-
venilen liman olduğunu da dikkate alırsak bu durumda cevabın aslında açık olduğunu görebiliyoruz. 
KOBİLIFE olarak haziran sayımızda lüks yapıları, lüks gayrimenkulü konunun uzmanları ile ele aldık.

BAHÇELİ HAYATLARA KAÇIŞ ARTIYOR, 
ARSALAR ARTIK YATIRIM DEĞİL YAŞAMAK İÇİN ALINIYOR

Yeşil Vadi Arsa Ofisi Yönetim 
Kurulu Başkanı Rafet Orhan 
Rafet Orhan, “ Kentten kaçışı 
hedefleyen müşterilerde artış 
oldu. Bu süreçte arsa fiyatları 
da geçmişe oranla çok daha 
hızlı değer kazandı. İnsanlar 
bahçeli bir hayata kaçmak is-
tiyorlar” diyor.
  
 Pandemi döneminde iş koşullarının 
değişmesi nedeniyle, yaşam alan-
larında köklü değişiklikler başladı. 
Uzaktan çalışabilme imkanlarıyla 
birlikte yoğun nüfuslu şehir haya-
tından tabiata yakın müstakil ya-
şamlara kaçış  çoğalıyor. Yeşil Vadi 
Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı 
Rafet Orhan, pandemi öncesinde 
arsaların yüzde 70 oranında yatırım 
yapmak için; pandemi ile birlikte ise 
yüzde 30 yatırım, yüzde 70 yaşa-
mak amacıyla satın alındığını ifade 
ederek “ Kentten kaçışı hedefleyen 
müşterilerde artış oldu. Bu süreçte 
arsa fiyatları da geçmişe oranla çok 
daha hızlı değer kazandı. İnsanlar 
bahçeli bir hayata kaçmak istiyor-
lar.” diyor. Orhan bu konuda dene-
yimlerini ise şöyle özetliyor: “Önce-
ki yıllarda çocuklarına yatırım için 
arsa alan orta yaş ve üstü müşteri 
profili, şimdilerde kendi evini yap-
mak isteyen genç gruba dönüştü. 
Evlere kapanma sürecinde insanlar 
toprağın değerini daha fazla anladı. 
Apartmanlara sıkışmışlık duygusu, 
toprak özlemini körükledi. Topra-
ğa ayak basabilmek hayaliyle arsa 
alıp, ev yapmak isteyen genç müş-
teri profilinde artış oldu. İnsanlar 
imkanları dahilinde doğa ve deniz 
ile iç içe olabilecekleri alanlara yö-
neldiler.”

Orta Ve Düşük Gelirlilere 
Uygun 89 Bin TL den Başlayan 
Müstakil Yaşam

Pandemi nedeniyle ücretli çalışan 

İstanbullunun, bahçeli ev hayalini 10 
yıl öne çektiğini anlatan Rafet Or-
han “Uygun projelerle orta ve düşük 
gelirli gruba ürün sağlıyoruz. 89 bin 
ila 500 bin TL arasında yatırım se-
çeneklerimiz var. İsteyenlere arsala-
rını temin etmenin yanı sıra evlerini 
uygun bütçelerle inşa etmelerine 
de yardımcı oluyoruz. Pandemiden 
önce 20-30 kişi bir araya gelir bir 
arsa alıp site kurarlardı. Şimdi ise 
herkes tek başına müstakil alanlar-
da yaşamak istiyor. Kalabalık ya-
şam hayal edilmiyor” dedi.

Müstakil Bahçeli Evlere Talep 
Patladı, Üsküdar ve Foça 
Artışta Zirveye Çıktı

Salgınla birlikte müstakil bahçe-
li evlere artan talep, fiyatların son 
bir yılda hızla yükselmesine neden 
oldu. Tapusor.com’un, “Pandemi 
Döneminde Müstakil Ev Trendleri” 
başlıklı raporuna göre, salgınla bir-
likte müstakil bahçeli evlerin en çok 
arttığı ilçeler arasında İzmir’den 9, 
İstanbul’dan 7, Muğla’da 5, Sakar-
ya’dan 4 ilçe yer aldı. Son bir yılda 
talep ve fiyatların en çok arttığı il-
çeler arasında İzmir’de yüzde 71 ile 
Foça, İstanbul’da yüzde 34 ile Üskü-
dar, Muğla’da yüzde 60 ile Ortaca 
başı çekti.

İstanbul’da Üsküdar  ve 
Beşiktaş Öne Çıktı

Salgının başlaması ve uzaktan 
çalışma sistemine geçilmesiyle 
İzmir ve Muğla gibi illere kar-
şı cazibesini kaybeden İstanbul 
çevresinde az nüfuslu ilçeler 
bahçeli ev fırsatları sunmaya 
devam ediyor. Silivri, Çatalca, 
Arnavutköy gibi kırsal niteliği 
yüksek bölgeleri Sancaktepe, 
Çekmeköy gibi geçiş bölgele-
ri takip ediyor. Özellikle kısa ve 
orta dönem kiralama seçenek-
leri görülen gayrimenkullerde 
talep kaynaklı ciddi artış yaşan-
ması satılık değerlerini de önemli 
ölçüde etkiliyor. İstanbul’da son 
bir yılda bahçeli müstakil evlerin 
fiyatlarının en çok arttığı ilçele-
rin başında yüzde 34 ile Üsküdar 
gelirken, Üsküdar’ı, yüzde 33 ile 
Beşiktaş, yüzde 27 ile Beykoz, 
yüzde 15 ile Silivri ve yüzde 9 ile 
Sarıyer izliyor.
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ALBOX MUTFAĞI TERCİH ETMENİZDE 
BİRDEN FAZLA NEDEN VAR

Albox 
Yönetim 
Kurulu 

Başkanı Olgun 
Sağlam, kaliteli 
işlerle projelere 
katma değer 
kazandırdıklarını 
ifade etti.

Albox Yönetim Kurulu 
Başkanı Olgun Sağlam, 
“Yurt içi pazarında 
daha fazla mutlu müş-
teriye ulaşmak ana 
hedefimiz. Albox kali-
tesini ve özel ürünlerini 
buluşturmak için bayi 
sayımızı arttırmaya 
yönelik çalışmalarımız 
devam etmekte” dedi. 

YAŞAYAN 
MEKANLAR: 
ALBOX 

Albox Mutfak’ı kısa-
ca okuyucularımıza 
tanıtır mısınız?

Dedem Ali Sağlam’ın 
öncülüğünde kurulan 
markamızın öyküsü 
Trabzon’da başlıyor. 
Biz Trabzonlu bir ai-
leyiz. Dedem mem-
lekette marangozluk 
işleriyle uğraşıyormuş. 
Daha sonra babam 
Osman Sağlam, ba-
bası Ali Sağlam’dan 
aldığı bir testere ve bir 
keser ile 1976 yılında 

mesleği icra etmeye başlıyor. 
Önce İzmit’te başlayan yolcu-
luk, 1987’de İstanbul’da devam 
ediyor. Kadıköy’de inşaatların 
hızlandığı bir dönemde, ilk ola-
rak 250 metrekarelik bir alanda 
inşaatların doğrama işlerini ya-
pıyoruz. Ben de daha 14 yaşın-
dayken babamın yanında çalış-
maya başlamıştım. 1991 yılında 
250 metrekarelik atölyemizi iki 
katına çıkardık. Konut sektörü-
nün hızlanmaya başladığı 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 gelmiş-
tik. Hatta size şöyle söyleyeyim, 
bilgisayarların iş hayatına daha 
yeni yeni girmeye başladığı bir 
dönemde, çizim programları 
yokken excel üzerinde proje-
ler çiziyorduk. 2006 yılında ise 
büyüyen yapımızla birlikte ku-
rumsallaşma çalışmalarımız da 
başladı. Önce markamız için 
mekanlara yaşam katan mar-
kamız Albox’ın ismini bulduk. 
Markamızın ismini belirlerken 
ilham aldığımız noktalar şöyle 
oldu: “Al” kırmızının enerjisini, 
canlılığı, yaşamı anlatıyor, “Box” 
ise mekanları ifade ediyor. Bir 
anlamda “yaşayan mekanlar” 
bizim mottomuz oldu. Bu sü-
reçte biz bir yandan kendi mar-
kamızla tasarımlar sunarken, 
bir yandan da Almanya’nın en 
büyük mutfak üreticisinin Türki-
ye distribütörlüğünü de üstlen-
miştik. Distribütörlük, tasarım 
anlamında bize çok şey kattı 
diyebiliriz. Daha sonra 2012’de 
ilk mağazamızı açtık. 2015 yı-
lında da ilk ihracatımızı gerçek-
leştirdik. Markamızın temellerini 
attığımız atölyemiz hâlâ duru-
yor. Fabrikasyon üretim dışında, 
elle yapılması gereken, zanaat 
yönü yüksek tasarımları orada 
gerçekleştiriyoruz. Fabrikasyon 
üretim gerçekleştirdiğimiz bir 
fabrikamız daha var. O da Ata-
şehir’de. Bir tane de mağazamız 
bulunuyor. Aynı zamanda kırıl-
maz ve patlamaz cam üreticisi 
Almanya merkezli firmanın Tür-
kiye’deki tek temsilcisiyiz de.

ÇOK AZ VE NİŞ PROJELERDE 
YER ALIYORUZ

Albox Mutfak, hangi lüks 
gayrimenkul projelerinde 
görev aldı, alıyor, hedefleri-
nizdeki projeleriniz neler?

Zaten çok az ve niş projelerde 
yer alıyoruz. Bunlardan İstanbul 
Acarkent Villaları’nda ve Zeke-
riyaköy Konakları’nda yer aldık. 
Lüks konut, villa, otel projeleri 
gündemimizde duruyor. 

BİR BENZERİ DAHA 
ÜRETİLEMEYECEK 
ÜRÜNLER SUNUYORUZ

Lüks gayrimenkul projelerine 
hangi katma değerleri sunu-
yorsunuz?

Lüks konutlarda özel üretim 
farkıyla kişinin hayallerine göre 
üretim yeteneğine sahip za-
naatkar ekibimizle bir benzeri 
daha üretilemeyecek ürünler 
sunuyoruz. Öncelikle sunduğu-
muz ürünler kişiye özel oluyor, 
ilgili kişi bunun ayrıcalığını ya-
şıyor. Birinci sınıf ürünlerimizin 
yanı sıra inovatif ürünlerimizle 
de farklılaşıyoruz. Örneğin; na-
nobakteriyel mikrop tutmayan 
mutfaklarımız, 300 dereceye 
kadar yanmayan mutfaklarımız 
buna örnek gösterilebilir. 

TASARIMI VE TEKNOLOJİYİ 
ÇOK İYİ HARMANLIYORUZ

Rakiplerinizden hangi özel-
likleriniz ile ayrılıyorsunuz? 
Tercih edilmenizdeki neden-
ler nelerdir?

Farklılığımız iki noktada. Tasa-
rımı ve teknolojiyi çok iyi har-
manlıyoruz. Tasarım konusunda 
çok iyi markalar olsa da onların 
teknoloji konusunda zafiyetleri-
ni görebiliyoruz. Ar-Ge’miz sa-
yesinde günün ihtiyaçlarını çok 
iyi tespit edip iyi bir tasarımla 
müşterilerimizin beğenisine su-
nuyoruz. Özel kapak detayları, 
kırılmaz cam ve ayna yüzey ka-
paklar, akrilik yüzey kapaklar, 
cnc ile görsel zenginlik katılmış 
dokulu yüzey kapaklar ile son-
suz tasarım gücümüzle sektör-
de takıp edilen bir firma haline 
gelmiş durumdayız. İkincisi de 
kesinlikle hizmet farkımız. Müş-
terilerimize kendilerini özel his-
settiriyoruz. Farklı olmamızın en 
önemli yanı satış sonrası ulaşı-
labilir ve beklentileri karşılayan 
dinamik ve tecrübeli ekibimiz. 
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‘TASARIM ÖTESİ’ MOTTOSUYLA HİZMET VEREN
 ART DESIGN YAPILAMAYANI YAPIYOR

Art Design Yönetim Kurulu Başka-
nı Turgay Terzi, geniş mimar ekibi, 
teknik altyapısı, teknolojik yaratıcı 
çözümlerle adeta bir çığır açtıkla-
rını söyledi. 

Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Tur-
gay Terzi ile lüks gayrimenkullerde uygu-
lanan mimari çözümleri masaya yatırdık.

Kişiye Özel Mobilya Tasarımını 
Türkiye’de İlk Başlatan 
Firmalardan Biri

Art Design’i kısaca okuyucularımıza 
tanıtır mısınız?

Art Design olarak serüvenimiz, 90’lı yıl-
ların başında Bağdat Caddesi’nde gıda 
işiyle uğraştıktan sonra kişiye özel mobil-
ya tasarımındaki açığı görerek mobilya 

sektörüne adım atmamızla başladı. Art 
Design’ı Modoko’da yaklaşık 350 m2’lik 
bir alan üzerine kurduk. Bu anlamda 
kişiye özel mobilya tasarımını Türkiye’de 
ilk başlatan firmalardan biri olmanın 
gururunu yaşıyoruz. Art Deco’dan sonra, 
Türkiye’de ilk defa Luxury Modern kav-
ramını da tüketicilerimizle buluşturduk. 
Sloganımızı da “Tasarım ötesi” olarak 
belirledik. Zamana ve mekâna yenilme-
yen tasarımlarla, baştan aşağı anahtar 
teslim şeklinde komple değiştiriyoruz.

İç Mimarlardan Oluşan 140 Kişilik 
Güçlü Bir Ekibe Sahibiz

Lüks segmentte tasarımlar gerçekleş-
tirdiğimiz Art Design’da iç mimarlardan 
oluşan 140 kişilik güçlü bir ekibe sahi-
biz. Siz mağazaya geldiğinizde önce 
sizi dinliyor sonra da evinize ve sizin is-
teklerinize uygun tasarımları 3D çizimle 
bilgisayarda göstererek nasıl bir mo-
bilya ve dekorasyona sahip olacağınızı 
anlatıyoruz. Aynı zamanda mobilyaları 
teslim etmeden önce mutlaka sizi fab-
rikaya davet edip mobilyanın son halini 
de gösteriyoruz. Böylece aklınızda hiçbir 
soru işareti kalmadan, yüzde 100 müşteri 
memnuniyetiyle projelerimizi tamamla-
mış oluyoruz. Aslına bakarsanız Art De-
sign olarak “tasarım ve kalite”nin olduğu 
her mekânda varlığımızı gösteriyoruz. 
Bu bazen bir ev ya da ofis, bazense bir 
restoran olabiliyor. Yaptığımız işin yüz-
de 75’ini konutlar, yüzde 25’ini ise ofisler 
oluşturuyor. 

Nihai Tüketiciyle Direkt Temas 
Halindeyiz

Kentsel dönüşümle birlikte evlerin kü-
çülmesi özellikle apartman aralıkları, 
pencere ve kapı büyüklükleri nedeniyle 
vinç hizmeti, pencereyi sökerek mobil-
yayı içeriye sokma gibi çeşitli hizmetleri 
de satın aldığınız mobilyanın içerisinde 
sunuyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt 
dışında villa, apartman dairesi, otel, ofis 
gibi çalışmalar içerisinde yer alıyoruz. 
Yaptığımız konsept projeler ve örnek da-

ireler var. Bu projelerde hedef kitlemizin 
üst segment olması ve tasarıma önem 
vermesi yaptığımız çalışmalarda bize bir 
çizgi oluşturmamızı sağladı. Bu bazen 
ürün bazında bazen de danışmanlık ba-
zında olabiliyor. Üretici kimliğimizin ya-
nında verdiğimiz danışmanlık hizmetiyle 
nihai tüketiciyle direkt temas halindeyiz. 
Dolayısıyla tüketicinin ne istediğini ve 
nelerden mutlu olduğunu aslında çok iyi 
biliyoruz. Çünkü yaptığımız her projenin 
sonunda insanlar mekânı görüyorlar ve 
oradaki memnuniyet veya memnuniyet-
sizlik durumu direkt olarak bize yansıyor. 
Bu sebeple insanların bulunduğu mekâ-
nın içerisinde artı ve eksi gördüğü de-
ğerlerin farkındayız. Tüm projelerde hem 
tasarımsal hem de ergonomik açıdan 
destek veriyoruz. 

Özel Projelerde Yer Alıyoruz
Firma olarak hangi konut projelerinde 
ne tür işlere imza attınız?

Şimdiye kadar hem Avrupa’da hem Türki 
Cumhuriyetlerde hem Arap Yarımada-
sı’nda hem de Türkiye’de lüks konut, vil-
la, restoran projelerinde yer aldık. Bizim 
yaptığımız işler gizlilik anlaşması içerisin-
de yer aldığımız özel projeler. 

Lüks konutlardaki ya da gayrimen-
kullerdeki lüksü anlamlı kılan ya da 
tamamlayan sadece projenin dış gö-
rüşü değil aynı zamanda içindeki uy-
gulamalardır. Art Design bu bağlamda 
projelere hangi katma değerleri sağlı-
yor?

Haklısınız… Bir konutun sadece dış cep-
hesini göz alıcı yapmak onun lüks olduğu 
anlamına gelmez. Yer malzemesinden 
boyasına, pencereden mutfak ve ban-
yolarda kullanılan armatürlere kadar 
her şeyin birinci sınıf malzemeden geçi-
yor. Aynı zamanda kullandığımız birinci 
sınıf malzemeleri birinci sınıf işçilikle de 
uygulamalısınız. Art Design olarak bizim 
farkımız da burada ortaya çıkıyor. Bir 
malzemeyi ne kadar iyi seçtiğiniz kadar 
o malzemeyi nasıl tasarlıyorsunuz, me-

kana uygun tasarımlar ortaya çıkara-
biliyor musunuz, ev sahibinin isteklerine 
cevap verebiliyor musunuz ve her zaman 
ev sahibinin yanında yer alabiliyor mu-
sunuz? İşte Art Design tüm bu sorulara 
cevap verebiliyor. 

Lüks, Kişinin Kendisini 
Yansıtabildiği Parçaları Mekanına 
Taşıyabilmesidir

Şimdiki projelere baktığımızda hep aynı 
tarzda yapıları görüyoruz. Yaptığım gö-
rüşmeler insanların bu yapılardan sıkıl-
dığını da gösteriyor. Mesela eski gotik 
yapılar başta olmak üzere yapılara bak-
tığımızda çok daha estetik ve çok daha 
şık binalar görüyoruz. Bu durumun ne-
deni nedir? Çağımızda binalara estetik 
anlamında önem mi verilmiyor, değer-
lendirir misiniz?

Ne yazık ki en büyük hastalığımız moda 
olan şeylerin peşinden koşmamız. İki yıl 

öncesine baktığımız zaman Türk kültü-
rünün yapısına uygun olmayan Fransız 
balkonlu evlerin sayısında ciddi bir artış 
görüyorduk. Pandemiyle birlikte gördük 
ki, “Evet evlerin balkonlara ihtiyacı var” 
Ya da 1+1 evlerden bir uzaklaşma görü-
yoruz. Öncelikle mekanın, semtin ruhuna 
uygun konutlar inşa edilmeli ve kişilerin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde 
işlevsel olmalı. Aynı şeyi mobilya sektö-
ründe de görüyoruz. Her yerde aynı tasa-
rımlar hem de bütçeniz ne olursa olsun. 
Fabrikasyon üretimde de niş markalar-
da da aynı tasarımlarla karşı karşıyayız. 
Oysa lüks, kişinin kendisini yansıtabildiği 
parçaları mekanına taşıyabilmesidir. 

Hedefimiz Avrupa Pazarında Kendi 
Mağazamızı Açabilmek

Art Design’ın hedef ve yatırımları ne-
lerdir?

Hedefimiz Avrupa pazarında kendi 

mağazamızı açabilmek ve ihracatımızı 
artırabilmek. Yine yıl sonuna kadar Ka-
lamış’ta ikinci mağazamızı açacağız. 
Böylece mağaza sayımızı İstanbul’da 4’e 
çıkaracağız. 

Bu Sene Ev Yenileme Hareketi 
Artacak

Aşılama devam etmesine rağmen gö-
rünen o ki bu yıl da yine birçok şirket 
evden çalışmaya devam edecek. Uzak-
tan çalışma da büyükşehirlerde yaşama 
zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bu da 
evlerin hem ofis hem ev olarak kullanıla-
cağını bu nedenle de mobilyaların her iki 
rahatlığı da sunması gerektiğini anlatı-
yor. Aynı zamanda biz bu sene ev yenile-
me hareketinin daha da artacağını, ar-
tık tekli mobilya alımlarından ziyade evi 
bütün olarak ve herkesin kendisini ifade 
eden mekanların ağırlık kazanacağını 
düşünüyoruz.
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AYŞE FÜGEN ARDA: LÜKS GAYRİMENKULDE DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN PARAMETRELER…!

Gayrimenkul Yatırım Danışmanı ve Lüks Konut Uzmanı Ayşe Fügen Arda, lüks konutlarda 
en belirleyici sorunun; ‘neye göre, kime göre lüks’ olduğunu söyledi.

Gayrimenkul Yatırım Danışmanı 
ve Lüks Konut Uzmanı Ayşe Fügen 
Arda ile, lüks konutlardaki son du-
rumu değerlendirdik.

Gayrimenkul Sektörüne 
Geçişim Kendime Yaptığım 
Yatırımlardan Biri Oldu

Ayşe Fügen Arda kimdir, sizi 
kısaca tanıyabilir miyiz?

Hacettepe Üniversitesi ‘İngiliz Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nden mezu-
num, ayrıca Boğaziçi ve Marmara 
Üniversitesi’nde ‘İşletme’ üzerine 

MBA yaptım. Çalışma hayatımın 
27 yılı uluslar arası şirketlerde Or-
tadoğu, Rusya, Avrupa ve Türkiye 
pazarını içine alan farklı bölgelerin 
‘Satış ve Pazarlama Müdürü’ pozis-
yonunda geçti. Sonrasında yaban-
cı fonlu bir ilaç firması olan Deva 
Holding’in iştiraklerinden birinde 
‘Genel Müdür’ olarak görev yap-
tım. Böylece hem farklı coğrafları 
gözlemleme imkanım oldu, hem de 
Türkiye pazarını dışarıdan yorumla-
yabilme şansı buldum. Fakat yine 
de edindiğim tüm deneyim ve tec-
rübelerle yetinmedim, onlarca eği-
tim alarak kendime yatırım yaptım 
ve yapmaya devam ediyorum.

Aslında gayrimenkul sektörüne 
geçişim de kendime yaptığım ya-
tırımlardan biri oldu. Bu sektörde-
ki amaçlarımdan biri; insanların 
gayrimenkul ile ilgili tüm kararlarını 
güven içinde ve yüksek hizmet kai-
tesinde almalarını sağlamak,ikinci-
si ise; ulaşabildiğim çok sayıda in-
sana bu mesleğin ne kadar saygın 

ve profesyonelce yapılabileceğini 
göstermek ve bu mesleği kaliteli bir 
çizgide yapmak isteyenlere rol mo-
del olmak. 

Lüksün Demokratikleştiği 
Bir Çağdayız

Lüks gayrimenkul sektörü ge-
nel anlamıyla sizce ülkemizde 
yeterince net bir şekilde ta-
nımlanmış mıdır? Hayatın her 
anlamında Lükse ulaşmak bu 
kadar zor olmalı mıdır, yoksa 
hayatı yaşanabilir kılan lüks 
müdür? Oscar Wilde, “Bana 
lükslerimi verin ihtiyaçlarım 
olmadan da yaşarım” demiş-
tir. Bu çerçevede konuyu de-
ğerlendirir misiniz?

Karabiber, kil, ağaç, gümüş ve 
buz… Bir zamanların en gözde lüks 
tüketim maddeleriymiş. İnsanlar 
bunlara sahip olmak için tüm ser-
vetini ortaya döküyormuş. Bugün 

lüksün demokratikleştiği bir çağ-
dayız. Ve insanlık böylesi bir deği-
şimle daha önce karşılaşmamıştı. 
İnsanın ihtiyaç duymadığı şeyleri 
tüketme eğilimi insanlık tarihi ka-
dar eskidir. Bugünün geçmişten te-
mel farkı lüksün demokratikleşmesi 
ve lüks kavramının değişmesi. Eski-
den ulaşılamayan ve az olan lüks-
tü. Bugünse herkesin ulaşabileceği 
sıradan ürünler oldu.

Lüks Konut Tanımı Tam Bir 
Kargaşa İçeriyor

Lüks Konut tanımı ise tam bir kar-
gaşa içeriyor. Kime göre lüks? Ki-
min için lüks?

Son yıllarda LÜKS artık hayatini-
zin içinde satın alarak sahip oldu-
ğunuz şeyler değil yasadığınız bir 
hayat tarzının tamamı anlamına 
geliyor. İnternet ilanlarından bi-
nalardaki tanıtım afişlerine kadar 
tüm konut tipleri için kullanılan bir 
sıfat ‘’Lüks’’… Tüm konutlar lüks! 
Peki gerçekten hepsi lüks mü? Lüks 
nedir?  Sadece çok pahalı konutlar 
mı lükstür? Birine gore çok pahalı 
diğerine gore değilse o konut lüks 
olmuyor mu? Sanıyorum benim 

bu konuya ve lüks kavramına ba-
kış açım diger gayrimenkul danış-
manlarından oldukça farklı. İnsa-
nın hayatını sürdürmesi için gerekli 
olmayan her şey, onun için lükstür. 
Tanımı gereği lüks, gereksiz yani 
fuzuli olandır. Ama neyin ihtiyaç, 
neyin lüks olduğu insandan insana 
değişir. Her insan, kendi gelir duru-
muna göre, ihtiyaç ve lüks tanımı 
yapar. Gelirleri ve görgüleri arttık-
ça insanlar, bazı ürün ve hizmetleri 
lüks olmaktan çıkartıp ihtiyaç sını-
fına sokarlar. Bazı ailelerde yemek 
yanında ayran, gazoz ya da kolalı 
içecekler içmek, sadece özel günle-
re ait bir lüks iken, bazılarında bun-
lar ekmek gibi, su gibi kabul edilen 
günlük ihtiyaçlardır.  Bazı kadınlar 
sadece özel günlerde kuaföre gi-
derken, bazıları için haftada bir iki 
kez kuaföre gitmek, alışkanlıkları-
nın bir parçasıdır.

Lüksün Mutlaka Pahalı 
Olması Gerekmez

Ayrıca gelir düzeyi ne olursa olsun 
her insan,  maddi imkanlarını  zor-
layarak, kendine bazı ayrıcalıklar 
sağlar. Bu bazıları için, dondurma 
yemek; bazıları içinse ayakkabı 

almaktır. Lüksün mutlaka paha-
lı olması gerekmez. Lüks, insanın 
kendisini ödüllendirmek için yaptığı 
şeyler de olabilir. Bana gore Lüks 
kelimesi kişiye, yaşam standartla-
rına, sosyal statüye, gelir düzeyine,  
göre değişir. 20-30 yıl önce bir bina-
da asansör bulunması lükstü şimdi 
ihtiyaç. 50 yıl önce evler köşk tipin-
de, müstakil ve bahçeliymiş. Bü-
tün bahçeli köşkleri apartmanlara 
çevirmişler. Şimdi İstanbul ve İzmir 
gibi metropol şehirlerde yaşayanlar 
için bahçeli evde bir hayal ve lüks. 
Hayatımız boyunca hayal ettiği-
miz, elde etmek istediğimiz şeyler 
bizim için hep lüks olmuştur. Genç 
yaşta dubleks bir dairede yaşama-
yı arzu ederiz, sonra çocuklar için 
site içinde havuzlu ve bahçeli bir 
daire isteriz, çocuklar büyür sosyal 
yaşama yakın bölgelerde yaşamak 
isteriz. Yaş ilerledikçe çocuklar ev-
lendikçe daha kolay ve daha küçük 
evlere geçmeyi hayal ederiz. Esa-
sında neye sahip değilsek ve neye 
ihtiyaç duyuyorsak o hayal bizim 
için lüks oluyor. Eskiden ihtiyacımız 
olmayan şeyler lükstü şimdi ise ih-
tiyaçlarımızı karşılamak lüks oldu. 

Lüks gayrimenkul uzmanı ola-
rak buradan okuyucularımıza 
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konuyla alakalı hangi mesaj-
ları vermek istersiniz?

Bir lüks konut uzmanı olarak  diyo-
rum ki; herkesin lüksü farklıdır. Her 
şehrin, o şehirdeki her bölgenin, 
hatta o bölgedeki sokak ve cadde-
lere gore lüks ve prestij kavramla-
rı farklılık gösterir. Bu işi yaparken 
gördüm ki herkesin ‘lüks’ anlayışı 
da farklı. Yeni çocuk sahibi olmuş 
genç bir kadın için annesi ile aynı 
sokakta oturabilmek bir lüks, ço-
cuklarının okuluna yakın bir böl-
gede yaşamak bir anne-baba için 
büyük lüks, engelli bir anneanneye 
sahip bir aile için engelli asansörü 
olan bir binada yaşamak hatırı sa-
yılır bir lüks, genç bir çift için sosyal 
hayata yakın yaşamak lüks… Kimi 
için müstakil bir evde yaşamak 
lüks, kimi için sitede yaşamak lüks!  
İstanbul Boğazı’na nazır bir yalıda 
yaşamak lüks müdür? Prestij mi-
dir? Lüks konuta sadece konfor mu 

sağlar yoksa fiyatının altındaki gizli 
güç prestij mi sağlar? Kısaca biz 
değişiriz,  hayatımız değişir, hayal-
lerimiz değişir, daha iyi daha kon-
forlu daha prestijli yaşama sahip 
olma arzumuz hep değişir ve geli-
şir  ve  hayatımızın her döneminde 
bize ait olan lüks kavramı bizimle 
birlikte değişir sonuç olarak ya-
şamak istediğimiz lüks konut hep 
değişir! Lüks olsun olmasın benim 
için bütün mülkler değerlidir bu ne-
denle tüm mülk sahiplerinin doğru 
fiyat analizi ile birlikte kaliteli ve 
özenli pazarlama stratejilerini hak 
ettiklerini düşünüyorum. 

Doğru Fiyat Analizi, Kaliteli 
ve Özenli Pazarlama 
Stratejileri

Mülk sahipleri mülklerini teslim 
edecekleri danışmanları seçerken 
çok dikkatli olmalılar. Profesyonel 
ve kaliteli danışman; empati yeti-

si gelişmiş, sadece para için değil 
müşterilerine fayda sağlamak için 
bu mesleği yapan danışmandır. 
Böyle profesyonellerle çalışmalılar. 
Ben 8 yıldır lüks konut uzmanlığı-
nın yanısıra Coldwell Banker Türki-
ye çatısı altında Bağdat Caddesi 
Fenerbahçe ofisi olan CB Trio İst. 
Gayrimenkul’de profesyonel olarak 
‘’Yatırım Danışmanlığı‘’ yapıyor ve 
‘’Kişisel Marka’’ eğiitmleri veriyo-
rum.  35 yıllık çalışma hayatımda 
her zaman müşteri mutluluğu be-
nim için öncelikli olmuştur. Mar-
tin Luter King’in dediği gibi; ‘’Ne 
yaparsanız yapın onun sanatçısı 
olun’’… Ben de gayrimenkul danış-
manlığını sanki Picasso’nun resim 
yapması ya da Mozart’ın beste 
yapması gibi yapmayı seviyorum. 
Her başarı ile sonuçlandırdığım 
proje ve mutlu olmasını sağladığım  
her müşteri benim sanat eserim 
olarak hayatımda yerini alıyor.   

İSTANBUL’DA 6,5 MİLYON M2 OFİS ALANI VAR, STOKLAR 
ÖNÜMÜZDEKİ 5 SENE DOLDURULAMAYACAK: 

OFİS SEKTÖRÜNDE DEĞİŞİM KAÇINILMAZ

EVA Gayrimenkul Değerleme 
Genel Müdürü Cansel Turgut 
Yazıcı’ya göre, ofis tercihleri; 
çalışma şekli ve zamanı, çalışan 
psikolojisi gibi etkenler nede-
ni ile değişecek. Ofis ve konut 
sektöründe değişim kaçınılmaz 
olacak. Ofis fiyatları düşecek, 
ofisler küçülecek ama evde 
kullanılmak isteyen alanlar bü-
yüyecek.  Ofis stokları ise önü-
müzdeki 5 sene doldurulama-
yacak.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel 
Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, eskiden 
önemli olmayan bazı konulara daha 
farklı bakılacağını belirtti. Yazıcı, 
“Taze hava ile havalandırılma imka-
nı daha fazla olan özel alan ihtiyacı, 
kalabalıkla iç içe oturmak istememe, 
uzaktan daha verimli çalışma gibi 
etkenler devreye girecek. Artık ofiste 
metrekarelerden ziyade başka konu-
lar öncelikli olacak. Çalışılan binanın 
kalabalıkları, asansör, WC gibi ortak 
alanların kullanımı, giriş çıkıştaki yı-
ğılma konusu gibi konular artık daha 
farklı önem arz edecek. Ziyarete ge-
lindiğinde bina girişlerinde güvenliğe 
kimlik vermek bile bir temas şekli 
olmasından dolayı insanları tedirgin 
edecek.” dedi.

Uzaktan Çalışma İle Ofisten 
Çalışmanın Harmanlanacağı 
Model

Stok fazlası olan İstanbul ofis sek-
törünü önümüzdeki dönemde farklı 
gerçekler beklediğini de ifade eden 
Yazıcı, “Çalışma hayatında karma bir 
modele doğru gidiliyor. Uzaktan ça-
lışma ile ofisten çalışmanın harman-
lanacağı bu modelde, şehir sınırları 

değil ülke sınırları bile geçerli olma-
yacak. Teknolojinin olduğu her yer 
belki sürekli değil ama uzun süreler 
boyunca çalışma yeri olacak.  Dün-
yadaki iş seyahatleri de eskisi kadar 
çok gerçekleşmeyecek.  Bu çalışma 
şekli ve modeli ofis maliyetlerinde 
ofis sahibine avantaj, yolda geçen 
zaman kaybından ise çalışana tasar-
ruf getirecek. Her firma kendi uygun 
modelini bulup geliştirecek ve opti-
mizasyon sağlayacak.” dedi. İstan-
bul’da 6,5 milyon m2 ofis alanı oldu-
ğunu belirten Yazıcı; “İstanbul Finans 
Merkezi ve devam eden inşaatlar 2,2 
milyon m2 gibi bir alanın 2022 sonu-
na kadar devreye gireceğini gösteri-
yor.  Bunların bir kısmı yapılmasa da 
İstanbul Finans Merkezi hızla devam 
ediyor ve en azından bu stok devreye 
girecek. Ofis fiyatları düşüyor, ofisler 
küçülüyor.  Gelen stokun nasıl doldu-
rulacağı ise ayrı bir sorun. Dairelerin 
ofis amaçlı kullanılmasının önü kapa-
tılmadığı sürece bu stok önümüzdeki 
5 sene doldurulamayacak.” şeklinde 
görüşlerini dile getirdi.

Ofislerdeki Değişimden Konut Sektörü de Payını Alacak

Pandemiyle birlikte evden çalışma düzeni, kişilerin ev içinde kendine 
ait özel alanlara ihtiyaç duymasını sağladı. Eşlerin çalıştığı, çocuğun 
online okula katıldığı bir evde herkesin kendine ait bir çalışma 
alanı ihtiyacı kaçınılmaz oldu. Dijital altyapısı tamamlanmamış 
binalar ve mekanlar ise bu zamanda büyük sıkıntı çekti. Yeni evlerin 
planlanmasında özelikle evden çalışmayı hedefleyen kesim için özel 
planlanmış evler üretilmesi farklı bir pazarlama anlayışına geçilmesini 
sağlayabilir. Örneğin projede ana yatak odasında bir çalışma 
nişi yaratılması, evdeki ekstra çalışma odası ihtiyacını ortadan 
kaldırabilecektir. Bu ve bunun gibi imkanlarla geliştirilecek yeni 
konut projeleri pazarlamada önemli avantajlara sahip olacak. Öte 
yandan bugün artık boş kalan ve uzun süre daha kiralanamayacak 
gibi duran ofis binalarının konuta dönüştürülebilmesi alternatifi 
düşünülmeli. Bunlar için özel bir imar düzenlemesi yapılması 
gerekecek” dedi.
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URLA BADEMLER’DEKİ YENİ PROJE, TALEP TOPLAMA 
SÜRECİNDE ÇOK YOĞUN BİR İLGİYLE KARŞILAŞTI: 

FOLKART COUNTRY’E ÇOK YÜKSEK TALEP

Folkart’ın, 15. kuruluş yılında kamuoyuna yeni sunmaya hazırlandığı Folkart Country Urla 
projesi, henüz talep toplama aşamasındayken çok büyük ilgi gördü. Folkart Yönetim Kurulu 
Başkanı Mesut Sancak, gördükleri ilgi karşısında, İzmir’e ve tüm müşterilerine yürekten 

teşekkür etti; “Markamıza güvenenleri hiç mahçup etmedik” dedi.

Bugüne kadar İzmir’de inşa ettiği yenilikçi, estetik, modern, teknolojik ve çevreci yaşam alanları ile sektörün öncü fir-
ması olan Folkart, Urla’da 800 milyon liralık yatırım değerine sahip yeni bir projeye başlıyor.

FOLKART COUNTRY URLA

İzmir kent merkezinin hemen yanı başındaki Urla’daki projenin ismi Folkart Country Urla olarak belirlendi. Yaşamın 
duyuların oyun alanı olduğu olgusundan yola çıkılarak geliştirilen proje, “5 duyulu bir yaşam alanı” olarak nitelendiri-
liyor. Urla’yı görmek, tabiatı dinlemek, güneşi hissetmek, doğal lezzetler tatmak, toprağı ve doğanın eşsiz güzellerini 
koklamanın benzersiz adresi Folkart Country Urla satışa sunuldu. 202 bin metrekarelik alana sahip proje arazisinin 
sadece yüzde 10’unda yapı inşa edilecek. Projede 162 villa bulunuyor. Proje talep toplama aşamasında büyük ilgi gördü. 

“SİZLER İÇİN TASARLADIK”

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Me-
sut Sancak, “Folkart’ı, ‘Hayat buna 
değer’ diyerek, 15 yıl önce kurduk. 
İzmir’in lüks konut ihtiyacına yep-
yeni bir boyut kazandırdık. Her pro-
jemizde daha iyisine, daha güzeline 
yöneldik. Folkart, yaşam alanları 
kalitesi, estetik yaklaşımları ve mo-
dern unsurları ile tercih nedeni oldu. 
Bu süreçte Türkiye’nin en güvenilir 
ve en çok bilinen markalarından 
biri olmayı başardık. Birçok ödüller 
aldık. Şimdi ise yine sizlere layık çok 
güzel bir projeyle karşınıza çıkıyo-
ruz” diye konuştu. Folkart Country 
Urla’nın şehrin hemen yanıbaşında 
Bademler’de inşa edileceğini be-
lirten Mesut Sancak, projeyi şöyle 
özetledi:

“İzmir merkezden 30 dakika uzak-
lıkta; güvenli, sağlıklı, mutlu ve 
huzurlu bir yaşama açılan kapının 
anahtarı ile villanıza gireceksiniz. 
Yılın 12 ayı yaşayabileceğiniz bir 
proje olacak. Doğayla iç içe, gök-
yüzüyle baş başa bir yaşam merke-
zi oluşacak. 200 bin metrekarenin 
üzerindeki bir alanda sosyal tesisler 
dahil 36 bin metrekarelik alanda 
yapılaşma olacak. Yapıların zemi-
ne oturduğu alan ise yaklaşık 24 
bin metrekare. Yollar hariç, 202 bin 

SOSYAL YAŞAM VE ULAŞIM

Farklı beklentileri karşılayacak şekilde tasarlanan Folkart 
Country Urla ile açık havuz ve kapalı havuz imkanlarıyla 
birlikte spa-sauna, fitness, pilates, yoga salonları da yer alıyor. 
Çocuk kulübü, tenis kortu, beach volley ayrıcalıklarıyla, eşsiz 
bir deneyim sunarken, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurlarıyla 
5 duyulu yaşamın tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. 
Merkezi konumlara kısa sürede ulaşım imkanı ile dikkat çeken 
Folkart Country, Urla Merkez 8 km, Güzelbahçe-Seferihisar 
Otoyol bağlantısı 9 km, Urla Denizi 10 km, Seferihisar Sığacık 14 
km, Narlıdere 20 km, Konak 37 km, Bayraklı Yeni Kent Merkezi 
40 km, Havalimanı 42 km, Çeşme/Alaçatı 50 km mesafede 
konumlanıyor. 

metrekarelik alanın sadece yüzde 
10’unda yapılar bulunacak.” 

DÖRT MEVSİM HUZUR

Folkart Country Urla, İzmir’in en 
güzel ilçelerinden Urla’nın Badem-
ler mevkiinde yer alıyor. Proje yeşille 
iç içe yaşanabilecek, doğayla baş 
başa kalınabilecek şekilde planlan-
dı. 

Tarihi ve doğal güzellikleriyle oldu-
ğu kadar, bölgeye has iklimiyle de 4 
mevsimin doyasıya yaşanabilecek 

Urla’da, Ege’nin eşsiz lezzetlerin 
tadılabileceği gastronomi lokas-
yonlarına da çok yakın konumda 
yer alıyor. Proje, batısında Çeşme, 
kuzeyinde Güzelbahçe, güneyinde 
ise Seferihisar’a komşu konumda 
bulunuyor. Folkart yeni projesinde, 
ısıtmanın doğalgaz ile sağlandığı, 
kış bahçelerinin bulunduğu villa-
larda, doğal, konforlu ve sakin bir 
yaşam sunmayı hedefliyor. Folkart 
Country Urla’da 2+1 Tek Katlı, 3+1 
Tek Katlı, 3+1 Dubleks, 3+1 Dub-
leks-2, 4+1 Tek Katlı, 4+1 Dubleks 
tipinde villalar bulunuyor. Projede 
her bir villa için havuz seçeneğini 
isteğe bağlı bir seçenek olarak su-
nuluyor.

EĞİTİM KURUMLARI

Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden 
9’una ev sahipliği yapan İzmir’e çok 
yakın konumda bulunan Folkart 
Country Urla, özel okullara yakınlığı 
ile de öne çıkıyor. Folkart Country 
Urla, çevresinde yer alan Piri Reis 
Koleji, Bahçeşehir Koleji, Kent Ko-
leji, Bilfen Koleji, TED İzmir Koleji 
eğitim kurumlarına olan yakınlığı 
ile aileler açısından da 4 mevsim 
yaşanabilecek özellikleri bünyesin-
de barındırıyor. 
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EMLAKJET CEO’SU İDİKAT: YAŞADIĞIMIZ SÜREÇ 
LÜKS KONUTA BAKIŞI DEĞİŞTİRDİ

Emlakjet Ceo’su Tolga 
İdikat, yaşadığımız 
sürecin lüks konuta 

bakışı değiştirdiğini ifade 
etti.

Emlakjet Ceo’su Tolga İdikat ile lüks 
konutlardaki son durumu değerlen-
dirdik.

Türkiye’de Kendi 
Alanımızda Tek 
Firmayız

Emlakjet’i okuyu-
cularımıza tanıtır 
mısınız?

2006 yılında kurulan ve 
2014 yılında iLab Hol-
ding bünyesine katılan 
Emlakjet; hızlı, kolay 
ve keyifli emlak ara-
ma sitesidir. Yaklaşık 
400bin ilan ile emlak 
dikeyinde lider emlak 
portalıdır. Emlakjet ay-
lık yaklaşık 10 milyon 
trafikle, hayalindeki 
evi arayan kullanıcılara 
Jet Fırsatlar, O Ev Beni 
Bulsun, Yakınında Ara 
gibi emlak arama de-
neyimini geliştiren hiz-
metler sunmaktadır. 
Ayrıca Türkiye’de bunu 
yapan tek firma olarak 
“Jetsat” çözümü ile, 
acil nakit ihtiyacı olan 
kullanıcılara kolay baş-
vuru ve hızlı teklif ile 5 
günde evini satma im-
kanı tanımaktayız.

Dublex’te 2 Kat, 
Müstakilde 6 Kat 
Artış Var…!

Ülkemizde özellikle pandemi 
döneminde lüks villalara cid-
di bir talep olduğu ve pande-
mi ile beraber lüks konutların 
satışında önemli gelişmeler 
yaşandığını söyleniyor. Değer-
lendirir misiniz?

Pandemi ile birlikte evde geçirilen 
sürenin artması boş vakitler için 
daha çok alan yaratan konut tip-

lerine talebi arttırdı. Emlakjet.com 
verilerine göre, 2021 Nisan ayına 
kadar olan yıllık dubleks aramaları 
geçen yılın aynı dönemine göre 2 
katın üzerinde, müstakil ev arama-
ları 6 katın üzerinde artış göster-
di. Anadolu yakasında, Çekmeköy 
ve Beykoz gibi merkeze uzak ama 
müstakil hayatın olduğu ilçeler sa-
tılık konut fiyatları yıllık bazda %20
’nin üzerinde artmış durumda. Pan-
demi döneminde okulların uzaktan 
eğitime geçmesinin de etkisiyle 1+1 
ve stüdyo dairelerin önemli bir kısmı 
boş kalırken, villalar ve lüks konut-
lar hızlı bir şekilde alıcısıyla buluştu. 
Villalara artan ilgiyle birlikte İstan-
bul ve Ankara gibi büyük illerde villa 
imarlı arsa talebi yükseldi, az sayıda 
kalan villa imarlı arsaların fiyatları 
inşaat maliyetlerini karşılayama-
yacak seviyede yükselerek faiş arsa 
fiyatları oluşmasına sebep oldu.

Talep İle Arz Arasında Bir 
Dengesizlik Var

Ülkemizde konut satın alı-
mında ne kadarlık bir bütçe 
genelde oluşturulabiliyor? Or-
talama bütçeleri değerlendi-
rir misiniz? Ne kadarlık fiyatın 
üstündeki emlaklar ‘lüks’ ko-
nuta giriyor?

Emlakjet’in 2020 Nisan ayında 
yayınladığı satılık bütçe araştır-
masına göre, satılık konut arayan 
kullanıcıların %8’i 1 milyon TL’nin 
üzerinde bütçeye sahip, bu oran 
İstanbul özelinde %14. Bununla 
birlikte araştırma sonuçlarına göre 
satılık ev arayanların %70’i 500 bin 
TL’nin altında daire arıyor. İlan da-
ğılımına baktığımızda 500 bin TL 
altı dairelerin tüm ilanlar içindeki 
oranı %55. Bu sonuçlara göre talep 
ile arz arasında bir dengesizlik gö-
rünüyor. Lüks konuta bütçesi olan 
kullanıcının hayalindeki evi bulmak 

için seçenekleri daha fazla. Yine ilan 
yüzdeleri incelendiğinde Türkiye’de 
1 milyon TL üzerinde satılık daire-
lerinin oranı % 14, İstanbul’daysa 
%31 büyük iller dışında oda sayısına 
göre 1+1 veya 2+1,  500 bin TL üze-
rinde daireler rahatlıkla lüks olarak 
adlandırılabilir. Ankara ve İzmir’de 
bazı bölgelerde 1 milyon TL üzerin-
deki daireler lüks sayılabiliyor, bu il-
lerde en çok tercih edilen bölgelerde 
lüks konut fiyatları 3 ile 5 milyon TL 
seviyelerine ve üzerine çıkabiliyor. 
İstanbul’da ve Aydın, Muğla gibi po-
püler tatil beldelerinde en çok tercih 
edilen deniz manzaralı veya denize 
yakın lüks sayılan daire fiyatları, 3+1 
üzerindeki rezidans ve havuzlu villa 
fiyatları en düşük 5 milyon TL’den 
başlıyor. Lüks daire piramidinin en 
üst basamağı sayabileceğimiz İs-
tanbul’daki yalı dairelerinin fiyatları 
ise bölgesine göre 100 milyon TL ile 
500 milyon TL arasında değişiyor.

Konut Arayan Kullanıcı 
Sayısı, 2020 Yılının Önceki 
Aylarına Göre Yüzde 71 Arttı

Dolardaki yükseliş sektörü na-
sıl etkiledi? Banka kredileri 
0.79’lar seviyesinde idi. O sıra-
lar emlakta ciddi bir patlama 
yaşandı adeta, şimdi yine kre-
diler 1’in üzerinde. Bu durum 
sektörü nasıl etkiledi?

Geçtiğimiz yıl korona pandemisin-
den etkilenen gayrimenkul sektö-
ründe özellikle haziran ayında kamu 
bankalarının açıkladığı düşük konut 
kredi faizleri can suyu olurken, Em-
lakjet verilerine göre Haziran ayında 
konut arayan kullanıcı sayısı, 2020 
yılının önceki aylarına göre yüzde 71 
arttı. 2020 yılı Temmuz ayında 229 
357 konut satışı ile rekor konut satışı 
kaydedildi. 2021 yılında faiz oranla-
rında benzer bir teşvik uygulanma-

ması, ve dolar kurundaki artışın da 
etkisiyle inşaat sektöründeki birim 
fiyatların yüksek oranlarda artış 
göstermesi konut satışlarını olum-
suz etkiledi. Pandemiyle birlikte ge-
len kısıtlamalar da Ocak ve Şubat 
ayında gayrimenkul sektöründe 
beklenenin altında satış sonuçları 
gösterdi. Mart ayında pandemi kı-
sıtlamalarının hafiflemesi ve kredi 
faiz oranlarının az da olsa düşme-
siyle satışlar tekrar 100bin bandının 
üzerine çıktı. Pandemi kısıtlamaları 
talebin ertelenmesine, dolayısıy-
la önemli bir talep birikimine yol 
açıyor. Bu birikme finansal teşvik 
olmasa da normalleşme dönemin-
de sektörün canlanacağına işaret 
ediyor. Mayıs ayındaki 17 günlük 
kapanmanın bitimiyle piyasadaki 
hareketlenme ve kendi iç dataları-
mızdan da gözlemlediğimiz konut 
arama trafiğinin artması da bunun 
bir anlamda ön göstergesi.
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YAZLIK BÖLGELER İÇİNDE EN FAZLA 
DEĞER ARTIŞI DATÇA, BODRUM VE 
KAŞ’TA: YAZLIK BÖLGELERDEKİ 
YILLIK DEĞER ARTIŞI %68’LERİ 
BULDU

Yazlık bölgelere olan talep artı-
şı arsa fiyatlarını da artırdı. Yeni 
nesil gayrimenkul değerleme ve 
lokasyon analizi platformu En-
deksa.com’un verilerine göre, 
yazlık bölgelerdeki yıllık değer 
artışı %68’leri buldu. Yazlık böl-
geler içinde en fazla değer ar-
tışı sırasıyla Datça, Bodrum ve 
Kaş’ta gerçekleşti. Datça, do-
ğal güzelliklerinin yanı sıra ya-
kınındaki bölgelere göre konut 
fiyatlarının daha düşük olduğu 
bir bölgeyken, son bir yıldaki 
değer artışı ile bölgedeki orta-
lama değerlere yaklaştı. Bod-
rum ve Kaş ise hem yerli hem 
yabancı turistlerin her zaman 
gözde tatil bölgelerinden ve 
yoğun talep sebebiyle konut fi-

yatları artıyor. Datça’da konut 
fiyatları son 1 yılda %68 artış 
gösterirken, ortalama konut 
metrekare satış fiyatı 8.147 TL, 
ortalama konut fiyatı 830.994 
TL, konut yatırımının geri dö-
nüş süresi 30 yıl oldu. Kaş ve 
Bodrum’da ise konut fiyatları 
son 1 yılda %60 artış göster-
di. Bodrum’da ortalama konut 
metrekare satış fiyatı 11.554 TL, 
ortalama konut fiyatı 1.617.560 
TL, konut yatırımının geri dönüş 
süresi 32 yıl. Kaş’ta ise ortala-
ma konut metrekare satış fiyatı 
10.230 TL, ortalama konut fiya-
tı 1.585.650 TL, konut yatırımı-
nın geri dönüş süresi 43 yıl.

Pandeminin etkisi ile evlerde geçirilen 
sürenin uzaması ve uzaktan çalışmanın 
yaygınlaşması ile daha büyük, balkonlu, 
bahçeli evlere ve yazlık bölgelere talep 
arttı. Yazlık bölgeler içinde en fazla 
değer artışı ise Datça, Bodrum ve Kaş’ta 
gerçekleşti. Datça’da konut fiyatları son 1 
yılda %68, Kaş ve Bodrum’da ise %60 artış 
gösterdi. Çeşme’de ise ortalama konut 
fiyatı 2 milyon TL’yi geçti.

Çeşme’de Konut Fiyatları 
2 Milyon TL’yi Geçti

Yazlık bölgeler içerisinde metre-
kare satış fiyatı en yüksek olan 
bölgeler ise Çeşme, Bodrum ve 
Kaş. Çeşme’de konut fiyatları, 
İstanbul-İzmir otoyolunun ta-
mamlanması ile artış göster-
mişti. Pandemi ile birlikte orta-
lama konut fiyatı 2 milyon TL’yi 
geçti. Çeşme’de konut fiyatları 
son 1 yılda %55 artış gösterdi, 
ortalama konut metrekare sa-
tış fiyatı 13.175 TL, ortalama 
konut fiyatı 2.121.175 TL, konut 
yatırımının geri dönüş süresi 45 
yıl oldu.

“

“

En Düşük Geri Dönüş Süresi 
Olan Bölgeler Marmaris, 
Alanya ve Kuşadası

Endeksa verilerine göre, satış fiyatlarının 
artması, fakat kiraların o kadar fazla 
artış göstermemesi sebebiyle geri dönüş 
sürelerinin 45 yıla kadar uzadığı yazlık 
bölgeler içerisinde en düşük geri dönüş 
süresi olan bölgeler 26 yıl ile Marmaris, 
Alanya ve Kuşadası. Marmaris’te konut 
fiyatları son 1 yılda %39 artış gösterirken, 
ortalama konut metrekare satış fiyatı 
7.107 TL, ortalama konut fiyatı 994.980 
TL oldu. Alanya’da ise konut fiyatları son 
1 yılda %49 artış gösterdi, ortalama konut 
metrekare satış fiyatı 5.033 TL, ortalama 
konut fiyatı 603.960 TL. Kuşadası’nda 
ise konut fiyatları son 1 yılda %56 artış 
gösterdi, ortalama konut metrekare satış 
fiyatı 4.639 TL, ortalama konut fiyatı 
700.489 TL oldu.
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YÜKSEK TEKNOLOJİ ÖRNEĞİ NOW BOMONTİ, 
KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, Now Bomonti ile Nişantası’na 
2 dakika, Galata’ya 5 dakika mesafede KOBİ’lere yaşanılabilir mekanlar sunduklarını ifade etti.

Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şükrü Başyazıcıoğlu ile Now Bo-
monti’nin detaylarını masaya yatırdık. 

Birbirinden Bağımsız 119 Tane 
Ofis Konumlandırdık

Now Bomonti, hakkında bilgi verir 
misiniz? Yeni nesil ofis mantığıy-
la bu proje hazırlandı. Yeni nesil 
ofisleri ve projeyi detaylandırır 
mısınız?

Ali Başyazıcıoğlu Holding olarak 
1953’ten bugüne organik tarımdan tu-
rizme, inşaattan tekstile, 7 farklı sektör-
de faaliyet gösteriyoruz. Bu sektörler-
den biri olan inşaat sektöründe ise 30 
yıldır Kayseri’de gerçekleştirdiğimiz pro-
jelerimiz ile faaliyet gösteriyorduk ta ki 
projelerimizi İstanbul’a taşımaya karar 
verinceye kadar. İstanbul’daki projele-
rimizi hayata geçirmek için Now Gay-
rimenkul’u kurduk ve ilk projemiz olan 
Now Bomonti’yi hayata geçirdik. Now 
Bomonti’yi, İstanbul’un tarihi doku-
su ile modern yüzünün harmanlandığı 
Bomonti’de hayata geçirdik. 4 bin 800 
metrekare üzerine inşaa ettiğimiz Now 
Bomonti’de birbirinden bağımsız 119 
tane ofis konumlandırdık. 100 metre-
kareden 2 bin metrekareye kadar, 3.75 
m. tavan yüksekliğine sahip ofislerimizi, 
herkes zevkine göre dizayn ederek ferah 
ve verimli alanlar yaratabiliyor. Prestijli 
bir mimari ve akıllı teknolojik donanım-
larla 15 kat olarak inşa ettiğimiz sosyal 
iş merkezimiz, şehirdeki yüksek statü 
merkezlerinin en yenisi olarak restoran-
lar, butik alışveriş noktaları, cafe ve spor 
merkezi ile ön plana çıkıyor.

Modern ve Ultra Teknoloji 
İçeren A+ Akıllı Tasarım

Modern ve ultra teknoloji içeren A+ akıllı 
tasarım çatısı altında verimli anlar ya-
rattığımız Now Bomonti’yi Tabanlıoğlu 
Mimarlık’ın estetik algısı ve profesyo-
nelliği ile hayata geçirdik. Yeni nesil ofis 
yaşamını sunduğumuz bu projemizde 
tasarımdan sosyalliğe birçok ayrıntı 
üzerinde durduk.

Nişantası’na 2 Dakika, 
Galata’ya 5 Dakika Mesafede

Öncelikle bulunduğu konum itibari ile 
kolaylık sağlayan Now Bomonti çevre 
yolu üzerinde Nişantası’na 2 dakika, 
Galata’ya 5 dakika mesafede yer alıyor. 
Bu özelliğiyle ulaşım kolaylığı sağlar-
ken bulunduğu konum itibari ile şehrin 
içerisinde, nezih bir bölgede iş insanları 
için ulaşılabilir ve sosyal alanlarla da fır-
satlar sağlıyoruz. Şef restoranları, spor 
salonu, dokuz katlı otoparkı, açılması 
planlanan sanat galerisi ile sosyal bir 
çalışma atmosferi oluşturduk.

Kaliteli Zaman Sağlıyor, 
Çalışma Şekline ise Değer 
Katıyoruz 

Bu atmosferde hem işverene hem çalı-
şana hayattan kopmadan, yüksek mo-
tivasyon, kaliteli zaman sağlıyor, çalış-
ma şekline ise değer katıyoruz.  Karaca, 
Electrolux, Thanx Mimarlık, Rem Peop-
le, Grow Hub, Grow in EMEA ve daha 
birçok markaya ofislerimiz ile çalışma 
alanları sunuyoruz. Bu yapı içerisinde 
yer alan almayan herkese; MACFit ile 
zinde bir yaşam sunarken sanatçılara 

eserlerini sanatse-
verlerle buluşturabil-
me imkânı sunan ve 
keşfedilmemiş yete-
nekler için alan açan 
bir sanat galerisi Ga-
lerist ve dünyanın en 
iyi şefleri arasında 
gösterilen Fatih Tu-
tak’ın Türk mutfağını 
köklerindeki değerleri 
modern tarzla aynı 
tabakta sunan lezet-
lerini sunduğu Turk 
Fatih Tutak Restoranı 
ile sosyal ve keyifli bir 
alan sunuyoruz. Bu 
mekanlara ek olarak 

yaşam tarzı ve yiyeceğe olan ilgisini, 
sevdiği insanlarla paylaşan Casa Cook-
life ve fine dining üzerine tecrübeli ünlü 
şeflerin muhteşem yemeklerini tadaba-
bileceğiniz Saku Restoran da yine bün-
yemizdeki mekanlar arasında. Bunları 
sunarken de pandemi tedbirlerine hem 
yapısal fırsatlarımızı hem de önlemleri-
mizle en üst düzeyde hassasiyetle yak-
laşıyoruz.

Son teknolojinin birçok imkanını bünye-
sinde barındıran yeni bir ofis yapısı
Yeni nesil ofisler A+ akıllı bina dediğimiz 
içerisinde son teknolojinin birçok imka-
nını bünyesinde barındıran yeni bir ofis 
yapısı anlayışı aslında. Ofislerin yüzde 
yüz temiz hava sağlayan teknoloji-
ye sahip olması, dokunmatik asansör 
sistemi, otoparkta yer alan otomatik 

plaka tanıma sistemi, ışık, havalandır-
ma ve bina içerisinde farklı birçok kolu 
insansız otomatik merkezi otomasyon 
sistemi, güvenlik sistemli açılır pencere 
gibi çözümlerin toplamı ve geliştirilen 
birçok yenilik yeni nesil ofislerin tanımı 
içerisinde yer alan özelliklerdendir.

ISG (Isı Geri Kazanım) 
Cihazları İle Ofislere Taze 
Hava Sağlanıyor

Özellikle pandemi sürecinde mesafenin, 
temiz havanın ne derece önemli oldu-
ğunun altını tekrar çizmeye gerek yok. 
Biz bu tedbirlere hem yapısal fırsat-
larımız hem de önlemlerimizle en üst 
düzeyde ve hassasiyetle yaklaşıyoruz. 
Pandemi dönemini ele aldığımızda A+ 
akıllı bir yapıya sahip yapımızda geniş 
ofislerimizle metrekareye düşen kişi sa-
yısının yüksek olması ile birlikte, her bir 
ofise birbirinden bağımsız yüzde 100 
temiz hava sağlanıyor. Her bağımsız 
bölüme cephede açılan bireysel menfez 
ağızlarından ISG (Isı geri kazanım) ci-
hazları ile ofislere taze hava sağlanıyor. 
Ofis içerisinde kullanılan ısıtma-soğut-
ma sistemlerini ise VRV (Değişken so-
ğutucu akışkan debisi) cihazları oluştu-
ruyor. Bu sayede yüksek iç hava kalitesi 
elde ediyoruz. Yapısal fırsatlardan bir 
diğeri ise direk temiz hava almak iste-
yen kişiler, her ofisin kendi ait verandası 
ve açılabilir penceresi ile buna rahatlıkla 
ulaşabiliyor. 
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KOBİ’lere İş Ortaklarının 
Kolaylıkla Ulaşabileceği Birçok 
İmkan Sunuyor

KOBİ’ler özellikle ofis kısmından 
nasıl faydalanabilir?

Now Bomonti’yi yaparken oluşturdu-
ğumuz konfor alanıyla pandemide de 
şirketlere eşsiz bir çözüm olduk. Geniş 
metrekarlerde oluşturduğumuz ofis-
lerimizle çalışma konforuna ve insan 
sağlığına verdiğimiz önemin bir yan-
sıması olarak ofislere yüzde 100 temiz 
hava sağlıyor, her katta bulunan geniş 
teraslarımız ile de çalışanlara geniş ve 
tedbirlere uygun çalışma ortamı sunu-
yoruz. Hepimizin bildiği üzeri küçük ve 
orta büyüklükteki işletmeler 250 kişiden 
az yıllık çalışan istihdam eden hem üre-
tim hem de hizmet sektöründe faaliyet 
gösteren ekonomiye büyük katkı sağla-
yan birimlerdir. Özellikle çalışan sayısına 
bakıldığında KOBİ’lerin diğer butik işlet-
meler gibi küçük bir ofise sığamayaca-
ğını bildiğimiz gibi çok büyük bir çalışan 

kitlesine de sahip olmadıkları için büyük 
bir bina kiralamalarının da efektif ol-
mayacağını biliyoruz. Bu noktada Now 
Bomonti ofisleri hem konumu hem de 
sunduğu sosyal çalışma ortamı ile KO-
Bİ’lere iş ortaklarının kolaylıkla ulaşa-
bileceği birçok imkan sunuyor. Kobiler 
günümüzde işlerin bir arada yönetildiği 
ve sık sık toplantıların yapıldığı büyüme 
odaklı işletmeler olarak insanların bir 
araya çok fazla geldiği organizmalar. 
Now Bomonti ofisleri müşterilerine ofis 
alanlarının istendiği şekilde düzenlen-
mesine olanak sağlarken, günümüzde 
covid-19 ile artan sosyal mesafe ve her 
ofise ayrı ayrı sağlanan yüzde yüz temiz 
hava gibi özellikleri ile öne çıkıyor. Now 
Bomonti’nin bünyesinde bulunan şef 
restoranları ile KOBİ’ler önemli misa-
firlerini şehrin trafiğine girmeden ağır-
layabiliyor, eşsiz bir lezzet deneyimine 
hemen yanı başında ulaşabiliyor. Aynı 
şekilde bünyesindeki spor salonu ile ak-
tif yaşamlarını iş hayatına entegre ede-
rek yoğun tempolarına rahatlıkla en-
tegre edebiliyor, bünyesindeki galeri ve 
sosyal alanlar ile de hem sosyalleşiyor 

hem de sanatı hayatlarının bir parçası 
haline getirebiliyorlar. 

Şişli, Beşiktaş Gibi İlçelerde 
Arsa Çalışmalarıyla 
İlgileniyoruz

Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi verir misiniz?

Şimdilik yapımı devam eden bir proje-
miz olmamakla birlikte gerçekleştire-
bileceğimiz yeni projeler için sosyal, iş 
merkezi olarak konumlanabilecek, fiziki 
avantajlar sağlayabilecek ve potansiyeli 
yüksek; Şişli, Beşiktaş gibi ilçelerde arsa 
çalışmalarıyla ilgileniyoruz.

REAKTİF GÜÇ VE KOMPANZASYON NEDİR?
Uğur Doğan-Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi

Nisan ayı yazımın devamı olarak bu ayki yazımda; reaktif 
güç tüketimi, faturada reaktif tutar var mıdır?  Ve reaktif 
güç mevcutsa yapılması gerekenler hakkında bilgi verece-
ğim.

Sanayi ve ticarethanelerdeki bazı firmalar elektrik fatura-
larında reaktif ceza yediklerinin farkına varmazlar. Aktif 
güç tüketiminin yanında reaktif olarak ta fatura öderler. 
Burada İlk olarak bilinmesi gereken aktif ve reaktif güç 
nedir?

Şebekeden gelen enerjide iki farklı tip güç vardır:
-  Aktif güç(W): Elektrikli ekipmanlar için çalışması 
gereken güçtür. (Elektrik faturası bu bedel doğrultusunda 
fiyatlandırılır)
- Reaktif Güç (VAR): AC Motorlar, birçok ekipma-
nın çalışması sırasında gereken manyetik alanların oluş-
ması için kullanılan güçtür. Balastlı aydınlatmalar, UPS’ler, 
Trafolar gibi ekipmanlarda da reaktif güce ihtiyacı vardır. 
Reaktif değer belirlenmiş değerin üstünde olur ise fiyat-
landırılma yapılır (bu fiyat tablosu EPDK tarafından yayın-
lanmaktadır). Bu belirlenen değerler;
- Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olan müşteriler, 
çektikleri aktif enerji miktarının %33’ü aşan şekilde en-
düktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji mikta-
rının aşan şekilde %20 kapasitif reaktif enerji vermeleri 
halinde;
- Kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çek-
tikleri aktif enerji miktarının %20 sini aşan şekilde endüktif 
reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının %15 
ini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri 
halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlü-

dür.

Not: Mesken abo-
neleri, aydınlatma 
aboneleri, tek fazla 
beslenen abone-
ler, bağlantı gücü 9 
kW’a (dâhil), kurulu 
güç 15 KW’a kadar 
olan abonelere re-
aktif enerji tarifesi 
uygulanmaz.

Reaktif güç değeri-
nizin yüksek olması 
durumunda işlet-
menin sisteme, re-
aktif güç kompan-

zasyonun yapılmasında fayda bulunmaktadır. Reaktif güç 
kompanzasyonun yapılması durumunda avantajları;
- Şebekeden çekilen reaktif enerji minimuma indi-
rilir.
- Reaktif ceza yenilmeyeceğinden ödenecek elekt-
rik faturası azaltılmış olur.
- İletken kesitleri düşük seçilebilir.
- Kayıplar ve gerilim düşümü azalır.
- Fabrikalarda besleme transformatörünün ve te-
sisin kapasitesi ile verimi yükselir.

Kompanzasyon sistemi tasarımı önemlidir. Kullanılan 
ekipmanların neler olduğu, tesisin eşdeğer güç faktörü-
nün belirlenmesi, Harmonik ihtiyacı mevcutsa filtre seçi-
mi, yükün değişim hızına bağlı olarak anahtarlama tipinin 
belirlenmesi, ileride eklenmesi planlanan ekipmanlar da 
eklenerek reaktif güç kompanzasyonu tasarım yapılır.
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DKV EURO SERVICE,
 ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMIYLA FARK YARATIYOR

DKV Euro Service Türkiye Ülke 
Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, 
DKV Card ile müşterilerinden 
tam not aldıklarını ve yatırımla-
rın süreceğini söyledi.

DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdü-
rü Deniz Çokcoş Sezer ile firmadaki 
son durumu değerlendirdik.

DKV Euro Service’ı tanıtır mısı-
nız?

DKV Euro Service, 87 yıldır lojistik sek-
törüne hizmet sağlayan Avrupa’nın 
lider firması. DKV Card, Avrupa’nın 
her yerinde, farklı yakıt markalarının 
satıldığı en geniş ve en yaygın dolum 
istasyon ağına sahip yakıt kartı. DKV, 
taşımacılık şirketlerinin uygun fiyatlı 
yakıt almalarına, hareket halinde kal-
malarına ve daha verimli çalışmaları-

na yardım ediyor. Bütün bunlar bize 
önemli rekabet avantajları sağlıyor. 
Ayrıca DKV olarak müşterilerimize 
Avrupa, Rusya, Fas dâhil en kapsam-
lı otoyol hizmetini sunan firmayız. 
Örneğin, Sırbistan ve Hırvatistan’da 
hâlen bizden başka otoyol hizmeti 
veren bir yakıt kartı bulunmuyor. Bu 
geniş kapsam ile müşterilerimize bü-
yük operasyonel kolaylık sağlıyor, tek 
irtibat noktası olarak bir nevi müşte-
rimizin kendi çalışanı gibi destek ve-
riyoruz.

DKV, ANINDA VE KESİNTİSİZ 
HİZMET SUNUYOR

DKV Euro Service olarak KO-
Bİ’lere ne tür çözüm önerileri 
sunuyorsunuz? KOBİ’ler tara-
fından tercih edilmenizdeki ne-
denler nelerdir? 

Avrupa, Rusya, Kazakistan, Gürcis-
tan ve Fas dahil 44 ülkede bulunan 
100.000’i aşkın kabul noktası ile piya-
sa lideriyiz. Bu yıl hizmet ağımızı Türk 
nakliyeci için çok önemli olan Kaza-
kistan ve Kuzey Makedonya’nın katı-
lımıyla genişlettik. Çok yakında Azer-
baycan da hizmet ağımıza katılacak. 
Lojistik sektörü 7 gün 24 saat kesinti-
siz hizmeti gerektiren bir sektör ve bu 
sektörde zaman altın değerinde. Bu 
nedenle DKV olarak müşterilerimize 
anında ve kesintisiz hizmet sunmak, 
oluşan sorunları onların iş süreçlerini 
ve taahhütlerini sekteye uğratmaya-
cak şekilde çözmek en önemli önce-
liğimiz. Öte yandan, şirketler her an 
her yerden sağlanan hızlı iletişimin, 
araç ve kullanıcıların takibini kolay-
laştırdığını, bu sayede güvenliğini 
garanti altına aldığını ve en önemli-
si operasyonel verimliliği artırdığının 
son derece farkında. Bu nedenle tek-
nolojiyi iş süreçlerinde en üst seviye-
de kullanmayı istiyorlar. DKV olarak 
sunduğumuz hizmet, kapsama ala-
nımızda yer alan ülke otoyolları üze-
rindeki erişim noktalarının teknoloji 

yardımıyla tek merkezden yönetilme-
si esasına dayanıyor.

TÜRKİYE’DE AVRUPA’YA 
TAŞIMA YAPAN HER İKİ 
NAKLİYECİDEN BİRİNİN 
CEBİNDE DKV CARD VAR

Pazar payınız hakkında bilgi ve-
rir misiniz? Pazardaki hedef ve 
yatırımlarınızı anlatır mısınız?

DKV Euro Service, lojistik sektörüne 44 
ülkede hizmet sağlayan Avrupa’nın 
lider firması. DKV Türkiye ofisimizde 
ise büyük bir emek ve özveri ile çalış-
malarımızı 12 yıldır sürdürüyoruz. Tür-
kiye DKV için her zaman çok önemli, 
yatırım yaptığı ve çok ciddiye aldığı 
bir pazar oldu.  Biz Türk nakliyecilerin 
taleplerini dinliyor ve önceliklerimi-
zi nakliyecilerin ihtiyaçlarını dikkate 
alarak şekillendiriyoruz. Bu azmimiz, 
yaklaşımımız ve elbette DKV mar-
kasının dünyadaki gücü sayesinde, 
pandemi koşullarına rağmen geçen 
yılı Türkiye pazarındaki genel payımızı 
%50’nin üzerine çıkartarak kapattık. 
Yani bugün Türkiye’de Avrupa’ya taşı-
ma yapan her iki nakliyeciden birinin 
cebinde DKV CARD var. Uluslararası 
taşımacılara sunacağımız yenilikçi 
ve hayatlarını kolaylaştıran ürün ve 
hizmetlerle pazar payımızı hem Tür-
kiye’de hem de Avrupa’da hızla artır-
maya devam edeceğiz. 

DKV CARD, MALİYETLERİ 
AZALTIYOR

DKV Card, hangi katma değer-
leri sağlıyor?

Müşterilerimiz DKV Card ile Avrupa, 
Rusya, Gürcistan, Kazakistan ve Fas 
dahil 44 ülkede nakitsiz hareket ede-
biliyor, ülkelere göre değişiklik gös-
teren ücretli otoyol, tünel ve köprü 
ödemelerini, feribot ve tren geçişleri 
ile gümrük geçiş ödemelerini tek bir 

kart ile yapabiliyorlar. En uygun fiyat-
lı yakıtı güzergâhları üzerinde yaygın 
şekilde bulunan anlaşmalı istasyon-
larımızdan yine nakitsiz temin ede-
biliyorlar. KDV iadesi anlaşması olan 
ülkelerde net faturalama hizmeti ile 
mümkün olan en hızlı şekilde KDV 
iadelerini alabiliyorlar. Aynı zamanda 
müşterilerimiz, DKV Card ile teda-
rikçilerimizin sunduğu araç temizliği, 
lastik değişimi, bakım ve onarım hiz-
metleri ile nakit para gönderimini de 
kapsayan yol yardım hizmetlerinden 
faydalanıyorlar. DKV müşterileri ma-
salarından kalkmadan tüm filosunu 
en ince detayına kadar online olarak 
takip edebiliyor ve yönetebiliyor. Ör-
neğin, yol planlama ve otoyol geçiş 
ücretlerini hesaplama özelliğine sa-
hip DKV Maps uygulaması ile aracın 
güzergahı üzerindeki istasyonlar bu-
lunabiliyor, aracın özelliklerine bağlı 
olarak doğru otoyol hesaplamasını 
kolayca yapabiliyor. Müşterilerimiz 
onlara sunduğumuz bir web arayüzü 
ile; gerçekleşen işlemlere ait bilgileri, 
otoyol geçiş noktalarını, araç perfor-
mansı ile yakıt harcama rakamlarını 
çevrimiçi olarak alabiliyor. Sunduğu-
muz sistem sayesinde müşterilerimiz 
aşırı yakıt alımlarını, güzergahta ol-
mayan bir yolun izlenmesi durumu-
nu anında öğrenebiliyor, araçlara 
tanımladıkları yakıt miktarları belir-
lenen tavanı aştığında otomatik ola-
rak uyarı alabiliyorlar. Ayrıca maliyet 
analizi aşamasında sıklıkla kullanılan 

otoyol hesaplama uygulamamız, 
ülke bazında aracınızın güzergahı ve 
özelliklerini baz alarak tam maliyet 
hesaplaması yapıyor. Avrupa’ya taşı-
macılık yapan Türk nakliyecisine DKV 
Card’ın yanı sıra sunduğumuz pek 
çok işlerini kolaylaştıran, masrafları-
nı azaltan hizmetimiz var. Bunlardan 
ilki, geçen yıl tüm Avrupa’yı tek geçiş 
kutusu ile hızla ve kolayca geçmeyi 
sağlamak üzere tasarladığımız DKV 
Box Europe kutusu. Şu anda önce ca-
mına bu kutuyu yerleştiren Türk nakli-
yecisi Macaristan, İtalya, Bulgaristan, 
Belçika, Almanya, Fransa, Avusturya, 
İspanya, Portekiz dahil 9 ülkeyi bek-
leme yapmadan, nakitsiz, hem za-
mandan hem de maliyetten tasarruf 
ederek geçebiliyor. Nakliyecilerimizin 
operasyonlarını önemli ölçüde rahat-
latan bu kutu, ayrıca Warnow Geçişi 
(Almanya), Herren Tüneli (Almanya) 
ve Liefkenshoek Tüneli (Belçika) gibi 
önemli bağlantı noktalarında da ge-
çerli.  Yıl içinde İsviçre’de de geçerli 
olacak.

GÜNDEMİMİZDE 
DİJİTALLEŞME VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VAR

Bu yıl gündemimizde dijitalleşme 
ve sürdürülebilirlik var. Bu kapsam-
da sektörün geleceğini şekillendiren 
önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bun-
lardan kısaca bahsetmek isterim. 

Çok yeni hizmete sunduğumuz DKV 
Live kutusu, akıllı teknoloji ile nakliye 
şirketlerinin filo ve tank yönetimleri-
ni dijitalleştiriyor. Filonun gerçek za-
manlı takibi ve daha etkin kullanımını 
mümkün kılıyor. Verimliliği artırıyor, 
rekabet potansiyelini yükseltiyor ve 
sürdürülebilirliği destekliyor. Bu kutu 
ile uzaktan takograf verilerinin yük-
lenmesi ve saklanması, DKV Kart ile 
araç eşleştirme yaparak şüpheli kul-
lanımlardan anında haberdar olma, 
yakıt deposunun doluluk takibi, sürü-
cü davranışını analiz ederek verimlili-
ği artırma, araç filosunun gerçek za-
manlı takibi ve daha etkin kullanımını 
mümkün kılmış bulunmaktayız.

Ayrıca DKV APP & GO mobil uygula-
ması ile temassız yakıt alım dönemini 
başlattık. Sürücülerin istasyonda al-
dıkları yakıtı mobil uygulama üzerin-
den temassız ödemelerini sağlayan 
bu teknoloji, zamandan kazandırdı-
ğı kadar virüsün yayılması riskini de 
azaltıyor. Öte yandan, sürdürülebi-
lirlik alanında önemli adımları içeren 
‘Yeşil Misyon’ programını uygulama-
ya koyduk.  Bu program kapsamın-
da 2023’e kadar karbon emisyonu-
nu azaltarak iklime olumlu katkıda 
bulunan bir kurum olmayı, 2030’a 
kadar 250.000 sözleşmeli ortağımı-
za karbondioksit salınımlarını %30 
azaltmaları için destek olmayı, sür-
dürülebilir ürün ve hizmet portföyünü 
genişletmeyi amaçlıyoruz.
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UND BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ PLATFORMU 
SEKTÖRE YENİ BİR İVME KAZANDIRACAK

UND Birlikte Güçlüyüz Platformu, UND seçimine çok ciddi hazırlandı. Platform’un kurucularından 
akademisyen Ali Çiçekli, bu oluşumun sektöre yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Ülkemizin en önemli sektörlerinin ba-
şında gelen lojistik, yarattığı katma 
değer ile çok özel bir yerde bulunuyor. 
Kara taşımacılığının çatı kuruluşu ko-
numunda olan Uluslararası Nakliye-
ciler Derneği (UND)’nde şu sıra tatlı 
bir heyecan var. Bu heyecanın adı 
seçim... UND’deki seçim hem derneği 
hem de sektörü yakından ilgilendiri-
yor. Seçime en iyi hazırlanan, ödev ve 
görevlerini yapan, dersine dört elle 

sarılarak ezber bozan aday ise UND 
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ Paltformu... 
Platform, sektör bileşenlerinden olu-
şuyor. Kobilife Dergisi’nin sorularını 
UND BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ Platfor-
mu’ndan akademisyen, ALC Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ali Çi-
çekli Bey cevapladı.

UND BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ 

Platformu’nun Ortaya Çıkış 
Hikayesi...

UND BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ Plat-
formu’nu kısaca okuyucuları-
mıza tanıtır mısınız? Bu fikir, bu 
platformun oluşumu nerede, ne 
zaman, nasıl şekillendi?

2017 UND Genel Kurul’unda mevcut 

Başkan Sayın Çetin Nuhoğlu bir daha 
aday olmayacağını söyledi. Daha 
sonraki süreçte de bu söylemini her 
platformda tekrarladı. Pandemi ol-
masaydı Olağan Genel Kurul takvimi 
Mart 2020’deydi. Nitekim, 2020 yılı-
nın başlarında, yaklaşık 100 nakliyeci 
meslektaşımızın olduğu yemekli bir 
toplantıda Çetin Başkan aday olma-
yacağını son kez ve net olarak orada-
ki herkesin huzurunda ifade etti. Bu-
nun üzerine, mevcut Yönetim Kurulu 
2.Başkanımız, Genel Sekreterimiz, 
önceki 2.Başkanımız, önceki Baş-
kanlarımızdan birisi ve Fevzi Çakmak 
Bey’le birlikte derneğin gelecek yö-
netim modeli ile yönetimini tasarla-
mak üzere bir dizi toplantı yaptık. Ne 
var ki bir süre sonra bizimle birlikte o 
çalışmalara katılan mevcut yönetim-
deki arkadaşlarımız her nasılsa Çetin 
Bey’in yeniden aday olacağını hisset-
tiklerini ifade ederek çalışmalara de-
vam etmediler. Bunun üzerine bizler, 
sektördeki bir çok meslektaşımızla 
istişare ederek çalışmalarımıza de-
vam ettik. Şeffaflıkla, ortak akılla ve 
çözüm odaklı yönetilerek tüm sektö-
rü kucaklayan güçlü bir UND yarat-
mak için başlayan bu çalışmalarımızı 
11 Mart 2020 Tarihinde UND Birlikte 
Güçlüyüz Platformu olarak yönetime 
talip olduğumuzu basın huzurunda 
beyan ederek açıkladık. Tabii normal 
Genel Kurul takvimi pandemi nede-
niyle çok uzadı ve bugünlere gelindi. 
Pandemi nedeniyle uzayan bu süreç 
boyunca, uluslararası taşımacılığın 
yoğun olduğu tüm bölgelerde mes-
lektaşlarımızla sürekli fikir teatisinde 
bulunduk. Sektörel sorunları ve çö-
züm önerilerini tespit ettik.

Kısa - Orta ve Uzun Vadeli 
Planlarımız Hazır, BİRLİKTE 
GÜÇLÜYÜZ

Geçenlerde sosyal medyada bir 
seçim manifestosu açıkladınız. 
Manifestonuz hakkında bilgi 
verir misiniz?

Tabii... Esasen biz manifestoda açık-
ladığımız konuların çoğunu günlük 
hayatımızda meslektaşlarımızla bir-
likte yaşıyoruz zaten. Bizler hepimiz 

bu mesleği icra ediyoruz ve her gün 
karşılaştığımız bu sorunların ancak 
birlikte hareket edip UND çatısı al-
tında güçlü bir duruş sergilediğimiz-
de çözüleceğine inanıyoruz. İşte o 
yüzden biz Birlikte Güçlüyüz diyoruz. 
Bununla birlikte meslektaşlarımızla 
birlikte geniş ve yoğun istişarelerle 
tespit ettiğimiz konu başlıklarını he-
defler haline getirip kısa, orta ve uzun 
vadeli diye planladık.

UND Başkanlık Süresini 2 
Dönemle Sınırlandıracağız

Bu bağlamda hedeflerinizden 
bahseder misiniz?

Bunları şöylece maddeler halinde sı-
ralayabiliriz.
• Kurumsallığı pekiştirmek 
adına UND Başkanlık süresini 2 dö-
nemle sınırlandıracağız. Ayrıca her 
Genel Kurul’da yönetim kurulu üye-
lerinin 2/3’ü yenilenecek ve adayların 
3/4’ü bölgesel tüm üyelerin katılaca-
ğı bir ön seçimle belirlenecektir. Ayrı-
ca Yüksek İstişare Kurulu’nu, rahatça 

çalışabileceği ve yönetime tavsiyeler-
de bulunacağı özgür bir statüye ka-
vuşturacağız.
• İlk 6 ayda tüm sektörün ka-
tılımıyla Ortak Akıl Çalıştayı yapıp or-
tak akılla ve en geniş katılımla sektö-
rün gelecek tasarımını planlayacağız.
• Herhangi bir nedenle der-
nekle ilişiğini kesmiş üyelerimizi ye-
niden derneğe kazandırmak için ça-
lışacak ve bu üyelerimizin önemli bir 
kısmını en geç bir yıl içinde yeniden 
üye yapacağız.
• Bugüne kadar derneğe hiç 
üye olmamış meslektaşlarımıza bir 
davet ve kampanya yapıp onları der-
nek çatısı altında toplayacağız.
• Her 6 ayda bir dernek gelir 
ve giderlerini ayrıntılı bir şekilde içe-
ren Hesap Raporu’nu  tüm üyeleri-
mizle paylaşıp gerçek anlamda şeffaf 
bir yönetim modeli ortaya koyacağız.
• Sektörün kalifiye sürücü ih-
tiyacını karşılamak için kısa, orta ve 
uzun vadeli olarak hazırladığımız 
programları hayata geçireceğiz.
• Kamuoyunda ‘sürücü da-
vaları’ olarak bilinen ve meslektaşla-
rımız üzerinde demoklesin kılıcı gibi 
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tehdit oluşturan işveren-sürücü uyuş-
mazlığını gidermek için UND çatısı al-
tında Sürücü Çalışma Grubu kuracak 
ve ortak uzlaşı ile yeni bir modeli ha-
yata geçireceğiz.
• En temel haklardan olan 
sürücülerin çalışma hürriyeti hakkını 
sınırlayan Schengen vizesine ulaşımı 
kolaylaştırıp yurt dışında kalış süresini 
artıran vize teminini sağlamak üzere, 
tüm AB’de ses getirecek bir etkinliği 
en kısa sürede hayata geçireceğiz.İla-
veten Kamu ile işbirliği içerisinde lobi 
faaliyetlerine hız vereceğiz.
• Yönetim kurulu toplantılarını 
her ay bir bölgemizde gerçekleştirip 
bölge üyeleriyle yakın istişarede ola-
cağız.
• Alo UND Çağrı Merkezi’ni 
kurup üyelerimizin 7/24 ilgili kişiye 
ulaşarak konusuyla ilgili çözüm bul-
masına yardımcı olacağız.
• UND’nin etkinliğini ve say-
gınlığını artırmak için her yıl UND Ba-
şarı ve Onur Ödülleri’nin  verileceği bir 
yarışma düzenlenecektir.
• Üyelerimizin bilgilendirilmesi 
amacıyla senede en az 6 kez ve fark-
lı konularda uzmanların katılacağı 
UND Konferansları düzenlenecek ve 
sosyal medya hesaplarından canlı ya-
yınlanacaktır.
• En son 2001 yılında yapılan 
Müşteri Memnuniyet Anketi, en geç 3 
ay içerisinde yapılacak ve 2 senede bir 
tekrarlanacaktır.
• Temiz çevrenin korunması 
kapsamında, İklim değişikliği nede-
niyle yaklaşan yasal düzenlemelere 
karşı üyelerimizin bilinçlendirilerek 
korunması ve gerekli önlemlerin alın-
ması için çalışmalar yapılacak ve üye-
lerimizin karbon ayak izi ölçülerek dü-
şürülmesi için çalışmalar yapılacaktır.
• Araçlarımızın yoğunlukla 
ceza yediği yurt dışındaki bölgelerde 
yerel otoritelerle koordineli çalışacak 
UND Temsilcilikleri ihdas edeceğiz.
• UND’nin Çatalca’daki ara-
zisini sektör yararına olacak şekilde 
‘Lojistik Park’ olarak düzenleyeceğiz.
• İstanbul’un Avrupa ve Ana-
dolu Yakası’nda UND koordinatör-
lüğünde birer adet özerk Lojistik 
Merkezi kurulması çalışmalarına baş-
layacağız.Ve bu modeli lojistiğin yo-
ğun olduğu diğer illerimize yayacağız.

• Alternatif Güzergahlar  ve 
Ro-ro hatları kurulması için yoğun 
çaba sarf edeceğiz.
• Dijital Dönüşüm için üyeleri-
mize ‘teknoloji danışmanlığı’ desteği 
verilecektir.
• Üyelerimiz, uluslararası ve 
ulusal fuarlarda (lojistik, endüstri 
vb.) açılacak UND stantlarında kendi 
tanıtımını yapabilecek ve UND tara-
fından temin edilen indirimli fiyattan 
müşterilerinin takip ettiği sektörel 
dergilere reklam verebilecektir.
• Yeşil Pasaport alımı için 
‘UND Üyeliği ile UND onayının yeterli 
olması’ için Kamu ile ortak çalışma ve 
işbirliği yapılacaktır.
• C2 Yetki Belgesi’nin tüm ka-
rayolu taşımacılığı ile lojistik ve or-
ganizasyonu yapabilecek yeterlilikte 
olması için hazırlanmış taslağı bakan-
lığa sunup düzenlemenin bu dönem 
içinde yapılması için etkin çalışacağız.
• UND Sektör Raporu her sene 
düzenli şekilde yayınlanarak, UND ve 
UND’nin temsil ettiği büyüklüğün ve 
gücün önemi vurgulanacaktır.
• Ülkemizin Lojistik Perfor-
mans Endeksi (LPI) notunu ve sıra-
sını yükseltmek için kamu, STK’lar ve 
özel sektör temsilcilerinden oluşan bir 
Teknik Çalışma Ekibi kurularak zayıf 

olduğumuz alanların iyileştirilmesine 
çalışılacaktır.
• Genç UND’ye ulusal ve ulus-
lararası hüviyet kazandırmak ama-
cıyla dernek himayesi altında, misyon, 
vizyon ve hedefleri ile ayrı bir yönetim 
ve organizasyonu olan  kurumsal yapı 
haline getireceğiz.

Değişim Beraberinde Gelişimi 
de Getirir

Bakın UND’ye üye olabilecek yaklaşık 
3200 Yetki belgeli (C2-L2) firma var-
ken sadece 1000 civarında üye vardır. 
Ve var olan 1000 üyenin ancak yarı-
sına yakını aidat ödemektedir. Gerisi 
pasif üye durumundadır. Türkiye dış 
ticaretinin %40’ına yakınını taşıyan ve  
uluslararası taşımacıların tek meslek 
örgütü olan UND’ye bu yapı yakışma-
maktadır. Bunu mutlaka değiştirme-
liyiz ve tüm sektörü kucaklayıp şem-
siyesi altında toplayan bir yapı haline 
getirmeliyiz. İşte bu nedenle mevcut 
üyelerimizi 2 Haziran’da yapılacak 
Genel Kurul’a katılarak değişime des-
tek vermelerini ve çözümün bir par-
çası olmaya davet ediyoruz. Değişim, 
beraberinde gelişimi de getirir.

İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYAN İŞVERENLERİN ÖDEYECEKLERİ 
SİGORTA PRİMLERİ KREDİ FAİZLERİNDEN İNDİRİLEBİLECEK
Çiğdem Üstgül / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

25/05/2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan 7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara 
İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararna-
mede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4’üncü 
maddesi ile 4447 sayılı Kanuna geçici 31’inci madde 
eklenmesi ile;

Mart/2021 tarihi itibariyle sigortalı sayısı 50’nin altın-
da olan özel sektör işyeri işverenlerince, işe alındıkla-
rı yıldan bir önceki takvim yılındaki ortalama sigorta 
sayısına ilave olarak 01/07/2021 ile 30/06/2022 ta-
rihleri arasında işe alınan sigortalılar (hizmet akdi 
ile işe alınanlar) için 12 ay süreyle ödenen ve prime 
esas kazanç alt sınır üzerinden işverenlere sağlanan 
prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten 
sonra kalan sigorta prim  tutarları  kamunun doğ-
rudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu 
bankalardan kanunun yürürlüğe girdiği 25/05/2021   
tarihinden itibaren 30/06/2022   tarihine   kadar   il-
gili işverenlerce  kullanılan  kredilerde  12  aylık  süre-
ye  ilişkin  primlerin  ödenmesini müteakip kredi faiz 
veya kar payı bakiyesinden indirilebilecektir.

Hangi Şartlar Gerekiyor?

Faiz desteğinden yararlanılabilmesi için aşağıdaki 
şartların sağlanmış olması gerekmektedir:

-İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

-Sigortalının 01/07/2021 ile 30/06/2022 tarihleri 
arasında işe alınmış olması,

-İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam 
on günden fazla SGK’ya bildirilmemiş olmaları ve 
isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510  sayılı  Kanunun 
4-1/ b bendi  kapsamında  (Bağ-Kur) sigortalı ol-
mamaları,

-Mart/2021 ayına/dönemine ilişkin bildirilen muh-
tasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı 
sayısının 50’nin altında olması,

-Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yı-
lında işe alındığı işyerindeki ortalama sigortalı sayı-
sına ilave olarak çalıştırılması,

-Sigortalının işe alındığı tarihten itibaren 12 ay sü-
reyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin ya-
sal süresi içinde verilmesi, tahakkuk edecek priminin 
yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

İşyerinin Faiz Desteğinden Yararlanması

Bu destekten, ilave olarak işe alınan en fazla beş si-
gortalı için 12 ay süreyle yararlanılabilecektir. Ayrıca 
2021 yılı mart döneminde en az 20 gün nakdi üc-
ret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık 
normal çalışma süresine dönmesi ve gerekli şartları 
sağlaması durumunda işyeri faiz desteğinden 12 ay 
süreyle ve en fazla beş sigortalıya kadar yararlana-
bilecektir.
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KALİTE VE HİJYENDEN ÖDÜN VERMEYEN 
KANARYA KASABI MÜŞTERİLERDEN TAM NOT ALIYOR

Kanarya Et Grup’un çalışkan Yönetim Kurulu Başkanı Burak Şahin, yarım asırdır sektöre 
liderlik ettiklerini ve yenilikçi çalışmalarla müşterilerinden tam not aldıklarını ifade etti. Şahin, 

et konusunda partner hizmeti sunarak ‘çözüm odaklı’ çalıştıklarını da özellikle vurguladı.

Sektörde ilklerle anılan Kanarya Ka-
sabı, 50 yılı aşkın süredir kalite ve 
güvenin adresi olarak hizmet veri-
yor. Kanarya Et Grup’un tepe nok-
tasındaki isim olan sayın Burak Şa-
hin, “Bir marka olmak çok kolay bir 
iş değil. Biz, 50 yıllık bir know-how 
ile bu noktaya geldik” dedi.

HİJYEN VE SAĞLIK OLMAZSA 
OLMAZIMIZ

Kanarya Et Grup’un çalışkan Yöne-
tim Kurulu Başkanı Burak Şahin, Ka-
narya Kasabı olarak nostalji ile tek-
nolojiyi bir araya getirdiklerini ifade 
etti. Hijyen ve sağlığın kendileri için 
temel ve vazgeçilmez ilkeler oldu-
ğunu ifade eden Şahin, etin son de-
rece dikkat edilmesi gereken bir be-
sin olduğunun da özenle altını çizdi.

ETİ İNTERNETE TAŞIDI, 
‘ANINDA HİMZET’E DEVAM 
DEDİ

Günümüz koşullarında olmazsa ol-
mazlar arasında gelen internet alış-
verişine Kanarya Kasabı da iddialı 
bir şekilde giriş yaptı. Editör Ahmet 
Doğan’ın sorularını yanıtlayan Şa-
hin, “Biz, 50 yılı aşkın bilinirliğimiz, 
kalitemiz ile müşterilerimize kesinti-
siz hizmet sunuyorduk. Günümüzün 
olmazsa olmazları arasında gelen 
internet üzerinden alışverişe bizler 
de cevap verdik ve kendi internet 
sitemizi oluşturarak müşterilerimi-
ze İstanbul içinde anında hizmet 
vermeye başladık. Müşterilerimiz 
sitemize giriyor ve orada seçtikleri 
ürünleri sepetine ekliyorlar. Gerisi-
ni artık bizler hallediyoruz. Etin 50 

yıllık güvenilir adresi olarak müşte-
rilerimizin her türlü taleplerini yerine 
getiriyoruz” dedi.

ETLERİMİZİ YILLARDIR 
MANYAS VE AFYON’DAN 
ALIYORUZ

Kanarya Et Grup olarak uzun yıllar-
dır Balıkesir-Manyas ve Afyon’dan 
canlı hayvan aldıklarını ve bu yöre-
nin ikliminden, otundan, hayvanla-
rın beslenme şekline kadar birçok 
özelliği etüt ettiklerini ifade eden 
Kanaraya Et Grup’un çalışkan baş-
kanı Burak Şahin, “Bilmediğimiz yö-
renin etini kesinlikle almayız. Bizim 
yarım asırdır bilinirliğimiz, tanınır-
lığımız var. Sektöre birçok nokta-
da öncülük eden bir kurum olarak 
müşterilerimize en kaliteliyi sunu-
yoruz” dedi. Kanarya Kasabı tarih-
çesi hakkında da bilgi veren Şahin, 
şunları söyledi: “Kanarya Kasabı, 
1960 yılında firma sahibi, 25 yıl İs-
tanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf 
Odası Başkan Vekilliği’ni ve 15 yıl da 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürü-
ten Bilgin Şahin tarafından İstan-
bul Fındıkzade’de kuruldu. Yıllardır 
İstanbulluları kaliteli ve güvenilir et 
ve hizmet ile buluşturan Kanarya 
Kasabı, 2007 yılına kadar Fındıkza-
de’deki adresinde İstanbul’un seçkin 
restoran ve otellerinin ana tedarik-
çisi olarak toptan ve perakende işini 
bir arada yürütmeye devam etti. Bu 
yıldan itibaren faaliyetlerini Kanar-
ya Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. 
A.Ş. adını alarak sürdürdü. Kanarya 
Et, modern üretim tesisinde, kaliteli, 
sağlıklı ve güvenilir et hizmetini ver-
meye devam ediyor. Firma, ayrıca 
sosyal sorumluluk projelerine de bü-
yük önem veriyor.”

KALİTELİ ET NASIL 
ANLAŞILIR?

Kaliteli, iyi bir et nasıl anlaşılır, et 
konusunda bilmemiz gerekenler 
nelerdir sorumuza yönelik Şahin, 
“Bu soru sıklıkla karşımıza çıkıyor. 
İlk olarak etin Türkiye’de bir fiya-
tı var. Üç aşağı beş yukarı bu fiyat 
her yerde aynıdır… Ucuz olan etten 
mutlaka uzak durmak gerekir. Ucuz 
etin yahnisi misali ucuz et her za-
man kafalarda bir soru işaretidir. 
Bunu bildikten sonra şunu da söy-
lemeliyim: Etin renginin açık kırmızı 
yani pembeye yakın bir renk olması 
gerekiyor. Bu renk hayvanın iyi bes-
lenmiş ve yaşının da genç olduğunu 
gösterir” dedi. 

KANARYA KASABI’NDAN 
YATLARA MÜJDE: YAT 
TUTKUNLARININ ETLERİ 
KANARYA ET GRUP’TAN

Birbirinden yenilikçi çalışmalarla 
sektörde ilklere imza attıklarını ifa-
de eden Şahin, “Yat sektörü ülke-
mizde her geçen gün gelişiyor. Biz 
de Kanarya Kasabı olarak en taze 
etlerimizle yatseverlerin hizmetin-
deyiz. Yat sektörüne uzun soluklu 

çözüm ortaklığı sunacağız” ifadesi-
ni kullandı.

UZUN YILLARDIR 
ÇALIŞTIĞIMIZ YERLER VAR, 
MÜŞTERİ SADAKATİNİ 
VE MEMNUNİYETİNİ 
OLUŞTURDUK…!

Uzun yıllardır gerek toptan gerek-
se de perakende olarak çalıştıkları 
yerlerin olduğunu ifade eden Şahin, 
“Uzun yıllardır çalıştığımız yerle-
rin olması müşteri memnuniyeti ve 

müşteri sadakati açısından doğru 
yolda olduğumuzu gösteriyor. Ku-
rumsal yapımızı tamamlamanın 
vermiş olduğu bir avantajla Türki-
ye’nin önde gelen restoranlarının ve 
şeflerinin tercih nedeni olmamız da 
işimize verdiğimiz önemin bir gös-
tergesidir” dedi.
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‘ÇÖZÜM ORTAĞI’ HİZMETİ SUNAN ADS MÜHENDİSLİK, 
21 YILLIK TECRÜBESİYLE FARKINI ORTAYA KOYUYOR 

ADS Mühendislik Genel Müdürü Mustafa Özgür Ayık, “ADS Mühendislik olarak elektrik sektörüne 
yön vermeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki; ADS Mühendislik “çözüm ortağınızdır” dedi.

ADS Mühendislik, 2000 yılında 
kurulmuş olup son derece 

deneyimli organizasyonu ve küresel 
markaların partnerliği ile ürün teknik 
servis ve satış, anahtar teslim çözüm-
ler, mühendislik ve danışmanlık hiz-
metleri sunuyor. Kurulduğu tarihten 
bu yana müşterilerine çözüm odaklı 
yenilikçi fikirler kazandıran ADS Mü-
hendislik, ülkemiz başta olmak üzere 
Avrupa, Asya ve Afrika’da endüstriyel 
elektrik ve otomasyon alanında 20 
yılı aşkın tecrübesi ile sektöre değer 
katan yenilikçi bir firma olarak göz 
dolduruyor. Konuyla alakalı Editör 
Ahmet Doğan’ın sorularını yanıtla-
yan ADS Mühendislik Genel Müdürü 
Mustafa Özgür Ayık, “Büyük bir bölü-

mü mühendis ve teknikerden oluşan 
100’e yakın çalışanı ve İstanbul mer-
kez olmak üzere 5.000 metre kare 
kapalı, 2.500 metre kare açık alanıyla 
3 ildeki (Adana, Çorlu, İstanbul) yer-
leşkesiyle birlikte; hizmet sunduğu 
müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap 
vermekte ve yine oluşacak ihtiyaçla-
ra göre kadrosunu genişletmektedir” 
dedi.

ABB PANO PROJE 
ÇÖZÜMLERİMİZ

ABB’nin hangi ürün bayilikleri 
bulunmaktadır?

ADS Mühendislik olarak frekans 
konvertörleri (sürücü ürünleri), şalt 
(Elektrifikasyon) ürünleri, otomasyon 
ürünleri, elektrik motorları, enstrü-
man ve servis ürünlerinin bayilikle-
ri bulunmaktadır. Ayrıca ABB pano 
proje çözümlerimiz de hizmetlerimiz 
arasında yer almaktadır.

21 YILLIK TECRÜBE

ABB’nin hangi hizmetlerini ger-
çekleştiriyorsunuz? 

ADS Mühendislik olarak deneyim-
li mühendis ve teknik kadromuz ile 
Otomasyon projeleri, ABB sürücü 
pano projeleri ve garantili sürücü ser-
vis hizmetini gerçekleştiriyoruz.  Oto-
masyon ve kontrol sistemleri çözüm-
lerimizde; PLC ve DCS uygulamaları, 
SCADA Sistemleri, Kontrol panelleri, 
Lokal Kontrol İstasyonları ve Vinç 
otomasyonu hizmetimiz bulunmak-
tadır. ABB sürücü pano projelerinde 
ise; sistemleriniz için gerekli olan her 
güçteki motor için sürücü panoları-
nın tasarım ve imalatını yaparak tüm 
test aşamalarından geçirip teslimini 

gerçekleştirmekteyiz. 21 yıllık tecrü-
bemiz ile devreye alma aşaması ve 
sistem sürekliliği konularında destek 
ve servis hizmetleriyle müşteri odak-
lı çalışmalar yürütmekteyiz. Yüksek 
güçte tekli sürücü panoları ve/veya 
tek panoda birden fazla motor kont-
rolü sağlayacağınız sistem pano çö-
zümlerimiz de bulunmaktadır. 

GARANTİLİ SÜRÜCÜ 
SERVİSİ HİZMETİ SAĞLAYAN 
SEKTÖRÜNDE LİDER FİRMA

ABB sürücü servisi hizmetimizde 
bütün ABB sürücülerinin tamirini ve 
upgrade işlemlerini başarıyla gerçek-
leştirmekteyiz. Serviste gösterdiğimiz 
hassasiyetle sürücülerinizin hızlı ve 
güvenilir şekilde tamiri sağlanmak-
tadır. ABB sürücü servisi verdiğimiz 
ürünleri sıralayacak olursak; ACS150 
, ACS310, ACS355, ACS380, ACS550, 
ACS580, ACS600, ACS800, ACS850, 
ACS880, ACH550, DCS400, DCS550, 
DCS800, DCS880 olarak belirtebili-
riz. Ayrıca soft starter servisimizde 
ise; PSR , PSE , PST, PSTB, PSTX serisi 
ürünlerin servis çözümünü gerçekleş-
tirmekteyiz. ADS Mühendislik sürücü 
servisi hizmetinde Türkiye’de ABB Fin-
landiya merkezine bağlı olarak ga-
rantili sürücü servisi hizmeti sağlayan 
sektöründe lider firmadır.

GENÇ MÜHENDİSLER 
SÜREKLİ KENDİLERİNE 
YATIRIM YAPSINLAR VE 
GELİŞİME AÇIK OLSUNLAR

Genç mühendislere önerileriniz 
nelerdir?

Genç mühendis arkadaşlarımıza tav-
siyelerimizi sıralayacak olursak; yeni-

likçi olmaları, hayal kurmaları ve sür-
dürebilir bir iş organizasyona sahip 
olmalarını tavsiye ederiz. Genç mü-
hendis arkadaşlarımızın üniversiteyi 
bitirdikten sonra “Aday Mühendis” 
konumda bulunduklarını asla unut-
mamaları gerekiyor. Bir firma çatı al-
tında işe başladıklarında takım elbise 
giyerek masa başında zaman geçir-
mekle mühendislik bilgi ve becerileri-
ni geliştirmekte zorluk çekeceklerdir. 
Bunun için işe girdikleri firmada mut-
laka tabiri caizse “tornavidayı elleri-
ne almaları gerekiyor.” Özellikle genç 
mühendis arkadaşlarımızın günümüz 
şartlarında potansiyel rakipleri de 
bir hayli fazladır. Rakipleri arasında 
kendilerini ön plana atacak bilgiye 
ulaşmaları ve yeteneklerini her ge-
çen gün geliştirmeleri gerekiyor. Son 
olarak genç mühendis arkadaşlarıma 
şunu belirtmek isterim ki; CV’de yer 
alan çalışma deneyimlerinden ziyade 
CV’lerine ekleyebilecekleri yetenek, 
bilgi ve projelere sahip olmaları ge-
rekiyor. 

ÇÖZÜM ODAKLIYIZ, 
PARTNER HİZMETİ 
SUNUYORUZ

Tercih edilmenizdeki en önemli 
etkenler nelerdir?

ADS Mühendislik, gelişmiş müşteri 
ilişkileri, çözüm odaklı yaklaşımı, hızlı 
ürün teslimat hassasiyeti, problem 
çözme tecrübesi, güçlü stok yapısı 
ve gelişime odaklanmış çalışma eki-
bi, donanımlı mühendis kadrosu ve 
sürdürebilir bir iş politikasının olması 
sektöründe tercih edilmesindeki en 
büyük etkenleri oluşturmaktadır. 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE 
MÜŞTERİ SADAKATİ

Özellikle ilk kurulduğumuz bugünden 
bu yana müşterilerimiz ile geliştirdiği-
miz ikili ilişkilerimiz sıkı bir bağ olarak 
devam etmektedir. ADS Mühendislik 
ile 20 yıl önce çalışmış bir firmayla 
müşteri ilişkilerimizin halen devam 
ediyor olması bizim en büyük özelli-
ğimiz olarak ortaya çıkmaktadır. Biz 
her müşterimizi önemsiyor ve onlarla 

birlikte sektörde lider konumda yer 
almaya devam ediyoruz.

TÜM HİZMETLERİ TEK BİR 
ÇATI ALTINDA TOPLADIK 

Son olarak ADS Mühendislik olarak 
müşterilerimize sunduğumuz çö-
zümlerimizde genellikle tüm hizmet-
leri tek bir çatı altında toplamamız 
bizi diğer rakiplerimizden ayıran en 
büyük özelliğimiz olarak ortaya çık-
maktadır. Bir müşterimizin sürücü 
ihtiyacı olduğunda en iyi fiyat/per-
formans oranı ile sürücü satış deste-
ği sağlarken, sürücüyü devreye alma 
işleminde güçlü servis ekibimiz ile 
hizmetimize devam ediyoruz. Sürü-
cü için elektrik panosu ihtiyaç oldu-
ğunda pano bölümüz destek oluyor, 
otomasyon ile ilgili bir problem yaşa-
dıklarında otomasyon ekibimiz tüm 
süreci yönetiyor. Kısacası müşterimiz 
bizimle iletişime geçtiğinde çözüme 
kavuşabileceği her konuda bizden 
destek alabiliyor. Buda müşterilerimi-
zin çoklu iş programından kurtarıp, 
tek bir merkezden tüm hizmetlerine 
cevap alabilmesi anlamına geliyor. 

GÜVENİLİR VE KALİTELİ 
HİZMET ALTYAPIMIZ 
İLE FARKLI OLMANIN 
AÇIK FARKINI ORTAYA 
KOYUYORUZ..!

Müşterilerinize hangi katma 
değerleri sunuyorsunuz?

Müşterilerimize güvenilir ve kaliteli bir 
hizmet alt yapısı sağlıyoruz. Bulun-
duğumuz sektörde her saniye olduk-
ça önemlidir. Müşterinin bir problem-
le karşılaştığında o problemi çözmek 
için harcadığı her süre müşteri için 
otomatikman zarar anlamına geli-
yor. Biz burada güçlü stok yapımız 
ve mühendis kadromuz ile müşteri 
problemlerine hızlı reaksiyon gösterip 
en kısa sürede problemi çözüyoruz. 
Böylelikle müşteri nezdin de atıl za-
manı verimli zamana dönüştürüp ve-
rimlilik ve üretim kayıplarının önüne 
geçiyoruz. 

Hedef ve yatırımlarınız hakkın-
da bilgi verebilir misiniz?

ADS Mühendislik her yıl %100 bir bü-
yüme kaydederek elektrik sektörüne 
ciddi bir şekilde yön veriyor. Bu yıl ki 
hedeflerimizde genç mühendis arka-
daşlarımızı tecrübeli personellerimiz-
le birlikte hareket ettirip onlara iyi bir 
kariyer kapısı açmak istiyoruz. Genç 
ve dinamik bir alt yapı ekibi oluşturup 
ilerleyen 5 yıl içerisinde organizasyon 
şemamızı bölümlendirmeyi düşünü-
yoruz. Pano proje atölyemiz için çok 
daha büyük bir fabrikasyon alt yapı-
sına sahip bir alana taşınmayı düşü-
nüyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
üretim sektörüne dahil olup müşteri 
odaklı çözümler üretmeye devam 
etmek istiyoruz. Bünyemize yeni kat-
mayı düşündüğümüz farklı iş kollarını 
bir araya toplayarak önümüzdeki 10 
yıl içerisinde bir holding bünyesi oluş-
turma gibi hedeflerimiz bulunmak-
tadır.
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Tezmaksan Genel Müdürü 
Hakan Aydoğdu, 
Tezmaksan’ın yarının 

fabrikalarını KOBİLIFE dergisine 
anlattı.

Tezmaksan, talaşlı imalat sanayisine 
hizmet veren, aynı zamanda da CNC 
satış, servis, teknolojik danışmanlık, 
finansman, yazılım ve sektörel eğitim 
gibi çok katmanlı faaliyetleri birlikte 
yürüten bir marka. Editör Ahmet Do-
ğan’ın sorularını yanıtlayan Tezmak-
san Genel Müdürü Hakan Aydoğdu 
şunları söyledi: “Türkiye sanayisinin 
çözüm ortağı olarak Tezmaksan, son 
yıllarda teknolojideki gelişmelerin 
de paralelinde, endüstri 4.0 üretim 
modeline uygun yazılım ve robotlu 
otomasyon sistemleri üreterek talaşlı 
imalat sanayisine yerli ve milli tek-
nolojiler kazandırıyor.  Tezmaksan’ın 

kendi ürünleri olan robotlu otomas-
yon sistemi Cubebox, yazılımı Robo-
cam, CNC  takip ve verimlilik yazılımı 
Kapasitematik, 1 milyon doları aşkın 
Ar-Ge yatırımının sonucu olarak or-
taya çıktı ve yakın zamanda Türki-
ye’nin üreten sanayisi için satışa su-
nuldu.  

Makine Kiralama

Büyük kısmı mühendislerden oluşan 
uzman kadrosuyla dinamik çalışma 
prensibini benimseyen Tezmaksan, 
yeniliklere çok çabuk uyum sağla-
maya, sektörün ihtiyaçlarını önden 
görmeye, uygun çözümler üretmeye 
olanak sağlayan kadrosuyla özgün ve 
sadece Tezmaksan’ın hayata geçire-
bileceği projeleri oluşturabilme kabi-
liyetine sahip. Tezmaksan Teknoloji 
Kiralama şirketi altında uygulamaya 
konulan “Makine Kiralama” finans-
man modeli yine bu dinamik çalış-
ma prensibinin sonucu olarak ortaya 
çıktı. Üretim tezgahlarının satın alın-
ması yerine kiralanması esasına da-
yanan model, imalat sanayisinin yeni 
teknolojiye daha uygun rakamlarla 
erişmesine yardımcı olurken, daha 
rekabetçi üretim için sanayiye destek 
sağlıyor.

Tezmaksan Akademi

Tezmaksan, kurumsal sosyal sorum-
luluk bilinci oldukça yüksek bir mar-

ka. Tezmaksan Akademi, bir sosyal 
sorumluluk projesi olup meslek lisesi 
öğrencileri ile meslek yüksekokulu ve 
üniversitelerin mühendislik bölümle-
riyle yakın şekilde çalışıyor. Tezmak-
san her yıl teknik liselere ücretsiz 
kaynak kitap da gönderiyor.  Sosyal 
sorumluluk projesi olarak kurduğu-
muz Tezmaksan Akademi aracılığıy-
la yeni teknolojileri bilen, disiplinler 
arası geçişe hakim, dijital altyapı ve 
kurguları iş süreçlerine rahatlıkla en-
tegre edecek gençlerin yetişmesine 
ön ayak oluyoruz. Akademi olarak, iş 
gücü kalitesini çağın ihtiyaçlarına uy-
gun şekilde eğitimlerle desteklemek 
isteyen ve bizlere başvuran sanayi 
kuruşullarına da CNC eğitimleri veri-
yoruz. Şirket ve fabrikalara verdiğimiz 
bu eğitimler ücretli olup, buradan 
elde ettiğimiz gelirle Tezmaksan Aka-
demi’nin çalışmalarına katkı sağlıyo-
ruz.”

Fason İş Almak İsteyenlerle 
Fason İş Vermek İsteyenler 
‘Pardurda’ Uygulamasında 
Buluşuyor

Tezmaksan olarak ‘Parkurda’ adlı ça-
lışmanızı okuyucularımıza tanıtır mı-
sınız? Parkurda’nın özellikleri ve sağ-
layacağı/sağladığı faydalar nelerdir?
2020’nin son çeyreğinde talaşlı ima-
lat sektörünün kullanımına sundu-
ğumuz parkurda.com, yeni nesil bir 
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AYDOĞDU: TEZMAKSAN’IN HEDEFİ BÜYÜK, 
YARINLARIN FABRİKALARINI PLANLIYORUZ…!

çalışma alanı sağlayan, B2B görüş-
melere olanak veren, güvenilir altya-
pısıyla da fason iş almak isteyenler ile 
fason iş vermek isteyenleri buluştu-
ran bir platform. İmalatçı firmaların 
birbirini tanımalarına, ayrıca beceri 
ve yeterliliklerini görmelerine imkan 
veren parkurda.com’da iş ağı üze-
rinden buluşan taraflar, güvenli ve 
şifrelenmiş görüşmelerle süreci sür-
dürüyor. Platformun kariyer bölümü 
ise sektörün ve çalışanların beklen-
tileri gözetilerek oluşturuldu. Talaşlı 
imalat sanayisinde çalışan markalar 
kariyer bölümü üzerinden ilanlarını 
yayınlayabildikleri gibi, iş arayanlar 
ise sistem üzerinden başvuru süreçle-
rini yönetebiliyor. Kariyer bölümü bü-
yüyüp geliştikçe ileride bir CV bankası 
oluşturulması planlanıyor. Son tek-
nolojik gelişmeler, sektörü yakından 
ilgilendiren araştırmalar, makale ve 
yazılar ise haberler bölümü üzerinden 
parkurda.com takipçilerinin bilgisine 
sunuluyor. Haberler bölümü imalat-
çıların kendi içeriklerini yayınlamala-
rına da imkan tanıyor. Parkurda.com 
platformunun en dikkat çeken alan-
larından bir diğeri ise dijital akademi. 
Akademi bölümünde CNC operatör-
lüğü başta olmak üzere açılan dersler 

ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca iste-
yen imalatçı şirketler akademi bölü-
müne talep oluşturup eğitim içeriği 
isteyebiliyor.

Tezmaksan, KOBİ’lere Yeni İş 
İmkanı Sunuyor

KOBİ’ler Tezmaksan’dan nasıl 
faydalanıyor? KOBİ’lere nasıl bir 
mesaj vermek istersiniz?

Türkiye’de KOBİ’lerin yaşadığı temel 
sorunlar şunlar: Yerel ve global yeni 
iş imkanlarına erişmekte zorluk çek-
me, Markalaşamama, Düşük birim 
kâr ile iş yapmak zorunda kalma, Di-
jitalleşmenin gerisinde kalma, Yetkin 
insan kaynağı bulma ve yetiştirme… 
Tezmaksan 40 yıllık birikimle oluştur-
duğu yapıda bir işletmeye Parkurda.
com ile yeni iş imkanlarına erişme 
olanağı sunarken, dijitalde ayak izi 
de bırakmasına destek olup, bilinir-
liğine katkı sunuyor. Kapasitematik 
ve robotlu otomasyon çözümleri ya 
da makina çözümleriyle en efektif 
üretimi yapması sürecine danışman-
lık ediyor ve Tezmaksan Akademi’de 
biriken CV havuzu ile donanımlı per-

sonel arayışına destek oluyor.

Tezmaksan, İleri Teknoloji 
İle Yarınların Fabrikalarını 
Planlıyor

Hedef ve yatırımlarınız hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Tezmaksan olarak karanlık fabrikalar 
sergileyen, operatörsüz üretim hatta 
ölçüm hatları olan, fiziken fabrikada 
olmadan ekran, fabrika ve makine-
lerin dijital ikizleri ile çalışan bir ne-
sil hedefliyoruz. Çünkü gençler akıllı 
gözlüklerle üretimi takip etmek, ma-
kinenin yanına gitmeden uzaktan 
makineyi programlamak, makina-
ları robotlarla yükleyip boşaltmak, 
hatta makinenin ihtiyaçlarını dahi 
uzaktan halletmek istiyorlar. Tez-
maksan fabrika yapan fabrika olarak 
en yeni teknolojik donanımlarıyla bu 
geleceğe hazır. Son dönemde dijital 
teknoloji altyapısına sahip şirketlerin 
geleneksel şirketlerden daha hızlı ve 
seri büyüdüğünü görüyoruz. Bununla 
birlikte platform şirketlerinin, faaliyet 
gösterdikleri sektörleri anlamlı bir şe-
kilde domine ettikleri de bir gerçek. 
Talaşlı imalat sanayisi Türkiye sanayi-
si için çok önemli bir konumda bulu-
nuyor ve ülke ihracatına ciddi katkılar 
sunuyor. Parkurda.com’un sektöre 
ciddi avantajlar katacağına eminiz. 
Türkiye’nin üretim gücünü artıracağı 
gibi globalde daha çok ve katma de-
ğerli işlerle yer almamızı sağlayacak. 
Platformu uzun vadede globali kap-
sayacak bir noktaya taşımayı planlı-
yoruz. 
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YATIRIM ODAKLI ÇALIŞAN GNC MAKİNE, 
YENİ YATIRIMLARLA KATMA DEĞER SAĞLIYOR

GNC Makina Genel Müdürü Emre Seçkin, “Alman menşeili büyük bir üretici olan Grob Werke 
ile distribütörlük görüşmelerimizi sonuçlandırdık. Şimdi Grob Werke’nin de Türkiye’deki 

distrübütörüyüz. Yatırım odaklı çalışmalarımız sürecek” diyor.

Kobilife Dergisi’nin sorularını yanıtlayan 
GNC Makina Genel Müdürü Emre Seç-
kin firma tanıtımıyla alakalı şu bilgileri 
verdi: “2010 yılından bu yana faaliyet 
gösteren ve talaşlı imalat sanayinin 
temel üretim araçlarından olan takım 
tezgâhları alanında önemli bir güce sa-
hip GNC Makine, İstanbul’da kuruldu.  
İstanbul (Anadolu-Avrupa yakası), An-
kara, İzmir, Bursa, Konya ve Adana’da 
bölge temsilciliklerimiz ile tüm Türki-
ye’de hizmet veriyoruz. GNC Makina, 
Victor Taichung, Nakamura -Tome, 
Romi, Vision Wide, Vonghler, Lico ve 
yeni iş birliğimiz Grob Werke gibi yük-
sek hız ve niteliğe sahip CNC makine 
markalarının Türkiye’deki yetkili distri-
bütörü. Verdiğimiz hizmetle sektörün 
ihtiyaçlarını, yaygın servis ağımızın 
verdiği saha avantajı ile hızlı ve güve-
nilir şekilde cevaplamak için çalışıyoruz. 
Savunma sanayinden otomotive, ha-
vacılıktan kalıp ve kalıp endüstrilerine, 
enerji teknolojilerinden medikal en-
düstrisine kadar birçok sektöre hizmet 

götürüyoruz.”

24 Mayıs Aslında GNC 
Makina’nın Kuruluş Yıldönümü

24 Mayıs sizin için özel ve güzel 

bir gün. Bu günü özel ve güzel kı-
lan nedir? Bu gün hakkında neler 
söylemek istersiniz?

24 Mayıs aslında GNC Makina’nın kuru-
luş yıldönümü. Bizlerin çalıştığı alanda 
da operatörler çok önemli. Türkiye’de 
üretimde kullanılan tüm makinalar 
operatörlerin yönetimi ile çalışıyor. 
Onların yetişmesi, üretim yapan maki-
naları yönetmesi o kadar da kolay de-
ğil. Zor koşullarda çalışıyorlar. Mesleki 
anlamda ülkemizin üretim gücü için 
görünmez kahramalar olduklarını dü-
şünüyoruz, ne kadar kıymetli oldukları-
nın ve gelecek nesillerin tercih edebile-
cekleri çok değerli bir iş kolu olduğuna 
inanıyoruz. 

24 Mayıs’ı ‘’Dünya 
CNC Operatörleri 

Günü’’ Olarak 
Operatörlere 

Atfettik

GNC Makina olarak, operatörler için 
“ara eleman” değil  “aranan eleman” 
görüşü ile yapılacak olan tüm faaliyet-
lere destek vermek, konuya olan odağı 
sürekli gündemde tutup bu kapsamda 
detay çalışmalar yapmak istiyoruz, he-
defliyoruz. Hayatımızın her alanında 
büyük emek harcayan CNC opera-
törlerinin takdir edilmesi gerektiğine 
hep inandık. Otomotivden havacılığa, 
sağlıktan inşaata kadar birçok sektöre 
değer katmaya devam eden CNC ope-
ratörlerine özel bir gün adayarak onla-
ra teşekkürlerimizi sunmak istedik. Ve 
kuruluş yıldönümümüz olan 24 Mayıs’ı 
‘’Dünya CNC Operatörleri Günü’’ ola-
rak operatörlere atfettik. Bizler bundan 
sonra her yıl kuruluş yıldönümümüz ile 
beraber Dünya CNC Operatörleri Gü-
nü’nü aynı anda kutlayacağız.

Sürekli Danışmanlık Bizim İşi-
mizin Ayrılmaz Parçalarını 
Oluşturuyor

Çalışma piramidiniz hakkında 
bilgi verir misiniz?

Takım tezgâhları imalat sanayisinin 

ana unsurlarından biri. Herhangi bir 
ürünün üretilmesinde mutlaka bir veya 
daha fazla takım tezgâhı kullanılıyor. 
Takım tezgahları herhangi bir imalat 
sürecinde temel teknoloji olabileceği 
gibi, farklı bir sektörde yapılan üretim 
için tamamlayıcı unsur olarak da kul-
lanılabiliyor. Bu açıdan bakıldığında 
gelişmiş ülkelerin sanayilerinin ana un-
surlarının sahip oldukları takım tezgâh-
ları ve onlar sayesinde yapılan katma 
değerli üretim ve yaratacağı ihracat 
hacmi olduğunu söyleyebiliriz. Bizler 
de her alanda üretim yapan firmalara 
o üretimi yapacakları makinaları temin 
ediyoruz. İşimiz satış öncesi üreticilere 
verdiğimiz danışmanlık hizmetleri ile 
başlıyor, takım tezgahlarının kurulumu 
ve eğitimleri ile devam ediyor ve satış 
sonrasında kesintisiz sunduğumuz ser-
vis hizmetlerimiz ile kesintisiz devam 
ediyoz. Bir makine satın alındığından 
itibaren o makinanın lojistiği, kurulu-
mu, sonrasında servis, onarım, bakım 
hizmetleri ve üretim verimliliğini artır-
maya yönelik sürekli danışmanlık bizim 
işimizin ayrılmaz parçaları. 

Grob Werke’nin de 
Türkiye’deki Distrübütörüyüz

Ürünleriniz, ürün kaliteniz hak-
kında bilgi alabilir miyiz? Müşte-
riler tarafından tercih edilmeniz-
deki nedenler nelerdir? 

Biz doğrudan üretim yapmıyoruz. Tür-
kiye’de üretim yapan tüm sektörlere o 
üretimi yapacakları makinaları temin 
ediyoruz. Distrübütörlüğünü yaptığı-
mız Victor Taichung, Nakamura-To-
me, Romi, Vision Wide, Vonghler, Lico 
gibi yüksek hız, nitelik ve kaliteye sahip 
takım tezgâhları ile şirketlerin üretim 
verimliliğini en üst seviyeye çıkarma-
larına aracı oluyoruz. Mayıs ayında 
sektörde önemli bir açığı kapatacağını 
düşündüğümüz Alman menşeili büyük 
bir üretici olan Grob Werke ile distribü-
törlük görüşmelerimizi sonuçlandırdık. 
Şimdi Grob Werke’nin de Türkiye’deki 
distrübütörüyüz. Her yıl ortalama %80 
büyüme sağlayan firmamız %12’lik pa-
zar payı ile Türkiye’nin sanayi gücüne 
katma değer sağlıyor. 10 milyon doların 
üzerinde makine stok gücüne sahibiz. 2 

milyon dolarlık yedek parça stoğumuz 
ile ihtiyacı olan müşterilerimize anında 
destek veriyoruz. Müşteri memnuniyeti 
bizler için oldukça önemli.  Bu alanda 
yaptığımız araştırmalarla biliyoruz ki 
müşterilerimiz %98 oranında bizden 
memnunlar. Bu da bizler için oldukça 
kıymetli. GNC Makina, aynı zamanda 
Victor Taichung’un tüm dünya distri-
bütörleri arasında satış lideri.

Yeni Tesis Yatırımımızı 2022’ye 
Girmeden Tamamlamış 
Olacağız

Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi verir misiniz?

Bu yılın stratejik odağına çalışanların 
gelişimi ve yetkinliklerinin artırılmasını 
koyduk. Üreticiye değer katacak şekil-
de optimizasyonlar sağlamaya yönelik 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşteri-
lerimiz bizim en önemli iş ortaklarımız. 
Türkiye çapında bölgesel etkinlikler, hiz-
met çeşitliliğini artırmak ve dijital dö-
nüşüm faaliyetleri konusunda devam 
eden çalışmalarımız var. Showroom, 
eğitim alanları ve satış sonrası hizmet 
çeşitliliğimizi artıracak yeni tesis yatı-
rımımız da 2022’ye girmeden tamam-
lanmış olacak. 
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Tutku Yatak Yönetim Kurulu 
Başkanı Gökmen Kaya, “Tut-
ku Yatak güçlü lojistik ağı ile 

bayilerine hızlı teslimat avantajı 
sağlıyor” dedi.

Tutku Yatak Yönetim Kurulu Başkanı 
Gökmen Kaya ile firmanın çalışmalarını 
değerlendirdik. 

Tutku Yatak’ı tanıtır mısınız?

Ticarete ilk olarak 1983 yılında İstan-
bul’a taşındığımız yılda başlamış olduk. 
Daha sonrasında bir aile şirketi olarak 
temellerini 1987 yılında attığımız fir-
mamızla mobilya sektörüne giriş yap-
tık. 1999 yılında ise Tutku Yatak’ı kurup 
üretime de başlayarak mobilya sektö-
ründeki faaliyetlerimize markalaşarak 
devam etme kararı aldık. Üretime ilk 
olarak İstanbul’da başlayan firmamız, 

2006 yılında Kayseri’deki modern tesis-
lerinde profesyonel kadrosu eşliğinde, 
yeni teknolojileri de kullanarak üretim 
kalitesini artırmış ve ürün yelpazesini 
genişleterek iç ve dış piyasada yenilikçi 
ürünler sunmaya devam etmiştir. Şir-
ketimizin izlediği başarılı pazarlama 
stratejileri sayesinde, müşteri potansi-
yeli sürekli artmış ve bunun sonucu ola-
rak Türkiye’de ve Avrupa’da satış ağını 
genişletmiştir. 200’ü fabrikada olmak 
üzere firma çatımız altında 300 çalışan 
istihdam ediyoruz.

GÜÇLÜ LOJİSTİK 
ALTYAPIMIZLA BAYİLERİMİZE 
HIZLI VE GÜVENLİ TESLİMAT 
ÖNCELİĞİMİZ!

Tercih edilmenizdeki nedenler nelerdir?

Genç yönetim kadrosuna sahip olarak 
yenilikçi bakış açısına sahip bir mar-
kayız. ‘Kalite’ kurum kültürümüzün ve 
hizmet anlayışımızın odak noktasını 
oluşturuyor. Ürettiğimiz her ürün ve hiz-
mette kaliteyi en yüksek düzeyde tut-
mayı hedefleriz, takım ruhu ve katılımcı 
yönetim sayesinde kuruluşun amaç ve 
hedefleri doğrultusunda çalışmaktayız. 
Kayseri’de bugün toplam 30 bin metre 
karelik alana kurulu olan fabrikamızda 
üretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Kayseri fabrikamız doğrudan üretim 
üssümüzdür. Bunun dışında İstanbul’da 
ve Ege ile İç Anadolu’daki bölge mü-
dürlüklerimizde ise aynı zamanda ülke 
geneline ürün dağıtımı sağlayan depo-
larımızda yer alıyor. Tutku Yatak olarak 
bugüne geldiğimizde Türkiye’nin 81 iline 
ürünlerimizin ulaştığı bir noktada bulu-
nuyoruz. Bayilerimize ürünlerin teslima-
tını doğrudan kendi kurduğumuz lojistik 
ağımızla gerçekleştiriyoruz. Arada her-
hangi bir taşıma firmasının olmaması 
nedeniyle ürünlerin sevkiyatını daha 
hızla sağlıyor ve herhangi bir hasar ya 
da eksik parça durumunu ortaya çıkar-
sa bayilerimizle doğrudan biz muhatap 
olduğumuzdan onları mağdur etmeden 
hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımımızla 

memnuniyet sağlamış oluyoruz.  

“MARKAMIZA TUTKU’YLA 
BAĞLI BAYİLER ARIYORUZ”, 
2021 YILI HEDEFİMİZ: YATAK VE 
BAZA ÜRÜN GRUPLARINDA 
SHOWROOM’LAŞMAK

2020 yılı nasıl geçti? 2021 yılı he-
defleriniz nelerdir?

1 seneden fazladır tüm dünyayı etkile-
diği gibi ülkemizde de hem sağlığı hem 
de ekonomiyi derinden etkiyen ve hala 
devam eden kovid-19 pandemi sürecini 
şirket olarak en iyi şekilde yönettiğimi-
zi düşünüyoruz. Son dönemde sektö-
rümüzde yaşanan hammadde krizini 
de pandemi başında ön gördüğümüz 
için erken sipariş avantajıyla sorunsuz 
olarak hammaddeye erişim sağlaya-
rak üretimimizi yıl boyunca hiç aksat-
madan sürdürmeyi başardık. Bu doğ-
rultuda bayilerimizde stok sıkıntısı hiç 
yaşanmadı, böylece kullanıcılarımızın 
ürün teslimatlarında da herhangi bir 
gecikme olmamasını sağlamış olduk.  
Bugün 600’den fazla satış noktasında 
ürünlerimiz yer alıyor. Bölge müdür-
lüklerimiz aracılığıyla 75 ile doğrudan 
sevkiyat sağlıyoruz. 2021 yılının marka-
mız adına yeni yatırımlarla birlikte, ge-
liştirdiğimiz yeni pazarlama stratejileri 
doğrultusunda mağazalaşma yılı olma-
sını hedefliyoruz. Bu noktada ilk olarak 
franchising vermeye başlayacağız. Ti-
tiz bir süreç yöneteceğimiz franchising 
konusunda bayilerimizi her konuda 
destekleyeceğiz. İlk aydan itibaren ya-
tırımın dönüşünü hızla alabilecek olan 
bayilerimizden başlangıç aşamasında 
franchising giriş bedeli de almayacağız. 
Yani önceliğimiz showroom’larda ta-
mamen Tutku yatak satan bayiler oluş-
turmak. Türkiye genelinde yoğun talep 
gören bir marka olmayı hedefliyoruz. 
Daha çok noktada ulaşılabilir olmak 
adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 
40 büyüme gerçekleştirdik. 2021 yılında 

MOBİLYA

TUTKU YATAK GÜÇLÜ LOJİSTİK AĞI İLE 
BAYİLERİNE HIZLI TESLİMAT AVANTAJI SAĞLIYOR

yeni pazarlama yatırımlarımızla birlikte 
yüzde 60 büyüme ön görüyoruz. 

ÜRÜNLERİMİZ MODERN 
KONSEPTLİ MODELLERDEN 
OLUŞUYOR, AR-GE’YE ÖNEM 
VERİYORUZ

Yeni yatırımlarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?

Ürünlerimiz modern konseptli mo-
dellerden oluşuyor. Ar-Ge’ye olduk-
ça önem veriyoruz. Her sene katalog 
ürünlerimizin neredeyse yüzde 70’ini 
yeniliyoruz. Genellikle yılın başında en 
yeni koleksiyonlarımızı tüketicilerimizin 
ve bayilerimizin beğenisine sunuyoruz. 

2021 başında 12 set yeni ürün çıkarttık 
bu sektör bazında önemli bir adım-
dır. Bu yılın sürprizi olarak çok yakında 
5 yeni yatak-baza ve başlıktan oluşan 
modellerimizin lansmanını gerçekleşti-
receğiz. Hali hazırda ürün gruplarımız 
yatak, panel mobilya, koltuk, kanepe 
ürün gruplarından oluşurken, başlangıç 
olarak bu yılın ikinci yarısından itibaren 
odak noktamızı ağırlıklı olarak yatak 
ve genç odası üzerinde ağırlaştırma-
yı planlıyoruz. Önümüzdeki iki senelik 
süreçte ise fabrikamızda yıllık 365 bin 
yatak üretim kapasitesine ulaşmayı 
hedefliyoruz. Bunun yanında ev tekstili 
ürün grubunda yastık ve yorgan setle-
ri olarak da tamamlayıcı koleksiyonlar 
hazırlamaya başlayacağız. Doğal mal-
zemelerin kullanılacağı aloveralı, jelli, 

kaz tüylü, koyun yününden yastık ve 
yorganları satış noktalarımızda kullanı-
cılarımıza sunacağız. 

İHRACATTA YENİ 
PAZARLARDAN TALEP 
ALIYORUZ

İç piyasada Türkiye genelinde bayileşme 
hedefimizle birlikte ihracat noktasında 
da yeni pazarlarda yer almak amacıyla 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Son dö-
nemde İsrail ve İrlanda ile sıcak ticari 
ilişkiler geliştirdik. İtalya ve ABD’ye ise 
numune ürünler gönderdik. Bu iki ülke 
başta olmak üzere son yıllarda yurt 
dışından ürünlerimize yoğun bir talep 
alıyoruz. 
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WIPELOT, DİJİTALLEŞEN DÜNYADA KOBİ’LERE 
VERİMLİLİK KAZANDIRIYOR

Dijitalleşen ekonomik süreçte KOBİ’lerin daha verimli hale gelmesi için çözüm ürettiklerini 
belirten Wipelot CEO’su M. Rifat Ok, KOBİ’lere partner hizmeti sunduklarının özenle altını çizdi.

Wipelot CEO’su M. Rifat Ok ile fir-
manın yapmış olduğu çalışmaları 
masaya yatırdık.

Wipelot’u tanıtır mısınız?

Wipelot olarak Türkiye’de endüstriyel IoT 
alanında üretim yapan öncü ve güçlü 
referanslara sahip bir teknoloji şirketiyiz. 
Kuruluş tarihimiz olan 2005 yılından bu 
yana, dijital dönüşümün temelini oluş-
turan gerçek zamanlı kişi, ekipman ve 
ortam izleme alanlarında yazılım, dona-
nım ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. 
IIoT (Industrial Internet of Things-En-
düstriyel Nesnelerin İnterneti), RTLS 
(Real Time Location System-Gerçek Za-
manlı Konum Belirleme Sistemi), RFID 
(Radio Frequency Identification-Radyo 
Frekansı ile Kimliklendirme) ve UWB 

(Ultra Wide Band- Ultra Geniş Bant) 
teknolojileri alanlarında gerçekleştirdi-
ğimiz yoğun Ar-Ge çalışmaları sonu-
cunda yüzde 100 yerli ürünler üretiyoruz. 
Verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağla-
yan gerçek zamanlı izleme teknolojileri-
mizle başta maden, inşaat, beyaz eşya, 
otomotiv, havacılık ve savunma sanayii 
olmak üzere enerji, gıda, sağlık, tekstil, 
kozmetik, ilaç gibi sektörlerde faaliyet 
gösteren global şirketlerin ve Türkiye’nin 
500 büyük sanayi kuruluşu konumunda-
ki firmaların dijital dönüşüm süreçlerine 
önemli ölçüde katkıda bulunuyoruz.

Yüksek Teknoloji IoT Ürünlerini 
Birçok Ülkeye İş Ortaklarımızla 
Birlikte İhraç Ediyoruz

Wipelot olarak hedef ve yatırımla-

rınız hakkında bilgi verir misiniz?

Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen yüz-
de 50’lik bir büyüme sağladık. Bu yılı 
ise yüzde 60 oranında bir büyümeyle 
kapatmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdi-
ğimiz yeni Ar-Ge yatırımlarımız ve proje-
lerimiz doğrultusunda istihdama katma 
değer sağlamak için çalışan sayımızda 
da yüzde 20 oranında bir büyüme plan-
lıyoruz. Ürettiğimiz yüksek teknoloji IoT 
ürünlerini birçok ülkeye iş ortaklarımızla 
birlikte ihraç ediyoruz. İhracatımızın ci-
romuz içindeki payı yüzde 20 oranında. 
İhracat oranımızı her yıl ikiye katlama 
hedefiyle 2 yıl içinde ihracat cirosunun 
iç pazar cirosunu geçmesini planlıyoruz. 
Bu yıl ürünlerimizi endüstriyel üretim 
alanının en hareketli olduğu Avrupa ve 
Amerika pazarlarında ön plana çıkar-
mak için çalışıyoruz, bu konuda faali-

yetlerimize başladık ve yoğun bir şekilde 
de devam ediyoruz. Yakın dönemde ise 
dünyada IoT alanındaki teknolojileri yön-
lendiren ve kurallarını belirleyen IoT kon-
sorsiyum üyeliklerimize bir yenisini daha 
ekledik ve Omlox ekosistemine katıldık. 
Yıl içerisinde de dünyada tercih edilen 
teknolojileri yönlendiren, adını ve kural-
larını belirleyen benzer üyelikler gerçek-
leştirmeye ve tüm dünyaya donanım ve 
hizmet sağlayan çözüm ortaklarımızla iş 
birliklerimizi artırmaya odaklanacağız. 
Özetle; Türkiye’den doğan bir teknoloji 
şirketi olarak dünya genelindeki başarı-
larımızı bu yılda daha da üst noktalara 
taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyo-
ruz diyebiliriz.

Verimlilik ve İş Güvenliği 
Sağlıyoruz

Tercih edilmenizdeki nedenler ne-
lerdir? Müşterilerinize hangi kat-
ma değerleri sunuyorsunuz?

Sahadan alınan gerçek zamanlı veriler-
den yola çıkarak analizler gerçekleştiren 
Wipelot ürünlerimiz; personel, araç, iş 
makinası, ekipman ve ürünleri, riskli ça-
lışma ortamlarının sıcaklık, nem, gaz, 
ışık gibi değerlerini anlık olarak takip 
ederek verimlilik ve iş güvenliği sağlıyor, 
kaza anlarında ilgili birimlere uyarı sin-
yali gönderiyor. Personellerin ve motor-
lu/motorsuz ekipmanların konumlarını 
anlık olarak takip ederek hangi saatte 
nerede bulunduğunu, hangi alanda ne 
kadar vakit geçirdiğini yazılımlarımız sa-
yesinde ısı haritası olarak anlık ve geç-
mişe dönük olarak çıkarabiliyoruz.  7 
gün 24 saat kesintisiz ve gerçek zamanlı 
olarak çalışan Wipelot sistemimiz saye-
sinde işçi veya ekipmanın hangi bölgede, 
ne kadar süre çalıştığını da belirleyip işçi 
performans değerlendirmelerinde kulla-
nılacak verileri toplayarak iş gücü ve za-
man kaybını önlüyoruz. Pek çok işletme-
nin en büyük sorunları arasında yer alan; 
“Ekipmanlarım, iş makinelerim üretim-
deki yarı mamullerim ve demirbaşlarım 
nerede, şu an kaç adet demirbaşım var 
ve kaçı kullanımda, personelim nerede, 
verimli çalışıyor mu, bir kaza ya da so-
run yaşadılar mı, forkliftler çalışanlarıma 
çarpabilir mi, tesisimdeki sıcaklık, nem, 
gaz değerleri ne durumda ve çalışanla-
rım için sorun teşkil edebilir mi, işletme-
min hangi bölümünde kaç adam saatlik 

iş var?” gibi soruların cevaplarını bulma-
yı çok daha kolay hale getiriyoruz.

KOBİ’ler Rekabet Avantajı Ya-
kalayacak

KOBİ’lere hangi hizmetleri ve ar-
tıları sunuyorsunuz? KOBİ’lere 
buradan ne gibi bir mesaj vermek 
istersiniz?

Günümüzde birçok firma dijital dönüşü-
me ayak uydurmak için adım atmaya ve 
dijitalleşme planları yapmaya başladı. 
Pandemiyle birlikte yatırımlarını IoT ala-
nına yapan firmaların elde ettikleri fay-
dayı çok kısa sürede gördüklerine daha 
da yakından şahit olduk. Dünyadaki 
gelişmelere paralel olarak Türkiye’nin de 
teknolojik gelişmelere ve yeniliklere çok 
hızlı adapte olabilen, genç ve dinamik 
bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu noktada, ülkemizde yüksek teknoloji 
konusunda gerek teknoloji üreten gerek-
se bu teknolojileri kullanan veya kullan-
maya hazır pek çok firmanın var olduğu 
görmekten dolayı büyük bir heyecan ve 
mutluluk duyuyoruz. Çağı yakalamak is-
teyen KOBİ’lerin de işletmelerini ve üre-
tim süreçlerini dijitalleştirerek sektör ve 
tüketici beklentilerini maksimum düzey-
de karşılamak için çalışmaları gerektiği-
ni düşünüyoruz. Bu yeni çağda üretimin 
yanı sıra tüm süreçlerde dijitalleşmeyi 
benimseyen KOBİ’lerin rekabet avantajı 
kazanacağını söyleyebiliriz.

Verimlilik Kaybı

Endüstriyel alanlarda karşımıza çıkan 
en büyük sorunlara baktığımızda 
en başta verimlilik kaybı geliyor. 
Ancak endüstriyel IoT çözümleriyle 
bu sorunun önüne geçmek mümkün. 
Küçük ya da büyük fark etmeden 
tüm işletmelerin endüstriyel alanlarda 
verimliliklerinin ölçümlemesi gerekiyor. 
Bu sayede elde edilen analiz ve 
raporlamalarla geleceğe yönelik 
yatırım kararı almak mümkün. 
Kablosuz sistemler, yeni teknolojiler 
ve yazılımlarla birlikte fabrikalar artık 
daha ulaşılabilir bir konuma geliyor. 
Endüstriyel IoT alanında üretim yapan 
teknoloji şirketi olarak biz de gerçek 
zamanlı izleme teknolojilerimiz ile iş 
süreçlerinin dijitalleşmesini sağlayarak 
yatırımların geri dönüş hızını artırıyor, 
personel ve ekipman yönetimini 
iyileştiriyor ve iş ortamını daha güvenli 
hale getiriyoruz. Otomasyondan 
konum belirleme sistemlerine, iş 
güvenliğinden veri ölçüm ve analizine 
kadar ekonomik ve pratik kablosuz 
çözümler sunuyoruz. Böylece 
tüm varlıkların ve durumlarının 
görünürlüğünü sağlayarak 
dijitalleşme yolunda temel bir eksiği 
tamamlıyoruz. Ayrıca konum temelli 
süreçlerdeki olası zaman kayıplarını 
tespit ederek uçtan uca izlenebilirlik 
sunuyoruz.



78 79

RÖPORTAJRÖPORTAJ

TARSUS TURKEY, 
FUARLARLA KOBİ’LERİN TANITIMINA DESTEK OLUYOR

Tarsus Turkey Genel Müdürü 
Zekeriya Aytemur, “Tarsus 
Turkey, fuarlarla KOBİ’lerin 

tanıtımına destek oluyor” dedi.

Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya 
Aytemur ile fuarların KOBİ’lere yansı-
masını değerlendirdi.

Tarsus Turkey’i tanıtır mısınız?

Tarsus Turkey olarak, Tarsus Group 
bünyesinde ülkemizde fuarcılık sek-
töründe faaliyet gösteriyoruz. Tarsus 
Group, 1998 yılından bu tarafa geniş 
bir sektör ve coğrafyada çok sayıda 
lider markanın sahibi olan küresel 
bir fuarcılık şirketi. Türkiye pazarına 
2011 yılında girdi. Tarsus Turkey adıyla 
2018’de faaliyete başlayan şirketimiz 
5 farklı sektörde toplam 6 farklı pa-
zar lideri B2B fuara sahiptir. Tarsus 

Turkey, şu anda ülkemizde Host İs-
tanbul, Gess Türkiye, Zuchex, SIGN İs-
tanbul, Asansör İstanbul, The Flower 
and Plant Show fuarlarını düzenle-
mektedir. 

KOBİ’lerle nasıl ve ne şekilde ça-
lışıyorsunuz?

KOBİ’lerin tanıtım ve marketing faa-
liyetleri, normal şartlarda sınırlı büt-
çeler ile gerçekleşiyor. Sektörel fuarlar 
sayesinde KOBİ’ler normal şartlarda 
kullanamayacağı büyüklükteki ta-
nıtım bütçeleri ile kendi markalarını 
tanıtma ve dış pazarlara açılma fır-
satı elde etmiş oluyor. Tarsus Turkey 
olarak düzenlediğimiz tüm ihtisas fu-
arlarının katılımcılarının büyük bir ço-
ğunluğu KOBİ niteliğindeki firmalar. 
KOBİ’ler, tamamı KOSGEB destekli ve 
bazıları doğrudan Ticaret Bakanlığı 
desteğini alan fuarlarımıza avantajlı 
koşullarda katılabiliyor. Fuarlarımıza 
katılan KOBİ’leri, düzenlediğimiz or-
ganizasyonlar üzerinden yurt içi ve 
yurt dışındaki potansiyel müşterile-
riyle buluşturuyoruz. Çoğunluğu satın 
almacı binlerce profesyoneli fuarları-
mızda ağırlayarak, katılımcı KOBİ’lere 
yeni satış kanalları, ihracat kapıları ve 
ticaret anlaşmaları için zemin hazır-
lıyoruz. Özetle fuarlarımıza katılan 

KOBİ’ler, yurt içi ve yurt dışı pazarlar-
da rekabette rakiplerinin önüne geç-
me, mevcut tedarikçi ilişkilerini güç-
lendirme ve yeni tedarikçi kanalları 
yaratma, marka bilinirliklerini artır-
ma, kurumsal itibarlarını güçlendir-
me, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili en 
son trendleri ve yenilikleri keşfederek, 
ürün gamlarını ve pazarlama strate-
jilerini geliştirme fırsatı elde ediyor. 
 
Doğrudan Satın Almacı 
Getirmek İçin Ciddi 
Yatırımlar Gerçekleştiriyoruz

Tarsus Turkey’in hedef ve yatı-
rımları hakkında bilgi verir mi-
siniz?

Tarsus Turkey olarak öncelikli hedefi-
miz, fuarlarımızın istikrarlı büyümesi-
ni sürdürerek, hitap ettiği sektörlerin 
gelişmesine ve ülke ekonomisine kat-
ma değer yaratmaya devam etmek. 
Endüstriyel reklam ve dijital baskı 
sektörünün bu yıl bölgesindeki 2 yılın 
ardından gerçekleşecek ilk yüz yüze 
buluşma noktası olacak SIGN İstan-
bul Fuarı’nı 9- 12 Eylül 2021 tarihle-
rinde gerçekleştireceğiz. Yine bu yıl, 
global düzeyde 24 ay fuarsız geçen 
aranın ardından 16-19 Eylül tarihleri 
arasında 31.’sini düzenleyeceğimiz 

Uluslararası Ev ve Mutfak 
Eşyaları Fuarı ZUCHEX’in 
katılımcı ve ziyaretçi sayısı 
ile ticaret hacmi olarak tüm 
zamanların en başarılı fuarı 
olmasını hedefliyoruz. Sek-
törünün dünya genelinde 
2021’de düzenlenen en bü-
yük ve tek yüz yüze ticaret 
fuarı olacak ZUCHEX’te 1,5 
milyar dolarlık bir ticaretin 
gerçekleşmesini öngörüyo-
ruz. 11-13 Kasım 2021 tarihle-
rinde 12.’sini gerçekleştirece-
ğimiz The Flower and Plant 
Show ise süs bitkileri ve 
peyzaj sektöründe bölgesi-
nin lider fuarı ünvanıyla ka-
pılarını açacak ve sektörüne 
milyonlarca dolarlık ticaret 
katkısı sağlayacak. Hem bu 
yıl içinde hem de gelecek yıl 
düzenleyeceğimiz tüm fu-
arlarımızın tanıtım ve ziya-
retçi çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor ve organizas-
yonlarımıza yurt içi ve yurt 
dışından maksimum sayıda 
doğrudan satın almacı ge-
tirmek için ciddi yatırımlar 
gerçekleştiriyoruz.

Fuar Ziyaretçileri 
Türkiye İçin 800 

Milyon Dolar Katma 
Değer Oluşturuyor

Türkiye fuarcılık sektörü-
müzün doğrudan ve dolaylı 
yoldan yarattığı pazar hac-
mi yaklaşık 5,5 milyar dolar. 
En çok para harcayan turist 
statüsünde olan uluslararası 
fuar ziyaretçilerinin Türki-
ye için oluşturduğu katma 
değer günümüzde yaklaşık 
olarak 800 milyon dolar gibi 
bir hacme ulaşmaktadır. Bu 
rakama, katılımcı firmala-
rın harcadığı bedel ise dahil 
değildir. Yurtdışından Türki-
ye’deki fuarlara katılan fir-
maların satın aldığı metre-
karenin 2018 yılında 173.548 
olarak gerçekleşmiş olduğu 
düşünüldüğünde, fuarcı-
lık sektörünün oluşturduğu 
turizm gelirlerinin yanı sıra 
ülke ihracatına da önem-
li bir katkı sunduğu açık bir 
şekilde görülmekte. Birçok 
sektörü besleyen ve canlı 
tutan fuarcılık sektörü, aynı 
zamanda küçük ve orta öl-
çekli firmaların yurtdışı pa-
zarlarına ulaşmasının da tek 
yoludur.
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SESLİ KİTABIN DOĞRU ADRESİ AUDIOTEKA, 
KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ İLE ÇITAYI YÜKSELTTİ

Audioteka Türkiye Ürün 
Müdürü Hande Saygılı, 
kurumsal firmalarla 

işbirliği yaptıklarını ve teknolojik 
imkanlarla yoğun iş dünyasında 
insanlara zaman tasarrufu 
sağladıklarını vurguladı.

Bir sesli kitap girişimi olan Audioteka’nın 
doğuşu Polonya’ya dayanıyor. 2008 yı-
lında Marcin Beme tarafından hayata 
geçirilen Audioteka, hedefine ulaşmak 
için çıktığı bu yolculukta emin adımlarla 
ilerlerken 13. yılı geride bıraktı. Sorularımı-
zı yanıtlayan Audioteka Türkiye Ürün Mü-
dürü Hande Saygılı, “Şu anda 23 ülkede 9 
dilde yüz binlerce sesli içeriğimizle kullanı-
cılarımızla buluşuyoruz. Tüm bu çaba sa-
yesinde 10 binlerce sesli kitabın bulundu-
ğu bir arşiv durumuna geldi. Türkiye’deki 
geçmişi ise henüz çok yeni. Son üç yıldır 
Türkiye pazarında yer alıyor. Türkiye’nin 
önde gelen yayınevleri ile her geçen gün 
iş birlikleri geliştirmeye devam ediyoruz. 
Bunun yanı sıra yakın zamanda İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve Rusça sesli kitap-
ları da sistemimize ekleyeceğiz. Bugün 
itibariyle hem Türk hem dünya klasikle-
rini kapsayan edebiyat kategorimizden 
kişisel gelişime, çocuk kitaplarından bilim 

tekniğe, sesli radyo tiyatrosundan felse-
feye, yaklaşık 15 farklı kategoride sesli ki-
taplarımız mevcut” dedi.

Audioteka Club Çatısı Altında 
Abonelik Sistemini Başlattık

Audioteka sesli kitap platformunu 
öne çıkaran bir diğer özellik de ku-
rumsal iş birlikleri. Gerçekleştirdi-
ğiniz iş birlikleri hakkında bilgi verir 
misiniz? 

Hedefimize ulaşabilmek için gerçekleş-
tirdiğimiz iş birlikleri büyük önem taşıyor. 
Bunun bir göstergesi olarak Türkiye pa-
zarına girişimizi örnek verebilirim. Türkiye 
pazarına girdiğimiz ilk yılı sadece yayınev-
leri ile anlaşma yaparak geçirdik. Sonra-
sında Caffe Nero, Samsung, Boyner, To-
tel Club, World Mobil, Hepsiburada.com, 
N11.com ve Beşiktaş Belediyesi ile de iş 
birliği gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra Ko-
ton, Samsung, Ülker, Eti, Defacto, Cafe 
Nero, Yapı Kredi, Watsons gibi markalarla 
da anlaşmalarımız bulunuyor. Yaptığımız 
iş birlikleri kapsamında çalışanlarının ofis 
hayatları dışında motivasyonlarını yüksek 
tutacak bir adım atmak veya müşterileri-
ne 21.yüzyılın yaşam tarzına uygun dijital 
bir deneyim sunmak isteyen firmalara 
projeler düzenliyoruz. 2020 yılına kadar 
sadece sesli kitapları tek tek kitapse-
verlerle buluştururken Ocak 2020 tarihi 
itibariyle Audioteka Club çatısı altında 
abonelik sistemini başlattık. Ayda 19.90 
TL’ye 2000’den fazla podcast ve sesli ki-
taba sınırsız erişim imkanı sağlıyoruz.

Dünyanın Her Noktasında 
Sesli Kitap Seçeneklerini 
Kitapseverlerle Buluşturmak

Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi verir misiniz? 

Audioteka olarak en büyük hedefimiz; 
yer ve zaman fark etmeksizin dünyanın 
her noktasında sesli kitap seçeneklerini 
kitapseverlerle buluşturmak. Bu hedefi-
mizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza 
hız kesmeden devam ediyoruz. Yatırımla-

ra değinecek olursak, gelişen ve değişen 
dünyada teknolojinin önemi her geçen 
gün daha da artıyor. Büyüme hedefi olan 
tüm markaların da yatırım yaparken 
teknolojinin geldiği noktayı göz önünde 
bulundurması gerektiğine inanıyorum. 
Teknolojinin bugün geldiği nokta bizim 
sektörümüz için de oldukça önemli. Sesli 
kitap pazarı, ülkelerin dinamiklerine göre 
değişkenlik gösteriyor. Bu yüzden de sesli 
kitap dinleme alışkanlığı her ülkede fark-
lılık gösteriyor. Türkiye’yi ele alacak olur-
sak, Avrupa’da bulunan birçok ülkeden 
daha büyük bir pazara sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Genç nüfusun fazlalığı, bu 
nüfusun teknolojiye olan merakı ve yeni-
liklere açık olması pazarın büyümesinde 
önemli rol oynuyor. Özellikle 2021 yılının 
sesli kitap alanı için altın yıl olduğunu 
söyleyebilirim. Bu doğrultuda iş birlikle-
rimiz ve özel kampanyalarımız devam 
edecek. Türkiye’deki kitap dinleme alış-
kanlığını daha da artıracağız.

Kitap Dinlemek 

Pandemi döneminde ve özellikle 
modern iş dünyası sürecinde in-
sanlar kitap okumak yerine kitap 
dinlemeyi de tercih etmek duru-
munda kalıyor. İçinde bulunduğu-
muz konjonktör işlerinizi nasıl etki-
ledi, değerlendirir misiniz?

Yaklaşık bir buçuk yıldır tüm dünyayı 
etkisi altına alan pandemi, beraberin-
de hayatımıza birçok yenilik de kattı. İş 
yaşantısından sosyal hayata kadar her 
şeyi evlere taşıdık, yeni bir boyut kazan-
dırdık. Kendimize yönelmeye, daha önce 
fırsat bulamayıp yapamadığımız şeyler 
için zaman ayırmaya başladık. Bu akti-
vitelerden biri de kitap dinlemek. Pande-
mi sürecinde dinleme oranımızın yüzde 
45 artığını söyleyebilirim. Genel olarak 
bakıldığında da sesli kitap sektörüne 
olan ilgi iki buçuk katı arttı. İçerisinde 
bulunduğumuz dönemde binlerce kişiye 
ulaştık. Bundan sonrası içinde sesli kitap 
deneyimini yüksek standartlara ulaştırıp, 
Türkiye’de bu alandaki farkındalığı artıra-
cağız. 

HABER

TARKO KOZMETiK'iN YURT DIŞI ÇIKARTMASI 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR!

Karaköy’de Fransız Le Galion par-
fümlerinin üretimi ile 1946’da faaliye-
te başlayan Tarko Kozmetik, gözünü 
yeni ihracat pazarlarına dikti. 2020 
yılında Mattel ile Barbie koleksiyonu 
için anlaşan Tarko Kozmetik, Lionesse 
markası altında Barbie makyaj akse-
suarı oluşturdu. 

2021 senesinde ise Barbie’nin Türki-
ye lisans haklarına ek olarak Bosna 
Hersek haklarını ekledi. Ayrıca üç 
önemli yerel zincirle gerçekleştirdiği 
anlaşmalar ile birlikte Tarko Kozme-
tik, Balkanlar’daki ihracat hızını art-
tırmayı hedefliyor. Tarko Kozmetik 
Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Lara 
Eram, 30 yıldır ihracat yaptıklarını ve 
Gürcistan, Filistin, Kuveyt, Polonya ve 
Vietnam’da etkin olduklarını belirtti. 
Öte yandan ihracat çalışmalarına 
ağırlık verdiklerini ve 2021 yılında ih-
racat ağına Tunus’u da eklediklerinin 
müjdesini vererek,  ulusal bir market 
zinciriyle anlaşma yaptıklarını sözleri-
ne ekleyen Eram,  Lionesse ve Hydra 
markalarının ihracatına başladığını 
duyurdu. 

KOZMETİK ‘TE İLK AKLA 
GELEN ÜLKE TÜRKİYE 
OLACAK 

Balkanlarda ve Kuzey Afrika’da 
eklenen bu yeni ülkelerin stratejik 
bir konumu olduğunu belirten Eram; 
“Bu iki ülkede gerçekleşecek satış 
ve reklam faaliyetleri ile birlikte tüm 
bölgeye yayılarak pazar hâkimiyeti 
kurmayı hedefliyoruz” dedi.  Ayrıca,  
Tarko, Kozmetik sektöründe 
Çin’in öncü güç olma algısının 
kırılmasını ve ilk akla gelen ülkenin 
Türkiye olmasına katkı sağlamayı 
hedeflediğinin belirten Eram,  bu 
konuda ihracat birliklerinin de 
desteği ile ileri ki yıllarda kozmetik 
ve kişisel bakımın üretim ve ihracat 
eksenin ülkemize kayması birçok 
avantaj sağlayacağının altını çizdi.

Yerel zincirle gerçekleştirdiği anlaşmalar ile birlikte Tarko Kozmetik, Balkanlar’daki ihracat 
hızını arttırdı! İhracat çalışmalarına Pandemi sürecinde ağırlık veren Tarko, bu yıl ihracat 
ağına Tunus’u da ekledi. Ulusal bir market zinciriyle anlaşan marka,  Tunus’ta Lionesse ve 

Hydra markalarının ihracatına başladı.
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KOBİ’LERİN SİBER GÜVENLİĞİ 
İNFRASIS SİBER MÜHENDİSLİK’TEN GEÇİYOR

İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, “müşterilerimizin kullandığı BT 
çözümlerinin global standartlar göz önünde tutularak, müşterinin her bir servisinin, 

ihtiyacına göre özelleştirilmesini hedefliyoruz” dedi.

İnfrasis Siber Mühendislik Genel Mü-
dürü Can Sobutay ile en son geliş-
meleri değerlendirdik.

Bilişim Sektörü Önemini 
Artırıyor

Dünyada ve Türkiye’de bilişim 
sektörünün bugünü ve geleceği 
hakkında neler söylemek ister-
siniz? 

Bilişim sektörü, toplumlar arasında 
ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel 
bağlar başta olmak üzere tüm top-
lumsal oluşumları doğrudan etkile-

yen ve ülkelerin kalkınmasında gerçek 
ve güçlü bir belirleyici olarak, gün be 
gün kritik önemini daha fazla hisset-
tirmektedir.

Bilişim Sektörü Tüm 
Ekonomiler İçin Sürükleyici 
Bir Sektördür

Bilişim sektörü tüm ekonomiler için 
sürükleyici bir sektördür. Bugüne ka-
dar mobil teknolojiler, internet ve 
bilgisayar sistemlerindeki yenilikler 
hayatımızı kökten değiştirdiyse de, 
yeni gelen yapay zekâ, IoT – nesnele-
rin interneti, AR/VR Artırılmış/Sanal 
gerçeklik, 5G gibi teknolojilerin ya-
ratacağı dönüşümü öngörmek, ha-
zır olmak ve çeviklikle adapte olmak 
gerekiyor. Bilgi ve iletişim teknoloji 
sektörünün ‘yeni normal’ dönemine 
yapacağı potansiyel katkılar ışığın-
da, sektöre yönelik yatırımların hızlı 
ve verimli bir şekilde artmasının, ülke 
ekonomimizin sürdürülebilir büyüme-
si ve kalkınmasına her zamankinden 
daha yüksek bir katkı sunacağı öngö-
rülebilen bir gerçektir.

Bilişim, KOBİ’lerin Farkını 
Ortaya Çıkarıyor

Yıllarca bu sektörde görev almış 
birisi olarak;  devletimizin kal-
kınmasında IT ve telekomüni-
kasyon sektörünün yeri ve öne-
mi nedir?

İşletmelerin rekabet güçlerini geliştir-
melerinin en önemli yolu ürünlerini, 
hizmetlerini, bunları ortaya çıkaran 
süreçleri ve para kazanma meka-
nizmaları olarak tanımlanabilecek iş 
modellerini yenilemesi ve eşzamanlı 

olarak da verimliliğin artırılmasın-
dan geçmektedir. Bilişim teknolojileri 
de sektör fark etmeksizin imalattan, 
hizmet sektörüne, tıptan, turizme, 
bilim-teknoloji adına yürütülen aka-
demik faaliyetlerden, KOBİ’lerdeki 
süreç iyileştirmelerine kadar her ala-
na etki eden ve yukarıda saydığımız 
inovasyon ve verimlilik geliştirme sü-
reçlerini hızlandıran en önemli yapı 
taşıdır. TUBiSAD’ın açıkladığı 2019 
yılı verilerine göre sektör, TL bazında 
bir önceki yıla oranla yüzde 14’lük 
büyüme ile 152,7 milyar TL’lik hacme 
ulaştı. İstihdamını 143 bin kişiye çıka-
ran sektörün ihracatı da 6,5 milyar TL 
olarak gerçekleşti. 

Türkiye, Siber Güvenlik 
Açısından İyi Bir Potansiyele 
Sahip

Türkiye, genç nüfus yapısı ile jeopo-
litik konumunun sağladığı avantajla, 
bilişim ve özellikle de siber güvenlik 
sektöründe sıçrama yapmak için iyi 
bir iç potansiyele sahiptir. 5 trilyon 
dolara yaklaşan Küresel Bilgi ve İle-
tişim Pazarı’nda özellikle istihdam ve 
katma değerin yüksek olduğu üretim 
ve hizmet alanlarında insan kayna-
ğımızı rekabetçi hale getirdiğimizde 
ülkemiz için büyük fırsatlar olduğu 
düşüncesindeyim.

Büyük Şirketlere, KOBİ’lere, 
Üniversitelere ve STK’lara 
Önemli Sorumluluklar 
Düşüyor

Son yıllarda internetin kullanı-
mının artmasıyla birlikte ortaya 
çıkan IoT (Nesnelerin İnterneti) 
kavramı ve internete bağlı cihaz 
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sayısının artışı; bir başka haya-
ti husus olarak Bilgi Güvenliği 
konusunun önemini, yerel ve 
milli çözümlerin ülkemiz adına 
geliştirilmesi gerektiğini gös-
teriyor. Bu bilgiler ışığında, İn-
frasis Siber Mühendislik olarak, 
Türkiye’deki Siber Güvenlik Sek-
törü’nün durumu hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Veri, kimilerine göre yeni bir petrol 
kaynağı gibi değerli bir avantaj iken, 
kimileri için de hava gibi temel bir 
ihtiyaç haline gelmiştir. Bilişim sektö-
rü ve BT güvenliği, devam eden hızlı 
genişleme ve büyümeyle bir yandan 
yenilikleri bünyesine alırken, bir yan-
dan da yeniliklerin getirdiği çeşitli 
risklere de maruz kalmaktadır. Sanal 
genişleme ile yenilikçi uygulamaların 
artmasıyla, siber bir ekonominin yük-
selişi, finansal işlemlerin, kilit kontrol 
sistemlerinin yaygın olarak düzenle-
mesi, bilgi paylaşımını ve büyük veri 
depolanmasını içeren bir sistemde 
nimetlerin yanında yeni risk ve teh-
ditleri de getirmiştir. Günümüzün bil-
gi savaşında bireylerin ve kurumların 
korunması büyük bir zorunluluk hali-
ne gelmiştir. Türkiye’de siber güven-
lik, reel sektörün son dönemde daha 
fazla odaklandığı ve daha sık gün-
demlerine giren bir alan haline gel-
miştir. Kurumların siber riskleri diğer 
risk başlıkları gibi önemsemeleri ve 
yönetmeleri gerektiğine yönelik far-
kındalık seviyesi artan bir trend gös-
termektedir. Bu farkındalık seviyesi 
global şirketlerin farkındalığı nokta-
sında olmasa da, bizim için olumlu 
bir gelişme. Gartner’ın araştırmasına 
göre dünya genelinde siber güvenlik 
harcamalarının 2022’de 133,7 milyar 
dolara ulaşacağı tahmin edilmekte-
dir. Haziran 2020 de açıklanan ve-
rilere göre, 1,5 milyar dolarlık siber 
güvenliğin pazarına sahip olan Türki-
ye’nin küresel pazardaki yerini, farklı 
uzmanlık alanlarını, farklı birikimleri, 
farklı perspektifleri bir araya getire-
rek oluşturacağımız çevik bir yöneti-
şim modeli ile güçlendirip, sürdürüle-
bilir bir büyüme ile geliştirebiliriz. Eş 
zamanlı olarak, teşviklerle projelerin 
desteklenmesi, üniversite ve sanayi 

iş birliğinin artırılması, Ar-Ge ve ino-
vasyon alanında yeterince gelişmiş 
iş birliği kültürü oluşturulması, ürün 
ve markalaşma konusunda geniş bir 
vizyonun ortaya konulması ile küresel 
rekabette güçlü bir oyuncu haline ge-
lebiliriz. Genç iş gücümüz, jeopolitik 
konumumuzun getirdiği büyük avan-
tajları fırsata çevirebiliriz. Burada 
devletimiz dışında, büyük şirketlere, 
KOBİ’lere, üniversitelere ve STK’lara 
önemli sorumluluklar düşüyor. 

Hükümetlere Karşı Siber 
Casusluk ve İşletmelere Karşı 
Siber Ekonomik Savaş

Siber güvenlik pazarının ve teh-
ditlerin bugünkü durumu nedir? 
Bir siber savaşta neler tehdit al-
tında?

Doğu ve Batı arasında yaşanan po-
litik ve ekonomik kutuplaşmalar da 
siber güvenlik tehditlerinin trendlerini 
artırıyor. İnternetin bağımsız ve öz-
gür bir ortam olarak ortaya çıkışın-
dan sonra her geçen gün artan siber 
saldırı olasılıkları ülkeleri bağımsız 
ve izole internet altyapıları kurmaya 
yöneltiyor. Rusya’nın 2020 yılı için-
de test ettiğini açıkladığı bağlantı-
sız internet sadece ülke içinde hiçbir 
dış kaynağa bağlanmadan çalışan 
bir ağ sistemi olarak bu duruma ör-
nek gösterilebilir. Hassas bilgilerin 
sanal ağlar üzerinde depolanması, 
hükümetlere karşı siber casusluğa ve 
işletmelere karşı siber ekonomik sa-
vaşa yol açmıştır. Endüstri 4.0, akıllı 
şehirler ve IoT uygulamalarının yay-
gınlaşmasıyla nesnelerin birbirileriyle 
internet üzerinden iletişimde buluna-
rak otomasyonun giderek artması iş 

süreçlerinde verimliliği getirmekle bir-
likte bu cihazların sabotaj için kulla-
nılma riskini de artırmıştır. Bu alanda 
elektronik uygulamaların suiistimal 
edilmesiyle trilyon dolarları geçen 
bir ekonomi oluşturduğundan siber 
güvenlik seviyesinin yükseltilmesi için 
harcanan bütçe miktarları da hızlı bir 
şekilde artmaktadır. İnsan hayatı ve 
kurumsal kaynaklar siber korsanların 
sahip olacakları üstünlüklerden dola-
yı daha fazla tehlikeye girmiştir. Kriz 
veya çatışma dönemlerinde, savaşın 
hem taktik hem de operasyonel sevi-
yelerinde çeşitli siber saldırı biçimle-
rine maruz kalındığına şahit olmak-
tayız.

Bilinen siber saldırı yöntemleri 
ve güvenlik çözümleri hakkında 
bilgi verebilir misiniz? 

Gerçekleşme maliyetinin ucuz ancak 
etki alanının geniş olduğu DDoS sal-
dırıları, hedeflenen internet hizmetine 
erişimleri etkisiz hale getirerek, kamu 
ve özel sektördeki birçok kuruluşa 
ciddi zararlar vermeye devam ediyor. 
Bunun dışında şirketlere, hükümetle-
re ve sağlık kuruluşlarına karşı yük-
sek oranda fidye yazılımı saldırıları 
gerçekleşiyor. Özellikle Covid 19 dö-
neminde artan sosyal mühendislikle 
geliştirilen oltalama saldırıları, birçok 
kullanıcı için ciddi tehditler saçmaya 
devam ediyor. Bunlarla birlikte, siber 
güvenlik pazarında yapay zekanın 
pazar payının 2026 yılına kadar 38,2 
milyar doları bulacağı öngörülüyor. 
Pazarın büyümesinin temel itici gücü 
olarak ise IoT cihazlarının sayılarının 
artması ve siber güvenlikteki gelişmiş 
tehditleri öne çıkartıyor. Yaşadığımız 
hızlı dijital dönüşüm sürecinde, altya-
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pı olarak hazırlıksız olan kurum ve ku-
ruluşlar, bilgi eksikliği olan kullanıcılar 
saldırganlara hedeflerine ulaşmada 
büyük fırsat sağlamış oldu. Güvenlik 
çözümlerine, kurumsal olarak bak-
tığımızda; Şirketlerin veri izolasyonu 
için, bilişim altyapılarının iyi tasar-
lanmış olması gerekmektedir. Zafi-
yet noktalarının bilinmesi önemlidir. 
Siber güvenlik sadece bir takımın so-
rumluluğu değil tüm bilişim altyapı-
sının bir bütün olarak ele alınması ve 
360 derece tüm katmanlarda kontrol 
edilmesidir. Donanımlı ve tecrübeli BT 
uzmanları tarafından BT bileşenleri-
nin 7/24 izlenmesi gerekmektedir.
Kullandığınız bilişim cihazını iyi tanı-
manız gerekmekte

Siber saldırıların mağduru ya da 
bu saldırılara istemeden alet ol-
mamak için vatandaşlarımızın 
alabileceği önlemler nelerdir? 

Öncelikle kullandığınız bilişim ciha-
zını iyi tanımanız gerekmektedir. Bu 
bir cep telefonu da olabilir, bir sunu-
cu da olabilir veya bir siber güvenlik 
sistemi de olabilir. Parmaklarınızı do-
kunduğunuz “cihaz”a göre davranış 
modelini uygulamalısınız. Bir kişisel 
cihaz ise, kişisel bilgi güvenliğinizi 
sağlayan ayarlara dikkat etmelisiniz. 
Bir kurumsal sistem ise, kurumunu-
zun sizlere ilettiği kurumsal siber gü-
venlik politikasına riayet etmelisiniz. 
Bir bilişim personeli iseniz, sorumlu 
olduğunuz konuda güncel gelişmeleri 
takip etmeli ve bu doğrultuda önlem 
almalısınız. Siber güvenliğin belki 0 
noktası denilebilecek olan bireysel 
davranışımızı alışkanlık haline getir-
meliyiz. Bu çerçevede dillere pelesenk 

olan açık kablosuz ağlara dahil olma-
ma, güçlü şifre kullanma, e-posta ile 
gelen saldırılara karşı bilinçli olma, ci-
hazlarınızın temel güvenliğini sağla-
ma (güncelleme, antivirüs, güvenlik 
duvarı vb.), cihazlarınızın yanından 
ayrıldığınızda mutlaka ekranın kilitli 
olması, verilerin yedeklenmesi, ortak 
cihazların kullanılmaması gibi başlıca 
hususlar çok önemlidir. Ortak kab-
losuz ağlar ve ortak bilgisayarlar ile 
ilgili çok önemli bir nokta da, sizleri 
kimin izlediğini bilmiyor oluşunuz. Bu 
noktada, bir sosyal medya gezintisi, 
fatura ödeme veya internet alışveri-
şinin sebep olacağı zarar ve sıkıntıyı 
asla unutmayınız. Uzaktan çalışma 
modelleri uygulanırken oluşabilecek 
birçok dijital risk mevcuttur. Bu risk-
ler, çalışan bireyleri dolayısıyla da 
bireyin çalıştığı şirketleri de tehdit et-
mektedir. Çalışanların güvenliğinden 
emin olmadığı ortak Wi-Fi alanların-
da (kafe, restoran, park, avm vb.), 
şirket ağına dahil olarak çalışması, 
verilerin izolasyonu açısından büyük 
bir risk taşımaktadır. Çalışanların, 
ortak Wi-Fi ağlarına bağlanan sal-
dırganların network ağını dinlemesi 
neticesinde, çalışanın ve şirketin bil-
gilerini saldırganın önüne sunması 
demektir. Sunulan bu bilgilerin içeri-
sinde bulunan bilgisayarınızın IP ad-
resi ‘basit gelebilecek bir bilgi olabilir; 
fakat bütün felaketin başlamasına 
atılan en büyük adımdır. Kurumsal 
e-posta adreslerinin kullanımı iletişi-
min daha zor olduğu, özellikle uzak-
tan çalışmaların olduğu bir dönemde 
yoğun gelen e-posta ve içeriklerine 
daha dikkat edilmesini gerektirir. Sal-
dırganlar, çeşitli sahte ve dikkat çe-
kici içerikler hazırlayarak bağlantıyı 
indirmenizi veya verilen linke erişim 
sağlamanızı ister. Bilinmeyen içerik-
lerin indirilmesi zararlı yazılımların 
bilgisayarınızda bulunan bilgilere 
saldırganın erişmesini sağlayacaktır. 
Günümüzde Covid-19 virüsü ile ala-
kalı ‘outbreak map’ (salgın haritası) 
içeren e-postalar ile kullanıcının ko-
laylıkla yönlendirilebildiğini söyleyebi-
liriz. “Phishing” yani oltalama olarak 
bilinen saldırı türü hedefli veya he-
defsiz olabilmektedir. Spear Phishing 
saldırıları, hedefli oltalama saldırıları 
olup, normal akış (şirket çalışanla-

rından birini taklit etmek) üzerinden 
gelen e-postalar gibi görünebilir. Vis-
hing saldırısı telefonla gerçekleştirilen 
bir saldırı olup, ‘durumun acil’ oldu-
ğunu belirten iletiler ile süslenebilir. 
Oltalama saldırılarında parolalarınız, 
kredi kartı bilgileriniz gibi önemli bil-
giler de saldırganların eline geçebilir. 
Kurumsal e-postalar kullanırken bilin-
meyen kullanıcıdan gelen e-postala-
ra kesinlikle dikkat edilmelidir. Ayrıca 
cihazlarda ve hesaplarda kullanılan 
parolalarınız ‘güçlü’ değilse, saldır-
ganların kütüphanelerinde olması 
muhtemeldir. Belirlenen parolaların 
çeşitli karakter ve uzunlukta olması 
gerektiğine dikkat edilmelidir.

İnfrasis Olarak Özel 
Çözümler Üretiyoruz

İnfrasis Siber Mühendislik şirke-
tinin Genel Müdürü olarak bize 
şirketinizden bahsedebilir misi-
niz? Genel olarak çözüm ve hiz-
met alanındaki platformlarınız/
çalışmalarınız nelerdir?

İnfrasis olarak 2012 yılından beri, ağ 
ve bilgi güvenliği, iş sürekliliği, sanal-
laştırma, ağ altyapısı ve bütünleşik 
veri sistemleri, felaket kurtarma mer-
kezleri uygulamaları ve tasarımları 
alanında çalışmalar yürütmekteyiz. 
Bilgi kaynaklarının güvenliği, verim-
liliği, etkin kullanımı, iyileştirilmesi ve 
düzenlenmesi için üst seviyede mü-
hendislik çözümleri sunuyoruz. İnfra-
sis siber mühendisleri olarak, müşte-
rilerin ihtiyaçlarına göre, güvenli bir 
siber ortamın tesis edilmesi amacıyla 
müşterilerimizin kullandığı BT çözüm-
lerinin global standartlar göz önünde 
tutularak, müşterinin her bir servisi-
nin, ihtiyacına göre özelleştirilmesi-
ni hedefliyoruz. Bu özelleştirmenin 
içinde, güvenlik ilke ve uygulamalar 
çerçevesinde gerekli olan yapıların 
geliştirilmesi, siber sistemlerin fizik-
sel, yazılım ve insani faktörlerinin 
düzenlenmesi, tasarım, uygulama ve 
operasyonlarının yürütülmesi bulun-
maktadır.

RÖPORTAJ

ŞERİF TEMİZKAN: MEYDANETİCARET, 
KOBİ’LERE KALİTELİ HİZMET SUNUYOR

Meydaneticaret Kurucusu Şerif 
Temizkan, “Meydaneticaret.
com hayal edilebilen tüm 
tasarım seçeneklerine ve iş 
modeline göre şekillenebilen 
bir yönetim paneline sahip. 
Müşterilerimize en iyi alt 
yapıyı sağlamak için en yeni 
teknolojileri takip ederek 
alanımıza en iyisi olmaya 
çalışıyoruz” dedi.

Meydaneticaret Kurucusu Şerif Te-
mizkan ile en son gelişmeleri değer-
lendirdik.

10 Yılı Aşkın Süredir E–Ticaret 
Alanındaki Rekabetin 
Güçlenmesine Yardım 
Ediyoruz

Meydaneticaret’i kısaca okuyu-
cularımıza tanıtır mısınız?

Maydaneticaret olarak, güçlü alt ya-
pımız, 40’dan fazla uzman persone-
limizle 10 yılı aşkın süredir e–ticaret 
alanındaki rekabetin güçlenmesine 
yardım ediyoruz. Gelişen teknoloji 
ile yazılım konusunda yeni projeler 
üretip, firmanızın geleceğine değer 
katmak misyonuyla faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Meydaneticaret ola-
rak, tüm tasarım seçeneklerine ve 
iş modelinize göre şekillenebilen bir 
yönetim paneline sahibiz. Bu saye-
de tüm müşterilerimize kapsamlı bir 
hizmet sunmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz. Satışları artırmayı, departman 
ve personellerin en iyi operasyon kur-
gusuna göre verimliliğini hedefleyen 
e-ticaret paketlerimiz, müşterileri-
mizden olumlu bildirimler almamızı 
sağlıyor. Yönetici panelinde kolay yö-
netilebilir işletme araçlarıyla birlikte 
müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına 
göre işlevsel modülleri entegre ederek 
çok daha güçlü bir yapı oluşturuyo-
ruz.

Sektörde Olup Bitenin 
Takip Edildiği İlk Beş Firma 
Arasında Olmak İstiyoruz

Hedefleriniz ve yatırımlarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?

Önümüzdeki beş yılı göz önünde 
bulundurduğumuzda sektörde olup 
bitenin takip edildiği ilk beş firma 
arasında olmak istiyoruz. Meydane-
ticaret markamızın bir de uluslara-
rası ayağının olmasını planlıyoruz. 
Avrupa, Ortadoğu ülkeleri ve Türk 
Cumhuriyeti ülkelerinde varlığımızı 
sürdürmeyi hedefliyoruz. Tüm hizmet 
sağlayıcılarını bir arada sunabilmek 
için tam entegrasyon, dijital pazarla-
ma ve mobil uygulamalar konusunda 
Ar-Ge çalışmalarına devam ediyoruz. 
Bunun yanı sıra geleceğin işi olduğu-
na inandığımız artırılmış gerçeklikle 
ilgili yatırım planımız bulunuyor.  

Müşteri Memnuniyeti 
Önceliğimizi Oluşturuyor

KOBİ’lere ve müşterilere hangi 
katma değerleri sunuyorsunuz, 
tercih edilme nedenleriniz ne-
lerdir?

Gerçekleştirdiğimiz iş dolasıyla müş-
terilerimize en iyi sonucu sunarak so-
run yaşamamaları için var gücümüz-
le çalışıyoruz. Diğer firmalar arasında 
seçim yapan sizlerin, doğru alt yapı 
hizmeti almasını istiyoruz. Bizi diğer 
firmalardan ayıran en büyük özelliği-
miz odak noktamızın e–ticaret olma-
sı. Kendimizi sürekli geliştirerek yenilik 
katıyoruz. Bu yenilikleri işimize yansı-
tıyoruz. Ayrıca, e–ticaret paketlerimiz 
kullanıcı dostu. Yüzde 100 seo opti-
mizasyon desteği ile tasarlandı. Mey-
daneticaret paketleri ile oluşturulan 
e–ticaret siteleri arama motorlarında 
yüksek performans gösteriyor. Müş-
teri memnuniyetini önceliğimiz ola-
rak görüyoruz. 
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E TİCARETİN DOĞRU ADRESİ OTTO, 
ZAMAN VE PARA TASARRUFU SAĞLIYOR

Otto Genel Koordinatörü Ayşe 
Terzi, müşterilerine zaman ve para 
tasarrufu sağladıklarını belirtti. 

Otto, Almanların %92’sinin internetten 
alışveriş yapmak için tercih ettiği Ham-
burg merkezli bir pazaryeri ve yirmiden 
fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Özellikle 
moda ve yaşam stili kategorilerinde dün-
yanın önde gelen e-ticaret platformları 
arasında yer alıyor. Sorularımızı Otto 
Genel Koordinatörü Ayşe Terzi cevaplan-
dırdı.

Dünyada İlk 20’ye Giren 
Pazaryerlerini Sistemimize 
Uyarlayacağız

Türkiye’deki hedefleriniz neler ola-
cak? Yatırımlarınızdan bahseder 
misiniz?

Propars arayüzünü müşterilerimizin ihti-
yaçları doğrultusunda sürekli yenilemek-
teyiz. Bünyemizdeki e-ticaret platform-
ları çeşitliliğini artırmak için Türkiye’de 
çok fazla bilinirliği olmayan fakat müş-
teri trafiği ve hacmi oldukça fazla olan 
pazaryerleri ile görüşmelerimiz devam 
ediyor. Dünyada ilk 20’ye giren pazaryer-

lerini sistemimize uyarlamak hedefleri-
miz arasındadır. 

Otto Propars iş ve güç birliği Türki-
ye ekonomisine hangi katma de-
ğerleri sunacak?

Almanya’da online alışverişlerde ilk sıra-
da  tercih  ürün gurubu %65 ile tekstil 
ve ayakkabıdır. Türkiye tekstil alanında 
çok başarılı üreticileri olan bir ülke. Bu 
alandaki başarımızı göz önünde bulun-
durursak, özellikle tekstil üreticilerimizi 
Almanya pazarında yer almalılar. Bu şe-
kilde  üreticilerimiz veya tedarikçilerimiz 
dünyaya satış yaparak, satış oranlarını 
arttırarak hem kendi işletmesini büyüt-
müş olacak hem de ülkeye giren döviz 
miktarı artmış olacak. Bu durum Türkiye 
e-ihracat kapasitesine de direkt olarak 
katkı sağlayacak.

Zaman ve Para Tasarrufu 
Sağlıyoruz

Rakiplerinizden hangi özellikleriniz 
ile ayrılacaksınız?

E-ihracat alanında destek veren ve en-
tegrasyon sağlayan birçok firma bulun-
makta. Propars gerekli olan tüm işlem-

leri tek çatı altında topladığı ve bunların 
hepsinin otomatik olarak gerçekleşmesi 
yönü ile rakiplerinden ayrılıyor. İşletmele-
rimizi farklı ihtiyaçları için ayrı program-
lar kullanmaktan kurtarıyor, zaman ve 
para tasarrufu sağlamalarına yardımcı 
oluyoruz. Aynı zamanda dünyanın en bü-
yük e-ticaret platformu Amazon’un res-
mi servis sağlayıcısı, Etsy, eBay ve Allegro 
platformlarının da global çözüm ortağı-
yız.  Global pazarda sadece Türk satıcıları 
tanıtmayı değil, aynı zamanda Propars’ı 
tanıtmayı ve dünyadaki satıcıları bünye-
mize katmayı istiyoruz ve stratejilerimi-
zi buna göre belirliyoruz. Türk satıcıların 
Almanya ya da diğer ülkelere satış yap-
ma konusunda çekinmelerine gerek yok. 
Otto, Amazon, eBay, Etsy, Allegro gibi 
dünyanın en önde gelen pazaryerlerinde 
Propars aracılığıyla kolayca satış yapabi-
lirler. Satıcıların, Propars paneline toplu 
olarak yükledikleri ürünleri Amazon ile 
birlikte Almanya’nın en büyük pazaryeri 
olan Otto’da satışa çıkarmak yalnızca 
tek tuşa basarak gerçekleştirilen bir iş-
lem. Propars satıcıların yerine, satışta 
olan ürünlerin takibini yapar. Ürün satışı 
gerçekleştiği an mağazalardaki stoklar 
otomatik olarak güncellenir.  Siparişler 
tek bir ekranda toplanır ve bütün ma-
ğazalar için sipariş yönetimleri Propars 
paneli üzerinden yapılabilir. 

LOJİSTİK

CAG LOGISTICS, YOL ARKADAŞIM - KOBİ DESTEK PAKETİ 
İle KOBİ’lere Çözüm Ortağı Oluyor

CAG Logistics Genel Müdürü 
Yılmaz Soycan, “Yol Arkadaşım-
KOBİ Destek Paketi ile KOBİ’lere 
360 derecelik esnek ve güvenilir 
bir çözüm ortaklığı sunuyoruz. Bir 
yıllık taşıma masrafları oranında 
sağladığımız finansal destek ile 
de KOBİ’lerin lojistik maliyetlerini 
hafifletebilmeyi ve nakit akışlarına 
katkıda bulunabilmeyi hedefliyoruz” 
diyor.

CAG Logistics Genel Müdürü Yılmaz Soy-
can ile Yol Arkadaşım-KOBİ Destek Pake-
ti’ni konuştuk.

KOBİ’lerin lojistik Giderlerinin 
Bir Kısmını Üstlenerek KOBİ’lere 
Destek Oluyoruz

“Yol Arkadaşım - KOBİ Destek Pa-
keti” hakkında bilgi verir misiniz? 
KOBİ’ler buradan nasıl ve ne şekilde 
kazançlı çıkıyor?

Türkiye’nin en büyük lojistik servis sağla-
yıcılarından biri olarak 1952 yılından bu 
yana yetkin, dürüst, tutkulu, evrensel ve 
takım oyuncusu olma değerlerimizden 
ödün vermeden, partnerlerimize her za-
man müşteri odaklı bir yaklaşım sunmayı 
amaçlıyoruz. “Yol Arkadaşım - KOBİ Des-
tek Paketi” de aslında bu misyonumuzun 
bir çıktısı. Türkiye ekonomisinin mihenk 
taşlarından ve itici güçlerinden biri olan 
KOBİ’lerin lojistik giderlerinin bir kısmını 

üstlenerek, özellikle de pandemi sebebiyle 
yaşadığı kan kaybına bir nebze pansuman 
olabilmek, pandemi sonrasında ise büyü-
melerine bir tuğla ile katkıda bulunabil-
mek için, lojistik sektöründe bir ilk olan Yol 
Arkadaşım – KOBİ Destek Paketi’ni geliştir-
dik.  Yol Arkadaşım – KOBİ Destek Paketi ile 
KOBİ’ler, destinasyon kısıtlaması olmadan 
yıl boyunca CAG Logistics ile yaptıkları 
komple ve parsiyel taşımacılık işlemleri için 
yıl sonunda taşımacılık giderleri oranında 
kazanıyor. Destek paketi kapsamında, bir 
yıl boyunca ihracat-ithalat taşımalarında 
CAG Logistics ile yola çıkan KOBİ’ler, bir 
yıllık taşıma masraflarından %3’e varan 
oranlarda geri ödeme alarak hem yola 
çıkarken hem de yola çıktıktan sonra ha-
fifliyor.
Geri ödeme oranlarımız şu şekilde;

•  100.000 EURO’ya kadar 1 yıllık taşımacı-
lık giderleri için 3% geri ödeme
•  75.000 EURO’ya kadar 1 yıllık taşımacılık 
giderleri için 2% geri ödeme
• 50.000 EURO’ya kadar 1 yıllık taşımacılık 
giderleri için 1.5% geri ödeme
• 25.000 EURO’ya kadar 1 yıllık taşımacılık 
giderleri için 1% geri ödeme
KOBİ’lerin müşteri piramidimizde de yük-
sek bir payı olduğunu söyleyebiliriz

Firma olarak KOBİ’ler çalışma pira-
midinizin neresinde bulunuyor?

CAG Logistics olarak yola çıktığımız ilk 
günden bu yana KOBİ’lerden çokuluslu bü-
yük üreticilere, bölgesel şirketlerden ulusal 
şirketlere kadar, farklı ölçeklerdeki işletme-

lerin değişen sektörel ihtiyaçlarına uygun 
lojistik ve taşımacılık çözümleri üretiyoruz. 
Türkiye’deki tüm işletmelerin %99.8’ini 
KOBİ’lerin oluşturduğunu göz önüne alır-
sak, KOBİ’lerin müşteri piramidimizde de 
yüksek bir payı olduğunu söyleyebiliriz.

KOBİ’lere buradan ne tür mesajlar 
vermek istersiniz? KOBİ’ler neden 
sizi tercih etmeli, KOBİ’lere hangi 
katma değerleri sağlıyorsunuz?

CAG Logistics olarak tedarik zinciri ve lo-
jistik yönetimi alanında 70 yıllık bir deneyi-
me sahibiz. 70 yıllık hizmet geçmişimizde 
farklı ölçeklerde, farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren binlerce yerli ve yabancı firmaya 
hizmet verdik, vermeye de devam ediyo-
ruz. Her geçen yıl rotalarımıza yenilerini 
ekleyerek hizmet ağımızı genişletmeyi ve 
dünya üzerinde lastik izi bırakmadığımız 
tek bir nokta kalmamasını hedefliyoruz. 
Hedefe giden yolda ise vazgeçmediğimiz 
değerlerin başında “Zamanında, doğru 
yerde!” mottosuyla uçtan uca en iyi hiz-
meti sunmak ve müşterilerimizin memnu-
niyeti geliyor. Köklü geçmişimiz, taşımacı-
lık yaptığımız pazarlardaki hakimiyetimiz, 
dünya çapındaki güçlü acente ağımız, 7 
dilde 7/24 hizmet veren deneyimli kad-
romuz ve 2021’de hayata geçirdiğimiz Yol 
Arkadaşım - KOBİ Destek Paketi ile KO-
Bİ’lere 360 derecelik esnek ve güvenilir bir 
çözüm ortaklığı sunuyoruz. Bir yıllık taşıma 
masrafları oranında sağladığımız finansal 
destek ile de KOBİ’lerin lojistik maliyetlerini 
hafifletebilmeyi ve nakit akışlarına katkıda 
bulunabilmeyi hedefliyoruz.
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SÖZAL KİMYA 2021’DE 12  BİN TONLUK KAPASİTE 
ARTIŞINA GİDEREK YÜZDE 65’LİK BÜYÜME HEDEFLİYOR

Sözal Kimya Yönetim Kurulu 
Başkanı Eren Sözal, “Sözal Kimya 
olarak  Ar-Ge ekibiyle birlikte 
4 aşaması olan bir ürünün 
hazırlık aşamasındayız. Katma 
değerli bu ürünle sektöre bir ilk 
kazandıracağımızı düşünüyoruz.

Sözal Kimya, Rusya, Bulgaristan ve Be-
larus olmak üzere 12 ülkeye ihracat ger-
çekleştiriyor.

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

Sözal Kimya olarak, 2007 yılında faali-
yetlerimize tekstil yardımcı kimyasalları 
ve tekstil boyar maddeleri ile başladık. 
Çalışma alanlarımızı 2016 yılında plastik 
sektörüne giriş yaparak daha da geniş-
lettik. Bu tarihten itibaren masterbatch 
(plastikleri renklendirmek veya plastiğe 
başka özellikler kazandırmak için kulla-
nılan, plastik için katı bir katkı madde-
si) üretimi ile plastik sektörüne boyar 
madde üretimi gerçekleştiriyoruz. Aynı 
zamanda geçtiğimiz yıl itibarıyla faali-
yet alanlarımıza su kimyasalları ve hij-
yen grubunu da dâhil ettik ve ana ürün 
segmentimizi oluşturduk. 

Üretim merkeziniz, üretim kapa-
siteniz ile ihracatınız konusunda 

bilgi alabilir miyiz? 

Bursa’da yer alan üretim tesislerimiz-
de tekstil alanında 8 bin 111 metrekare,  
plastik bölümünde ise 11 bin metrekare-
lik alanda faaliyetlerimizi gerçekleştiri-
yoruz. Kimya alanında yıllık 72 bin ton, 
plastik alanında ise 12 bin 500 ton üre-
tim kapasitesimiz bulunuyor.

Geniş tekstil kimyasalları ve boyar mad-
deleri ürün yelpazemizi Türkiye’nin yanı 
sıra dünyanın farklı ülkeleriyle buluştu-
ruyoruz. Rusya, Bulgaristan ve Belerus 
olmak üzere 12 ülkeye ihracat gerçek-
leştiriyoruz. Yeni pazarlar üzerine araş-
tırmalarımız sürüyor. Özellikle Özbekis-
tan ve Bangladeş hedef pazarlarımız 
arasında yer alıyor. Aynı zamanda pan-
demi döneminde ilk defa dezenfektan-
larımız ile İngiltere’ye ihracat gerçekleş-
tirmiş olduk. 

Ar-Ge çalışmalarınız hakkında 
bilgi alabilir miyiz? 

2017 yılında kurduğumuz Ar-Ge 
merkezimizdeki 30 kişilik ekibimizle 
inovasyon çalışmalarımıza hız ver-
dik. Katma değeri yüksek ve sek-
törde ithal edilen ürün grubunda 
çalışmalarımız devam ediyor.
 

Bu anlamda rakiplerinizden hangi 
özellikleriniz ile ayrılıyorsunuz?

Rakiplerimize göre farklılıklarımızın ba-
şında; hızlı hareket kabiliyetimiz, tek-
nik servis desteğimiz ve müşteri odaklı 
çalışmalarımız geliyor. Güncel teknolo-
jiyi kullanarak, daha verimli ve perfor-
manslı ürünler geliştirme kabiliyetimiz 
de sektörümüzde bizi farklılaştıran 
özelliklerimiz arasında yer alıyor. 

Hedef ve yatırımlarınız nedir? İle-
riye dönük planlarınız nelerdir?

Odak konumuzu Ar-Ge olarak belirle-
dik. Farklı iş birlikleriyle ciddi bir ilerle-
me hedefliyoruz. Hem plastik hem de 
kimya alanında büyük bir yatırım pla-
nımız da var. Sağlıklı ve sürdürülebilir 
büyümenin ancak bilgi ve teknolojiye 
yapılan yatırımlarla daha ileriye taşına-
cağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, bilgi 
teknolojileri departmanımızı özelleşti-
rerek, yazılım alanında hem ulusal, hem 
de global teknoloji firmaları ile rekabet 
edebilecek çözümler geliştirmeyi ve ya-
zılım sektörüne katma değerli ürünler 
kazandırmayı hedefliyoruz. Satış hac-
mimizde bir önceki yıla göre yüzde 30 
oranında büyüme kaydettik. 

Son dönemde sektörde ne gibi de-
ğişimler oldu?

Sektörümüzün kanayan yarası ithalat. 
Bu anlamda yapılan çalışmalar var an-
cak halen yeterli düzeye ulaşmış değil. 
Kimya sektöründe kurulacak inovasyon 
laboratuvarları ile her alanda yapılacak 
yeniliklerle inovatif ürünlere ağırlık ver-
meliyiz. Kimya birçok sektöre ara girdi 
sağlayan kilit sektörlerden biri, bu an-
lamda ülke ekonomimiz açısından bü-
yük önem taşıyor.

HABER

PANDEMİ DÖNEMİNDE İK SÜREÇLERİ

Tchibo Türkiye İnsan Kaynakları 
Departman Yöneticisi Elçin Sezgin

Geçtiğimiz yıldan bu yana her sek-
törde olduğu gibi perakende sektö-
ründe büyük değişiklikler yaşandı. 
Marka olarak içinde yaşadığımız ve 
tüm dünya tarafından ilk kez dene-
yimlenen pandemi sürecine hızlıca 
adapte olduk. Tüm iş süreçlerimizi bu 
doğrultuda yeniden gözden geçirdik. 
Bizler için bu dönemde öncelik çalı-
şanlarımız ve müşterilerimiz oldu. 
Belirli dönemlerde tüm perakende 
markaları gibi bizler de mağaza ope-
rasyonumuzu durdurmak zorunda 
kalsak da internet mağazamız tchi-
bo.com.tr ve marketlerdeki paketli 
kahve ürünlerimiz sayesinde müşte-
rilerimize uzak kalmadık. 

ONLINE ETKİNLİKLERİMİZE 
DE KESİNTİSİZ DEVAM 
EDİYORUZ

Bu süreçte dijital alt yapı ve uzak-
tan çalışma gibi aslında uzun süredir 
konuşulan birçok konu iş yaşamında 
daha da önem kazandı ve geçiş süre-
ci hızlandı. En hızlı aksiyon alabilen ve 
çalışanlarının uzaktan ya da dönü-
şümlü çalışmasına olanak sağlayan 
şirketler aslında teknolojik altyapısı-
nı tamamlamış olduğunu göstermiş 
oldu. Gelinen noktada hibrid çalışma 
modelini benimseyen birçok büyük 
firma var, yakın zamanda bu şirket-

lerin sayısının daha artacağını öngö-
rüyoruz. Tchibo olarak bizim için de 
bu kavramlar yeni değil pandemiyle 
birlikte süreçlerimizde bu değişiklikle-
re gittik. Online toplantılar ve online 
eğitimler zaten iş süreçlerimizin bir 
parçasıydı, sadece yoğunluğu değiş-
ti. Çalışanlarımıza sunduğumuz şir-
ket içi eğitimlerimize ve motivasyon 
artırıcı online etkinliklerimize de ke-
sintisiz devam ediyoruz. 

YENİLİKÇİ BİR FİRMAYIZ

Yeni normalde özellikle IK alanın-
daki değişimlerle birlikte şirketlerin 
yol haritaları oluşacak. Değişimlere 
hızlı adapte olabilen, çevik ve alınan 
kararların sürdürülebilirliğine daha 
fazla önem veren şirketlerin de arta-
cağına şahit olacağız. Uzun vadede 
stratejik düşünerek teknolojiye ve 
dijitalleşmeye yapılan yatırımlar gün-
demde ve gündemde kalmaya de-
vam edecek. Tchibo olarak sektörde 
yenilikçi özelliğimizle fark yaratan ve 
farklı kulvarlar açan bir markayız. Bu 
vizyonumuz doğrultusunda dijital-
leşmeye yatırımlarımızı uzun zaman 
önce artırmıştık. Aynı hedefle, yenili-
ğe, fonksiyonelliğe ve iyi fikre olan il-
giyi artırma stratejimizi uygulamaya 
devam edeceğiz. 
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MARMARA OTO DİZAYN, KALİTELİ İŞÇİLİĞİ TEKNOLOJİ 
İLE BİRLEŞTİREREK KESİNTİSİZ HİZMET SUNUYOR

Marmara Oto Dizayn Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Çetin, Marmara Oto Dizayn olarak 
müşterilerine kesintisiz ve çözüm odaklı hizmet sunduklarını ifade ediyor.

Marmara Oto Dizayn Genel Müdürü 
Lokman Yağlı ile vip oto dizayn sek-
törünü konuştuk.

Marmara Oto Dizayn, Kişiye 
Özel Vip Dizayn Uyguluyor

Firmanızı okuyucularımıza tanı-
tır mısınız?

20 yıllık sektör tecrübemizle, alanın-
da uzman 25 kişilik uzman kadromuz 
ve 1.200 metre karelik kapalı alana 
sahip iş yerimizde, Mercedes-Benz 
Sprinter ve Vito marka araçlara kişiye 
özel olarak uyguladığımız vip dizayn 
dönüşümü ile güvenlik,  kalite, konfor, 
estetik, teknoloji ve lüksü bir arada 
sunuyor ve karayolunda yaşanabile-
cek en konforlu seyahat deneyimini 
bizleri tercih eden müşterilerimize 
sunuyoruz.

En Kısa Sürede, En İyi 
İşçilikle, En Kaliteli, En 
Ergonomik ve En Ekonomik 
Şekilde Sunuyoruz

VİP oto araç dizaynı alanında 
nasıl bir farklılık gösteriyorsu-
nuz, rakiplerinizden farklarınız 
neler oluyor? Müşteriler neden 
sizi tercih ediyor?

Yola çıktığımız ilk günden bu yana 
kaliteden, dürüstlükten asla taviz 
vermedik ve bize duyulan güveni 
hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Ay-
rıca yaptığımız her işimizin de her 
zaman arkasında durduk. Biliyoruz 
ki, kalitemize ve iş ahlakımıza duyu-
lan güven müşterilerimizin bizi ter-
cih etmelerinin en büyük nedenidir. 
Bu bilinç ve sorumlulukla vip dizayn 
sektörlerindeki gelişmeleri ve tekno-

lojik yenilikleri takip ederek kendimizi 
sürekli olarak geliştiriyor ve her ge-
çen gün daha iyisi olabilmek için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Hali hazırda 
sektörde vip dizayn uygulamasına 2 
yıllık garanti verebilen ve yurt dışı pa-
zarına en çok vip tasarımı ihraç eden 
sayılı firmalardan biri olarak ülkemiz 
ekonomisine katkı sağlamaya devam 
ediyoruz. Bununla birlikte; vip dizayn 
uygulamalarımızda, iç mimarımız 
tarafından kişiye özel olarak, ileri tek-
noloji ve estetikle tasarlanan araçla-
rımızda amacımız kişilerin ihtiyaçları 
ile hayallerinin en iyi şekilde optimize 
edilebildiği tasarımları olabilecek en 
kısa sürede, en iyi işçilikle, en kaliteli, 
en ergonomik ve en ekonomik şekilde 
sunmaya çalışıyoruz. 

Merdivenaltı Dizayn 
Firmaları Her Zaman Mutsuz 
Müşterilere Neden Oluyor

VİP oto araç dizaynında doğru 
bilinen yanlışlar var mıdır, siz bu 
konuda müşterilerinize ön bilgi 
de veriyor musunuz?

Genelde müşteriler vip dizaynının kısa 
sürede tamamlanabileceğini düşün-
mektedirler. Ancak vip araç tasarımı 
profesyonel bir şekilde uygulandı-
ğında ciddi bir zaman, emek ve uz-
manlık gerektirmektedir. Dolayısıyla 
kısa sürede bir aracın vip dizaynının 
arzu edilen kalitede tamamlanması 
mümkün değildir. Ayrıca kullanılan 
malzeme kaliteleri ile işçilik kalitesi 
fiyatlamalardaki farklılığın ana se-
bepleridir. Bu nedenle yüzeysel bakıl-
dığında sadece fiyatının uygunluğu 
yüzünden tercih edilen merdiven altı 
diye tabir edilebilecek vip dizayn fir-
malarının yapmış olduğu işlemler her 
zaman mutsuz müşteriler yaratmıştır 
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ve yaratmaya da devam edecektir. 
Bu yüzden tüm müşterilerimize, vere-
cekleri kararlarında konuyu bir bütün 
olarak değerlendirmelerini tavsiye 
ediyoruz.

Lüks ve Teknollojiyi ‘En İyi 
İşçilikle’ Sunuyoruz

Vip oto araç dizaynında en çok 
ne talep ediliyor sizlerden?

Bu konuda özellikle yıldız tavan uygu-
laması, kahve makinası, buzdolabı, 
kablosuz şarj istasyonu, Play Station 
5, tablet ve sesli komut teknolojileri 
en çok talep edilen ürünlerdir. Tabii ki, 
vip araç dizaynına bir bütün olarak 

bakıldığında konforun, lüksün ve ileri 
teknolojinin bir bütün olarak en iyi iş-
çilikle sunulması her müşterimizin en 
büyük önceliği olmaktadır.  

Kalitesinden Emin 
Olmadığımız Hiçbir Ürünü 
Kullanma Lüksümüz Olamaz

Kullandığınız ürünler ve ürün 
kaliteniz hakkında bilgi verir 
misiniz?

Bizim 20 yıllık serüvenimizde, en bü-
yük kazancımız bize duyulan güven 
oldu. O yüzden bizler de, her işimizde 
bu güvene layık olmaya çalışıyoruz. 
Bu nedenle bizim, kalitesinden emin 

olmadığımız hiçbir ürünü kullanma 
lüksümüz olamaz. 

Kişiye Özel Tasarımlarımızla 
En İyi Vip Dizayn Deneyimini 
Yaşatıyoruz

Marmara Oto Dizayn ailesi olarak 
her zaman daha ileri ilkesiyle kararlı 
ve emin adımlarla yolumuza devam 
ediyoruz. Bu kararlılıkla, hem firma-
mızı hem de ülkemizi yurt dışı paza-
rında en iyi şekilde temsil edebilmek 
için var gücümüzle çalışmaya devam 
ediyoruz. Eğer siz de kişiye özel tasa-
rımlarımızla,  en iyi vip dizayn dene-
yimini yaşamak isterseniz, işi ehline 
bırakın rahat edin.
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PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SATIŞ EKİBİNİN ÖNEMİ
Dr. Fatih Anıl /Yönetim Danışmanı

Perakende sektöründe “müşteri velinimettir” felsefesine 
sahip olması gereken satış temsilcilerinin başarısı, direkt 
şirketin başarısı anlamına geliyor. Peki ekibi oluşturan bu 
temsilciler hangi özellikleriyle öne çıkmalıdır? Perakende 
sektöründe pazarlama ve satış en önemli konuların ba-
şında gelmekle birlikte, özellikle mevcut ve olası müşterile-
rin karşısına çıkacak eski deyimle ‘tezgâhtar’ yeni terimle 
‘satış danışmanı’ dediğimiz kişilerden oluşan satış ekibi ön 
plana çıkıyor.

BAŞARIYA ULAŞMAK YETKİN SATIŞ EKİBİ İLE 
GERÇEKLEŞEBİLİR

Organize perakende sektöründe merkez olarak ürün yöne-
timi, lojistik, kurumsal iletişim gibi tüm konular çok başa-

rılı şekilde yerine getirilse ve mağazamız, müşteri trafiğinin 
en yoğun olduğu yerde konumlansa dahi, yetkin olan satış 
ekibi olmadıkça başarıya ulaşmak mümkün olamaz. Pera-
kende sektöründe en önemli konuların başında doğru ve 
eğitimli satış ekibini oluşturabilmek geliyor. Satış becerisi-
nin, kişinin karakteriyle direkt ilgili olduğu konusuna dikkat 
edilmelidir. Bu nedenle satış ekibi oluştururken, kişilerin 
psi¬kolojik yapılarına dikkat etmek önemlidir. Satış bece-
risi bazı kişilerin doğasında vardır, yani “sonradan eğitimle 
iyi satıcı olunur” diye bir kural yok. Karakter olarak satışa 
uygun kişi¬ler eğitim alarak iyi satıcı hâline getirilebilirler. 
Satış yapabi¬lecek kişiler dışa dönük, sosyal ve hareketli 
kişiler arasından seçilerek eğitilmelidir.

EĞİTİM ŞART

Perakende firması için sahada sıcak satışın içinde buluna-
cak kişiler periyodik eğitimlerle desteklenmelidir. Müşteri-
lerin gözünde markayı temsil eden, ilk temasta olacakları 
kişiler satış danışmanlarıdır. Satış ekibinin yönetiminde 
yönetici konumundaki kişi de sahadan iyi satıcılar içinden 
yetişmiş tecrübeli, eğitimli ve yönetici vasıflarına sahip ki-
şiler içinden seçilmelidir. Daima göz önünde bulundurul-
ması gereken nokta şu: İyi satıcı, her zaman iyi yönetici 
olacak diye bir kural yok. Çok iyi bir satıcımızı, diğer özel-
liklerine bakmadan yönetici konumuna getirirsek zaman 
içinde satıştaki becerisini yönetimde gösteremeyeceğin-
den iyi bir satıcımızı da kaybetmiş oluruz. Bu nedenle sa-
tış ekibine, yönetici seçerken çok dikkatli davranılmalıdır. 
Satış ekibinin motivasyonu her şeyin başıdır, motivasyon 
için en önemli konu ücret değil, ekibin değer gördüğünü 
hissetmesi ve değer yarattığına inanması, diğer bir deyiş-
le yaratıcılığını geliştirebilmesidir. Bu durum, ücretten çok 
daha önemli bir motivasyon kaynağıdır.

MÜŞTERİ VELİNİMETTİR…!

Satış personeline en önemli konunun müşteri tatmini ve 
bağlılığı yaratmak olduğu bilinci verilmelidir. Eski deyimle 
‘müşteri velinimettir’ felsefesi satış personeli tarafından 
iyice özümsenmelidir. Satış ekibinin görevi, mevcut müş-
teriyi elde tutmanın yanı sıra yeni müşteri sayısını arttır-
maktır. Satış eki¬binin başarısı müşteri ile güçlü iletişim 
kurabilmekten geçer. Kalıcı müşteri datası oluşturmak, 
satış ekibinin becerisine bağlıdır. Perakende sektöründe 
başarıyı sağlayacak bu zeminin oluş¬ması için şirket üst 
yönetimi, satış ekibiyle periyodik olarak bir araya gelmeli, 
takımın bilgi ve becerilerini taze tutarak, aidiyet duygusu-
nu arttırmaya gayret etmelidir.
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DİJİTAL MEDYA VE EĞİTİM
Özdinç Akdel

Eğitim yöntemleri ve araçları açısından öyle bir geçiş döne-
mindeyiz ki yeni nesil öğrenci profili ile eski nesil eğitimci ara-
sında epeyce bir niteliksel fark ortaya çıkmıştır. Bilgi teknolo-
jisinin, epeyce hızlı gelişen dijital medya ortamında bir başka 
algılayıcı modelini talep ettiğini görebiliyoruz. Bilginin niteliği 
ve kapsamı ne olursa olsun artık yetkin bir medya okuryazar-
lığı söz konusu değilse zamanın dışında kalma gibi bir olguyla 
yüz yüze gelmek kaçınılmazdır. 

İLETİŞİM VE DİJİTAL ORTAM     

İletişim dediğimiz karşılıklı anlaşılır olma mekanizması, içinde 
birçok katmanı oluşturur. İletişim kavramı toplumsal yaşamın 
her alanında ve her aşamasında karşımıza çıkıyor. İletişim, 
toplumsal yaşam ortamında bulunan insanların birbirleri ile 
olan ilişki ve etkileşiminde önemli bir rol oynarken iletişim tek-
nolojisine yabancı kalmak artık bir tür sosyolojik dışta kalma 
nedenine dönüşebiliyor. Bir zamanlar kişi kendini yaşadığı top-
lumun bir üyesi olduğunu hissedebilmesi için fiziki olarak toplu 
bulunma ortamlarında kendini göstermesi gerekirdi şimdi ise 
dijital ortamlarda duygu ve düşüncelerini çevresi ile paylaşımı, 
iletişimi gerektirmektedir. Toplumsal yaşamın düzenlenme-
sinde ve oluşmasında önemli bir işlev gören iletişim epeycedir 
bambaşka boyutlara taşınmıştır; o da, dijital ortamdır.

MEDYA OKURYAZARLIĞI

Sözünü ettiğimiz bu radikal değişiklerden elbette ki eğitim de 
nasibini alacaktı. Özellikle Covid-19 pandemisiyle gündeme 
gelen çevrimiçi eğitimin eğitimci ve öğrenci arasında bir başka 
iletişim platformunu gündeme getirmesi medya okuryazarlı-
ğı kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha biz-
lere hatırlattı. Bilgi teknolojisiyle ilgili her türlü yenilik medya 
okuryazarlığı kapsamında sürekli takip edilmeli ve pratik ka-

zanımlardan geri kalınmamalı. İşte bu gereksinimlerden yola 
çıkarak okullarda medya okuryazarlığı derslerinin daha yoğun 
bir şekilde devreye girmesi gündeme gelmelidir. Eğitim, med-
ya, kişilerarası iletişim, mesleki düzlemdeki program uygula-
yıcılığı, tüm bunları kapsayacak bir medya okuryazarlığı ders 
programı öğrenciyi hayata atılma safhasında daha hazırlıklı 
kılacaktır. Mesleki yaşamda, kitle iletişim araçlarını takipte ve 
bürokratik işlemlerde dijital ortam yetkin bellek ve işlev açısın-
dan yaşamımızın bir parçası hatta omurgası haline gelmiş-
tir. Eğitimbilim bu süreçten elbette ki kendini soyutlayamaz. 
Ancak pandemi nedeniyle çevrimiçi eğitimde bir başka boyut 
daha ortaya çıkmıştır; o da okulun sosyolojik ölçekte bir toplu 
bulunma ortamı olduğundan öğrencilerin uzun zaman yalnız-
laşarak “öğrenme” durumunda kalması bilgiyi nedensiz kılan 
bir duygu hali yaratmıştır. Toplu bulunma ortamları, kişilerin 
iletişim kurma ve duygu aktarma içgüdülerini daha insani bo-
yutlarda deneyimleyebilmeleri açısından çok önemlidir. Eğitim 
sadece bilgi aktarma işlevini yerine getiren bir uygulama ala-
nı değil, aynı zamanda sevgiyi, şefkati, dayanışmayı, karşılıklı 
anlayışı ve hoşgörüyü de öğreten, topluma sağlıklı bireyler ye-
tiştiren kurumsal bir yapıdır da. Öğretmen sadece bilgi akta-
ran bir aracı değil toplumsal kuralların doğru işleyişinde model 
olacak olan bir bireydir de. Öğrenciyle sorunlarını paylaşan, 
ona öğüt veren öğrencinin aile ve toplum arasındaki manevi 
köprüsüdür de. Okul birlikte sevinmenin, birlikte üzülmenin ve 
birlikte zorlukların üstesinden gelmenin sosyal bir sahasıdır. 
Demek ki yeni eğitim düzeninin iki gerçekliği de göz önünde 
tutarak yeni açılımlara olanak sağlaması kaçınılmazdır. Hem 
okulun sosyolojik, etik ve davranışsal açıdan bir toplu bulun-
ma ortamı olarak değerlendirilmesi hem de hızlı gelişen dijital 
platfomlarda daha yetkin olan bireylerin yetiştirilmesi için ge-
rekli eğitim programlarının hazırlanması sanırım çağımızın en 
acil sorunudur.                      
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CESARETİN VAR MI MARKA OLMAYA? 
Serdar Keskin-Fexperience Danışmanlık Kurucusu 

Markaların %88’i bugün hayatımızdan çıksa tüketicilerin ha-
yatlarında hiçbir şey değişmeyeceğini gösteren araştırmaları 
görünce markalaşma konusunda yazıp, çizmek ve konuşmak 
oldukça kritik bir noktaya geldi. Durum öyle bir noktaya geldi 
ki hayatımızın her anında yer almak isteyen markaların me-
saj bombardımanına uğruyoruz. Telefonlarımıza, maillerimi-
ze gelen reklam bildirimlerini iptal etmek için türlü uğraşlar 
verirken marka olmak istemek kolay bir karar değil. Özellikle 
KOBİ diye sınıflandırdığımız işletmelerin bu konuya olan en-
dişelerini 10 yıldır yakından şahit olmaktayım. Sadece Türki-
ye’de değil dünyanın bir çok ülkesindeki KOBİ’ler ailenin bir 
üyesinin kurması ile başlayıp sonrasında aile şirketine dönü-
şen yapılardan oluşmaktadır. Bu yapıların içerisinde her za-
man krizler oluyor ama asıl motivasyon ürün ya da hizmetle-
rin oluşturulmasına yöneliyor. 

SEN PEKMEZİ İYİ YAP SİNEK BAĞDAT’TAN GELİR!

Bu söz halifelik döneminde Bağdat’ta iyi ve kaliteli yemeğin 
alıcısının Fizan’dan bile gelip seni bulacağını anlatırdı. O za-
manlar pazarlamaya gerek yoktu. Kısıtlı kaynaklar üretim 
yapılan bir dönemde insanların seçenekleri de oldukça azdı. 
Artık bu sözün gerçekliği ne yazık ki eksik kalıyor. Kuruluş 
aşamasından ulusal ya da uluslararası bir şirket olma nokta-

sına kadar giden yolculukta tüm patronlar en büyük önemi 
üretime, tesise, fabrikaya vermektedir. Bunda sonuna kadar 
da haklılar, çünkü bizlere öğretilen ticari değerlerde işini iyi 
yaparsan müşteriyi elbet bulacağımız anlatılırdı. Ancak ya-
şadığımız modern dünyada sanayi dönemi ile birlikte çoklu 
üretim bantlarıyla üretimler her iş kolunda oldukça hızlı ve 
kolay bir şekilde çoğaldı. Bunun üstüne bir de dünyadaki lo-
jistik kolaylıklarını da eklersek gelişmiş ülkelerin dünyanın her 
yerine ticaret yapabilmesi adil olduğu tartışılan bir rekabeti 
doğurdu. Bu durumdan en çok memnun olan müşteriler için 
ise sonsuz seçenek imkanı doğdu. Bu imkana sahip müşte-
rinin güçlenmesi ile şirketler yoğun bir rekabete girdi. Kimisi 
fiyatıyla, kimisi ürününe olan güvencesiyle girdi. Yıllar geç-
tikçe bu durum içinden çıkılmaz hale gelince insanlar satın 
alma kararlarını farklı düşüncelerle yapmaya başladı. Yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki, tüketicilerin satın alma kararını 
etkileyen ilk üç sebebe baktığımızda markalaşmanın neden 
önemli olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Müşteriler satın 
alırken kararını %56 ile güven, %24 ihtiyaç ve %20 fiyata 
bağlı veriyor. 

KOBİ’LER NEDEN MARKALAŞMAYA ÖNEM 
VERMELİ? 

1- Güven Vericilik  

Bu noktada her şirket güvenli olduğunu düşünebilir. Ancak 
araştırmalar gösteriyor ki müşteriler güvenilir markaları her 
zaman tercih etmektedir. Bunu şu örnekle düşünün lütfen; 
Tanımadığınız bir semtte başınıza küçük bir hastalık geliyor. 
Çevrede aynı mesafede iki hastane var. Kriz anında karar ver-
meniz gerekiyor. İkisine de daha önce hiç gitmemişken, beyin 
size bir tanesini seçmeniz konusunda sinyaller veriyor. O an 
ne maliyet, ne de farklı hesaplar yaparsınız. Doğrudan iyi ola-
rak duyduğunuz, bildiğiniz ya da bir şekilde size tavsiye edi-
len hastaneyi tercih edersiniz.  Bu kural hiç değişmez. Benzer 
örnekleri farklı sektörlerde de yaşamamız mümkün. Çünkü 
markaların yeri yurdu bellidir, çalışanlarının anlık durumla-
rına göre karar vermezler, ürünlerini ya da hizmetlerini belli 
bir standartla yönetirler. İşte tam da burada marka olmanın 
ikinci sıradaki önemine geldik. 

2- Standart Hizmet

Bir mobilya almaya karar verdiniz. Ailenizle birlikte mobilya 
mağazasına girdiniz. Orada beğendiğiniz ürünlerin renginden 
kumaşına kadar bütün detaylarını seçtiğinizi ve belli bir üre-
tim süresi sonucunda size teslim edileceği konusunda anlaş-
maya karar verdiğiniz senaryoda firmaya vereceğiniz peşinat 
sırasında aklınıza tek bir soru gelir; Bunlar seçtiğimiz ürünleri 
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gerçekten yapabilecek mi? ‘ İşte bu konuda markalaşmanın 
en önemli testlerinden biridir. Üretimden satışa hatta satış 
sonrasındaki hizmetlere kadar markalar tüketicisine standart 
bir hizmet sunmalıdır. Müşterinin yakınlığına ya da büyüklü-
ğüne göre bu standartlar değişmez. Değişmemeli. 

3- Yetenekli ve Başarılı İnsan Gücü 

Son olarak belki de işletme için en önemli konulardan birin-
den bahsedeğiz. Yıllardır Kobi’lerle farklı projeler kapsamında 
çalışmaktayım. Gördüğüm en büyük problem ; Liyakat! Doğ-
ru işe doğru çalışanı bulmak şirketlerin yıllar geçse de çöze-
mediği sorun oluyor. Çünkü firmalar daha kurulum aşama-
sında şirketi marka olmak üzerine kurgulamadığı için yakın 
çevresinden güvendiği, tanıdığı insanlarla yola çıkıyorlar. Bu 
bir süre gayet başarılı giderken işler büyüdükten sonra ciddi 
problemlere sebep oluyor. Kuruluş aşamasında şirketin bü-
tün zorluğunu yaşamış güvenilir ve vefakar insanların şirket 
ulusal veya uluslararası bir noktaya gelmesi karşısında doğal 
tepkileri şirketleri ciddi şekilde etkiliyor. Çünkü yıllardır alıştığı 
düzenin değiştiğini görmek, hesap verilebilirlik noktasına gel-
mek hatta yetkinliklerinin sorgulandığı bir noktaya gelmek 
o çalışanları rahatsız etmektedir. Bu noktada çalıştığımız 
KOBİ’lerle ciddi ve kritik kararlar vereceğimiz bir sürece gir-
miş oluyoruz. Liyakatin, sadakatten büyük olduğu şirketlerde 
bu süreçler bir şekilde aşılıyor ve markalaşma yolunda ciddi 
adımlar atılıyor. 

MARKALAŞMAK İÇİN 6 TAVSİYE 

- Öncelikle bulunduğunuz bölgedeki Kosgeb merkezleri, Tica-
ret Odaları, sektör derneklerinden ya da başarılı bulduğunuz 
markaların çalıştığı şirketleri bulup onlardan profesyonel des-

tek almak için yardım istemelisiniz. 

- Probleminizi net belirlemeniz için araştırma yaptırmalısınız. 
Uygun bütçelerle gerçekleşecek araştırmalarda şirketinizin 
mevcut müşteride ve potansiyel müşterilerde nasıl bir bilinçte 
olduğunu görmeniz önemli bir bilgi oluşturacaktır. Pazardaki 
durumunuzu objektif olarak görmenizi sağlayacaktır. 

- Çalışanlarınızı, müşterilerinizi ve tedarikçilerinizi çalıştığınız 
profesyonel danışmanlar eşliğinde dinlemelisiniz. 

- Şirketinizin fark yaratan, rakiplerinizden ayırt eden ve müş-
terilerinizin mutlaka tercih sebebi olarak kullanacağı bir hika-
yeniz ve vaadiniz olmalı. Bu sürecin en başında yapılmalı ve 
mutabık kalınmalı ki bütün yapılacaklar burada bulanacak 
hikayeye göre planlanmalı. 

- Şirketin tüm kaynaklarına göre gerçekçi bir hedef ,yol hari-
tası, eylem ve bütçe planı oluşturulmalı. 

- Plana süre boyunca her bir taraf sadık kalmalı. Yol süresince 
asla yeni bir plan, hedef konuşulmamalı. İlgili tüm birimler bu 
plana göre çalışmalı ve ara değerlendirmelerde iyileştirmeler 
yapılmalı. Marka olmanın belki de en önemli tarafı sürdürebi-
lir bir hedef ve yolculuk yapmaktır. 

İsminden slogana, mağazadaki tutum davranıştan, müşte-
riye atılacak sms metnine,  e-ticarette müşteriye atılacak 
geri bildirim maillerinden satış sonrasındaki hizmete kadar 
tüm süreçleri tek bir merkezden yönetmek sadece ve sadece 
markalaşmak ile mümkün. Araştırmalara göre; müşterilerin 
%40’ının iyi bir markadan alışveriş yapmak için daha fazla 
para ödemeye hazır olduğu bir dünyada markalaşmaya ce-
saretle ve sabırla yaklaşılmalı. 
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YENİ NESİL EKOSİSTEMDE KOBİ’LERİN CAN SİMİDİ,
 ‘MARKALAŞMAK’
İnomist İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Sibel Selvi Arslantürk

Sürdürülebilir rekabet gücüne ulaşmak, tüketicinin taleplerinde 
yaşanan değişim ve gelişime cevap verebilmek, küreselleşmeyle 
birlikte flulaşan sınırları lehine çevirmek ve birbirinin aynı hiz-
met/ürün kıskacından kurtularak tercih edilen olmak yolunda 
KOBİ’ler için gerekli olan güç, markalaşmaktan geçiyor. Ancak 
yüzlerce KOBİ, markalaşma noktasında maalesef ki gerekli hac-
me ulaşamıyor. 

Ülkemizdeki Girişimlerin Yüzde 99,8’ini KOBİ’ler 
Oluşturuyor

KOBİ’ler hem sanayi imalatındaki yüzdeleri hem de milli hâsı-
laya olan katkılarıyla ülke ekonomisinin itici güçlerinin başında 
gelseler de etkin bir kurumsal yapının tam olarak kurulamıyor 
oluşu, büyüme ve gelişme önündeki en büyük engellerden biri 
olarak yolları tıkıyor. TÜİK’in paylaştığı son verilere baktığımız-
da ülkemizdeki girişimlerin yüzde 99,8’ini KOBİ’lerin oluşturdu-
ğunu görüyoruz. Türkiye ekonomisinde lokomotif görevi gören 
KOBİ’ler, ithalat ve ihracattaki pazar payından da ciddi bir pay 

alarak ekosistemdeki önemini kanıtlıyor. Bu noktada sanayi 
ikliminde baskın rolü üstlenen KOBİ’lerin bir kimlik kazanması, 
sektörel rekabette öne geçmesi, küresel arenada hareket alanı 
bulabilmesi ve Türk sanayisine daha yüksek katma değer sağ-
laması için markalaşma bir tercihten ziyade, zorunluluk haline 
geliyor.

Üretimde Gösterilen Gayret, Pazarlamada da 
Devam Etmeli

Ülkemizdeki KOBİ’lerin üretim sürecinde çok efektif sonuçlar 
elde ettiği gerek sayısal veriler gerekse pazardaki hakimiyet-
lerinden açıkça anlaşılıyor. Ürünün satışa hazırlamasına kadar 
uzanan organizasyonel süreçte titiz bir çalışma yürüten KOBİ’le-
rin, ürün veya hizmetin plan dahilinde dağıtım kanallarının da 
oluşturularak tanıtılması aşamasında çemberi daralıyor ve çe-
şitli nedenlerle gayreti azalabiliyor. Oysa gelişim ve sürdürülebilir 
büyümenin temel dayanağı; üretim ve pazarlama ağının birbi-
riyle entegre olarak yürütülmesidir. Pazarlama iletişimi, ürün ve 
hizmetlerin tüketiciler tarafından fark edilip satın alınması süre-
cini kapsayan ve markalaşma hedefinin yapı taşlarından birini 
oluşturan güçlü bir disiplin. Kısa vadede satışlara, uzun vadede 
ise markalaşmaya destek olan pazarlama iletişimi, ürün olarak 
farklılaşmanın neredeyse imkansız olduğu günümüzde tüketici 
nezdinde farklılaşabilmenin sihirli anahtarı. Her yeni ürünün he-
men akabinde taklitlerinin yapıldığı, benzer hizmetlerin hemen 
herkes tarafından sağlandığı modern ticarette markalaşmak, 
soyut değerler üzerinden fark yaratmak ve ürüne/hizmete kim-
lik kazandırmak anlamına geliyor. Dolayısıyla KOBİ’lerin gelişimi-
ni sürdürebilmesi için markalaşma çalışmaları kapsamında yeni 
nesil ve bütüncül iletişim yaklaşımlarına açık olması gerekiyor. 

Markalaşma Hedefinde Yol Kat Etmek Doğru 
İletişim Stratejileriyle Mümkün

KOBİ’lerin mevcut pazarlarda tutunabilmesi, gelişim göstere-
bilmesi ve yeni pazarlara açılabilmesi için iletişim uygulamaları 
konusunda yeterli farkındalığı sağlaması çok önemli. Ancak bu 
şekilde kurumsallaşmış bir yapı içinde markalaşma hedeflerine 
ulaşmak mümkün olabilir. Bu noktada bazı doğru bilinen yanlış-
lar ya da ön yargılar KOBİ’lerin bütünsel iletişime mesafeli yak-
laşmasına neden olabiliyor. Örneğin, sermaye olanakları sınırlı 
olan KOBİ’lerin pazarlama iletişimi denildiğinde akıllarına çok 
yüksek bütçeli reklam kampanyalarının gelmesi, bu kanala büt-
çe ayırmalarını zorlaştırıyor. Oysa etkili bir halkla ilişkiler ve dijital 
pazarlama stratejisiyle markalaşma hedefinde ciddi yollar kat 
etmek mümkün. Optimum bütçelerle doğru ve amaca yönelik 
yol haritalarıyla tutundurmaya ve ürüne olan talebin artmasına 
destek sağlanabilir. Üstelik markalaşan KOBİ’ler çok daha geniş 
bir piyasada söz hakkı elde edebilir.
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