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Merhabalar,

KOBİLIFE temmuz sayımız ile karşınızdayız. Temmuz sayımızda 
birbirinden önemli ‘özel röportajlarla siz kıymetli okuyucularımıza 
merhaba diyoruz. Son günlerin en önemli gündem maddesi elektriğe 
gelen zam. Son yıllarda art arda elektriğe, doğalgaza yapılan zamlar 
özellikle KOBİ’lerin korkulu rüyası oluyor. KOBİ’ler, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklardan bu ve benzeri 
konularda destek bekliyor. 

KOSGEB desteklerini de temmuz sayımızda özellikle işledik. Bu 
bağlamda 5 milyar liralık KOBİ desteğinde ilk ödemelerin başladığını 
belirtmekte fayda var. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, 5 milyar 
liralık destek paketinde ilk ödemelerin başladığını belirterek, 
“Türkiye’nin büyük çaplı ihracat yapan şirketlerini tedarik konusunda 
besleyen küçük ve mikro ölçekli işletmelerin ayakta kalmalarını 
destekliyoruz” dedi. Ayrıca KOBİ’lere KOSGEB desteğinin kapsamının 
genişletildiğini; mikro ölçekli işletmelere 30 bin, küçük ölçekli 
işletmelere ise 75 bin lira faizsiz desteğin olduğunu da bigilerinize 
sunmakta fayda var. Nisan sonunda duyurulan KOBİ’lere yönelik 5 
milyar liralık faizsiz finansman destek paketinin ikinci fazına yönelik 
başvuruları daha esnek koşullarda başladı. Geri ödeme 2024’te 
başlayıp 2026’da bitecek.

Türkiye’nin ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
47 artış kaydetti ve 19,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat yüzde 
38,9 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Böylece haziranda dış ticaret 
açığı 2,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye 
ekonomisi haziran ayında 19,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
Bu rakam ihracatta yıllık bazda yüzde 47 artış anlamına geliyor. İthalat 
ise yüzde 38,87’lik artışla 22,7 milyar dolar olarak açıklandı. 

KOBİLIFE temmuz sayımızda catering ve hazır yemek konusunu 
dosya olarak işledik. Hazır yemek ve catering alanında kalitenin 
her geçen gün arttığı ve rekabetin de kalite odaklı iyice kızıştığı bir 
sektörde yeni yeni firmaların da köklü firmalarla aynı sahada rekabet 
etmesini bu sayımızda sizler için işledik. Catering sektöründe butik 
işler yapan, catering sektörüne yeni bir ivme kazandıran firmaları ve 
sektörün köklü firmalarını dosya konumuzda ele aldık.

KOBİLIFE dergisi olarak her sayımızda birbirinden önemli konu ve 
konuklarla karşınızdayız. Bundan sonraki sayılarımızda da siz değerli 
okuyucularımıza en güncel haberleri sunacağız. Bir sonraki sayımızda 
görüşünceye kadar hoşçakalın…

Ahmet Doğan

burcinolca@kobilife.com

EDİTÖRDEN...
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MASTERCARD VE OCTET İŞ BİRLİĞİ!
POS Cihazı Olmayan İşletmeler de Kartlı Ödeme Kabul Edebilecek

Pandeminin etkisiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
(KOBİ) dijitalleşme süreci ivme kazanıyor. Ticari 
varlığını sürdürmek için dijital adaptasyona yönelen 
KOBİ’ler, büyük ölçekli işletmelere göre dijital 
dönüşüm konusunda daha çok desteğe ihtiyaç 
duyuyor. Özellikle tahsilat ve ödeme konusunda 
KOBİ’ler alternatif yöntem arayışına giriyor. Bu 
noktada kredi kartlarının sunduğu taksit ve 
vadelendirme seçenekleri KOBİ’lerin kurumsal 
alışverişlerinde yardımına koşuyor. KOBİ’lerin dijital 
dönüşümü ve sürdürülebilir büyümede destekçisi 
olan Mastercard, ticari ödemelerde çözüm ortağı 
Octet ile bir araya gelerek “Mastercard Ticari 
Ödemeler Platformunu” işletmelerin kullanımına 
sundu. Platform, KOBİ’lerin ticari işlemlerini; gerçek 
zamanlı, daha güvenli ve daha verimli bir şekilde 
yöneterek işlerini büyütmelerine yardımcı oluyor.

MASTERCARD TİCARİ ÖDEMELER 
PLATFORMU İLE ÜCRETSİZ KATMA 
DEĞER

Mastercard Ticari Ödemeler Platformu’na üye olan 
ticari kart sahibi KOBİ’ler, üyelik ücreti ödemeden 
Mastercard ve iş ortağı Octet’in birlikte sunduğu 
ve yalnızca işletmeler arası alışverişlerde kullanılan 
online ödeme çözümlerinden faydalanıyor. 
Mastercard ve Octet, ölçeği fark etmeksizin tüm 
işletmelerin platforma kaydolup işletmeler arası 
alışverişlerinde bu platforma girerek, internet 
üzerinden güvenli bir şekilde tahsilat veya ödeme 
yapmasına olanak tanıyor. Mastercard güvencesiyle 
bir süredir kullanıma açık olan platform üzerinden 

gerçekleştirilen tüm işlemler BDDK lisanslı, TCMB’ye 
raporlayan ödeme kuruluşu olan Octet üzerinden 
gerçekleştiriliyor.

KOBİ’LERİN TİCARİ HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRACAK

Ticarette finansal desteğe en çok ihtiyacı olan ticari 
kart sahibi KOBİ’ler, tedarikçilerinde POS cihazı 
olmasa da Mastercard Ticari Ödemeler Platformu’na 
kaydolarak kredi kartlarıyla ödeme yapabiliyor ve 
taksitle ödeme imkanlarından faydalanabiliyorlar. 
Online işlem akışı sayesinde tüm tedarik işlemlerinin 
ve ticari belgelerin yönetiminin kolaylıkla 
gerçekleştirilmesini sağlayan platform ile KOBİ’ler 
kendi ödeme şartlarını belirleme ayrıcalığına sahip 
oluyor; peşin ödeme indirimi veya taksitle ödeme 
gibi seçeneklerden faydalanabiliyorlar.

Ticari alışverişlerde yalnızca alıcıya değil satıcıya da 
ödeme kolaylıkları sunan Mastercard Ticari Ödemeler 
Platformu, satış yapan KOBİ’lerin müşterilerine, 
kredi kartı ile ödeme yapabilme imkânı sunmasını 
sağlıyor. Bununla beraber alıcılarına hem kendi 
belirledikleri şartlarla taksit yapabilme, hem de 
bankaların önerdiği ücretsiz taksit imkanlarından 
yararlanma seçenekleri sunabiliyorlar. Satıcılar 
ise, taksitli bile olsa tüm ödemeleri anında tahsil 
edilebiliyorlar.

TÜM KOBİ’LERE HİTAP EDİYOR

Özellikle POS cihazını sıklıkla kullanmayan veya her 

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel 
Müdürü Yiğit Çağlayan pandeminin ilk 
döneminde KOBİ’lerin dijitalleşmede önemli bir 
ivme kazandıklarına değinerek; “Dijital dönüşüm 
ile yalnızca büyük firmaların değil, mikro, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin varlığını da sürdürülebilir 
kılmayı hedefliyoruz. Ülke ekonomisine büyük katkı 
sağlayan KOBİ’lerin ticari ödemelerde avantajlara 
sahip olması için ticari ödemeler ortağımız Octet ile 
Mastercard Ticari Ödemeler Platformu’nu geliştirdik. 
Kurumlar arası ticari faaliyetlerde gerçekleşen 
ödemeler, toplam ödemeler içinde hacimsel olarak 
çok büyük bir payı temsil ederken, bu ödemelerin 
yalnızca %13-15’i kart ile gerçekleştiriliyor. Bu 
yüzde bile bugün toplam kartlı ödemelerin beşte 
birine denk geliyor. Dolayısıyla, KOBİ’lerin dijital 
dönüşüm yolculuğunda, onların ödeme alması veya 
yapmasını kolaylaştırmak adına dijitalleştirmeyi 
çok önemsiyoruz. Tüm ticari kart sahiplerinin 
kullanımına açık olan online Octet Portal hem alıcı 
hem de satıcıya sunduğu kredi kartıyla ödeme ve 
taksitlendirme fırsatlarıyla Türkiye’de KOBİ’lerin 
dijital dönüşümünü başka bir boyuta taşıyacak.”

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü 
Yiğit Çağlayan

Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan

Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen 
Fidan, Mastercard ile gerçekleştirdikleri iş 
birliğinden çok mutlu olduklarını ve ister alıcının 
ister satıcının Mastercard’ın ticari ödemeler ortağı 
Octet ile güvenli tahsilat ve ödeme ayrıcalıklarını 
yaşayacaklarını belirterek, “Pandemi ile birlikte tüm 
dünyada şirketler arasında ödeme vadelerinin süresi 
değişti. Uzayan vadeler ve yapılamayan tahsilatlar 
tüm piyasaları etkiledi. COVID-19 ile ticaretin paraya 
el değmeden gerçekleşme oranı ve hızı arttı. Bu iş 
birliği ile Octet kullanan bir satıcı POS’u olmasa da 
kartla ödeme kabul edebilirken, müşterisine taksit 
imkânı sunabilecek. Alıcı ise satıcının POS’u olmasa 
da kartla ödeme yapabilecek ve dilediği taksit 
koşullarını belirleyebilecek. Hem alıcı hem de satıcı 
mutlu olacak” dedi.

Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, Octet ile bir araya gelerek 
Mastercard Ticari Ödemeler Platformu’nu ticari işletmelerin kullanımına 
sundu. Platform ticari kart sahiplerinin, satın alma yapacakları işletmelerde 
POS cihazı olmasa da kartlarıyla ödeme yapıp, taksit imkanlarından 
faydalanabilmesini sağlıyor.  Aynı şekilde POS cihazı bulundurmayan B2B 

işletmeler de bu platform üzerinden kart kabul edip taksit sunabiliyor.

“ “

bankadan POS cihazı temin etmek istemeyen 
küçük ve orta ölçekli işletmelere, avantaj sağlayan 
ve online bir uygulama olmasıyla dikkati çeken 
platform; tüm KOBİ’lerin kullanımına açık olup, 
kullanıcıları için dijital ve sorunsuz bir ticari deneyim 
yaratıyor.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ AKBANK TİCARİ 
KART MÜŞTERİLERİ FAYDALANACAK

Mastercard Ticari Ödemeler Platformu’nun 
Türkiye’deki ilk partner bankası ise Akbank oldu. 

Büyük kurumlara kıyasla KOBİ’lerin teknolojik 
desteğe erişmesinin zorluklarını gören Mastercard 
ve Octet ikilisi; Akbank ile güçlerini birleştirerek 
Mastercard  Ticari Ödemeler Platformu’nu 
Akbank bünyesindeki ticari kart sahibi KOBİ’lerle 
buluşturacak. 

Mastercard logolu Axess Business sahipleri, 
bu platform üzerinde lansmana özel vade 
farksız +2 taksit ve özel indirim avantajlardan 
faydalanacak.

Mastercard, Octet ve Akbank iş birliği ile 
KOBİ’lere verilen teknolojik desteğin kullanımının 
yaygınlaşması ve sağladığı taksitlendirme 
imkanlarıyla işletmeler arası alışverişlere bir 
nefes olması hedefleniyor. KOBİ’lerin ticaretinde 
dijitalleşme fırsatı sunan platform işletmeler 
arası alışverişleri canlandıracak.
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Bomaksan 2020 Yılında Yüzde 100 
Büyüdü

Endüstriyel tesislerin toz, gaz ve duman prob-
lemlerine yönelik çözümler geliştiren Bomaksan, 
profesyonel hava temizleme sektörünün büyüme 
hedeflerini açıkladı. Bomaksan’ın Genel Müdürü 
R. Bora Boysan, sektörün ihracatla büyüdüğünü 
ve büyümesini pandemiyle hızlandırdığını, pande-
miyle birlikte 2021 yılında da artan kaliteli iç ortam 
hava talebiyle sektörün büyümesini sürdüreceğini 
ve büyümenin yüzde 200 olacağını söyledi.

Özdilek Holding Yatırımlarında Hız 
Kesmiyor!

Özdilek yeni departman mağazasını Sakarya’da 
açtı! Özdilek, perakende sektöründe her yıl büyü-
yerek devam eden mağazacılık yolculuğuna yeni 
bir halka daha ekledi. 

OLED Ekranlı ASUS Dizüstü 
Bilgisayarla Renkler Daha Canlı, Daha 
Gerçek 

Asus’un OLED ekranlı dizüstü bilgisayar modelleri, 
gerçeğe yakın canlı renkleri ile kullanıcılarına adeta 
görsel şölen yaşatıyor. Sinema sınıfı %100 DCI-P3 
ve %133 sRGB aralığında, PANTONE® onaylı geniş 
bir renk paletine sahip OLED panelli ASUS’lar, en 
düşük parlaklık ayarında bile izleme deneyimini üst 
seviyelere taşıyor.

Yaza Formda Bir Başlangıç Yapın

Havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonu da gel-
di. Yaza formda bir giriş yapmak için spor şart. 
Tchibo Denge Tahtası, Tchibo Antrenman Bandı, 
Tchibo Fitness ve Masaj Topu ile çalışarak hem 
sağlığınızı hem de fit görünüşünüzü koruyun.
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Şafak Öğün, İş Finansal Kiralama A.Ş. 
Genel Müdürü Olarak Atandı
1974 yılında Ankara’da doğan U. Şafak Öğün, 1995 yılında Bilkent 
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Türkiye 
İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda müfettiş yardımcısı olarak 
iş hayatına başlamış, 2002 yılında University of Birmingham’da 
Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans eğitimini 
tamamlamıştır. Türkiye İş Bankası’nda, sırasıyla Teftiş Kurulu Başkan 
Yardımcısı, Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü ve 
Güneşli Kurumsal Şube Müdürü olarak görev yapmış, TSKB ve İş Faktoring 
yönetim kurulu üyeliklerinde de bulunmuştur. Öğün, 10 Mayıs 2021 tarihi 
itibarıyla İş Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı.

Salgında Kuruyemişten 
Vazgeçmedik, 2020’de 514 Bin Ton 
Kuruyemiş Tükettik
2020 yılı pandemi döneminde evde kalma süreci, Türk halkını 
kuruyemiş ve kuru meyve tüketimine yöneltti. Uzun saatler 
boyunca kapalı alanlarda vakit geçirmek, atıştırmalık tüketimini 
önemli ölçüde artırdı. Türkiye’de hanelerin ortalama yüzde 
98’ine kuruyemiş girdiğini aktaran Peyman CEO’su Kaan Baral, 
“Pandemi döneminde kuruyemiş talebindeki artışa bağlı olarak, 
ambalajlı kuruyemiş pazarı, ciroda yüzde 45 oranında büyüdü” 
dedi.

KOBİ’lerin Yanında Olan Ekol İle 
E-İhracat Çok Daha Hızlı Ve Kolay
E- ticareti büyüme stratejilerinin merkezine alan Ekol Lojistik, 
karayolu taşımacılığında mikro gönderileri kapsayan hızlı servisi 
e-ihracat hizmetine başladı. Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu 
Akyol Ekiz “Ürünlerini e-ticaret platformlarından satışa sunan 
yerli üreticilere yeni hizmetimiz sayesinde gümrük müşavirine 
ihtiyaç duymadan, daha az bürokrasiyle en hızlı şekilde yurt 
dışındaki nihai müşterilerine ulaştırmalarını sağlıyoruz. Bu 
özelliğiyle e-ihracat hizmetimizin KOBİ’lerimiz için büyük 
avantaj yaratarak onların büyümelerine katkı sağlamasını 
bekliyoruz” dedi.

Kiralamak mı, Satın Almak mı?
Koronavirüs salgını ile birlikte toplu taşıma kullanmak 
yerine bireysel araçlara artan talep; üretiminde yaşanan 
aksamalar, kurda yaşanan dalgalanmalar, çip krizi gibi 
birçok neden ile birleşince sıfır ve ikinci el araç piyasasında 
ki fiyatlar da epey yükseldi.  Bu astronomik fiyatların yanı 
sıra kredi faizlerinin de yüksek olması, ‘Kiralamak mı?’ yoksa 
‘Satın almak mı’ sorularını da gündeme getiriyor. miniyol.
com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “Eğer araç değiştirmekten 
hoşlanan ve her gün araba kullanmaya ihtiyacı olmayan 
biriyseniz, kiralama seçeneği sizin için daha mantıklı 
olabilir” dedi.

Yeni 508 Peugeot Sport 
Engıneered’ın Reklam Filminde 
Ünlü Tenisçi Novak Djokovıc Boy 
Gösteriyor!
Peugeot’nun Uluslararası Marka Elçisi Novak Djokovic, 
Yeni 508 Sport Engıneered ile Reklam Kampanyasında 
Buluştu! 

Güne Canlı Ve Dinç Başlamak İçin: 
Hengo
Embil Ailesi, dördüncü nesil ile sektöre dönüş yaparken, ilk 
ürün Hengo oldu. Empharma Ltd’nin kurucu ortağı İpek 
Embil, yoğun iş temposunun veya eğlenceli bir partinin 
ardından güne daha dinç ve canlı başlamak isteyenler 
için tecrübeli ekibi ile birlikte Hengo’yu geliştirdi. Hengo, 
içeriğindeki vitaminler, amino asit ve diğer içeriklerle doğal 
gıda takviyesi sınıfına giriyor. 

Paraşüt KOBİ’leri Zahmetsiz 
E-Ticarete Taşıyor
Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, KOBİ’lerin 
e-ticaret süreçlerindeki tüm operasyonlarını uçtan uca dijital 
hale getiren “Paraşüt e-Ticaret” paketine yeni özellikler ekledi. 
Varyantlı ürün yönetimi ve farklı pazaryerleri için farklı fiyat 
belirleme özellikleri sayesinde işletmeler ürünlerini diledikleri 
kategorilere ayırıp tek ekrandan kolayca yönetebilecek. Desi 
hesaplama, toplu e-fatura ve basit satış raporları oluşturma 
da pakete eklenen yeni özellikler arasında yer alıyor. 

Orka Holding, Kanadalı World 17 
Group İle Güçlerini Birleştirdi
Damat Tween ve D’S Damat’ı bünyesinde bulunduran 
Orka Holding, Amerika kıtasında büyümek üzere Kanada 
merkezli yatırım danışmanlığı ve markalaşma şirketi 
World17 Group ile anlaşma yaptı. Orka Holding, anlaşma 
ile 2023 yılına kadar Amerika kıtasında 10 mağazaya 
ulaşmayı ve yoğun e-ticaret operasyonu büyüterek 
kıtada yüksek marka bilinirliğine ve satış hacmine 
erişmeyi hedefliyor. 
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Bir çok alanda yetkin ve uzman yazılımcı ihtiyacınızı 
Omreon ile karşılayabilir, Dijital dönüşüm projelerinizi 

hızla hayata geçirebilirsiniz.

İş Zekası ve Raporlama 
Danışmanlık Hizmetleri

Yazılım Geliştirme ve 
Dış Kaynak Hizmetleri 

Analiz, Tasarım ve 
Entegrasyon Hizmetleri

Uçtan Uca Uçtan Uca Yazılım 
Projeleri Geliştirme 
ve Yönetimi

Kişiye Özel Tasarlanmış Lüks Araçlara İlgi Arttı

Dünyada yükselen bir trend olan kişiye özel araç merakı 
Türkiye’de de ilgi görüyor. Kişiye özel tasarlanmış, birbi-
rinden özel opsiyonlara sahip lüks araç satış konseptine 
yönelik hizmet veren Awcı Motors Kurucusu Serhat Avcı, 
“Otomobiller kullanıcılar için artık yaşam alanı oldu. Pan-
demiye rağmen lüks araçlara talep arttı.” dedi.

Volvo Trucks, Yeni Volvo FM’i Tanıttı

Temsa İş Makinalarının distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo 
Trucks, daha yüksek seviyede konfor, güvenlik ve yakıt verim-
liliği sağlayan yeni Volvo FM’in tanıtımını gerçekleştirdi.

DS Store Bodrum’da Açıldı

Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv sektörüne uyarla-
mayı amaçlayan DS Automobiles, Türkiye’deki beşinci 
DS STORE’u Bodrum’da hizmete açtı. Otomobil satış 
noktasından ziyade oldukça lüks bir butiği andıran DS 
STORE Bodrum, aynı zamanda satış ve servis hizmet-
lerini bir arada sunmasıyla öne çıkıyor. 

Station Wagon Sınıfına Peugeot Şıklığı Getiren 
Yeni Peugeot 308 SW Tanıtıldı

Yeni modelleriyle tamamen özgün bir siluete sahip olan 
PEUGEOT markası, yeni PEUGEOT 308 SW’yi görücüye çı-
kardı. PEUGEOT’nun ilk kez kompakt hatchback modeli 
yeni PEUGEOT 308’de gösterdiği yepyeni tasarım dili bu 
kez yeni PEUGEOT 308 SW’de karşımıza çıkıyor. 
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Sigorta Karşılaştırma Platformu, 
Egzoz Gazı Emisyonunu Azaltmak 
İçin Harekete Geçti!

Dijital sigorta platformu sigortaladım.com, trafik 
sigortası satın alan herkese araç muayene istas-
yonlarında egzoz gazı emisyon ölçümü hizmetini 
ücretsiz sunacağını duyurdu. Platform, başlattığı 
bu kampanya ile araç sahiplerinin çevre bilincini 
artırmayı hedefliyor.

DHL Express Türkiye, KOBİ’lere 
E-Ticaret Anlattı

DHL Express Türkiye, ‘B2B E-Ticaret Yeni Pazar-
lar, Yeni Rotalar’ başlıklı webinar’ında KOBİ’le-
re e-ticaret eğitimi verdi. Ticaret Bakanlığı’nın 
da katılım sağladığı webinar’da KOBİ’ler için 
B2B’de e-ticaretin önemine ve değişen iş mo-
dellerine değinildi.

Cool Digital Solutions’a 1 Yılda 11 
Ödül

Girişimcilerin ve kurumsal müşterilerin web ve 
mobil dünyasında daha görünür olmaları adına 
çözümler üreten Cool Digital Solutions ödüle doy-
muyor. Son bir yıl içinde IT Governance, Internati-
onal Data Corporation (IDC), Clutch, TiEcon gibi 
önemli kurumlardan tam 11 ödül alan Cool Digital 
Solutions, Türkiye’de “Project House” konseptini 
başarılı şekilde uygulayabilen sayılı şirket arasın-
da yerini aldı. 

Marshall’dan Bahçe Mobilyaları 
Bakımı İçin Mükemmel Çözümler

Yaz geldi, bahçeli evlerde ve yazlıklarda kış ayla-
rında yıpranan ahşap ve metal bahçe mobilyaları-
na, teras ve bahçe çitlerine bakım yapmayı plan-
layanlar için Marshall, etkili çözümler sunuyor. 
Firma, ilk günkü gibi şık ve bakımlı ahşaplar için 
Cuprinol, metallerde mükemmel sonuç için ise 
Hammerite marka ürünlerini öneriyor. 

Kaleseramik, ABD’nin En Büyük 
Seramik Fuarı Coverings 2021’e 
Hazırlanıyor

Kaleseramik, ABD pazarı özelinde dünyanın en 
önemli ihtisas fuarı olarak kabul edilen Coverings 
2021’e katılmaya hazırlanıyor. Kaleseramik Genel 
Müdürü Altuğ Akbaş: “Seramiğin geldiği son nok-
tayı dünyaya yeniden tanıtacağız” dedi.

UTİB İpek Böceği İhracat Ödülleri 
Sahiplerini Buldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, 2020 yılının en 
başarılı ihracatçı firmalarını ödüllendirdi. İpek 
Böceği İhracat Ödülleri kapsamında 49 ödül ve 
68 ihracat başarı sertifikası verildi.

Renault Mais Müşteri 
Memnuniyetinde Liderliğini Sürdürdü

Türkiye’nin en iyi müşteri deneyimini yaşatan 
markalarını belirleyen Şikayetvar A.C.E Awards’ta 
Renault ve Dacia, 2020 yılı sonuçlarına göre ken-
di kategorilerinde* zirvede yer alarak Diamond 
ödüllerin sahibi oldu.

Güneşsiz Berlin’de Zorunlu Olan GES 
Türkiye’de İlgi Bekliyor: 8 m2 Çatısı 
Olan Binlerce Lira Kazanacak

Türkiye, aydınlanmak, ısınmak ve seyahat etmek 
için güneş enerji sistemi ‘GES’te onlarca milyar-
lar TL’lik ekonomik potansiyele sahip. Buna karşın 
Türkiye’de GES kurmak zorunlu değil gönüllü. Al-
manya’nın en az güneş alan şehirlerinden Berlin 
ise ‘güneş şehri’ ilan edildi ve 2023 yılında yeni 
binalar dâhil tüm çatılara GES kurulması zorunu 
kılındı. 
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İHRACAT HAZİRANDA YÜZDE 47 ARTTI: 
19,8 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin ihracatı haziran 
ayında geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 47 artış 
kaydetti ve 19,8 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. İthalat 
yüzde 38,9 artışla 22,7 
milyar dolar oldu. Böylece 
haziranda dış ticaret açığı 
2,9 milyar dolar olarak 
kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran 
ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. 
Buna göre Türkiye ekonomisi 
haziran ayında 19,8 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam 

ihracatta yıllık bazda yüzde 47 
artış anlamına geliyor. İthalat ise 
yüzde 38,87’lik artışla 22,7 milyar 
dolar olarak açıklandı. 

HAZİRANDA 2,9; YILIN İLK 
YARISINDA 21,2 MİLYAR 
DOLAR AÇIK

Yılın ilk 6 ayında ihracat yüzde 40,4 
artışla 99,6 milyar dolar; ithalat 
yüzde 28,2 artarak 121,3 milyar 
dolar oldu. Dış ticaret açığı haziran 
ayında 2,9 milyar dolar olurken 
Türkiye ekonomisi yılın ilk yarısını 
21,2 milyar dolar ticaret açığıyla 
tamamladı. Haziran ayı verilerine 
göre, dış ticaret hacmi, yüzde 
42,50 artarak 42 milyar 434 milyon 

dolara ulaşırken 
ihracatın ithalatı 
karşılama oranı 
yüzde 87,3 oldu. 
Altın hariç ihracatın 
ithalatı karşılama 
oranı ise yüzde 
87,8 seviyesinde 
gerçekleşti.

EN FAZLA 
İHRACAT 
ALMANYA; EN 
FAZLA İTHALAT 
ÇİN

2021 yılı Haziran 
ayında en fazla 
ihracat yapılan ülke 
Almanya (1 milyar 
704 milyon dolar) 
olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla ABD (1 
milyar 346 milyon 
dolar) ve İngiltere 
(1 milyar 268 milyon 
dolar) izledi. 2021 
yılı Haziran ayında 

en fazla ithalat yapılan ülke 
Çin (2 milyar 858 milyon dolar) 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla Rusya 
Federasyonu (2 milyar 330 milyon 
dolar) ve Almanya (1 milyar 920 
milyon dolar)  yer aldı. Ticaret 
Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamada şöyle denildi: “2020 yılı 
Mart ayından itibaren, tüm dünyayı 
hem sosyal hem de ekonomik 
anlamda çok büyük oranda 
olumsuz etkileyen Covid-19 salgını 
nedeniyle dünya ekonomilerinde 
yaşanan daralmanın olumsuz 
etkilerinin, hem ülkemizin hem de 
dünya ekonomilerinin normalleşme 
sürecine girdiği 2020 yılı Haziran 
ayından itibaren ortadan kalkmaya 
başladığı görülmektedir. 2021 yılı 
Ocak ayında ihracatımız 15 milyar 
21 milyon dolar, Şubat 15 milyar 
956 milyon dolar, Mart ayında ise 
18 milyar 966 milyon dolar, Nisan 
ayında 18 milyar 768 milyon dolar, 
Mayıs ayında 16 milyar 498 milyon 
dolar ve Haziran ayında ise 19 milyar 
773 milyon olarak gerçekleşerek, 
tüm zamanların en yüksek ihracat 
değerine ulaşmıştır. Enerji hariç 
olarak bakıldığında, Haziran 
ayında ihracatın ithalatı karşılama 
oranı yüzde 100,5 seviyesine 
yükselmiştir. Ocak-Haziran 
döneminde ise bu oranın yüzde 
94,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Diğer taraftan, işlenmemiş veya 
yarı işlenmiş altın dış ticareti 
hariç olarak bakıldığında, Haziran 
ayında ihracatın ithalatı karşılama 
oranı yüzde 87,8 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 
döneminde ise bu oran yüzde 84,4 
seviyesine yükselmektedir.” İhracat 
bir önceki döneme göre yüzde 19,12 
oranında artarak 199 milyar 567 
milyon dolar, ithalat ise yüzde 19,10 
oranında artarak 246 milyar 711 
milyon dolar oldu.
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5 MİLYAR LİRALIK KOBİ DESTEĞİNDE
 İLK ÖDEMELER BAŞLADI

KOBİ’lere KOSGEB desteğinin kapsamı genişletildi: 
MİKROYA 30 BİN, KÜÇÜĞE 75 BİN LİRA FAİZSİZ DESTEK

KOSGEB Başkanı Hasan 
Basri Kurt, 5 milyar liralık 
destek paketinde ilk 
ödemelerin başladığını 
belirterek, “Türkiye’nin 
büyük çaplı ihracat 
yapan şirketlerini tedarik 
konusunda besleyen küçük 
ve mikro ölçekli işletmelerin 
ayakta kalmalarını 
destekliyoruz” dedi.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri 
Kurt, COVID-19 salgınından 
etkilenen imalat sektörü ve bu 
sektörü tamamlayıcı alanlardaki 
mikro ve küçük ölçekli işletmelere 
verilen desteklere ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Şu 
an gündemlerinde, salgından 
etkilenen imalatçı mikro ve küçük 
işletmelere yönelik 5 milyar liralık 
destek paketinin bulunduğunu 
anımsatan Kurt, “Birinci fazda 
ihtiyacın belirlenmesi ve desteğin 
daha zor durumda olana gitmesini 
amaçlamıştık. Burada öncelikli 
hedef kitlemiz 2019’dan 2020’ye 
geçiş sürecinde yüzde 25’lik ciro 

kaybı yaşayanlar ve buna rağmen 
personelini işten çıkartmamış 
olanlardı. Ayrıca daha önce işe 
devam kredisi veya KOSGEB’den 
girişimcilik kredisi kullanmamış 
olanları gözettik. 5 milyar liralık 
destek paketinin ilk ödemelerine 
30 Haziran itibarıyla başladık.” 
dedi. Kurt, ikinci fazda ise az da 
olsa ciro kaybı yaşayanları da 
sisteme dahil ettiklerine dikkati 
çekerek, “Burada, işe devam kredisi 
veya KOSGEB girişimcilik kredisi 
kullanmış olanları da kapsama 

aldık. İlk fazda şartları taşımayanlar 
da yeniden başvuru yapabilecek. 
Bu programdaki temel amacımız, 
salgın sonrası işletmelerimizin bir 
çıkış sağlayabilmeleri. Türkiye kriz 
sonrası döneme diğer ülkelere 
göre daha çabuk adapte oluyor. 
Bizim odaklandığımız nokta, 
salgın sonrası hızlı bir tempoyla 
iş hayatının yüksek enerjisine 
kavuşmasını sağlamak.” ifadesini 
kullandı.

İKİNCİ FAZ BAŞVURULARI 
SÜRÜYOR

Salgından etkilenen İmalatçı Mikro 
ve Küçük İşletmeler Hızlı Destek 
Programı’nın birinci fazına ilişkin 
başvurular 3-21 Mayıs arasında 
alındı. Şartların kolaylaştırıldığı 
ikinci faz başvuruları, 21 Haziran’da 
başladı. Mikro ve küçük ölçekli 
işletmeler, 9 Temmuz’a kadar 
“www.turkiye.gov.tr” internet 
adresinden programa başvuru 
yapabilecek.

Nisan sonunda duyurulan KO-
Bİ’lere yönelik 5 milyar liralık 
faizsiz finansman destek pake-
tinin ikinci fazına yönelik baş-
vuruları daha esnek koşullar-
da bugün başlıyor. Geri ödeme 
2024’te başlayıp 2026’da bite-
cek.

Pandemiden olumsuz etkilenen ima-
latçı mikro ve küçük işletmelere yö-
nelik mayıs ayında uygulanan hızlı 
destek programının ikinci fazına baş-
vurular, ilk programı göre biraz daha 
esnetilerek başladı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Nisan sonunda duyur-
duğu destek programı kapsamında 
mikro işletmelere 30 bin lira, küçük 
işletmelere 75 bin liraya kadar faiz-
siz destek verilecek. Geri ödemeler 
2024 yılında başlayacak. Programın 
ilk aşamasında pandemiden en çok 
etkilenen işletmelerden, 2020 yılında 
2019’a göre ciro kaybı yaşayanlar ya-
rarlanabiliyordu. Desteğin ikinci fa-
zında ciro kaybı şartı kaldırılarak, ciro 
artışı olmayanların da yararlanması 
öngörüldü. Yani 2020’de 2019’a göre 
net satış hasılatı karşılaştırıldığında, 
gelir artışı olmayan işletmeler bu 
programdan yararlanabilecekler.

İKİNCİ DESTEK DE ALINABİ-
LECEK

İlk programdan farklı olarak bu kez 
İşe Devam Kredisinden 250 bin lira-
ya kadar kullanmış olan işletmeler 
ile daha önce KOSGEB’den girişim-
cilik kredisi almış olan işletmeler de 
ikinci destekten yararlanabilecekler. 
Kamuya olan borcunu yapılandıra-
cağını bildiren işletmelerin başvurusu 
alınacak, ancak ödeme aşamasında 
borcun yapılandırıldığı tespit edildik-
ten sonra ödeme yapılacak.

4’ER AY ARAYLA 6 TAKSİT

Arada bankanın olmayacağı destek 
paketinde, firmaların parası KOSGEB 
tarafından birbirini takip eden 3 ay 
içinde ödenecek. Mikro işletmeler 30 
bin lira, küçük işletmeler ise 75 bin lira 
destek alacak. Firmalar bu kredilerin 
geri ödemesine 2024 yılında başla-
yacaklar ve 4’ey ay arayla 6 taksitte 
ödeyecekler. Başka bir ifade ile kredi-
lerin ödemesi 2026 yılında tamam-
lanmış olacak.

KİMLER, NASIL YARARLANABİLECEK?

COVID-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler 
ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel 
Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmeler yararlanacak. Diğer KOSGEB 
destek programından farklı olarak bu yeni programda kurul veya komite 
değerlendirme prosedürü olmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK ağırlıklı 
resmi kayıtlara göre başvuru ve uygunluk kriterlerini karşıladığı belirlenen 
KOBİ’ler için başvuruyu takiben ödeme işlemleri başlatılacak. Ödemeler 3 ay 
karşılığında 3 taksitte yapılacak. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, 
SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını belirli bir seviyede muhafaza ediyor 

olduğu kontrol edilecek.
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KOBİ’LER ÜRETİME VE ÜRÜN GELİŞTİRMEYE 
DEVAM ETMEYİ HEDEFLİYOR

TÜRKONFED ve Paynet’in 11 ilde 
1.000 KOBİ ile görüşerek yaptı-
ğı “KOBİ’lerin Dijital ve Finan-
sal Karnesi” araştırmasının, 
“Finansal Okuryazarlık ve İndi-
katörler” başlıklı ikinci fazı ya-
yımlandı. Rapora göre, KOBİ’ler 
önümüzdeki üç yıl içinde en faz-
la üretime ve ürün geliştirmeye 
yönelik yatırım gerçekleştirmeyi 
hedefliyor. İşletmeler bu süreç-
te kamu kuruluşlarından des-
tek planlarının oluşturulması, 
teşviklerin artırılması ve devlet 
destekli kredilerin verilmesini 
beklerken, finans kuruluşların-
dan ise uygun kredi koşulları 
talep ediyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfede-
rasyonu (TÜRKONFED) ve Paynet’in, 
KOBİ’lerin dijital, finansal, teknolo-
jik altyapıları ve gelişim seviyeleri ile 
gelecek beklentilerini tespit etmek 
üzere gerçekleştirdiği “KOBİ’lerin Di-
jital ve Finansal Karnesi” araştırma-
sının ikinci fazı yayımlandı. “Finansal 

Okuryazarlık ve İndikatörler” başlıklı 
bölümde, KOBİ’lerin finansal çözüm 
tercihleri, finansal yönetim ve finan-
sal olgunluk seviyelerine ilişkin sonuç-
lar paylaşıldı.

ORHAN TURAN: “KOBİ’LER 
YATIRIMA DEĞİL AYAKTA 
KALMAYA ODAKLANIYOR”

Ekonominin en kırılgan yapı taşı olan 
KOBİ’lerin, pandemi döneminin ağır 
şartlarına rağmen üretim ve yatırıma 
devam etmeyi hedeflediğini belirten 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Turan, araştırmanın ikinci 
fazının, işletmelerin finansmana eri-
şim sıkıntılarının artarak devam etti-
ğini bir kez daha ortaya koyduğunu 
söyledi. Turan, “Her türlü belirsizlik, 
afet ve pandemi gibi krizler öncelikle 
ekonominin lokomotifi olan KOBİ’leri 
etkiliyor. İşletmelerin önceliklerini de-
ğiştiren, üretim, yatırım ve istihdam 
kapasitelerini yeniden gözden geçir-
melerini sağlayan en önemli etkeni, 
kriz dönemlerinde finansman konu-
sunda yaşanan sıkıntılar oluşturuyor. 
Araştırmamız KOBİ’lerin geçmiş ve 
gelecek üç yıl içinde yatırımlardan 
çok sigorta, ödeme planı, nakit akışı-
nın sürekliliğini önceliklendirdiklerini, 
mevcut ekonomik koşullarda ayakta 
kalmaya odaklandıklarını gösteriyor” 
dedi. 

SERKAN ÇELİK: 
“KOBİ’LERİN FİNANSAL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
MÜCADELESİNE DESTEK 
OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Paynet CEO’su Serkan Çelik ise araş-
tırmanın ikinci fazına dair görüşlerini 
şöyle paylaştı: “Araştırmaya katılan 
KOBİ’lerin yüzde 60’a yakınının pan-
demide cirolarında yüzde 40’a varan 
kayıplar yaşadıklarını araştırmamızın 
ilk fazında görmüştük. Araştırmamı-
zın ikinci fazında da KOBİ’lerin de-

vam eden pandemi koşulları altında 
finansal olarak bir sürdürülebilirlik 
mücadelesi verdiklerine tanık oluyo-
ruz. KOBİ’ler finansal kurumlardan 
uygun kredi koşulları talep ederken, 
kamudan da destek planlarının oluş-
turulmasını bekliyor.”
 
KOBİ’LERİN YATIRIM 
ÖNCELİKLERİ ÖNÜMÜZDEKİ 
ÜÇ YILDA DA DEĞİŞMİYOR

KOBİ’lerin Dijital ve Finansal Karnesi 
araştırmasına göre 2017-2020 yılla-
rı arasında sırasıyla üretim (yüzde 
44,1), ürün geliştirme (yüzde 43), in-
san kaynağı (yüzde 35,9), dijital/tek-
nolojik (yüzde 32,4) ve tesis yatırımı 
(yüzde 30,7) gerçekleştiren KOBİ’ler, 
önümüzdeki üç yıllık dönemde de bir 
miktar düşüş görülmekle birlikte aynı 
alanlara yatırım yapmayı hedefliyor. 
Araştırmaya göre bu durum, KOBİ’le-
rin yetkinliklerini artırmaktan çok 
mevcut durumu korumaya yönelik 
önceliklendirme yaptığını ortaya ko-
yuyor.   

Paynet CEO’su Serkan Çelik TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Turan
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FİNANS

TÜRKİYE FİNANS VE INTERCITY’DEN
 TAŞIT FİNANSMANINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

KOBİ’LERİN KÂRI PANDEMİ DESTEKLERİYLE ZİRVEYE ÇIKTI

Türkiye Finans 
Katılım Bankası ve 
Intercity, Türkiye 
Finans’ın sektörde 
bir ilk olan yenilikçi 
iş modeli Hızlı 
Finansman ve 
Ödeme Platformu 
bünyesinde stratejik 
bir iş birliğine imza 
attı. 

Bireysel taşıt finansmanında 
2020’yi yüzde 8,9 pazar payı ile 
kapatan Türkiye Finans, bu iş 
birliği ile taşıt finansmanı alanında 
Türkiye’nin ilk 3 bankası arasına 
girmeyi hedefliyor.  Anlaşma 
kapsamında; Intercity’nin Türkiye 
genelindeki tüm bayileri Hızlı 
Finansman noktaları olarak taşıt 

finansmanı alanında hizmet 
vermeye başlayacak. Bu sayede 
alıcılar, Intercity bayilerinden 7 gün 
24 saat, kolay ve hızlı bir şekilde 
taşıt finansmanı başvurusunda 
bulunabilecek ve banka şubesine 
gerek kalmadan, ihtiyacın doğduğu 
anda ve yerde hayalini kurdukları 
aracın dakikalar içerisinde sahibi 
olabilecekler. Türkiye Finans, 
müşterilerine ihtiyaç duydukları 
hizmetleri banka şubesine gerek 
kalmadan, yer ve zamandan 
bağımsız olarak sunmaya devam 
ediyor. Banka, Türkiye’nin ikinci 
el araç satışı ve filo kiralama 
alanında lider şirketi Intercity 
ile Türkiye Finans’ın sektörde bir 
ilk olan, yenilikçi iş modeli Hızlı 
Finansman ve Ödeme Platformu 
bünyesinde stratejik bir iş birliğine 
imza attı. İmza töreni; Intercity 
Klasik Otomobil Müzesi’nde Türkiye 
Finans Genel Müdürü Murat 
Akşam ve Intercity Yönetim Kurulu 
Başkanı Vural Ak’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

HİÇBİR EK BELGEYE GEREK 
KALMADAN AVANTAJLI 
ORANLARLA TAŞIT 
FİNANSMANI İMKÂNI 

İş birliği kapsamında; Intercity’nin 
Türkiye genelindeki tüm bayileri 
Hızlı Finansman noktası olarak 
taşıt finansmanı alanında hizmet 
vermeye başlayacak. Tüm Intercity 
bayilerinde 50.000 TL’ye 18 ay 
vade ile yüzde 0’dan başlayan kâr 
oranlarının sunulduğu ve 150.000 
TL’ye kadar kullandırım yapılan 
taşıt finansmanına 7 gün 24 saat 
boyunca başvuru yapılabilecek. 
Alıcılar, nüfus cüzdanı haricinde 
hiçbir ek belgenin gerekli olmadığı 
finansman başvurularında 
hayalini kurdukları araca dakikalar 
içerisinde sahip olabilecekler. 

İHTİYACIN DOĞDUĞU 
ANDA VE YERDE 
FİNANSMAN DESTEĞİ

Türkiye Finans Katılım Bankası, 
Türkiye’de yirmiye yakın farklı 
sektörde faaliyet gösteren Hızlı 
Finansman bayileri ile taşıt ve 
ihtiyaç finansmanı, yedek hesap, 
kredi kartı başvurusu, sigorta 
teklifi, fatura, aidat ve kredi kartı 
ödemesi gibi farklı bankacılık 
hizmetlerini tek bir noktadan 
müşterilerine sağlıyor. Eğitimden 
sağlığa, beyaz eşyadan mobilyaya, 
elektronikten taşıta, farklı 
alanlarda faaliyet gösteren 14.000 
Hızlı Finansman bayisinde Türkiye 
Finans, müşterilerinin şubelere 
gitmesine ve ek prosedürlerle 
uğraşmasına gerek kalmadan, 
onlara ihtiyaçlarının doğduğu 
anda ve yerde çeşitli finansman 
destekleri, başvuru ve ödeme 
kolaylığı sunuyor.

FİNANS

COVID-19 önlemleri kapsamın-
da finansman sorunu ve işçilik 
maliyetlerine karşı desteklenen 
KOBİ’lerin karı rekor kırdı.

COVID-19 önlemleri kapsamında fi-
nansman sorunu ve işçilik maliyetle-
rine karşı desteklenen KOBİ’lerin karı 
rekor kırdı. İSO İkinci 500 listesinde 
yer alan kuruluşların yarattığı katma 
değerdeki milli gelir anlamında karın 
payı 2020’de yüzde 29,3’ten yüzde 
44,1’e çıktı. 500 şirketin üretimden 
net satışları yüzde 6 artarken, ihra-
catı da yüzde 1,2 yükseldi. İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) “Türkiye’nin İkin-
ci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020” 
araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 
Geçen ay açıklanan İSO 500 liste-
sinde olduğu gibi İSO İkinci 500’de 
de pandemi yılında devreye alınan 
uygun finansman destekleri etkisini 
hissettirdi. Kısa Çalışma Ödeneği ve 
uygun faizli kredi destekleriyle KO-
Bİ’lerin karlılığı rekor seviyeye çıktı. 
Kuruluşların yarattığı net katma de-
ğerin faktör gelirlerine göre dağılımı-
na bakıldığında, milli gelir anlamında 
karın payı 2020’de yüzde 44,1’e ulaştı. 
Bu pay 2019’da yüzde 29,3’tü. Yaratı-
lan katma değerde ödenen maaş ve 
ücretlerin payı yüzde 52,22den yüzde 
42’ye düşerken; ödenen faizlerin payı 
da yüzde 18,5’ten yüzde 13,9’a indi. 
2020 gibi pandemi koşullarının çok 
özel kıldığı, birçok işletmede kapan-
ma ve üretim yavaşlamasının yaşan-
dığı bir yılda, iç ve dış talepteki dalga-
lanmalara rağmen İSO İkinci 500’ün 
üretimden net satışları reel olarak 
yüzde 6,2 oranında büyüdü, 191 mil-
yar TL’ye ulaştı.

ÖZKAYNAKLARDA ARTIŞ 
UMUT VERİCİ

İSO İkinci 500 Araştırması sonuçlarıy-
la ilgili değerlendirmelerde bulunan 
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, pande-
minin yaşandığı 2020 gibi zorlu bir 
yılda, İSO İkinci 500’ün üretimden net 
satışlar, ihracat, istihdam, karlılık, fi-

nansman giderleri, teknolojik yapı, 
Ar-Ge harcamaları gibi birçok para-
metrede beklenenden parlak sonuç-
lar verdiğini söyledi. Satış karlılığından 
aktif karlılığına, faaliyet karlarından 
FAVÖK performansına kadar birçok 
karlılık göstergesinde gerçekleşen iyi-
leşmeye de dikkat çeken Bahçıvan, 
“İSO İkinci 500 açısından en parlak 
verileri karlılık tarafında görmemizin 
nedenlerini sıralayacak olursak; yıl 
genelinde emtia fiyatlarının düşük 
seyretmesi, elverişli kredi koşulları ve 
özellikle yılın ikinci yarısındaki düşük 
faiz oranları gibi destekleyici uygu-
lamalar, firmaların operasyonel ma-
liyetlerini sınırlayarak kar marjlarını 
yüksek tuttu. Bu gelişmelerin, özel-
likle İSO İkinci 500 şirketlerinin öz-
kaynaklarında yüzde 22 gibi güçlü bir 
artışı ortaya çıkarmasını umut verici 
olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini 
kullandı.

KOBİ’LER DAHA FAZLA 
TEŞVİK EDİLMELİ

KOBİ’lerimizin ihracat performan-
sının da belirgin bir şekilde Türkiye 

ihracatından ayrıştığının altını çi-
zen Bahçıvan, “Bu zor yılda Türkiye 
ve sanayi sektörü genelinde olduğu 
gibi İSO 500’de de ihracat kaybı ya-
şanırken, İSO İkinci 500’ün ihracatını 
yüzde 1,2 artırması her türlü takdiri 
hak ediyor” dedi. İSO İkinci 500 kap-
samındaki şirketlerde orta-yüksek ve 
yüksek teknoloji yoğunluklu sana-
yilerin toplam payının 2020 yılında 
3,1 puan artarak yüzde 29,5’e yük-
selmesinin de gelecek adına dikkate 
değer bir gösterge olduğunu belirten 
Bahçıvan, İSO İkinci 500’de özellikle 
finansal açıdan daha fazla iyileşme-
ye ihtiyacı olan birçok göstergenin 
olduğunu söylerken, dönen ve duran 
varlıkların dağılımı, kaynak yapısı, net 
döviz pozisyonu, halka açılma eğilim-
leri, Ar-Ge yapabilme istek ve kabili-
yetleri gibi göstergeleri örnek verdi. 
Türk sanayisinin uygun finansman 
koşulları bulduğu zaman sağlıklı bü-
yüme yolunda üretimin gücüne güç 
katmaya hazır olduğunu ortaya koy-
duğunu belirten Bahçıvan, KOBİ’leri 
ortaya koyduğu güçlü potansiyelin 
daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini 
sözlerine ekledi.
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KOSGEB ‘HIZLI DESTEK PROGRAMI’NDA İKİNCİ FAZ 

Çiğdem Üstgül/Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir-Finans Danışmanı

İmalat, bilimsel araştırma geliştirme, 
bilgisayar programlama, danışmanlık 
sektörlerinde faaliyet gösteren mikro 
ve küçük işletmeler için hızlı destek 
programı kapsamında birinci faz 
başvurularını Mayıs ayında alıp 
ödemelere başlayan KOSGEB aynı 
sektörler için ikinci faz başvurularını 
21 hazirandan itibaren bazı şartlarda 
esnekliğe giderek almaya başladı.

ESNETİLEN ŞARTLAR

-Programın ilk aşamasında 
pandemiden en çok etkilenen 
işletmelerden, 2020 yılında 
2019’a göre ciro kaybı yaşayanlar 
yararlanabiliyordu. Desteğin ikinci 
fazında ciro kaybı şartı kaldırılarak, 
ciro artışı olmayanların da 
yararlanması öngörüldü. 

-İlk programdan farklı olarak bu kez 
İşe Devam Kredisinden 250 bin liraya 
kadar kullanmış olan işletmeler ile 

daha önce KOSGEB’den girişimcilik 
kredisi almış olan işletmeler de ikinci 
destekten yararlanabilecekler. 

-Kamuya olan borcunu 
yapılandıracağını bildiren işletmelerin 
başvurusu alınacak, ancak ödeme 
aşamasında borcun yapılandırıldığı 
tespit edildikten sonra ödeme 
yapılacak.

İlk faza başvuru yapıp başvurusu 
sistem tarafından onaylanmayan 
işletmelerde ikinci faza başvuru 
yapabilecek. 4’er ay arayla 6 taksit 
arada bankanın olmayacağı destek 
paketinde, firmaların parası KOSGEB 
tarafından birbirini takip eden 3 ay 
içinde ödenecek. 

İşletme sermayesi desteği olarak 
personel gideri, işyeri kirası, işletim 
giderleri ve malzeme 
giderleri olarak mikro 
işletmelere her bir ay için 
10.000 TL olmak üzere üç 
ay karşılığında 30.000 TL 
küçük işletmeler için her 
bir ay için 25.000 TL olmak 
üzere üç ay karşılığında 
toplam 75.000 TL destek 
verilecektir. 

Verilecek destek 3 yıl 
geri ödemesiz olmak 
üzere dörder aylık 
dönemler halinde 6 eşit 
taksitte faizsiz olarak 
geri ödenecektir. Yani 
toplamda 5 yıllık bir geri 
ödeme tablosu oluşacaktır.

KİMLER 
YARARLANABİLİR?

- İmalat sektörü veya 
bilimsel araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri 
sektörü ya da bilgisayar 

programlama, danışmanlık ve ilgili 
faaliyetler sektöründe bulunan,

-2019 yılı KOBİ Beyannamesine göre 
net satış hasılatı asgari 75.000 olan,
-2020 yılı net satış hasılatı tutarı 2019 
yılı net satış hasılatı tutarına eşit 
veya az olan,

-2020 Mart ayında sağladığı 
istihdamı 2021 Haziran, Temmuz ve 
Ağustos aylarında korumuş olan,

-İşe Devam Destek Kredisi’nden Kredi 
Garanti Fonu A.Ş. aracılığıyla 250.000 
TL üstünde kredi kullanmayan,

işletmeler bu programa www.
kosgeb.gov.tr adresi üzerinden online 
olarak E- Devlet şifreleri ile 9 Temmuz 
2021 saat 23:59’a kadar yapabilecek.
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BE ÖZGÜN!

Özlem Arslan Kart  /  Üstün Patent Kurucusu

Herkes ticaret hayatına KOBİ ola-
rak başlar… Tüm girişimciler, bu-
günün büyük holdingleri, yatırım-
cıların peşinden koştuğu şirketler 
hemen hemen hepsi daha serüve-
nin en başında birer KOBİ’dir! Sa-
dece başarılı KOBİ’lerin nasıl büyü-
düğünün, farklılaşan ve kendilerine 
özgü hikayeleri vardır. 

TERS ORANTILI 2020

2020’de açıklanan verilere göre 
yaklaşık olarak 134 bine yakın iş-
letme kurulmuş. Marka başvurusu 
olarak da TPE verilerine göre bir re-
kor yaşanmış. Salgına rağmen 155 
binin üstünde yerel marka başvu-
rusu yapılmış. Buraya kadar tablo 
mükemmel gözüküyor. Türkiye’nin 
marka başvuru sıralamasında Av-
rupa’da birincilik koltuğuna otur-
muşluğu var. Kuruluşlar marka 
bilincine daha hakim olarak ilerle-
meyi artık sorumluluk sayıyor. An-
cak bir büyük ayrıntıya dikkat çek-
mek gerekirse, bu mükemmel tablo 
büyüme ve istihdam oranlarını aynı 
oranda beslemiyor. Birçok KOBİ’nin 
hayatı nasıl başladıysa yıllar boyu 
aynı seyirde, inişli çıkışlı öylece de-
vam ediyor. Doğru orantılı olması 
gerekirken tamamen ters orantılı 
ilerleyen bu iki tablo bize çok net 
olarak, KOBİ’lerin yeterli düzeyde 
markalaşamadığını ve büyüyeme-
diğini söylüyor. 

PEKİ, HATAMIZ NEREDE?

KOBİ’lerin hikayelerini yazmaya, 
marka seçiminin çok öncesinde, 
rakiplerinden neleri farklı yapaca-
ğını, marka olarak nelere odakla-
nacağını ve nelerle özgünleşebile-
ceğini net bir şekilde belirleyerek 
başlaması gerekiyor. Ancak daha 
başında belirlenmesi gereken bu 
prensipler yerine sadece marka se-

çerek ve markayı da gündem neyse, 
müşteri neyi daha hoş veya daha 
cool görecekse buna göre seçerek 
başlıyorlar… Sözüm meclisten dışa-
rı! Tam da burada böyle markalara 
örnek olarak yazının başlığını yeni-
den okumanızı rica ederim: Be Öz-
gün okumak yerine Bi Özgün oku-
manız gerekiyor. Yarı İngilizce Yarı 
Türkçe… Aslında bu başlığı örnek 
olsun diye, ülkemizde böyle marka-
lardan yüzlerce olduğuna ve ne ka-
dar anlamsız olabileceğine dikkat 
çekmek için attım. KOBİ’ler ne ken-
dilerine ne de müşterilerine anla-
tamadıkları markalar seçtiklerinde 
ticari hayatlarına kimliksizleşerek 
başlıyor ve böylece onlarca mar-
ka, mükemmel diye bahsettiğimiz 
tablolarda sadece rakamlarla ha-
yat buluyor. Etki yaratamadan 4 
duvar arasına sıkışıyor!

TÜKETİCİ ARTIK SAMİMİYET 
BEKLİYOR!

Samimiyet olgusu artık yeni dün-
ya düzeninde en önemli unsur. Son 
yıllarda çok çok büyüyen e-ticaret 
kuruluşlarının reklamlarına dikkat 
ettiyseniz, iş yapış şekillerini an-
latmaya, çalışanlarının ne kadar 
mutlu olduklarını göstermeye ça-
balıyorlar. Çünkü aslında başarıla-
rının arkasındaki hikayeyi bu şekil-
de betimliyorlar. Biz bu şekilde bir 
markayız, bizi seçerseniz bu kişiler-
le çalışacaksınız ve biz bu hikayeyi 
sizlerle birlikte tamamlayacağız 
alt metni her gün binlerce kez bi-
linç altımıza gönderiliyor ve biz de 
olumlu olarak bunları kodluyoruz. 
Mor ve sarı dediğimizde artık tek 
bir marka ile özdeşleşiyoruz. Onun 
hikayesini konuşuyoruz. Uygula-
mayı açtığımızda her yeni gelişme-
yi hemen algılayabiliyoruz. Bunun 
en önemli nedenlerinden biri bize 
iyi hizmet sunduğunu net olarak 

anlatmasından kaynaklanıyor. 
Başta yazdığı, olmak istediği hika-
yeyle bugün geldiği noktada ara-
lıkların başarı ile dolmasının ana 
sebebi özgünlüğünden geçiyor. 
Sattığı ile aldığımız arasına büyük 
bir şeffaflık ve samimiyet koyuyor! 
Üstelik dünyanın en kolay marka-
sı ile başlıyor! Markayı herkes aynı 
yorumluyor. Aşırı net ve hikayesi ile 
birebir aynı…

YOLA ÇIKARKEN KOBİ’LERE 
TAVSİYE YOLA ÇIKARKEN,

Böyle başarı hikayelerini, girişim-
cilik süreçlerini bir işe girerken iyi 
analiz etmek gerekir. Çünkü artık 
eskisi gibi müşteri ne derse haklıdır 
diye bir cümleyi müşteri bile kabul 
etmiyor. Tüketiciler şirketin verdiği 
ile değil, istekleri doğrultusunda es-
nek olabilen markalar talep ediyor. 
E-ticaretin devlerinde bunları bula-
biliyor ve onlara yöneliyor. Bu mar-
kaların okumaları doğru yaparsak 
hikayemizi de ona göre kendimize 
özgü yazabilir ve büyümenin önün-
deki engelleri kaldırarak 4 duvar 
arasına sıkışmaktan kurtulabiliriz. 

HABER

TURKISH CARGO, 100 MİLYON DOZ AŞIYI 
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TAŞIDI

Dünyada en çok ülkeye uçan hava kargo markası olan Turkish Cargo güzel günlere dönüş 
için durmaksızın uçmaya, pandemiyle mücadeleye katkı sunmaya devam ediyor.

Salgın döneminde, Türk Hava Yolla-
rı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı liderliğinde, 
daralan sektörün aksine büyüme-
yi başaran hava kargo markası aşı 
taşımalarında da önemli bir mis-
yon üstleniyor. Turkish Cargo güç-
lü filosu, geniş uçuş ağı ve hizmet 
kalitesiyle 100 milyon doz Kovid-19 
aşısını, dünyanın 35’ten fazla ülke-
sine ulaştırdı.

M. İLKER AYCI: TURKISH 
CARGO DÜNYAMIZ İÇİN 
BİR ŞANS

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu 
ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker 
Aycı konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada; “Salgın insan sağlığı için 
benzersiz bir tehditken Turkish 
Cargo markamız bu tehditle mü-
cadelede önemli bir şanstır.  Sahip 
olduğu uluslararası hava köprüsü 
sayesinde markamız yüzden faz-
la ülkeye aşı taşıyabilmekte ve aşı 
üretim merkezine çok uzak olan 
ülkeler için dahi nefes olmakta-
dır. Bugüne kadar başta ülkemize 
yaptığımız uçuşlar olmak üzere 

Çin’den Brezilya’ya, Hindistan’dan 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne 
ve bu gibi yüzlerce aşı taşımasında 
kendini kanıtlayan Turkish Cargo 
100 Milyon doz taşımaya ulaşarak 
güvenilirliğini ortaya koymuştur. 
Bu başarılı operasyonlar ile ilaç ta-
şımacılığında küresel pazar payı-
mızı da yüzde 7,5’e çıkardık ve aşı 
taşımacılığında en aktif taşıyıcılar 
arasında yer aldık. Her geçen gün 
artan aşılamaya paralel bir şekil-
de, salgınla mücadeleyi kazanana 
kadar bu sorumluluğu üstlenmeye 
devam edeceğiz.” dedi.

250’DEN FAZLA UÇUŞ İLE 
450 TONA EŞ DEĞER 100 
MİLYON DOZ KOVİD-19 
AŞISI TAŞIDI

Turkish Cargo uluslararası aşı da-
ğıtımının başlamasıyla birlikte, 
üretim merkezlerinden geniş uçuş 
ağındaki varış noktalarına ger-
çekleştirdiği 250’den fazla uçuş ile 
450 tona eş değer 100 milyon doz 
Kovid-19 aşısı taşıdı. Hava kargo 

taşıyıcısı, Kovid-19 aşılarını başta 
Türkiye olmak üzere Bakü, Roma, 
Belgrad, Kopenhag, Miami, Sao 
Paulo, Mexico City gibi kilit ve ser-
tifikalı destinasyonlara ulaştırarak 
400’den fazla destinasyon arasın-
da küresel bir koridor oluşturdu. 
Özel kargo taşımalarında 30 yıllık 
deneyime sahip olan başarılı mar-
ka, 7 farklı türde Kovid-19 aşısını, 
özel soğutma sistemlerine sahip 
konteynerlarda korunaklı bir şekil-
de taşıyarak farklı özelliklere sahip 
tüm aşılarda yetkinliğini kanıtladı. 
İlaç ve ilaç ürünleri kapsamındaki 
taşımalarında pazar payını yüz-
de 7,5 seviyesine yükselten Turkish 
Cargo, pandemi sürecinde sağlık 
taşımalarına öncelik vererek, soğuk 
hava deposu anlamında kapasite-
sini genişletti, pasif ve aktif kontey-
ner kapasitesini önemli ölçüde ar-
tırdı. Başarılı marka özellikle; gıda, 
yardım malzemesi, tıbbi ürünler, 
medikal ekipmanlar gibi acil ihti-
yaçların tüm dünyaya ulaştırılması 
ve global ilaç tedarik zincirinin ak-
samaması adına iş süreçlerini ara-
lıksız sürdürüyor. 

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı
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ŞEN: OMREON, DIŞ KAYNAK YAZILIM VE 
AR-GE HİZMETLERİ KONUSUNDA BÜYÜYOR

Omreon Yönetici Ortağı Ömer Şen, 2021’de dış kaynak yazılım (outsourcing) ve
 Ar-Ge hizmetlerinde büyüyeceklerini ifade ediyor.

Omreon, 2017’de 
Teknopark 
İstanbul’da Ar-

Ge vizyonu ile kurulmuş 
yerli bir yazılım firması 
olarak kesintisiz hizmet 
veriyor. Omreon, 30’dan 
fazla çalışanı ile yazılım 
geliştirme, iş zekası 
raporlama, KVKK, GDPR 
çözümleri ve dış kaynak 
hizmetleri konusunda 
perakende, e-ticaret, enerji, 
finans, sigorta, teknoloji 
ve telekom sektörlerinde 
öncü firmalara hizmetler ve 
çözümler sunuyor.

ŞEN: 2021 YILINDA DIŞ 
KAYNAK YAZILIM VE AR-GE 
HİZMETLERİ KONUSUNDA 

BÜYÜYORUZ

Omreon Yönetici Ortağı Ömer Şen, 
“Omreon motivasyonu yüksek, ken-
dini geliştirmek isteyen, yetenek-
li gençleri sektöre kazandıran, bu 
alanda lider bir oyuncu olmayı ken-
dine hedef seçmiş bir firmadır” diyor. 
Şen, Omreon’un hedeflerini şöyle 
detaylandırıyor: “2021 yılında dış 
kaynak yazılım ve Ar-Ge hizmetleri 
konusunda büyüyoruz. Pandemi ne-
deniyle firmaların yazılım ihtiyaçları-
na bakış açıları değişerek bizim gibi 
yazılım konusunda deneyimli an-
cak kaliteyi ön planda tutan çözüm 
odaklı firmalara yatırımların artarak 
de- vam edeceğini düşünüyorum. 
Yazılımcılara ulaşarak, onlara güvenli 
bir ortamda dinamik projelerde öğ-
renme eğrilerine katkıda bulunarak, 
Omreon’u çekim merkezi haline ge-
tiriyoruz. Ayrıca KVKK, veri güvenliği, 
iş zekası, raporlama gibi alanlarda 
da yeni ürünler geliştirmeye devam 
edeceğiz. Global pazarda da yazılım 
ve yazılımcı ihracatı hedeflerimize de 
emin adımla ilerliyoruz. Bu yıl, 2 TÜ-
BİTAK projesi hazırlıyoruz. Bu konuda 
alanında uzman akademik profesyo-
nellerden danışmanlık alarak Ar-Ge 
ve Yapay Zeka konusunda da çözüm-
ler geliştirmeye devam edeceğiz.”

KVKK ALANINDA 
FİRMALARA 

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ VERİ 
GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMLERİ

Ömer Şen, KVKK alanında sundukları 
çözümlerde firmalara özelleştirilmiş 

veri güvenliği çözümleri bulundu-
ğunu anlatıyor. Ömer Şen, “Yazılım 
geliştirme konusunda çok deneyimli 
olduğumuzdan özelleştirme, esnek-
lik, hız ve fiyat avantajı konularında 
farklıyız. Müşteri memnuniyetini ön 
planda tutuyoruz. KVKK ile ilgili da-
nışmanlık yaptığımız için bu alanda 
pratik saha tecrübemiz de çözüm-
lerimizi sunarken bize avantaj sağlı-
yor” diye konuşuyor. Şen, KVKK, veri 
güvenliği, iş zekası, raporlama gibi 
alanlarda yeri ürünler geliştirmeye 
devam edeceklerini açıklıyor.

AVRUPA’YA İHRACATTA 
GDPR UYUMUNA DİKKAT 

ŞART

Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 
(GDPR- General Data Protecti-
on Regulation) Avrupa genelinde 
AB (Avrupa Birliği) vatandaşlarının 
kişisel verilerini korumaya yönelik 
oluşturulmuş yönetmelik olduğunu 
belirten Ömer Şen, şu bilgileri ve-
rerek şirketleri uyarıyor: “25 Mayıs 
2018’den itibaren AB’ye üye ülkelerde 
yürütmeliğe giren GDPR, AB’ye üye 
ülkelerdeki büyük kurum ve kuru-
luşlarda var olan kişisel verilerin yö-
netmelikte belirtilen kurallar çerçe-
vesinde güvenliğini sağlamayı konu 
edinmektedir. Global ölçekte Avrupa 
ve benzeri kanun ve regülasyonların 
olduğu ülkelerle ticaret anlaşmaları 
bulunan firmaların bu ülke kanunla-
rına da dikkat etmesi, KVKK yanında 
teknik ve idari önlemler anla- mında 
farklılıklar bulunan GDPR vb. regü-
lasyonlara da uyum konusunda işin 
uzmanından hem danış- manlık 
hem teknik çözüm almaları gerekir.”

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

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

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

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

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

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

Sloganımız,

“yaşamsal çözümler üretmek”“yaşamsal çözümler üretmek”

www.turev.com.tr
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ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİNİ HEDEFLEYEN 
SİBER SALDIRILAR YOĞUNLAŞIYOR

Yapılan araştırmalar siber saldırganların endüstriyel kontrol sistemlerini kolay hedef olarak 
gördüklerini ve bu nedenle ana hedeflerden biri olarak seçtiklerini ortaya koyuyor.

Son dönemde fabrikalar, üretim 
tesisleri, enerji santralleri gibi 
endüstriyel tesislere yönelik si-
ber saldırılar yoğunlaşarak artı-
yor. Genellikle fidye yazılımlarıyla 
gerçekleştirilen bu siber saldırılar, 
kesintilere ve veri hırsızlıklarına 
neden oluyor. Çoğunlukla özel 
sistemlerin kullanılması ve kul-
lanılan donanımların genellikle 
güncel olmaması nedeniyle en-
düstriyel kontrol sistemlerinin 
güvenliğinin sağlanması diğer 
sistemlere göre daha zor ve kar-
maşıktır. Siber saldırganların ko-
layca istismar edebileceği çoğun-
lukla farkında olunmayan birçok 
açık mevcuttur. Son dönemde 
meydana gelen fidye yazılımı ve 
diğer siber saldırıların verdiği za-
rar nedeniyle birçok ülke artık si-
ber saldırıları terörizmle aynı dü-
zeyde bir tehdit olarak görüyor. 
Endüstriyel tesislerin bu saldırıları 
ciddiye almaları ve güvenlikle il-
gili önlemleri artırmaları bu saldı-
rıların önlenmesinde büyük önem 
taşıyor.
 

ENDÜSTRİYEL 
KONTROL SİSTEMLERİ 

(ICS)

BT ve OT ağlarında endüstriyel 
süreçleri izlemek ve kontrol et-
mek için kullanılan Endüstriyel 
Kontrol Sistemleri (ICS) bu tesis-
ler açısından büyük önem taşıyor 
ve güvende tutulması gereken en 
önemli noktalardan biri olarak 

 Trend Micro Genel Sektör Satış Lideri Emirhan Aşcı
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öne çıkıyor. Endüstriyel Kontrol 
Sistemlerine yapılacak bir fidye 
yazılımı saldırısı iş süreçlerinin 
günlerce durmasına ve birçok 
kritik verinin ve belgenin kötü 
amaçlı ellere geçmesine neden 
olabilir. Geçtiğimiz günlerde 
Trend Micro araştırmacıları ta-
rafından hazırlanan rapor, Ryuk 
(yüzde 20), Nefilim (yüzde 14,6), 
Sodinokibi (yüzde 13,5) ve Lock-
Bit (yüzde 10,4) varyantlarının 
2020 yılında Endüstriyel Kontrol 
Sistemlerine yönelik fidye yazılımı 
saldırılarının yarısından fazlasını 
oluşturduğunu ortaya koyuyor. 

Raporda öne çıkan diğer 
bulgular arasında şunlar yer 
alıyor:

• Tehdit aktörleri hala 
EternalBlueéya karşı savunmasız 
olan yama uygulanmamış işle-
tim sistemlerini kullanarak kripto 
para madenciliği üzerinden En-
düstriyel Kontrol Sistemlerindeki 
uç nokta cihazlarına bulaşıyor.

• Conficker varyantları, 
yeni işletim sistemlerini çalıştıran 
Endüstriyel Kontrol Sistemlerin-
deki uç nokta cihazlarına yayılı-
yor.

• Autorun, Gamarue ve 
Palevo gibi eski kötü amaçlı ya-
zılımlar, BT/OT ağlarında çıkarı-
labilir sürücüler aracılığıyla yayıl-
maya devam ediyor.

Raporda ayrıca, daha etkili gü-
venlik stratejileri geliştirmek 
amacıyla işletim sistemi uyum-
luluğu ve çalışma süresi gerek-
sinimleri gibi temel sistemleri ve 
bağımlılıkları belirlemek için BT 
güvenliği ve OT ekipleri arasında 
daha yakın iş birliği yapılması ge-
rektiği vurgulanıyor.

Bu rapordan yola çıkarak tüm 
sektöre verebileceğimiz bazı tav-
siyeleri sıralamamız gerekirse: 

• Güvenlik açıklarının hızla 
kapatılması büyük önem taşıyor. 
Bu mümkün değilse, Trend Mic-
ro gibi güvenlik çözümleri sağ-
layıcılarının ağ segmentasyonu 
veya sanal yama uygulamalarını 
kullanarak bu güvenlik açıklarını 
resmi yama çıkmadan önce ka-
patabilirsiniz.

• Ağ üzerinde tarama ya-
parak güvenlik ihlali gösterge-
lerini kullanarak tehditleri tespit 
edebilir ve müdahale edebilirsi-
niz. Saldırının temel nedenlerini 
ortaya çıkararak ihlal sonrasında 
fidye yazılımlarıyla mücadeleye 
etkin bir şekilde devam edebilir-
siniz.

• “Brut force” gibi kimlik 
bilgilerine yönelik zorla yetkisiz 
erişimleri önlemek için ağ payla-
şımlarını kısıtlayabilir ve kırılması 
daha zor güçlü parolalar ve kul-
lanıcı adları kullanımını zorunlu 

kılabilirsiniz.

• Şüpheli etkinlikleri tespit 
etmek ve önlemek için IDS (saldı-
rı tespit sistemi) veya IPS (saldırı 
önleme sistemi) kullanabilirsiniz.

• Bağımsız araçlar kulla-
narak güvenli bağlantılar üzerin-
den Endüstriyel Kontrol Sistemin-
de yer alan uç nokta cihazlarını 
tarayabilirsiniz.

• İzole edilmiş uç noktalar 
arasında veri aktarımı için kötü 
amaçlı yazılımlara karşı tarama 
yapılabilecek USB tarama kiosk-
ları oluşturabilirsiniz.

• OT ağ yöneticileri ve ope-
ratörlerinin izinlerini çeşitli politi-
kalar kullanarak kısıtlayabilirsi-
niz.



32 33

DOSYA: SİBER GÜVENLİK

canias4.0 IoT İle Üretimde Verimlilik Arttı

Alpar Metal’in Bilgi 
İşlem Müdürü Ser-
pil Altaş, “canias4.0 

Teknolojileri, tek bir araçla 
hem büyük veriyi oluştur-
mak hem de bu verileri yo-
rumlayarak sistemi yönet-
mek açısından firmamıza 
büyük avantaj sağladı! IoT 
sayesinde üretimde verim-
liliğimiz arttı, hata payını 
minimuma indirdik” dedi.

Dijital dönüşüm yolculuğunda 
canias4.0 teknolojilerini kendine 
rehber edinen Alpar Metal’in Bilgi 
İşlem Müdürü Serpil Altaş, firma-
sının Endüstri 4.0 vizyonunu, ca-
nias4.0 ile yürüttükleri çalışmaları 
ve gelecek hedeflerini anlattı. Altaş 
“Esnek yapısı ve parametrik yöne-
timi ile tüm süreçlerimizi dahil et-
tiğimiz caniasERP bir çekirdek gibi 

iş süreçleri yönetimimizin merkezi-
ni oluşturuyor. Bu merkezin etra-
fına canias4.0 IoT ile topladığımız 
üretim verilerini entegre ettik. Son-
rasında aynı merkeze bir bağlantı 
da iş zekası modülü ile yaparak eli-
mizdeki veriyi analiz etme ve stra-
tejik kararlarımızda farklı açılardan 
bakma yeteneği kazandık. cani-
as4.0 Teknolojileri, tek bir araçla 
hem büyük veriyi oluşturmak hem 
de bu verileri yorumlayarak sistemi 
yönetmek açısından firmamıza bü-
yük avantaj sağladı!” diyor.

ASIL AMACI YÜKSEK 
KALİTELİ İTFAİYE 
EKİPMANLARI ÜRETMEK

Alpar Metal’in kuruluş hikaye-
sini öğrenebilir miyiz? Kurulu-
şundan bugüne sektörde gel-
diği büyüklük, yeri nedir?

Alpar Metal kurulduğu 1998 yılın-
dan bu yana tamamen değişime 
uğramış bir firma. 1998 yılında ku-
rulduğunda, asıl amacı yüksek ka-
liteli itfaiye ekipmanları üretmek 
olup, yüksek basınç döküm ve ta-
laşlı imalat faaliyetleri sadece birer 
üretim prosesi iken, özellikle 2005 
sonrası başlayan ve 2012 sonrası 
hız kazanan değişim sürecinde bu 
prosesler Alpar’ın uzmanlık alanı 
oldu, itfaiye ekipmanları üretimi 
ise adeta eskinden kalma bir yan iş 

kolu haline dönüştü. 2012’de atılan 
otomasyon ve dijitalleşme temel-
leri üzerine, 2015 sonrasında hız 
kazanarak devam eden teknoloji 
hamlesi ile Alpar, döküm, talaşlı 
imalat konularında uzmanlığı, tek-
nolojisi ve otomasyon seviyesi yük-
sek bir firma haline geldi. Otomotiv 
sektöründe ince cidarlı yapısal par-
çalar ve kinematik parçalar ürün 
gamımızın büyük çoğunluğunu 
oluşturuyor. Kuruluşundan bugüne 
en iyi kaliteyi ve en zorlu projeleri 
hedefleyen Alpar’ın ilk gün oldu-
ğu gibi bugün de en büyük olmak 
gibi bir amacı yok. Döküm tonajı ve 
adedi olarak büyük dökümhaneler 
grubunda yer almaz. Amacımız, 
yüksek hassasiyet, özel alaşımlar, 
çoklu prosesler gibi, birçok rakibin 
başarma ihtimalinin olmadığı, kat-
ma değeri yüksek projelerde var 
olmak. Bu hedefler doğrultusun-
da 2008 ve sonrasında yürütülen 
planlı gelişim ve pazarlama faa-
liyetleri neticesinde, Alpar, süper 
spor otomobiller, Cabrio otomobil-
ler pazarında aranan bir tedarikçi 
olup, e-mobilite konusunda da hız-
la gelişmektedir. Bugün, yüzde 90 
seviyelerinde ihracat yapan, yüzde 
65 oranında otomotiv sektörü-
ne, kalan kapasitesi ile de yüksek 
hassasiyet gerektiren makine ve 
otomasyon parçaları sektörlerine 
hizmet veren bir firmayız. Firma-
mızın, sevk noktaları arasında tüm 
Avrupa, Çin, ABD ve Meksika bu-
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lunmakla birlikte, çalışılan firma-
ların neredeyse tamamına yakını 
Almanya başta olmak üzere batı 
Avrupa merkezli firmalardır.

Büyümenizdeki en önemli dö-
nüm noktaları neler oldu?

Firmamızın büyüme ve strateji de-
ğiştirmesindeki en önemli dönüm 
noktası 2008 yılında yaşanan kü-
resel ekonomik kriz oldu. Bu kriz 
döneminde yüksek uzmanlık ge-
rektiren işlerin hiçbir kesintiye uğ-
ramadan devam etmesi, bu tip 
ürünlerin pazarının ne kadar stabil 
olduğunu gösterdi ve bu tip ürünle-
rin ürün gamının bir parçası değil, 
neredeyse tamamı olması gerektiği 
fikrini geliştirdi. Yine aynı dönemde, 
uluslararası piyasaların hızlı topar-
lanması, ihracatçı kimliğe daha da 
önem verilmesi gerektiği sonucu-
nu doğurdu. Yaşanan bu strateji 
değişikliği ile başlatılan gelişim ve 
dönüşüm hamlesi ancak 2015 yılı 
ve sonrasında meyvelerini vermeye 
başladı. Yaşanan bu gelişim ve dö-
nüşüm sürecinde, otomasyon, diji-
talleşme ve Endüstri 4.0’ın bir lüks 
değil bir gereklilik olduğu anlaşıldı. 
Özellikle, son iki yıl içerisinde cani-
as4.0 teknolojileri ile üretim saha-
sının ERP sistemine kesintisiz veri 
aktarmaya başlanması ve verilerin 

iş zekası uygulaması ile anlamlan-
dırılması sayesinde, kalite, müşteri 
ppm’i ve tabii ki iç verimliliklerimiz 
çok büyük bir hızla, faklı bir nokta-
ya taşınmış oldu. Bu hem müşteri 
gözünde Alpar’ın değeri bir üst se-
viyeye taşıdı hem de bir işletmenin 
en önemli amacı olan karlılık veri-
sinde önemli bir gelişim sağlandı. 

CANIAS4.0 SAYESİNDE TEK 
BİR ARAÇLA BÜYÜK VERİ’Yİ 
YÖNETİYORUZ

Firmanızın dijital dönüşüm 
vizyonundan bahseder misi-
niz? Endüstri 4.0 yolunda ne 
gibi adımlar attınız?

Dijital dönüşüm, şirket hedefleri-
miz arasında yer alan ve yönetim 
tarafından desteklenen öncelikleri-
mizden. Dijital olgunluk seviyemizi 
artırmaya yönelik bir yol haritamız 
mevcut. İnsan – Süreç – Teknoloji 
üçgeninde insan faktörünün süreç-
lere olumsuz etkisinin önüne tek-
noloji ile geçmeye çalışıyoruz. Bu 
kapsamda, robotik otomasyon uy-
gulamaları ile üretim proseslerinin 
hatasızlaştırma çalışmaları, ERP 
yazılımımız ile canlı etkileşimde 
olan üretim sistemlerimiz ile kalite 
kontrol uygulamaları, ERP yazılımı-
mız ile üretim iş merkezlerinin pro-
ses verilerini canlı izleyerek operas-
yonlarının verimlilik takipleri, arıza/
duruş gibi acil durumlarda canlı 
bilgi akışı, ürünlerin üretimini ve 
sevkiyatını izlemek ve ilişkilendir-
mek, stok yönetimi uygulamaları 
gibi önemli alanlarda teknolojiden 
faydalanıyoruz.

IAS ve canias4.0’ı tercih etme 
nedenleriniz nelerdi? IAS’nin 
canias4.0 ile ERP, IoT, bulut 
gibi bütünsel çözümler sun-
masının tercih etmenizde et-
kisi oldu mu?

IAS ve canias4.0 Teknolojileri ile 
ERP seçim aşamasında, araştırma-
larımız sonucunda tanıştık. IAS ve 
canias 4.0’ın işletme ihtiyaçlarımızı 
karşılayabilecek nitelikte olduğunu 
düşünerek ilk adım olarak ERP kül-
türünü yerleştirme ve yaygınlaştır-
ma çalışmaları yaptık. canias4.0 ile 
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ERP için çalışmaya başladık ancak 
sonrasında IoT ve iş zekası çözüm-
leri için de kullandığımız bir araç 
haline geldi. Esnek yapısı ve para-
metrik yönetimi ile tüm süreçleri 
dahil ettiğimiz ERP bir çekirdek gibi 
merkez olarak kaldı ve bu merkezin 
etrafına IoT ile topladığımız üretim 
verilerini entegre ettik. Sonrasın-
da aynı merkeze bir bağlantı da iş 
zekası modülü ile yaparak elimiz-
deki veriyi analiz etme ve strate-
jik kararlarımızda farklı açılardan 
bakma yeteneği kazandık. Tek bir 
araçla hem büyük veriyi oluştur-
mak hem de bu verileri yorumla-
mak sistemin yönetimi açısından 
büyük avantaj sağlıyor.

Sektörel ihtiyaçlarınız neler ve 
size ne gibi çözümler sunul-
du? Sektörel ihtiyaçlarınıza 
canias4.0 teknolojileri bekle-
diğiniz şekilde yanıt verdi mi?

Mevcut kalite sistemimiz olan IATF 
16949 standardımıza uygun olarak 
tüm süreçlere canias4.0’da yanıt 
bulabiliyoruz. EDI ile müşteri sipa-
rişlerimizi yönetiyor, kalite verilerini 
anlık olarak müşterilerimize suna-
biliyoruz bunun da müşteri mem-
nuniyetini artırdığını somut olarak 
görüyoruz.

CANIAS4.0 IOT İLE 
ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİ 
ARTIRDIK

canias4.0 IoT projenizden 

bahseder misiniz?

IoT projesinde makinalardan oto-
matik verinin alınması ile bu veri-
lerin mevcutta izlediğimiz üretim 
yönetiminde birleşmesi ile tam 
otomasyonu gerçekleştirmeyi he-
defledik. Bunun için talaşlı imalat 
ve döküm makinalarımızın tama-
mında veriyi anlık olarak alıp üre-
tim süreçlerimizde entegre olarak 
işlemeye başladık. Bu sayede üre-
tim verimliliğini sağlıklı bir şekilde 
ölçmeye ve aksayan yönlerimizi 
geliştirmeye odaklandık. Projede 
manuel iş merkezlerimizde de oto-
masyon çalışmaları geliştirmeye 
devam ediyoruz.

caniasERP ve IoT projeleriniz-
de firmanıza özel geliştirme-
ler yapıldı mı? Neler yapıldı?

Otomotiv için ürettiğimiz neredey-
se tüm ürünlerimiz sağ ve sol ol-
mak üzere üretiliyor ve makinala-
rımızda aynı anda üretilmeleri söz 
konusu. Hatta bazı iş merkezleri-
mizde farklı ürünler aynı anda üre-
tiliyor. Bu senaryolar için üretim ve-
rimliliği hesaplarımıza hizmet eden 
geliştirmeler yapıldı. Ayrıca process 
kalite kontrol ile üretimi entegre 
ederek ürün hatasızlaştırma çalış-
maları yaptık.  

CANIAS4.0 FİRMAMIZA 
PANDEMİDE AVANTAJ 
SAĞLADI

2020’yi nasıl geçirdiniz? 2021 
ilk 5 ay nasıl geçti? Pandemi 
sürecinde iş süreçlerinizi yö-
netmede canias4.0’ın ne gibi 
bir katkısı oldu?

2020’de Nisan ayında tüm dünyayı 
etkisi altına alan pandemi sebebiy-
le otomotiv sektöründe yaşanan 
dalgalanmayı genele paralel ya-
şadık. Bu yıla Avrupa’dan ülkemi-
ze olan talep yoğunluğu nedeniyle 
epey hareketli ancak oldukça keyifli 
iş hacmi ile başladık. Pandemi sü-
recinde iş süreçleri açısından zorluk 
yaşamadık. Süreçlerin dijital olarak 
yönetilmesi özellikle uzak çalışma-
larda hızlı aksiyon alınmasını sağ-
ladı. canias4.0 mobil cihazlarda da 
kullanılabilen lokasyon bağımsız 
bir yönetim aracı. Bu nedenle pan-
demi sürecindeki uzaktan çalışma 
sistemine adaptasyonumuz kolay 
oldu.  

Bu yıl, yeni projeleriniz, yatı-
rımlarınız neler olacak? cani-
as4.0 ile hedeflediğiniz proje-
leriniz var mı? 

canias4.0’ı kullanarak sonlu kapa-
site planlama ve çizelgeleme çalış-
malarını bir seviye yukarı taşımayı 
hedefliyoruz. Yatırım planlarımızda 
ve olası üretim projelerimizde anlık 
olarak doğru kararı işaret edecek 
bir alt yapı hazırlıyoruz.  

CANIAS4.0’I TAVSİYE 
EDİYORUZ

canias4.0’ı tavsiye eder misi-
niz? Neden? 

Tabii ki, dijital dönüşüm hikayemiz-
de asıl kahramanımız caniasERP. 
canias4.0 teknolojileri bu yolculuk-
ta elimizi güçlendiren bir yol arka-
daşı. canias4.0 zamanın ihtiyaçla-
rına hızlı bir adaptasyon sağlıyor. 
Trendleri takip ediyor ve ihtiyaç 
anında elinizin altında hazır oluyor. 
Dijital olgunluk seviyemizi ne kadar 
istersek o kadar yukarıya taşıma-
mıza olanak sağlıyor.

MAKALE

B2B İLETİŞİM STRATEJİLERİ KABUK DEĞİŞTİRİYOR
Sibel Selvi Arslantürk / İnomist İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı

Müşterinin kişiler değil 
kurumlar olduğu, 
endüstriyel pazarın sınırları 
içinde gerçekleştirilen bir 
pazarlama türü olarak 
tanımlayabileceğimiz B2B 
(Business to Business), 
çerçevesi çok daha net 
olan ve değerli ilişkilerin 
belirleyici rol üstlendiği 
bir yaklaşım. Bu yaklaşım, 
işletme ve kurumlara 
yönelik pazarlama 
stratejilerinin bütününü 
ifade ediyor ve iletişimin 
temel prensiplerini içine 
almasının yanı sıra kendine 
özgü dinamikleriyle de 
fark yaratıyor. İçerik, 
yöntem, kanal, hedef kitle 
ve perspektif başta olmak 
üzere tüm parametreler 
değişen ve kesişen bir 
kümede B2B pazarlamanın 
genel hatlarını belirliyor.

Geleneksel anlamda bakıldığında 
B2B sektörlerde kullanılan 
pazarlama ve iletişim stratejilerinin 
çerçevesinin oldukça net çizgilerle 
çevrili olduğu görülür. Bu sebeple 
şimdiye kadar bu alanda ağırlıklı 
olarak daha sınırlı normlar ve 
kanallar kullanılmış olsa da 21. yüzyıl 
iletişiminin esnek yapısı sayesinde 
B2B için tercih edilen stratejiler 

de büyük bir değişime uğradı. 
Günümüzde fuar, kongre, konferans 
veya katalog çalışmalarının çok 
daha ötesinde bir anlayış B2B 
sektörlerin iletişim yaklaşımlarını 
domine ediyor. Dünyanın değişen 
ticari atmosferinde gelişen ve 
çok daha komplike bir hal alan 
ekosistemde firmaların çok daha 
güçlü argümanlar kullanması bir 
tercih olmaktan çıkıp zorunluluğa 
dönüşüyor. Artık nihai tüketici için 
kullanılan birçok yöntem kurum 
bileşenlerine entegre edilerek 
B2B sektörler için de kullanılıyor. 
Bu sayede hem çok daha efektif 
sonuçlar elde ediliyor hem de yeni 
dünyanın çoğalan beklentilerine 
cevap vermek kolaylaşıyor.

ÜRÜNÜN DEĞİL 
ÇÖZÜMÜN, FİYATIN DEĞİL 
DEĞERİN ÖNEMLİ OLDUĞU 
BİR SÜREÇTEYİZ

B2B pazarlama için temel kabul 
edilen dört faktör artık yerini daha 
yenilikçi, disiplinler arası bütünlüğü 
olan bir organizasyon yapısına 
bırakıyor. Bu noktada artık önemli 
olanın ürün değil çözüm, fiyat değil 
değer olduğunu; dağıtımın yerini 
erişilebilirliğe, promosyonun yerini 
ise sürdürülebilir iletişim ve eğitime 
bıraktığını söyleyebiliriz. Bahsedilen 
organizasyon şemasını hayata 
geçirmek ise sanıldığı kadar kolay 
değil. Şemanın ilk adımını oluşturan 
çözüm için pazarlama uzmanının 
teknik bilgiye de hakim olması 
bekleniyor. Nihai tüketiciden farklı 
olarak ulaşılmak istenilen kitle 
kurumlar olduğundan teknik bilgi 
konusundaki donanım hedef kitle 
için de bir tercih kriterine dönüşüyor. 
Teknik kapasite ve bilgi bu sebeple 
çoğu zaman fiyat avantajının 
önüne geçiyor. Dolayısıyla 

B2B pazarlama yaklaşımında 
müşterinin karşılaştığı sorun 
karşısında ona çözüm üretecek 
bir muhatap bulması, kendisini 
anlayan ve gelişimine katkı sunan 
bir iş ortağıyla karşılaşması ve 
bunun kurum kültürünün bir 
parçası haline gelmiş olması 
oldukça önem taşıyor.

DOĞRU SEGMENTASYON 
İLE YARIŞTA ÖNE GEÇMEK 
MÜMKÜN

B2B pazarlamanın en önemli 
konularının başında segmentasyon 
geliyor. Burada artık temel 
ayrımlar yetersiz kaldığından 
daha çok kişiselleştirilebilir veriler 
öne çıkıyor. Farklı segmentler 
farklı stratejileri de beraberinde 
getireceğinden rekabetin arttığı 
alanlarda rakiplerin önüne geçmek 
çok daha kolay hale geliyor. Üstelik 
doğru segmentasyon satış ekibinin 
de doğru alana kanalize olmasını 
sağlayarak zaman, emek ve 
maliyet avantajı sağlıyor.



36 37

HABERHABER

ZF, Avrupa’daki Ticari Araçlar İçin Gelişmiş Lastik ve 
Filo Yönetimi Çözümleri Sunmak Üzere Goodyear ile 

Güçlerini Birleştirdi

ZF ve Goodyear, karma ve çok 
markalı kargo filoları ile treyler 
üreticilerini destekleyen enteg-
re bir filo ve lastik yönetimi çö-
zümü sağlamak için ortak ola-
cak. İş birliği, Avrupalı filoların 
ve treyler üreticilerinin yürürlü-
ğe girecek olan AB genel güven-
lik yönetmeliklerine uymasını 
sağlayacak. İş ortaklarının ge-
lişmiş dijital bağlantı çözümleri, 
daha çevreci mobiliteyi ve filo 
optimizasyonunu destekleyerek 
filoların genel araç kullanımını 
iyileştirmesinin yanı sıra yakıt 
tüketimini ve emisyonları azalt-
masına yardımcı olacak.

ZF 10 Haziran’da, Goodyear ile ZF’nin 
gelişmiş Wabco-Transics filo yöneti-
mi çözümlerini (FMS) ve Goodyear’ın 
yüksek performanslı lastik portfö-
yü ve mobilite çözümlerini bir araya 
getiren uzun vadeli bir anlaşmaya 

girdiğini duyurdu. ZF ve Goodyear, 
başlangıç olarak Avrupa ticari araç 
filolarına, karma ve çok markalı fi-
loları destekleyen entegre bir filo ve 
lastik yönetimi paketi sunacak. Tek 
bir telematik kutusu olan TX-TRAI-
LERPULSE™ tabanlı, birlikte çalışabi-
lir ve esnek bir çözüm aracılığıyla filo-
lar, Goodyear lastik verileri ve ZF’nin 
Transics FMS çözümleri, TX-TRAILER-
FIT™ ve TXCONNECT™ dahil olmak 
üzere her iki şirketin hizmetlerine ve 
desteğine erişebilecek.

TEK DURAKLI BİR FİLO 
YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ

ZF’nin ticari araç kontrol sistemi bö-
lümü ile birlikte EMEA bölgesinden 
sorumlu dijital müşteri hizmetler yö-
neticisi Peter Bal, “ZF’nin Goodyear 
ile olan iş birliği, Avrupa filolarına ve 
treyler üreticilerine tek duraklı bir filo 
yönetimi çözümünün faydalarını sun-
mak için ortak bir inancın ardındaki 
iki sektör liderinin uzmanlığından ve 

kapsamlı yeteneklerinden yararlanı-
yor” diye konuştu. “Azaltılmış dona-
nım yatırımı ile entegre bir çözüm 
sağlama yeteneğimiz, Avrupa’nın 
ticari filolarının daha fazla verimlilik 
elde etmeye, güvenliği artırmaya ve 
kargo güvenliğini iyileştirmeye çalı-
şırken basitleştirilmiş operasyonlar-
dan yararlanabileceği anlamına ge-
liyor. Sistem ayrıca filoların Temmuz 
2022’den itibaren ağır ticari araçların 
aşamalı olarak lastik basınç takip sis-
temi (TPMS) ile donatılmasını gerek-
tiren AB GSR5 düzenlemelerini karşı-
lamalarına yardımcı olacak.”

FİLOLARA ENTEGRE BİR FİLO 
VE LASTİK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ

Goodyear Avrupa Ticari Lastikler baş-
kan yardımcısı Grégory Boucharlat, “ZF 
ile birlikte nakliye, lojistik, filo operatör-
leri ve üreticiler için sonuçları daha da 
ileriye taşımak üzere katma değer ya-
ratacağız” dedi. “Birlikte çalışabilir pro-
aktif lastik ve araç yönetimi çözümleri 
ve akıllı hizmetlerle güçlü bir fark yara-
tarak, tüm Avrupa’daki müşterilerimize 
en yeni, geleceğe dönük ve özelleştiril-
miş desteği sunmaya devam ediyoruz.” 
Filolara entegre bir filo ve lastik yöneti-
mi çözümü sağlamak için ZF ve Good-
year, tüm römork frenleme sistemleri 
(T-EBS) ve lastik sensörlerinden elde 
edilen gerçek zamanlı verilerden yarar-
lanacak. Bu, filo operatörlerini ve sü-
rücülerini çok çeşitli eyleme geçirebilir 
iç görüler ve akıllı işlevlerle donatacak. 
Bunlar, araç parkı kullanımını optimize 
etmek ve aynı zamanda trafik kaza-
larını önlemeye ve planlanmamış araç 
arıza sürelerini azaltmaya yardımcı ol-
mak için tasarlanmıştır. Pazarın daha 
açık ve sorunsuz entegre FMS talebini 
ele alan iş birliği, filolara hem ZF’nin filo 
yönetimi hizmetlerinin hem de Good-
year’ın yüksek performanslı ticari araç 
lastiği portföyünün birleşik faydalarını 
sağlayacak.

HAZİRAN AYINDAKİ FAİZSİZ EV VE ARAÇ 
TESLİMATLARININ DEĞERİ YARIM MİLYAR TL’YE DAYANDI

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile ev 
ve araç sahibi olanların sayısı 
Haziran ayında yeni bir rekora 
ulaştı. Eminevim’in yaptığı tes-
limatlarla Haziran’da 2 bin 746 
kişi ev ve araç sahibi olurken 
yapılan teslimatların ekonomik 
değeri de yarım milyar TL’ye da-
yandı.

Türkiye’de faizsiz Elbirliği Sistemi ile 
hizmet veren Eminevim, her ay ger-
çekleştirdiği ev ve araç teslimatlarının 
aylık kapasitesini artırmaya devam 
ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında 30 
yılın rekorunu kırarak 2 bin 628 tes-
limata ulaşan firma, Haziran ayında 

teslimat kapasitesini 2 bin 746’ya çı-
kararak yeni bir rekor kırdı. Bir ayda 
yapılan 2 bin 746 ev ve araç teslima-
tının ekonomik değeri ise 400 milyon 
TL’yi aşarak yarım milyar TL sınırına 
yaklaştı.

TESLİMAT KAPASİTESİ AYLIK 3 
BİNE DOĞRU İLERLİYOR

Yılın başından bu yana teslimat ka-
pasitesini pandemi sürecine rağmen 
2 binin üzerinde tutmayı başaran 
Eminevim, son aylarda yaptığı tesli-
matlarla 2 bin 500 barajını da geçe-
rek aylık teslimat sayısını 2 bin 746’ya 
kadar çıkarmaya başardı. Böylelikle 

bir ayda yapılan teslimat sayısı da 3 
bin seviyesine yaklaştı.

ALTI AYDA 13 BİN 190 
TESLİMAT GERÇEKLEŞTİ

Yılı 27 bin teslimatla kapatmayı he-
defleyen Eminevim, ilk 6 ayda yaptı-
ğı teslimatlarla hedefine adım adım 
ilerliyor. Bu yılın ilk 6 aylık süresinde 
13 bin 190 teslimata imza atılırken 
geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla 
teslimat artışı yüzde 16 olarak ger-
çekleşti. Hedeflenen teslimatların 
gerçekleşmesiyle 30 yıllık sürede ya-
pılan toplam teslimat sayısının da 
200 bini bulması planlanıyor.
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KENDİ TUDA’NI OLUŞTUR…
Bülent Orta / Türev Danışmanlık Grup Başkanı ve Stratejik Yapılandırma Danışmanı

İş hayatı hatta sosyal hayat, durma-
dan akan bir kararlar dizisidir. Hangi 
meslek seçilecek, hangi iş nasıl yöne-
tilecek, kiminle evlenilecek gibi sorular 
günlük hayatımızda karşılaştığımız 
ve karar vermek zorunda olduğumuz 
sorulardan birkaçıdır. Bu durumlarda 
ortak öğe, bir boşlukta hareket ediyor 
olmamızdır. Tersine, dört bir yanımız-
da etkin karar vericilerle çevrilmiştir, 
onların seçimleriyle sizinkiler karşılıklı 
etkileşir.

Yöneticilerin Şirket İçindeki 
Rolünü İyi Tahlil Etmeli ve Doğru 
Anlamalıyız

Patron yöneticilerin şirket içindeki ro-
lünü iyi tahlil etmeli ve doğru anla-
malıyız. Burada iki farklı kimlikten söz 
ediyoruz. Birincisi “patron” olmak, şir-
ketin kurucusu, hissedarı, kurgulayıcısı 
olmak, risk sahibi olmak. İkincisi ise 
operasyonel süreçleri yönetmek. Pat-
ron yöneticilerden beklenti bu iki farklı 
görevi aynı anda ve aynı başarıyla 
sürdürmeleridir. Bu süreç hem fiziksel 
olarak hem de psikolojik olarak kolay 
değildir. Pek çok değişkeni aynı anda 
ve aynı hassasiyetle ve dikkatle takip 
etmeyi, muhakeme etmeyi ve sonun-
da bir sonuca varmayı gerektirir.

Kendimizi Tanımalı ve 
Tanımlayabilmeliyiz

Bu süreçte önemli olan konu kişinin 

kendisini iyi ve doğru bir şekilde ta-
nımlayabilmesidir. İletişimi “anlamak 
ve anlaşılabilir olmak” olarak tarif 
ettiğimde, anlamak için karşındakini 
doğru ve etkin dinlemek; anlaşılabi-
lir olmak için ise kendini doğru ifade 
etmek gerekir. Karşındakini doğru 
anlayabilmek, neyi, neden yaptığını 
yorumlayabilmek için empati kurmalı 
ve etkin bir şekilde dinlemelidir. Doğ-
ru anlaşılmak için ise kendimizi doğru 
kelimelerle anlaşılır bir şekilde ifade 
edebilmeliyiz. Ancak bunun için önce-
likle kendimizi tanımalı ve tanımlaya-
bilmeliyiz. Bir patron yönetici olarak, 
yanlış anlaşılmamak adına kendimizi 
iyi tanımalıyız. Aynı zamanda kendi-
mizi iyi tanımlamalıyız. Bu, sizin işinizi 
kolaylaştıracaktır. Çalışanlar tarafın-
dan yanlış anlaşılmanızı ve haksız yere 
eleştirilmeniz olasılığını azaltacaktır.

Bireysel SWOT Analizi

Kendinizi iyi tanımak ve tanımlamak 
için bireysel SWOT analizinden fayda-
lanabilirsiniz. Kendiniz için “güçlü-ba-
şarılı” yönlerinizi tanımlayın. Aynı za-
manda “zayıf-başarısız” olduğunuz 
ya da başarısız olma ihtimali olan 
yönlerinizi tanımlayın. Bundan son-
ra bu başarılı taraflarınızı kullanarak 
neleri yapabileceğinizi hayal edin. 
Başarısız yönlerinizi ise nasıl gizle-
yebileceğinizi ya da geliştirilebilecek 
özelliklerse, nasıl geliştirebileceğinize 
karar verin. Bunları belirledikten sonra 
sizin için “risk-tehlike” oluşturabilecek 
noktaları tarif edin. Unutmayın, bunu 
yapmaktaki amacımız karşılaşma ih-
timalimiz olan riskleri önceden tanım-
layarak, çözüm yollarını cebimizde 
hazırlamaktır. Bu bir patron yönetici 
olarak size güç katacaktır. Yine aynı 
şekilde “fırsat-imkan” yaratabilecek 
olasılıkları da tarif edin. Bu fırsatlar 
özel anlamda size, genel anlamda 
şirketinize ve çevrenize yepyeni ufuk-
lar açabilir. Bu fırsatları zamanında ve 
olması gerektiği gibi değerlendirme-

niz sizin bambaşka dünyalarla tanış-
manıza yardımcı olabilir. Adı üstünde 
“fırsat”! Ya değerlendirir, faydasını 
yaşarsınız. Ya değerlendirmez, zara-
rına katlanırsınız. Bu noktada “tercih 
sizin!”

İyi, Mükemmelin Düşmanıdır…!

“İyi, mükemmelin düşmanıdır.” Bu 
söz, Jim Collins tarafından yazılan 
“İyiden Mükemmel Şirkete-kalıcı ba-
şarıya ulaşmanın yolları” adlı kitaptan 
alınmıştır. Yazar söz konusu kitapta 
patronların şirketlerini iyiden mükem-
mele doğru neden götüremediklerini 
anlatmıştır. Şirketlerin büyük çoğun-
luğu mükemmel şirket olamıyorlar 
çünkü onlar zaten gayet iyi şirketler. 
Zaten asıl sorunları da bu.

Kendi TUDA’nızı oluşturmalısınız. 

TUDA; 

Tanımla, şirketindeki her şeyi tanımla. 
Ne yapılacak? Neden yapılacak? Nasıl 
yapılacak? Uygula, tanımladığın şey-
lerin uygulamaya geçmesini sağla… 
Denetle, tanımladığının nasıl uygulan-
dığını denetle. Bunun için kendi dene-
tim mekanizmanı oluştur. Hatta onu 
da tanımla. Analiz et, denetim sonu-
cunda elde ettiğin uygulama sonuç-
larını analiz et. Eksik ya da hatalı bir 
nokta varsa düzeltme imkanı bul. Bu 
yöntem, bir patron yönetici olarak şir-
ketinizde kendi modelinizi oluşturma-
nızı ve oluşturduğunuz modele göre 
şirketinizi yönetmenizi mümkün kıla-
caktır. Bu tanımlama sırasında neleri 
koruyacağınızı, neleri değiştireceğinizi 
de tarif etmiş olacaksınız. Şirketinizin 
mükemmelleşme yolunda tanımladı-
ğınız öz değerleri ve temel hedeflerini 
korumalısınız. Buna karşın küresel de-
ğerler ve operasyonel süreçlerle özel 
hedef ve stratejileri değiştirebilirsiniz. 
Siz de kendi tanımlamalarınızı yapın 
ve onları uygulamaya geçirin.
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TÜRKİYE CATERING SEKTÖRÜ BÜYÜYOR, 
BÜYÜDÜKÇE REKABET ARTIYOR

Türkiye catering sektörü KOBİ segmentinde çok farklı ve özel bir yerde bulunuyor. Catering sektörünün 
yelpazesi her geçen gün büyürken, hazır yemekteki bu gelişim aynı zamanda diğer alanları da etkiliyor.

TOPLU YEMEK, OSMANLI’YA KADAR UZANIYOR
Osmanlı İmparatorluğu’nda Orhan Bey dönemi başta olmak üzere Anadolu beylikleri döneminde toplu yemeğin 
bizim kültürümüze has bir durum olduğunu tarihçiler ortaya koyuyor. Durum böyle olunca yeni dönem sistemle 
entegre bir vaziyete bürünen catering sektörü teknolojiyi de kullanarak daha modern bir hizmet veriyor. Türkiye 
ekonomisinin yüzde 99.8’ini oluşturan KOBİ’ler, iş yaşamında catering firmaları ile direkt temas halindeler. 

Catering firmalarının KOBİ’lere yönelik geliştirdiği çözüm önerileri sektörden tam not alıyor.

GASTRONOMİ, SEKTÖR OLARAK GELİŞİME AÇIK
Türk Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK)’nın 2018 yılında yayımladığı raporda şu bilgilere 
yer veriliyor: Türkiye’de yeme-içme-eğlence sektöründe turizmde kaydedilen başarının da etkisiyle ciddi bir 
yatırım gözlenmektedir. Tüketicilerin dışarıda yemek yeme alışkanlıklarının giderek artmasıyla, 10 yıl önce 
150 bin olan restoran (lokanta, otel lokantası, fast-food restoranı, eve servis restoranı) sayısı bugün 600 bini 
geçmiş bulunmaktadır. Hazır yemek sektöründeki bu değişimde önemli rol oynayan bir diğer faktör de turizm 
sektöründe yaşanan gelişmelerdir. Hazır yemek sektörü; otel, restoran, ayaküstü (fast-food) restoranlar ve 
tabldot (kurumsal gıda hizmetleri) olmak üzere dört ana kısımdan oluşmaktadır. Bu sektörün bir diğer adı da 

Ev Dışı Yemek Sektörü’dür.

KALİTE ARTTIKÇA REKABET DE ARTIYOR
Catering sektöründe kalite her geçen gün artıyor. Kalite arttıkça rekabet de artıyor. Rekabetin kaliteyi bu 
denli beslediği bir başka alan çok nadirdir aslında… Catering sektörü, gerek yerel gerekse de uluslararası 
sunumlarla KOBİ’lere çok önemli  bir hizmette bulunuyor. KOBİLIFE olarak bu sayımızda catering sektörünü 

işledik.

SARDUNYA CATERING, 
GÜNDE 200 BİN KİŞİYE YEMEK HİZMETİ VERİYOR

Catering sektörünün öncü fir-
malarından Sardunya Catering, 
kaliteli ürünleri, birbirinden le-
ziz yemekleri ve sektörde ezber 
bozan sunumuyla müşterilerin-
den tam not alıyor. Firma, gün-
lük 200 bin kişiye yemek hizme-
ti veriyor.

Birbirinden özel çalışmaları ve birbi-
rinden farklı sunumları ile hazır ye-
mek sektöründe farklı bir özgünlüğe 
imza atan Sardunya, 1976 yılından 
bu yana yalnızca gıda üretimi ve 
hizmeti alanında faaliyette bulunu-
yor. Sardunya, 2021 yılı itibariyle bin 
200’ün üzerinde iş yerinde, günde 
200 bin kişiye yemek hizmeti veriyor. 
Sardunya, ISO 9001-2000 Kalite Gü-
vence Sistemi’ni örnek bir seviyede 
uygulayarak ulusal ve uluslararası 
kalite standartlarını eksiksiz yerine 
getiriyor.

SEKTÖRÜN KALİTE ÇITASINI 
SÜREKLİ YUKARI ÇEKEN 
FİRMA OLMAYI HEDEFLİYOR

Müşteri memnuniyeti, personel eği-
timi ve gıda güvenliği çalışmaları 
ile yemek sektörünün kalite çıtasını 
sürekli yukarı çeken firma olmayı he-

defleyen Sardunya, yemek sektörün-
de kaliteyi ve insan sağlığını önemse-
yen müşterilerin tercih ettiği marka 
olmayı hedefliyor.

ÇEVRE FAALİYETLERİ İLE 
ÖRNEK OLUŞTURUYOR

Firmanın internet sitesinde şu bilgi-
lere yer veriliyor: “Çevre ile ilgili faali-
yetlerimizde; Sardunya Grubu olarak 
Sosyal Sorumluluğumuzun bilincinde 
hareket ederek, tüm merkez ofisleri-
miz ve kendi tesislerimizde yürütülen 
süreçlerin tamamı kapsam dahilin-
dedir. Bu süreçlerimiz, hammadde 
kabulünden başlayarak nihai tüketi-
cimize ulaştırılmasına kadardır. Müş-
teri tesislerinin kullanılarak üretim ve 
servis yapıldığı durumlarda ise bir-
takım faaliyetlerimizde müşterimiz 
desteği ile yönetilmektedir. Firma-
mız, çevre yönetim sisteminin bilin-
ciyle hareket etmekte olup herhangi 
bir çevre kazasına sebep olmamış, 
uymayı taahhüt ettiği yasal ve diğer 
şartları gerçekleştirme yönünde faa-
liyetlerde bulunmaktadır.”

YÖNETİM SİSTEMLERİ 
POLİTİKASI İLE FARK 
YARATIYOR

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni 
uygulayarak gıda güvenliğini sağla-
mayı amaçlayan firmanın internet 
sitesinde konuyla alakalı şu bilgiler 
var: “Sağlıklı ve 
lezzetli yemekler 
üretmek, müşte-
rilere beklentile-
rinin de üzerinde 
hizmet sunarak 
müşteri / tüketici 
memnuniyetini 
arttırmak,

Tüketicilerimizin 
/ Müşterilerimizin 
şikâyetlerini ile-
tebilmesi ve geri 

bildirim için objektif, şeffaf, erişile-
bilir, çözüm odaklı bir süreç oluştur-
mak, Müşterilerden / tüketicilerden 
alınan geri bildirimleri gelişim fırsatı 
olarak ele almak,

Tüm faaliyetlerimizde doğal kaynak-
ları verimli kullanmak, Atıkları kayna-
ğında azaltmak, geri dönüşüm veya 
bertaraf ile çevre kirliliğinin önlen-
mesini sağlamak,

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 
önlemek için; sağlıklı ve güvenli ça-
lışma ortamı oluşturmak, çalışan ve 
çalışan temsilcilerinin sisteme katı-
lımını sağlamak, tehlikeleri ortadan 
kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,
Tüm faaliyetlerimizde; Kalite- Gıda 
Güvenliği- Çevre – İSG – Müşte-
ri Memnuniyeti ile ilgili tüm yasal 
şartlara, üyesi olduğumuz kuruluş-
ların şartlarına, müşteri ile mutabık 
kalınan şartlara ve yönetim sistemi 
standartlarına uymak,

Yönetim sistemlerinin etkinliğini ve 
performansını sürekli iyileştirmek, 
Her seviyedeki SARDUNYA’lının iş 
içinde eğitilerek; mesleki yetkinlikleri-
ne ve kişisel gelişimlerine katkıda bu-
lunmak, ilgili taraflarla etkin, anlaşı-
labilir, açık ve sürdürülebilir iletişimi 
sağlamak, Sözleşmeli yemek şirketi 
olarak, sektördeki rekabet avantaj-
larımızı güçlendirmek ve kurumsal 
yapımızı geleceğe gururla taşımak-
tır.”
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SANCAKOĞLU: RMS HAZIR YEMEK, KOBİ’LERİN YANINDA

RMS Hazır Yemek Genel Müdürü Gökhan Sancakoğlu, catering sektöründe hijyenden ödün 
verilemeyeceğinin altını çizdi.

RMS Hazır Yemek Genel Müdürü Gök-
han Sancakoğlu, catering sektörün-
de dikkat edilmesi gerekenleri KOBİ-
LIFE’a değerlendirdi.

RMS’yi tanıtır mısınız?

RMS olarak yemeklerimizi gıda mü-
hendisleri denetimindeki mutfağı-
mızda özenle seçilmiş taze ürünler ile 
gıda yönetmeliklerine uygun olarak 
üretilen firmalardan seçiyoruz. Ye-
meklerimizdeki lezzeti sürekli kılmak 
ve geliştirmek için en ince ayrıntısına 
kadar tüm ürünlerimize, yemeklerin 
kalori miktarı, çeşitlilik, sizlerin özel 
ihtiyaç ve tercihlerine özen gösteri-
yoruz. Hammadde tedarikçi catering 
seçiminde titiz davranıyoruz. Tesisi-
mize giren her ürünü “kalite”, “gıda 
güvenliği” ve “hijyen” açısından 
global standartlarda üretim yapan 
firmalar arasından seçiyoruz. Hazır 

yemek ve catering sektöründe bilgi 
ve tecrübeye sahip gıda mühendisi, iş 
güvenligi uzmanından oluşan  kadro-
muz ile  hizmet vermeye devam et-
mekteyiz.

KALİTEDEN ÖDÜN 
VERMİYORUZ

Çalışmalarınızda nelere dikkat 
ediyorsunuz, özellikle hijyen ko-
nusunda neler söylemek istersi-
niz?

RMS olarak, aldığınız yemek hizme-
tinin daima aynı kalitede olması ve 
istikrarı sağlaması en temel görevi-
miz. Bununla birlikte, rutin menüleri 
önlemek için öncelikle kalite güven-
cesi ve kontrol sistemimiz tarafından 
tedarik-üretim-dağıtım zincirindeki 
tüm halkaları ayrı ayrı denetlenip , 
standart dışı bir durum olduğunda 
anında müdahale edilir. Bazı müşte-
rilerimizin sürekli ve benzer yemekle-
rin olduğu hizmetten memnun olma-
ması ihtimali durumunda ise, farklı 
bir mutfağımızdan hizmetin kaldığı 
yerden devam etmesini sağlarız. Böy-

lece hem aynı kalitede ve güveni-
lir yemek hizmetini almaya devam 
ederken, hem de farklı bir aşçının 
dokunuşuyla apayrı bir damak tadıy-
la hizmet alacaksınız. Yemeklerimizi  
kaliteli ham maddeler ile  hijyenik  
ortamda  uluslararası kalite yönetim 
sertifikalarına ( ISO 9001, ISO 22000, 
ISO 14001 ) sahip üretim tesislerimiz-
de üretip beğeninize sunuyoruz.

HİJYENİK ORTAMLAR…!

Catering hizmeti alan KOBİ’lere 
buradan ne gibi mesajlar ver-
mek istersiniz?

Sağlığımız için sürekli denetlenen, 
hijyenik ortamlarda hazırlanan ve 
güvenilir hizmetleri tercih etmelerini 
tavsiye ederiz.

DENETİMLERİN OLMASI 
KAÇINILMAZ

Merdivenaltı üretim yemek sanayi-
ni nasıl etkiliyor?

Sağlıksız koşullarda üretilen yemekler 

DOSYA: CATERING

sağlığımız için büyük tehditler oluş-
turmakta. Hijyenin önemli olduğu bu 
sektörde mutlak suretle sıkça denet-
lenmeli ve gerekli belgelerin temini 
sorgulanmalıdır.

Firmanızın tercih edilmesindeki 
nedenler nelerdir?

Özenle seçilmiş kaliteli markalar ve 
ürünlerle %100 hijyen koşullarından 

ödün vermeden, üretilen yemekleri 
her gün aynı lezzet ile müşterilerimi-
ze çözüm ortağınız olarak güvenilir 
bir şekilde hizmet veriyoruz.

PİYASANIN ALTINDAKİ 
FİYATLARA DİKKAT EDİLMELİ

Catering’de fiyat aralıkları nasıl 
olmalı? Birbiri ile çok alakası ol-

mayan fiyatlar da görebiliyoruz. 
Burada müşteriler neye dikkat 
etmeli?

Fiyat aralığı üreticinin kullandığı mal-
zeme, gramaj, hizmet şekli olarak 
değişkenlik gösterdiği için farklılıklar 
doğaldır. Fakat bu farklar arasında 
uçurum olmamalıdır. Fiyat odaklı 
müşterilerimiz piyasanın altında veri-
len fiyatlara çok dikkat etmelidir.

KOBİ’LERİN YANINDAYIZ

RMS Hazır Yemek olarak KOBİ’lerimiz adına denetimleri takip ediyoruz. Denetimler konusunda 
süreklilik ilkesini benimsiyoruz. KOBİ’lerimize hizmet aldığı her an hijyen konusunda gıda 
mühendisleri takibi ile sağlıklarını ve bütçelerini koruma hedefli yaklaşıyoruz. Hem KOBİ’lere 
hem catering firmalarına denetlemeler ve eğitimler vererek süreci takip ettiğimiz bir misyon 
içerisindeyiz. Önce sağlıkları için sonra bütçeleri için hizmet aldıkları firmaları çok dikkatli 

seçmelerini tavsiye ederiz.
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KÜÇÜK BİR MUTFAKTA 5 KİŞİ İLE BAŞLADI, 
YEMEK SEKTÖRÜNÜN LİDERİ OLDU

Keyveni, catering sektörün-
de ender görülen bir başarı 
hikayesine imza attı. 1985 

yılında 100 metrekarelik küçük 
bir mutfakta 5 kişi ile günlük 
500 kişilik üretime başlayan 
Keyveni olmaz denileni oldura-
rak tarih yazdı. 

 
Bazı firmalar vardır, tam bir başarı 
öyküsüdür… Bazı firmalar vardır için-
de bulunduğu sektöre öyle bir damga 
vurur, sektördeki kalite çıtasını öyle 
yükseltir ki… Bazı firmalar vardır ken-
di sektörünün dışında ülke ekonomisi 
içinde de aranılan, saygın bir marka 
haline gelir… Keyveni, bu şirketlerin 
başında gelen yüz akı firmalarımız-
dan biri konumunda bulunuyor.

YEMEĞİN USTASI

Keyveni ismininin ne anlama geldiği-
ni eminin siz de merak ediyorsunuz. 
Firmanın internet sitesinde şu bilgile-
re yer veriliyor: “Keyveni, Anadolu’da 

‘yemeğin ustası, hünerli ve marifetli’ 
kişiye verilen isimdir. Bu sebeple is-
mimize yakışır şekilde hareket etmek 
her daim birinci önceliğimizdir.

1985 YILINDA 100 
METREKARELİK KÜÇÜK 
BİR MUTFAKTA 5 KİŞİ 
İLE GÜNLÜK 500 KİŞİLİK 
ÜRETİME BAŞLADI

1985 yılında 100 metrekarelik küçük 
bir mutfakta 5 kişi ile günlük 500 
kişilik üretime başladık. 1990 yılında 
4.000 metrekarelik tesisimizle Tür-
kiye’yi “yemek fabrikası Keyveni” ile 
tanıştırdık. 2000 yılında hazır yemek 
sektörünün, otomatik konveyörlü (el 
değmeden) sebze meyve yıkama 
makinesine sahip olan ilk firması ol-
duk. 2002 yılında hazır yemek sektö-

rünün, kendi bünyesinde laboratuara 
sahip olan ilk firması olduk. 2004’te 
kendi ekmeğimizi ve yaş pasta dahil 
diğer tüm patiserrie ürünlerini üret-
meye başladık. 2005’te sektörün, ISO 
22.000 Gıda Güvenliği Yönetim Siste-
mi Belgesi ve OHSAS 18001 İşçi Sağ-
lığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi 
Belgelerini bir arada alan ilk firması 
olduk.

TÜRKİYE’NİN KEYVENİSİ 
ARANIYOR

2006 yılında yemek yarışmamız “Tür-
kiye’nin Keyveni’si Aranıyor”’u tüm 
ülke genelinde başlattık. 2007 yılında 
Kalite ve Sistem Belgelerini TSE’nin 
kendisi tarafından alan ilk firma ol-
duk. 2008 yılında Darüşşafaka ile 
işbirliği içinde öğrenciler için çeşitli 
eğitimler ve yarışmalar düzenlemeye 
başladık. 2009’da toplam 200 kişilik 
üretim ve servis ekibimiz ile günlük 
15.000 kişilik üretim kapasitesine 
ulaştık. 2010 yılında kırmızı şeker 
pancarı turşusundan, biber, salatalık 
turşusuna kadar yemek verdiğimiz 
firmalar için turşu üretimi yapmaya 
başladık. 2011 yılında Kurucu Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Sadık Çelik 
İYSAD (İstanbul Yemek Sanayicile-
ri Derneği) Başkanlığı’na seçilerek 
sektörün başına geçti. 2012 yılında 
devlet okullarında ücretsiz yemek 
uygulamasına gönüllü olarak Obe-
zite ile Mücadeledeki duyarlılığımızı 
ve sosyal sorumluluk bilincimizi bir 
kez daha ortaya koyduk. 2012 %100 
dana eti kullanarak kendi bünyemiz-
de mantı üretimine başladık. 2014 
yılında ISO 10002 ( Müşteri memnu-
niyeti yönetim sistemi) belgesini ilk 
kullanan firmalardan biri olduk. 2014 
İTO tarafından, sektörde ödediğimiz 
yüksek vergilere binaen üst üste tak-
dirname ile ödüllendirildik. 2016 Tüm 
Tüketicileri Koruma Derneği tarafın-
dan tüketicilere tavsiye edilen marka 
olduk ve Altın Marka ödülüne layık 
görüldük.”
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BOZTEPE: TÜRKİYE’DE TICKET RESTAURANT EDENRED 
OLARAK YEMEK KARTI PAZARINDA LİDERİZ 

Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, 
firma olarak bir dizi avantajları müşterilerine sunduğunu söyledi.

Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boz-
tepe ile firmanın çalışmalarını değer-
lendirdik.

50 MİLYON KART 
KULLANICISINA 2 MİLYON 
ÜYE KURULUŞLA HİZMET 
SAĞLIYORUZ

Edenred’i okuyucularımıza tanı-
tır mısınız? 

Ön ödemeli kurumsal hizmetler ala-
nında faaliyet gösteren Edenred ola-
rak dünyada yemek kartı sektörünü 
inşa eden şirketiz. Global yapılanma-
mızla 46 ülkede, 10 bin çalışanımız ile 
özel sektörde ve kamu sektöründe 
yer alan 850 binden fazla müşterimi-
zin 50 milyon kart kullanıcısına 2 mil-
yon üye kuruluşla hizmet sağlıyoruz. 
Türkiye’yi de yemek kartı sistemiyle 
ilk kez tanıştıran şirket olarak, bu-
gün ülkemizde 25 bini aşkın kurumsal 
müşterimizin 1,5 milyonu aşkın kart 
sahibine 45 bin üye restoran ve kafe-
de, binlerce akaryakıt istasyonunda 
hizmet veriyoruz. Şirketlere verimli bir 
kurumsal gider yönetimi sağlıyoruz. 
“İş hayatınızın her gününde yanınız-
dayız” mottomuza uygun şekilde; 
Ticket Restaurant Yemek Kartı ile 
öğle yemeği harcamalarında, Ticket 
Car Akaryakıt Çözümleri ile akarya-
kıt alımlarında, Ticket Compliments 
Hediye Çekleri ile teşvik ve ödüllen-
dirme programlarında şirketlere ve 
çalışanlara tasarruf sağlıyoruz ve bu 
süreçlerdeki operasyonlarını kolaylaş-
tırıyoruz.

“BAĞLARI 
ZENGİNLEŞTİREREK 
GÜÇLENDİRİYORUZ. DAİMA, 
DAHA İYİSİ İÇİN”

“Bağları zenginleştirerek güçlendiri-
yoruz. Daima, daha iyisi için” olarak 
tanımladığımız var oluş amacımızla 
tüm paydaşlarımız için sürdürülebi-
lir değer yaratma sözümüzü bir kez 
daha taahhüt ediyoruz.

KOBİ’LER VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ 
ŞİRKETLERİN BİR NUMARALI 
ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ

Hayata geçirdiğimiz çözümlerle yerel 
ekonomiyi desteklerken ihtiyaç sa-
hiplerini ve çevreyi korumayı ihmal 
etmiyor; birçok bağın geçici olduğu 
bir dünyada sağlam, kalıcı ve güvene 
dayalı ilişkiler kurmak için var gücüyle 
çalışıyoruz. Ne mutlu ki tüm bu çalış-
malarımız sektörde en güzel şekilde 
karşılık buluyor. 2019 yılında Ipsos iş 
birliğiyle gerçekleştirdiğimiz araştır-
maya göre, Türkiye’de Ticket Resta-
urant Edenred olarak yemek kartı 
pazarında lideriz, KOBİ’ler ve büyük 
ölçekli şirketlerin bir numaralı çözüm 
ortağıyız.

EDENRED, ÖNEMLİ 
AVANTAJLAR SAĞLIYOR

Edenred, çalıştığı firmalara 
hangi katma değerleri sunuyor?

Pandemi süreci ile ortaya çıkan 
ekonomik koşullarda işletmeler için 
ayakta kalmak ve tasarruflu olmak 
hayati önem taşıyor. Edenred Türkiye 
olarak biz de bu kapsamda şirketlere 
tasarruf ettiren akıllı çözümlerimizle 
destek oluyoruz. Ticket Restaurant 
Edenred’in şirketlere sunduğu ye-
mek kartı sisteminde şirketler öğle 
yemeği giderinde yüzde 15 SGK işçi 
primi, yüzde 22,5 SGK işveren primi, 
yüzde 0,75 damga vergisi, yüzde 22 
gelir vergisi istisnası ile KDV indirimi-
ne tabi oluyor. Vergi istisnaları ile iş-

verenlere yaklaşık yüzde 100’e varan 
vergi tasarrufu avantajı sağlıyoruz. 
Böylelikle şirketler çalışanları başı-
na yılda 6.000 TL’ye varan tasarruf 
avantajı yakalıyor. Neredeyse yemek 
gideri kadar tasarruf ederek kaynak-
larını doğru şekilde kullanan şirketle-
rin verimliliği de yükseliyor. Akaryakıt 
harcamalarını Edenred Türkiye ile yö-
neten şirketler ister 1 isterse de 1000 
aracı olsun avantajlı fiyatlar ve öde-
me koşullarından yararlanıyor. Satın 
alma oranına göre indirim alınabilen 
bu sistemde tüm akaryakıt alımları 
tek faturada toplanabiliyor. 

KOBİ’LER EVRAKSIZ, 
ZAHMETSİZ VE ÇOK PRATİK 
BİR BİÇİMDE BU SİSTEME 
DAHİL OLABİLİYOR
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Şirketler hafta sonu kullanımının kı-
sıtlanması, belirlenen araca göre 
TL veya litre bazında limit tanımla-
nabilmesi, belirlenen lokasyonlarda 
plakaya tanımlı akaryakıt alımı yapı-
labilmesi sayesinde kötüye kullanım 
riskini bertaraf ederek harcamalarını 
kontrol altına alıyor ve akaryakıt gi-
derlerinde ayda ortalama yüzde 15’e 
varan tasarruf sağlayabiliyor. Şirket-
ler ayrıca harcama limitlerini belirle-
yebildiklerinden çalışanlarına avans 
vermek ya da kredi kartı tahsis etmek 
zorunda kalmıyor. Ticket Car’ın yeni 
online satış platformu ile KOBİ’ler 
evraksız, zahmetsiz ve çok pratik bir 
biçimde bu sisteme dahil olabiliyor. 
Teşvik ve ödüllendirme kategorisinde-
ki ürün ailemiz Ticket Compliments ile 
çalışanlarına bayram ve özel gün he-
diyesi vermek isteyen şirketlere hem 
sayısız seçenek hem de operasyonel 
kolaylık sunuyoruz. Kurumsal hedi-
yelerini Ticket Compliments kapsa-
mındaki hediye çekleri ve kartları ile 
yapan şirketlerin çalışanlarına kendi 
beğeni ve ihtiyaçlarına göre özgür-
ce alışveriş yapma imkanı tanıyoruz. 
Teması azaltan özellikleri ile pandemi 
döneminde her zamankinden daha 
önemli hale gelen hijyen kaygısını 
ortadan kaldıran bu hediye seçenek-
lerine ek olarak aynı zamanda özel 
indirimler ve yüzde 39’a varan vergi 
tasarrufu ile şirketlere avantaj sağ-
lıyoruz. Bayramlar ve özel günlerde 
çalışanlarına hediye vermek isteyen 
şirketleri farklı markalarla anlaşmak, 

hediye temin etmek ve dağıtmak gibi 
operasyonel yük getiren süreçlerden 
ve bu süreçlerin maliyetinden kurta-
ran bu zahmetsiz çözümle şirketler 
tek faturayla muhasebe işlerini pratik 
bir biçimde halledebiliyor, çalışanlar 
ise kendi ihtiyaçları doğrultusunda 
alışveriş yapabiliyor. 

RED CLUB BUSINESS

Sadakat programımız Red Club Bu-
siness ile küçük gibi görünen ancak 
ciddi bir gider kalemini oluşturan 
alımlarda da şirketlere avantajlar 
sağlıyoruz. Seçkin markalarla iş bir-
likleri yaparak, kendi iş alanımız dı-
şında kalan giderlerde de tasarruf 
sağlamak amacıyla şirketlere kargo-
dan damacana su alımına, araç ki-
ralamadan telefon faturasına kadar 
farklı ürün ve hizmet alımlarında in-
dirim sağlıyoruz. Böylece birçok gider 
kaleminde piyasa fiyatları altında 
satın alma imkanı bulan KOBİ’ler, 
maddi kaynaklarını en verimli şekilde 
kullanabiliyor.

DİJİTAL ÖDEME 
SİSTEMLERİNE YÖNELİMİN 
BİR HAYLİ ARTTIĞINI 
GÖRÜYORUZ

Edenred olarak rakiplerinizden 
hangi özellikleriniz ile ayrılıyor-
sunuz? Tercih edilmenizdeki ne-
denler nelerdir?

Kullanıcılarımızın alışkanlık ve bek-
lentilerini daha iyi anlamak amacıy-
la belirli aralıklarla anket çalışmaları 
yapıyoruz. Gerek kart işlemlerini in-
celediğimizde gerekse güncel anket 
sonuçlarını değerlendirdiğimizde di-
jital ödeme sistemlerine yönelimin 
bir hayli arttığını görüyoruz. Değişen 
yaşam koşulları, pandemi ve hijyen 
kaygısıyla birleşince kullanıcılarımızın 
bizden beklentisi de ağırlıklı olarak 
dijitalleşme yönünde oluyor. Edenred 
Türkiye olarak kullanıcılarımızın bek-
lentilerine her zaman değer veriyor, 
dijital alandaki yetkinliğimiz ve çalış-
malarımızla öne çıkıyoruz. 

TICKET RESTAURANT YEMEK 
KARTI’MIZIN QR KOD İLE 
ÖDEME ÖZELLİĞİ

2019 yılında lanse ettiğimiz Ticket 
Restaurant Yemek Kartı’mızın QR kod 
ile ödeme özelliği sayesinde kart ta-
şıma, kartı kasiyere verme veya kar-
tın POS cihazına değmesi gibi fiziksel 
temas gerektiren eski alışkanlıkları ve 
kartı unutma endişesini zaten rafa 
kaldırmıştık. 2020 yılının pandemi 
döneminde ise MyEdenred mobil uy-
gulaması ve EdenredPay uygulaması 
yüklü yeni nesil yazar kasaların birbi-
riyle temassız olarak haberleşmesi-
ni sağlayarak sektörde bir ilke imza 
attığımız NFC teknolojili EdenredPay 
dijital ödeme çözümümüzü kullanıcı-
larımızla buluşturduk. Bu sayede mo-
bil temassız ödeme hızı ve pratikliğini 
bir adım öteye taşıdık. EdenredPay, 
yeni nesil yazar kasa sahibi tüm iş-
letmelerde kullanılabiliyor. Bu da üye 
restoran, kafe ve marketlerin yüzde 
90’ından fazlası anlamına geliyor. 
Ardından plastik karta bir alternatif 
olarak hızla Dijital Kart’ımızı lanse et-
tik. Böylece müşterilerimizi, temassız 
ve hijyenik bir yöntem ile kart basım 
derdinden ve kargo teması gerek-
tiren süreçlerden kurtardık. Tüm bu 
çözümlerimiz pandemi döneminde 
temassız ve hijyenik olma özellikleri 
nedeniyle sıklıkla tercih edildi.
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ANDROID TABANLI ÖDEME 
TERMİNALLERİ SAĞLAMAYA 
BAŞLADIK

Geçtiğimiz günlerde yine ödeme sek-
töründe bir ilki daha hayata geçirdik. 
Profilo Ödeme Sistemleri’nin yazar 
kasa ve ileri teknolojiler konusundaki 
35 yıllık tecrübesini arkamıza alarak 
üye işyerlerine Android tabanlı öde-
me terminalleri sağlamaya başladık. 
Türkiye genelinde 31 ilde, yüzlerce 
üye işletmede kullanılmaya başlanan 
Android POS uygulamasıyla işlet-
meler Ticket Restaurant yemek kartı 
ödemelerini Android 9.0 işletim siste-
mi, dokunmatik renkli ekran ve yük-
sek işlemci hızına sahip ileri teknoloji 
cihazlar üzerinden almaya başladı. 
Android sistemi cep telefonlarında 
nasıl bugünün teknolojisi ise ödeme 
sektöründe de geleceğin teknoloji-
si olarak öncü bir rol üstleniyor. Ön 
ödemeli kurumsal hizmetler sektö-
rünün öncü markası Edenred olarak 
ödeme sistemlerinin Android devrimi 
yaşamasının gerekliliğine inanıyoruz. 
Android platformlu terminaller saye-
sinde üye restoranlarımız, hem yazar 
kasa hem de ayrı bir ödeme kayde-
dici cihaz alma masrafından kurtu-
lacak. Tek bir cihaz ile yeni nesil tüm 
ödeme seçeneklerine cevap verebilir 
hale gelecek. Adroid POS kullanan 
üye iş yerlerimiz e-arşiv ve e-fatura 

entegrasyonu sağlayabilecekleri gibi 
QR, NFC ve benzeri yeni nesil ödeme 
çözümleriyle donatılmış bir cihaza 
çok daha ekonomik bir biçimde sahip 
olabilecek. Ayrıca Android teknoloji-
sinin açık platform özelliği sayesin-
de üye restoranlarımız, cihazlarını 
sektörel ve ticari ihtiyaçlarına göre 
kişiselleştirme fırsatı da bulmuş ola-
caklar. Yine geçtiğimiz günlerde ilk 
olarak Mopaş süpermarket zincirinde 
başlattığımız online alışveriş hizmeti-
mizle Ticket Restaurant Yemek Kart-
ları’nın internet üzerinden yapılacak 
alışverişlerde de kullanılabilmesine 
imkan tanıyoruz. 

YEMEK KARTI PAZARINDAKİ 
LİDERLİK KONUMUMUZU 
SÜRDÜRMEYİ 
HEDEFLİYORUZ

Edenred’in hedef ve yatırımları 
hakkında bilgi verir misiniz?

Önümüzdeki dönem için önceliği-
miz yemek kartı pazarındaki liderlik 
konumumuzu sürdürmek yönünde. 
Dijitalleşme ve inovasyon çalışmala-
rımıza hız kesmeden devam ederek 
sektörde yine ilklere imza atmayı 
amaçlıyoruz. Şirketlere tasarruf etti-
ren akıllı çözümler geliştirme hedefiy-
le yol alıyoruz. Tüm bunların yanı sıra 

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ile düzen-
lediğimiz webinar serileriyle de şir-
ketleri kaynak ve kurumsal gider yö-
netimi konusunda da bilgilendirmeyi, 
vergi istisnası ve tasarruf bilincini ar-
tırmayı amaçlıyoruz. Üye ve kullanıcı-
larımızın hayatını kolaylaştırabilmek 
için operasyonel mükemmellik, süreç 
sadeleşmesi ve müşteri deneyimi-
ni gözden geçirme ve kolaylaştırma 
üzerine de çalışmalarımız devam edi-
yor. Ticket Restaurant Yemek Kartı-
mızın mevcut online satış platformu 
ve altyapısını günümüz trendlerine 
göre geliştirerek daha kullanıcı dostu 
bir tasarıma dönüştürüyoruz. 

MORE THAN EVER” (HER 
ZAMANKİNDEN DAHA 
FAZLA)

Bu sene tüm dünyadaki Edenred ça-
lışanlarının katkılarıyla oluşturulan 
“More Than Ever” (Her Zamankin-
den Daha Fazla) isimli yardım fonu 
kapsamında ülkemizdeki 400 resto-
rana Android POS cihazlarımızdan 
hibe ederek işletmelerin teknolojinin 
gücüyle buluşmasına ve bu süreç-
ten güçlenerek çıkmalarına katkıda 
bulunduk. Edenred Türkiye olarak çö-
zümlerimizle hem kullanıcılarımızın 
hem üye iş yerlerimizin hayatlarını 
kolaylaştırmaya devam edeceğiz. 
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TÜRKİYE CATERING VE GASTRONOMİ EKONOMİSİ
 BÜYÜME YOLUNDA İLERLİYOR

Türkiye hazır yemek, catering ya da genel adıyla gastronomi ekonomisi büyüme 
yolunda ilerliyor. Ev dışı tüketim ve catering sektörünün fotoğrafını dosya konumuz 

içerisinde vermeye çalıştık.

Gastronomi, içinde barındırdığı 
tüm sanatsal ve bilimsel unsurlar 
ile yiyecek- içeceklerin tarihsel ge-
lişim sürecinden başlayarak tüm 
özelliklerinin ayrıntılı bir biçimde 
anlaşılması, uygulanması ve geliş-
tirilerek günümüz şartlarına uyar-
lanması çalışmalarını kapsayan 
bir bilim dalı olarak tanımlanıyor. 
Gastronomi ekonomisi alanında 
bugüne kadar ciddi bir araştırma 
yapılmamış olması büyük bir eksik-
lik. Bu konuda Türk Avrupa Eğitim 
ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TA-
VAK)’ın önemli bir çalışması var. 
Dosyamız çerçevesinde bu araştır-
manın siz değerli okuyucularımıza 
ışık tıtacağını düşünüyoruz.

22 İLA 24 MİLYAR DOLARLIK 
PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ VAR

Tam olarak gerçekçi bir yaklaşım 
sunmak güç olmakla birlikte uz-
man fikirleri ve bu konuda yapılan 
haberler kapsamında gastronomi 
ekonomisinde dönen paranın 22 
ila 24 milyar dolar arasında olduğu 
düşünülmektedir. Bu açıdan gast-
ronomi ekonomisini 24 milyar dolar 
olarak ele alırsak, bunun içerisine 
10 ana başlıkta görülen kuruluşlar 
ve otellerin gastronomisi de dahil 
edilirse, Türkiye’de gastronomi ko-
nusunda dönen paranın ortalama 
% 25’inin kültür ekonomisine bağlı 
olarak oluştuğu görülmektedir. Bu 
cironun %67’sini İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Antalya gibi şehirler oluş-
turmaktadır. Bunların da gastro-
nomi ekonomisinden % 28’lik bir 
pay almaları halinde kültür ekono-
misine dayalı gastronominin takri-
ben 6 milyar dolar olduğunu düşü-
nerek hareket edebiliriz.

TÜRKİYE’DE EV DIŞI 
TÜKETİM HARCAMALARI

Türkiye’de yeme-içme-eğlence 
sektöründe turizmde kaydedilen 
başarının da etkisiyle ciddi bir ya-
tırım gözlenmektedir. Tüketicilerin 
dışarıda yemek yeme alışkanlıkları-
nın giderek artmasıyla, 10 yıl önce 
150 bin olan restoran (lokanta, 
otel lokantası, fast-food restoranı, 
eve servis restoranı) sayısı bugün 
600 bini geçmiş bulunuyor. Hazır 
yemek sektöründeki bu değişimde 
önemli rol oynayan bir diğer fak-
tör de turizm sektöründe yaşanan 
gelişmelerdir. Hazır yemek sektörü; 
otel, restoran, ayaküstü (fast-fo-
od) restoranlar ve tabldot (kurum-
sal gıda hizmetleri) olmak üzere 
dört ana kısımdan oluşmaktadır. 
Bu sektörün bir diğer adı da Ev Dışı 
Yemek Sektörü’dür. 2011 yılı verile-

rine göre tüm hazır yemek sektö-
rünün büyüklüğü yaklaşık 17,5 mil-
yar dolardır. 2006 yılında 5 milyar 
dolar cirosu olan sektör 5 yılda 3,5 
kat büyümüştür. 2015 yılında sek-
törün büyüklüğü 24.7 milyar dolar-
dır. 2016 yılında 17,5 milyar dolarlık 
ciroda; restoranlar yüzde 35, tab-
ldot yüzde 30, oteller yüzde 20 ve 
fast-food restoranlar yüzde 15 pa-
zar payı oranına sahiptir. Ekonomik 
büyüme ve sosyo-kültürel değişim-
lere paralel olarak fast-food sektö-
rünün pazar payı hızla artmakta-
dır. 325 milyon nüfusa sahip ABD’de 
ev dışı yemek sektörünün 2011’deki 
büyüklüğü 604 milyar dolardır. ABD 
ile kıyaslandığında Türkiye’deki ha-
zır yemek sektörünün teorik olarak 
12 kat büyüme potansiyeli olduğu 
söylenebilmektedir. 2011 verilerine 
göre Türkiye’de haneler gelirlerinin 
%30’unu beslenmeye ayırmakta-
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dır. Bunun 26 puanı ev içerisinde, 
4 puanı ev dışarısında beslenmeye 
aittir. ABD’de tüketiciler beslenme 
bütçelerinin %50’sini ev dışından 
beslenmeye harcarken, Türk tü-
keticiler ise beslenme bütçelerinin 
%13’ünü dışarıda harcıyor.

TÜRKİYE’DE 8 MİLYON, 
ALMANYA, FRANSA, 
İNGİLTEREDE 65-70 
MİLYON

Türkiye’de hazır yemek perakende-
ciliğinden yararlanan (ev dışında 
yemek yiyen) kişi sayısı yaklaşık 8 
milyondur. Türkiye’ye yakın nüfu-
sa sahip AB ülkelerinde (Almanya, 
Fransa, İngiltere gibi) bu rakam 
65-70 milyon civarındadır. Tüm 
göstergeler Türkiye’deki hazır ye-
mek sektörünün her yıl en az %20
-25 büyüyeceğini göstermektedir. 
Ev Dışı Tüketim sektörü (EDT), 2015 
yılına kadar istikrarlı bir şekilde çift 
haneli rakamlarla büyüme gös-
terirken son iki senedir Türkiye’de 
yaşanan olumsuz gelişmeler EDT 
sektörünü de etkiledi. 2016 yılında 
yaklaşık yüzde 25-30 civarında kü-
çülen sektörün 2017 yılında daha 
önceki yıllardaki performansını 
gösteremedi. 

TÜRKİYE’DE YEME-İÇME 
MEKANLARI VE GIDA 
PAZARI

Yiyecek içecek işletmeleri; konak-
lama birimlerine bağlı olarak ya da 
özel kimlik çatısı altında, dışarıda 
yemek yemeyi düşünen veya evle-
rinden uzakta bulunan insanlara, 
yiyecek içecek malzemesi alarak 
işleyen, üreten ve satış yaparak hiz-
met veren, kişilerin yeme-içme ihti-
yaçlarını karşılamayı meslek olarak 
kabul eden ekonomik, sosyal ve di-
siplin altına alınmış ve bu hizmetin 
yanı sıra eğlence faaliyetleri de su-
nabilen işletmelerdir.

10 KİŞİDEN YAKLAŞIK 4’Ü 
DIŞARIDA YEMEK YİYOR

TGI Türkiye’nin yaptığı araştırmaya 
göre, ülkenin kent nüfusunun her 10 
kişiden yaklaşık 4’ü dışarıda yemek yi-
yor. 10 kişiden 3’ü fast food restoran-
larına gidiyor veya eve hazır yemek 
alıyor. Dört kişiden biri kahve içilen 
mekanlara gidiyor. Yiyecek-içecek 
sektörü artan rekabet ortamıyla bir-
likte her geçen gün hızla büyümeye 
devam etmektedir. Teknolojinin ge-
lişmesi, gelir düzeyindeki artış, artan 
iş yoğunluğu, zaman kısıtlılığı, gerek 
ulusal gerekse uluslararası seyahatin 
artması, kadınların çalışma oranının 
yükselmesi ve sosyalleşme gibi etken-
ler büyümenin sebepleri olarak sayı-
labilmektedir. Bu büyümenin neden 
olduğu durumlardan birisi ise dışarıda 
yemek yeme alışkanlığındaki değişim-
dir.19 Yiyecek içecek sektörünün gide-
rek gelişen bir sektör haline gelmesi, 
sektördeki yatırımları da arttırmak-
ta ve buna bağlı olarak günümüzde 
birbirlerinden farklı özelliklere sahip 
yiyecek içecek işletmelerinin sayısı gi-
derek çoğalmaktadır. Yaklaşık olarak 
150.000 restoran ve kafenin bulun-
duğu Türkiye’de, hazır yemek sektörü 
20 milyar dolarlık gelire sahip bir pa-
zardır ve bu gelirin %43’ü İstanbul’da 
elde edilmektedir. %30’u Bodrum, 
Antalya, İzmir, Bursa ve Ankara gibi 
şehirlerden elde edilirken kalan yüz-
delik tüm Türkiye’ye dağılmıştır.



50 51

HABER

KAŞIBEYAZ YATIRIMA DEVAM DEDİ, 
3 YENİ ŞUBE İÇİN 33 MİLYON TL AYIRDI 

Yarım asrı geride bırakan kebabın marka ismi Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, Kaşıbeyaz 
Florya Nostalji, Kaşıbeyaz Bahçeşehir Gölet ve Kaşıbeyaz Büyükçekmece Kıyı İstanbul 
projeleri için 33 milyon TL yatırımda bulundu. Şube sayısını böylece 9’a çıkaracak 
Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 5 yıl içerisinde ise Kaşıbeyaz Satır Arası ve Kaşıbeyaz Baklava 

olarak 40 franchise şube açacak. 

Kebap deyince akla gelen ilk mar-
kalardan biri olan Kaşıbeyaz Lezzet 
Grubu, Kaşıbeyaz Florya, Kaşıbeyaz 
Akvaryum, Watergarden Kaşıbe-
yaz Ataşehir, Yeniköy Kaşıbeyaz 
Bosphorus, Kaşıbeyaz Vadistanbul 
ve AOÇ Kaşıbeyaz Ankara olmak 
üzere 7 şubesini Kaşıbeyaz Bahçe-
şehir Gölet ve Kaşıbeyaz Büyükçek-
mece Kıyı İstanbul ile 9’a çıkarma-
ya hazırlanıyor. 

İKİ ŞUBE İÇİN 25 MİLYON 
TL YATIRIM

Kaşıbeyaz Bahçeşehir Gölet ha-
ziranın son haftası, Kaşıbeyaz 
Büyükçekmece Kıyı İstanbul ise 
ağustos ayında kapılarını açmaya 
hazırlanırken iki şube için 25 milyon 
TL, Kaşıbeyaz Florya’nın Kaşıbeyaz 
Florya Nostalji olarak değişimi için 
de 8 milyon TL yatırımda bulunul-
du. Böylece toplamda 33 milyon 
TL yatırım yapıldı. 3 şubeyle birlikte 
Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 750 kişilik 
istihdamını 900 kişiye çıkaracak 
Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 2019 yılını 
ise 85 milyon TL ciroyla kapattı.

KAŞIBEYAZ 
SATIR ARASI 
VE KAŞIBEYAZ 
BAKLAVA

Normalleşmenin etkileri 
ve yeni yatırımlarla birlik-
te ilk etapta 150 milyon TL 
ciro hedeflerinin olduğunu 
belirten Kaşıbeyaz Lezzet 
Grubu Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Murat Kaşıbeyaz, 
“Pandemiden önce iki yeni 
markamızı hayata geçirdik: 
Kaşıbeyaz Satır Arası ve Ka-
şıbeyaz Baklava. Kaşıbeyaz 
Satır Arası ile geleneksel 
Antep lezzetlerini daha gel-
al tarzında misafirlerimize 
sunuyoruz. Burada özellikle 
çalışan kesimi hedefledik. 
Her iki markamız için de 
franchise olarak büyüme 
kararı almıştık. Pandemiye 
rağmen franchise sayımızı 
arttırdık. Şu anda 10 adet 
franchise şubemiz bulunu-
yor.

5 YIL İÇERİSİNDE 20 TANE 
KAŞIBEYAZ SATIR ARASI, 
20 TANE KAŞIBEYAZ 
BAKLAVA AÇACAĞIZ

5 yıl içerisinde 20 tane Kaşıbeyaz 
Satır Arası, 20 tane Kaşıbeyaz Bak-
lava olmak üzere 40 tane franchi-
se açacağız. Her iki marka için de 
AVM’ler ana noktamız.

ANTALYA, BURSA, ANTALYA 
VE YURTDIŞINDAN 
TALEPLER VAR

HABER

Kaşıbeyaz olarak yatırımlar anla-
mında adeta kılı kırk yararak hare-
ket ediyoruz. Her yerde olmak gibi 
bir hedefimiz yok. Lokasyon olarak 
İstanbul’da önemli yerlerde olma-
yı amaçlıyoruz. Çünkü eskiden in-
sanlar Kadıköy’den kalkıp Florya’ya 
yemek yemeye gelirdi. Ama şim-
dilerde bu durum trafikten ötürü 
nümkün değil.

KURT PUSLU HAVAYI SEVER

Kaşıbeyaz olarak yatırımlarımızı 
hep kriz dönemlerinde yaptık. Kurt 
puslu havayı sever dedik. Tabii bu 
işin şakası ama Kaşıbeyaz olarak 
bizler ülkemize, ülkemiz ekonomi-
sine güveniyoruz. Kaşıbeyaz Lezzet 
Grubu olarak yatırımlardan ödün 
vermeyeceğiz.

KALİTE, KIRMIZI 
ÇİZGİMİZDİR

Kalite, bizim en hassas olduğumuz 
konudur. Kaşıbeyaz bizim soyadı-
mız olduğu için kendi kontrolümüz 
dışındaki yapılanmalara yani zincir-
leşme gibi bir franchising sistemine 
sıcak bakmıyoruz. Bizlere franchi-
sing anlamında çok önemli teklifler 
geliyor. Biz de gelen teklifleri elbet-
te değerlendirmeye alıyoruz ama 
buradaki en büyük çizgimiz kalite 
politikamızın korunmasıdır” dedi.
  
CİROMUZUN YÜZDE 
30’UNU YABANCI TURİST 
OLUŞTURUYOR

Cirolarının yüzde 30’unun yaban-
cı turistlerden geldiğini ifade eden 
Kaşıbeyaz, yurt dışı uçuşlarının 
başlaması ve turistlerin gelmesiyle 
birlikte sektörünün hareketlenece-
ğini sözlerine ekledi. 



52 53

RÖPORTAJ

GÖKDERE: NİŞ BİR İŞE İMZA ATAN ZEN, YAPILAMAYANI YAPTI

Zen Satış ve Pazarlama Müdürü Ab-
durrahman Gökdere, sektörde hiç 
yapılmayanı yaparak niş bir işe imza 
attıklarını söyledi.

50 yıllık geçmişiyle yurtiçinde ve yurt-
dışında tanınır bir isim haline gelen 
Anadolu Hünkar İçecek ve Gıda Sa-
nayi Ticaret A.Ş, son yeniliği Zen Gaz-
sız İçecek ile son zamanlarda oldukça 
konuşulmakta. Firmanın Satış ve Pa-
zarlama Müdürü Abdurrahman Gök-
dere sorularımızı yanıtladı.

HEM GELENEKSEL, HEM 
İNOVATİF 

Firmanızdan bahseder misiniz?

Anadolu Hünkar İçecek 1971 yılında 
kuruldu. Geleneksel bir isme sahip. 
Bugün de bu geleneksellikle bera-
ber bilinirliği yüksek bir marka olarak 
dünyanın gerekliliklerine karşılık vere-
bilen ve inovatif ürünler yapan bir fir-
ma olarak pazarda yerini bulmuştur. 
Sizlerin de görmüş olduğu gibi yeni 
ürünlerimiz ile rakiplerimizin karşı-
sında daha güçlü, daha dayanıklı ve 
tüm dünyaya ürünlerimizi tanıtabi-
leceğimiz inovatif ürünlerle çıkmayı 
hedefliyoruz. 

23 KARAT ALTINDAN 
ÜRETİLEN İÇECEK….

EZBER BOZMANIN DİĞER 
ADI…!!!

23 karat altından 
üretilen içeceğiniz 
hakkında bilgi vere-
bilir misiniz?

İçeriğinde yenilebilir 
altın bulunmaktadır. 
Bu altınların talaş ol-
muş halinden meyda-
na gelir. 23 buçuk krat 
değerindedir bu altın. 
Zen aromasının kendi-
ne özel bir aromasıdır 
içeriğindeki. İçeceğin 

aroması bizzat bizim ürettiğimiz bir 
aromadır. Özel bir üründür. Raftaki 
yeri de özeldir. Kesinlikle herkesin de-
nemesini tavsiye ediyorum. 

HEM İÇERKEN, HEM 
YERKEN, HEM DE İZLERKEN 
EĞLENDİREN BİR İÇECEK

Bu kreatif ürünleri oluştururken 
nasıl bir Ar-Ge süreciniz oluyor? 
Üretim süreciniz nasıl ilerliyor?

Daha önceki süreçlerimiz içerisinde, 
bizi Anadolu Hünkar olarak tanıyan 
müşterilerimiz bilir. Bizim bir gazoz 
serüvenimiz vardı daha öncesinde. 
Gazozun ardından kahve serüveni-
miz oldu. Bu elbette bizi her seferinde 
yeni bir ürün keşfetme yönelterek iler-
letti bizi. Ve bugün nihayetinde Zen 
markası adı altında bir inovatif mar-
ka ile üretim yapıyoruz şuan. Tabii 
değişen ve gelişen dünyada hergün 

yeni ürünler ortaya çıkıyor. Bunları 
bir yandan takip edip bir yandan da 
rekabet etmeliyiz. Bu ürünlerin ta-
bii karşılığını araştırırken, elimizdeki 
dinamikleri, Türkiye’deki dinamikleri 
kullanarak bir ürün meydana getir-
dik. Aslında bu, birden bir yerlerden 
bulduğumuz bir ürün değil. Üzerin-
de uzun bir süre Ar-Ge’sini yapıp, bu 
coğrafyadan gelen bazı şeyleri birleş-
tirerek Zen’i ortaya çıkardık. Buraya 
nasıl geldiğimizden bahsedeyim size. 
İçeriğindeki fesleğen tohumudur. 
Fesleğen tohumları özel Zen formülü 
ile havada askıda durarak birbirle-
rine değmezler. Çok ilginç bir nokta 
var, bunu döktüğünüz yada başka 
bir yere aktardığınız zaman dökülen 
yerde de birbirlerine değmezler asla. 
İkincisi de her şurubumuzun formülü 
birbirinden farklıdır. İçeriği farklı, aro-
ması farklı, tatları farklı. İçerken de 
zaten bu farkları çok rahat bir şekilde 
anlayabilirsiniz. Bu ürünü tanıtırken 
şunu söylüyorum hep, hem içerken, 
hem yerken, hem de izlerken eğlendi-
ren bir içecek. 

İÇECEKLERİMİZE 
KOLAYLIKLA 
ULAŞABİLİRSİNİZ

İnsanlar bu içecekleri nerelerde 
bulabilirler ve nasıl ulaşırlar?

Özellikle Marmara Bölgesi’nde bü-
tün istasyonlarda çok rahat bula-
bilirler. Şuan Akdeniz ve Ege Bölge-
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si’nde de rahatlıkla bulabilirler. Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
de hemen hemen bütün benzin is-
tasyonlarında rahatlıkla bulabilirler. 
Ayrıca şu an artık Trendyol’dan da 
kutu bazlı sipariş edebilme şanslarına 
sahipler. Her kutunun içerisine tüm 
çeşitlerimizden ikişer tane olacak şe-
kilde hazırladık. 

HİNDİSTAN CEVİZİ 
PARÇACIKLI YENİ ÜRÜN

Yeni ürünleriniz hakkında da bilgi 
verir misiniz?

Ar-Ge ekibimiz bu anlamda çok yo-
ğun çalışıyor. Kararları çok hızlı alıyor-
lar. Dünyadaki içecek piyasasını da 
çok iyi takip ediyorlar. Takip etmekle 
kalmayıp tabii bu piyasanın üzerinde 
bir ürün üretilmesi de gerekiyor. Yeni 
ürünümüz şuan AR-GE aşamasında. 
Bitti sayılır. Ürün içeriklerinin doğru 

hazırlanması için işlemlerin bitmesini 
bekliyoruz şuan. Ürünümüzün ismini 
şuan söylemek istemiyorum, süpriz 
olsun istiyorum Zen gibi. Hindistan 
cevizi parçacıklı olacak bu ürünümüz. 

GELECEĞE YÖN VERİYOR, 
GEÇMİŞİNDEN KOPMUYOR

Sıklıkla müşterilerimizden sosyal 
medya hesaplarımıza gelen mesajlar 
var. Şişelerin üzerindeki isimlerin ne 
olduğunu sorabiliyorlar Bunlar Türk 
Sanat Müziği’ndeki makamlardır. 
Her şişemize bir makam ismi verdik. 
Böylece bu makamların da unutul-
mamasını istiyoruz.  Anadolu Hünkar 
geleneksel bir isimdir. Kültürümüze 
ve coğrafyamıza uyar. Yapmış oldu-
ğumuz ürünler çok inovatif ama bir 
yandan da geçmiş ve geleceği bera-
ber yürütebilen bir firmadır. Geleceğe 
yön verirken geçmişinden kopmaz. 

SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİNE ÖNEM 

VERİYORUZ

Anadolu Hünkar olarak sosyal 
sorumluluk projelerinde yer alıp 
aynı zamanda personellerimize bu 
konuyla ilgili gerekli eğitimleri de 
veriyoruz. Şişelerimizi hem sosyal 
sorumluluk olsun hem de içerken 
herkesin aklına kadına şiddetin bir 
acizlik olduğunun nakşedilmesini 
istiyoruz. Aynı şekilde hayvana 
zulmün bir acizlik olduğunu 
belirterek bir sosyal sorumluluk 
projesi yürütüyoruz. İnsanlar içerken 
içeriğinin ne olduğuna bakmak 
isterlese diye gerçekleştiriyoruz. 
Gelecekte de daha büyük sosyal 
sorumluluk projelerimiz olacak 
elbette.
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Seçkin: Sektörde, Üreticilerin Hedeflerine Ulaşmak İçin
 İlk Tercih Edecekleri Şirket Olmayı Hedefliyoruz

GNC CNC Makine Teknolojileri Genel Müdürü Emre Seçkin, “Üreticilerin hedeflerine 
ulaşmak için tercih edecekleri ilk şirket olmayı hedefliyoruz” dedi.

İstanbul’da 2010 yılında kurulan 
GNC CNC Makine Teknolojileri; VI-
CTOR Taichung, NAKAMURA-TOME, 
GROB ROMI, VISION WIDE, VONGH-
LER ve LICO gibi yüksek hız ve kalite-
ye sahip takım tezgâhlarının Türkiye 
distribütörlüğünü başarıyla yürütü-
yor. Genç ve dinamik bir ekibe sahip 
şirketin genel müdürü Emre Seçkin, 
sektör hakkında merak edilen soru-
ları yanıtladı.

GNC Makine’yi tanıtır mısınız?

GNC Makine, 2010 yılında kurulmuş 
bir şirket. Takım tezgahları sektö-
ründe, talaş imalat sanayiinde fali-
yet gösteriyor. Temsilcisi olduğumuz 
markaların genel distribütörlüğü ile 
satış ve servis hizmetlerini veriyoruz. 
Victor Tachung, Nakamura- Tome, 
Romi ve henüz bir ay önce anlaşma 
imzaladığımız Alman menşeili firma 
Grob gibi markaların Türkiye distri-
bütörüyüz. Üreticilere, müşterileri-
mize üretimlerini yapabilmeleri için, 
hedeflerini tutturabilmeleri için ve 
Türkiye’nin üretim kapasitesine des-
tek olabilmek için bu makinaların it-
halatını yapıyoruz. Aynı zamanda bu 
makinaların servis hizmetlerini veri-
yoruz. Sadece makina satmayla de-
ğil, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak danışmanlık hizmeti de 
veriyoruz. Üreticiler bize herhangi bir 
parçanın üretimiyle ilgili bir soru sor-
duklarında biz, o parçanın anahtar 
teslim şekilde hangi yöntemlerle üre-
tilebileceğini, hangi makina kullanıl-
ması gerektiğini,  ne tür fikstürleme 
ve takımlandırma ihtiyacı olduğunu 
ortaya çıkarıp onlar için komple pro-
jeler sunuyoruz. Elbette sattığımız 
ürünlerin ardından da servis hizmet-
lerini layıkıyla vermeye çalışıyoruz. 
Bu makinaları kullanan CNC opera-

törleriyle de ilgili yoğun bir çalışma-
mız var. Dolayısıla üreticiler makina 
aldıktan sonra hem makinaları layı-
kıyla kullabilmeleri için hem de üre-
tim sürekliliğini arttırabilmeleri için 
eğitimler düzenliyoruz. Dolayısıyla 
üretime dair müşterinin bizden iste-
diği her tür konuya ve soruna çözüm 
üretmeye çalışıyoruz.

MÜŞTERİLERİMİZ HER 
ŞEYDEN ÖNCE İŞ ORTAĞIMIZ

Biz müşterilerimize her şeyden önce 
bir iş ortağı olarak bakıyoruz. Ama-
cımız zaten sektörümüzde üreticile-
rin hedeflerine ulaşmalarıiçin tercih 
edecekleri ilk marka olmak. Dolayı-
sıyla konu yalnızca bir makinanın sa-
tışı değil, üretimde kullanılacak her 

türlü ihtiyacın tarafımızca karşılan-
ması aynı zamanda.

Ürün ve hizmetleriniz hakkında 
bilgi verir misiniz?

Üretim biliyorsunuz çok farklı unsur-
ları içeren faaliyetlerdir. Dolayısıy-
la sadece makinayı almanız yeterli 
olmuyor. O makinanın üreteceğiniz 
ürünün teknik çiziminden başlayıp 
takımlarının ne tür takımlardan se-
çilmesi gerektiği gibi o makinanın 
tüm özelliklerini, verimliliklerini kulla-
nabilmemiz için ilave bir çaba gere-
kiyor. Biz, müşterilerimize bu yönde 
destek olmaya çalışıyoruz. Sadece 
makinanın satışı bizim ana konumuz 
değil. Onlara danışmanlık hizmeti 
de vererek bir nevi aslında üretime 

GNC CNC Makine Teknolojileri Genel Müdürü Emre Seçkin

ELEKTRİK PANOLARINDA YAPIM AŞAMALARI VE 
İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
Uğur Doğan / Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi

Elektrik panolarının güvenlik önlem-
leri, tasarım aşamasından başla-
makta ve işletme sırasında devam 
etmektedir.  Güvenlik önlemleri alı-
nabilmesi için elektrik panolarının 
uluslararası standartlara uygun ola-
rak üretilmelidir. Elektrik panosu ta-
sarımı için uluslararası standartlar 
ve TSE standartları bulunmaktadır. 
Elektrik panolarında uluslararası 
standartlandırma belgeleri mevcut 
olmayan cihazların kullanılmaması 
gerekmektedir.

PANO TASARIMINDA 
KULLANILAN KABLOLAR

 Pano tasarımında kullanılan kablolar 
IEC 757 standartları doğrultusunda 
belirtilen kablo renkleri kullanılmalı-
dır. Kullanılacak ekipmanın güç tüke-
timine göre de kullanılacak kablo ke-
sitleri belirlenmelidir. Kablo renkleriyle 
ilgili birkaç örnek vermek gerekirse; 
Topraklama kablosu: Yeşil-Sarı, Nötr: 

Mavi, 220V AC: Kahverengi, 24V AC 
kontrol devresi: Kırmızı, Nötr kontrol 
devresi: Beyaz, 24V DC kontrol devre-
si: Koyu mavi, GND (OV DC) kontrol 
devresi: açık mavi beyaz çizgili olarak 
örneklendirilebilir. Elektrik panoların-
da elektrik akımın geçtiği noktalarda 
canlıların temas etmesini önlemek 
için izolasyonun yapılması gerekmek-
tedir. Bunun için bara mevcut olan 
panolarda baraların bulunduğu alan 
şeffaf PVC malzeme ile koruma altı-
na alınmalıdır. Elektriksel kaçak oluş-
maması için kontrol panolarında ka-
çak akım koruma rölesinin bulunması 
gerekmektedir. Canlıları korumak için 
kullanılması gereken kaçak akım rö-
lesinin değeri 30mA olmalı, elektriksel 
olarak yangına karşı korumak için ka-
çak akım koruma rölesinin değerinin 
300mA olmalıdır. 

KOBİ’LER ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ 
SAĞLIYOR

Elektrik projesi yetki-
li personeller tarafından 
çizilmesi gerekmektedir. 
Çizimler yapılırken pano 
içindeki ekipmanlar için 
standart görseller kulla-
nılmalıdır. Çizimler yapıl-

dıktan sonra yeterlilik belgesi olan 
ekip tarafından elektrik panosuna 
başlanılmalıdır. Elektrik panosunun 
üretimi bittikten sonra enerjisiz ve 
enerji verilerek testlerinin yapılması 
gerekmektedir.  Testler yapıldıktan 
sonra pano sevk edilmeden önce 
elektrik projesi pano içinde bulunma-
sı gerekmektedir.  

Elektrik panoları devreye alındıktan 
sonra panonun ön zemininde yalıt-
kan paspasın olması gerekmektedir. 
Elektrik panosu kontrolleri 6331 sayılı 
iş sağlığı ve güvenliği kanunu gere-
ğince yılda 1 defa kontrol edilmelidir. 
Kontrol panosu yetkili personeller ha-
ricinde açılıp kapatılmamalıdır. 
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destek olmak ana amacımız. Tabii 
dijitalleşme tarafında da ciddi yatı-
rımlarımız ve uygulamalarımız var. 
Sadece üretim ve kalitesi anlamında 
değil örneğin robotlu otomasyon çö-
zümleri gibi uygulamalarımız da var. 
Grup şirketlerimizden bir tanesi ya-
kın zamanda online parça satışıyla 
ilgili çalışmalara başladı. Onları da 
zamanla hayata geçireceğiz.

GENÇ VE DİNAMİK EKİP, 
ÇÖZÜM ODAKLI SİSTEM

Rakiplerinizden sizi ayıran 
özellikleriniz nelerdir? Müşteri-
ler sizi neden tercih etmeli?

 GNC Makina çok genç ve dinamik 
bir şirket. Motivasyonumuz çok yük-
sek. Genç bir ekipten oluşuyoruz. 
Öncelikli olarak çalışma motivas-
yonumuz ve hevesimiz çok yüksek. 
Burada aslında şunu da söyleyebi-
lirim. Müşterinin sesini çok önemli 
bir ölçüde dinliyoruz. Yaptığımız her 
işlemden sonra, anlaştığımız bir şir-
ket vasıtasıyla müşteri memnuiyetini 
ölçen anketler yapıyoruz. Bu anket-
leri çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. 
Verdiğimiz hizmet sonrasıda o hiz-
metin müşteri tarafından nasıl öl-
çümlendiğini öğrenmeye çalışıyoruz. 

Bildiğim kadarıyla bunu Türkiye’de 
yapan tek firmayız. Müşterinin se-
sisni dinlemek bizim için çok önem-
live bu konuda fark yarattığımızı 
düşünüyorum. Şuan yüzde 98 ora-
nında bir müşteri memnuniyetimiz 
var. Aynı zamanda müşteri tavsiyesi 
skorunu da ölçüyoruz. Bunu da Tür-
kiye’de ölçen tek firmayız. Müşteri-
nin sesini dinlediğinizde ve hemen 
bir cevap aldığınızda, bir eksiğimiz 
varsa hemen süreçlerimizle ilgili op-
timizasyon yapıyoruz. Bunun dışında 
60 dakikada ilk temas hedefimiz var. 
Bu da önemli bir hedef çünkü sana-
yi üretiminde makinaların herhangi 
bir sebepten dolayı duruş yapması 
istenmeyecek bir durum. Ve duruş 
süresi uzadıkça üretim kapasitesiyle 
ilgili bir sorun yaşanıyor. Bunu en aza 
indirebilmek için şöyle bir tahaahü-
tümüz var, 60 dakikada ilk temas 
diyoruz. Bize herhangi bir iletişim 
yoluyla bir talep geldiğinde mak-
simum 60 dakika içerisinde onlara 
geri dönüş sağlamış oluyoruz. Çünkü 
bazı durumlarda arızanın uzaktan 
çözülmesi mümkün oluyor. Her za-
man randevu alıp gitmemize gerek 
kalmayabiliyor. Bu da müşterileeri-
mizden olumlu geri bildirim aldığı-
mız konulardan bir tanesi. Çok be-
ğendikleri bir uygulama.

CNC OPERATÖRLERİ 
GÖRÜNMEZ 
KAHRAMANLAR...!

Akademi ve CNC oporatörlerinin ge-
lişimi için çok ciddi çalışmalarımız 
var. Bu çalışmalar ilerleyen dönem-
lerde gittikçe artacak. Çünkü 24 Ma-
yıs gününü CNC operatörler günü 
olarak kutluyoruz. Buradaki amacı-
mız aslında bu pozisyonda çalışan 
arkadaşlarımızın üretimle ilgili far-
kındalıklarını arttırmak. Ve şöyle dü-
şünüyoruz, hem Türkiye’nin ihracat 
potansiyelinde hem üretim potansi-
yelinde görünmez kahramanlar CNC 
operatörleri. Buradaki teknik ekip-
teki arkadaşlarımızın doğru şekilde 
eğitilmesi, onların üreticiler adına da 
istenen verimi sağlayabilmesi adına 
çok ciddi çalışmalarımız var.

Gelecek 10 yıl içinde kendinizi 
bu pazarda nerede görmek is-
tersiniz? Bu anlamda hedefle-
riniz nelerdir? Yatırımlarınızdan 
da bahsedebilir misiniz?

Dediğim gibi, vizyonumuz çok net. 
Üreticilerin kendi hedeflerine ulaş-
maları için tercih edecekleri ilk şir-
ket olmayı hedefliyoruz. Herhangi 
bir seviyede talaş imalatı yapan bir 
firma varsa istiyoruz ki üretimle ilgili 
akıllarına her ne gelirse arayacakla-
rı ilk şirket biz olalım. Tabii bu büyük 
bir hedef ve bunun için çok çalışıyo-
ruz. Uzun vadeli yatırım planlarımız 
var. Yakın zamanda bir tesis yatırı-
mı yaptık. 2000 metrekarelik yeni 
ofis binamıza Ağustos ayı itibariyle 
taşınacağız. Orada eğitim alanla-
rımız, showroomumuz, makinaları 
gösterip uyguluma yapabileceğimiz, 
AR-GE çalışmaları yapabileceğimiz 
alanlarımız mevcut. Bu, sektöre cid-
di bir soluk getirecek. Şuanda bu tür 
bir tesise sahip olan bir firma yok. 
Bizim orada şöyle bir imkanımız da 
olacak, iş ortaklarımızla hem maki-
naların yapılması hem eğitimlerinin 
verilmesi anlamında ciddi bir yol 
katedeceğiz. Bunu da son çeyrekte 
aktif bir şekilde uygulamaya baş-
layacağız. Dijitalleşmeyle de ilgili 
ciddi yatırımlarımız var. Yaklaşık bir 
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ay içerisinde uygulamaya geçecek 
bir mobil uygulamamız var. Bu uy-
gulama ile ilgili amacımız, üreticiler 
makinalarla ilgili bir sorun yaşadık-
larında bu uygulama ile arıza kaydı 
çözümleri, uygulama kitapçıkları 
gibi videolara ve içeriklere ulaşabi-
lecekler. Arttırılmış gerçeklik ile ilgili 
yatırımlarımız var.

TÜRKİYE’Yİ BİR MERKEZ 
HALİNE GETİRMEK 
İSTİYORUZ

Daha global hedeflerimiz de var. Tür-
kiye’yi bir merkez haline getirmek is-
tiyoruz. Türkiye çevresindeki ülkelere, 
uyguladığımız projeleri satmak isti-
yoruz. Bu sadece makina satışı gibi 
değil, verimlilik artışıyla ilgili veya 
fabrikalardaki otomasyon hizmetle-
riyle ilgili bir danışmanlık hizmeti sa-
tışı olacak. Türkiye gerçekten üretim 
kapasitesi ve kabiliyeti bakımından 
önemli bir ülke. Kalitesi yüksek üre-
timler yapabiliyoruz. Bunları doğru 
kullanabilirsek hem üretim hem de 
ihracat hacmimizi arttırabileceği-
mizi düşünüyorum. Bu konularla ilgili 
orta ve uzun vadede yatırım planla-
rımız mevcut.

KOBİ’lere ne gibi bir mesaj ver-
mek istersiniz?

KOBİ’ler Türkiye üretim kapasitesinin 
yüzde 99’unu oluşturuyorlar. Müşteri 
profilimize de baktığınızda genellikle 
KOBİ düzeyindeki firmalara hizmet 
veriyoruz. Bir tane tezgah alan müş-
terilerimiz de var, 15-20 adet tezgah 
alan müşterilerimiz de var. Baktığı-
mızda KOBİ’ler için en önemli gelişim 
alanı bu dijital dönüşüme ayak uy-
durmaları. Çünkü hem endüstri 4.0 
uygulamaları hem özellikle pandemi 
döneminde bunun önemi ortaya 
çıktı. Geçenlerde Türkiye dijitalleş-
mesiyle ilgili bir rapor yayınlandı. Son 
iki senedir inanılmaz bir artış var. 
Fakat halen dünya genelinde bak-
tığımızda Türkiye’nin orta seviyede 
olduğunu görüyoruz. Bu da demek 
oluyor ki buna ciddi şekilde odaklan-
mamız lazım. Genellikle KOBİ tara-
fında bu tür yatırımlar biraz ürkütü-

cü yatırımlar oluyor. Başta ödenmesi 
gereken ilk yatırım maliyetleri yük-
sek diye düşünülüyor ve genellikle 
öteleniyor. Biz diyoruz ki korkulacak 
bir durum yok. Doğru planlamayla, 
doğru stratejiyle daha da hızlana-
bilir bu konu. Bu noktada özellikle 
KOBİ’lere danışmanlık hizmeti veri-
yoruz. Üretim seviyeniz arttığında 
hemen gelip yeni bir makina almak 
değil de, üretiminizin verimliliğini in-
celeyip yeni makina alınmadan da 
istenilen seviyeye gelinebilir mi, bu-
nun incelenmesi gerekiyor. Biz de bu 
konuda destek veriyoruz. Bazen ma-
kina talebiyle gelen müşterilerimize 
makina satmadığımız 
ve bu konuda yönlendi-
rerek üretim sürecinde 
bir değişiklik yaparak 
elde ettiğimiz verim-
lilik artışı ile makina 
almasına gerek kal-
madığı anlamında da 
danışmanlıklar verdik. 
Onları iş ortağı olarak 
gördüğümüz için tek 
odak noktamız makina 
satmak değil, üretimin 
kalitesini ve seviyesini 
arttırabilmek. Bu se-
beple kobilere öncelikli 
olarak verdiğimiz tavsi-
ye, dijital alandaki he-
deflerini geliştirmeleri.

KOBİ’LERE TAM DESTEK

Bizim makinalarımız maliyetli makinalar elbette.  Geri dönüş süreleri 
orta ve uzun vadede maliyetli olan makinalar bunlar. Buralarda 
ödeme esneklikleri, alternatif ödeme seçenekleri sunuyoruz. Talep 
edilen durumlarda makina kiralaması da yapıyoruz. Dolayısıyla 
amacımız, işin aksamayacağı şekilde onlara bir çözüm üretebilmek. 
Daha önce bahsettiğim gibi, KOBİ’ler tarafında genellikle CNC 
operatörü ve personel ile ilgili sıkıntılar oluyor. Bu noktada biz aslında 
aracı konumundayız. Eleman ihtiyaçlarıyla ilgili kendi akademimizde 
verdiğimiz eğitimlerle müşterilerimizin ihtiyacı olan kapasitede CNC 
oparatörlerinin istihdamı için destek sağlıyoruz. Bizim yalnızca ince 
ayarlarla değil, onların bilgi birikimleriyle verimliliklerini daha iyi nasıl 

artırabileceklerine dair hizmet vermemiz gerekiyor.
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Peyman CEO’su Kaan Baral:
SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ PEYMAN’DA HEDEFLER BİTMİYOR

Peyman CEO’su Kaan Baral, “Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 
bulunan bir şirket olarak; inovasyona, üretime, ulusal ve uluslararası büyümeye 

önemli yatırımlar yapıyoruz” dedi.

Peyman CEO’su Kaan Baral ile 
sektörü ve Peyman’ın hedeflerini 
değerlendirdik.

TURQUALITY SERTİFİKASINA 
SAHİP “AMBALAJLI İLK TÜRK 
KURUYEMİŞ MARKASIYIZ

Peyman’ı kısaca okuyucularımı-
za tanıtır mısınız?

Ambalajlı Türk kuruyemiş sektörünün 
en büyük temsilcilerinden biri ve kuru 
meyve sektörünün lideri olarak 26 yıllık 
köklü bir geçmişe sahibiz. Eskişehir’de 

25 bini kapalı olmak üzere, toplam 50 
bin metrekarelik bir alanda yer alan 
fabrikamızda üretim faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Kuruyemiş sektöründe 
Turquality sertifikasına sahip “amba-
lajlı ilk Türk kuruyemiş markasıyız.’’

İLK 500 İÇERİSİNDEYİZ, 
GLUTEN FREE SERTİFİKASI 
ALARAK BİR İLKİ DAHA 
GERÇEKLEŞTİRDİK

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kurulu-
şu arasında bulunan bir şirket olarak; 
inovasyona, üretime, ulusal ve ulus-
lararası büyümeye önemli yatırımlar 
yapıyoruz.  Ürünlerini farklı markalar 
altında satışa sunan ilk şirket olarak, 
kaliteli ve katma değerli ürünlerle 
markalaşmaya büyük önem veriyo-
ruz. Bugün 50’den fazla ülkeye, ulus-
lararası standartlarda üretilmiş, üstün 
kaliteli ve gurme Türk kuruyemişini 
tattırıyoruz. Sektörümüzdeki ilk ve 
büyük inovasyon adımlarını cesaretle 
atan bir şirket olmanın da gururunu 
yaşıyoruz. Fabrikamızda son olarak 
glütensiz üretim için büyük bir yatı-
rım yaptık. Bu yatırımımızla, gluten 
free sertifikası alarak bir ilki daha 
gerçekleştirmiş olduk. Sektörümüzde 
pazarın değişen dinamik ve tüketim 
eğilimlerine göre çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz.

PEYMAN ÜRÜNLERİNİN 
GİRDİĞİ HANE SAYISI 
YÜZDE 19 ORANINDA ARTIŞ 
GÖSTERDİ

Peyman, pazarda nasıl bir pay 
alıyor, hedefleriniz ve yatırımla-
rınızı anlatır mısınız?

2020 yılı pandemi dönemi nedeniyle 
tüm dünya ekonomileri için zorlu ge-
çen bir yıl olmasına rağmen, sektörü-
müz arz- talep dengesine bağlı olarak 
büyümeye devam etti. Türkiye’deki 
ambalajlı kuruyemiş pazarı yaklaşık 
6 milyar TL’lik bir büyüklüğe sahip. 
Açık ve ambalajlı kuruyemiş pazarı-
nın toplam büyüklüğü ise yaklaşık 18 
milyar TL düzeyinde. Pazarın büyüme 
potansiyeli yüksek. Geçmiş yıllarda 
ambalajlı pazar büyüklüğü açık pa-
zara göre yüzde 20 oranında iken, bu-
gün yüzde 29 düzeyine ulaştı. Bu da 
ambalajlı kuruyemiş tüketim bilincinin 
arttığına işaret ediyor. Türk kuruyemiş 
sektöründe attığımız cesur yatırım ve 
inovasyon adımlarıyla, öncü ve kuru 
meyve pazarının lideri olmanın gu-
rurunu yaşıyoruz. Zorlu pandemi sü-
recinde, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda 
tüketiciye daha hızlı ve etkin ulaşa-
bilmek için dijitalleşme süreçlerimizi 
hızla devreye aldık, fabrikamıza dev 
bir yatırım yaparak glütensiz üretime 
geçtik. Bu adımlar, pazardaki gücü-
müze güç kattı ve Peyman ürünlerinin 
girdiği hane sayısı yüzde 19 oranında 
artış gösterdi.

İHRACATTA GELECEK 5 
YILDA 3 KAT BÜYÜME 
HEDEFİYLE YATIRIMLARIMIZI 
SÜRDÜRÜYORUZ

İnovasyonu; tüketicinin değişen ihti-
yaçları ve beklentileri doğrultusunda 
üretimden teknolojiye, ambalajdan 
yeni ürün geliştirmeye kadar uzanan, 
360 derecelik bir süreç olarak görüyo-
ruz. Eskişehir’de bulunan Avrupa’nın 
en modern üretim tesislerinden biri 
olan fabrikamızda kapsamlı Ar-Ge 
laboratuvarlarımız ve son teknoloji 
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altyapımızla üretime devam ediyoruz. 
2021 ve sonrasına ilişkin stratejilerimiz 
çerçevesinde; dijital dönüşüm, inovas-
yon ve ihracat alanlarındaki hedefle-
rimiz, sıralamada ilk üçte yer alıyor. 
Sektörün ilk TSE Covid-19 Güvenli Üre-
tim sertifikasını alan şirket olarak, di-
jitalleşme yatırımlarımızı hızlandırma-
ya ve tüm süreçlerde endüstri 4.0’a 
uygun sistemleri hayata geçirmeye 
devam ediyoruz. İş alanlarımızda, 
otomasyon ve robotik süreçlerin daha 
etkin kullanımıyla daha hızlı, güçlü ve 
yaygın iş süreçlerine ulaşmayı hedefli-
yoruz. Hızla değişen tüketici talepleri 
ve ihtiyaçlarını analiz ederek inovatif 
tatlar yaratmak, tüketicilerde amba-
lajlı, sağlıklı ve hijyenik ürünler tüket-
me alışkanlığını artırmak için adımlar 
atmaya devam edeceğiz. İhracatta 
ise gelecek 5 yılda 3 kat büyüme he-
defiyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

SAĞLIKLI, GURME VE 
İNOVATİF ATIŞTIRMALIK 
SEKTÖRÜNÜN LİDERİYİZ

Tercih edilmenizdeki nedenler neler-
dir?

Peyman olarak, tüm adımlarımızı 
tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklenti-
lerinin odağında atıyoruz. Gurme uz-
manlığıyla ürettiğimiz ürünleri tüke-
ticilerimize en sağlıklı şekilde sunma 
misyonumuz bulunuyor. Bu misyon-
dan yola çıkarak yaptığımız yatırım-
lardan biri de glütensiz üretime geçiş 
oldu. Dünyada ve ülkemizde glütensiz 
ürünlere karşı bir hassasiyet olduğunu 
görüyoruz. Tüketiciler daha sağlıklı, 
güvenilir kontrol sistemlerinden geç-
miş, arkasında marka gücü olan hijye-
nik atıştırmalıklara yöneliyor. Sağlıklı, 
gurme ve inovatif atıştırmalık sektö-
rünün lideri olarak, bu yeni atıştırmalık 

trendinin de öncüsü 
olduk. Bahçeden ve 
Çitliyo ürünlerimizi 
artık glütensiz olarak 
üretiyoruz. Tüketici-
lerimizden çok güzel 
geri bildirimler aldık, 
bizleri mutlu eden bu 
gelişmeler doğru yol-
da ilerlediğimizin bir 
göstergesi. Yatırım ve 
inovasyon adımları-
mızı, tüketicilerimizin 
talepleri ve dünyada-
ki sağlıklı beslenme 
trendlerine uygun olarak sürdürüyo-
ruz.

SAĞLIKTA GIDA 
OKURYAZARLIĞI

Ayrıca, sağlıkta gıda okuryazarlığı 
çalışmalarımızla da tüketicilerimizin 
doğru şekilde bilgilenmesi için faali-
yetlerimizi sürdürüyoruz. Sağlıkta gıda 
okuryazarlığı açısından ambalaj çok 
önemli bir kriter. Yapılan araştırmala-
ra göre, ülkemizde yaklaşık 10 kişiden 
7’sinin sağlıkta gıda okuryazarlığı dü-
zeyi düşük. Tüketiciler artık ambalajın 
üzerinde yazan özellikleri, uyarıları, 
sağlık bilgilerini inceliyor ve değer-
lendiriyor. Peyman olarak Bahçeden 
Ailesi’ni de bu doğrultuda yeniledik. 
Beslenme uzmanlarıyla iş birliği yaptık 
ve ürünlerimizin içeriklerini belirledik. 
Yeni nesil Bahçeden ambalajlarımızın 
üzerine ürün özelliklerini dikkat çekici 
ve daha görünür olacak şekilde yerleş-
tirdik. Sağlıklı ve inovatif ürünlerimi-
zi tazeliği koruyan, yeni nesil zipperlı 
ambalajlarda tüketicimize sunuyoruz. 

BİLİNÇLENDİRME 
ÇALIŞMALARIMIZ SONUÇ 
VERİYOR

Sağlıklı ambalajlarda ve 
güvenilir üretim sistem-
leriyle üretilen ürünlerin 
tercih edilmesi konusun-
daki bilinçlendirme ça-
lışmalarımız sonucunda, 
tüketicilerimizin de artık 
açıkta satılan ve kontrol 
sistemlerinden geçme-

miş ürünlerden uzaklaşmaya başla-
dığını görüyoruz. Sağlıklı beslenme 
bilincinin artması adına bu gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. 

İNOVASYONA DAYALI 
CREATİF ÇALIŞMALARIMIZ 
DEVAM EDİYOR

Peyman olarak ürünlerimizi; Bahçe-
den, Çitliyo ve Nutzz markalarımız 
altında tüketicilerimize ulaştırıyoruz. 
Ürün gamımız; Bahçeden Kuru Mey-
ve ve Çiğ Kuruyemiş, Çitliyo, Nutzz ve 
Bahçeden Kavrulmuş Gurme Lezzetler 
olmak üzere 4 kategoriden oluşuyor. 
Pandemi döneminde gerçekleştirdiği-
miz Ar-Ge çalışmalarımız kapsamın-
da; çiğ, kavrulmuş ayrımını ortadan 
kaldırmak, Peyman’ın tüm ürünlerinin 
hammaddesinin ve kalitesinin aynı 
‘Bahçeden’ geldiğini vurgulamak ve 
kuru meyve sektörünün lideri Bah-
çeden markamızın gücünü daha da 
artırmayı amaçladık. Glütensiz olarak 
ürettiğimiz çiğ ve kavrulmuş ürünleri-
mizi Bahçeden çatısı altında buluştur-
duk. Bahçeden Ortaya Karışık adıyla 
yeni ve gurme bir seri hazırladık. Ay-
çekirdeği gibi inovasyon yatırımı yapıl-
mayan bir ürün grubuyla yola devam 
ettik ve Çitliyo beyaz çekirdek ile Çit-
liyo Kara Şimşek Ailesi’ni glütensiz ve 
deniz tuzuyla, çifte kavurarak ürettik. 
Nutzz markamızı yeni tatlarla geliş-
tirdik ve Nutzz Party’i tüketicilerimize 
sunduk. Ardından glikoz şurubu içer-
meyen, şeker pancarıyla tatlandırılan 
üç çeşit Bahçeden Bar’ımızı ideal bir 
atıştırmalık olarak tüketicilerimizle 
paylaştık. 
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GÜNERİ: BODRUM MUTFAK MOBİLYA,
 KALİTESİ İLE TERCİH NEDENİ OLUYOR

Bodrum Mutfak Mobilya 
Kurucusu Mustafa Güneri, 
kaliteli ürünleri ve kişiye 

özel tasarımlarıyla fark yarat-
tıklarının özenle altını çizdi.

Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu 
Mustafa Güneri ile firmanın çalışma-
larını değerlendirdik.

Bodrum Mutfak Mobilya’nın ku-
ruluş hikâyesi nedir?

Denizden karaya dönen bir yaşam hi-
kayesinin sonucunda dünyaya gelmiş 
bir markadır Bodrum Mutfak Mobil-
ya. 1969 yılında Bodrum’da dünyaya 
geldim. 14 yaşıma bastığımda mavi 
yolculuğu başlatan kaptanlardan 
biri olan eski süngerci babam Meh-
met Yılmaz Güneri’nin yanında miço 
olarak çalışmaya başladım. 20’li yaş-

larıma geldiğimde denizin bana kat-
tığı disiplinin yanı sıra aile ve düzene 
vermem gereken önemi öngörerek, 
ayakları toprağa basıp köklenecek 
bir marka yaratmaya karar verdim.  
Bu karar o dönem için fazla cesur ve 
isyankâr görünüp babam tarafından 
tepki ile karşılansa da bugün hala 
varlığıyla en büyük destekçilerimden 
biri olmuştur. 

BÖLGEDEKİ HAZIR MUTFAK 
ÜRETİMİ YAPAN İLKLERDEN 
BİRİ OLDUK

1996 yılında küçük bir atölyede mut-
fak mobilyası işine başladığımda, böl-
gedeki hazır mutfak üretimi yapan 
ilklerden biri olduk. Sonrasında kendi 
işçilik hünerimizi sergileyebileceğimiz 
masif bölümümüzü açarak bu işin en 
haz veren kısmına başladık. Bağımsız 
fikirlerin özgür tasarımlara kucak aç-
tığı butik tasarım ve üretim anlayışını 
benimseme kararı alarak, standart 
kabul edeceğimiz tek şeyin kalite 
olacağına karar verdik. 2003 yılında 
mobilya ürün grubunu da bünyemi-
ze kattık. Bugün ise 7.000 metrekare 
alan üzerine kurulu Entegre Üretim 
Tesisimiz ile hizmet vermeye devam 
ediyoruz. Denizden karaya geçen bir 
gencin, öğrendikleri ile rotasını çizdiği 
markalaşma sürecinde sektörün açık 

denizlerinde seyreden Bodrum Mut-
fak Mobilya sadece Bodrum’da değil 
tüm Türkiye’de mutfak mobilya sek-
törüne ilkler sıralamasında yer almayı 
başarmış ve rüştünü ispatlamıştır.

KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM 
YAPIYORUZ 

2021 yılı nasıl geçiyor?  Hedefle-
riniz nelerdir?

Ar-Ge ve üretim çalışmalarımız ile ka-
liteli hizmet sunmaya devam ederek 
büyümeyi sürdürdük. Genel olarak 
2021 yılında üretim tesislerinde çok 
fazla covid vakası yaşandı. Bu da ister 
istemez üretimde ve sevkiyatta bazı 
aksaklıklara sebep oldu. Biz Bodrum 
Mutfak Mobilya olarak üretim tesisi-
mizi olası bir dalga veya kriz durumu-
na karşı hazırlıklı hale getirdik. Kişiye 
özel üretim yaptığımız için her bir ta-
sarım ayrı el işçiliği ve emek taşıyor. 
Üretimin sorunsuz bir şekilde gidebil-
mesi ve taleplere yetişebilmek adına 
üretim ve satış personeli istihdamını 
da yüzde 25 artırdık. 2021 yılı hede-
fimiz ise yüzde 40 ve üzeri büyümeyi 
sağlamak. Bodrum Mutfak Mobilya 
kurum kültürünü ve manifestosunu 
benimseyerek, aynı kaliteyi Türkiye’ye 
taşıyacağımız bayi ağı yatırımları için 
çalışmalarımızı başlattık. Hedefimiz 
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Türkiye genelinde müşterilerimize en 
iyiyi, en farklı hizmeti sunmak temel 
önceliğimiz olacak.

MOBİLYA SEKTÖRÜ, SON 
10 YILDA 7 KAT BÜYÜME 
KAYDETTİ

Mobilya sektöründe mutfak 
mobilyasının payı ve büyüklüğü 
nedir?

Kentsel dönüşüm, düğün sektörü, 
KDV indirimi ve yenilenme ihtiyacı ile 
hızlı bir toparlanma süreci geçiren 
mobilya sektörü, son 10 yılda 7 kat 
büyüme kaydetti. Yüksek katma de-
ğere sahip olmasıyla üretim çarkının 
en önemli parçalarından olan mobil-
ya sektöründe hazır mutfak pazarı 
son zamanlarda yoğun ilgi görüyor.

MERDİVENALTI ÜRETİM 
YAPAN İŞYERLERİNİN PAYI 
YÜZDE 90

Sektördeki merdivenaltı üretim 
yapan işyerlerinin payı nedir?

Sektörde merdivenaltı üretim yapan 
işyerlerinin payı yüzde 90. Sektörün 
asıl hâkimi merdivenaltı üretim ya-
pan işyerleri diyebiliriz. 

KOBİ DESTEK VEYA TEŞVİK 
PAKETLERİ İLE ÜRETİCİYE 
DESTEK OLUNMALI

Merdivenaltı üretim nasıl son-
landırılabilir?

Merdivenaltı üretim yapan işyerlerinin 
daha fazla denetim yapılması ve ar-
dından vergi sistemine dâhil edilme-
siyle sonlanabilir. Türkiye’de normal 
bir mutfağın ortalama ömrü 15 yıldır. 
Kaldı ki bu ömür bizim gibi markalar 
için 20-25 yıla kadar çıkıyor. 15 yıllık 
bir mutfağı yapabilmek için kalite 
açısından üretim parkuruna, servis 
ağına, sevkiyat ağına ihtiyaç var. 
Merdiven altı üretimde vergi sistemi-
nin yanı sıra merdiven altı üreticinin 
de aynı kalitede ürün yapabilmesinin 

sağlanması gerekiyor ki üretim kalite 
kazansın. Merdivenaltı üretimin kalite 
kazanamamasının en önemli sebebi 
üretimin büyük yatırımlar gerektir-
mesi. 100 bin TL’ye yapılan mutfak 
çok daha düşük fiyatlarla da yapıla-
bilir. Burada malzeme ve işçilik kalite-
si dâhil olduğu için fiyatlar yükseliyor. 
Merdivenaltı üreticinin bunu yapa-
bilmesi için devlet desteğine ihtiyacı 
var. KOBİ destek veya teşvik paketleri 
ile üreticiye destek olunmalı ki kalite 
standartlarını uygulayabilsin.

EV TERCİHLERİNDE ‘SAĞLIKLI VE GÜVENLİ’ İKİ TEMA OLARAK 
ORTAYA ÇIKTI
İç pazarda yaşanan hareketlilik ne durumdadır?
Deprem gerçeğinin yanında Pandemi süreci ile insanların evleri yaşam alanı olarak 
farklı bir gözle görmesi yatırım değeri kavramını yeniden şekillendirdi. Ev tercihlerinde 
“sağlıklı ve güvenli” iki tema olarak ortaya çıktı. Bu nedenle Pandemi süreci ile yükse-
lişe geçen Akdeniz ve Ege kıyı şeridine göç özellikle Bodrum, Marmaris, Kuşadası gibi 
yerleşim yerlerine olan talep perakende müşterimizin artmasını, ayrıca toplu konut 
projelerinin talep görmeye başlaması proje ağırlıklı iş portföyümüzün genişlemesini 
sağladı. Bodrum ve bölgesindeki artan gayrimenkul satışının yanı sıra, yazlık olarak alı-
nan konutların 12 ay yaşanabilmesi için tadilata girmesi, mobilya talebindeki yükselişin 
en büyük nedenlerinden.
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3 AYLIK CİROSU 20 MİLYON TL’Yİ BULDU, 
BONABANT YATIRIMA DEVAM DEDİ 

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslanlı, yatırım odaklı olduklarını ifade 
ederek Türkiye ekonomisine katma değer kazandırdıklarını söyledi.

BonaBant Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nida Beyoğlu Arslanlı ile 
firmanın çalışmalarını masaya 
yatırdık.

Kaliteli ürünlerimizi online satış kanal-
larımızda bulabilirsiniz

BonaBant’ı kısaca okuyucuları-
mıza tanıtır mısınız?

Mersin’de 2018 yılında Aykut Gıda 
ambalaj çatısı altında koli bandı sek-
töründe faaliyetlerine başlayan Bo-
naBant, Türkiye’nin 1. akrilik üreticisi 
firması olarak üretimlerine ara verme-
den devam ediyor. 3 milyon dolar 
yatırımla kurulan ve yönetim kurulu 
başkanlığını yürüttüğüm BonaBant 
markası olarak, pandemi döneminde 
de yoğun olarak faaliyetlerimize de-
vam ediyoruz. Hizmetlerimizin arasın-
da istenilen boyda bobin ebatlama, 
tutkallı-tutkalsız BOPP film bobin (1.60 
cm ve 1.28 cm) tedariki ile birlikte çe-

şitli ölçülerde renkli ve şeffaf koli bandı 
toptan ve perakende satışlarımız bu-
lunuyor. Ürün gamımız arasında; koli 
bandı, akrilik bant, baskılı bant, hot-
melt bant, streç, jumbo bobin bulunu-
yor. Online satış kanalında ürünlerimiz 
Aliexpress, Amazon, Hepsiburada, N11 
ve Trendyol’da sitelerinde yer alıyor.  

3 AYLIK CİROMUZ YAKLAŞIK 
20 MİLYON TL’Yİ BULDU

Firma olarak hedef ve yatırımlarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?

3 vardiya olan sistemimizi hiç düşür-
meden, verilen izinler doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdürdük. Siparişleri-
miz yoğun olarak devam ediyordu. 3 
aylık ciromuz yaklaşık 20 milyon TL’yi 
buldu. Bu da Bonabant’ın başarısını 
gösteriyor. Öncelikli hedefimiz daha 
fazla çeşit üretmek, koli bandı üre-

timini artırmak, yurt dışı pazarında 
ihracat yapmak, daha çok istihdam 
sağlayabilmek, Bonabant’ı geniş kit-
lelere sunmak ve tanıtmak, tüm ça-
lışanlarda kalite bilincini tesis etmeyi 
hedeflemekteyiz.

SEKTÖR OLARAK DIŞA 
BAĞIMLILIK SÖZ KONUSU

Tercih edilmenizdeki nedenler 
nelerdir, müşterilere hangi kat-
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ma değerleri sağlıyorsunuz?

Halihazırda ülkemize yurtdışından 
ithal edilmekte olan yapışkanlı koli 
bantları, bioryente polipropilen film te-
sisimizde ürettiğimiz yapıştırtıcı tutkal 
ile birlikte işleyerek Jumbo bobinlerde 
yapışkanlı şeffaf bant (scotch tape) 
üretilmektedir. Türkiye bant sektörün-
de maalesef ham maddeyi işlemede 
yetersiz kalan eski teknolojiler kulla-
nıyor ve bu yüzden de ürünler daha 
pahalıya satılıyordu. O yüzden sektör 
olarak bir dışa bağımlılık durumu söz 
konusu. Biz bu konuda bir adım attık 
ve şöyle bir yol izlemeye başladık; ön-
celikle ürünü alıyoruz, üretim merkezi-
mizde tutkallıyoruz ve insanların dışa 
bağımlılığını kesiyoruz. Yani ithalatın 
önünü kesiyoruz. Jumbo olarak 80’e 
yakın müşterimiz var. Hepsi de itha-
lat bağlantılıydı ve daha sonrasında 
bizi tercih etmeye başladılar. İlk olarak 
şeffaf renksiz bantla başladık, sonra 
pazarın talepleri ile birlikte çeşitli renk-
lerde bant üretmeye başladık.

EN GEÇ 3 GÜN İÇERİSİNDE 
ÜRÜN TESLİMATINI 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ 

Aynı zamanda kısa bir süre içerisinde 
dış pazarda kendimize bir yer bulduk 
ve kendinden emin bir duruş sergiledik. 
Daha sonrasında tam otomatik bir 
makine aldık ve hem piyasa hem de 
ihracatı çoğaltma hedefimiz başladı. 
İthalatta sipariş verirken ürün ortala-
ma 40 gün gibi bir sürede geliyor ve 
verdiğiniz siparişin çoğunu ödemek 
durumunda kalıyorsunuz. Mesela 10 
konteyner ürün siparişi verdiniz ve 
yaklaşık 250 bin dolar gibi bir rakam 
tutuyor. Bunun yüzde 30’unu ödemek 
zorunda kalıyorsunuz. Yani para eliniz-
de kalmıyor ve dışarıya sürekli ödeme 
yapıyorsunuz. Gümrük masrafı, vergi 
gibi durumlarda ekstra bir maliyet-
le karşılaşıyorsunuz. Bunun dışında 
ithalatta ürün sipariş ederken belirli 
bir hacmin üstünde sipariş vermeniz 
gerekiyor. Bizde ise stokla çalıştığımız 
için en geç 3 gün içerisinde ürün tes-
limatını gerçekleştiriyoruz. Herhangi 
bir sınırlama olmadan ürün siparişi 
alabiliyoruz. Bununla birlikte firmaları 

birçok ekstra maliyetten kurtarıyoruz. 
Bu da sektörde bizim tercih edilmemi-
ze neden oluyor. Bu anlayışla hareket 
ederek ithalatın önüne set çekmek is-
tiyoruz.

YENİ PAZARLAR 
OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

İhracat odaklı çalışmalarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?

Bant kısmı için konuşacak olursak, ih-
racat yapmak çok zor. Ham maddeyi 
üreten birçok ülke var. Ürünü burada 
üretmek için 100 milyon dolar gibi bir 
bütçeyle yatırım yapmanız gerekiyor. 
Bu yüzden ürünün ham maddesini 
dışarıdan alıp ürünü burada işleyip iç 
piyasa ve ihracatını yapmak daha ca-
zip geliyor. 2020 yılı içerisinde İngiltere, 
Almanya, Azerbaycan, Amerika, Irak, 
Tunus ve İran’a ihracat yapıyoruz. 2021 
yılında bu ülkelerdeki pazar payımızı 
korurken, aynı zamanda kendimize 
yeni pazarlar oluşturmak istiyoruz. Bu 
anlamda en çok önem verdiğimiz böl-
ge Avrupa pazarı. Avrupa’da ihracat 
yaptığımız ülke sayısını daha yukarı-
lara çekmek ve hacmimizi artırmak 
hedefindeyiz. Birçok ülke ile temas 
halindeyiz ve bu ülkelerin pazarlarına 
girebilecek kalitede ürün ve alt yapı-
ya sahibiz. Sektörde dışa bağımlılığın 
önüne geçmek isterken, bir taraftan 
da ihracatçı üretici pozisyonumuzu da 
korumak için çalışacağız.

Üretim yaptığınız Mersin şehri ve 
bölgesiyle ilgili yorumlarınızı ala-
bilir miyiz? 

Gelişen yapısıyla Mersin sanayisi, Tür-
kiye’nin en güçlü sanayi bölgesi olan 
Marmara havzasının tek alternatifi 
konumundadır. Türkiye sanayisinin 
kalbi durumunda olan Marmara hav-
zası artık neredeyse yüzde yüz dolu-
luk oranına ulaşmıştır. Her geçen gün 
gelişen Mersin sanayisi; limanıyla, ser-
best bölgesiyle Türkiye’nin ikinci sanayi 
üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Mer-
sin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’n-
de şu an 3. bölgedeki inşaat çalışma-
ları devam etmekte. 2021 yılı içerisinde 
burada bulunan tüm yatırımların faa-

liyete geçmesi planlanmakta. MTOSB 
3. bölgede yaklaşık 5 bin kişi istihdam 
edilecek. Akabinde tüm çalışmaları 
yapılan ve bakanlık onayı beklenen 4. 
bölgenin arsa tahsislerinin yapılması 
planlanıyor. Şu anda MTOSB 4. bölge 
için 300 başvuru yapıldığını ve yatırım 
iştahının artarak devam ettiğini göz-
lemlemekteyiz. Yanı sıra Tarsus Orga-
nize Sanayi Bölgesi ve Mersin Tarsus 
Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesinde çalışmalar hız ka-
zandı. Bu bölgelerin faaliyete geçmesi 
ile birlikte Mersin’de toplamda 6 OSB 
faaliyete geçmiş olacak. Bu hem üre-
tim açısından hem de istihdam açısın-
dan çok önemli. 

ZAM ARTIŞLARI 
SEKTÖRÜMÜZÜ GERİYE 

GÖTÜRÜYOR

Pandemi dönemiyle birlikte sektö-
rümüzde hammadde sorunu orta-
ya çıktı. Son günlerde hammadde 
fiyatlarına yapılan zamla birlikte 
zor günler geçiren bant sektörü 
olumsuz yönde etkilenmeye devam 
ediyor. Kimyasal ve plastik ham-
maddelerindeki zam artışı piyasayı 
ve toptancıyı olumsuz etkiledi. Mev-
cut hammadde artışlarından dola-
yı kimyasal ve plastik hammadde-
lerinde yaşanan sorun hala devam 
ediyor, sektördeki birçok firmanın 
siparişleri iptal ettiğini görüyoruz.  
Firma olarak güçlü bağlantıları-
mız sayesinde hiçbir tüketicimizin 
siparişini iptal etmedik ve mağdur 
olmamaları için elimizden geleni 
yaptık. Bundan sonraki süreçte de 
siparişlerimizi göndermeye devam 
edeceğiz. Bant sektörü Türkiye’nin 
ihtiyacı olan bir sektördür. Dışa ba-
ğımlılığı azaltmak için bu sektörün 
canlı tutulması gerekiyor. Bizler 
üreticiler olarak üzerimize düşeni 
yapıyoruz. Fakat yapılan zam artış-
ları sektörümüzü geriye götürüyor. 
Bunun için önemli adımlar atılma-
sı hem sektörün hem de ülkemizin 
yararına olacaktır.
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ERBAKAN MALKOÇ: DÜNYA OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ 
DAHİL HERKES BİZİ TAKLİT EDER

Dizaynvip Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Erbakan 
Malkoç, “Biz taklit etmeyiz. 

Dünya otomobil üreticileri dahil 
herkes bizi taklit eder” diyor.

Dizaynvip Group Yönetim Kurulu Başka-
nı Erbakan Malkoç ile firmanın çalışma-
larını değerlendirdik. 

Neden Kişiye Özel Otomobil 
Omasın?” Fikriyle Bu Yola 
Çıkmaya Karar Verdim

Dizayn Vip Firmanızı okuyucuları-
mıza tanıtır mısınız?

Sürekli yeni bir şeyler keşfetme duygusu 
içerisindeydim. Çünkü içerisinde bulun-
duğum durum beni mutlu etmiyordu. 
Benim herkesten farklı bir şeyler yap-
mam gerekiyordu ve hayallerimi ger-

çeğe dönüştürmem gerekiyordu. Evet, 
o zamanlarda da Ferrari, Porsche gibi 
lüks klasmanına giren otomobiller vardı 
ama ben “Neden kişiye özel otomobil 
omasın?” fikriyle bu yola çıkmaya ka-
rar verdim. Parası olan herkes istediği 
otomobili alabilir ama insanlar birbi-
rinden ayrışmak istiyor. Nasıl ki, kişiye 
özel terzi, kişiye özel saat varsa kişiye 
özel otomobil olmalı, özellikle iş insan-
ları aracında geçirdikleri zamanı verimli 
kullanmalı, fikriyle DizaynVip’i kurmaya 
karar verdim. 

Dünyanın En Önemli 
İsimlerinin Araçlarını 
Dönüştürüyoruz

Biz bugün, 10 bin metrekarelik fabri-
kamız ve 100’den fazla çalışanımız ile 
dünyanın en önemli isimlerinin araçla-
rını dönüştürüyoruz. Türkiye’de adı bile 
konuşulmayan bir sektörü yaratarak, 
bugün gerek Avrupa’da gerek Ameri-
ka’da değer görmesini sağladık. Artık 
dünyada bu işi en iyi yapan birkaç şirket 
arasında yer alıyoruz.
 
“Dünyada Otomobil 
Tasarımında Teknoloji En İyi 
Kullanan Firma” Ödülünü 
Aldık

Bu tarif edilemez bir duygu. Avrupa 
bizi, sadece otomobil dönüştüren bir 
firma olarak tanımıyor, aynı zamanda 
sürdürülebilir rekabet ve inovasyon nok-
tasındaki en iyi şirket olarak da tanıyor. 
Amerika’dan davet edilip “Dünyada 
otomobil tasarımında teknoloji en iyi 
kullanan firma” ödülünü aldık. Türki-
ye’de birçok üniversiteden davet alarak 
seminer ve konferanslara konuşmacı 
olarak katıldık. Farklı birçok üniversite-
nin mühendislik fakültelerinden, giri-
şimcilik kulüplerinden konuşmacı olarak 
davetler alıyoruz ve vakit buldukça ge-
leceğin mühendis ve girişimcileriyle bir 
araya gelip tecrübelerimizi paylaşıyoruz 
onların firiklerini dinliyoruz. Başarı hika-
yemizi genç arkadaşlarımızla paylaşa-

rak onlara rol model olmaya çalışıyoruz. 

Dizaynvip’i 3 Ayaklı Bir Sac 
Üzerine Kurduk

DizaynVip’i 3 ayaklı bir sac üzerine kur-
duk. Otomobilin öyle bir tasarımı olacak 
ki hiçbir otomobile benzemeyecek. Bizi 
diğer rakiplerimizden ayıran en önem-
li özelliğimiz budur. Biz taklit etmeyiz. 
Dünya otomobil üreticileri dahil herkes 
bizi taklit eder. İki; farklı tasarımımı-
za öyle bir teknoloji adapte ediyoruz 
ki dünyada hiçbir otomobil üreticisinin 
hayalinde olmayan bir teknoloji donatı-
yoruz. Üç bu tasarımı ve teknolojiyi öyle 
bir kalitede sunuyoruz ki Avrupa stan-
dartlarının üstüne çıkıyoruz. Yani dün-
yanın hiçbir yerinde bizim sunduğumuz 
kalitede üretim sunulamıyor. Bu üç olgu 
DizaynVip’i dünyada kendi sektöründe 
iş yapan insanlardan ayrıştırıyor. Biz seri 
üretimde bile “hand made” özelliğimizi 
koruyoruz. Bizim en önemli özelliğimiz, 
zamandan ve mekandan bağımsız olan 
yapımız, teknolojide dünya otomobil 
üreticilerinden hiçbirini taklit etmeden, 
kendi hayal gücümüzü kullanıp ve üre-
tip onu otomobillerimize monte etme-
miz. 

İz Bırakırız, İzi Takip Etmeyiz

Bu üç özel yapımıza dünyanın hiçbir 
yerinde, hiçbir kimse ulaşamaz ve bi-
zim üç özelliğimiz bizi farklılaştırıyor. 
Çünkü biz iz bırakırız, izi takip etmeyiz. 
Bizim izimizi herkes takip eder. Başarı-
larımız neticesinde 2013’te Uluslararası 
Marka Liderleri Zirvesi Lob’in Europe’ta 
“Avrupa’nın En İyi Otomobil Tasarımı 
Ödülü”ne, 2014’te ABD’nin en prestijli 
organizasyonu IMA IMPACT Teknoloji 
Zirvesi’nde “Dünya’da Otomobil Tasarı-
mında Teknolojiyi En İyi Kullanan Firma” 
ödülüne layık bulunduk.

30’dan Fazla Ülkeye İhracat 
Gerçekleştiren Bir Marka 
Olduk

DizaynVip olarak neredeyse 200 ülke-
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den talep gören, 30’dan fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştiren bir marka olduk. 
Çin’de, Dubai’de, Amerika’da ve Rus-
ya’da distribütörlüklerimizin bulunma-
sının yanı sıra Almanya’da da kendi 
şirketimiz bulunmaktadır.  Bu süreç 
zarfında seri üretim konusunda önemli 
aşamalar kaydettik. Çin’de bir üretim 
tesisi açtık. Artık hand made özelliğimi-
zi kaybetmeden daha fazla araç ürete-
rek ihracatımızı daha da artırabileceğiz. 
DizaynVip bugün kilogram başına 250 
dolar ihracatıyla Türkiye ekonomisine 
önemli bir katkı sunmaktadır. Dünyanın 
konuşan otomobiliyle yeni bir dönem 
daha başlattık. Düşünün bir otomobil 
size “Günaydın” diyor, bir nevi asistanı-
nız gibi o günlük planlamalarınız hak-
kında bilgi veriyor. Otomobil teknolojile-
rinde yeni bir dönemin kapısını araladık. 

Her Bir Tasarımımızla Yeni Bir 
Çığır Açıyoruz

VİP oto araç dizayn alanında fir-
ma olarak nasıl bir farklılık göste-
riyorsunuz, rakiplerinizden fark-
larınız neler oluyor? Müşteriler 
neden sizi tercih ediyor?

Yaptığım her bir tasarım, zamanın öte-
sinde imza taşımaktadır. Örneğin; 2009 
yılında geliştirdiğim ancak otomotiv 
sektörünün 2013 yılında algılayabildiği 
dünyanın neresinde olursanız olun akıllı 
telefonunuz ya da tabletiniz üzerinden 
aracınıza komut vereceğiniz teknolo-
jiden, sizinle konuşan otomobile kadar 
her bir tasarımımızla yeni bir çığır açı-
yoruz. Donanımından tasarımına kadar 
her şeyin Türk mühendisler ve yazılımcı-
lar tarafından yapıldığı araçları dünya-
nın neresinde olursanız olun tabletiniz 
ya da akıllı telefonunuzla aracınızın 
196 parçasına komuta edebiliyorsunuz. 
Yapay zeka teknolojisi üzerine uzun za-
mandır çalışıyoruz. Zamanın ötesinde 
tasarımlar sunduğumuz, her zaman 
sektörümüzle ilgili dünyaya ilkleri sun-
duğumuz için tercih ediliyoruz. Dizayn-
Vip bir ayrıcalıktır. 

Kimlerle, hangi kurumlarla, hangi 
sektörlerle çalışıyorsunuz?

Aklınıza gelebilecek siyasetçilerden 
sporculara, krallardan iş dünyasına ka-

dar geniş bir kesime hitap ediyoruz. 

Müşterilerimiz Buraya Doğru 
Ellerde Oldukları İçin Gelirler

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

Müşterilerimiz buraya doğru ellerde 
oldukları için gelirler. DizaynVip, Tür-
kiye’de otomobil dönüşüm sektörünü 
oluşturan ve Türkiye’deki markalaşma-
nın sağlanması için ön ayak olan bir 
markadır. Bu yüzden müşterilerimiz za-
ten nereye geldiklerinin çok iyi bilirler ve 
isteklerinin çok ötesinde bir araç tasarı-
mıyla DizaynVip’ten ayrılırlar. 

Vip oto araç dizaynında en çok ne 
talep ediliyor sizlerden?

Bu zamanda herkesin istediği tek bir 
şey var: Kendisini özel hissetmek. Bunun 
dışında onlara zamanlarından tasarruf 
sağlayabilecekleri tüm teknolojik hiz-
metleri bir arada sunuyoruz. 

Kullandığınız ürünler ve ürün kali-
teniz hakkında bilgi verir misiniz?

Biz tamamen yüzde 100 yerli ve en iyi 
malzemeleri kullanıyoruz. Parçalarımı-
zın birçoğunu ise DizaynVip fabrikasın-
da üretiyoruz. 

Dünyaya Marka İhraç 
Edebiliriz; Biz, Bunu 
Başardık…!

Biz ihracatta kilogram başı olarak dün-
ya ile yarışır vaziyetteyiz. İthal ettiğiniz 
ürüne kg başı 5 dolar verirken ihraç et-
tiğiniz ürüne kg başı 1 dolar alıyorsanız, 
ekonomik anlamda tutunmanız zor 
olabiliyor. Çünkü dünya katma değerli 
mal üretiyor. Dünya otomobil endüst-
risi markalaşmış durumda ve biz bu 
dünyada tutunmak istiyorsak katma 
değer sağlamak zorundayız. Biz sağ-
ladığımız katma değerin içine sadece 
ürün ürütmek dışında marka değeri de 
katmaya çalışıyoruz. Benim en büyük 
hayallerimden biri bir dünya markası 
ortaya çıkarmaktı. Dünyanın en büyük 
şirketlerine bakın, 1 trilyon dolara ula-
şan ve marka değeri olan şirketler, bu 
başarıyı katma değerli üretim yapmaya 
ya da ürettikleri malı markalaştırmaya 
borçlular. Biz de kendi markamız olarak 
bunu başardık. Hızlı üretime geçtik ve 
cirolarımıza da yansımaya başlayacak 
bu. Katma değerli ürün üretmek dünya-
nın en önemli ve en değerli unsurudur. 
Bu da marka değeri üretmekten geçer. 
Ülke olarak marka üretmeye çok önem 
vermeliyiz. Böylelikle dünyaya marka ih-
raç edebiliriz.



66 67

HABERRÖPORTAJ

ÇAĞADA KIRIM: encazip.com KOBİ’LERE 
KATMA DEĞER SAĞLIYOR

ANADOLU ISUZU 100 ADETLİK 
MOLDOVA KİŞİNEV İHALESİNİ İMZALADI

encazip.com kurucusu Çağada 
Kırım, firma olarak KOBİ’lere 
katma değer sağladıklarını ifade 
etti. encazip.com kurucusu 
Çağada Kırım

encazip.com kurucusu Çağada Kırım ile 
firmanın KOBİ’lere sunduğu avantajları 
değerlendirdik.

TÜKETİCİNİN TASARRUFUNU 
DÜŞÜNÜYORUZ

encazip.com’u kısaca tanıtır 
mısınız?

2013 yılında Onur Orakçıoğlu ile birlikte 
kurduğumuz encazip.com, ücretsiz 
ve tarafsız bir elektrik tedarikçisi 
karşılaştırma ve değiştirme sitesidir. 
encazip.com’a 2015 yılında İngiltere’nin 
en büyük karşılaştırma sitesi uSwitch.
com’un kurucularını ortak olarak 
alarak onların tüm bilgi birikimlerini 
Türk tüketicisine aktardık. 2019 yılının 

sonunda da tüketicilerin tasarruf etmek 
için ziyaret ettikleri ilk adres olmak 
amacıyla global yatırımcılardan oluşan 
bir konsorsiyumdan yatırım alarak vites 
büyüttük. encazip.com, tüketicilerin 
doğru bilgiler ve güncel verilerle tarife 
karşılaştırarak, saniyeler içinde en 
cazip elektrik tedarikçisini bulmalarını 
ve mesafeli sözleşme ile kolaylıkla 
tedarikçi değişikliği yapmalarını sağlıyor. 
encazip.com, aynı zamanda tüketicinin 
tasarrufunu da düşünen bir enerji 
platformu olma özelliği taşıyor.

KOBİ’LER, ELEKTRİK ENERJİSİNİ 
EVLERE KIYASLA YAKLAŞIK 
YÜZDE 50 DAHA YÜKSEK 
FİYATTAN KULLANIYOR

Enerji sektöründeki son durumları 
ve  son zamları değerlendirir 
misiniz? KOBİ’ler enerjiyi en pahalı 
kullanan grubu oluşturuyor. 
KOBİ’lere bu anlamda neler 
demek, hangi mesajı vermek 
istersiniz?

Enerji piyasası artık serbest bir piyasa 
ve özellikle de KOBİ’lerin bu piyasadan 
faydalanması büyük önem taşıyor. Zira 
günümüzde devletin açıkladığı ulusal 
elektrik tarifelerine göre KOBİ’ler, elektrik 
enerjisini, evlere kıyasla yaklaşık yüzde 50 
daha yüksek fiyattan kullanıyor. Aslında 
yüksek fiyattan elektrik tüketmeleri 
sıkça eleştirilen bir konu olsa da bu 
durum, KOBİ’lerin, elektrik tedarikçisi 
değiştirerek tasarruf etmelerini teşvik 
etmeli. Elektrik tedarikçisini değiştiren 
KOBİ’ler elektrik faturalarını yüzde 
20’ye kadar daha az öder ve en önemli 
gider kalemlerinden birinde tasarruf 
etme şansına sahip olurlar. Bu açıdan 
KOBİ’ler piyasa araştırması yaparak, en 
cazip elektrik tedarikçisini bulmalı ve o 
tedarikçiye geçiş yapmalı.

TÜKETİCİLERİN EN CAZİP 
TEDARİKÇİYİ SEÇMELERİNİ 
SAĞLIYORUZ

encazip.com kullanıcılarına hangi 
avantajları sağlıyor?

encazip.com sadece bir karşılaştırma 
sitesi değil, aynı zamanda tüketicilere 
doğru bilgiler ve güncel verilerle en 
cazip tedarikçiyi seçmeleri için yol 
gösteren, her zaman tüketicisinin 
yanında olan, tasarruf yapma fırsatı 
sunan ve onları bütçelerine uyan en 
cazip seçime yönlendiren bir platform 
olma özelliği taşıyor. Elektrik piyasası, 
bürokrasisi yüksek, özellikle de tedarikçi 
şirketlerin –ama genelde piyasanın 
tamamının – teknolojiyle daha yakın 
ilişkiler kurması ve gelişmek adına adım 
atmaları gereken bir dünya. Böyle bir 
yapıda olan piyasada, tüketicilerin de 
iyi hizmet alması oldukça zor oluyor. 
encazip.com, uzun süredir işlem 
kolaylığı açısından elektrik tüketicilerinin 
tercih edilen referans noktası olarak 
faaliyet gösteriyor. Kutup yıldızı simgesi 
de buradan geliyor,. encazip.com, 
tüketicinin kutup yıldızı olarak, onlara 
her zaman en doğru yolu gösteriyor.

ARTIK ELEKTRİK TEDARİKÇİSİ 
DEĞİŞİKLİKLERİ İNTERNET 
ÜZERİNDEN KURULAN 
MESAFELİ SÖZLEŞMELERLE 
YAPILABİLİYOR

Daha tasarruflu elektrik kullanma 
fırsatı olan her tüketici tedarikçisini 
değiştirmeyi düşünmeli. Eskiden 
elektrik tedarikçisi değişikliklerinde 
ıslak imza zorunluluğu vardı ve 
tedarikçi değiştirmek için yapılan 
bürokratik işlemler oldukça fazlaydı. 
Ancak son güncellemelerle birlikte 
artık elektrik tedarikçisi değişiklikleri 
internet üzerinden kurulan mesafeli 
sözleşmelerle yapılabiliyor. Bu da 
tüketicilerin saniyeler içinde tasarrufa 
başlayabilmeleri anlamına geliyor. 
Tüketiciler, encazip.com’da piyasa 
araştırması yapabilir ve buldukları 
elektrik tedarikçisine saniyeler içinde 
kolaylıkla geçebilirlergeçiş yapabilirler.

Anadolu Isuzu, Türkiye’de Türk mü-
hendisler tarafından geliştirilen ve 
Türkiye’de üretilen yenilikçi araçları ile 
ihracat pazarlarındaki iddiasını sür-
dürüyor. Anadolu Isuzu, Nisan ayın-
da katıldığı yaklaşık 12,7 milyon Euro 
tutarındaki Moldova Kişinev ihalesini 
kazanarak sözleşmeyi imzaladı. 100 
adetlik otobüs ihalesinin teslimatla-
rı 2021 yılı içerisinde tamamlanması 
hedefleniyor.   

Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde Türk 
mühendisler tarafından geliştirilen ve 
Anadolu Isuzu’nun fabrikasında üre-
tilen araçlarıyla ihracat pazarların-
daki varlığını gün geçtikçe artırıyor. 
Moldova Kişinev Belediyesi’nin 2021 
yılında açmış olduğu 100 adet oto-
büs alımına ilişkin ihaleyi kazanarak 
Avrupa’da toplu taşıma ihalelerinin 
aranılan ismi olduğunu bir kez daha 
kanıtladı. İhale, 2021 yılı içerinde 

100 araçlık Citiport teslimatı ve bu 
araçların satış sonrası hizmetleri-
nin yerine getirilmesini kapsamakta. 
Anadolu Isuzu, 2019 yılından itibaren 
gerçekleştirdiği teslimatları ile aktif 
olarak yer aldığı Moldova pazarında, 
Citiport araçları ile Moldova halkına 
konforlu ve modern bir toplu taşıma 
hizmeti sağlayacak. 

ARIKAN: GLOBAL BİR MARKA OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYORUZ

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu’nun ticari araç sektöründe hem teknolojiye uyum 
sağlayan hem de teknolojiyi yönlendiren konumuyla global bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Arıkan, 
“Romanya, Bulgaristan ve Litvanya gibi Avrupa’nın birçok şehrinde hizmet veren, Türk mühendisleri tarafından 

geliştirilen araçlarımız ile Moldova Kişinev’de de hizmet sunacak olmak bizlere gurur veriyor.” dedi. 



68 69

RÖPORTAJ

ERSİN ŞAHİN: ERİN MOTOR, ÜRETİMLERİYLE EZBER BOZUYOR

Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, “100 özgün Türk tasarımı yerli motor üretiyoruz. 
İstanbul Esenyurt’taki 10 bin metrekarelik fabrikamızda 42’si beyaz yakalı olmak üzere 

242 kişiyi istihdam ediyoruz” diyor.

Erin Motor Genel 
Müdürü Ersin Şahin ile 
firmanın çalışmalarını 

değerlendirdik.

Dünya Otomotiv Devlerinin 
Alüminyum Pres Döküm 
İşlerini Yapıyoruz

Şirketiniz ne zaman kuruldu? 
İhracata ne zaman başladınız?

Grup şirketlerimizden Şahin Kalıp’ın 
kuruluşu 1975 yılı olup, 1989 yılında 
Şahin Metal ile alüminyum pres dö-

küm sektörüne girilmiş, 2015 yılında 
kurulan Erin Motor ile de içten yan-
malı motorlar üzerine tasarım ve Ar-
Ge faaliyetleri yapılmaya başlanmış-
tır. Şahin Metal olarak kurulduğumuz 
yıldan beri ihracatçı konumdayız. 
Dünya otomotiv devlerinin alümin-
yum pres döküm işlerini yapıyoruz ve 
o kısımda ürettiğimiz ürünlerin nere-
deyse yüzde 100’ünü ihraç ediyoruz. 
Erin Motor kısmına bakacak olursak 
da 4 milyon Dolar yatırımla kurulduk 
ve yüzde 100 özgün Türk tasarımı 
yerli motor üretiyoruz. İstanbul Esen-
yurt’taki 10 bin metrekarelik fabrika-
mızda 42’si beyaz yakalı olmak üzere 
242 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu mo-
torlar jeneratörlerde, tarım sulama 
alanlarında ve balıkçı teknelerinde 
kullanılıyor. Necmettin Erbakan’ın 
piyasaya sunduğu pancar motordan 
sonra ilk defa bir Türk markası, yüzde 
100 yerli üretimle müşterilerinin ihti-
yaçlarına cevap veriyor. Geliştirilen 
motor 366 parçadan oluşuyor. 11 yıl 
önce temelleri atılan ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi ile birlikte SANTEZ projesi 
kapsamında olan Erin Motor, şimdiye 
kadar doktora, yüksek lisans tezlerine 
konu oldu. İlk defa 3 yıl önce piyasaya 
sunulan motorların ihracatı o yıl baş-
ladı. Motorlar Nijerya, Cezayir, Mori-
tanya, Romanya, Arnavutluk’a ihraç 
ediliyor. 2,5 milyar dolarlık motor 
ithalatının önüne geçmek için üreti-
len motorlar tek silindirli, dizel ve 4 
silindirli doğalgazlı olmak üzere mo-
tor çeşitlerimiz mevcut. Ömür boyu 
garanti sunulan motorlar, Sanayi 
Bakanlığı tarafından onaylı Tasarım 
Merkezi’ne de sahip. Çevreyle dost, 
yüzde 20 yakıt tasarruf sağlayan ve 
sessiz çalışan motorlarımızla ön pla-
na çıkıyoruz. 

Grubun Toplam Cirosunun 
Yüzde 86’sını İhracat 

Oluşturuyor

Cironuzun ne kadarını ihracat 
oluşturuyor? Hedeflerinizi tut-
turma konusunda hangi nokta-
dasınız?

Grubun toplam cirosunun yüzde 
86’sını ihracat oluşturmaktadır. An-
cak Erin Motor için de hedefimiz yüz-
de 51 oranında ihracatı yakalayabil-
mek ardından bu rakamı yüzde 70’ler 
seviyesine getirmektir. Bugünün 
dünyasında katma değerli üretim 
yapmayı hedefliyorsanız pazar hede-
finizin tüm dünya olması gerekiyor. 
Aksi halde maliyetlerinizi düşürmeniz 
ve rekabet etmeniz oldukça zor.

Kaç farklı ürününüz var? Bu 
ürünlerin ihracatta konumu ne-
dir?

Erin Motor’un kuruluş amacı içten 
yanmalı motorlar geliştirmek ve üret-
mek ancak motorumuzun kullanıldığı 
alanlarda son mamül üretimimiz de 
bulunmakta. Bunlar jeneratörler, zi-
rai sulama pompaları ve marin mo-
torlar. Bu üç üründen en çok jenera-
tör ihracatı yapmaktayız.

6 Ülkeye İhracatımız Var, 
Afrika ve Amerika Pazarlarına 
Açılmak İstiyoruz

Kaç ülkeye ihracatınız var? Yeni 
girdiğiniz pazarlar hangileri? 
Önümüzdeki dönem hedef pa-
zarlarınız hangi ülkeler olacak?

Şu an için 6 ülkeye ihracatımız oldu. 
Ancak iki farklı segmentteki ürünler 
ile Afrika ve Amerika pazarlarına açıl-
mak istiyoruz. Daha önce tecrübemiz 
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olmayan Amerika pazarı, bizim için 
de iyi bir meydan okuma olacak.

Sektörünüzün ortalama katma de-
ğeri ne kadar, en yüksek ve düşük 
katma değerli ürünleriniz hangileri?
Maalesef, ülkemiz içten yanma-
lı motor ihracatında halen cari açık 
vermekte ve sektörümüz uzun yıllar 
ara verildikten sonra son 10 yıl içe-
risinde yapılan yatırımlar sayesinde 
yeni yeni ayağa kalkmakta. Umarım 
önümüzdeki 5 yıl içerisinde ticaretin 
seyrini ithalattan ihracata doğru de-
ğiştireceğiz. Ürettiğimiz ürünler şu an 
yüksek katma değerli ürün klasma-
nında çünkü orta-yüksek teknoloji 
ürün geliştiriyoruz. Sektörümüzde ise 
öncü konumdayız. Çünkü ne yazık ki 
sektörümüzde üreticiler yok denecek 
kadar az ve bizim en büyük farkımız, 
sürekli inovasyon yapmamız. 

Özgün Motor Tasarımı ve 
Üretimi

Yüksek teknolojili ürünlerin 
önem kazandığı bu dönem-
de, yüksek teknolojili ürünlere 
adaptasyonunuz nasıl? Ar-Ge 
ve inovasyon için nasıl bir çalış-
ma yapıyorsunuz?

Erin Motor’un kuruluş felsefesinde 

özgün motor tasarı-
mı ve üretimi amacı 
var. Bu sektöre gi-
riş amacımız yük-
sek katma değerli 
ürün üretmek ve 
ilk günden bugüne 
Ar-Ge faaliyetleri-
ne ciddi bir kaynak 
ayırıyoruz. 2019 yılı-
nın haziran ayında 
kurduğumuz Ar-Ge 
merkezimiz 2. yılı-
nı doldurdu ve şu 
an önümüzde çok 
önemsediğimiz 4 
farklı proje mevcut. 
Bu ürünlerin tama-
mı ülkemizde ilk kez 
üretilecek ürünler 
olacak. 

En Büyük Engel: Bürokrasi

İhracat desteklerini yeterli bulu-
yor musunuz? Neler yapılabilir?

İhracatın önündeki en büyük engelin 
bürokrasi olduğunu düşünüyorum. 
Aksi halde yurtdışında rekabetin ilk 
koşulu kaliteli ürünü doğru fiyattan 
pazara sunabilmek. Bunun da en 
önemli faktörü sürekliliği sağlayabil-
meniz. Süreklilik sağlanacak noktada 
tek seferlik devlet desteklerinin et-
kisinin sanıldığı kadar büyük olma-
dığına inanıyorum. Burada devletin 

üzerine düşen en büyük görev kaliteli 
insan kaynağını iyi eğitim politikaları 
ile desteklemek ve öncelikle ihracat 
yapmasını istediğimiz sektörlere iç 
talebi oluşturmak. İç talepte yaratıla-
cak hacim ile yurtdışında daha rahat 
rekabet edebileceğimizi düşünüyo-
rum.

Sektörünüzün ve sizin yerlilik 
oranınız nedir? Yerlilik konusun-
da ne gibi çalışmalar yapıyorsu-
nuz?

Ürettiğimiz ürünlerin tasarımı yüz-
de 100 yerli sermaye ve mühendislik 
içermekte. Bu da aslına bakarsanız 
en gurur duyduğumuz özelliğimiz. 
Ürün maliyeti içerisinde de yüzde 
92’lik bir yerlilik oranına sahibiz. 

Satışını Yaptığımız Tüm 
Ürünlerin Arkasındayız

Uluslararası alanda Türk malı 
algısını güçlendirmek adına ne 
gibi katkı sağlıyorsunuz?

Türk malının algısını güçlendirmenin 
en iyi yolu müşterinize kaliteli ürün ve 
sonrasında kaliteli hizmet vermek. Bu 
iki kriteri sağladıktan sonra zaten ge-
risi kendiliğinden gelecektir. Biz firma 
olarak her iki hususa da son derece 
önem veriyoruz. Satışını yaptığımız 
tüm ürünlerin arkasındayız. 
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YEŞİM AKSÜT: KOBİ’LERE KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ

Marsh Türkiye Eş Ceo’su 
Yeşim Aksüt, KOBİ’lere 
çok önemli hizmetlerde 

bulunduklarını söyledi.

Marsh Türkiye Eş Ceo’su Yeşim Aksüt 
ile firmanın çalışmalarını değerlen-
dirdik.

Türkiye’nin İlk 500 Şirketine 
Sigorta Brokerliği ve 
Danışmanlık Hizmeti 
Veriyoruz

Marsh Türkiye’yi tanıtır mısı-
nız?

Marsh sigorta brokerliği ve risk yö-
netimi alanında hizmet veren dün-
yanın lider şirketi. Yaklaşık 40 bin 
çalışanı ile 130’dan fazla ülkede yer-
leşik müşterilerine danışmanlık ve 
brokerlik alanında yaratıcı çözümler 

tasarlıyor ve sunuyor. Marsh Türkiye 
olarak, 50 yılı aşan köklü geçmişi-
mizle sigorta brokeri pazarında lider 
konumdayız ve Türkiye’nin ilk 500 
şirketi konumunda bulunan birçok 
şirkete sigorta brokerliği ve danış-
manlık alanında hizmet veriyoruz. 

Farklı Ölçeklerde 
Müşterilere Hitap Ediyoruz

Marsh olarak çok geniş bir ürün 
yelpazesi ile farklı ölçeklerde müş-
terilere hitap ediyoruz. Özel sağlık 
sigortalarından inşaat sigortalarına, 
elementer sigortalardan profesyo-
nel sorumluluk sigortalarına, ticari 
kredi risklerinden siber risklere kadar 
farklı alanlardaki derinleşmiş tecrü-
bemiz, uzmanlaşmış kadrolarımız 
ve proaktif müşteri yaklaşımıyla 
sunduğumuz hizmetimiz en büyük 
avantajımız diyebiliriz. Müşterileri-
mizin sadece sigortalanabilir riskleri 
için değil, sigortalanamayacak risk-
leri için de hizmet sunuyoruz. Marsh 
Risk Consulting ekibimiz ile şirketler-
de risk yönetimi süreçleri nasıl kurul-
malı, bu süreçlerin yapısı nasıl olmalı 
yönünde projeler gerçekleştiriyoruz. 
Bazen bu süreç içerisine sigorta sü-
recinin de entegre edilmesine katkı 
sağlıyoruz. Aynı zamanda Consumer 
/ Affinity departmanımız şirketle-
rin müşterilerine yönelik uçtan uca 

sigorta programları kurgulayarak 
hem şirketin sadakat politikasını 
güçlendiriyor hem de şirketlerin bu 
programlar sayesinde ek gelir elde 
etmelerini sağlıyor. Bu tarz Affinity 
tarzı olarak adlandırabileceğimiz 
programların Türkiye’de son yıllarda 
sıklıkla uygulanmaya başlandığını, 
bu sayede kişilerin çoğunlukla si-
gorta pazarında bulamadıkları veya 
yüksek fiyata bulabildikleri sigorta 
ürünlerine makul fiyatla ulaşabile-
rek alışverişlerine değer kattıklarını 
ve Marsh Consumer ekibinin yerel ve 
globalden gelen tecrübe ve bilgisiyle 
başarılı işler yaptığını söyleyebiliriz. 
Danışmanlık ekibimiz ile tedarik zin-
ciri yönetiminden siber danışman-
lığa, iş sürekliliğinden AVM veya 
stadyum boşaltımı gibi kalabalık risk 
yönetimine kadar farklı alanlarda 
hizmet veriyoruz.

İş Kolumuzu Üç Ana 
Segmente Ayırıyoruz, Tüm 
Ürünlerimizi Kobi’lerimizin 
Hizmetine Sunabiliyoruz

KOBİ’lere hangi hizmetleri su-
nuyorsunuz? KOBİ’ler sizden 
nasıl ve ne şekilde faydalana-
bilir? Buradan KOBİ’lere hangi 
mesajları vermek istersiniz?

Marsh olarak geniş ürün yelpazemiz 
ile holdingler, bankalar, KOBİ’ler ve 
bireysel müşteriler gibi farklı ölçek-
lerde müşterilerimize hizmet veriyo-
ruz. İş kolumuzu üç ana segmente 
ayırıyoruz. Birincisi risk yönetimi de-
diğimiz daha kompleks riskler ve bü-
yük organizasyonlar. İkincisi corpo-
rate (ticari işletmeler) dediğimiz 
daha KOBİ ve orta ölçekli şirketlerdir. 
Üçüncüsü de daha küçük şirketler ve 
Affinity kurgularıyla bireylere indir-
genebilecek iş kolları diyebiliriz. Tüm 
ürünlerimizi de KOBİ’lerimizin hiz-
metine sunabiliyoruz. Sadece her öl-
çekteki işin ayrı bir hizmet anlayışı ve 
beklentisi olduğu için kendi içimizde 
bu işlerin ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek ayrı segmentlerimizi oluşturduk. 
Corporate segmentimizdeki dene-
yimli ekibimiz, uzun yıllardır KOBİ’le-
re sektörlerine özgü sigorta ve risk 
çözümleri sunuyor. KOBİ’ler özelinde 
son dönemde ön plana çıkan sigor-
ta ürünlerimiz de mevcut. Özellikle 
devlet destekli alacak sigortası bu 
ürünlerin en başında geliyor. Pande-
mi döneminde bazı sektörlerde işler 
ne yazık ki durma noktasına geldi. 
Ticari alacak sigortası, ticari işlet-
melerin vadeli satışlarından doğan 
alacakların ödenmeme riskini temi-
nat altına alır. Ticari alacak sigortası 
şirketin finansal yapısını güçlendirir, 
risk yönetimine katkı ve büyümesine 
katkı sağlar. Devlet destekli alacak 
sigortasının KOBİ’ler için çok verim-
li bir inisiyatif olduğunu düşünüyor 
ve önümüzdeki dönemde kapsamı-
nın artacağına inanıyoruz. Bunun 
yanı sıra yine pandemi “her şeyin 
başı sağlık” lafını tekrar hatırlattı 
bize. Pandemi koşullarında çalışan 
memnuniyetini hedefleyen şirketler 
için sağlık sigortaları ve wellbeing 
konuları daha da önemli hale gel-
di. Geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda 
özel sağlık sigortaları ile tamamla-
yıcı sağlık sigortalarında artış sağlık 
sigortalarının ne kadar ön planda 
olduğunu bir kez daha bizlere göste-
riyor. Prim uygunluğu ve genişleyen 
anlaşmalı kurum ağı ile özellikle ta-
mamlayıcı sağlık sigortası, KOBİ’le-
rin dikkatini çekiyor. Pandeminin 
sadece fiziki sağlık üzerinde değil, 
mental sağlık üzerinde de etkisi ağır 

oldu. Marsh Türkiye olarak bütünsel 
sağlık bakış açımızla müşterilerimi-
ze sadece sağlık sigortaları alanın-
da değil; fiziksel, psikolojik, finansal 
wellbeing ve iş-yaşam dengesi konu-
sunda farklı ortaklarımızla iş birlikte-
likleri gerçekleştirerek müşterilerimi-
ze ve müşterilerimizin çalışanlarına 
çözüm üretiyoruz.

İnovatif Çözümlerle 
Verimliliği Artıracak 
Çözümler Sunmayı 
Hedefliyoruz

Hedef ve yatırımlarınız hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Sigorta teknolojilerinde sigorta şir-
ketleri ve aracıları inovatif çözüm-
lerle sigortacılık uygulamalarını bir 
araya getirerek verimliliği artıracak 
çözümler sunmayı hedefliyoruz. 
Müşterilerimizin kaliteli sigortacılık 
hizmetini optimum maliyetle al-
masını sağlamak için Operasyonel 
Mükemmellik sürecimizle paralel 
inovatif çalışmalar yürütüyoruz. Di-
jitale ve operasyonel süreçlerimize 
yatırımlarımızı sürdürmeyi hedefli-
yoruz. Bu yatırımlar direkt müşteriye 
dokunacağımız noktalarda olabile-
ceği gibi tüm poliçe tanzim, tahsilat 
ve hasar işlemlerinde ilgili taraflar ile 
yapılacak online entegrasyonları da 
kapsayacaktır.  Ayrıca şirket içi ve 
sektörde gerçekleştirdiğimiz birçok 
İK projemiz ile de işveren markamı-
zı güçlendirmek; eşitlik, çeşitlilik ve 
kapsayıcılık kültürümüzü beslemek 
ve yeni genç yetenekleri şirketimiz 
bünyesine katmak hedeflerimiz ara-
sında yer alıyor.

Pandemi Dijitalleşmeyi 
Hızlandırdı

Covid-19 salgınıyla birlikte kurumla-
rın risk yönetimine ilişkin farkındalı-
ğı artmış durumda. Farkındalıktan 
sonraki aşama ise risk yönetim ya-
pılarının mevcut süreçlerine entegre 
edilmesidir. Hangi risklere sahipler, 
etkilerini ölçüyorlar mı, risklerini nasıl 
yönetiyorlar ve mevcut yönetim şe-
killeri bu riskleri azaltmak için yeterli 
mi, bunların değerlendirilmesi gere-
kiyor. Salgına her birimiz hazırlıksız 
yakalandık. Ama bu demek değil ki, 
bugün olmaz dediğimiz başka bir 
risk, yarın karşımıza çıktığında aynı 
şekilde davranalım. Burada aslında 
iki önemli gelişme fırsatı var: Birin-
cisi risk yönetimimizi güçlendirmek, 
ikinci ise bir risk meydana geldiğinde 
iş sürekliliğimizi sağlamak. Pandemi, 
dijitalleşme yolunda gittikçe büyü-
yen bir eğilimi hızlandırdı. COVID-19 
ile birlikte neredeyse tüm şirketler 
yıllar sürecek dijital dönüşüm plan-
larını haftalar içinde uyguladılar. Şir-
ketler hem evden/uzaktan çalışma 
modeline geçtiler hem de operas-
yonlarını, satış ağlarını ve kanallarını 
dijitalleştirdiler. Bu da beraberinde 
birçok dijital riski getirdi. Dijitalleşme 
siber suçların daha yüksek oranlarda 
başarıya ulaşmasına zemin hazırla-
dı. Pandemi kaynaklı artan uzaktan 
çalışmayla beraber fidye yazılımı 
saldırıları yüzde 148 arttı. Bu konuda 
gerekli adımlar atılmazsa, şirketler 
hem müşterilerinin hem de çalışan-
larının güvenini kaybetme, itibar 
kaybı, finansal zorluklar ya da yasal 
cezalar gibi ciddi risklerle karşı kar-
şıya kalabilirler. Bu nedenle şirketler 
siber risk tespit ve cevap kaslarını 
geliştirmeliler.
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YATIRIMDA VİTES ARTIRAN MEDCEM ÇİMENTO, 
TÜRKİYE’NİN BÜYÜĞÜ OLACAK…!

Medcem Çimento Genel 
Müdürü Murat Kahya, 
“Yeni yatırımımız ile dün-

yanın en büyük çimento üretici-
lerinden biri, ülkemizin en büyük 
tesisi ve ihracatçısı olacağız” di-
yor.

Medcem Çimento Genel Müdürü Mu-
rat Kahya ile firmanın çalışmalarını 
masaya yatırdık.

KENDİMİZE AİT MEDCEM 
PORT LİMANIMIZLA FARK 
YARATIYORUZ

Medcem Çimento’yu tanıtır mı-
sınız?

1992 yılından beri çimento sektörün-
deyiz. Eren Holding’in bir kuruluşu 
olan Medcem Çimento, Akdeniz Böl-
gesi’nde iç ve dış pazar için kurulan 

bir tesis ve yatırım. 3 yıllık bir yatırım 
süreci sonucunda 2015 haziran ayın-
da üretime başladık. Ana hedefimiz 
ihracat pazarlarına yönelmek. He-
def pazarlarımıza, fabrikamıza 13 km 
mesafede inşa ettiğimiz ve kendimi-

ze ait Medcem Port adlı limanımız ile 
beraber kolaylıkla ulaşıyoruz. Yüksek 
yükleme kapasitesiyle, dökme ve am-
balajlı ürün yüklemeleri için çok uygun 
bir liman. Ürünlerimizi sadece değişik 
ülkelere ihraç etmenin haricinde, yurt 
dışında kurduğumuz tesislerimizden 
kendi markamızla satma hedefiyle de 
hareket ediyoruz. 

GÜNLÜK 11.500 TON KLİNKER 
ÜRETİM KAPASİTESİ

Medcem Çimento Fabrikası günlük 
11.500 ton klinker üretim kapasite ile 
ülkemizin ve Avrupa’nın tek hatta üre-
tim yapan en büyük fabrikası duru-
munda. 3.5 milyon ton klinker üretim 
kapasitemiz ile yıllık 4 milyon ton üze-
rinde çimento satışı gerçekleştiriyoruz.

EREN HOLDİNG SEKTÖRÜN 
EN KÖKLÜ VE ÖNEMLİ 
OYUNCULARINDAN BİRİ

Medcem Çimento, genç bir fabrika 
olsa da bağlı olduğumuz Eren Holding 
sektörün en köklü ve önemli oyuncu-
larından biri ve biz de yaptığımız tüm 
çalışmalarla sektöre yön veren kurum-
lardan biriyiz. Bu tecrübe, deneyim ve 
bilgi birikimini üretime geçtiğimiz dö-

nemden itibaren artırarak küresel pa-
zarlarda da önemli bir oyuncu haline 
geldik. Bugün dünya çimento paza-
rında adı geçen, tercih edilen ve çok 
güçlü bağlara sahip olan bir şirketiz. 

ABD’DE YENİ BİR TERMİNAL 
AÇACAĞIZ

Ek olarak, Kamerun ve Tunus’ta öğüt-
me tesislerimiz, Rusya’da ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde terminal-
lerimiz bulunuyor. Bu noktalarda ken-
di markamızla satış yapıyoruz. Burada 
4 tesisimiz ile hizmet veriyoruz. Yakın 
zamanda önemli bir pazar olan Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde de bir yeni 
bir terminal açma hedefimiz söz ko-
nusu. Bu yatırımımıza dair çalışmaları 
başlattık, görüşmeleri de sürdürüyo-
ruz.

KISA SÜRE 2 FARKLI ÜLKEDE 
DAHA TESİS KURMAK 
İSTİYORUZ

Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi verir misiniz?

Amacımız ve hedefimiz, ilerleyen 
dönemde bir yandan bunu yapıyı 
sağlamlaştırmak ve ihracatımızı ar-
tırmak, bir yandan da yeni ülkeleri 
hedefleyen bir şirket olmak. Gelişen 
ve büyüyen pazarlarda bulunan tesis-
lerimizle pazarımızı büyütmeyi, yeni 
tesisler kurmayı ve yeni yatırımlarla 
büyümeyi hedefliyoruz. İhracat yaptı-
ğımız çok sayıda ülkenin yanı sıra 4 ül-
kede de kendi markamız ile üretim ya-
pan tesislerimiz bulunuyor. Kısa süre 2 
farklı ülkede daha tesis kurmak istiyo-
ruz. İç pazarda da bölgedeki önemli 
oyunculardan birisiyiz. Şu an ülkemiz-
de gerçekleştirilen önemli projelerin 
tedarikçisiyiz. Bunların en önemlisi ül-
kemizdeki nükleer enerji tesisi yatırımı. 
Bunların haricinde yol-tünel ve altyapı 
yatırımlarında da önemli tedarikçiler 
arasındayız. Şirket olarak kısa vade-
de başlamayı düşündüğümüz yatırım 
planlarımız ve çalışmalarımız son hız-
la devam ediyor. 2021 yılının ikinci ya-
rısında başlayacak ve 2022 yılı sonuna 
kadar devam edecek bir yatırım pla-
nımız söz konusu. Hem fabrikamızın 

kapasitesini 2 katına çıkarmak hem 
de Medcem Port limanımızın stokla-
ma ve yükleme kapasitesini artırmak 
istiyoruz. 3.5 milyon ton klinker üretim 
kapasitemizi yapacağımız yatırımlar-
la 6.5 milyona çıkaracağız.  Bu yatı-
rım için 25-27 milyon dolar civarında 
bir yatırımla ana ekipman tedariğimiz 
söz konusu olacak. Ayrıca 2022’nin so-
nuna kadar yerli imalatlar ve inşaat 
projelerinin yanı sıra montaj ve kurulu-
ma ayıracağımız bir yatırım bütçemiz 
var. Bu alanlara yapacağımız toplam 
yatırımımız 210 milyon dolar olarak 
gerçekleşecek. Ayrıca az önce de ifade 
ettiğim üzere, Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde de bir yeni bir terminal açma 
hedefimiz söz konusu. Bu yatırımımıza 
dair çalışmaları başlattık, görüşmeleri 
sürdürüyoruz.

İstihdama da çok önemli katkı-
larınız var. Değerlendirir misiniz?

İstihdam sağlamak ve mevcut istih-
dam oranını daha yukarıya taşımak 
da kurumsal önceliklerimiz arasın-
da yer alıyor. Toplam çalışan sayımız 
sürekli taşeronlarla beraber 900 kişi. 
Gerçekleştireceğimiz yatırım ile is-
tihdama da önemli oranda katkıda 
bulunacağız. Yeni yatırımın ardından 
direkt çalışan sayısında asgari %30 bir 
istihdam artışı söz konusu olacak. 

ÇİMENTO İHRACATI 
KONUSUNDA 
GÜCÜMÜZÜ 
ARTIRACAĞIZ

Küresel çimento sektöründe 
sahip olduğumuz gücü 
artırmak, satışlarımızı 

yükseltmek ve yeni 
pazarlara açılmak için 

çalışıyoruz. Çimento ihracatı 
konusunda gücümüzü 

artırarak şirketimizi daha 
da ileriye taşıyacağız. Yeni 
yatırımımız ile dünyanın 

en büyük çimento 
üreticilerinden biri, ülkemizin 
en büyük tesisi ve ihracatçısı 

olacağız. Global pazarda 
bir numaralı ‘Türk çimento 
markası’ olma hedefimize 

ulaşmak istiyoruz.
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GARAKHANOVA: MEZO DİJİTAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ 
OLMAYA DEVAM EDİYOR

Mezo Dijital 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Nabat 

Garakhanova, firma 
olarak partner hizmeti 
verdiklerini ifade etti.

Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Nabat Garakhanova ile firma-
nın çalışmalarını masaya yatırdık.

ALGI, İTİBAR VE TOPLULUK 
YÖNETİMİ 

Mezo Digital’i nasıl kurmaya 

karar verdiniz? Nasıl gelişti bu 
süreç?

Bir marka ismi hem jenerik, hem 
akılda kalabilen hem telaffuzu kolay 
hem de universal olmalı. Bir Mar-
din seyahatinde bu ismi buldum. 
Çünkü oraların adı Mezopotamya 
ve medeniyetin başladığı yer. Ma-
dem medeniyet Mezopotamya’dan 
geliyor, dijitalin medeniyeti de Me-
zo’dan gelsin diyerek bu ismi koy-
dum. Mezo Digital ile bizim ağırlıklı 
çalışmalarımız daha çok kurumlara 
ve büyük şirketlere oluyor. Çalışma-
larımızın tamamı 3 temele dayanı-
yor; algı, itibar ve topluluk yönetimi. 
Biz dijital olarak stratejileri kuruyo-
ruz, uyguluyoruz yani en basiti bir 
fotoğrafta bir kelimenin ne kadar 
önemli olduğunu anlıyoruz. Dijital-

de dengeleri kurarak doğru iletişim 
kurmaya çalışıyoruz. Dijital çok 
önemli bir iletişim aracı; ama ma-
alesef çöpe çevrildi. Herkes her şeyi 
yazıyor, herkesi yargılıyor.

MEZO DİGİTAL, MEZO 
AKADEMİ VE MEZO TEKNO

Mezo Digital olarak neler yapı-
yorsunuz?

Öncelikle bize birileri geldiğinde biz 
o kurumu, şirketi veya şahsı hisset-
miyorsak birlikte çalışmayı kabul 
etmiyoruz. Çünkü inanmamız ve 
güvenmemiz gerekiyor. Temeli-
ni ve imzamızı attığımız işlerin iyi 
çıkmasını istiyoruz. Sosyal medya 
yönetimi ve dijital PR yapıyoruz. 
Sadece dijital üzerinde de strateji 
kurmuyoruz; aynı zamanda onli-
ne’dan offline’a, offline’dan online’a 
iletişim kurguluyoruz. Bizim spesifik 
işimiz tamamıyla işimizin strateji-
si, onun yönetimi ve üzerine proje-
ler çıkarmak. Mesela bir markanın 
logosunu tasarlamak bizim işimiz 
değil ama yeni çıkacak bir ürünün 
dijitalde nasıl doğru iletişiminin ya-
pılacağı nasıl iletişiminin kurgula-
nacağı bizim işimiz. Şu anda Mezo 
Digital, Mezo Akademi ve Mezo Tek-
no olmak üzere üçayak üzerinde bir 
yapılanmamız bulunuyor.

Mezo Akademi ve Mezo Tekno 
hakkında bilgi verir misiniz?

Daha sonra kademeli olarak Mezo 
Akademi’yi açtık. Nereye gidersek 
gidelim dijitali tam anlamıyla anla-
tamıyorduk. Bunu markalara daha 
iyi anlatabilmek için Mezo Akade-
mi’yi kurduk. Dijital pazarlama, 
sosyal medya, medya planlama & 
satın alma konularında verdiğimiz 
eğitimlerle markaları daha yükseğe 
taşıyoruz. Stratejik ve kreatif yak-
laşımımızla, markaların ihtiyaçları 
doğrultusunda eğitim vererek onla-

ra destek oluyoruz. Aynı zamanda 
markaların dijital olarak konum-
landırılmasına yardımcı oluyoruz. 
Mezo Dijital’de, çok geniş bir yelpa-
zede kreatif ve stratejik hizmetler 
sunuyoruz. İster web tasarım ister 
dijital planlama ister sosyal med-
ya olsun, markaların doğru strate-
jiyi bulmasına yardımcı oluyoruz. 
Yüksek kalite ve hizmet sayesinde, 
markanızın hedefine ne pahasına 
olursa olsun erişiyoruz. Doğru ka-
nal ve platformları etkili bir biçimde 
kullanarak, hedef kitleyle marka-
ların iletişim kurmalarına yardımcı 
oluyoruz. Dijitalde çözülemeyen en 
problemli şey duygu. Dolayısıyla ba-
şarı, duyguyu anlatabildiğin kadar 
var. Bizde markalara sizi en iyi siz 
anlatabilirsiniz diyerek onlara tek-
nik eğitimler veriyoruz. Konusunda 
uzman hem pratikte bu işi yapan 
hem de eğitimlerini veren kişiler ta-
rafından bu eğitimler veriliyor.

Bu eğitimler sadece pazarla-
ma ile alakalı mı?

Örnek olarak vermek gerekirse, 
2021 yılında verdiğimiz eğitimler 
siber güvenlikle alakalı. Çünkü şu 
anda gerçekten bana çok büyük 
ihtiyaç var. Sosyal mühendislik de-
diğimiz bir eğitim de var. Bu aslında 
siber güvenlik ile alakalı ama herke-
sin anlayabileceği versiyonları var. 
Dijital pazarlamacının veya sıradan 
bir vatandaşın farklı uygulaması ve 
öğrenmesi gereken bir konu bu. Do-
layısıyla bunları daha spesifik hale 
getirerek eğitimler kurguladık. Mar-
kaların dijitalde uygulanan kanun-
larla alakalı nasıl hareket edilmesi 
gerektiği ile ilgili eğitimler verdik. Bu 
ve daha farklı alanlarda markaları-
mızla birlikte çalışmaya devam edi-
yoruz. Biz konumuz olmayan hiçbir 
işe girmiyoruz. Çünkü biz bir eko-
sistem kurguladık. Türkiye’de konu-
sunda en uzmanlarla çalışıyoruz.

DİJİTAL VARLIKLARI DOĞRU 
ŞEKİLDE KULLANARAK 
BİR SİSTEM OLUŞTURMAK 
GEREKİYOR

Özellikle pandemi süreci ile ol-
dukça talep gören E-Ticaret ile 
alakalı neler söylemek istersi-
niz? Markalara siz ne gibi ko-
laylıklar sunuyorsunuz?

E-Ticaret ile alakalı, konuyu doğru 
kurgulamak üzere hazır paketler 
üzerinden veya markalara uygun 
paketler sunarak, onların doğru 
noktayı seçmesini sağlıyoruz. Bu, 
kapasite ile alakalı bir durum. Bazı 
markaların tek bir ürünü oluyor ve 
bu ürünü internet üzerinden satmak 
istiyor. Bu tarz markaların internet 
satışı için büyük yatırımlar yapması 
gerek yok. Bunun yerine sitelerinde 
yapacakları ufak değişikliklerle bu-
radan ürünlerini satabilirler. Biz, bu 
ürünün de satmasını sağlayan bir 
sistemle markalara yardımcı olabi-
liyoruz. Aynı zamanda markaların 
pazar yerlerindeki doğru strateji 
kurgulamasını da sağlıyoruz. Bun-
ların hepsi farklı stratejiler. Son dö-
nemde birçok yeni kelime hayatımı-
za girdi. Aslında bunlar aşağı yukarı 
aynı şeyler. Hepsine topluca MES 
Ticaret diyoruz. Yani mobil ticaret, 
E-Ticaret ve sosyal medya ticare-
ti üçlemesi. Dijital varlıkları doğru 
kullanarak ürününüzü dünyada ko-
layca tanıtabilirsiniz. Bir örnek ve-
recek olursak önceden yurtdışından 
gelen turistlere Kapalıçarşı’daki ha-
lıları satıyorduk. Aynı zamanda bü-
yük sanayiciler ihracat yapıyorlardı. 
Şimdi ise MES ticaret ile Türkiye’nin 
herhangi bir yerinde üretilen bir 
halı, dünyanın herhangi bir yerine 
çok rahatlıkla satılabiliyor. Bunun 
için dijital varlıkları doğru şekilde 
kullanarak bir sistem oluşturmak 
gerekiyor.

Peki, büyük yatırımlar yapa-
mayacak markalar ne yapma-
lı?

Biz bu konuyla alakalı markaların 
pazar yerlerinde olmaları gerekti-
ğini öneriyoruz. Çünkü orada otur-
muş bir sistem var. Sizden satmak 
istediğiniz ürünlerle alakalı istek-
lerde bulunuyorlar. Eğer o istekleri 
yerine getirmezseniz, ürünleri kabul 

etmiyorlar. Dolayısıyla bu tarz yer-
lere girerken markalar, komisyonla-
rın yüksek olmasıyla ilgilenmemeli. 
Bundan ziyade bu tarz pazar yer-
lerini kendi E-Ticaret siteleri için bir 
basamak olarak görmeliler. Bunla-
rı yerine getirdikten ve bu konuda 
tecrübe edindikten sonra dijital pa-
zarlamada dijital varlıkları kullana-
rak daha iyi ve verimli bir E-Ticaret 
markası haline gelinebilir. 

DOĞRU 
KONUMLANDIRILMAYAN 
ŞİRKET VE MARKALAR

Markalar bunları yaparken ne-
lere dikkat etmeli?

Şu anda bizim karşılaştığımız en 
büyük problem, doğru konumlan-
dırılmayan şirket ve markalar. Ön-
celikle marka doğru anlatılmalı. 
Benim internet sitemde ürettiğim 
halı, ipekse ipek, polyester ise pol-
yester olarak yazmalı. Çünkü dijital 
dünya, bilgi ve sunumu birlikte gör-
mek istiyor. Sen eğer müşterilerine 
ürettiğin ürünü üç boyutlu olarak 
gösterebilirsen, farklı olursun. Dola-
yısıyla ürünü ve markanı iyi anlat-
mak çok önemli. Daha sonra gü-
venli bir şirket olduğunu anlatması 
lazım. İnternet sitesindeki adresler 
ve telefon numaraları gibi küçük 
detaylar bile çok önemli. SSL gibi 
internet sitelerine verilen çok uygun 
güvenlik sertifikası var. Bunun ol-
ması, siteye gelen müşteri için çok 
önemli. Bunun yanında 3D secu-
re olmazsa olmazımız. Müşterinin 
karşısına ikili doğrulama ile çıktı-
ğınız zaman otomatik olarak bu iş 
ile alakalı Ar-Ge ve yatırım yaptı-
ğınızı hissediyor. Bu peki bir marka 
için neden önemli? Çünkü dijitalde 
dakikalarla değil, mili saniyelerle 
savaşıyoruz. İnsanlar ortalama 50 
milisaniye içerisinde karar veriyor ve 
bu süre gerçekten çok kısa. O yüz-
den ufak görünen ama etkili olan 
bu konularda markaların kendilerini 
kısa sürede müşterilere çok iyi an-
latmaları gerekiyor.
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MITSUBISHI ELECTRIC, 
ÇÖZÜMLERİYLE TERCİH NEDENİ OLUYOR

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Proje Müdürü Nezahat Uzer, çok farklı ve 
özel çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Mitsubishi Electric Fabrika 
Otomasyon Sistemleri Pro-
je Müdürü Nezahat Uzer ile 

firmanın çalışmalarını değerlendir-
dik. 

FABRİKALARIN 
DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE 
ENTEGRASYONU İÇİN 
ÇALIŞAN BİR ŞİRKETİZ
 
Mitsubishi Electric’i kısaca 
okuyucularımıza tanıtır mısı-
nız?

Evden uzaya kadar çok sayıda sek-
törde ileri teknoloji çözümleriyle 
öne çıkan Mitsubishi Electric; bu-
gün bir asırdır bir dünya devi ko-
numunda. 1921 yılında Japonya’da 
ticari faaliyetlerine başlayan şirke-

timizin kuruluşunun bu sene 100. yıl 
dönümünü kutlamanın mutlulu-
ğu yaşıyoruz. Mitsubishi Electric’in 
Türkiye’deki ana faaliyet alanları; 
klima sistemleri, endüstriyel oto-
masyon sistemleri, ileri robot tek-
nolojileri, CNC mekatronik sistem-
ler, asansör ve yürüyen merdiven 
sistemlerinden oluşuyor. Şirketimiz, 
aynı zamanda potansiyeline ve gü-
cüne inandığı Türkiye’yi klima ala-
nında önemli bir üretim üssü olarak 
konumlandırıyor. Mitsubishi Elect-
ric, Türk sanayisinin, fabrikaların 
dönüşüm sürecinde entegrasyonu 
için çalışan bir şirket. Otomasyon 
teknolojilerimizle dünyanın en de-
rin batırma tüp tüneli olan Mar-
maray projesinde de çok önemli bir 
rol aldık. Son yıllarda önemli yatı-
rımlar yapılan şehir hastanelerine 
de katkı sağlamaya 
devam ediyoruz. Ben 
de hem Marmaray 
hem de Başakşehir 
Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi projelerin-
de aktif olarak görev 
aldığım için çok mut-
luyum.

Mitsubishi Electric 
Türkiye Fabrika 
Otomasyon 
Sistemleri Proje 
Müdürü Nezahat 
Uzer’i tanıyabilir 
miyiz?

İTÜ Elektrik-Elektro-
nik Fakültesi Elektrik 
Mühendisliği mezu-
nuyum. Mühendisliği, 
devamlı gelişen dina-
mik yapısıyla heye-

canlı bir meslek olması ve kariyer 
imkânlarının fazla olması sebebiyle 
tercih ettim. Lise çağlarında kari-
yer imkânlarını düşünebilmek zor 
oluyor. Benim en büyük şansım o 
dönemde mimarlık okuyan ağa-
beyimin yönlendirmesiyle bu alana 
eğilmem oldu. Mitsubishi Elect-
ric’te yaklaşık 17 yıldır görev yapı-
yorum. İlk olarak proje mühendisi 
olarak göreve başladım. Şu anda 
da Mitsubishi Electric Fabrika Oto-
masyon Sistemleri Proje Müdürü 
olarak görevime devam ediyorum. 

KARŞI TARAFIN SİZE BAKIŞ 
AÇISI SİZİN ONLARA 
SUNABİLDİKLERİNİZLE 
KOLAYCA DEĞİŞEBİLİYOR

İş dünyasında kadın olmanın 
avantajları ve dezavantajları-
nı yazar mısınız?

Ben kendi kişisel tecrübelerimden 
yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki; 
çalıştığım kurum içerisinde kadın 
mühendis olmanın dezavantajları-
nı hiç yaşamadım, hatta tam ter-
sine avantajlarını yaşadım. Aslında 
karşı tarafın size bakış açısı sizin 
onlara sunabildiklerinizle kolayca 
değişebiliyor. Size oldukça değer 
veren bir yapıya bürünüyor ve işleri-
nizi kolaylaştırıyor. Ayrıca kadın ol-
manın getirdiği uzlaşmacı, detaycı 
düşünme ve karşı tarafın hissiyatını 
anlama yeteneğiyle birlikte aslında 
işinizi çok rahat çözümleyebiliyor-
sunuz. Burada önemli olan şirket 
politikası olarak da kadın-erkek 
kimliğinden bağımsız olarak uygun 
işe, uygun yetenekteki insanların 
seçilebilmesi… Bu sayede şirket 
içerisinde de cinsiyet eşitliği sağ-
lanıyor. Bu noktada, şirketlere ve 
şirketlerin İK yönetimlerine önemli 
görevler düştüğünü düşünüyorum.  

PROBLEMLERİ ÇÖZMEK VE 
SİSTEMİN DEVAMLILIĞINI 
SAĞLAMAK

Mesleğe atılacak genç kadın-
lara neler söylemek istersiniz?

Kadın kimliğinden bağımsız olarak, 
mesleğimiz uygun zamanda uygun 
mühendislik çözümleriyle tesisleri 
ve sistemleri kurmayı gerektiriyor. 
Problemleri çözmek veya sistemin 
çalışıyorsa devamlılığını sağlamak 
da işimizin en büyük zorlukları ara-
sında… Çok fazla olmasa da erkek 
egemen bir sektörde çalıştığımız 
için sektör içinde zaman zaman bu 
durumun dezavantajlarını görebi-

liyoruz. Bu da bir kadın mühendis 
olarak, çok daha fazla disiplinli ol-
mamızı sağlıyor ve bu durum işimi-
ze pozitif olarak yansıyor. Mesleğin 
ve sektörün eksilerini iyice irdeleyip 
artıya dönüştürmek için çalışmala-
rını, özellikle üniversite öğrencile-
rinin farklı sektörleri tanımalarını, 
dünyadaki trendleri takip etmele-
rini ve kendi kişisel gelişimlerine de 
muhakkak zaman ve kaynak ayır-
malarını öneriyorum. 

SEKTÖRDE HIZLI BİR 
HABERLEŞME ALTYAPISINA 
SAHİP AZ SAYIDAKİ 
FİRMALARDAN BİRİYİZ

Çalışmalarınızda farklılaştığınız ko-
nular nelerdir, müşterilerin sizi ter-
cih etme nedenleri nelerdir?

Mitsubishi Electric olarak gerçek-
leştirdiğimiz çalışmalarda farklı-
laştığımız birçok konu 
bulunuyor. Bunlardan 
kısaca şöyle bahsede-
bilirim; Mitsubishi Ele-
ctric olarak, sektörde 
hızlı bir haberleşme 
altyapısına sahip az 
sayıdaki firmalardan 
biriyiz. Kesintisiz ileti-
şim avantajı sağlayan 
çözümlerimiz Marma-
ray gibi çok önemli 
projelerde kullanılıyor. 
Marmaray projesinde; 
37 bin donanım izle-
me kontrol noktası, 
107 bin de yazılım izle-
me kontrol noktası ve 
binden fazla operatör 
ekran kontrol sayfa-
sını gerçekleştirdik. 
Aynı zamanda Mitsu-
bishi Electric’e özgü 
haberleşme protokolü 

kapsamında 100 km’ye kadar ha-
berleşme kablosunu ve tünel içeri-
sinde yedekli fiber altyapıyı gerçek-
leştirdik. Benim üzerinde çalıştığım 
diğer proje de Başakşehir Çam ve 
Sakura Şehir Hastanesi oldu.  Proje 
çerçevesinde, hastane yönetim sis-
temine katkıda bulunduk. Isıtma, 
soğutma, havalandırma ve iklim-
lendirme ekipmanlarının kontrolü-
nü sağlayan Akıllı PLC ürün ailemiz 
ve AC hız kontrol cihazlarımızla 
birlikte çalışan etkileşimli Microsoft 
.net tabanlı açık yazılım mimari-
sine sahip endüstriyel izleme plat-
formumuz MAPS Scada ile tüm 
sektörlerde güçlü bir kontrol izleme 
seçeneği ile sektörün yeni ve güçlü 
bir alternatifi olarak sağladık.

AKILLI PLC ÇÖZÜMLERİMİZ

Ürünlerin arıza oranını azaltan akıl-
lı PLC çözümlerimiz ise çok geniş 
bir ürün ailesiyle hızlı ve kesintisiz 
şekilde haberleşiyor ve anlık rapor-
lar gönderiyor. Gıda, enerji üretim 
santrali, su arıtma tesisi ya da ah-
şap doğrama gibi birbirinden farklı 
alanlarda faaliyet gösteren fabri-
kaların ihtiyaçlarına uygun hazır 
fonksiyonlar ve çok hızlı algorit-
malarla cevap veriyoruz. Türkiye’de 
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otomotiv ekipmanları ve otomotiv 
alanına da ileri teknolojilerimizle 
katma değer sağlıyoruz. Mitsubishi 
Electric patentli yapay zekâ tek-
nolojisi MAISART alt yapısını ürün-
lerinden yakın bir zamandan beri 
kullanıcılara sunarak üretimlerinde 
yapa zekâ teknolojilerini de kul-
lanmaları için uygun bir platform 
sağlıyor. Üretimde çok ciddi hız, 
esneklik, kalite artışı ve maliyet ta-
sarrufu sağlayan dijital fabrikalar 
zamanı yaklaşımımız e-F@ctory, 
sanayicilere küresel rekabette bir 
adım önde olma fırsatı sunuyor. 
Türkiye’nin önde gelen elektronik 
eşya üreticilerinden birinin üretim 
hattında ise robotlarımız ve iQ 
Platform PLC’lerimiz ile ‘dijital ikiz’ 
uygulaması gerçekleştirdik. Dijital 
ikiz uygulamamız sayesinde gerçek 
üretim hattına müdahale edilme-
den üretime esneklik ve verim kat-
tık.

ROBOTİK ÇALIŞMALAR
 
Üretimde robotik çalışmalar hızla 
sürerken biz endüstriyel alanda-
ki öncülüğümüzü 1980’lerden bu 
yana robotik alanda da sürdürüyo-
ruz. Mitsubishi Electric, yıllar için-
de daha hassas, hızlı, dar alanda 
çalışabilen ve yüksek kuvvetlerde 
ağırlık kaldırabilecek robotlara 
odaklanmaya devam etti. Bugün 
esneklik, kolay adaptasyon, değişen 
mühendislik sistemlerine uygunluk 

ve insanlarla birlikte çalışabilirlik, 
yeni endüstri sürecinin olmazsa 
olmazları arasında yerini alıyor. Bu 
parametreler insanla iş birliği için-
de çalışan kolaboratif robot MELFA 
ASSISTA kavramını gündeme getiri-
yor. İyi tasarlanmış robotların hem 
kişiselleştirilmiş özelliklere hem de 
değişen üretim ve tüketim trend-
lerine cevap verebilmesi gerekiyor. 
Şirket olarak ürettiğimiz tüm ro-
botlarda bu özellikleri uyguluyoruz 
ve 2020’den bu yana tüm robotla-
rımız Melfa Smart Plus opsiyonu ile 
yapay zekâ destekli olarak çalışıyor.

İNOVATİF ÇALIŞMALARLA 
SEKTÖRDE FARK 
YARATIYORUZ 

Şirketimiz, pandemiye rağmen ino-
vatif çalışmalarına dünya genelin-
de ara vermeden sektörde fark ya-
ratmaya devam ediyor. Mitsubishi 
Electric Corporation, İsviçre mer-
kezli Dünya Fikri Mülkiyet Örgü-
tü’nün (World Intellectual Property 
Organization-WIPO) 2 Mart 2021 
tarihli duyurusuna göre 2020 yılı 
uluslararası patent başvurularında 
Japonya’da birinci, küresel çapta 
ise üçüncü oldu. Bu yüksek sırala-
ma, şirketimizin fikri mülkiyeti, sür-
dürülebilir büyümesini destekleyen 
Ar-Ge ile stratejik ve çok önemli bir 
iş kaynağı olarak konumlandırdığı-
nı kanıtlıyor. Küreselleşme stratejisi 

doğrultusunda yoğun bir şekilde 
patent başvurularında bulunan 
Mitsubishi Electric; Japon firmala-
rı arasında arka arkaya altı yıl bo-
yunca birinci olurken uluslararası 
çapta ise art arda yedi yıl boyunca 
ilk beşe girme başarısını gösterdi. 
Şirketimizin global çaptaki patent 
başvuruları, son yıllarda özellikle 
IoT (Internet of Things-Nesnelerin 
İnterneti) ve AI (Artifical Intelligen-
ce-Yapay Zekâ) destekli çözümleri-
ne yoğunlaşıyor.  

KOBİ’lere yönelik hizmetleri-
nizi alabilir miyiz? KOBİ’lere 
hangi katma değerleri sunu-
yorsunuz?

Bugüne kadar pek çok farklı sek-
tördeki işletmenin üretim hatla-
rının dijitalleşmesini ve bu sayede 
akıllı üretime geçmelerini sağladık. 
Yeni nesil endüstriyel otomasyon 
sistemlerimiz ve ileri robot tekno-
lojilerimizle Türkiye genelinde uzun 
yıllardır çözüm sunduğumuz te-
sislerde son dönemde de özellikle 
montaj hatlarındaki çözümlerimiz 
ve varlığımızla dikkat çekiyoruz. Di-
jital dönüşümünü gerçekleştirdiği-
miz üreticilerimizden de çok olumlu 
geri bildirimler alıyoruz. Büyük sa-
nayicilerle birlikte ülke ekonomisine 
ve istihdama önemli katkı sağlayan 
KOBİ’lerimizin Sanayi 4.0’a hızlı bir 
şekilde uyum sağlamasına destek 
olduğumuz için çok mutluyuz.

ULİKAD BAŞKANI NİZİPLİOĞLU: Bürokrasi Önümüzü 
Tıkamasın, İş İnsanları Olarak Gereğini Yaparız

ULİKAD’ın çalışkan başkanı Ömer Niziplioğlu, çözüm odaklı olmak gerektiğini ifade ederek 
bürokrasinin hantal yapısının artık aşılması gerektiğini ifade etti.

ULİKAD Başkanı Ömer Niziplioğlu ile 
Türkiye ekonomisini değerlendirdik. 

Kısa adı ULİKAD olan Ulusal İktisadi 
Düşünce Kuruluşu, Türkiye’nin iktisadi 
alanlarına eğilmeye ve bu alanlarda 
çözümler üretmeye devam ediyor. 
ULİKAD Başkanı Ömer Niziplioğlu, 
“Türkiye, yeraltı ve yerüstü kaynak-
ları açısından son derece önemli bir 
ülke. Biz, bu ülkeyi ekonomik anlam-
da dünyanın en önemli ülkeleri haline 
getirebiliriz. Neden ülkemizi dünyanın 
en önemli ekonomilerinden biri haline 
getiremiyoruz diye soracak olursanız 
hemen hemen bütün iş insanlarının 
ortak cevabı bürokrasideki engeller 
olacaktır.

BÜROKRASİNİN HANTAL 
YAPISININ SON BULMASI 
LAZIM

Türkiye, çok önemli virajları ardı ardına 
aldı. Rahmetli Turgut Özal dönemin-
den başlayarak ülkemiz bir dizi atılım-
lar yaptı. Geldiğimiz son dönemlerde 
biz iş insanları, bürokrasinin hantal 
yapısının azalacağını öngörürken ma-
alesef bürokrasi hala olanca hızıyla 
bizleri yavaşlatıyor” dedi. Niziplioğlu, 
sadece eleştirmenin yetmediğini aynı 
zamanda çözümün de bir parçası ol-
mak gerektiğini dile getirdi. ULİKAD’ın 
çalışkan başkanı görüş ve çözüm öne-
rilerini şu şekilde sıraladı:

SORUNUN DEĞİL, ÇÖZÜMÜN 
BİR PARÇASI OLMALIYIZ

“Türkiye’de hemen herkes eleştirme-
yi çok seviyor. Elbette eleştiri olacak 
ama eleştirinin de bir dozajı, bir sınırı 
var… Kuru kuruya sadece eleştirmeyi 
de doğru bulmuyorum. Eleştiri denil-
diğinde biz Akdeniz insanı bazen çok 

acımasız olabiliyoruz. Eleştiriyoruz iyi 
güzel de aynı zamanda çözüm öne-
risini de ortaya koyabiliyor muyuz? 
Sorunun değil çözümün parçası ol-
malıyız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK 
KALKINMA İÇİN POTANSİYEL 
TESPİT EDİLMELİ

Türkiye’nin kendine özgü bir dizi avan-
tajları var. Bizler bu avantajları çok 
iyi etüt etmeliyiz ve buna göre hangi 
bölgelerde neler yapılabileceğini kal-
kınma eylem planlarımızda detay-
landırmalıyız. Türkiye’nin kalkınmasını 
tamamlaması için, sanayiden tarıma, 
turizmden ormancılığa kadar çeşitli 
ana branşların altyapı ve üstyapı ola-
rak tamamlanması gerekiyor.

1- SANAYİ
Sanayi, gelişmiş ülkeler için olmazsa 
olmazdır. Kalkınma hamlesini istenilen 
düzeyde gerçekleştiremedik bunun en 
büyük nedeni planlamanın eksikliğidir. 
Hangi bölgede, hangi şehir ve ilçede, 
hangi sanayi kurulmalı araştırılıp ona 
göre sanayi imar izni verilmeli. Kişi ba-
şına okul, hastane, düşünülürken kişi 
başına iş de düşünülmelidir. İnsanlar 
geçinebilmek için memleketini terk 
etmek zorunda kalmamalı. Her böl-
genin kendine has özelliği göz önünde 
bulundurularak sanayi alanları yara-
tılmalıdır. Üretimi kırsal bölgelere gö-
türmeliyiz. Bir iplik üretmek için dolar 
milyoneri olmaya gerek olmamalı…

2- ORMANCILIK
Petrolden sonra en büyük ithal kale-
miz orman ürünleridir. Halbuki ülke-
mizin 3’te 1’i resmiyette orman gö-
zükürken nerdeyse ihtiyacımız olan 
tüme yakın orman ürünlerini neden 
ithal ediyoruz? Çünkü özel ve endüst-

riyel ormancılığı yeterince kullanmı-
yoruz, ağırlıkla ormanlarımıza çam 
ağacı dikiyoruz. Bu da sadece odun 
olarak kullanılıyor. Kendi ihtiyacımız 
olan ağaçlar dikip kendi ihtiyacımızı 
karşılamalıyız. Aynı şekilde ormanlık 
alanlarımızda zeytin ve meyve ağaç-
larını orman ağacı olarak kabul edilse 
ve bu ormanlık alanlar çiftçilere ve-
rilse kırsaldaki birçok insanın geçimi 
sağlanmış olur ve ülke ekonomisine 
katkı sağlarız. 

3- GEMİ ÜRETİMİ VE 
TAŞIMACILIĞI
Dünyanın en ucuz taşımacılığı deniz 
taşımacılığı olduğu düşünüldüğün-
de ülkemiz bu alanda liderliğe oyna-
malıdır. Üç tarafı denizlerle çevrili, 3 
kıtanın ortasında Ortadoğu, Avrupa, 
balkanlar, Kafkaslar’ın deniz taşıma-
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cılığını biz üstlenmeliyiz. Bu konumu-
muzda daha başka bir ülke olmadığı 
bilmeliyiz. Dünyanın en büyük gemile-
rinin yapıldığı 3 tersane yapılsa yakla-
şık 3 milyar dolarlık ekonomi yaratıl-
mış olur.

4-DENİZ ÜRÜNLERİ
Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili ol-
masına rağmen sanki deniz fakiri bir 
ülke gibi denize karadan bakıyoruz 
maalesef. Deniz ürünleri tüketiminde 
diplerdeyiz. Ülkemizin denizlerinden 
yeterince yararlanabiliyor muyuz? 
Norveç’in sadece somon balığından 
senelik 6 milyar dolar geliri var. Mar-
mara Karadeniz balık ve deniz ürünleri 
yetiştirmek için ruhsatlar düzenlen-
meli. Gerekli deniz ürünleri yetiştirme 
ruhsatları düzenlendiğinde şu an 1 
milyar dolar olan ihracatımızı 4-5 mil-
yar dolara çıkarabiliriz.

5-KIRSAL BÖLGE
Kırsal bölgede yaşayan vatandaşları-
mızı üretime katılmasını sağlamalıyız 
hediyelik eşya, oyuncak, süs ürünleri, 
bijuteri, cam, tekstil montaj gibi evde, 
köyde basit atölye içinde yapılabile-
cek ürünleri kırsal bölgede ürettirme-
ye çalışılmalıyız. Örnek olarak yılbaşı 
süslerini çam ağacı, kapı süsü tahta 
oyuncak gibi ürünleri kadınlar evde ra-
hatlıkla yapabilir ve bunların özellikle 
Avrupa’ya ihracatı ile önemli kazanç 
sağlayabiliriz. Bunun için yasal engel-
ler kaldırılmalı, ürün imalatı yaptırmak 
isteyen firmalar istediği ürünü ilan et-
meli üretim yapmak isteyen kişilerle 
temasa geçilmeli işin nasıl yapılacağı-
nı öğretilmelidir. 

6- YAZILIM
Yazılımın bir makinesi yoktur, insan 
eliyle yapılır. Ücretlerin yüksek olduğu 
ülkeler bu maliyeti düşürmek için baş-
ta Hindistan gibi ülkelere yaptırmak-
tadır. Yazılımdaki kodları yazmak için 
bilgisayar mühendisi olmaya gerek 
yoktur. Kodların nasıl ve hangi dü-
zende yapılacağı öğretildiği takdirde 
çoğu kimse rahatlıkla yazılım yapabi-
lir. Genç nüfusumuzu bu şekilde iş sa-
hibi yapabilir, evinde yazılım yaparak 
geçimini sağlattırabiliriz. Hindistan’ın 
bu yolla 100 milyar dolar kazandığını 

unutulmamalıdır. Dünyada yazılımcı-
ya çok büyük ihtiyaç duyulduğu göz 
önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizin 
yazılım konusunda ilerletirsek dünya-
ya daha çok entegre olur bu sektö-
rünü genç insanlarımıza yaptırmayı 
başarabilirsek 3-5 milyar dolarlık ek 
gelirimiz olur.

7- SİNEMA
Türk dizilerinin dünyada satış rekorları 
kırdığını biliyoruz. Bunun en büyük ne-
deni oyuncu maliyetinin düşük olması. 
Bunu göz önünde bulundurarak İstan-
bul’a Hollywood tarzında film, dizi ve 
program çekim platformu yapılmalı 
bu sayede hem çekimlerin maliyeti 
düşürülmeli hem de istihdam sağ-
lanmalıdır. Ayrıca özellikle Avrupa’da 
maliyetli çekimlerin burada çekilmesi 
sağlanmalı. Birçok Ortadoğu ve Afri-
ka ülkelerinin yetersizliklerinden dolayı 
çekemediği çekimleri de buraya çek-
me imkânı sağlanmalıdır. Hollywo-
od’un senelik 100 milyar dolar geliri 
olduğunu göz önünde bulunduruldu-
ğunda şu an 500 milyon olan dizi sa-
tışımız 3 milyar dolara rahatlıkla çı-
karabiliriz. Çünkü çekimler için dekor 
teknik eleman ve oyuncuya sahibiz.

8- TURİZM
Ülkemiz dini geçişlerin aynı zamanda 
da tarih, kültürler beşiğidir. Bunun ya-
nında deniz, dağ, doğa için mükem-
mel durumdadır. Turizmde dünya bi-
rincisi olabilme imkânı vardır. Akdeniz 
turizm havzasıyken biz sadece Antal-
ya ilimizden yararlanıyoruz. Oysa Ha-
tay Mersin ve Adana da aynı potan-
siyel vardır. Buralar da turizm bölgesi 
ilan edilirse Antalya gibi işsizlik biter 
ekonomik olarak kalkınma sağlanır. 
Aynı şekilde Avrupa’da birçok ülke 
kayak turizmiyle geçimini sağlarken 
özellikle Avusturya ülke ekonomisinin 
yüzde 60’ını turizm ve kayaktan karşı-
lıyorken bizim dağlarımız da kayak tu-
rizmi istenilen düzeyde değildir. Bunun 
nedeni dağlarımızı planlayıp kayak 
turizmine açmamamızdır. Yine aynı 
şekilde doğa harikası yaylalarımızı da 
turizm planlaması yapılmadığından 
bu şekilde atılı olarak kalıyor. İsviç-
re’nin Alpleri örnek alınmalıdır. Kültür 
şehirleri olan Mardin, Şanlıurfa’yı da 

turizme kazandırmalıyız.

9- TARIM
Ülkemiz tarım ülkesi olarak bilinse 
de çiftçi başına düşen toprak ala-
nı 4 dekardır. Bu kadar parçalanmış 
tarım arazisiyle kârlı tarım yapmak 
mümkün değildir. En büyük sorunu-
muz parçalanmış toprak meselesidir. 
Bunları birleştirerek daha verimli ve 
daha az maliyetli üretimin yollarını 
bulmalıyız bireysel üretimle uluslara-
rası ihracat düşünülemez. Ayrıca ta-
rım borsaları kurularak üreticinin eline 
hak ettiği para geçmesi sağlanmalıdır 
çiftçilerin gelir düzeyi yükseldikçe ta-
rıma olan ilgi ve yatırımda artacaktır. 
Hollanda’da çiftçiler bağlı bulunduğu 
kurumdan toprağın türüne ülke ve ih-
racat ihtiyacına göre ekim izin verilir. 
Ülkemizde ne yazık ki herkes kendi 
bilgisi ve öngörüsüyle hareket etmek-
tedir. Tüm çiftçilerimiz bir platformda 
üreteceği ürünü deklare etmeli böy-
lelikle çoğu zaman yetersiz bazen de 
ihtiyaç fazlası üretim yapılmasının, 
mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağ-
lanmalıdır. 

10- MADEN
Ülkemiz maden çeşitliliği bakımından 
dünyada ilk 10’dadır. Yine dünya me-
talik madeninin yüzde 40’ını içinde 
barındıran tetis kuşağının üstünde 
en büyük alana sahip ülkelerden bi-
ridir. Dünya mermer rezervinin yüzde 
40’ına bor madeninin yüzde 78’ine 
sahipken gelirimiz buna paralel bu 
kadar yüksek değildir. Dünya mermer 
pazarının büyüklüğü 40 milyar dolar-
ken yüzde 40 rezervimiz varken 16 mil-
yar dolar gelirimiz olması gerekirken 2 
milyar dolardır. Bunun nedeni başta 
mermer olarak birçok madeni ham 
halinde veya blok olarak satıyoruz. 
Katma değerli ürün haline getiremi-
yoruz. Çin mermeri ülkemizde alıp ok-
yanusu geçip dünyaya satarken bizim 
yeterli mermer işleye fabrikalarımız 
olmadığı için 140 milyon yılda oluşan 
mermeri çok komik fiyata satıyoruz. 
Oysa Burdur, Denizli, Isparta’da mer-
mer organize sanayileri kurulsa bu il-
lerin işsizliği bitebilirdi şu anki mermer 
sanayilerinin çok yetersiz olduğu mer-
mer ihracatından anlayabiliyoruz.

PLANETTEK, 
ÇÖZÜMLERİ İLE DÜNYADA ARANILIR BİR FİRMA OLDU

Planettek Çevre ve 
Arıtma Teknolojileri 
A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı Hürriyet Necdet 
Aydoğan, “Ülkem için 
vargücümle mücadele 
ediyorum” dedi.

Planettek gerçekleştirdiği çözüm-
lerle adından söz ettirmeye devam 
ediyor. Özel sektörde ve kamuda on-
larca başarılı projeyi gerçekleştiren 
Planettek, atıksu arıtılması, suyun 
yeniden kullanımı ve biyodisk tekno-
lojisi konularında akla gelen ilk isim 
ve “marka” olmuştur. Firmanın Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hürriyet Necdet 
Aydoğan, Ahmet Doğan’ın sorularını 
yanıtladı. 

FARKINDALIK YARATARAK 
FARKLI OLMAK

Bize firmanız Planettek’ten 
bahseder misiniz?

Ben 1960 doğumluyum. Yurtdışında 
uzun bir süre bulundum ve orada üni-
versiteyi bitirdim. Sonrasında ülkeme 
koşarak geldim ülkem için yararlı bir 
şeyler yapabilmek için… 1989 yılında 
geldim.  Kader beni Pepsi Cola’nın 
genel müdür yardımcısı yaptı. Sonra 

bir Alman şirketinin genel müdürü ol-
dum. Tüm bunlar beni maddi olarak 
fazlasıyla tatmin etti ancak manevi 
olarak bir haz alamıyordum. Çünkü 
ülkem için daha değerli şeyler yap-
manın peşindeydim. Ve biraz dikkatli 
bakınca çevre meselelerin, özellikle 
su konusunun Türkiye’de büyük ölçü-
de “mış gibi” yapılmış olduğunu far-
kettim. Bu durumdan vazife çıkart-
mak istedim. Biraz da tesadüflerin 
yardımıyla atık su arıtma konusunda 
faaliyet göstermeye karar verdim. 

PLANETTEK’İ 2004’TE 
KURDUM

2004 yılında Planettek’i kurdum. Pla-
nettek İngilizce bir isim gibi anlaşıla-
biliyor ama İngilizce’de gezegen an-
lamına gelen planet ile Türkçe’de bir 
tane anlamına gelen tek kelimesinin 
birleşimidir aslında. Tek bir gezege-
nimiz var anlamında yani. Farklı bir 
şeyler yapmak, farkındalık yaratmak 
ve fark yaratmak amacıyla bir tek-
noloji oluşturmaya karar verdik. Bu, 
bizim yüzde yüz Türkiye’de yaptığı-
mız bir Alman teknolojisi. Dünyada 
sadece 15 firma uygulayabiliyor bu 
teknolojiyi. Evrensel mühendislik ku-
rallarına göre bu sistemleri yapıyo-
ruz, atık su arıtımı konusunda. Atık 
su ne demek? Evinizden gelen bütün 
suları dahil ediyoruz. Biz bu suları arı-

tıyoruz ve şu sıralar çok gündemde 
olan deniz salyasına neden olan atık 
suyu arıttıktan sonra denize, dereye 
ya da kullanımı uygun yerlere dahil 
ediyoruz. 

DÜNYA ÇAPINDA FAALİYET

Ülkemizde ve dünyadaki çalış-
malarınız hakkında bilgi verir 
misiniz?

Ülkemizde faaliyetlerimiz 12 şehir-
de. Kamu bazında çalışıyoruz. 30’a 
yakın köyün arıtma tesisini yaptık. 
Bundan gurur duyuyorum. Ama asıl 
faaliyet alanımız maalesef yurtdı-
şı. 30’a yakın ülkede, 5 kıtadayız. 
Avustralya’dan Meksika’ya kadar va-
rız. Üzerinde Made in Turkiye yazan, 
nazar boncuğu ve Türk bayrağı olan 
sistemlerimizle hizmet veriyoruz. 
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Uzmanlık alanımız özellikle 20.000 
kişiye kadar. 3.000 kişiden başlıyor, 
20.000 kişiye kadar. Modül üniteleri-
miz 2 ton ağırlığında, 3 metre boyun-
da ve 2 metre eninde. Her biri 300 ila 
500 kişi kapasiteli. Bunları yanyana 
koyarak 20.000 kişiye kadar çoğal-
tabiliyoruz. Ekonomik açıdan bakıl-
dığında bu sayıdaki ve kapasitedeki 
ünitelerin daha iyi olduğunu görü-
yoruz. Yaptığımız iş bu. Çalıştığımız 
ülkeler anlamında ülke bayraklarının 
arasında Azerbeycan bayrağı yoktu 
maalesef. Fakat geçen hafta Azer-
beycan’dan aldığımız bir proje ile 
onu da katmış olduk. Çalışmalarımızı 
artık kardeş ülkede de devam ettire-
ceğiz böylece. 

ARTIK DENİZ 
KİRLETMEMEMİZ, DENİZE 
SAYGI DUYMAMIZ LAZIM

Gündemimizde olan konular-
dan deniz salyası hakkında ne-
ler söylemek istersiniz? Bu ko-
nuda mühendislik anlamında 
neler yapılabilir?

Ne ektiysek onu biçiyoruz. Bu bir te-

sadüf değil. Evet, küresel ısınmanın 
etkisiyle iklim krizinin de mutlaka bir 
payı var. Ama o olmasaydı günün bi-
rinde bu olayla karşılaşacaktık. Çok 
sevdiğim bir örneği vereyim size. Bu 
şirketin kuruluşunda emeği geçen 
rahmetli Melih Çiler Bey’in anlattığı 
bir anekdottur. Bir çaya iki tane şeker 
atarsanız erir. Dört şeker erir. Sekiz 
şeker zor erir. On beş şeker atarsanız 
şeker bardağın dibinde kalır. Bunun 
bir sınırı vardır. Marmara Denizi’nin 
ve bütün denizlerin de bir sınırı var-
dır. Marmara Denizi de sonuçta bir iç 
denizdir. Fakat çok şanslıyız, alttan 
ve üstten akıntıları var. Bu da bu za-
mana kadar bizi büyük ölçüde kur-
tarmıştır. Ama öyle bir noktaya geldi 
ki, deniz artık bunu kabul edemiyor. 
Bundan 17 yıl kadar önce İstanbul 
çevresinde araştırma yapabileceğim 
projeleri araştırırken Zekeriyaköy’e 
gitmiştim. Malum, sosyal statünün 
yüksek olduğu bir bölgedir orası. Ve 
belki inanmayacaksınız ama atık su 
arıtma altyapıları yok. Atık suyunuzu 
ne yapıyorsunuz diye sordum. Aşağı-
daki Zekeriyaköy Deresi’ne veriyoruz 
dediler. Şok oldum. O zamanlar bu 
işe yeni başlamıştım, artık şok olmu-
yorum. Nasıl olur, rahatsız olmuyor 

musunuz dedim. Hayır çünkü buraya 
hiç koku gelmiyor dediler. Vicdanen 
rahatsız olmuyor musunuz diye sor-
dum. Hiç düşünmedik dediler. 

Atık su arıtma yöntemlerinde 
kullanılan gürültü sorunu hak-
kında neler söylemek istersiniz?

Aslında göz ardı edilen bir problemdir 
bu. Arıtma dendiğinde suyun çıkma-
sıdır asıl önemli olan. Akıllara şöyle 
bir soru gelecektir. Neden Avustral-
ya’dan ya da Güney Afrika’dan kal-
kıp da bu sistemi almaya geliyorlar? 
Bu sistemin özelliği ne? Bu bir Alman 
teknolojisi ama yüzde yüz Türkiye’de 
yapıyoruz. Altını çizerek söylemek 
istiyorum Sancaktepe’deki fabrika-
mızda yapıyoruz. En büyük özelliği 
yüzde 90’a yakın enerji tasarrufu. 
Bu sebeple dünyanın farklı yerlerin-
den kalkıp geliyorlar. Bugün yapılan 
her işte sürdürülebilirlik çok önemli. 
Her şeyin geri dönüştürülebilir olması 
gerekir. Aynı şekilde su da öyle. Suyu 
arıtıyoruz ve yeniden kullanmaya ça-
lışıyoruz. En önemli faktör yüzde 90 
enerji tasarrufu. Enerji tasarrufu ol-
madığı takdirde bir süre sonra yetki-
liler arıtma tesisini kapatma gibi bir 

tavır içerisinde oluyorlar. Bu yüzden 
arıtma tesisleri ya sık sık kapatıldığı 
için ya da az enerji sarfetmesi sebe-
biyle bir arıtma tesisinin yanından 
geçerken arabanızın camlarını, ha-
valandırmalarını 1 kilometre öteden 
kapatırsınız. Yurtdışında böyle değil-
dir. Doğru teknolojiler kullanılır. Daha 
az enerji sarfeden teknolojiler kulla-
nılır. Dünyanın farklı yerlerinden ge-
lip bu ürünü satın almalarının sebebi 
bu, enerji tasarrufu. Tatil köylerinde 
ise tercih edilmesinin sebebi gürültü 
yapmıyor oluşu. Bir gün her şey su-
dan ucuz olacak

Arıtma suları gerekli işlemler-
den geçtikten sonra İstanbul’a 
kazandırılabilir mi? Bu konuda 
nasıl bir teknoloji uygulanabilir?

Kesinlikle kullanabiliriz… İsrail gibi 
biz de bu konuda başarılı olabiliriz. 
Bunu yapan ve oldukça gurur duy-
duğum bir örnek var. Ankara’da Göl-
başı Belediye Başkanı Ramazan Bey. 
Kendisi yeni yapılan binalara bir şart 
getirmiş. Yeni yapılan binaların el yı-
kama muslukları ve duşlarını kapsa-
yan suları ayrı bir tesisatla arıtmaya 
getiriyor. Suyu arıttıktan sonra yine 
ayrı bir tesisatla tuvalate götürüyor. 
Ve sifonu çektiğiniz zaman arıtılmış 
su kullanıyorsunuz. Tertemiz bir su 
yerine arıtılmış su kullanıyorsunuz. 
Böylece su tasarrufu yapmış oluyor-
sunuz. Bunu mevcut bir binada yap-

mak zor. Yeni binalarda yapmak ise 
oldukça kolay.

SU FAKİRİ DEĞİLİZ, 
ELİMİZDEKİ SUYU İYİ 
KULLANAMIYORUZ

Biz aslıda su fakiri değiliz, elimizdeki 
suyu iyi kullanamıyoruz. Suyu iyi yö-
netirsek, damla sulamayı kullanırsak 
müthiş bir su tasarrufu sağlayabi-
liriz. Bütün bunlar bilinçlenmeyi ve 
yapmak istemeyi gerektiriyor. Tehlike 
kapıda değil artık, tehlike evin içinde. 
Ana karnındaki bebekte bile mikrop-
lastik var. Önlem almamız ve dikkatli 
olmamız gerekiyor. Bu bir kader de-
ğil. Her şey bizim elimizde, önlemleri-
mizi almamamız gerekiyor. 

HEDEF HER YERE, 
HERKESE ULAŞMAK

10 yıl içerisinde Planettek ola-
rak kendinizi nerede görüyorsu-
nuz? Amaçlarınız nelerdir?

Yüzde yüz Türk firmasıyız. O şekilde 
kalmayı çok istiyorum. Elimizde bir 
iksir var ve bununla hastaları iyileş-
tiriyoruz. Beni üzen tarafı, dünyada 
1000 kişiye ulaşıyoruz. Ama biliyoruz 
ki bir milyon hasta var. O bir milyon 
hastanın önemli bir kısmı da ya eski 
teknolojiler ya kötü doktorların elin-
de telef oluyorlar. Benim istediğim, 

o insanlara da ulaşmak. Dünyanın 
bu önemli sorununda önemli bir rol 
oynamak. Kendi başıma gidebilecek 
miyim, bilmiyorum. Dolayısıyla ya bir 
ortakla olur bu, ama ben o hedefe 
ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmak 
istiyorum. 17 yıllık bir deneyimimiz 
var. 

NATO’NUN EN BÜYÜK 
ARITMA TESİSLERİNDEN 

BİRİNİ BİZ KAZANDIRDIK

NATO’nun en büyük arıtma tesisle-
rinden birini biz kazandırdık. İngiliz, 
Alman, Fransız’a karşı orada koca bir 
Türk bayrağı var. Bunu biz kazandık. 
Demek ki başardık. Bu kadar başarılı 
projelerimiz varken ben küçük kal-
mak istemiyorum. Bunu hırs olarak 
görmeyin lütfen. Bu bir başarma is-
teği. Bu başarı da sizin çocuklarınıza 
yarayacak. Eğer sistemlerimizi çok 
fazla satarsak söz veriyorum sizin to-
runlarınız yararlanacak. Bunu göre-
bilmek için çok net bir stratejim yok 
henüz. Büyümem gerekiyor. Birtakım 
yabancı firmalar ortalık teklif ediyor. 
Onlara da bakıyoruz, değerlendiriyo-
ruz. Türk firmalardan bir teklif gelmi-
yor. Belki de bizim onlara ulaşmamız 
lazım. Sözün özü, bizim fayda sağla-
yabilmemiz için büyümemiz gereki-
yor. 20’ye yakın yılımı bu işe adadım. 
Bunun fark yaratan bir projeye dö-
nüşmesini sağlamam gerekiyor. 
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YILSONUNA KADAR 10 YENİ ŞUBE AÇACAK,
 OSMANLI TULUMBACISI KALİTESİYLE DAMAK ÇATLATACAK

Osmanlı Tulumbacısı yetkilileri Özcan ve Orhan Durmaz Kardeşler, “Şu andaki hedeflerimiz 
arasında ürün çeşitlerimize her gün bir yenisini eklemek, Farklı markalar yaratarak pera-
kende sektörüne hizmet etmek ve ülkemizin her şehrinde bir şube, Avrupa’da ve Ortado-
ğu’da şubelerimizin olmadığı ülkelerde şubeler vererek bu lezzeti ve ülkemizi tüm dünyaya 

tanıtmak istiyoruz.  Yıl sonuna kadar ise 10 mağaza daha açmayı planlıyoruz” dedi.

Osmanlı Tulumbacısı,  2007 yı-
lında Kocaeli ilinde üretim ve 
satış mağazası ile faaliyet-

lerine başladı. Bu süreçte kurumsal 
yapısını tamamlayan şirket, 2010 
Yılında franchise mağaza taleplerini 
değerlendirerek aynı yılın sonunda 
mağazaların açılması kararını aldı. 10 
yıl içerisinde Türkiye genelinde 18 ilde 
44 mağaza, yurtdışında ise 4 mağa-
za ile 200 kişiye istihdam sağlayan 
bir zincir haline geldi. Bu hızlı büyü-
menin arkasında ise kurumsal yapı-
ya sahip bir kuruluş, sürecin tümüne 
müdahale edebilen bir ekip çalışması 
ve sunduğu franchise sistemi ile de 

kolay yönetilebilir bir mağaza man-
tığı bulunuyor. Osmanlı Tulumbacısı, 
yeni markalaşma sürecinde ise tu-
lumba dışındaki perakende ürünlerini 
Ostu Gıda olarak müşterilerine sun-
maya başladı.  Ostu Gıda, ürün yel-
pazesini her geçen gün artırarak ve 
farklı damak tatlarını modern çağa 
uyarlayarak tüketicileri yeni lezzetler 
ile buluşturmaya devam ediyor.

BALKAN KÜLTÜRÜNDEN 
OSMANLI SARAY 

MUTFAĞINA GİREN 
TULUMBA TATLISI

Balkan kültüründen Osmanlı saray 
mutfağına giren tulumba tatlısı, 
saray helvahanesinde yapılan 70 ci-
varında tatlı çeşidi arasında önemli 
bir yere sahip olmuştur. Osmanlı Tu-
lumbacısı yetkilieri Özcan ve Orhan 
Durmaz Kardeşler, “Günümüz tu-
lumba tatlıcısı olarak, Osmanlı sev-
gi ve kültüründen aldığımız ilham ile 
sarayın müstesna tatlısı tulumbayı 
uzun çalışmalar sonunda glikoz ve 
hiçbir katkı maddesi kullanmadan 
yeni, essiz ve şaşırtıcı keyif dolu lez-
zet lokmalarına dönüştürdük. Sade 
tulumbanın yanı sıra Antep fıstıklı, 
çikolatalı, frambuazlı, karamelli, por-
takallı, kahveli ve tarçınlı tulumba 
üretiyoruz. Yıl sonuna kadar ise  1-2 
farklı lezzet daha katmayı düşünü-
yoruz. 

Özcan - Orhan Durmaz

ŞUAN İÇİN AR-GE’Sİ BİTEN 
2 ÇEŞİT OSMANLI SARAY 

KADAYIFI ÜZERİNDE 
ÇALIŞIYORUZ

Şuan için Ar-Ge’si biten 2 çeşit Os-
manlı saray kadayıfı üzerinde çalışı-
yoruz.  Yine Osmanlı döneminde şifa 
deposu olarak içilen şerbet çeşitleri-
miz bulunmaktadır. (Demirhindi şer-
beti, Osmanlı şerbeti, karadut şer-
beti, kızılcık şerbeti ve üzüm şerbeti)  
250 ml ve 1 lt seçenekleri ile üretim 
yapmaktayız.  Tamamen doğal ve 
kendi ürettiğimiz, odun ateşinde 
çekirdekleri kavurulan Türk kahve-
si, kahvesini gerçek dibek taşında 
dövdüğümüz Dibek kahvesi ve Sakız 
adasından gelen doğal damla sakızı 
ile üretimini yaptığımız damla sakız-
lı Türk Kahvesi de yine ürün portfö-
yümüz de yer almaktadır.  Bu sene 
pandemi süreci ile üretimine başladı-
ğımız beş çeşit kolonya ve firmamız 
merkezi Kocaeli’mize özgü pişmani-
yelerimiz de tüm şubelerde halkımı-
zın beğenisine sunulmuştur. 

GELENEKSEL ÜRÜNLER

Ürünlerimiz tamamen Osmanlı saray 
mutfağından beri süregelen gelenek-
sel reçetelere göre üretilmekte olup, 

koruyucu, katkı maddesi, glikoz-niş-
koz içermeden pazarda bulunan en 
iyi hammadden ödün vermeden, 
%100 pancar şekeri ve tam otoma-
tik hatlarda ekolojiye ve insana zarar 
vermeden, tamamen hijyenik bir şe-
kilde üretilmektedir.

YENİ YATIRIMLARLA 
BÜYÜME GERÇEKLEŞECEK

Kocaeli/Gölcük ilçesinde 3 katlı 1000 
m2 kapalı alan, 20.000 kg depola-

ma kapasiteli yeni bir üretim tesisi 
kurduk. Burada günde  5 ton üretim 
yapabilen tam otomatik son tek-
noloji hat ile faaliyet gösteriyoruz. 
Ürünlerimizi öncelikle -40 derece de 
şokladıktan sonra -18 derecede stok-
layabiliyoruz” dedi. 
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YENİ NESİL DONDURMACILIĞIN SİMGESİ 
SEREZ DONDURMACISI YATIRIMLARLA BÜYÜYECEK

Serez Dondurmacısı Kuru-
cusu Serdar Kemahlı, yeni 
nesil dondurmacılığın sim-

gesi Serez Dondurmacısı’nın 
yatırımlarla büyüyeceğini ifade 
etti.

Serez Dondurmacısı Kurucusu Serdar 
Kemahlı ile firmadaki gelişmeleri ve 
çalışmaları değerlendirdik.

YENİ NESİL DONDURMACILIK 
SEKTÖRÜNE ÖNCÜLÜK 

EDİYORUZ

Serez Dondurmacısı’nı  tanıtır 
mısınız?

Serez Dondurmacısı olarak 2010 yı-
lında “Ne yiyorsak onu sunarız” mot-
tosu ile yola çıktık. Bugün yeni nesil 
dondurmacılık sektörüne öncülük 
eden bir marka olarak faaliyetlerimi-
zi sürdürüyoruz. Önceliğimiz, doğal 
ürünlerle hiçbir katkı maddesi kullan-
madan lezzetli ürünler geliştirmek. 

Kurulduğumuz günden bu yana doğru 
dondurma üretimine ve dondurmanın 
lezzetine odaklanmış durumdayız. Bu 
doğrultuda bir yandan dondurma tü-
keticilerini bilinçlendirmeye yönelik ile-
tişim faaliyetlerinde bulunurken diğer 
yandan doğru ürün-doğru hizmet an-
layışıyla sektörümüzü geliştirmeye de 
özen gösteriyoruz.

SEKİZ KATEGORİDE 45 
AYRI DONDURMA ÇEŞİDİ 

SUNUYORUZ  

Dondurma severlere; sütlü, süt-
süz, sorbe, gurme, yoğurtlu, şekersiz, 
yıldızlı ve yüksek proteinli olmak üzere 
sekiz kategoride 45 ayrı dondurma çe-
şidi sunuyoruz. Yeni nesil dondurmacı-
lık anlayışının önemli kriterlerinden bir 
tanesi de işletmenin kendi bünyesinde 
tam zamanlı gıda mühendisi bulun-
durması. Bu anlayışın Türkiye’deki ön-
cüsü olarak, üretim tesisimizde hem 
tam zamanlı gıda mühendisi hem de 
iç laboratuvarımız bulunuyor. Kuruldu-
ğumuz günden bu yana ürünlerimizin 

kaliteli, doğal, taze, besleyici ve lezzetli 
olmasından ödün vermeden yolumu-
za ve yatırımlarımıza devam ettik. 
Bugün 30 çalışanımızla, İstanbul’daki 
genel merkezimizin yanı sıra Kartal, 
Maltepe, Bostancı, Acıbadem, Kozya-
tağı, Ataşehir ve Bakırköy olmak üzere 
8 şubemizle hizmet veriyoruz. Bunun 
yanında web sitemiz, Yemeksepeti ve 
GetirYemek uygulamaları üzerinden 
de dondurma tutkunlarına ulaşıyoruz.

AR-GE’YE ÖNEMLİ 
YATIRIMLAR YAPIYORUZ

Ürünleriniz ve ürün kaliteniz 
hakkında bilgi verir misiniz?

Dondurmalarımızın hammadde se-
çiminde çok hassas davranıyoruz. 
Mandalinayı Bodrum’dan, cevizi ve 
çileği Çanakkale’den, fıstığı Gazian-
tep’ten, limonu Mersin’den, fram-
buaz ve böğürtleni Bursa’dan, kara-
dutu İzmir’den, kavunu Balıkesir ve 
Çanakkale bölgesindeki çiftliklerden 
bizzat kendi personelimizle gidip te-
min ediyoruz. Elbette ürünleri alma-

ya gitmeden önce numunelerini hem 
kendi iç laboratuvarımızda hem de dış 
laboratuvarlarda gerekli testlere tabi 
tutuyoruz. Kimyasal ya da tarım ilacı 
(pestisit) bulunmayan ürünleri tercih 
ediyoruz. Ar-Ge merkezimizin de için-
de bulunduğu üretim tesisimizde tüm 
bu kriterler doğrultusunda her yıl yeni 
ürün denemeleri yapıyoruz. Böylelikle 
tüketicilerimizi her sezon yeni tatlarla 
buluşturuyor ve sektörümüze de bu 
konuda öncülük ediyoruz. 
 

ÜRETİM TESİSİMİZDEN TÜM 
TÜRKİYE’YE DONDURMA VE 

DONUK ÜRÜN SEVKİYATI 
YAPABİLME KAPASİTESİNE 

SAHİBİZ

Üretim tesisimizin ölçme gücü, geri-
ye dönük izleme kabiliyeti ve dene-
timde sahip olduğu uzmanlaşma ile 
tüm ürünlerimiz aynı hijyen ve kalite 
standartlarında üretiliyor. Pastörizas-
yon alanı, dondurma üretim bandı, 
+4C/-18C/-25C/-45C soğuk hava de-
poları ve laboratuvarımızın bulunduğu 
üretim tesisimizden tüm Türkiye’ye 
dondurma ve donuk ürün sevkiyatı 
yapabilme kapasitesine sahibiz. Tüm 
ürünler tesisimizde üretilerek tüketime 
hazır hale getiriliyor, şubelerimizde ise 
sadece servisleri yapılıyor. Bu nedenle 
istenmeyen zararlı maddelerin veya 
mikroorganizmaların ürünlere ulaş-
ması, ürünlerin renginde, dokusunda, 
tadında bozulma gibi tehlikeler yaşan-
madan, tüketicilerimize her şubede 
aynı lezzet ve kalitede ürün sunuyoruz. 

Ayrıca tüm şubelerimizde ürünlerde 
kullanılan ham maddelerin kalite bel-
geleri yer alıyor, dileyen tüketicilere bu 
belgeleri de gösteriyoruz.

GIDA GÜVENLİĞİ VE 
İZLENEBİLİRLİĞİ ÖNCELİKLİ 

KONULARIMIZ ARASINDA YER 
ALIYOR  

Serez Dondurmacısı olarak gıda gü-
venliği ve izlenebilirliği öncelikli konu-
larımız arasında yer alıyor. Bu konu 
aynı zamanda tüketiciler için de önem 
kazanıyor. Doğru dondurma üreti-
mini kendisine ilke edinmiş bir mar-
ka olarak üretim tesisimizde HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control 
Points-Risk Analizi ve Kritik Kontrol 
Noktaları) sistemini de kapsayan ISO 
22000 Gıda Güvenliği Yönetim Siste-
mini uyguluyoruz. Bu sistem; gıda üre-
timinin sağlıklı ve güvenli olmasından 
üretim için gerekli ham maddelerin se-
çilmesine, paketleme malzemelerinin 
seçimi ve kullanımından tedarikçilerin 
değerlendirilmesi ve işletmeye kabu-
lüne, ürünün stoklanmasından dağıtı-
mına kadar üretim zincirinin tamamı-
nı içine alan bir standartlar bütününü 
kapsıyor. 

‘DOĞRU DONDURMA’ 
ÜRETİMİNİ İLKE EDİNDİK

Rakiplerinizden hangi konularda 
farklılaşıyorsunuz, olmazsa ol-
maz çalışma kurallarınız neler-
dir?

“Doğru dondurma” üretimini ilke edi-
nen bir marka olarak kendimizi sürekli 
geliştiriyor, tüketicilerimizi her zaman 
kaliteli, lezzetli ve doğal ürünlerle bu-
luşturuyoruz. Ürünlerimizin kalitesi 
kadar markamızın görünen yüzü ola-
rak müşterilerle sürekli iletişim halinde 
olan çalışanlarımız da bizim için olduk-
ça önemli. Bu nedenle tüm çalışanları-
mıza dondurmaların içeriği, alerjenler, 
hijyen kuralları konularında düzenli 
olarak eğitimler veriyoruz. Tüketiciler 
dilerlerse çalışanlarımızdan bilgi ala-
rak dilerlerse de tüm şubelerimizde 
bulunan alerjen cetveli ve besin değeri 
tablosuna bakarak seçim yapabiliyor. 

ÇİĞ SÜT İŞLEME BELGESİ’NE 
SAHİBİZ

Günümüzde tüketim kültürünün hız-
la yaygınlaşması ve doğal ürünlerle 
sağlıklı beslenme bilincinin artması 

Bodrum mandalinalı lokum sorbe

Alaçatı sorbe 

 Limonlu sorbe
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nedeniyle hijyenik, güvenilir, şeffaf bir 
yönetim anlayışıyla hazırlanan, sağ-
lıklı, besleyici ve lezzetli gıdalara olan 
talep hayli artmış durumda. Talep 
edilen bu gıdaları sunabilmek için bir-
takım kriterlerin titizlikle uygulanması 
gerekiyor. Bu kriterler arasında; üre-
timde kullanılacak meyve veya kuru-
yemiş gibi malzemelerin her partide 
analizlerinin yapılması ve içerisinde 
tarım ilacı veya kimyasal bulunmayan 
ürünlerin üretime dahil edilmesi, üre-
ticinin bünyesinde tam zamanlı gıda 
mühendisi ile laboratuvar bulunması, 
her partide sütün antibiyotik analizini 
yaparak gerçek süt kullanması, ihtiyaç 
duyulan tüm kalite belgelerine sahip 
olması, şeffaf bir yapıya sahip olarak 
üretimini herkese açması, hijyen ba-
şarısının yüzde 100 olması, taze üretim 
yapması, iyi üretim uygulamalarına 
sahip olması ve müşteri ilişkilerinin 
güçlü olması yer alıyor. Bu kriterleri 
sağlayan dondurmacılar, “Yeni Ne-
sil Dondurmacı” olarak tanımlanıyor. 
Serez Dondurmacısı olarak tüm bu 

kriterleri sağlıyor ve bu konuda sektöre 
öncülük ediyoruz. Bununla birlikte Çiğ 
Süt İşleme Belgesi’ne de sahibiz ve bu 
belgeye sahip ilk yeni nesil dondurma-
cılardan biriyiz.  

ÜRÜNLERİMİZDE YAPAY 
TATLANDIRICI, AROMA 

VEYA RENKLENDİRİCİYE YER 
VERMİYORUZ

Ürün çeşitleriniz hakkında bilgi 
alabilir miyim?

Serez Dondurmacısı olarak dondur-
maseverlere; sütlü, sütsüz, sorbe, gur-
me, yoğurtlu, şekersiz, yıldızlı ve yüksek 
proteinli olmak üzere sekiz kategoride 
45 ayrı dondurma çeşidi sunuyoruz. 
Ürünlerimizde hiçbir zaman yapay 
tatlandırıcı, aroma veya renklendirici-
ye yer vermiyor ve her zaman en taze, 
en doğal ham maddeleri kullanıyoruz. 
Mandalinayı Bodrum, cevizi Çanak-
kale, çileği Aydın, fıstığı Gaziantep, li-
monu Mersin, frambuaz ve böğürtleni 
Bursa, karadutu İzmir, kavunu Balıke-
sir ve Çanakkale bölgelerindeki çiftçi-
lerden temin ediyoruz. Böylelikle yerel 
çiftçi ve üreticiye de katkı sağlıyor, 
ürün hasatlarına kendi personellerimiz 
ile katılarak tarladan üretime, üretim-
den tezgaha kadar olan bu keyifli yol-
culuğun tüm süreçlerine dahil oluyo-
ruz.  Dondurma çeşitlerimizin yanında 
yine tamamen kendi üretimimiz olan 
profiterol ve salebi de tüketicilerimizin 
beğenisine sunuyoruz.  Geçtiğimiz yıl 
ayrıca yaz dönemine özel ev yapımı 
limonata üretimi gerçekleştirdik. Yanı 
sıra yeni ürün ve çeşitler üzerine Ar-Ge 
çalışmalarımız devam ediyor.

YENİ YATIRIMLARIMIZ 
OLACAK…!

Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi verir misiniz?

Kurulduğumuz günden bugüne hemen 
hemen her yıl İstanbul’un farklı nokta-
larında şube açtık. Önümüzdeki dö-
nemlerde yine başta İstanbul olmak 
üzere Türkiye’nin farklı bölgelerin-
de yeni şubeler açmayı planlıyoruz. İs-

tanbul dışında öncelikli olarak hedef-
lediğimiz iller arasında Bodrum, İzmir 
ve Bursa yer alıyor.  Yanı sıra birçok iş 
birliği gündemimizde yer alıyor. 

TÜRKİYE’DE İLK KEZ SORBE 
ÜRETİMİNİ LOKUMDAN 

GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUK

Müşterilerimizin damak tadına uygun 
olarak her yıl menümüze yeni ve farklı 
lezzetler eklemek için çalışıyoruz. Bu 
sene yeni lezzetlerimiz arasında yer 
alan yüzde 83 bitter çikolata sorbe, çi-
kolatalı cookie, yeşil çay sorbe, şekersiz 
fındık, şekersiz mandalina ve Bodrum 
mandalinalı lokum sorbe çeşitlerimiz 
ile oldukça iddialıyız. Yüzde 83 bitter 
sorbemizi kendi ürettiğimiz çikolata-
dan tamamen vegan olarak hazırlıyor 
ve müşterilerimize sunuyoruz. Bodrum 
mandalinalı lokum sorbe çeşidimizde 
ise önce mandalinaları topluyor daha 
sonra lokum haline getirip bu lokum-
dan sorbe yapıyoruz. Böylelikle Türki-
ye’de ilk kez sorbe üretimini lokumdan 
gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca dışı çiko-
lata kaplı ve içi bonbonlu dondurma 
barlarımız, silindir dondurmalarımızı 
en kısa sürede tüketicilerimizin beğe-
nisine sunmak üzere çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Belirleyeceğimiz bu-
tik marketlerde satışa sunulmak üze-
re cam kavanozda dondurma satışı 
planlarımız da bulunuyor.

Çilek sorbe 

Profiteerol

ELEKTRİK FİYATLARI %15 ZAMLANDI,
 KOBİ’LERE YANSIMASI NE OLACAK?

YÜKSEK ELEKTRİK FİYATLARI 
KOBİ’LERİN EN CİDDİ 
SORUNLARI ARASINDA 
GELİYOR. ELEKTRİĞİN 
SON YILLARDA ÜST ÜSTE 
ZAMNLANMASI KOBİ’LERİ 
NASIL ETKİLEYECEK?

Elektrik fiyatlarını her üç ayda bir 
belirleyen Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu (EPDK), 1 Temmuz’dan 
itibaren geçerli olacak ulusal tarife 
elektrik birim fiyatlarını açıkladı. 
EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, 
elektriğe yüzde %15 zam geldi. Yeni 
fiyatlarla birlikte bir kilovatsaat 
elektrik konutlarda 0,796 TL’den 
0,916TL’ye, sanayide 0,88216 TL’den 
1,01449 TL’ye ve ticarethanelerde 
1,059 TL’den 1,217 TL’ye çıktı. Ancak 
serbest piyasadaki elektrik fiyatla-
rında bu orandan daha düşük bir 
artış olması bekleniyor. Bu nedenle 
elektrik tedarikçisini değiştiren tü-
keticiler yapılan zamlardan en dü-
şük seviyede etkilenecek. Zamdan 
önce elektrik tedarikçisi değiştiren 
tüketiciler yüzde 15 civarında ta-
sarruf ediyordu, yüzde 15 zammı 
da dâhil ettiğimizde bu tüketicilerin 
zamlardan etkilenmediği ortaya çı-
kıyor.

Elektrik tedarikçisini değiştirme-
miş ya da değiştirip de vazgeçmiş 
tüketiciler için uygulanacak son 
kaynak tedarik fiyatını belirleyen 
ulusal elektrik tarifeleri açıklandı. 
EPDK tarafından alınan karara göre 
elektrik tarifeleri tüm abone grup-
ları için yüzde 15 zamlandı. Bu yılın 
üçüncü çeyreği için geçerli olacak 
bu zamla birlikte 2021 yılında elekt-
riğe toplamda evler ve iş yerleri için 
ise yüzde 21,90 zam gelmiş oldu. 
2021 yılında elektrik fiyatları daha 
önce Ocak ayında yaklaşık yüzde 
6’lık bir zam yapılmış, Nisan ayında 
ise fiyatlarda değişiklik olmamıştı.

2016’DAN BUGÜNE 
ELEKTRİK FİYATLARI YÜZDE 
193 ZAMLANDI

Yabancı kaynaklara ve döviz cinsin-
den alım garantilerine büyük ölçüde 
bağlı olan elektrik fiyatları, makroe-
konomik gelişmelerden en olumsuz 
etkilenen kalemlerin başında geli-
yor. Elektrik maliyetlerinin belirlen-
diği elektrik borsası olan Gün Ön-
cesi Piyasa’da 2016 yılının Temmuz 
ayında kWh birim için elektrik mali-
yet fiyatı 0,14 TL iken bu fiyat Mayıs 
2021 için 0,36 TL oldu. Bir diğer ta-
raftan Yenilenebilir Enerji Teşvik Me-
kanizması (YEKDEM) kapsamındaki 
elektrik santrallerine ödenen alım 
garantileri de elektrik maliyetlerine 
direkt olarak dâhil ediliyor. Ezici bir 
çoğunluğu Amerikan doları üzerin-
den verilmiş olan bu alım garantileri 
için 2016 yılının Temmuz ayında her 
kWh elektrik için 0,024 TL ödenir-
ken, bu sayı 2021 yılının Nisan ayın-
da 0,16 TL oldu. Tüm bunlar tüketici 
elektrik fiyatlarının artmasına yol 

açtı. 2016’dan bugüne kadar tüke-
ticiyi etkileyen zamların toplamı iş 
yerlerinde yüzde 193,26, evlerde ise 
yüzde 122,38 oldu.

5 MİLYON KİŞİ TEDARİKÇİ 
DEĞİŞTİRDİ

Elektrik piyasasında ev tüketicileri 
2013 yılından beri elektrik tedarik-
çilerini değiştirmekte serbest. Bu 
serbestlikten yararlanarak tedarikçi 
değiştirip ucuz elektrik kullanan tü-
keticilerin sayısı 2017 yılında 5 milyo-
na yaklaşmıştı. Ancak o dönemden 
günümüze kadar ulaşan makroeko-
nomik koşulların elektrik tarifelerine 
doğru şekilde yansıtılmaması nede-
niyle serbest bir elektrik tedarikçi-
sinden elektrik alan tüketicilerin sa-
yısı 100 binler seviyesine kadar indi. 
Piyasanın toparlanması ile bu sayı 
günümüzde yeniden 1,5 milyon se-
viyelerine kadar ulaştı. Son elektrik 
zammı sonrası tedarikçi değiştiren 
tüketicilerin sayısında ise ciddi bir 
artış bekleniyor. 
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TÜV AUSTRIA TURK,
 KOBİ’LERRE KATMA DEĞER SUNUYOR

TÜV AUSTRIA TURK Ülke 
Müdürü Yankı Ünal, 
KOBİ’lere katma değer 
sağladıklarını ifade 
ediyor.

TÜV AUSTRIA TURK Ülke Müdürü 
Yankı Ünal ile firmadaki gelişmeleri 
değerlendirdik.

TÜV AUSTRIA TURK’u tanıtır 
mısınız?

TÜV AUSTRIA TURK Türkiye’de yerle-
şik birçok kapsamda akreditasyona 
sahip bir uygunluk değerlendirme 
kuruluşudur. Ulusal ve uluslararası 
yetkinliklerini kullanarak, gözetim, 
denetim, eğitim ve belgelendirme 
hizmetlerini yürütmektedir. 2005 yı-
lından bu yana Türkiye’de temsilcilik 
aracılığıyla, 2009 yılından itibaren 

TÜV AUSTRIA TURK şirketi ile faaliyet 
göstermektedir. Şirketimizin merke-
zi İstanbul’da bulunuyor ve Ankara, 
İzmir ve Bursa’da şubelerimizle 650 
çalışanımızla hizmet veriyoruz.

Güvenliği ve Kaliteyi Sağlı-
yoruz
 
Uluslararası bir grup şirketi olan TÜV 
AUSTRIA edinmiş olduğu akreditas-
yonlar ve yetkinliklerle dünya ça-
pında bir tanınırlığa sahiptir. Kalite 
ve güvenlik bir toplum için olmazsa 
olmazdır. Bu sebepten TÜV AUSTRIA 
günün ve çağın gerekliliklerine uygun 
olarak güvenliği ve kaliteyi sağla-
mayı kendine görev edinmiştir. TÜV 
AUSTRIA Grubu 1872 yılında kuruldu 
ve günümüzde yaklaşık 3.000’den 
fazla kişiyi istihdam ediyor. Avustur-
ya, Türkiye, Almanya, Yunanistan, 
İran, İtalya, Ürdün, Malta, Polonya, 
Romanya, İsviçre, Çin, Slovenya, Çek 
Cumhuriyeti, Pakistan, Hindistan, 
Portekiz, Rusya, Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Güney 
Kore, Macaristan, Bulgaristan, Gür-
cistan, Bahreyn, Lübnan ve Kuzey 
Kıbrıs’ta iştirak ve temsilciliklerimiz 
bulunuyor.  

Müşteri İhtiyaçlarını Tam 
Olarak Yerine Getirmeyi 
Amaç Edindik

Teknik güvenlik, doğal kaynakların 
hassas ve sürdürülebilir kullanımı, 
müşterilerimizin maksimum faydası 
için hizmet ve ürün kalitesinin ge-
liştirilmesi her zaman TÜV AUSTRIA 
Grubu’nun ana amacıdır. TÜV AUST-
RIA olarak çabamız müşteri ihtiyaç-
larının her zaman tam olarak yerine 
getirilmesidir. Hizmetlerimizin güve-
nilir ve etkili olması ilk önceliğimizdir. 
Üstün uzmanlığımız ve kesin taraf-
sızlığımızın kusursuz kombinasyonu, 
karşılaştığımız bütün problemlerin 
çözümü için anahtar niteliğindedir. 
TÜV AUSTRIA en yüksek seviyede 

sunmaya gayret ettiği profesyonellik 
ile tek başına risk minimizasyonu-
nu, tesis ve cihaz güvenliğini garanti 
edebilecek niteliktedir.

Son 4 Yılda Yüzde 80’e Varan 
Başarılı ve Güçlü Bir İvme 
Gösteriyoruz

Hedef, yatırım ve stratejileriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?

Pandeminin zorlu şartlarına rağmen 
2020 yılında yüzde 65 oranında bü-
yüme elde ettik. 2009 yılından bu 
yana istikrarlı bir şekilde büyüyor, 
son dört yılda yüzde 80’e varan son 
derece başarılı ve güçlü bir ivme 
gösteriyoruz. Yakaladığımız ivme ve 
geçmiş tecrübelerimizle 2021 yılında 
kendimize yüzde 70 oranında bir bü-
yüme hedefi belirledik. Hedefe ula-
şacağımızı ve hatta tüm samimiye-
timizle ve enerjimizle hedefin üstüne 
çıkacağımıza inanıyoruz. Çünkü alt 
yapımızın sürdürülebilirliğine, çalı-
şanlarımızın aidiyetlerine ve sistem-
lerimizin doğruluğuna son derece 
güveniyoruz. 

Ülkemizde ve Dünyada 
İlklere İmza Atıyoruz

TÜV AUSTRIA TURK olarak, farklı 
alanlara doğru yatırımlar yapıyor ve 
ülkemizde ve dünyada ilklere imza 
atıyoruz. Aynı zamanda kazandı-
ğımız değerli tecrübelerimizin birer 
sonucu olan güçlü sistem ve uygu-
lamalarımızla grubun da gelişimine 
katkı sağlıyoruz. Yatırım ve teknoloji 
avantajlarımızın yanı sıra büyüme-
mizdeki en büyük artı değerin, sun-
duğumuz hizmetlerin son derece 
geniş bir yelpazede olmasına bağ-
lıyoruz. Her geçen gün daha fazla 
sektöre daha fazla müşteriye, kaliteli 
ve güvenli bir hizmet vermek için yıl-
lık 10 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz. 

Zirveyi Zorluyor, Yatırım 
Planları Yapıyoruz

Gıda, sistem belgelendirme ve aka-
demi gibi diğer hizmet alanlarında 
da zirveyi zorluyor, bu alanlarda ya-
tırım planları yapıyoruz. Türkiye’de 
yerleşik 3 firmaya satın alma an-
lamında yatırım planlarımız bulu-
nuyor. Bunlardan bir tanesi eğitim 
alanında hizmet veren bir firma ola-
cak. Diğeri ise endüstriyel hizmetler 
alanında uzmanlaşmış bir firma ve 
diğer firmamız ise gıda üzerinde uz-
manlaşmış bir firma olacaktır. 

İkinci El Oto Ekspertiz 
Alanında Yatırım Hedefimiz 
Bulunuyor

2021 yılı içerisinde, ikinci el oto eks-
pertiz alanında yatırım hedefimiz 
bulunmaktadır.  Sektör deneyimi 
olan personelimiz ve yetişmiş kadro-
muzla ikinci el ekspertiz konusunda 
yeni bir hizmet alanı oluşturmayı 
planlıyoruz. 2 milyon TL’lik ciddi bir 
yatırım olması hedeflenen ve TÜV 
AUSTRIA Grubunun ilk ekspertiz 
merkezimizi Nisan 2021 sonunda 
açmayı hedefliyoruz. Yine; TAMİ de-
diğimiz, TÜV ürününün geliştirilme-
sine yönelik yatırımlarımız devam 
ediyor.  TAMİ, karşılıklı anlaşmalar 
doğrultusunda firmaların kendi bün-
yelerinde kullanabileceği ve tüm 
kontrol süreçlerini bizimle doğrudan 
yürütebileceği bir program olacak. 
Kısa sürede uygulamaya almak için 
çalışıyoruz ve proje için yaklaşık 3,5 
milyon dolarlık yatırım yaptık.

Verdiğimiz Hizmetle 
KOBİ’lere Katma Değer 
Sağlıyoruz

KOBİ’lere yönelik çözüm öneri-
leriniz hakkında bilgi verir mi-
siniz? KOBİ’ler sizden nasıl isti-
fade edebilir? KOBİ’lere hangi 
mesajları vermek istersiniz?

TÜV AUSTRIA olarak proje büyüklüğü 
fark etmeksizin her sektördeki de-
netim, gözetim, belgelendirme, ka-

librasyon, eğitim ve proje yönetimi 
taleplerine çözüm sunuyoruz. Enerji, 
endüstri, otomotiv başta olmak üze-
re onlarca farklı sektörde yüzlerce 
kalem altında hizmet sunuyoruz. Bu 
hizmetlerimizi de Endüstri ve Enerji, 
Altyapı ve Otomotiv, son olarak da 
Proses ve İş Sürekliliği olmak üzere üç 
ana kategoride topluyoruz. Endüstri 
ve Enerji çözümlerimizin hedef kit-
lesi, endüstriyel ürünlerin üreticileri, 
dağıtıcıları, makinelerin, tesislerin ve 
her türlü şebekelerin tasarımcıları, 
üreticileri ve işletmecileridir. Altyapı 
ve Otomotiv çözümlerimizle binala-
rın, bunların bileşenlerinin üreticileri-
ne ve işletmecilerine aynı zamanda 
taşıma ve tarım araçlarının üretici-
lerine ve işletmecilerin sorunlarına 
yönelik hizmet veriyoruz. Proses ve 
İş Sürekliliği’nde ise; yaşam, eğitim 
ve sertifikasyon ile bir yandan sağ-
lık kurumlarının işletmecilerine, tıbbi 
ürün ve ilaçların üreticilerine, gast-
ronomi ve turizm branşındaki kuru-
luşlara ve gıda üreticilerine, bunların 
pazarlanmasına yönelik hizmetler 
geliştiriyoruz. TÜV AUSTRIA marka-
sı ile belgelendirilmiş bir ürünün ya 
da hizmetin saygınlığı, uluslararası 
olarak ispatlanmış oluyor. Dolayısıy-
la ortaya çıkan ürün ya da sürecin 
doğruluğunun en iyi ispatı; verdiği-
miz hizmet ve bunun çıktısı olarak 
verdiğimiz sertifikamız oluyor. Bu da 
KOBİ’lere sektörün, yerel ya da ulus-
lararası kriterlere göre üretim ya da 
hizmet vermeyi garanti altına alma-
larını sağlıyor. 

KOBİ’ler Mutlaka Ürün, 
Hizmet Veya Proseslerini 
Sertifikalandırsınlar

Bugün, birçok uluslararası firma, 
global tedarikçilerinden ürettikle-
ri ürün, hizmet ya da proseslerinin 
birçok farklı kriterde belgelendirme-
lerini talep etmektedir. Bu belgeler 
olmaksızın veya üçüncü taraflarca 
doğrulanmadığı müddetçe, ürün, 
hizmet veya prosesin maalesef gö-
rece iyi olmasına bakılmıyor ve ta-
lep görmüyor. Verdiğimiz sertifika 
ve onaylarla KOBİ’lerin uluslararası 
firmalarda çalışmalarının önünü 

açıyoruz ve üretimlerinin kalitesini 
ya da çalışma şekillerinin standart-
lara uygun olduğunu belgelendiriyo-
ruz. KOBİ’lerin alanı ne olursa olsun 
ürün, hizmet veya proseslerini serti-
fikalandırmalarını tavsiye ediyoruz. 
Bu, sadece onların sektörde göstere-
ceği rekabetle değil iş güvenliğinden 
üretim verimliliğine, çalışan mem-
nuniyetinden küresel oyuncu olmaya 
kadar birçok alanda ellerini güçlen-
direceğini düşünüyoruz. 

Akustik Emisyon Hizmetimiz 
Türkiye ve Dünyada İlkler 
Arasında Bulunuyor

İlk ve tek olan ürün ya da hiz-
metleriniz var mı?

Ana ürünlerimiz arasında yer alan 
Akustik Emisyon hizmetimiz Türkiye 
ve dünyada ilkler arasında bulunu-
yor. Akustik Emisyon hizmetimizde, 
ses dalgalarıyla mikro çatlakların ve 
taban sacı haritalarının çıkarılması-
nı sağlıyoruz. LPG tanklarında veya 
içi dolu olan herhangi bir depolama 
tankında uygulanabilir olan yöntem, 
dünyada ilk olarak TÜV AUSTRIA 
tarafından uygulanmaya başlandı. 
Türkiye’de petrol ve kimya endüst-
rilerinde aktif bir şekilde bu hizmeti 
veriyoruz. 

OK Compost Hizmetimiz

Bir diğer nadide ürünümüz ise, OK 
Compost hizmetimiz. Bu hizmeti-
mizle ambalaj ürünlerinde kullanılan 
materyallerin geri dönüştürebilirli-
ğinin belgelendirilmesini sağlıyoruz. 
Kullandığımız her ürüne ait olan 
ambalajların, geri dönüşüme uygun 
olup olmadığının ispatına yönelik bir 
hizmet olarak kısaca tanımlayabile-
ceğimiz OK Compost, özellikle çevre 
koruma bilincinin son derece artma-
sıyla çok yoğun talep gören hizmet-
lerimiz arasında yer almaktadır. Yine 
aynı bilinçle yatırımlarını sürdürdü-
ğümüz OK Compost belgelendirme 
hizmetini, yakında Türkiye başta 
olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz 
tüm ülkelerde müşterilerimizin hiz-
metine sunacağız.
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ERTAŞ: KOBİ’LERİN E-TİCARETTEN DAHA FAZLA PAY 
ALMASI MÜMKÜN…!

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak, KOBİ’lerin e-ticarete 
daha fazla yoğunlaşması gerektiğini ifade ediyor.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu 
Üyesi e-Ticaret Komisyonu 
Başkanı Burak Ertaş ile 
e-ticaretteki gelişmeleri 
derinlemesine konuştuk.

Türkiye, 2020 Yılında Olgun 
E-Ticaret Pazarları Arasına 
Girdi

E- Ticaret neden bu kadar önem 
kazandı?

E-ticaret hacmi, pandemi ile birlikte 
ciddi seviyede büyümüş olsa da pan-
demiden önce de önemini giderek 
artıran bir ticaret yöntemi olma özel-
liği sergiliyordu. 2014 ile 2019 yılları 
arasında e-ticaret pazarı, ortalama 
yüzde 35’lik bir büyüme seyrine sahip 
oldu. E-ticaret, pandemi döneminde 
temel ve özel ihtiyaçların sürdürüle-
bilir bir şekilde karşılanmasını sağ-
layarak kapsama alanını genişletti. 
Şirketlerin dijital altyapılarını güçlen-

dirme çalışmalarına, pandemi ne-
deniyle hız vermesi ve yükselen e-ti-
caret kanallarını kullanmaya istekli 
olması sayesinde ekonomik faaliyet-
lerde de ciddi kayıpların önüne ge-
çildi. TÜBİSAD olarak Deloitte Digital 
işbirliğiyle hazırladığımız “TÜBİSAD 
Ekonominin Dönüştürücü Gücü: E-Ti-
caret Etki Analizi 2020 Raporu” bu 
trendi doğrulayan bulgular içeriyor. 
Rapor, Türkiye’nin 2020 yılında olgun 
e-ticaret pazarları arasına girdiğini 
ortaya koydu. E-ticaret, pandeminin 
etkisiyle yüzde 45 oranında artarken, 
e-ticarete katılan işletme sayısının 

2015’ten bu yana yüzde 42 oranın-
da arttığı görülüyor. Veriler ışığında 
COVID-19 salgınının etkisiyle 2020 
yılında dünyada internet kullanan 
her beş kişiden dördünün e-ticareti 
deneyimlediğini de öğrendik.

Türkiye’de, İnternet Kullanım 
Oranı Yüzde 80’e Yaklaşıyor

Dünyada ve Türkiye’de trend ol-
maya başlayan e-ticaret sitele-
rinin başarısının sebebi nedir?

E-ticaretin büyümesindeki iki önemli 
faktörün talep ve girişimcilik potan-
siyeli olduğunu söyleyebiliriz. TÜİK’in 
2020 verileri, özellikle sosyal medya 
platformlarının kullanımındaki ha-
reketliliğiyle dikkat çeken Türkiye’de, 
internet kullanım oranının yüzde 80’e 
yaklaştığını ortaya koyuyor. Bu çer-
çeveden baktığımızda, yeniliğe açık 
ve adaptasyon kabiliyeti yüksek bir 
toplum olarak e-ticaretin yanı sıra 
birçok teknolojik yeniliğe hızla adap-
te olabildiğimizi söyleyebiliriz. Bu hızlı 
adaptasyon, sektörün gelişimi için 
kritik önem taşıyan talep ve ilgiyi 
besleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. 
E-ticaretin istikrarlı büyümesinde 
gerek vizyoner gerekse girişimci bir 
bakışla yatırımlarını yönlendiren birey 
ve kurumların katkısı çok büyük. Tüm 
sektörlerimizin e-ticaret entegrasyo-
nuna yapacakları yatırımlar bu tren-
de güç katacaktır.

E-Ticaretin yükselişi ile lojistik 
nasıl bir gelişim ve değişime 
uğradı?

“TÜBİSAD Ekonominin Dönüştürü-
cü Gücü: E-Ticaret Etki Analizi 2020 
Raporu’na göre e-ticaretin, lojistik 
ve ödeme sistemleri gibi bileşenleri 
arasında dijital dönüşüm süreçlerine 
olan katkısı da gözler önüne seriliyor. 
İşletmelerin yüzde 81’i internet satış-
ları sayesinde dijital yetkinliklerinin 
arttığını belirtiyor. Geleneksel lojistik 
sektöründe mikro dağıtım gibi çe-
viklik ve teknoloji odaklı yeni değer 
önerileri gelişirken 2020 yılında yapı-
lan tüm gönderiler içerisinde lojistik 
sektöründe e-ticaretin payı yüzde 60 

olarak ölçülüyor. Kargo sektöründe 
2020 yılında yüzde 65 istihdam artışı 
yaşandığı da görülüyor.
 
2020 Yılında Yüzde 26 
Büyümeyle 4,3 Trilyon 
Dolara Ulaştı

E-Ticaretin dünyadaki ve Türki-
ye’deki pazar payı nedir?

2019’da 3,4 trilyon dolar tutarında 
olan küresel e-ticaret hacmi 2020 yı-
lında yüzde 26 büyümeyle 4,3 trilyon 
dolara ulaşırken, 2021 yılında küresel 
e-ticaret hacminin yüzde 14 artışla 
4,9 trilyon dolara yükseleceği tahmin 
ediliyor. Türkiye COVID-19 etkisiyle 
hızla büyüyen bu küresel pazar içe-
risinde e-ticaretin GSYH’ye oranının 
yüzde 4,5’e ulaşması ile birlikte 2020 
yılında olgun pazarlar arasına girmiş 
görünüyor. Türkiye’de e-ticaret har-
camaları 2020 yılında 226 milyar TL 
olurken, yurt içi satıcıların e-ticaret 
hacmi 216 milyara yükselmiş bulu-
nuyor. Türkiye ekonomisi 2020’de reel 
olarak yüzde 1,8 büyürken, e-ticaret 
harcamaları COVID-19 pandemisinin 
etkisiyle yüzde 45 oranında büyüme 
sergiledi.  E-ticaret harcamalarının 
yerli hane halkı nihai tüketim harca-
maları içerisindeki payı yüzde 8 olur-
ken, e-ticaret alışverişlerinin yüzde 
63’ünün mobil uygulamalar üzerin-
den yapıldığı görülüyor.  

E-Ticaret’te yaşanan en büyük 
sıkıntılar nelerdir? Ne gibi çö-
züm stratejileri geliştirilmekte-
dir?

E-ticaretin faydalarının toplum 
katmanlarına yayılması için dijital 
kapsayıcılığın ve rekabetçiliğin den-
gelenmesi gerekiyor. E-ticaretin fay-
dalarının toplumsal tabana yayılması 
için;

• Bölgeler ve demografik sınıflar 
arası dijital adaptasyon seviye-
lerinin dengelenmesi

• Ambalaj kullanımı ve iade kolay-
lıklarının çevreye negatif etkisi-
nin önüne geçilmesi

• Siber saldırılar sonucu kişilerin 
finansal ve özel verilerinin çalın-
masının engellenmesi

• Dijital dönüşüme paralel mevcut 
iş gücünün eğitilmesi ve istihda-
mın korunması  adımlarının kritik 
önemde olduğunu düşünüyoruz.

Kartlı ödeme sistemlerinin e- 
ticarete katkısı nedir? Ödeme 
sistemlerinin işleyişinde mey-
dana gelebilecek olası bir ak-
saklığı önleme amaçlı hangi 
yöntemler kullanılmaktadır?

Türkiye’de e-ticaret ile birlikte elekt-
ronik ödemelerin hızla yaygınlaştığı 
ve benimsendiği gözlemleniyor. 2020 
yılında kartlı ödemelerin toplam e-ti-
caret işlemleri içerisindeki payı yüzde 
61 olurken, 2019’dan bugüne e-cüz-
danın toplam e-ticaret işlemlerindeki 
pay artışının yüzde 50 olduğu görü-
lüyor.

KOBİ’lerin Ölçek 
Ekonomisinden 
Yararlanabilmesi

E-ticaret’in KOBİ’lerin büyüme-
si, dijitalleşmesi ve üretkenliği-
ne katkısı nedir?

E-ticaret, sınırları kaldıran böylelikle 
ulusal ve uluslararası çapta ticaret 
yapmayı sağlayan bir yol. Bu alanda 
yapılacak teknolojik yatırımlar, aynı 
zamanda KOBİ’lerin dijitalleşmesine 
de yarayacak. Dijitalleşmenin getir-
diği operasyonel verimlilik ve maliyet 
avantajının bu başarıdaki rolünün 
çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Önümüzdeki dönemde dijital dönü-
şümün olumlu etkileri kadar tahrip-
kâr etkilerini de en yoğun hissedecek 
kesimin KOBİ’ler olması mümkün. 
Dijital dönüşümün gereklilikleri ve 
süreçleri konusunda KOBİ’lerin bil-
gilendirilmesi, geleneksel iş yapış bi-
çimlerinin değiştirilmesi için KOBİ’lere 
dijitalleşme için destek verilmesi ve 
KOBİ’lerin ölçek ekonomisinden ya-
rarlanabilmesi için gerekli iş modelle-
rinin geliştirilmesi gerekiyor.
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GELECEĞİN BANKACILIĞI SADECE PARAYI 
YÖNETMEYECEK!
Zuhal Mansfield /  TMG Doğal Taş Madencilik Sanayi

Dünün bankacılık anlayışı bugüne 
uymadığı gibi, yarının bankacılığını 
da anlamak için bugüne ve geçmişe 
bakmanızı tavsiye etmem. Peki, ne-
reye bakacağız? Eskiden mahallem-
deki banka sayısı 20’ye yaklaşıyordu, 
şimdi dörtte biri kadar ile hem yeti-
niyoruz, hem de daha fazla işlerimizi 
buralarda görebiliyoruz. Ne kuyruk 
kaldı, ne zaman harcamak? 

Yine caddede ve ara sokaklardaki 
ATM sayısı da azaldı. Takdir edersiniz 
ki banka sayısı ve ATM sayısı finans 
dünyasının yönünü göstermemekle 
birlikte bir değişimin sonuçları oldu-
ğunu da söyleyebiliriz. Cep telefonu-
ma baktım. Doğrudan ve dolaylı ola-
rak bankacılık işlemlerini yaptığım 
uygulama sayısı 10’dan fazla. Yani 
cep telefonumda 10 bankanın şubesi 
açılmış ama hiç biri bana kira öde-
miyor. Üstüne üstlük pek çok işlem 
için benden para tahsil ediyor. 2013 
yılında Almanya’da online kurulan 
ve şimdi pek çok ülkede hizmet ve-
ren N26 ve 2016 yılında İngiltere’de 
yine online olarak hizmet veren 
Monzo’nun hiç bir şubesi yok. Öyle ki 
geçen sene Monzo’nun 4 milyondan 
fazla müşterisi olduğu açıklandı. 
N26’nın kurucularından ve CEO’su 
Valentin Stalf, yapıyı, bütün banka-
cılık ürünleri ve  işlemlerinin yapıldığı 
bir platform olarak tanımlıyor. 

Peki, Yarının Bankacılığının 
İşaretleri Nedir?

Teknoloji, bankacılığın vazgeçilmez 
bir özelliğidir. Dahası bankacılık bir 
teknoloji şirketi olmak zorundadır. 
Bugün, bu yapılara fintech yani fi-
nansal teknolojiler diyoruz. 10 yılı 
geçti, bir GSM CEO’su ile bu alan-
da sohbet ediyorduk. Onlar, bugün 
cep telefonu ile gerçekleştirilebilen 

pek çok finansal işlemi yapmak için 
başvurmuşlardı. Eğer yetki ve lisans 
alabilselerdi, Türkiye’nin en büyük 
bankası bu GSM operatörü olacak-
tı. Bir kısmına bugün izin verilmiş 
olmasına rağmen, istediklerini elde 
edemediler. Sonuçta, bankacılık bir 
lisanslı kurumdur. Bugün ve gelecek-
te ise lisanslı teknoloji şirketi olacak-
lar. Pek çok banka, artık kendi bün-
yesinde çok fazla yazılımcı istihdam 
ediyor. Denizbank’ın yazılım şirketin-
de 600’den fazla kişi çalıştığını duy-
muştum. Dahası, bünyesinde oluş-
turduğu yazılımları ihraç da ediyor… 
Buna rağmen, bankaların sadece bir 
teknoloji ve yazılım şirketi olmaları 
ile gelecekte varlıklarını devam etti-
rebilecekleri konusunda ciddi şüphe-
ler taşıyorum.

Kripto Paralar

Bu yılın en çok ses getiren finansal 
enstrümanı, kripto paralar oldu. 
Aslında geleceğin finansal enstrü-
manlarına bakmak için kripto para-
dan yani Bitcoin, Ethereum, Ripple 
ve diğerlerinden öteye yani var ol-
dukları platform olan Blockchain 
teknolojisine bakmamız gerekiyor. 
Merkez bankaları başta olmak üze-
re bankacılığın, kripto paralar yanı 
sıra blockchain teknolojisine çok 
fazla dayanabileceğini sanmıyorum. 
Blockchain ile bankacılık algımız ta-
mamen değişecek. 10 yılda bir asırlık 
mesafe alınabilir… Sürdürülebilirlik 
kavramını bankacılığa uygularsak, 
bugün kaç tanesi ayakta kalır, ge-
lecekte hangisi rekabetçi konumunu 
koruyabilir? Bugün kömür santral-
lerine kredi vermeyi bırakıp, yenile-
nebilir enerjiye daha cazip finansal 
enstrümanlar sunan bankacılık, ileri-
de çevre duyarlılığına farklı ekleme-
ler de yapabilir, yapmalıdır da…

KPMG ‘Geleceğin Dijital 
Bankacılığı’nı Araştırdı 

Dünyanın önde gelen mali danış-
manlık şirketlerinden KPMG ‘Gele-
ceğin Dijital Bankacılığı’nı araştırdı. 
Araştırma, coronavirus nedeniyle 
dijital kanallara yoğunlaşan banka-

ların 10 yıl içinde nasıl bir evrim ge-
çireceğine ışık tutuyor. Araştırmaya 
göre, 2030’lu yılların bankacılık iş-
lemlerine mevduattan çok müş-
terilerin kişisel verileri yön verecek. 
Müşterilerin kazanç ve yatırımlarını 
değerlendirdikleri en güvenilir alan 
olan bankalar, 10 yıl sonra müşteri-
lerin aynı zamanda kişisel verilerinin 
de korunacağı en güvenilir yer ola-
cak.Geleneksel bankalar müşteri-
lerinin sadece finansal varlıklarını 
yönetmeye devam edecek ancak 
geleceğin bankaları kişisel verileri 
yönetecek. Bankalar, müşterilerinin 
izniyle kişisel verilerini finansal hiz-
metlerden fazlası için yine onların 
yararına kullanıp hayatın her alanın-
da fayda sağlayacak.

KPMG’nin Araştırmasından 
Öne Çıkan Bazı Başlıklar 
Şöyle:

* Geleceğin bankaları, müşterileri-
nin hayatını kolaylaştıran, günlük 
ihtiyaçlarına cevap veren, önerilerini 
yaşam tarzlarına göre kişiselleştire-
bilen, finansal hizmetlerden daha 
fazlasını sunan bankalar olacak.

* Bankalar için yeni bir iş modeli 
olan; Fintech’lerle bankacılık sistem-
lerinin ortak sinerjiler oluşturdukları 
ve perakende sektöründe örnekle-
rini gördüğümüz ‘Platformlaşma’ 
yaygınlaşacak. Bankalar müşteri-

lerine ihtiyaçlarına yönelik olarak 
etkileşimli geniş seçenekler sunarak 
hizmetlerini kişiselleştirme imkanı 
tanıyacak.

* Açık bankacılık, fintech şirketlerini 
ve sistemlerini güçlendirecek.

* Geleceğin bankaları; fintech eko-
sistemlerini, müşteri için iletişimde 
olduğu tedarikçilerini yönetebilen 
yapılar olacak. Tamamen müşteri-
lerinin yaşam tarzlarına göre hiz-
metler oluşturarak, gelişen fintech 
sistemleriyle rekabet edecek. Bu 
yönde yol almayan bankalar zorluk 
çekecek.

* Kişisel verilerin güvenli bir şekil-
de saklandığı bir numaralı kuruluş 
bankalar olacak. Araştırmaya katı-
lım gösteren tüketicilerin yüzde 47’si 
bankacılığı kişisel verilerin muhafaza 
edilmesinde en güvenilir sektör ola-
rak görüyor.

* Bazı bankalar tüketicilere kişisel 
veri yönetimi ile ilgili sağladıkları öz-
gürlüklerle, şimdiden harekete geç-
miş durumda. Gelecekte veri gizli-
liğinin korunmasında öncü adımlar 
atmaya devam eden bankalar diğer 
sektörlere yol gösterici bir rol oyna-
yacak.
Yapay zeka için etik uzmanlar gele-
cek

* Teknolojinin getirdiği bilinmezlik 
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ve yeni alanlar müşteriler için riskli 
olabiliyor. Yapay zekanın her zaman 
bir uzman gibi etik, tarafsız dav-
ranması beklenmiyor. Bu nedenle, 
yapay zekanın kararlarını denetleye-
cek, teknolojiyi yönlendirecek, yapay 
zekayla birlikte çalışacak uzmanlar 
bankacılık sisteminde görev alacak. 
Bunu sağlayabilen geleceğin banka-
ları güvenilirliğini koruyacak.

* Teknoloji, bankacılığı yeni aygıtlar 
ve uygulamalar sayesinde daha kişi-
sel hale getirecek ve “her zaman her 
yerde” kullanılabilir kılacak. Yapay 
zeka (AI), makine öğrenmesi (ML) 
ve Nesnelerin İnterneti (IoT) başta 
olmak üzere çağımıza damga vuran 
birçok yeni nesil teknoloji bir bütün 
olarak bankaların müşterilerle kur-
duğu ilişkiyi dönüştürecek.

* Ek olarak, yüksek derecede bağ-
lantılı bir dünya artık norm haline 
gelecek ve tüketiciler sesli ve kişisel 
asistanlar, yüz tanıma sistemi ve gi-
yilebilir aygıtlar aracılığıyla banka-
larla daha etkili bir şekilde etkileşime 
girecek.

Geleceğin Bankaları ve 
Bankacılık Sistemi Nasıl 
Olacak?

Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecin-
de ülkeler, finansal regülasyonlar ko-
nusunda ne kadar hızlı davranabilir, 
teknolojiye nasıl yetişir bilemem. Bu 
finansal yapıların uluslararası reka-
betinde ciddi bir sorun olarak görü-
yorum. Yasal düzenlemeler, gelenek-
sel norm zincirlerinden kurtulabildiği 
ölçüde hayat bulur. Mesela, bugün 
Mars’a gitme şansı bulsak, orada 
nasıl bir bankacılık kurardık? Kredi 
anlayışımız, risk planlarımız, ödeme 

sistemlerimiz, müşteri ilişkileri yöne-
timimiz dünyadan farklı olur muy-
du? Yarın dünyada da niye bugün-
den farklı olmasın! Ben iyimserim. 
Kripto paraların regülasyonundaki 
kaplumbağa hızı nasıl ki kripto pa-
raların hayata girmesine mani ola-
madı, diğer alanlardaki finansal ge-
lişmelerde de  böyle olacaktır. Kısaca 
şöyle düşünün: Telefonunuzdaki bir 
asistan veya bir ön yüz ile sizin yaşa-
mınızı çevreleyen bütün sistemler ile 
konuşan, günlük işlerinizi yöneten, 
güvenilir bir uygulamaya hayır diye-
bilir misiniz? Bankacılık risk yönetme 
sanatıdır. Yeni teknolojilerin beslediği 
entegre yapıların hayatımıza girme-
siyle oluşan en değerli kaynağımız 
“veri”yi işlemek, korumak en önemli 
bankacılık fonksiyonu olacaktır. Go-
ogle Home ve Amazon Alexa gibi 
dijital asistanlar ile tek elden sınır-
ları olmayan dijital dünyaya erişim 
sağlamayı tercih ediyor. Bankacılık 
alanını boş bırakırlar mı? Bu devler, 
geleceğin bankacılığını nasıl şekil-
lendirmek isteyecektir? Bu nedenle 
bankaların da farklı kanalları arasın-
da tutarlı, sürdürülebilir ve kesintisiz 
bir deneyim sunması kritik öneme 
sahiptir. Gelecekte bankacılığın adı 
fintech mi olur, risk yöneticisi mi olur, 
veri yöneticisi mi olur bilemem ama 
bugünkü bankacılık yapısından çok 
ötede kurumlar olarak varlıklarını 
sürdüreceğinden emin olabilirsiniz…
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