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Merhabalar,

KOBİLIFE ağustos sayımız ile karşınızdayız. Ağustos sayımızda 
birbirinden önemli ‘özel röportajlar’la siz değerli okuyucularımıza 
merhaba diyoruz.

Maalesef son derece üzüntülüyüz… Üzgünüz… Türkiye, maalesef 
adeta yangın yeri… Küresel ısınmanın da etkisiyle ülkemizin 
muhtelif yerlerinden art arda meydana gelen yangınlar ciğerimizi 
yaktı. Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı bu konjonktörde inanın 
ne yazacağımızı, ne konuşacağımızı bilemiyoruz. Bu olaylar 
bize yangınla ilgili envanterimizin, yangın uçaklarımızın, yangın 
bilincinin ve yangınla mücadelenin ne kadar şart olduğunu bir 
kez daha gösterdi. Umuyor ve diliyorum ki bundan sonra bu tür 
kazaları, afetleri yaşamayız…!

Bu sayımızda birbirinden önemli konuları, KOBİ’lerin yaşadığı son 
gelişmeleri siz kıymetli okuyucularımızın bilgisine sunmaya gayret 
ediyoruz. KOBİLIFE olarak her sayımızı bir önceki sayımızdan daha 
verimli hale getirmeyi kendimize amaç edindik.

Geçen sayımızda KOBİ’lerin elektriğe yapılan zamlardan muzdarip 
olduğunu ifade etmiştik. KOBİ’ler, özellikle girdi maliyetlerinin çok 
olduğunu ifade ederek, ‘artık bıçağın kemiğe dayandığını’ ifade 
ediyorlar. Burada aslında KOBİ’leri rahatlatacak can suyuna ihtiyaç 
var. Peki bu ‘can suyu’, nasıl ve ne şekilde sağlanabilir. KOBİ’ler, 
krediye erişememekten şikayetçi. Kredilerin KOBİ’ler için daha 
cazip hale getirilmesi gerekiyor. Bankalar bu ve benzeri konularda 
halk tabiriyle kulağının üstüne yatmış durumda… KOBİ’lerin 
ülkemiz ekonomisinin can damarı olduğunu varsayarsak kredilerin 
daha kolay, faizlerin daha düşük olması gerekmez mi?

KOSGEB destekleri de KOBİ’lerimiz açısından son derece önemli… 
KOBİ’lerle KOSGEB’in birbirine iletişim anlamında daha yakın 
olması gerekiyor. Ağustos sayımızda bu ve benzeri konuları özellikle 
işledik. Bundan sonra da KOBİLIFE olarak benzeri konuları işliyor 
olacağız.

Türkiye, ihracat odaklı büyümesini sürdürüyor. İhracat, ülkemizin 
geleceği açısından son derece önemli. Burada asıl dikkat edilmesi 
gereken ithalatta yaşanan son durum… İhracatın ithalatı karşılama 
biçiminde maalesef makas giderek açılıyor. Ülkemizin artık 
hayatın her alanında üretime destek vermesi ve üretim odaklı 
yatırımlara destek vermesi gerekiyor. Üretimin olmadığı yerde 
yaşanan büyümeler de belirli bir yerden sonra negatif bir görünüme 
dönüşmeye mecburdur. 

Bir sonraki sayımızda görüşünceye kadar hoşçakalın…

Ahmet Doğan

burcinolca@kobilife.com

EDİTÖRDEN...
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FAİK SÖNMEZ’DE 
BÜYÜK YAZ İNDİRİMİ BAŞLADI

MONTAIR İLE HASSAS 
İKLİMLENDİRME İHTİYACINA 

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

TATİLİN OLMAZSA OLMAZ 
CİHAZLARI HAKMAN’DAN!

Weltew Home’dan Rusya, 
Pakistan, Irak ve Libya’da

 Yeni Mağaza Yatırımı 

Inkjet Yazıcılar 28,7 Milyon kWh 
Tasarruf Sağlıyor: 

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcıyla 
14,5 Milyon Km Tasarruf!

PEYMAN, “YILIN KURUYEMİŞ 
MARKASI” SEÇİLDİ

PORLAND, İNSANA SAYGI 
ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ OLDU 

TOÇEV DESTEĞİYLE ÖĞRETMEN 
SEVGİSİ KÜTÜPHANEYE 

DÖNÜŞTÜ

Faik Sönmez İlkbahar-Yaz Koleksiyonunda; tüm 
ürünlerde geçerli, %50’ye varan indirimin yanı 
sıra her 1000 TL’lik alışverişe anında 200 TL indirim 
kampanyası başladı.

56 yıllık tecrübesi ile iklimlendirme sektörünün 
öncü firmalarından Form, İtalya menşeli Montair 
Hassas Kontrollü Klima Sistemleri ile, nem ve sıcaklık 
kontrolünün büyük önem taşıdığı alanlarda uygun 
iklimlendirme koşullarının oluşmasını sağlıyor. 

Porselen sektörünün öncü markası Porland, sadece 
ürettiği kaliteli ürünlerle değil, sağladığı istihdam ve 
çalışacak adaylara göstermiş olduğu davranışlarla da 
farkını ortaya koyuyor.  Porland, Kariyer.net tarafından 
bu yıl 19’uncusu düzenlenen ödül töreninde ‘İnsana Saygı 
Ödülü’nün sahibi oldu.

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlkokulu 4. sınıf öğrencileri 
dört yıl boyunca eğitimlerinde emeği geçen öğretmenleri 
Yeliz Örer adına bir proje gerçekleştirdi. Öğrenciler, 
Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’nın (TOÇEV) 
desteğiyle yapılan Bursa’daki kütüphane projesiyle 
öğretmenlerine en anlamlı hediyeyi armağan etti. 

Kuruyemiş sektörünün öncü markası Peyman, 
Türkiye Lider Marka Ödülleri 2021’de “Yılın Kuruyemiş 
Markası” ödülünün sahibi oldu.

17,5 milyon dolarlık ihracatı ile sektör bazında İnegöl’ün 
en çok mobilya ihraç eden markası olan Weltew Home, 
Rusya, Pakistan ve Libya’da açtığı yeni mağazaları ile  
dünya mobilya pazarında boy göstermeye devam ediyor. 
Weltew Home Yurt Dışı Satış Müdürü Okan Özkan, “Türk 
mobilyasının dünyada markalaşmasına katkı sağlıyoruz” 
dedi.

Tüketici elektroniği sektöründe dünyanın dev 
markalarını Türkiye pazarıyla buluşturan Hakman 
Elektronik, yaz ve kış tatilin keyfini artırmak 
isteyenlere harika seçenekler sunuyor. 

BEYAZ BÜYÜ: Gc
Zengin saat koleksiyonlarıyla farklı zevklere hitap 
eden Gc’nin yeni modeli, yalınlığın ihtişamını gözler 
önüne seriyor. Benzersiz tasarımıyla fark yaratan Gc, 
iddialı kadınların gözdesi oluyor.

Yapılan araştırmalara göre mürekkep püskürtmeli 
yazıcılar hem çevre hem de enerji tasarrufu konusunda 
kurumların hayatını kolaylaştırıyor. Epson’un uluslararası 
araştırma şirketi Smithers ile yaptığı çalışmanın 
sonuçları, inkjet teknolojisine sahip yazıcıların her yıl 28,7 
milyon kWh enerji tasarrufu sağladığını gösteriyor. Bu 
tasarrufla elektrikli araçlar 14,5 milyon kilometre mesafe 
kat edebiliyor ya da 95 binden fazla ev aydınlanıyor.
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Filo Kiralamada Elektrikli Dönüşüm, 
LeasePlan ve MG ZS EV ile Gelecekte 
Değil Bugün Gerçekleşiyor!

LeasePlan Türkiye, araç ve filo kiralama pazarın-
da sıfır emisyonlu bir gelecek için somut adımlar 
atmaya devam ediyor. Şirket bu kapsamda yeni 
elektrikli araç yatırımını da devreye alarak ülke-
mizde Doğan Trend Otomotiv tarafından satışa 
sunulan İngiliz kökenli MG marka ZS EV elektrikli 
araçları filosuna dahil etti.

OSD, Ocak-Haziran Verilerini Açıkladı: 
Yılın İlk Yarısında Otomotiv Üretimi 
Yüzde 23, İhracatı Yüzde 15 Arttı!
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Haziran dönemi-
ne ait verileri açıkladı. Yılın ilk altı ayında otomotiv üretimi 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 639 
bin 661 adet, otomobil üretimi yüzde 15 artarak 416 bin 
21 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte top-
lam üretim ise 669 bin 409 adede ulaştı. Aynı dönemde, 
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15 artarak 461 bin 
528 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 6 artarak 
297 bin 127 adet oldu. 

İstanbullular Gürültü Şiddetini 
Öğrenecek: Pimapen “Şimdi Sessizlik 
Lütfen” Diyor

Pimapen, anlamlı bir farkındalık projesine imza 
attı. “Şimdi sessizlik lütfen” projesi, sehrisessizeal.
com platformundaki gürültü haritası verileri aracı-
lığıyla gürültünün İstanbullular üzerindeki psikolo-
jik ve fizyolojik etkilerini ölçecek. 

Dünya Kripto Para Madencilik Devi 
Bitmain, Türkiye’de!
Dünyanın en büyük madencilik cihazı üreticisi Bit-
main’in Türkiye ve MENA bölgesindeki tek ve resmi 
distribütörü Phoenix Store, ilk fiziksel mağazasını 
İstanbul’da açarak Türkiye pazarına giriş yaptı. Pho-
enix Store CEO’su Phil Harvey’in, ekonomi basının-
dan isimler ve finans yatırımcıları mağazanın açılışı-
na katıldı. The St. Regis İstanbul’da açılan mağaza, 
madencilik cihazları ve soğuk cüzdanlar gibi kripto 
madencilik ekipmanlarını Türk yatırımcılarla buluş-
turacak.

Aynı Yapı
Farklı Kuşaklar
Türev Yönetim Danışmanlığı
www.turev.com.tr

Aile Şirketlerinde Kuşak
Geçişleri Hizmeti
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Seyahat ve Sanat DS 7 Crossback 
Louvre’da Birleşti
Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv endüstrisine uygulayan 
DS Automobiles, DS 7 CROSSBACK’in sınırlı üretim LOUVRE 
özel serisini yılın son çeyreğinde ülkemizde de satışa sunmaya 
hazırlanıyor. 35.000’den fazla sanat eserine ev sahipliği yapan 
ilham verici Louvre müzesine ait zarif detaylar barındıran DS 7 
CROSSBACK LOUVRE, kültür ve DS Automobiles’e özgü seyahat 
sanatının birleştiği çok özel bir model olarak öne çıkıyor. Sınırlı 
üretim DS 7 CROSSBACK LOUVRE Özel Serisi’ne Türkiye’den 
sadece 25 kişi sahip olabilecek.

2021 Yılı İçerisinde Peugeot Ürün 
Gamının %70’i Elektrikli Olacak
Peugeot’nun yeni dönem stratejilerinin kalbinde 
elektrifikasyon yer alıyor ve marka, bu hedef doğrultusunda 
adımlarını hızlı bir şekilde atmaya devam ediyor. Markanın 
bu çalışmaları arasındaki en yakın örneğini ise yeni Peugeot 
308 oluşturuyor. 

Suzuki Hibrit Ailesi Temmuz Ayında 
Sıfır Faizli Kredilerle Avantaj 
Sağladı!
Suzuki, Türkiye pazarına “Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi” 
ile birlikte sunduğu hibrit araç ailesine yönelik avantajlı 
temmuz kampanyasını devreye aldı. Ay boyunca geçerli 
olan kampanya kapsamında; Vitara ve SX4 S-Cross Hibrit 
modelleri, 100 bin TL’ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi 
imkanıyla tercih edildi. 

Groupe PSA Türkiye Parça ve 
Servisler Yazın Otomobil Klimalarının 
Temizlenmesine Dikkat Çekiyor
Yetkili servis noktalarında en iyi hizmeti avantajlı fiyatlarla 
sunan Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, düzenli klima 
bakımı ve temizliğinin önemine dikkat çekerek yeni klima bakım 
kampanyasını devreye aldı. Ağustos ayı sonuna kadar geçerli 
olacak hizmetle; Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye 
markaları  PEUGEOT, Citroën, Opel ve DS Automobiles yetkili 
servislerinde periyodik bakım yaptıranlar, klima dezenfeksiyonu 
hizmetini indirimli bir şekilde 150 TL’den alabiliyor.

Opel Astra Tamamen Yenilendi ve 
Şarj Edilebilir Hibritle Elektriklendi
Opel, en çok satan modeli Astra’nın altıncı nesline 
dair ilk görüntüleri paylaştı. Tamamen yenilenen yeni 
Astra, Mokka, Crossland ve Grandland’ın ardından 
cesur ve saf tasarım felsefesiyle yorumlanan Opel’in ilk 
hatchback modeli olmasıyla ön plana çıkıyor.  Bununla 
beraber yeni Astra, şarj edilebilir hibrit teknolojisine 
sahip versiyonlarıyla da ilk kez elektrikleniyor. 

Yeni Citroën C3 Aircross Suv 
Türkiye’de!
Citroën’in ilk olarak 2017 yılında satışa sunduğu, zengin kişileştirme 
seçenekleri ve modülerlik özellikleriyle B-SUV sınıfının beğenisini 
kazanan modeli C3 Aircross SUV, yenilenerek Türkiye’de de yollara 
çıkmaya başladı. Yeni C3 Aircross SUV, Temmuz ayından itibaren 
2 farklı motor ve 3 farklı donanım seçeneğiyle ülkemizde satışa 
sunuldu. Temel karakteristik özelliklerini korurken, dikkat çekici ön 
tasarımı ve sahip olduğu teknolojilerle daha da olgunlaşan yeni 
C3 Aircross SUV; artırılmış kabin konforu, çok yönlülüğü, sürüş 
güvenliği ve sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle 
hayatı kolaylaştıracak şekilde yenilendi.

Borusan Otomotiv ve Enterprise 
Türkiye, Elektrikli Dönüşümde İş 
Birliği Yaptı!
Enterprise Türkiye, BMW’nin Türkiye distribütörü Borusan 
Otomotiv iş birliğiyle 75 adet tamamen elektrikli Yeni 
BMW iX3 yatırımı gerçekleştirdi. Bu yatırımla birlikte 
Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosuna sahip markası 
Enterprise Türkiye olurken, 459 kilometrelik menziliyle 
dikkat çeken Yeni BMW iX3 sadece Enterprise Türkiye 
kalitesiyle ülkemizde kiralanabilecek.

Ücretsiz 10 Nokta Kontrolü Sunan 
Mobil 1 Center’lar Güvenli Bir 
Seyahat İçin Sürücüleri Bekliyor!
Mevsim yaz olunca tatil de kaçınılmaz oluyor. Mobil Oil Türk A.Ş., 
uzun seyahatler öncesi araç bakımının önemine dikkat çekti 
ve sürücülere yola çıkmadan önce alınması gereken önlemler 
hakkında tavsiyelerde bulundu. 37 ilde 75 lokasyonda faaliyet 
gösteren Mobil 1 Center hizmet noktaları ile müşterilerine araç 
yağ değişimleri sırasında ücretsiz 10 nokta kontrolü imkanı sunan 
Mobil, özellikle bayram dönemi öncesinde araçların performans 
ve güvenliği için elzem olan hazırlıkların önemine dikkat çekti.
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Karsan, ILO Akademi Tarafından Verilen “Şiddete 
Sıfır Tolerans” Eğitimlerini Alan İlk Kuruluş Oldu!

Karsan, kadın-erkek eşitliğinin çalışma kültürünün bir parça-
sı haline getirilmesi için yürüttüğü faaliyetlere bir yenisini daha 
ekledi. Çalışma hayatında kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesinin 
uzun soluklu bir süreci beraberinde getirdiği gerçeğinden yola çı-
kan şirket, 2019’da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile kadın 
erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına 
yönelik protokolü imzalamasının ardından başlattığı süreci “Şid-
dete Sıfır Tolerans” eğitimleri ile sürdürüyor.

Ford Otosan’ın Otomotivde Sürdürülebilir 
Gelecek Vizyonuna EBRD’den Finansman 
Desteği 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ford’un Avrupa 
pazarı için 1 tonluk ticari araçların yeni nesil tamamen elekt-
rikli ve plug-in hibrid versiyonlarının üretimini desteklemek 
üzere diğer katılımcı kurumlarla birlikte Ford Otosan’a 650 
milyon Euro kredi sağlayacak.

Hager Group Türkiye İlk Yarıda Yüzde 40 Büyüdü
Enerji dağıtım, bina otomasyonu, kablo yönetimi ve enerji 
verimliliği alanlarında faaliyet gösteren Hager Group, yıllık 
cirosunu 2019 yılına göre 100 milyon Euro artırarak 2020 
yılını 2.3 milyar Euro ciro ile kapattı.  2021 yılında ise enerji 
depolama, araç şarj istasyonları ve e-mobiliteye odakla-
nan şirket yılın ilk yarısında hızlı bir artışla globalde Euro 
bazında yüzde 12 Türkiye ayağında ise yüzde 40 büyüdü.  

Fırat Life Style COO’su Ahmet Fırat: “Velux 
Ankara’da Cadde ve Meydan Mağazaları Satışa 
Açıldı”
Ankara’da hayata geçirilen ve toplamda 72 bin metrekare proje 
alanına sahip, 11 blok olarak yükselen 1000 konutlu yapısıyla Ve-
lux Ankara, karma konseptiyle dikkat çekiyor. 6 bin 500 metre-
kare alana sahip açık AVM konseptiyle birlikte toplam 3 bloktan 
oluşan ve 133 mağaza ile geniş bir meydan alanı sunulan proje, 
kullanıcılarına Ankara’da lüks bir yaşamın kapılarını aralıyor.

ENDÜSTRİ 4.0‘A 
HAZIR MISINIZ?

Esnek ve Verimli

canias4.0 ile ERP, IoT ve Büyük Veri çözümlerini kapsayan, firmanıza 
özel yazılıma sahip olabilirsiniz.

Rekabet ve maliyet baskısı altında kalmadan, yüksek performanslı ve 
geleceğe yönelik bir çözüme sahip olun.

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm:

www.canias40.com



KISA KISA

14

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 
ARTIK DİJİTALDE 

Dünyada İş Yazılımlarında Her 
Gün 1 Milyar Dolar Çöpe Atılıyor

Nidapark İstinye Projesinin 
Tercihi GF Hakan Plastik

Mali müşavirlerin iş yükünü azaltan e-mali müşavir 
platformu hayata geçti. Kargo, ulaşım, zaman, 
iş gücü maliyetlerinde avantaj sunan yenilikçi 
platformdan mali müşavirler, girişimciler, KOBİ’ler 
ve yatırımcılar faydalanabilecek. Dijital ortamda 
temassız ve güvenli işlem yapmayı sağlayan yeni 
platform hakkında bilgi veren e-malimusavir.org 
kurucusu Mesut Şenel, “E-mali müşavir platformunu 
kullanan mali müşavirler, hizmet verdikleri firmaların 
taleplerini dijital ortamda takip ederek işlemlerini 
aksama yaşamadan, hızlı şekilde yürütebiliyor” dedi.

PARAŞÜT’E SGK’YE E-FATURA 
KESME ÖZELLİĞİ GELDİ

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, 
yeni geliştirdiği “SGK’ye fatura kesme” özelliği ile 
1 Temmuz itibarıyla e-faturaya geçiş zorunluluğu 
bulunan ve SGK ile sözleşmeli olan eczane, optik 
ve medikal firmalarındaki faturalama süreçlerini 
kolaylaştırıyor. Yeni özellik ile kullanıcılar satış, stok 
ve cari hesap takiplerini aynı ekrandan yaparak 
faturalama süreçlerini hızlandırabiliyor. 

Workcube Türkiye Yöneticisi Olgar Ataseven, dünya 
pazarında iş yazılımına ödenen rakamın her sene 
yaklaşık 400 milyar dolar olduğunu ve her gün 1 milyar 
doların çöpe gittiğini belirtti.

CC-LINK IE TSN İLE ÜRETİMİN GELECEĞİNE HAZIRLANIN
Sanayi 4.0’ın gereklerini hayata geçirmek için fabrikalarda 
robotlar dahil tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı 
ve kesintisiz bir şekilde haberleşmesi olmazsa olmaz. Dijital 
fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek 
zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde 
görüntülenmesini sağlamak üzere paylaşılıyor. Bu sürecin 
başarısında endüstriyel haberleşme sistemlerinin bant 
genişliği büyük önem taşıyor. CLPA’nın en yeni teknolojisi 
olarak bu noktada devreye giren CC-Link IE TSN, Zaman 
Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) teknolojisinden 
yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olarak öne 
çıkıyor.

HABER

CLPA Türkiye Müdürü 
Tolga Bizel
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Üretim başta olmak üzere hayatın 
her alanında dijital dönüşüm artık 
zorunlu hale geldi. Sanayi 4.0, 
yapay zekâ, dijital ikiz, akıllı fabrika, 
nesnelerin interneti, 5G teknolojisi 
ve siber güvenlik gibi kavramlar Türk 
sanayisinin devleri kadar KOBİ’leri de 
çok yakından ilgilendiriyor. Endüstriyel 
haberleşme alanında faaliyet 
gösteren Japonya merkezli bir kuruluş 
olan CLPA’nın (CC-Link Partner 
Association) Türkiye Müdürü Tolga 
Bizel, geleceğin haberleşme üzerine 
kurulacağı gerçeğinden hareketle 
sanayicilerin üretim süreçlerinde 
bu haberleşme sistemlerini kurarak 
akıllı fabrikalara dönüşmeleri 
ve tüketicilerin hızla değişen 
kişiselleştirilmiş üretim taleplerine 
cevap verebilecek şekilde stratejilerini 
oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

FABRİKALARDA KESİNTİSİZ 
İLETİŞİM SAĞLAYAN 
TEKNOLOJİ

Dijital dönüşümün en temel 
unsurunun endüstriyel haberleşme 
olduğunu söyleyen Bizel; “Sanayi 
4.0’ın gereklerini hayata geçirmek 
ve başarılı bir dijital dönüşüm 
gerçekleştirmek için fabrikalarda 
robotlar dahil tüm makine ve 
sistemlerin birbiriyle çok hızlı ve 
kesintisiz bir şekilde haberleşmesi 
şart. Dijital fabrikalarda pek çok 
veri, çok sayıda cihaz tarafından 
gerçek zamanlı olarak oluşturularak 
süreçlerin şeffaf bir şekilde 
görüntülenmesini sağlamak üzere 
paylaşılıyor. Bu sürecin başarısında 
endüstriyel haberleşme sistemlerinin 
bant genişliği büyük önem taşıyor.  
CLPA’nın en yeni teknolojisi olarak 
bu noktada devreye giren CC-Link IE 
TSN, Zaman Duyarlı Ağ (TSN-Time 
Sensitive Network) teknolojisinden 
yararlanan dünyanın ilk endüstriyel 
açık ağı olarak öne çıkıyor” dedi.  

ÜRETİMDE DÜŞÜK MALİYET, 
ZAMAN TASARRUFU 
VE YÜKSEK VERİMLİLİK 
SAĞLIYOR 

Üretimde rekabet gücünü artırmaya 
katkıda bulunan CC-Link IE TSN 

teknolojisinin gıda, ilaç, beyaz eşya, 
otomotiv ve bina otomasyonu gibi 
pek çok farklı sektörde makine ve 
proses kontrolü için ideal çözümler 
sunduğunu vurgulayan Bizel, 
sözlerine şöyle devam etti: “Bu çığır 
açıcı sistem, farklı teknolojilerle 
birlikte kullanıldığında fiziksel ve 
sanal makinelerin performansına 
ilişkin yüksek kalitede gerçek bilgilerin 
aktarılması için verimli ve güvenilir bir 
ağ görevi görüyor. Böylece, son derece 
doğru ve duyarlı bir gerçek zamanlı 
dijital ikiz oluşturma imkânı tanıyor. 
Ek olarak, üretimde düşük maliyet, 
zaman tasarrufu ve verimlilik artışı 
gibi pek çok avantajı da bulunuyor.”

SANAYİCİLERE DESTEĞE 
HAZIR

CLPA üyeleri, hiçbir ücret ödemeden 
CC-Link ile ilgili en güncel teknolojik 
bilgilere erişebiliyorlar. Başta 
Asya’ya açılmak ya da bu pazardaki 
işlerini büyütmek isteyenler olmak 
üzere Sanayi 4.0’a uyumlu dünya 
standartlarında akıllı üretime 
adım atmayı hedefleyen şirketler, 
detaylı bilgi almak için CLPA Türkiye 
temsilciliğiyle iletişime geçebilirler. 

CLPA Üyelik Türleri ve Başvuru 
Formu İçin; https://eu.cc-link.
org/tr/clpa/members

Nidapark İstinye projesinin tesisat sistemlerinde GF 
Hakan Plastik güvencesi! Çevre dostu projeleriyle 
adından söz ettiren Tahincioğlu’nun Emlak Konut GYO 
ile birlikte yürüttüğü Nidapark İstinye projenin tesisat 
sisteminde TS EN13501, DIN4102 yanıcılık ve DIN4109 
sessizlik standartlarına uygun şekilde üretilen yapı 
mevzuatına ve yangın yönetmeliğine uygun GF Silenta 
FR ve temiz su sistemlerinde ise GF Aquasystem PP-R 
ürünleri tercih edildi.
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EPSON MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICILARLA BASKI 
TEKNOLOJİSİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIDI

Günümüzde küçük ve orta ölçekli işletmeler verimliliği en üst düzeye çıkaran, maliyetleri 
düşüren ve günlük iş süreçlerini kolaylaştıran verimli baskı seçeneklerine ihtiyaç duyuyor.

Epson, gelişmiş iş ekolojisi ve ekonomilerini desteklemek amacıyla lazer baskıdan ofis tipi 
mürekkep püskürtmeli yazıcıya geçişi uzun süredir destekliyor.

Mürrekkep püskürtmeli baskı teknolo-
jisi (inkjet) kurumsal firmalar için ge-
nel anlamda tam bir etkinlik maksi-
mizasyonu sunuyor. Her şeyden önce 
içinde lazer teknolojisinde bulunan 
parçalar bulunmadığı için, baskı ma-
liyeti oldukça düşük oluyor. Mürekkep 
baskı teknolojisinde içinde baskı anın-
da hareket eden ve ısı yayan bileşen-
ler olmadığı için cihazlar nerdeyse hiç 
arızalanmıyor. 

Mürekkepli yazıcılar enerji tasarrufu 
konusunda da oldukça iddialı. Baskı 

anında lazer cihazlardaki fırın ünite-
si gibi ısı üreten ve hareket ettirilmesi 
gereken parçalar olmadığından, bas-
kı anında bile cihaz minimum elektrik 
harcıyor. Bu sayede ortalama olarak 
mürekkep baskı teknolojisinde yüzde 
98’e varan elektrik tüketimi tasarrufu 
sağlanıyor. Aynı zamanda mürekkep 
püskürtmeli baskı teknolojisini kul-
lanan yazıcılarda lazer teknolojisine 
göre çok daha az bileşen olduğu için 
arıza, bakım, onarım ve anlık müda-
hale ihtiyaçları ve buna bağlı olarak 
masrafları da çok daha düşük se-

viyede oluyor. Epson’un uzun yıllar 
boyunca edindiği tecrübelere göre 
mürekkep baskı teknolojisi kullanan 
müşterilerin parkurlarındaki yazıcıla-
rına yüzde 95 daha az müdahale et-
tiklerini tespit etti. Sonuç olarak tüm 
bu avantajları göz önünde bulundu-
rulduğunda müşteriler açısından top-
lam sahip olma maliyeti, lazer ürün-
lerine göre çok daha düşük seviyede 
olurken yatırımın geri dönüşü de çok 
daha kısa sürüyor.   

İŞ AKIŞINI GELİŞTİREN 
YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

Epson, cihaz kullanıcı yönetimi ve 
yazılım uygulamalarında da lazer 
teknolojileri ile aynı çözümleri suna-
biliyor. Cihaz Yönetimi kısmında ön-
celikle yönetilmesi gereken sarf mal-
zemeleri ve uzun ömürlü parçaların 
sayısı sadece mürekkep ve atık kutu-
sundan oluşuyor. Bu da şirketleri la-
zerde bulunan fırın ünitesi gibi yüksek 
maliyetli parçaların hem yönetimin-
den hem de stok maiyetinden kurta-
rıyor. Yazılım altyapısı anlamında da 
mürekkepli cihazlar oldukça gelişmiş 
bir altyapıya sahip. Uzaktan yönetim 
yazılımları kullanılarak cihazlar ner-
deyse kendi kendilerini yönetebiliyor. 
Sarf arızası ve donanımsal sorunlar 
ile ilgili uyarılar gönderilebiliyor ve 
daha problem oluşmadan uzaktan 
müdahale ile cihaz yine işler hale ge-
lebiliyor. Mürekkepli cihazlar güvenli 
baskı tarafında ise hemen hemen 
pazarda kabul görmüş tüm yazılımlar 
ile uyumlu çalışabiliyor. Parkur Yöne-
timi yazılımları ile altyapısı tamamen 
yönetilen cihazlara ek olarak erişim 
yetkilendirme, kullanıcı sunucu yöne-
timi ve beni takip et baskı özelliklerini 
sorunsuz kazandırabiliyor. Önceden 
yetkileri tanımlanmış kullanıcılar iste-
dikleri cihazlardan kendilerine tanım-
lanmış kurallar dahilinde çıktılarını 
alabiliyor. Bu hem maliyet hem de 
yönetim konusunda ciddi bir avantaj. 
Kullanıcı gruplarına verilen, sadece 
önlü arkalı baskıya izin ver gibi bir ku-
ral kağıt kullanımını yüzde 50 aşağı-
ya çekebiliyor. Cihazlar Merkezi bas-
kı sistemi üzerinden yönetildiği için 
baskılar ve kurallar sunucu üzerinde 
bulunuyor. Bu sayede baskı içerik ve 
kurallar sunucu tarafından yönetildiği 
için cihazlardan birinin durması duru-
munda bile operasyon diğer cihazlar-
dan sorunsuz şekilde sürdürülebiliyor. 
Bu da yönetim ve maliyet tasarrufu 
konusunda tam bir etkinlik ortamı 
sağlıyor.
 
MALİYET AVANTAJI INKJETTE 

Baskı makinelerinde maliyet konusu 
donanımsal ve operasyonel olmak 

DÜNYAYI ISITMAYAN TEKNOLOJİ

Çevre ve insan sağlığı konularında mürekkep püskürtmeli baskı sis-
temleri şüphesiz açık ara önde. Isısız baskı teknolojisi kullanıldığında karbon 

ayak izi bakımından en çevreci çözümler mürekkepli baskı teknolojileri oluyor. 
Baskı içerisinde çok az bileşen kullanıldığı için ortaya çıkan atık miktarı da o ka-

dar az oluyor. Kullanılan mürekkep kartuşlarının seviyesi 200.000 bine kadar çıka-
bildiğinden çok daha az atık üretimine sebep oluyor. Baskı anında ısı salınımı ve 
karbon salınımı ise yok denecek seviyelerde. Dünyadaki toplam baskı cihazı sayısı-
na bakınca lazer teknolojisi gezegen için oldukça ciddi bir ısınmaya yol açıyor. Oysa 
mürekkep baskı teknolojisinde, baskının gerçekleştiği ortamda bir partikül salınımı 
olmadığından kullanıcıların soluduğu havayı da olumsuz etkilemiyor. Fakat lazerde 
tüm filtre sistemlerine rağmen   bu çok ciddi bir risk olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu 
sebeple çevre politikasına önem veren firmaların baskı parkurlarında mürekkep 

teknolojisi kullanması kaçınılmaz bir gereklilik haline geliyor.

üzere iki ana başlıkta toplanıyor. 
Lazer teknolojisinde de mürekkepli 
baskı teknolojilerinde de cihazların 
donanımlarını uzak yönetim yazı-
lımları ile yönetmek mümkün. Aynı 
şey operasyonel maliyet kısmında da 
geçerli. Cihazların yazılım altyapıları 
ilgili operasyonlara göre özelleştiri-
lebiliyor. Bu da operasyonun en hızlı 
ve etkin şekilde yürümesine ve kulla-
nıcıların ana işlerine odaklanmasına 
imkan sağlıyor. Fakat donanımsal 
olarak mürekkep teknolojilerini ciddi 
anlamda ön plana çıkartan bir avan-
tajı söz konusu. Lazere göre çok daha 
basit ve etkin bir baskı sistemi kul-
landığından, baskı maliyetlerinde çok 
ciddi farklar oluşturabiliyor. Bunun en 
temel sebebi mürekkepli cihazlarda 
nerdeyse baskı anında çalışan hiçbir 
parçanın bulunmaması. Bu bileşenle-
rin belli aralıklar ile sürekli satın alın-
maması ve elektrik tasarrufu baskı 
maliyetlerini lazere göre çok daha 
avantajlı kılıyor.
 

ÇOK DAHA KALİTELİ ÇIKTILAR

Mürekkepli baskı teknolojileri yüksek 
kaliteli baskı anlamında lazer tek-
nolojilerinden çok daha uzun süredir 
geliştiriliyor ve lazere göre çok daha 
avantajlı konumda. Yüksek kalite-
li baskı sağlayabilmek için bazı te-
mel gereksinimler var. Bunlardan ilki 
doğru medya, ikincisi renk yönetimi, 
üçüncüsü de baskı gerçekleşirken 
kullanılacak baskı kopmonenti mik-
tarı. Mürekkepli baskı sistemleri her 
medyaya damlacık kontrolü sistemi 
ile uygun rengi karıştırarak püskürt-
tüğü için baskı teknolojilerinin en 
doğru sonucuna ulaşmasına imkân 
veriyor. Fakat lazer teknolojilerinde 
bu kadar ileri seviye sonuçlar almak 
mümkün değil. Geniş format iç/dış 
mekân baskı teknolojilerinde mü-
rekkepli sistemlerin çok uzun yıllardır 
kullanılmasının temel sebebi de bu.  
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FİNANSFİNANS

Tam Finans Şimdi de Çorum ve Malatya’daki Esnaf Ve Kobi’lere Destek Olacak: 
MALATYA VE ÇORUM’DAKİ ESNAF VE KOBİ’LERE CAN SUYU

OCTET’TEN İLK 6 AYDA 900 MİLYON TL İŞLEM HACMİ HEDEF 
3.5 MİLYAR TL

Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, “Tam Finans olarak, Türkiye ekonomisine, 
KOBİ’lerimize ve esnafımıza güvenimiz tam. Ülkemizde, ticaretin ve iş dünyasının her 

koşulda hareketinin devam ettiğini görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin değerli fintech ve fak-
toring şirketlerinden Tam Finans, 
Temmuz ayından itibaren nor-
malleşme sürecinin başlamasıy-
la yaygın şubeleşme stratejisini 
kaldığı yerden devam ettirerek 
Çorum ve Malatya’da yeni şube 
açtığını duyurdu. Tam Fi-nans 
Genel Müdürü Hakan Karaman-
lı, “Amacımız ticaretin güçlene-
rek devam et-mesine katkıda 
bulunduğumuz gibi, bölge halkı-
na da istihdam sağlamak” dedi. 
Bir yılı aşkın süredir pandemiye 
karşı verilen mücadele, pek çok 
esnaf ve KOBİ’nin yara almasına, 
iş fikrini hayata geçirmek isteyen 
kimi girişimcilerin de planlarına 
ara vermesine neden oldu. Ka-
demeli normalleşmenin devam 
etmesiyle birlikte, tıpkı sosyal 
yaşam gibi ticari hayatın da 
eski düzenine döneceğine dair 
sinyaller güçlenirken faktoring 
şirketlerinden de yeni adımlar 
geldi. Türkiye’nin önde gelen fin-
tech ve faktoring şirketlerinden 
Tam Finans, yaygın şubeleşme 
stratejisi kapsamında Malatya 
ve Çorum’da yeni şube açtığını, 
böylece 26 ilde toplam 39 şube-
ye ulaştığını duyurdu. Şirketten 
edinilen bilgilere göre, Malatya 
ve Çorum’un yanı sıra, çevre il-
lerde de esnaf ve KOBİ’lere daha 
fazla dokunulması, acil nakit ve 
finansman ihtiyaçlarının karşı-
lanması hedefleniyor. 

ŞİRKETLERİN KURULUŞ 
SERMAYELERİ AZALIYOR 

Konuya ilişkin açıklamada bulu-
nan Tam Finans Genel Müdürü 
Hakan Karamanlı, “Tam Finans 

olarak, Türkiye ekonomisine, KO-
Bİ’lerimize ve esnafımıza güve-
nimiz tam. Ülkemizde, ticaretin 
ve iş dünyasının her koşulda ha-
reketinin devam ettiğini görüyo-
ruz. Nitekim TOBB verileri, yılın 
ilk 5 ayında kapanan şirketler 
olduğu gibi, 45 bin 212 yeni şir-
ketin de kurulduğunu gösteriyor. 
Ancak şirketlerin kuruluş serma-
yelerinin azaldığı da yadsına-
maz bir gerçek. Bu durum bize 
hız kesmeden yatırımlarımızı 
yapma, farklı illerde şubeleşe-
rek ticaretin devam etmesi için 
gerekli finansal desteği sağla-
ma ve elbette insan kaynağını 
büyütme noktasında sağlam bir 
zemin yaratıyor. Amacımız şu-
belerimizle ticaretin güçlenerek 
devam etmesine katkıda bulun-
duğumuz gibi bölge halkına da 
istihdam sağlamak” dedi.

Esnafa Ve KOBİ’lere Can Suyu 
Olmayı Amaçlıyoruz

Tam Finans Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ha-
yati Çelikcan ise başarılarının arka-
sında çok motive ve mutlu çalışan bir 
saha ekibi olduğuna dikkat çekerek 
“Tam Finans’ın büyüme başarısının en 
önemli etkenleri arasında, müşterisi-
nin her koşulda tam zamanında tam 
yanında olan, işini doğru yapan, hızlı 
çözüm üreten ve severek çalışan bir 
saha ekibinin olması yer alıyor. Yaygın 
şube ağımızla her bölgedeki esnaf ve 
KOBİ’ye erişiyor, nakit ve finansman 
desteği sağlayarak onlara can suyu 
olmayı amaçlıyoruz. Malatya ve Ço-
rum illerimizde açtığımız şubelerle 
bugün 26 farklı ilde toplam 39 şubeye 
ve 650 çalışana ulaştık. Yalnızca şube-
lerimizin yer aldığı illerde değil, çevre 
illerin esnaf, KOBİ ve girişimcilerine de 
nakit ihtiyaçlarında destek olmak te-
mel gayemiz” diye konuştu.

65 ülkede faaliyet 
gösteren Avusturalya 
merkezli ödeme 
kuruluşu Octet 
Türkiye, 2021’in ilk 
6 ayını 900 Milyon 
TL’nin üzerinde işlem 
hacmi ile kapatırken, 
pandemide artan 
talep ve kullanım 
oranlarıyla birlikte 
istihdamda da 
%33 oranında artış 
sağladı. 

Türkiye pazarında farklı ölçek-
lerde 2800 şirkete hizmet veren 
Octet Türkiye Genel Müdürü Der-
ya Ekemen Fidan, 2021’in ilk altı 
ayında müşteri sayılarında %20
’ye yakın bir artış sağladıklarını 
belirterek; “Pandemiyle ticare-
tin paraya el değmeden gerçek-
leşme oranı ve hızı arttı. Birçok 
ürünün satış hacminde %300’ü 
geçen büyümeler oldu. E-tica-
ret yepyeni bir seviyeye ulaştı. Bu 
doğrultuda, ödeme kuruluşlarına 
firmalardan olan talepler de artış 
gösterdi. 2025 yılına kadar dün-
yadaki ödeme kuruluşu sayısının 
4.200’e ulaşması ve tüm ödeme 
kuruluşlarının ödeme hacminde 4 
trilyon dolardan fazla işlem yap-
ması bekleniyor. Sektörün 2019-
2025 yılları arasında yıllık bileşik 
büyüme oranının %28 olması ön-
görülüyor.” şeklinde konuştu.

Ekemen Fidan ayrıca; 2020 yılın-
da yaşanan pandemiye rağmen 
küresel fintech yatırımlarının top-
lamının 2 bin 861 işlemde, 105.3 

milyar dolara ulaştığını açıkladı. 
Cambridge Centre for Alternative 
Finance’ın hazırladığı çalışmada, 
dijital ödeme ve para transfer-
lerinde %60, dijital bankacılıkta 
%22, dijital banka hesaplarının 
kullanımında ise %19 artış olduğu 
bilgisini de veren Ekemen Fidan 
yatırımcıların bu başarı faktörle-
rinin startup’larda olup olmadığı-
na bakarak yatırım kararı aldık-
larını belirterek, “2020’nin en çok 
konuşulanları Fintech, Biotech ve 
Adtech oldu. Öte yandan pan-
deminin etkisiyle küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin dijitalleşme 
süreci ivme kazandı. KOBİ’lerin 
dijital dönüşümü ve sürdürüle-
bilir büyümede destekçisi olan 
Mastercard ile de bir araya ge-
lerek “Mastercard – Octet Ticari 
Ödemeler Platformunu” işletme-
lerin kullanımına sunduk. Plat-
form, KOBİ’lerin ticari işlemlerini; 
gerçek zamanlı, daha güvenli ve 
daha verimli bir şekilde yöneterek 
işlerini büyütmelerine yardımcı 
oluyor.” dedi.

Kredi kartı ile gerçekleşen tahsilat 
işlemlerinde tüm kart sistemleri 
ile çalıştıklarını belirten Ekemen 
Fidan; “Octet olarak B2B işlem-
ler üzerinden kapanmaların ne-
gatif etkisine rağmen gelirimizi 
geçen senenin ilk 6 ayına göre 
45% arttırdık. İşlem ortalamamız 
da 2020’nin ilk altı ayında işlem 
başına 6 bin 500 TL iken 2021’de 
ise bu rakam 9 bin 500 TL’ye 
ulaştı.  Diğer tahsilat ve ödeme 
ürünlerimizde ise şu an 12 ban-
ka ile entegreyiz, 2021 yılı için ise 
bu sayıyı 16’ya çıkartmayı ve 3.5 
Milyar TL işlem hacmine ulaşma-
yı hedefliyoruz. Öte yandan insan 
kaynaklarımızı her geçen gün 
güçlendirmeye devam ediyoruz. 
Pandemi sürecinde artan talep ve 
büyüme hedefleri doğrultusunda 
istihdamımızı yüzde 33 oranın-
da büyüttük, 2021 sonuna kadar 
istihdamdaki büyümemiz yüzde 
50’ye ulaşacak.” şeklinde görüş-
lerini belirtti.



20 21

FİNANSFİNANS

FİNANSTA RUTİN İŞLER ROBOTLARIN, HAYAL KURABİLEN 
ÇALIŞANLAR İŞ DÜNYASINA DEĞER KATACAK

Finans rollerinde standart çalışan profilleri artık yetersiz kalıyor. Son dönemde iş dünyasında 
dijital dönüşümün ayrılmaz parçası haline gelen Robotik Süreç Otomasyonu-RPA finans 
alanında yeni bir çağ açıyor. Şirketler finans alanındaki pek çok süreci RPA yardımıyla 
oluşturdukları kokpitlerden yönetiyor. Finans ile ilgili en genel güncel bilgiler, bir gösterge 

panelinde, yöneticilerin parmaklarının ucunda artık.

Uluslararası işe alım danışmanlık şir-
keti Michael Page Türkiye’nin  “RPA ve 
Dijitalleşme ile Finansta Yeni Alanlar” 
konulu düzenlediği webinarda yeni fi-
nans rollerinin işgücüne etkileri tartı-
şıldı. Michael Page Türkiye’nin Finans 
ve Finansal Hizmetler işe alımların-
dan sorumlu Departman Yöneticisi 
Tuba Şahin moderatörlüğünde ger-
çekleşen webinarda,  Esra Orçunus 
Velikahyaoğlu - CFO Schindler, Fulya 
Banu Sürücü - CFO Enerjisa Üretim, 
Cemal Tüfekçi, CFO Borusan Otomo-
tiv, Ertugrul Özkaptan, CFO TAV Tech-
nologies, konuşmacı olarak yer aldı. 
Günümüzde dijital sürecin, şirketlerin 
konfor alanlarından çıkmasına yol 
açan kültürel bir dönüm noktası ol-
duğuna vurgu yapan konuşmacılar, 

normalde 4 ya da 5 yıl sürebilecek bu 
dönüşümün pandemi ile birlikte, diji-
tal bir göç oluşturduğuna ve bir yıl gibi 
kısa bir sürede hayata geçtiğine dik-
kat çektiler. Geçtiğimiz beş yıllık dö-
nemde, devletin iyileştirme çalışma-
larını hızla devreye sokması sayesinde 
e-fatura ve vergi dairelerinde online 
hizmet sisteminin yaygınlaşması, şir-
ketlerin finans ve muhasebe alanın-
daki çalışmalarına hız kattığına vurgu 
yapıldı. Aynı çerçevede çeklerin de 
online sistemde işlem görebilmesinin 
büyük zaman tasarrufu sağlayacağı 
da ifade edildi. Kurumsal şirketlerin 
öncülüğünde dijital uygulamaların 
yaygın kullanmaya başlamasıyla te-
darikçileri de bu sürece ayak uydurdu. 
Sonuçta 4 yada 5 yılda hayata geçe-
bilecek dönüşüm bir yıl içinde uygula-
nabilir hale geldi. Finansa bakış açısı 
yenilendi. Şirkette stratejik konularda 
CFO ların etkisi büyüdü, dijitalleşme 
onların değişmeyen bir şapkası oldu. 
Konuşmacıların robotik süreç ve bu-
nun finans sektöründeki etkileri ile 
ilgili görüşleri özetle söyle;

RUTİN İŞLER ROBOTLARA 
EMANET

Robotik Süreç Otomasyonu ( RPA ) 
ile robotlar rutin işleri yürütüyor. Per-
sonel ise analiz, iş geliştirme ve karar 
mekanizmalarındaki süreci yönetiyor. 
Dijital süreçlerini olgunlaştıran firma-
lar rakiplerinin önüne geçiyor. Finte-
ch-Blockchain ile akıllı sözleşmeler, 
kripto paralar şirketlerde yerini alma-
ya başladı ve hayatımızda da yaygın-
laşıyor. Dijital dönüşüm şirketlerdeki iş 
yapma kültürünün değişimini sağladı. 

Bu değişime liderlik edecek olanlar ise 
CFO’lar olacak. Dijital dönüşümde 
CTO ( Teknoloji Yöneticileri ) ların ön-
cülüğünde geliştirilen yeni sistemlerle 
bilgiye ulaşım kolaylaşıyor.  Tüm şirket 
yönetiminin ulaşabileceği kontrol pa-
nelleri ve uyarı mekanizmaları olan bir 
kokpit içinde, artık dünyanın her ye-
rinden, gerçek zamanlı olarak finan-
sal verileri takip edilebiliyor. Şimdi ça-
lışanlar için asıl başarı, daha çok rutin 
işi robotlara bırakarak, ciro arttırma, 
yeni fikirler geliştirme gibi düşünceye 
dayalı işlere yoğunlaşabilmek. Şirket-
lerde finans, pazarlama, satış, Ar&Ge 
gibi departmanlar büyük veriyi ortak 
olarak kullandıkları için bilgi alışveriş-
leri ve etkileşimleri hızlandı. Aynı veri 
ve strateji üzerinden ürünün imala-
tından, pazar analizine kadar gerçek 
zamanlı süreci birlikte yönetebiliyor. 
Bu durum karar alma ve strateji ge-
liştirme konusunda çalışanlara çok 
daha büyük yetkinlikler kazandırıyor. 

RPA, ÇALIŞANLARIN KATMA 
DEĞERLİ İŞLERE DAHA FAZLA 
ZAMAN AYIRMASINA İMKANI 
SAĞLIYOR

Eskiden parayı sadece finans yetkili-
leri yönetirdi. Şimdi ise bütün sürece 
toplam olarak da bakılabiliyor. Global 
şirketlerin Türkiye iştiraklerinin de lo-
kal duruma, lokal kanunlara uyumu 
sağlaması gerekiyor. Şirketin altyapısı, 
çalışanları, tedarikçi ve müşteri zinci-
rinin de bu değişime hazırlanması ge-
rekiyor. Uygulaması çok kolay olma-
yan bu sürece uyum sağlandığında 
çok ciddi oranda bir zaman tasarrufu 
sağlanıyor. Rekabetçi pazarlar için 

bu adaptasyon çok büyük kazançlar 
getiriyor. Dijital Dönüşüm trendlerin-
de seçici olmak gerekiyor. Her uygu-
lama her şirkete uygun olmuyor. Bu 
teknolojide en uygun olanları seçmek 
gerekir. Her ülke için farklı çözümler 
gerekiyor. Tek çözüm her ülkeye uy-
gun olmuyor ve coğrafi duruma göre 
değişim gösteriyor ve ekstra maliyet-
ler getiriyor. 

SİBER GÜVENLİK VE VERİ 
TEMİZLİĞİ 

Siber güvenlik, şirketlerin önemli risk-
lerinin ilk beşinde yer almaya başladı. 
Her şirketin önem vermesi gereken si-
ber güvenlik için ekstra yazılım, lisans, 
bakım ve ilave personel alınıyor. Bu 
konuda ekstra maliyetler bütçelere 
eklense de , şirketler özel yönetim ko-
miteleri kuruyor. Siber güvenlik kadar 
şirketlerde veri temizliği de önemli. 
Düzenli bir ana veri ve veri ihtiyaç lis-
tesinin iyi organize edilmesi gerekiyor. 
Aksi taktirde gereksiz yüklenmiş ve-
riler, sistemin işleyişinde karmaşaya 
sebep olabiliyor. Otomasyon sistemi-
ne geçerken bakış açısı ve vizyonu bu 
işe uyumlu çalışanlarınızın olması en 
önemli koşulların başında geliyor.  

YENİ YETKİNLİKLER 
KAZANMA ZAMANI 

Mesleklerin ya da işlerin yok olması 
çalışanlara ihtiyaç kalmayacak an-
lamına gelmiyor. Kendini geliştiren 
ve uyum sağlayabilen herkese finans 
alanında yeni roller var. Ancak  en alt 
kademeden en üst kademeye kadar 
herkesin kendi alanında bir liderlik 
özelliği olabilmesi büyük avantaj sağ-
lıyor. 

HAYAL EDEBİLEN VE 
BUNU OTOMASYONA 
UYGULAYABİLEN CFO’ LAR 
ÖNE ÇIKIYOR

CFO nun, yaratıcı hayaller kurması ve 
bir orkestra şefi gibi bu süreci çok iyi 
yönetmesi gerekiyor. Bu hızlı değişim 
hızlı öğrenmeyi de beraberinde geti-
riyor. Kültür dönüşümünde CFO ların 

liderlik yapması ve hassas yetenekle-
rini de güncel tutması kaçınılmaz ko-
şullar arasında. Finans alanında tercih 
edilen özellikler de değişime uğradı. 
İyi bir eğitim ve keskin zekanın (IQ) 
yanı sıra; insan odaklı çevik ve doğru 
yönetim, hızlı karar alabilme (EQ) ve 
değişen dünyaya hızlı uyum sağla-
yan, daima oyunun içinde kalabilen 
ve mevcut kalıplar dışında çözüm 
önerileri geliştirebilme (AQ) becerileri 
işe alımlarda temel özellikler arasında 
başı çekiyor. Dijital dönüşümde şir-
ketlerdeki personel  azaltmak değil, 
var olan çalışanı şirkete katkı sağla-
yacak hale dönüştürmek önemli. Bu 
nedenle personele finans, satın alma, 
pazarlama, IT çaprazında mentorlerle 
çalışması gibi çapraz fonksiyonlu eği-
timler uygulanıyor. Standart çalışan 
profilleri artık yetersiz. Sorgulayan, 
öneride bulunan, açık fikirli olan, ge-
lişime açık ve lider özellikler aranıyor.  

Herkesin kendi masasının, alanının li-
deri, yöneticisi olması gerekiyor.

FİNANSTA ÖNE ÇIKAN 
PROFİLLER

Dijital dönüşümle bazı roller ve mes-
lekler yok olurken her zaman liderlik 
robotu yenecek. Her departman  mini 
bir IT departmanı olacak. Blockchain, 
kripto para uzmanlığı gibi yeni alan-
larda yeni roller olacak. Ancak insan 
dokunuşu ve iletişim becerisi robotla-
rın önüne geçecek. Gelecekte  ban-
kaların da everileceği  ön görülüyor. İş 
geliştirme uzmanlığı olanlar finansta 
öne geçebilir. Verilerin girişi gibi rutin 
işleri robotlar yapabiliyor ama iş ge-
liştirme işinin insan dokunuşuna ihti-
yacı hep devam edecek. İş süreçlerini 
azaltma gibi konularda kişisel liderlik 
önem kazanacak. 
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TÜRKİYE FİNANS VE INTERCITY’DEN 
TAŞIT FİNANSMANINDA İŞ BİRLİĞİ

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 bir-
liği ile taşıt finansmanı alanında 
Türkiye’nin ilk 3 bankası arası-
na girmeyi hedefliyor. Anlaşma 
kapsamında; Intercity’nin Türkiye 
genelindeki tüm bayileri Hızlı Fi-
nansman noktaları olarak taşıt 
finansmanı alanında hizmet ver-
meye başlayacak. Bu sayede alı-
cılar, Intercity bayilerinden 7 gün 
24 saat, kolay ve hızlı bir şekilde 
taşıt finansmanı başvurusunda 
bulunabilecek ve banka şubesine 
gerek kalmadan, ihtiyacın doğdu-
ğu anda ve yerde hayalini kurduk-
ları aracın dakikalar içerisinde sa-
hibi olabilecekler. Türkiye Finans, 
müşterilerine ihtiyaç duydukları 

hizmetleri banka şubesine ge-
rek kalmadan, yer ve zamandan 
bağımsız olarak sunmaya devam 
ediyor. Banka, Türkiye’nin ikinci el 
araç satışı ve filo kiralama alanın-
da lider şirketi Intercity ile Türki-
ye 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 Oto-
mobil Müzesi’nde Türkiye Finans 
Genel Müdürü Murat Akşam ve 
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı 
Vural Ak’ın katılımıyla gerçekleş-
tirildi.

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 Inter-
city 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 olmadı-
ğı finansman başvurularında ha-
yalini kurdukları araca dakikalar 
içerisinde sahip olabilecekler.

İHTİYACIN DOĞDUĞU 
ANDA VE YERDE 
FİNANSMAN DESTEĞİ

Türkiye Finans Katılım Banka-
sı, Türkiye’de yirmiye yakın farklı 
sektörde faaliyet gösteren Hız-
lı Finansman bayileri ile taşıt ve 
ihtiyaç finansmanı, yedek hesap, 
kredi kartı başvurusu, sigorta 
teklifi, fatura, aidat ve kredi kartı 
ödemesi gibi farklı bankacılık hiz-
metlerini tek bir noktadan müş-
terilerine sağlıyor. Eğitimden sağ-
lığa, beyaz eşyadan mobilyaya, 
elektronikten taşıta, farklı alan-
larda faaliyet gösteren 14.000 
Hızlı Finansman bayisinde Türkiye 
Finans, müşterilerinin şubelere 
gitmesine ve ek prosedürlerle uğ-
raşmasına gerek kalmadan, onla-
ra ihtiyaçlarının doğduğu anda ve 
yerde çeşitli finansman destekle-
ri, başvuru ve ödeme kolaylığı su-
nuyor.

“TAŞIT FİNANSMANINDA 
KATILIM BANKALARINDA 
LİDER, TÜM BANKALAR 
ARASINDA İLK 3 
ARASINDA OLMAYI 
HEDEFLİYORUZ”

Hızlı Finansman gibi yenilikçi alt 
yapısıyla ön plana çıkan ürün ve 
hizmetleri daha da geliştirerek 
finansal araçlara herkesin kolay-
lıkla ulaşabilmesini ve bu sayede 
finansal fırsat eşitliği sağlamayı 
hedeflediklerini ifade eden Tür-
kiye Finans Genel Müdürü Mu-
rat Akşam, “Türkiye’nin binlerce 
noktasında hizmet veren Hızlı 
Finansman ürünümüz Türkiye Fi-
nans’ın öncü vizyonunun en so-
mut örneklerinden biri. 2020 yılın-
da yirmiye yakın sektörde hizmet 
veren Hızlı Finansman ve Ödeme 
Platformu iş modelimiz bünyesin-
deki tüm hızlı finansman iş ortak-
larımız ile Türkiye Finans olarak 
ekonomiye 1 milyar lira değerinde 
katkı sağladık ve sağlamaya de-
vam ediyoruz. Finansal çözümler 
alanında iki kez ödüle layık görü-
len Hızlı Finansman ile çok çeşitli 
bankacılık hizmetlerini fiziki şube 
veya çalışma saatlerine bağlı kal-
maksızın müşterilerimizin ihtiyaç-
larının doğduğu anda ve yerde 
anında onların hizmetine sunuyo-
ruz. Bu yenilikçi iş modelimiz kap-
samında; Intercity gibi lider bir 
kurum ile güçlerimizi birleştirerek 
taşıt finansmanı alanında iş bir-
liği gerçekleştirmekten ve müşte-
rilerimize ihtiyaçları olduğu anda 
ve yerde destek olmaktan mut-
luluk duyuyoruz. Bankamız 2020 
yılında bireysel taşıt finansma-

nında sektörün önemli aktörlerin-
den oldu. 2020 yılı verilerine göre, 
bankaların kullandırım yaptıkları 
bireysel taşıt finansmanları so-
nucunda yılı yüzde 8,9 pazar payı 
ile kapattık. 2021 yılı hedefimiz 
katılım bankaları arasında lider 
konumda olmanın yanında; ban-
kacılık sektöründe taşıt finans-
manında akla gelen ilk 3 banka 
arasında yer almak” dedi. Konu 
hakkında görüşlerini dile getiren 
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı 
Vural Ak ise iş birliğiyle ilgili şun-
ları söyledi: “Sektörün lider mar-
kası Intercity olarak, tam 30 yıldır 
müşteri memnuniyetini en üst 
seviyede tutmak ve geliştirmek 
için çalışıyoruz. Türkiye Finans ile 
gerçekleştirdiğimiz iş birliği de 
süreçleri hem daha pratik hale 
getirecek hem de müşterilerin di-
ledikleri araca erişimlerini daha 
hızlı hale getirecek. Intercity’nin, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki ge-
niş bayi ağı ile verdiği hizmetle-
rin, Türkiye Finans ile yaptığımız 
iş birliği sayesinde daha güçlü bir 
yapıya kavuşacağını öngörüyo-
ruz. Bundan sonraki dönemde de 
müşterilerimizin hayatlarını ko-
laylaştırmak için çalışmaya, sek-
törünün öncü kurumlarıyla çeşitli 
alanlarda iş birlikleriyle hizmet 
kalitesini yukarı taşıyacak çözüm-
ler geliştirmeye devam edeceğiz.”
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Yılın İlk 6 Ayında 5 Milyar 437 Milyon TL Net Kar Elde 
Eden Garanti’nin İkinci Çeyrek Kârı 2,92 Milyar Lira

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI 
4,49 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Yılın ilk 6 ayında 5 milyar 437 mil-
yon TL net kar elde eden Garanti 
BBVA, ekonomiye nakdi ve gayri 
nakdi krediler aracılığıyla sağladı-
ğı 473,1 milyar lira destek sağladı.

Garanti Bankası, yılın ilk çeyreğinde 
2.92 milyar lira net kar elde etti. Ga-
ranti BBVA’nın yılın ilk yarısına ilişkin 
açıkladığı konsolide finansal sonuçla-
rına göre, bankanın yılın ilk 6 ayında 
net karı 5 milyar 437 milyon 136 bin TL, 
aktif büyüklüğü 607 milyar 787 milyon 
125 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, 
ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler 
aracılığıyla sağladığı destek ise 473 mil-
yar 179 milyon 816 bin TL oldu. Garanti 
BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en 
büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya 
devam etti. Aktiflerin yüzde 68’i mev-
duatlar ile fonlanıyor.

Aktif Karlılık Yüzde 2,1 
Seviyelerinde Gerçekleşti

Mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında yüz-
de 15 büyüme ile 411 milyar 952 milyon 
427 bin TL oldu. Bankanın sermaye ye-
terlilik oranı yüzde 15,94 (Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 
geçici önlemleri hariç), özkaynak karlı-
lığı yüzde 18,3 (Ortalama aktif karlılığı 
ve ortalama sermaye karlılığı hesapla-
malarında net kar yıllıklandırılırken tek 
seferlik kalemler dahil edilmemiştir), 
aktif karlılığı ise yüzde 2,1 seviyelerinde 
gerçekleşti.

Baştuğ: Müşterilerimizin Temel 
İhtiyaçlarını Mercek Altına 
Aldık

Banka açıklamasında görüşlerine yer 
verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Re-
cep Baştuğ, küresel pandeminin devam 
ettiği bu dönemde, aşılanmanın hız 
kazanmasıyla ülkelerin nispeten nor-
malleşme sürecine girdiğini belirterek, 
“Biz bu dönemde de müşterilerimizin 
temel ihtiyaçlarını mercek altına aldık 
ve ekonomiye verdiğimiz kredi desteğini 

hiç kesintiye uğratmadan, artırarak sür-
dürdük. 2021’in ilk yarısında TL kredile-
rimiz yüzde 12 büyüyerek 233 milyar TL 
seviyesine ulaştı. İç talebin ölçülü ivme 
kazandığı bu dönemde geniş hizmet 
ağımız ve üstün müşteri deneyimimiz 
sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılayarak sektörün üzerinde büyü-
dük” ifadelerini kullandı.

TL Kredilerdeki Pazar Payımız 
Yılın İlk Yarısında 70 Baz Puan 
Artarak Yüzde 10,3’e Ulaştı

Özellikle ticari kredilerde sektörün üze-
rinde büyüme kaydederek reel sektöre 
ihtiyaçları doğrultusunda destek ver-
diklerini aktaran Baştuğ, “Böylelikle, TL 
kredilerdeki pazar payımız yılın ilk yarı-
sında 70 baz puan artarak yüzde 10,3’e 
ulaştı. TL kredi artışımızı, ağırlıklı olarak 
mevduat ile fonlayarak toplam TL mev-
duat büyüklüğümüzü 165 milyar TL’ye 
taşıdık. TL mevduat büyüklüğünde de 
en büyük özel sektör bankalarından biri 
olduk. Bu da bilançomuzun hem aktif 
hem de pasifinde sağlıklı olarak büyü-
yebildiğimizi gösteriyor” değerlendir-
mesinde bulundu.

Bankacılık sektörünün 
toplam mevduatı, 16 
Temmuz haftasında 
30,5 milyar lira artarak 
4 trilyon 49 milyar liraya 
yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı 
4,49 trilyon liraya ulaştı. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından Haftalık Para ve Banka 
İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 
bankacılık sektöründeki toplam 
mevduat (bankalar arası dahil) 16 
Temmuz ile biten haftada 30 milyar 
478 milyon 122 bin lira artarak 4 
trilyon 48 milyar 965 milyon 243 bin 
liraya çıktı. Bu dönemde bankalardaki 
TL cinsi mevduat yüzde 1,95 artışla 1 
trilyon 760 milyar 511 milyon 428 bin 
liraya çıkarken, yabancı para (YP) 
cinsinden mevduat yüzde 0,15 azalışla 
2 trilyon 151 milyar 511 milyon 712 bin 

liraya geriledi. Bankalarda bulunan 
toplam YP mevduatı, geçen hafta 257 
milyar 376 milyon dolar düzeyinde 
gerçekleşirken, bu tutarın 229 milyar 
999 milyon doları yurt içinde yerleşik 
kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi 

yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki 
değişime bakıldığında, parite 
etkisinden arındırılmış verilerle 16 
Temmuz itibarıyla 1 milyar 727 milyon 
dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,44 
azalarak 670 milyar 139 milyon 575 bin lira oldu. Aynı dönemde, taksitli ticari 
krediler yüzde 0,62 azalışla 558 milyar 593 milyon 931 bin liraya gerilerken, kredi 
kartları bakiyesi yüzde 0,49 yükselişle 239 milyar 312 milyon 708 bin liraya çıktı. 
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 902 milyon 906 bin 
lirası konut, 10 milyar 127 milyon 727 bin lirası taşıt ve 406 milyar 108 milyon 942 
bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam 
kredi hacmi de 16 Temmuz ile biten haftada 21 milyar 902 milyon 785 bin lira 
azalarak 3 trilyon 757 milyar 186 milyon 595 bin liraya geriledi. Toplam kredi 

hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,68 artış gösterdi.
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TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN TESCİL SORUNSALI Aksan Kozmetik “Canias 4.0 Tekonojileri” Dedi
Özlem Arslan Kart - Üstün Patent Kurucusu

Tekstil sektörü için yerel ve küresel are-
nada rekabet ortamı oldukça zorludur. 
Çok fazla alternatif, büyük rakipler, seri 
üretim, değişim hızı gibi konular sektö-
rün üretim dışında baş etmesi gereken 
konulardır. Bu dinamiklerle birlikte sek-
törde yer alan tüm fonksiyonlar sürekli 
gelişmek, trendleri takip etmek, inovatif 
ürünler ortaya koymak, markasına değer 
katmak ve en önemlisi de rakiplerinden 
farklılaşarak pazarda yerini korumak zo-
rundadır. Hız ve değişimin yakalanması 
gereken tekstil sektörünün en başa bela 
durumu da taklit edilme riskidir. Çünkü 
ortaya çıkan ürünün, üretim kolaylığı 
nedeniyle taklit etmek bazı üreticiler bir 
üretim metodolojisi haline gelmiştir. Bu 
tercih haksız rekabet ortamını da bera-
berinde getirmektedir. Bu yazımızda sektörün tüm fonksiyon-
larının, emeklerinin heba olmaması ve haksız rekabet ortamı 
oluşmaması için taklit riskine karşı nasıl konumlanmaları ge-
rektiğine dair tescil süreçlerini bir araya getirdik:

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE MARKA TESCİLİ

Tekstil sektöründe marka tescili ticaret hayatınızda isminizi 
koruyacak en hayati kalemdir. Marka tescili sayesinde pera-
kende ya da toptan ya da her ikisini de yürüttüğünüz ilişki-
lerde sizi güvenilir kılacak araçtır. Tescilli bir markanın güven 
unsuru oluşturması, pazarda bilinirliğinin sağlanması ve ko-
runması ticari ilişkiler açısından artık neredeyse zorunlu hale 
gelmiştir. Çatı markanın korunmasının yanında taklit edilmesi 
muhtemel ve dikkat edilmesi gereken başka konular da vardır. 
Örneğini, koleksiyon temaları, marka adı altında çıkarılan özel 
ürünlerin isimleri (bir nevi alt markalar) gibi markaya katma 
değer katması için destek unsuru olarak üretilen ve bir marka 
adı altında piyasaya sürülen ürünlerde mutlaka marka tescili 
ile korunmalıdır. 

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YURTDIŞI MARKA TESCİLİ

Marka tescili ülkeseldir. Dolayısıyla ülkemiz sınırları içinde ya-
pılmış olan tescilleme işlemleri sadece bu sınırlarda geçerli 
olacaktır. Özellikle ihracat yapan üreticilerin marka tescilinin 
yanında yurtdışı marka tescili için de başvurması gerekmekte-
dir. Yurtdışı marka tescilinde en büyük sorunsal fason üretim-
de yaşanmaktadır. Fason üretim de üreticiler ürünlerini başka 
marka adı altında göndermeleri nedeniyle marka tesciline ih-
tiyaç olmadığını düşünmektedir. Ancak sektörel rekabet are-
nası markasız gönderim için oldukça risk taşımaktadır. Mar-

kasız ürünlerin gümrüklerde takılması, 
üreticinin marka bilinirliğinin yok olması 
ve bir süre sonra Pazar payını kaybet-
mesi yurtdışı marka tescili yaptırmama-
nın riskleri arasındadır.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TASARIM 
TESCİLİ

Tasarımlar tekstil sektörünün vazgeçil-
mezidir. Hatta öyle ki bazı tasarımlar, 
sektörde taşları yeniden dağıtarak tüm 
koleksiyonları etkiler ve pazarı domine 
eder konuma geçebilir. Ancak tasarım 
tescilleri sektör üreticileri tarafından he-
nüz değeri anlaşılamamış bir konudur. 
Koleksiyon özelinde yaptığınız markaya 
özel tasarımlar, desenler tasarım tescili 

ile korunabilmektedir. Tasarım tescili ürünü şeklen korumanın 
en etkin yöntemidir. 

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE PATENT VE FAYDALI MODEL 
TESCİLİ

Özellikle son yıllarda giyilebilir teknoloji konusunda dünya bir 
devrimin içine girmiş gibi gözüküyor. Tüketici de giydiği veya 
aksesuar olarak kullandığı ürünlerde inovasyona önem veri-
yor. Tekstil sektöründe de ivme yavaş yavaş teknoloji temelli 
ürünler üretme konusuna everilmeye başladı. Örneğin, yırtıl-
mayan çoraplar, kırışmayan kumaşlar, yıkanabilir takımlar, 
terletmeyen bluzlar, ısıtan ceketler gibi satışta olan birçok 
ürünün faydalı model veya patent korumasına ihtiyacı vardır. 
Tekstil gibi rekabetin çok yoğun yaşandığı ve yıl içinde dina-
miklerinin sürekli değişmesi gerektiği sektörlerde Ar-Ge faali-
yetlerine yatırım yapmak oldukça zor, para, emek ve zaman 
isteyen bir durumdur. Bu sebeple Ar-Ge faaliyetlerinin meyvesi 
olan ürünlerde oldukça kıymetlidir. Bu ürünlerin mutlaka pa-
tent veya faydalı model gibi bir tescil sürecine dahil edilme-
si, mümkün olduğunca seri üretime geçmeden bu ürünlerin 
araştırmasının yapılması gerekmektedir. Hem pazarda taklit 
edilme hem de pazardaki bir diğer rakibi yanlışlıkla taklit etme 
gibi bir konuma düşmemek için süreç başlatılmalıdır. Sürek-
li gelişen ve ülkemizin lokomotif sektörleri arasında yer alan 
tekstil sektörünün tescil süreçleri oldukça detaylıdır. Yukarıda 
da anlattığımız gibi süreç sadece marka tescili ile bitmemekte 
aksine çok yönlü korunması gereken bir durum olarak ele al-
mak gerekmektedir. Markanızı, ürünlerinizi, tasarımlarınızı ve 
geliştirmelerinizi mutlaka korumaya alın. Rekabetin bol oldu-
ğu yerde tescilli halde ticarete devam etmek sizi kırmızı okya-
nusların derin sularında boğulmaktan kurtaracaktır. 

IAS ve Aksan Kozmetik firmaları iş birliklerini duyurdu. Aksan Kozmetik, Endüstri 4.0 
yolculuğunda canias4.0 Teknolojileri ile yola devam etmeyi tercih etti. İki firmanın yönetim 
kurulu başkanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni iş birliği için imzalar atıldı.

30 yılı aşkın tecrübesiyle dünya çapında 
1000’den fazla müşteri, 30 binden fazla 
kullanıcı ve 50’den fazla iş ortağıyla 31 
ülkede 16 dilde hizmet veren IAS (Indust-
rial Application Software), sektörünün 
öncü firmalarından biri olan Aksan Koz-
metik ile anlaştı. DeepFresh, Savon De 
Royal, Comfort Love, UltraFresh, Bebe 
Royal ve L’unique Paris markalarının 
üretici firması Aksan Kozmetik, iş süreç-
lerini canias4.0 teknolojileri ile yönetme 
kararı aldı. IAS Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaşar Hakan Karabiber ve Aksan Koz-
metik CEO/Yönetim Kurulu Başkanı Za-
fer Kutanoğlu ve Aksan Kozmetik Yöne-
tim Kurulu Üyesi/Genel Müdürü Servet 
Gerz’in katılımıyla gerçekleştirilen top-
lantıda iş birliğinin ilk adımı olan imzalar 
atıldı ve gelecek planları konuşuldu. 

TÜRK YAZILIM FİRMASI 
İLE ÇALIŞMAKTAN GURUR 
DUYARIZ

Başta kurumsal kaynak planlama çözü-
mü caniasERP olmak üzere otomasyon, 
IoT, big data, bulut, iş zekası ve e-Dev-
let entegrasyonları gibi pek çok çözü-
mü bütünleşik olarak, entegre bir yapı 
ile hizmete sunan IAS, firmaların dijital 
dönüş yolculuklarına rehberlik etmeye 
devam ediyor. Firma, son olarak sektö-
rünün önde gelen firmalarından Aksan 
Kozmetik ile olan iş birliğini duyurdu. IAS 
Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan 
Karabiber ve Aksan Kozmetik CEO’su 
Zafer Kutanoğlu ve Aksan Kozmetik Yö-
netim Kurulu Başkanı Servet Gerz’in de 
katılımı ile gerçekleştirilen bir toplantı 
düzenlendi. Toplantıda IAS ile olan işbir-
likleri ve gelecek planları ile ilgili konuşan 
Zafer Kutanoğlu, “Öncesinde pek çok 
firma ile görüştük ancak IAS’nin dünya-
da global olarak faaliyet gösteren, glo-
bal firmalara rakip, 32 yıllık bir Türk bir 
firması olması bizim için çok belirleyici 
oldu. Yazılım alanında bir Türk markası-
nın 30’dan fazla ülkede faaliyet

gösteriyor ve dünyaca ünlü markalarla 
rekabet edebiliyor olması bizler için de 
gurur verici. İkincisi, canias4.0’ın kendi 
yazılım geliştirme platformu TROIA’ya 
sahip olması çok büyük bir avamtaj. 
IAS’nin müşterilerine açık kaynak kodu 
ile sunduğu TROIA, çok büyük bir hare-
ket özgürlüğü sunuyor. canias4.0’ın tüm 
teknolojilerinin birbirine tam entegre 
çalışıyor olması ve aynı zamanda TROIA 
geliştirme platformuna olması bizlere 
üçüncü parti yazılımlara ya da ekstra 
danışmanlık almaya gerek kalmadan 
iş süreçlerimizi yönetebilme imkanı su-
nuyor. Tüm bunların yanı sıra bir de re-
ferans araştırmaları yaptık. caniasERP 
kullanan firmalar ile temaslar kurduk. 
Onlardan da çok olumlu dönüşler aldık. 
Bizlere hep firmalarının caniasERP kul-
lanmaya başladıktan sonra nasıl geliş-
tiğini ve ileriye taşındığını anlattılar. Bu 
nedenle bu yolculuğa içimiz rahat şekil-
de çıkıyoruz” dedi. 

ERP PROJESİNDE EKİP 
ÇALIŞMASI ÖNEMLİ

Toplantıda başlattıkları yeni işbirlikleri 
hakkında görüşlerini ileten Aksan Koz-
metik Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Mü-
dürü Servet Gerz de “Bizim için kriter 
öncelikle iyi hizmet alabilmek. Yazılım 
her ne kadar bir ürün olarak görülse de 
bu işin hizmet kısmı da çok etkili. ERP 
yazılımları ürünü alalım, kullanmaya 
başlayalım diyebileceğimiz bir ürün de-
ğil. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Firma 
ihtiyaçlarının doğru analiz edilip doğru 
yol haritalarının izlenebiliyor olması, kar-
şılıklı iki firmanın da özverili çalışması, 
ürünün dinamik, hizmetinin iyi ve hata 
payının düşük olması çok önemli. Bu 
tarz projelerde küçük hatalar büyük kar-
maşalara neden olabiliyor. Bu nedenle 
tecrübeli ekiplerin titizlikle çalışması ge-
reken işler bunlar. IAS’nin ekibi ile sağlıklı 
bir proje süreci geçireceğimizi düşünü-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

Soldan Sağa - Zafer Kutanoğlu - Yaşar Hakan Karabiber - Servet Gerz
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AİLE ŞİRKETLERİNDE AİLENİN KURUMSALLAŞMASINA 
BİR KATKI: AİLE ANAYASALARI
Bülent ORTA  - Türev Danışmanlık Grup Başkanı ve Stratejik Yapılandırma Danışmanı

Aile şirketlerinde kurumsallaşmayı iki boyutta ele aldığı-
mızda ailenin ve ailenin sahibi olduğu şirketlerin kurumsal-
laşması olarak tanımlayabiliriz. Ailenin kurumsallaşması 
bir anlamda aile bireylerinin birbirleriyle, sahibi oldukları 
şirketle ve sosyal çevre ile ilişkilerini düzenleyen prensipler 
den oluşan aile anayasalarıyla tesis edilmektedir. Aile ana-
yasası çalışmalarında genel itibariyle dört ana bölüm ve 
bu ana bölümleri oluşturan alt maddelerle çalışmalar yü-
rütülmektedir. Bu ana bölümleri ortak değerler ve tanım-
lar, aile içi ilişki dinamiklerinin tanımlanması, aile-şirket 
ilişkilerinin tesisi kriterleri ve aile-sosyal çevre ilişki pren-
sipleri olarak sınıflandırabilirim. Bu dört ana bölümün alt 
detaylarında ise tüm aile-şirket-aile ilişkilerini doğru tarif 
edebilecek tüm detaylar tanımlanmakta, yazılmaktadır. 
Bugüne kadar yürüttüğüm çalışmalarda aile anayasala-
rında ailenin gelecek kuşaklara aktarmak istediği aile de-
ğerlerini belirleyici bir temel olarak kullandık. Aile değerleri 
maddesini bir aile anayasası için ilgili aileye özel hale geti-
rilmesi için son derece önemli buluyorum. Aile anayasala-

rının öncelikli amacı ailenin birlik, bütünlük ve beraberliğini 
sağlamak; ailenin sahibi olduğu şirketlerin devamlılığını 
tesis etmektir. Anayasanın birinci önceliği ailenin birliğini 
sağlamak olduğu için aile içindeki bu devamlılığı sağlama-
nın temelinde ailenin nesilden nesile aktarmak istediği aile 
değerleri bulunmaktadır.

AİLE İÇİ İLİŞİKİLER

Anayasa kapsamında aile içi ilişkilerin hangi prensipler dâ-
hilinde yürütüleceği, aile bireylerinin birbirlerine ve aileye 
karşı sorumluluklarının neler olduğu, aile bireyleri arasın-
daki sorunların nasıl yönetileceği gibi konular bu bölüm al-
tında bulunan alt maddelerde tanımlanmaktadır. Yine bu 
bölümde ailenin gelecek kurgusu, liderlik modeli, haleflik 
planı, genç kuşakların eğitilmesi gibi konular ele alınmak-
tadır. Aile meclisi ya da aile konseyinin nasıl oluşturulacağı, 
nasıl işletileceği, kimlerin dâhil olacağı gibi konularda bu-
rada karara bağlanmaktadır. Aileye sonradan katılan ge-
lin ve damatlar gibi aile bireyleri için tanımlanmış kriterler, 
akraba ilişkileri gibi detaylar da bu bölümde tanımlanmak-
tadır. Mülk edinme, varlık yönetimi gibi konuların detayları 
ve bunların yönetilmesi prensipleri de yine bu bölüm altın-
da tarif edilmektedir. Aynı zamanda aile bireylerinin kendi 
adlarına aileden ayrı farklı alanlarda iş yapma konusunda 
belirleyici prensipler bu bölümün konuları arasındadır. Yine 
bu bölümde aile anayasası ile ilgili genel tanımlar, imza ve 
uygulama süreci, saklama ve kopyalama kriterleri burada 
tanımlanmaktadır. Aile anayasaları yaşayan metinler ol-
duğu için zamanla ortaya çıkacak revizyon ihtiyaçlarının 
nasıl ve ne şekilde yapılacağı, değişiklik ve eklemeler için 
uygulanacak yöntemin neler olduğu konuları da bu bölüm 
altında detaylı bir şekilde tanımlanmaktadır.

AİLE-ŞİRKET İLİŞKİLERİ

Aile-şirket ilişkilerinin tanımlandığı ana bölüm ise temel 
olarak aile bireyleri ile ailenin sahibi olduğu şirketler ara-
sındaki ilişkileri tanımlamaktadır. Bu bölüm altında önce-
likle aile bireylerinin şirkette çalışma, terfi ve iş akdi fesihle-
ri konuları detaylı bir şekilde tarif edilmektedir. Bir aile ferdi 
ailenin sahibi olduğu şirketlerde nasıl iş başı yapabilir, kı-
sıtları varsa bunlar nelerdir ve kimleri bağlar, bir aile ferdi-
nin şirkette çalıştığı süre boyunca uyması gereken kurallar 
nelerdir, terfi süreci nasıl yönetilir, işten ayrılma durumun-
da nasıl bir yol izlenecektir gibi konular bu bölümde tarif 
edilmektedir. Bununla birlikte aile fertlerine sağlanacak 
menfaatler, özlük hakları da bu bölümün detay maddeleri 

arasındadır. Aile bireylerinin şirkette çalışma kısıtlarını ta-
nımlayan bu maddeler bu bölümün önemli bir alt kırılımını 
oluşturmakla beraber en az bunun kadar önemli olan baş-
ka bir alt kırılım ise sahiplik ilkesinin tanımlandığı alt bö-
lümdür. Ailenin sahibi olduğu şirketin hisse yapısının nasıl 
olacağı, gelecek kuşaklar için sahiplik ilkesinin nasıl çalıştı-
rılacağı, kimlerin hisse sahibi olabileceği, hisse devirlerinin 
hangi esaslara göre yapılacağı gibi konular bu bölümün 
önemli detaylarını oluşturmaktadır. Sahiplik ilkesini belir-
leyen kısım sonrasında ailenin sahibi olduğu şirketlerin üst 
yönetim mekanizmalarının nasıl oluşturulacağı ve ne şe-
kilde yönetileceği konuları da bu bölümde karara bağlan-
maktadır. Kısacası bu bölüm ailenin sahibi olduğu şirketler 
ile aile bireyleri arasındaki sahiplik ilişkisini tesisi, kurumsal 
yönetim ve denetim prensiplerinin belirlenmesi açısından 
son derece önemlidir. Bu bölüm kapsamında pay sahipliği 
sözleşmesi de anayasasın temel belirleyicileri arasındaki 
yerini almış olmaktadır.

AİLE VE SOSYAL ÇEVRE İLİŞKİLERİ

Aile ve sosyal çevre ilişkilerini tanımlayan prensipler ise bu 
bölümde belirlenmektedir. Bu kapsamda ailenin kamuo-
yu önünde temsil edilmesi, itibar yönetimi gibi konular bu 
bölümde netleştirilmektedir. Aile bireylerinin sivil toplum 
kuruluşlarına üyelikleri ve aktif rol almaları, aktif siyaset 
yapabilme kısıtları, hayır işleri gibi belirleyici kararlar bu 
bölüm altında netleştirilmektedir. Aile anayasaları ailenin 
bütünlüğünü ve ailenin sahibi olduğu şirketlerin devamlı-
lığını sağlamayı temel amaç olarak belirlediği için kapsa-
mında yazılan tüm maddeler bunu tesis edebilmek üzeri-
ne kurgulanmıştır.

AİLE BİREYLERİNİN 
ORTAK YAKLAŞIMI

Aile anayasaları hazırlanır-
ken aile bireylerinin ortak 
yaklaşımını aktarabilecek-
leri, çekince ve korkularını 
özgürce ifade edebilecek-
leri bir hazırlık ortamının 
sağlanması çok önemli. 
Hazırlanacak olan aile 
anayasasının aile bireyleri 
tarafından kabullenilmesi 
ve uygulamaya geçirilebil-
mesi için hazırlık aşama-
sında kararların ortak bir 
yaklaşım ve anonim bir 
akılla alınması çok değerli. 
Yazılacak olan maddelerde 
elbette bütün aile fertle-
rinin tamamının hemfikir 
olması çok kolay değildir. 
Ancak hazırlık sürecinin iyi 

yönetilmesi bu ortak aklın oluşturulmasına, tarafların as-
gari müşterekte birleşmelerine büyük katkı sağlayacaktır.

Yazılacak olan anayasa maddelerinin ailenin yapısına, kül-
türüne, dünya görüşüne uyumlu olması için mutlaka iyi bir 
analiz yapılmalı ve yazılacak maddeler aileye özel hale ge-
tirilmelidir. Elbette faydalanılacak kaynaklar olabilir. An-
cak, bu kaynaklardan elde edilen bilgiler aynen kopyala-
narak yazılmamalı; mutlaka aileye özel hale getirilmelidir. 
Bunun için de konuda uzman kişilerden yardım alınması 
anayasa hazırlık sürecinin daha doğru, daha sağlıklı ve 
aileye özelleştirilecek şekilde işletilmesine yardımcı ola-
caktır. Tamamlanan aile anayasasının hayata geçirilmesi 
yine aile mensuplarının hazırlanan metni kabul derecele-
riyle sınırlıdır. Dolayısıyla yazılan metnin yazıldığı gibi aile 
tarafından onaylandığı gibi uygulanabilmesi için tüm aile 
fertlerinin taraf olarak detaylıca bilgilendirilmeleri, kafala-
rında oluşacak sorulara cevap bulabilmeleri için müteakip 
defalar maddelerin anlatılmasından vaz geçilmemelidir. 
Bir defa okuyup, anlatmak, aktarmak doğru uygulanması 
için yeterli olmayabilir. Unutulmamalıdır ki aile şirketlerinin 
devamlılığı ailenin bir bütün olarak kalması ile mümkün 
olabilmektedir. Aksi durumda aileler parçalandıkça, aile 
bireylerinin birbirleriyle olan ilişkileri bozuldukça, ailenin 
sahibi olduğu şirketlerin de zayıflamasına, parçalanması-
na ve ne yazık ki gücünü kaybederek yok olmasına neden 
olmaktadır. Ailenin birliği ve birlikten kaynaklı gücü, sahip 
oldukları şirketin de moral gücünü yükseltmektedir. Hiçbir 
aile için parçalanmak, hiçbir aile şirketi için yok olmak ka-
der değildir.
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KOBİ’LER DİJİTAL KABİLİYETLERİNİ NASIL GELİŞTİREBİLİR?

Generali Sigorta, Türkiye 
ekonomisinin lokomotif 
gücü olan ve yüzde 99.8’ini 

oluşturan KOBİ’lere dijitalleşme 
kabiliyetlerinin gelişimi 
açısından dikkat etmeleri 
gereken noktaları sundu.

Dijitalleşme son yıllarda KOBİ’ler için 
gereklilik değil, zorunluluk durumun-
da. Hem verimliliklerini hem de kar-
lılıklarını artıracak dijital yatırımlara 
mesafeli duran KOBİ sayısı geçen yıl-
lara göre azalsa da, KOBİ’lerin büyük 
bir bölümü dijitalleşmeye mesafeli 
yaklaşıyor. 150 yılı aşkın köklü geçmi-
şiyle Generali Sigorta, Türkiye ekono-
misinin lokomotif gücü olan KOBİ’lere 
dijitalleşme yolculuklarında önemli 
tavsiyeler sundu.

İşletmenin Web Sitesine Yatırım 
Yapmak 
Günümüzde KOBİ’lerin bir anlamda 
sanal vitrini özelliği taşıyan web site-
leri, dijital iletişimin merkezini ifade 
ediyor. KOBİ’ler ile müşteriler arasın-
daki ilk temas genellikle web siteleri 
üzerinden gerçekleşiyor. Bu nedenle 
işletme bir web sitesine sahip değil-
se, mutlaka en kısa sürede gerekli 
adımlar atılmalıdır. Web sitesi mev-
cut ise güncel trendlere uygun ola-
rak geliştirilmelidir. Mümkünse web 
sitesinde yüksek çözünürlüğe sahip 
görseller kullanılmalı, site mutlaka 

mobil uyumlu olmalıdır. Çünkü web 
siteleri son yıllarda hem şirketlerin 
dijital dünyadaki yüzü hem de sosyal 
medya hesaplarında link vererek içe-
rik paylaşmaları için referans noktası 
olma özelliği taşıyor. Ayrıca işletmeler, 
web sitesinde “teklif formu” kullana-
rak müşterilerden talep toplayabilir, 
teklifler sunabilir ve yeni müşterilere 
ulaşarak gelirini artırabilir. 

İşletmenin Dijital Kimliğine 
Yatırım Yapmak 
Günümüzde arama motorları, işlet-
melerle ilgili bilgilere ulaşma konu-
sunda kullanıcılarına tüm kolaylıkları 
sunuyorlar. Arama motorlarında KOBİ 
ile ilgili araştırma yapıldığında kullanı-
cı karşısına çıkan bilgilerin, görsellerin 
ve yorumların kalitesi, işletme hak-
kında ilk izlenimi oluşturuyor. Dijital 
kimlik olarak tanımlanan işletmeler 
ile ilgili bu bilgilerin doğruluğu, görsel 
kalitesi ve yorumların olumluluğu gibi 
konular KOBİ’ler için her zamankin-
den daha fazla önem taşıyor.

Sosyal Medya İle Hedef Kitlelere 
Dokunmak
Türkiye’de toplamda 70 milyondan 
fazla internet kullanıcısı bulunuyor. 
Öte yandan ülke nüfusunun hemen 
hemen %70’i ise sosyal medya kul-
lanıcısı. Dolayısıyla KOBİ’lerin baş-
ta sosyal mecralar olmak üzere, iş, 
ürün ve hizmetleri ile uyumlu tüm 
platformlarda yer almaları, hedef 

kitlelerine ulaşmak açısından büyük 
önem taşıyor. Ayrıca KOBİ’lerin sosyal 
medya mecralarında düşük maliyet-
lerle düzenli reklamlar vererek, ürün 
ve hizmetlerini bu mecralar üzerinden 
hedef kitleleri ile buluşturmaları da 
mümkün.

Müşterilerin İhtiyaçlarına 
ve Tercihlerine Göre Dijital 
Mesajlar ve Kanallar Seçmek
Kişiye özel e-posta gönderimi, özellik-
le kritik dönemlerde KOBİ’lerin daha 
fazla geri dönüş almalarına olanak 
sağlamaktadır. Web sayfasında tü-
keticilerin gezindikleri kategorilerin ve 
ürünlerin bilgisi kullanılarak kişiye özel 
atılan e-postalar, KOBİ’lerin rekabet-
te ön plana çıkmasına ve finansal açı-
dan ek gelirler elde edilmesine olanak 
sunmaktadır. Ayrıca Whatsapp veya 
SMS gibi dijital araçlar da müşteriler 
nerede olurlarsa olsunlar onlara aynı 
anda ulaşılmasını sağlayabilecek di-
ğer araçlardır. KOBİ’lerin Whatsapp 
ve SMS gibi dijital araçları da kullana-
rak müşterilerine anlık olarak ulaşa-
bilmeleri ve her koşulda bilgi sunabil-
meleri mümkündür.

Müşterilerin Kişisel Verilerinin 
Korunması, Müşterilerle 
Etkileşimde Önemli Bir Rol 
Oynar
KOBİ’lerin müşterileri ile iletişime ge-
çerken KVKK (Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu) ile belirlenen sınırlar çerçe-
vesinde hareket etmesi de oldukça 
önemlidir. KVKK, KOBİ’ler için de bü-
yük bir dönüşümü beraberinde getir-
miştir. KOBİ’lerin dikkat etmesi gere-
ken en önemli nokta; emanet alınan 
verilerle ilgili olarak KVKK’ya uygun 
şekilde veri yönetimini yapmak ve 
müşterilerinden pazarlama iznini al-
maktır. Ayrıca e-posta veya SMS gibi 
ticari elektronik ileti göndermek iste-
yen KOBİ’ler, İleti Yönetim Sistemi’ne 
(İYS) kaydolmak zorundadır. Yalnızca 
sistem üzerinde onayı olan alıcılara 
ticari elektronik ileti gönderilebildiği 
unutulmamalıdır.
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AVRUPA VE AFRİKA’DA YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRAN 
MONO STEEL, ROTASINI AMERİKA’YA ÇEVİRİYOR

Paris Metrosu, Snowy 2.0 
Hydro Santrali, Münih 
Metrosu, Gotthard Tüneli, 
Stockholm Metrosu, Lozan 
Tüneli gibi dünyaca ünlü 
projelerde yer alan Mono 
Steel, yıl sonu hedefini 
belirledi. Amerika’daki büyük 
projeleri gözüne kestiren 
Mono Steel’in CEO’su ünlü iş 
insanı Mustafa Toprakçeken, 
firmayı bir dünya markası 
yapmakta kararlı.  

18 yıldır Türkiye’deki bir çok büyük pro-
jede yer alan Mono Steel, yurt içinde 
yakaladığı başarılı yükselişini, son 2 
yıldır Avrupa ve Afrika pazarlarında 
da devam ettiriyor. Avrupa ve Afrika 
pazarlarında tünelden metroya, ma-

den sahasından köprüye kadar bir çok 
farklı projede yer alan firma; İngiltere, 
Avusturalya ve Kanada gibi ülkelerde 
de yerini sağlamlaştırmış durumda. 
Yer aldığı ülke pazarlarında başarılı bir 
grafik çizen, dünyaca ünlü projelerde 
ülkemizi temsil eden Mono Steel’in 
yeni hedefinde ise Amerika var. 

Mustafa Toprakçeken:  Mono 
Steel’i Bir Dünya Markası 
Yapacağız

Ford Otosan Boya Üretim Tesisi, Toyo-
ta Üretim Tesisi, Hyundai Boyahane, 
TOKİ Samsun Stadyumu, Rixos Tema 
Park, Çanakkale Köprüsü gibi Türki-
ye’deki büyük ve özel projeler için ni-
telikli çelik yapılar tasarlayan Mono 
Steel’in CEO’su ünlü iş insanı Musta-
fa Toprakçeken, Avrupa pazarında 
önemli bir yere sahip olan Mono Ste-
el’in başarılarını Amerika’ya 
taşıyarak ülkede istihdam 
yaratmak istediğini ifade 
ediyor. 

Afrika’da yaptığı yatırımlar-
la adından söz ettiren fir-
manın rotasını Amerika’ya 
çevirmesinin bir diğer nede-
ni ise Mono Steel’i bir dünya 
markası yapmak. Zira Av-
rupa, İngiltere, Avustural-
ya, Kanada ve Afrika’da yer 
alan firma, Amerika hayal-
lerini de gerçekleştirebilirse 
tüm dünyada tanınmış bir 
oyuncu olacak. Mono Ste-
el’in faaliyet alanlarında 
her türlü sanayi yapıları, 
tünel ekipmanları, enerji 
sektörü, yol ve köprü kons-
trüksiyonları, makine sek-
törü, spor tesisleri ve konut 
projeleri bulunuyor. Üstlen-
diği tüm projeleri zamanın-
da ve kaliteli işçilikle teslim 
eden firma, çalıştığı tüm 
ülkelerde takdiri de üzerine 
topluyor. 

“Son iki yılda çok büyük bir ivme ya-
kaladık. Büyük ve nitelikli projelerde 
yer aldık ve ülkemizi de gururla temsil 
ettik. Yatırımlarımız olduğu gibi istih-
dam da yarattık. Ancak artık hedefi-
mizi yükseltme zamanımızın geldiğini 
düşünüyoruz. Mono Steel’i dünyaca 
ünlü bir marka yapmalıyız. Avrupa ve 
Afrika pazarlarında saygı duyulan ve 
yeri sağlam bir markayız. Avustural-
ya, İngiltere ve Kanada’da da bir çok 
projede yer aldık, almaya da devam 
ediyoruz. Şimdi de Amerika’nın sınır-
larını aşmak istiyoruz. Hedefimizde 
yıl sonuna kadar Amerika’daki büyük 
bir projede yer almak var. Bunun için 
çalışmalarımıza başladık. Ancak bu 
hedefin bir diğer güzel yanı da Türk 
mühendislerine istihdam yaratma 
fırsatı,” diyor ünlü iş insanı Mustafa 
Toprakçeken. 
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DKV, SMART DIESEL GRUBU’NU SATIN ALDI

Avrupa’nın önde gelen mobilite hizmetleri sunucusu DKV, büyüme stratejisinde önemli bir 
adım atarken Smart Diesel Grubu’nu satın alarak Romanya’daki varlığını da güçlendirdi.

Avrupa’nın lider mobilite hizmetleri 
sunucusu DKV Mobility, Smart 
Diesel and Tax Refund (Smart 
Diesel Grubu) şirketini satın alma 
sürecini başarıyla tamamladı. 
Romanyalı yetkililer satın alma 
için Nisan ayında onay vermişti. 
Romanya’da kapsamlı yakıt ve 
vergi iadesi çözümleri sunan Smart 
Diesel Grubu ile güçlerini birleştiren 
DKV Mobility pazardaki varlığını 
güçlendirirken, Doğu Avrupa 
pazarındaki müşteri tabanını da 
büyüttü.

‘REKABET GÜCÜMÜZÜ 
ARTIRACAĞIZ’

DKV Mobility CEO’su Marco van 
Kalleveen şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Bu satın alma uzun vadede 
hem Smart Diesel hem de DKV 
Mobility için fayda yaratacak. 
Birbirimizin iş yetkinliklerinden 
ve değerli deneyimlerinden 
yararlanarak sektördeki rekabet 
gücümüzü artıracağız. Satın alma 
sürecinin başarıyla tamamlanmış 
olmasından ve pazarda sinerji 

yaratma hedefiyle ileriye dönük 
adımlar atabilecek duruma 
gelmekten mutluluk duyuyoruz.” 
Smart Diesel Grubu Genel Müdürü 
Ovidiu Andries ise, “Bugün DKV 
Mobility ve Smart Diesel Grubu 
arasındaki iş birliğinde yeni bir 
sayfa açıldı. Müşterilerimiz bu iş 
birliğinden yeni ve daha cazip ürün ve 
hizmetler kazanacak. DKV Mobility 
ile birlikte sektöre daha fazla değer 
katmak için sabırsızlanıyoruz.” 
Taraflar anlaşmayla ilgili başka 
ayrıntı açıklamamak konusunda 
anlaşmaya vardı. 
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İSO VE MEB İŞ BİRLİĞİYLE 
TÜRKİYE’NİN İLK YAZILIM LİSESİ KURULDU

İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) Milli Eğitim Bakanlığı 
ile Mesleki Eğitim İş birliği 

Protokolü kapsamında İstan-
bul’daki Mehmet Rıfat Evyap 
Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’nin (MTAL) “Türkiye’nin 
ilk yazılım lisesi” olarak faa-
liyetine devam etmesi karar-
laştırıldı. 

“Yazılım Lisesi Mükemmeliyet Merke-
zi” kurgusuyla faaliyetini sürdürecek 
lise, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı iti-
barıyla öğrenci kabul edecek. Okulun, 
başarı sıralamasında en üst sıralarda 
yer alması hedefleniyor. İSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Artık 
her şeyi üniversite ve fakülte boyutun-
da çözmek mümkün değil. Biz, yazı-
lımcılığın da meslek lisesi boyutunda 
aranan elemanlar yetiştirmek adına 
önemli bir fırsat havuzu olabileceğini 
düşünüyoruz. Ülkemize model olacak 
olan bu okulların sayısı önümüzde-
ki eğitim yıllarında hızla artacaktır” 
dedi.
 
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Mil-
li Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Mesleki 
Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında 
Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’nin (MTAL) “yazılım 
lisesi” olarak faaliyet göstermesine 
karar verildi. Böylece Mehmet Rıfat 
Evyap MTAL, Türkiye’nin ilk yazılım 
meslek lisesi olarak “Yazılım Lisesi 
Mükemmeliyet Merkezi” kurgusuyla 
faaliyetini sürdürecek. Bu yıl ilk öğren-
cilerine kapılarını açacak olan Meh-

met Rıfat Evyap MTAL’nin; 2021-2022 
eğitim-öğretim yılı itibarıyla mükem-
mel eğitim, proje tabanlı gelir modeli 
ve yazılım alanında yaratacağı par-
lak kariyer yolu ile aranan elemanlar 
yetiştirmesi ve başarı sıralamasında 
en üst sıralarda yer alması hedefle-
niyor. İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan, Mehmet Rıfat Evyap 
MTAL’nin, Türkiye’nin ilk yazılım mes-
lek lisesi olarak yıldız bir okul olmasını 
hedeflediklerini vurguladı. 
 
Bahçıvan: “Bu Modeldeki 
Okulların Sayısı Artacak”

MEB ile olan iş birliklerinin geleceğin 
mesleklerine ve gelecek-
te sanayinin neye ihtiyacı 
olacağına yönelik eğitim 
planlarının oluşmasına katkı 
sağladığını dile getiren İSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Er-
dal Bahçıvan, şu değerlen-
dirmede bulundu:  “Yazılım 
Meslek Lisesi de bu boyutta 
bir çalışma. Görüyoruz ki ar-

tık yüksek teknolojiye odaklanan bir 
sanayide, sanayi 4.0’ların, 5.0’ların 
konuşulduğu bir dönemde, normal, 
rutin meslekler kadar ileri teknoloji 
de her geçen gün yeni bir boyut ka-
zanıyor. Yazılım da tartışmasız bu 
konudaki en önemli alanlardan biri. 
Gençlerimizin bu konudaki yoğun il-
gisini artık hepimiz görüyoruz. Kabul 
etmeliyiz ki; artık her şeyi üniversite 
ve fakülte boyutunda çözmek müm-
kün değil. Biz, yazılımcılığın da meslek 
lisesi boyutunda aranan elemanlar 
yetiştirmek adına önemli bir fırsat 
havuzu olabileceğini düşünüyoruz. Bu 
konuda İstanbul’da ilk yazılım meslek 
lisesi modelini bu öğretim yılında ha-
yata geçireceğiz. Diğer okullarımızda 
olduğu gibi bu okulda da yine sanayi 
odamızın temsilcisi olan sanayicileri-
miz, işin içinde yer alacaklar. Yazılım 
Meslek Lisesinin ülkemizin en kıymetli 
okullarından biri olacağına ve gele-
ceğin yazılımcılarını yetiştirmek an-
lamında oluşacak olan bu modeldeki 
okulların sayısının ülkemizde önümüz-
deki eğitim yıllarında hızla artacağına 
inanıyorum.” 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
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NİŞANTAŞI HASTANESİ SAĞLIK TURİZMİNE KATKILARINI SÜRDÜRÜYOR: 
Estetik ve Plastik Cerrahi Hastalarının Yüzde 75’i Yurt Dışından 

TURKISH CARGO, TÜRK GÜL ÜRÜNLERİNİ, 
YARIM ASIRDIR DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TAŞIYOR

Genel cerrahi ve Obezite 
Enstitüsü’nün yanı sıra plastik, 
estetik ve rekonstrüktif cerrahi 
klinikleriyle de hizmet veren 
Nişantaşı Hastanesi, bünyesine 
yeni branşlar katmaya devam 
ediyor. 2020 yılında 4 bin 500’ü 
aşkın cerrahi operasyonun 2 
bin 500’den fazlasının estetik 
ve plastik cerrahi alanında 
gerçekleştirildiği Nişantaşı 
Hastanesi’nde bu sayının yüzde 
75’ini yurt dışından gelen 
hastalar oluşturdu.

Ortadoğu Holding bünyesinde faaliyet 
gösteren Nişantaşı Hastanesi; özel-
likle obezite ve estetik alanlarındaki 
uzmanlığı ile yurt içi ve yurt dışından 
gelen hastalara çözümler sunuyor. Saç 
ekimi konusunda da oldukça başarı-
lı uygulamalara imza atan hastane, 
2020 yılında açtığı göz kliniğinin yanı 
sıra bu yaz hizmet vermeye başlaya-
cağı diş polikliniğiyle Türkiye’nin sağlık 
turizmine olan katkılarını artırarak sür-
dürmeyi planlıyor. 

“YENİ YATIRIMLARIMIZA 
DEVAM EDİYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bu-
lunan Ortadoğu Holding İcra Kurulu 
Üyesi Nusret Kayhan Apaydın, “Orta-
doğu Holding olarak sağlık alanında 
edindiğimiz bilgi birikimimiz ve uzman-
lığımız var. Bunu sunduğumuz sağlık 
çözümleriyle adım adım büyütmeye 
devam ediyoruz. Bu doğrultuda Ni-
şantaşı Hastanesi bünyesinde kurdu-
ğumuz Nişantaşı Obezite Enstitüsü ile 
obezite sürecini başından sonuna ta-
kip edebildiğimiz bir süreç kurguladık. 
Hastanemiz, obezitenin yanı sıra este-
tik alanındaki uzmanlığıyla da ön pla-
na çıkarak sağlık turizmine önemli bir 
katkı sağlıyor. Sağlık çok ciddi, telafisi 
olmayan bir konu. Dolayısıyla bu işi ya 
çok iyi yapmalı ya da hiç başlamamalı-
sınız. Biz de hastanemizde yeni klinikler 
açarken yurt içinden ve yurt dışından 
bizi tercih eden tüm hastalarımızın 
sağlık sorunlarına en iyi çözümleri sun-
mak üzere yatırımlarımıza devam edi-
yoruz” diye konuştu. 

SEKTÖR 2020 YILINI 2,5 
MİLYAR DOLAR CİROYLA 
KAPATTI

Apaydın, sözlerine şöyle devam etti: 
“2019’da 3 milyar dolar büyüklüğe ula-
şan sağlık turizmi Covid-19 etkisi altın-
da geçen 2020 yılını yüzde 20 kayıpla 
birlikte 2,5 milyar dolar ciroyla kapattı. 
2021 yılında ise aşı çalışmalarının so-
nuçları, sağlık turizminin geleceğini be-
lirleyecek. Ülkemiz birçok turizm dalın-
da olduğu gibi sağlık turizmi açısından 
da dünyanın ilk sıralarında yer alıyor. 
Tam normalleşme, yurt dışı sınırlama-
larının kalkmasıyla sağlık turizminin 
2021 yılında büyüyeceğini öngörüyo-
ruz” dedi. 

SAÇ EKİMİNDE AYLIK 
ORTALAMA 100 OPERASYON 
YAPILDI 

Yatırımların sonucunda 2020 yılında 
başarıları işlere imza attıklarını kay-
deden Apaydın “Estetikte de ciddi bir 
ivme yakaladık. 2020 yılında yapılan 4 
bin 500’ü aşkın cerrahi operasyonun 2 
bin 500’den fazlasını estetik ve plastik 
cerrahi alanında gerçekleştirdik. Saç 
ekiminde ise ayda ortalama 100 işlem 
yaptık. Nişantaşı Hastanesi olarak 
2020 yılında açtığımız göz kliniğimizde; 
miyopi, hipermetropi ve astigmat gibi 
görme kusurlarına lazer teknolojisi ile 
çözüm sunuyoruz. Ayrıca özel uzmanlık 
gerektirmesiyle dünyada sınırlı merkez-
lerde yapılabilen, yaşlılığa bağlı görme 
problemi presbiyopiyi de akıllı lazer tek-
nolojisi kullanarak tedavi edebiliyoruz. 
Yurt dışından gelen hastalar, hastane-
mize ve tedavilerimize oldukça yoğun 
ilgi gösteriyor. İngiltere, Hollanda ve 
Fransa başta olmak üzere birçok ülke-
den yabancı hastalar ülkemizi ve has-
tanemizi tercih ediyor. Öyle ki hasta-
larımızın yüzde 75’ini yabancı hastalar 
oluşturuyor. Yaz aylarında da diş polik-
liniğimizi açarak sağlık turizmine olan 
katkılarımızı artırmak istiyoruz” dedi. 

Dünyanın gül bahçesi olarak kabul 
gören Isparta ve Göller Yöresinde; 
mayıs ve haziran aylarında toplanan 
güller, özel işlemlerden geçirilerek gül 
yağı, gül konkreti ve gülsuyu ürünle-
rine dönüştürülüyor. Dünya gül yağı 
ihtiyacının %65’ini karşılayan Türki-
ye, elverişli iklim koşullarıyla, kalite 
bakımından birinci sınıf güllerin ye-
tiştirilmesine olanak sağlıyor. Parfüm 
ve esans endüstrisinin vazgeçilmez 
ham maddesi olarak değerlendirilen 
endüstriyel gül ürünlerinin ülkemizde 
10 Milyon Euro’luk ihracat kapasitesi 
bulunuyor. Bu kapasitenin 3’te 1’ini 
karşılayan Gülbirlik (Gül, Gül yağı ve 
Yağlı Tohumlar Kooperatifi) gül yağı 
ihracatının %75’ini hava kargo ile ger-
çekleştiriyor. 

Hasan Çelik: Turkish Cargo, 
Türkiye’ye Katma Değer 
Sağlamaya Devam Ediyor

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çe-

lik; ‘’Misyonumuz; milli bir kalkınma 
hamlesinin parçası olarak bölgemizde 
gül üretiminin geliştirilmesi, lojistik, 
sanayii altyapısının oluşturulması ve 
uluslararası pazara sunulmasını sağ-
lamaktır. Şu anda bunu gül yağı, gül 
konkreti, gül suyu ve kozmetik ürünler 
üreterek gerçekleştiriyoruz. Kalitesi, 
uzun raf ömrü, parfüm ve esans en-
düstrisinin kullanım alanındaki geniş 
yelpazesiyle öne çıkan bu ürünler bi-
zim topraklarımızda yetişiyor. Dün-
yadaki parfüm ve kozmetik sektörü-
nün olmazsa olmazı gül ürünlerimizi 
Turkish Cargo ile sınırlarımızın ötesine 
ulaştırıyoruz. 1954’ten bugüne kadar 
başarıya ulaşmamızdaki en önem-
li etmenlerin başında Turkish Car-
go’nun kaliteli hizmeti gelmektedir. 
Bunun yanı sıra Turkish Cargo’nun hızı 
ve geniş kapasitesi biz ihracatçılar için 
büyük bir fırsat oluyor’’ dedi. Turkish 
Cargo, üreticiye sunduğu imkânlarla 
Türk gül ürünlerinin hem raf ömrünün 
uzunluğuna hem de yeni ülkelere açıl-
masına önemli katkı sağlıyor. Geniş 

uçuş ağıyla ihracatçı taleplerine de 
rahatlıkla cevap veren Turkish Cargo, 
ülke ekonomisine katkısını ihracatçıya 
özel kampanya ve indirimleriyle artı-
rarak sürdürüyor. 
 
Turkish Cargo, Tanıtım 
Filmleri İle Hava Kargonun 
Fırsatlarına Dikkat Çekiyor

Dünyanın herhangi bir ülkesinden ge-
len ithalat ve ihracat talebine rahat-
lıkla karşılık verebilen Turkish Cargo,  
“Ülkemizin Emeğini #GururlaTaşıyo-
ruz” projesi kapsamında yayınladığı 
tanıtım filmleri ile ülkemiz ihracatçı-
larıyla olan işbirliğini anlatıyor. Milli 
marka, geçtiğimiz yıl başlattığı tanı-
tım filmi projesi ile ülke ihracatçısı-
na sağladığı benzersiz pazar erişimi 
imkânlarının azami ölçüde değer-
lendirilmesi, hava kargonun efektif, 
yerinde ve makul fiyatlamalarla kul-
lanılacağının daha yakından anlatıl-
masını amaçlıyor.  

Dünyanın en güçlü kargo uçuş ağına sahip olan ve kıtalararasında ticaret köprüleri kuran 
Turkish Cargo, Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağlıyor. Bayrak taşıyıcı hava kargo 
markası, Anadolu’nun Göller Yöresinde ve Isparta’da üretilen gül ürünlerini, 60 yılı aşkın bir 
süredir dünyadaki parfüm ve esans endüstrisinde önde gelen ülkeleri Almanya, Fransa, Çin 

ve ABD başta olmak üzere onlarca noktaya ulaştırıyor.
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MAKALERÖPORTAJ

TURSUN: INGAGE SUNDUĞU ÖZGÜN HİZMETLERLE 
TERCİH EDİLİYOR

İNOVASYON VE MARKA

Ingage CEO’su Pınar Ercan Tur-
sun, “Ingage olarak uçtan uca 
hizmet yapımız bulunuyor. 

Türkiye’de dijtal alanda hizmet 
kapsamı en geniş ve yenilikçi 
portföye sahibiz” dedi.

Ingage CEO’su Pınar Ercan Tursun, 
“Ingage, medyayı merkeze alan, veri, 
teknoloji ve stratejiden beslenen ve 
bir yüzünü de yurt dışına dönmüş 
yeni nesil bir dijital medya ajansı. Koç 
Topluluğu ve WPP gibi iki büyük ulus-
lararası ortağı bir araya getiren Inga-
ge olarak, 110 kişilik yetkin ekibimizle 
markalarımıza stratejik danışmanlık 
hizmetlerini sağlarken iş hedeflerini 
ileriye taşıyacak çözümler üretiyoruz” 
dedi. 

UÇTAN UCA HİZMET YAPIMIZ 
BULUNUYOR

Ingage olarak rakiple-
rinizden farklılaştığınız 
alanlar nelerdir?

Ingage olarak uçtan uca 
hizmet yapımız bulunuyor. 
Türkiye’de dijtal alanda 
hizmet kapsamı en ge-
niş ve yenilikçi portföye 
sahibiz. Bu yaklaşımla iş 
ortaklarımıza dijital var-
lık yönetiminden medya 
çözümlerine, stratejik bü-
yüme planlarından tekno-
loji ürünlerine kadar tüm 
hizmetleri tek çatı altında 
bütünleşik olarak sunabili-
yoruz. Öte yandan tüm bu 
hizmetleri modüler çözüm-
ler olarak da üretebiliyoruz. 
Tüketicilere dijital kanallar-
la ulaşmanın yeni yöntem-
lerini buluyor ve kurgulu-
yoruz. Ingage’in medyayı 
merkeze alan stratejisi, veri 
ve teknolojiyle beslenen 
yeni nesil bakış açısıyla sek-
törde dönüşüm yaratmaya 

çalışıyoruz. Varlık amacımız sektörde 
bu dönüşümü sağlarken markaları-
mızın iş hedeflerini gerçekleştirmesine 
destek olmak. Biz de bu amaçla gele-
cek trendlerini takip etmek yerine, bizi 
ve markalarımızı geleceğe taşıyacak 
sistemler kuruyoruz. Sadece medya 
planlama ve satın alma yapmak yeri-
ne tüm ekosistemi düşünerek marka-
ların yolculuklarına eşlik etmek, onları 
dönüştürmek ve iş hedeflerini birlikte 
gerçekleştirmek üzere yeni bir yapı 
oluşturduk. Ingage artık sadece bir 
medya planlama ve satın alma şirketi 
olmak yerine medya danışmanlık şir-
ketine dönüştü. 

Ingage olarak hedef ve yatırım-
larınızı aktarır mısınız, pazar pa-
yınızı nasıl artıracaksınız? Stra-
tejilerinizden bahseder misiniz?

Bütüncül dijital pazarlama yönetimi 

kapsamında iş ortaklarımızın strate-
jik ve teknolojik danışmanı olduk. Bu 
çerçevede de sürekli olarak yeni rek-
lam modelleri, teknoloji ürünleri ve 
yeni hizmetleri portföyümüze katarak 
“one-stop-shop” agency iş modelimi-
zi güçlendiriyoruz. “Adtech” ve “Mar-
tech” ürünlerini pazarda müşterileri-
ne ilk götüren ajans olma vizyonuyla 
tüm yenilikleri ve iş fırsatlarını ajansı-
mızın içine çevik bir şekilde katabiliyo-
ruz. Medyayı, veriyi, stratejiyi ve tek-
nolojiyi bir araya getirirken merkeze 
“markalarımızın iş hedeflerini” koyu-
yoruz. Örneğin bir markamızın e-ti-
caret ciro hedefini ajansımızın da asli 
iş hedefi olarak alıyoruz. Markalarımı-
zın iş hedeflerini gerçekleştirmelerine 
destek olmak ve onları da sektörlerin-
de rekabetçi kılabilmek adına gelişen 
teknolojilere yatırım yapıyoruz. Ama-
cımız müşterilerimiz için sürdürülebilir 
bir başarı yaratmak. 

MARKETPLACE (PAZARYERİ) 
DANIŞMANLIĞI

Büyük fark yaratan bir diğer iş mo-
delimiz ise marketplace (pazaryeri) 
danışmanlığı. Türkiye’de pazaryeri 
danışmanlık ve reklam operasyon hiz-
meti veren tek medya ajansıyız. Tür-
kiye’nin yurt dışında en büyük medya 
satın alma operasyonunu yürüten 
ajansı olarak, Amazon ve AliExpress 
başta olmak üzere yurt dışı pazar-
yerlerinde uzman bir ekiple hizmet 
vermeye başladık. Stratejiden plan-
lamaya, performans yönetiminden 
dijital optimizasyon ve dijital varlık 
yönetimine kadar geniş bir kapsamda 
hizmet veriyor; marka ihtiyacına göre 
modüler veya hibrit çözümler ürete-
rek e-ihracatta fark yaratıyoruz. En 
büyük farkımız, markalarımızın yurt 
dışı strateji geliştirme ve dijital pazar-
lamasını, pazaryerlerindeki satışlarına 
odaklanarak planlayabilmemiz. Bu 
noktada da Ingage’i “İhracatçıların 
ajansı” olarak konumladık. 

Dr. Fatih Anıl

Küreselleşme ile birlikte tek büyük bir pazar gör-
mekteyiz. Rekabetin gün geçtikçe şiddetini arttırdı-
ğı bu ortamda şirketlerin başka işletmelerin iş yapış 
yöntemlerini ve ürünlerini taklit ederek varlıklarını 
sürdürebilmeleri gittikçe zorlaşmaktadır. Günümüz 
ekosistemi içinde sürdürebilirliği sağlayabilmek açı-
sından piyasa koşullarını ve gereksinimlerini öngö-
rerek tüketicilerin ilgisini çekecek, satın almayı te-
tikleyecek, fark yaratan ve yenilik getiren ürünlerin 
geliştirilerek pazara sunulması gerekmektedir.

ÜRÜNLE İLGİLİ YENİLİKLER VE BULUŞLAR

İnovasyon birçok şekilde olabilmektedir, genel gö-
rüş olarak sadece ürünle ilgili yenilikler ve buluşlar 
dikkate alınmakla birlikte, süreç yönetimi ve pazar-
lama ile ilgili olarak da farklı hizmet yaklaşımlarıyla 
ürün dışında inovasyon kavramını görebilmekteyiz 
(Oslo 2006, s.51-52).

İNOVASYON

Ürünle ilgili inovasyona, radyasyon önleyen ku-
maşlar, leke tutmayan gömlekler örnek olarak ve-
rilirken, süreç inovasyonuna da bir üretim yöntemi 
veya lojistikte ortaya konan bir uygulama ile kalite 
ve maliyette iyileşme sağlanabilmektedir. Hizmet 
konusunda ise satış arttırıcı farklı bir satış tekniği 
uygulaması inovasyon olarak geliştirilebilir.
 
MARKANIN TEMEL İŞLEVİ

İnovasyon kavramı tek başına bir süreci ifade eder-
ken, inovasyonun uygulamada kontrol edilebilme-
si, inovasyon yönetimini ifade etmektedir (Druc-
ker 2003, s.120). Markanın temel işlevi marka ismi 
üzerinde yoğunlaşsa da görselliğe yansıyan marka 

işlevleri, farkındalık ve denklik oluşturmada çok 
önemlidir. Farklılaştırılmış şekilde yazılan ticari mar-
ka, firma ismi, marka ile logonun birbiri ile bütünleş-
tiği güçlü isimleri bulunan markaya Coca-cola, özel 
logoya ise Rolex’in taşı ve Mercedes’in yıldızı örnek 
olarak verilebilir (Keller, 2003, s.193).

MARKA KİMLİĞİ 

Markanın tüketiciye neleri vaat edeceği, rakiplerin-
den farklılaşan özellikleri ile marka kimliği oluştu-
rulması ve bunun tanıtıcı faaliyetleri ancak inova-
tif çalışmaların sürdürülmesi ile olabilecektir, buna 
örnek olarak Apple ürünlerini verebiliriz, marka tüm 
stratejisini inovasyon üzerinden kurgulamaktadır. 
Marka kimliğinin oluşturulmasında sembolik değer 
ve işlevsel desteklerin aralarında denge olması, di-
ğer bir deyişle birbirini tamamlaması en önemli un-
surların başında gelmektedir.
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nolojisini yüzde 100 bulut mimari-
si üzerine inşa ettik. Bulutistan’ın 
GDPR ve KVKK’ya uygun bulut or-
tamının gücüyle şirket, müşteri ve 
çalışanların bilgilerini Türkiye’de 
güvenle tutabileceğiz. Serbest ça-
lışanlar bulut sistemiyle her an her 
yerden akıllı telefon veya bilgisa-
yarlarını kullanarak ofis rahatlığın-
da çalışabilecek ve bu sayede iş ve-
rimliliği daha da artacak.

MALİYET TASARRUFU VE 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
GARANTİ EDİYORUZ

Müşteri ve çalışanların bilgile-
rini nasıl güvende tutuyorsu-
nuz? Champs’in Bulutistan ile 
yaptığı ortaklık şirketlere ne 
gibi bir avantaj sağlayacak?

Yeni iş ortaklığımızla şirketler açı-
sından maliyet tasarrufu ve müş-
teri memnuniyeti garanti ediyoruz. 
Türkiye’de olmasıyla başlı başına 
güven duygusu yaratan iş birliği sa-
yesinde Türkiye ve Avrupa çapında-
ki kuruluşlara yüksek performanslı, 
yüksek düzeyde erişilebilir hizmet 
sunuyoruz. Tamamen bulut mima-
risi üzerine kurguladığımız altyapı-
mızı, Bulutistan’ın yerli ve güçlü bu-
lut ortamına kurduk. Bulutistan’ın 
bulut bilişim servislerini kullanarak 
en güncel güvenlik standartla-
rında anti-virüs ve anti-spam uy-
gulamaları sayesinde verileri tüm 
tehlikelerden koruyoruz. Dosyalara 
ulaşımı şirketin belirlediği kişinin 
kontrolüne bırakarak üst düzey gü-
venlik sağlıyoruz. En hızlı büyüyen 
ilk 20 teknoloji şirketinden biri olan 
Bulutistan ile yaptığımız iş birliği 
sayesinde Champs ve paydaşları, 
gig ekonomisinin yarattığı avantaj-
lardan elde edeceği faydayı en üst 
seviyeye taşıyor.

KOBİ’LERİN HEM 
VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR 
HEM DE MALİYETLERİNİ 
DÜŞÜRÜYORUZ

Champs-Bulutistan ortaklığı 
KOBİ’lere ne sunuyor, KOBİ’ler 
bu sistemden nasıl faydalana-
bilir?

Ortaklık kapsamında tüketici des-
tek hizmetleri alanında şirketlere, 
yetkin, eğitimli ve bağımsız bir ça-
lışan ekosistemiyle, taahhüt ver-
meden maliyet tasarrufu ve yüksek 
müşteri memnuniyeti elde etme-
lerini garanti ediyoruz. Bu yenilikçi 
çözümü, Bulutistan’ın yerli ve güç-
lü bulut ortamında kurguladığımız 
altyapımızın üstünden sunuyoruz. 
Bu işbirliği çerçevesinde KOBİ’lerin 
hem verimliliği artırıyor hem de 
maliyetlerini düşürüyoruz. Büyük 
maliyetlere katlanmadan verileri-
ni Bulutistan’ın bulut alt yapısında 
güvenli bir şekilde saklayabilecek-
ler. Ayrıca Bulutistan’ın Sanal Veri 
Merkezi ile KOBİ’ler hizmet seviyesi 
yönetimlerini portal üzerinde ya-
pabilmekte, aynı zamanda kullan-
dıkları kapasiteyi Sanal Veri Merke-
zi’nin diğer bir modülü üzerinden 
izleyebilmekte ve dilerlerse kapasite 
kullanımlarını değiştirebilmekteler. 

KENDİ İŞİNİN PATRONU 
OLMA

Ortaklıkla birlikte gig ekono-
misinin yarattığı katkılar neler 
olacak?

Gig iş modeli ile uzaktan patron 
gibi çalışan profesyonellerin yetkin 
marka elçisi unvanına evrilme süre-
ci hızlandı. Daha esnek koşullarda, 
iş/özel yaşam dengesinin sağlan-
dığı çalışma koşullarının ve çalışı-
lacak projenin çalışan tarafından 
seçilebildiği bir iş yaşamı istiyoruz. 
Kendi işinin patronu olma yaklaşı-
mıyla hayat bulan Champs, tüm 
çalışanların kendi yetkinliklerine ve 
tercihlerine göre projelerde görev 
alabilmesini, çalışma saatlerini ve 
koşullarını özgürce belirleyebilme-
sini ve en önemlisi de ürettiklerinin 
tam karşılığını alabilmelerini sağlı-
yor. Bu noktada Champs Bulutis-

tan ortaklığı ile faaliyet alanından 
bağımsız olarak işini veriyle ger-
çekleştiren her şirkete ihtiyaç duy-
duğu veri yedekleme ve iş sürekli-
liği hizmetleri Türkiye’de tek elden 
“kullandığın kadar öde” modeli ile 
sağlanıyor. Böylelikle meydana ge-
lebilecek tüm teknolojik altyapı so-
runların önüne geçilirken, bağımsız 
olarak kurumların kendi işlerine 
odaklanmaları kolaylaşıyor.

CHAMPS’İ 2021’DE 
ULUSLARARASI BİR 
PLATFORM DÜZEYİNE 
TAŞIYACAĞIZ

Hedefinizde yeni iş birlikleri 
var mı? Hedef ve yatırımları-
nız hakkında bilgi verir misi-
niz?

En büyük hedefimiz 2021’de Cham-
ps’i uluslararası bir platform dü-
zeyine taşımak. Yeni nesil müşteri 
beklentileri teknolojik gelişmelere 
paralel olarak şekillendiğinden di-
jitalleşme yatırımları her zaman-
kinden daha önemli hale geliyor. 
Biz bu aşamada müşteri memnu-
niyetini maksimize etmek için alt 
yapı çalışmalarımızdan, teknolo-
jik ekipmanlarımıza, veri sistem-
lerimizden ve bulut teknolojimize 
kadar her süreçte teknolojiden 
faydalanıyoruz. Yakın zamanda ile-
tişimsel yapay zeka teknolojileri ile 
platformumuzu zenginleştirmek 
istiyoruz. Platformumuzu geliştir-
meye devam edeceğiz; ek eğitim 
içeriği, dinamik gelir yönetim sis-
temi ve yapay zeka temelli robotik 
süreçler hatta belki dijital insanlar 
eklemeyi planlıyoruz. Bu kapsamda 
platformumuzda bazı yeni fonk-
siyonlar geliştirecek, mükemmel 
müşteri deneyimi için tüketici des-
tek hizmetlerinden yararlanacağız. 
Champs’i daha ileriye taşıyacak 
olan birçok şirketle yeni işbirlikleri 
gerçekleştireceğiz. El sıkışıp anlaş-
tığımız, bizi heyecanlandıran iş bir-
liklerimizi sürdüreceğiz.

RÖPORAJRÖPORTAJ

TÜZÜN: KOBİ’LER BULUTİSTAN İLE
 MALİYET TASARRUFUNA KAVUŞACAK

Champs Kurucu ve 
Yöneticisi Mahir 
Tüzün, Champs 

ve Bulutistan işbirliği 
ile KOBİ’lerin maliyet 
tasarrufuna kavuşacağını 
ifade etti.

Champs Kurucu ve Yöneticisi Ma-
hir Tüzün, Champs’in tanıtımıyla 
alakalı “‘Deneyim odaklı’ bir giri-
şimcilik ekosistemi olan Champs,  
hem hizmet veren hem de hizmet 
alan paydaşlarımız için işin merke-
zine müşterilerini koyan deneyim 
ve vizyonla en iyi seviyede dengeli 
bir iş birliği anlayışı ortaya koyuyor. 
İlişkilerimizi sürdürülebilir kılmak 
amacıyla müşteri hizmet karlılığı 
bilincini öne çıkarıyor, marka elçi-
lerimizi eğitimlerle daha yetkin ve 
donanımlı bir noktaya taşıyoruz. 
Bünyemizde yer alan her paydaş, 
günün sonunda Champs ile iş birliği 
yapmaktan memnun kalıyor.  Katı 
mesai saatlerine bağlı kalmadan iş 
süreçlerini dijital kanalları aracılı-
ğıyla yürütmeyi hedef alan firmalar 
ve kariyer uzmanlıkları çerçevesin-
de eğitimli marka elçileriyle çalışı-
yoruz. 

ALTYAPI VE ÇÖZÜMLERİNİ 
BULUT ORTAMINA TAŞIDIK

Bulutistan ile çıktığınız yol 
arkadaşlığından bahsedebilir 
misiniz?

Tüketici destek hizmetleri alanın-
daki yenilikçi iş modelimizle EMEA 
Bölgesi’ndeki şirketleri karma çalış-
ma modeliyle tanıştırmayı hedef-
liyoruz. Bulutistan ile yaptığımız iş 
birliği kapsamında altyapı ve çö-
zümlerini bulut ortamına taşıdık. 
Ortaklık sayesinde Champs  tek-
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ENDEKSA, GAYRİMENKUL DEĞERLEMEDE 
KESİNTİSİZ HİZMET SUNUYOR

Endeksa CEO’su 
Görkem Öğüt, 
Endeksa olarak 

müşterilerine kesintisiz 
hizmet verdiklerini 
ifade ediyor.
Endeksa CEO’su Görkem Öğüt ile fir-
manın çalışmalarını değerlendirdik.

alıp, satıp, kiralamanızı sağlıyor.  
Öte yandan tüm Türkiye’ye yay-
gın Endeksa Üyesi Gayrimenkul 
Danışmanları aracılığıyla Endeksa 
hizmetlerine kolayca ulaşabiliyor-
sunuz.

“istanbulyenileniyor.com”

“istanbulyenileniyor.com” 
platformu hakkında bilgi ve-
rir misiniz? Endeksa olarak 
burada nasıl bir iş ve güçbir-
liğiniz var?

İBB şirketleri KİPTAŞ, İstanbul İmar 
AŞ ve BİMTAŞ’ın ortaklaşa yürüt-
tüğü “istanbulyenileniyor.com” 
platformunda İstanbul’da risk al-
tındaki konut stokunun güvenli, 
depreme dayanıklı, çevreyle dost 
yapılara dönüştürülmesi amaç-
lanıyor. Bulunduğu yapının riskli 
olduğunu düşünen İstanbullular 
site üzerinden başvuru yaparak 
yapılarının yenilenmesi taleplerini 
iletebiliyor. İstanbullular, başvuru-
larının ilk aşamasında Endeksa’nın 
gelişmiş değer tahmini entegras-
yonu ile istanbulyenileniyor.com 
adresinde bölgelerindeki ortala-
ma konut ve ticari gayrimenkul 
satış değerlerine ulaşabiliyorlar. 
Deprem riski aklımızdan çıkarma-
mamız ve önlem almamız gereken 
hayati bir konu. istanbulyenileni-
yor.com İstanbul için çok önemli 
bir proje, parçası olmaktan mut-
luluk duyuyoruz.

ENDEKSA, TEKNOLOJİK 
DESTEK SAĞLIYOR

20 milyonun yaşadığı mega 
kent İstanbul, bir deprem ku-
şağı üzerinde. Endeksa ola-
rak bu konuda neler demek 
istersiniz, çalışmalarınızdan 
örnekler verir misiniz?

Evet, İstanbul deprem kuşağı üze-
rinde. Maalesef büyük afetlerin 
sonucunda yıkılan yapılar, ölümle 
gelen işgücü kaybı, süreçle gelen 
durağanlık ve belirsizlikler, serma-

ÖNÜMÜZDEKİ 2 YIL İÇİNDE DE 7 KAT BÜYÜME 
HEDEFLİYORUZ

Hedef ve yatırımlarınızı aktarır mısınız?

Endeksa ‘nın bu yılki öncelikleri arasında bireysel müşteri 
kitlesinde daha da büyümek ve yurtdışı açılımları yer alıyor. 
2020 yılı için planladığımız yurt dışı açılımını bu seneye 
ertelemek zorunda kaldık, fakat pandemiye rağmen 2,5 
kat büyüdük. Önümüzdeki 2 yıl içinde de 7 kat büyüme 
hedefliyoruz.

ye ve stok kayıpları, üreti-
min durması vb. olumsuz-
luklar yaşanıyor.  Binaların 
yapısı, zemin etüdü, da-
yanıklılık ve pek çok farklı 
faktör İstanbul’un geneli 
için bir risk yaratıyor. 1999 
depreminden sonra ya-
pılaşmadaki kanunlar ve 
yönetmelikler yeni pek çok 
binanın daha dayanık-
lı olmasını da sağladı. Bu 
nedenle deprem sonrası 
inşa edilen yapılar özellikle 
daha fazla tercih ediliyor. 
Bu da fiyatlara yansıyor. 
Deprem sonrası inşa edilen 
binada yer alan konutlar 
deprem öncesi inşa edilen 
konutlara kıyasla aynı böl-
gede %10-12 fiyat farkı ile 
satılabiliyor. Teknolojimiz 
ile destek olduğumuz is-
tanbulyenileniyor.com çok 
önemli bir proje. İstanbul 
depreme karşı yeni bir say-
fa açıyor. Bu projeye En-
deksa olarak teknolojimiz-
le destek olmaktan dolayı 
çok mutluyuz.

Endeksa olarak konut 
alanında çok önemli ça-
lışmalara ve raporlara 
imza atıyorsunuz. Çalış-
malarınızı ve yaptığınız 
işleri detaylandırır mısı-
nız?

Endeksa, büyük veri analizi 
ve makine öğrenimi yöntem-
lerini kullanarak tüm Türkiye 
için gayrimenkul değeri, lo-
kasyon veri analizi ve öngö-
rüleri sunan bir platformdur. 
Tüm Türkiye için gayrimen-
kul piyasa analizlerinin yanı 
sıra gayrimenkulün özellik-
lerinin girilmesi ile konut, 
ticari ve arsa/araziler için 
gayrimenkul değer tahmini 
üreten Endeksa, dünyada 
sadece 5 ülkede örneği bu-
lunan Otomatik Değerleme 
Modeli’ni Türkiye’ye taşıdı ve 
sektörde önemli bir boşlu-
ğu doldurdu. Endeksa, farklı 
kaynaklardan aldığı verileri 
birleştirip makine öğrenimi 
yöntemlerini kullanarak tüm 
Türkiye için gayrimenkul de-
ğeri ve lokasyon verileri oluş-
turuyor. Haritada bölge ba-
zında satış, kira verileri, geri 
dönüşüm sürelerinin yanı 
sıra bölgede oturanların de-
mografik bilgileri, sosyo-e-
konomik statüleri, bölgedeki 

yaşam alanları sunuluyor. 
Ayrıca bölgedeki konut satış 
adetleri, e-ticaret yoğun-
luğu, hane halkı gelir düze-
yi gibi detay bilgiler de yer 
alıyor. Kullanıcılar belirli bir 
bölgedeki konuta ait detay-
ları belirterek de konutun 
net değerini öğrenebiliyor. 

Hizmetlerimizi detaylandı-
racak olursak;

Otomatik Değerleme Mode-
limiz ile konut veya arsanızın 
değerini saniyeler içerisinde 
hesaplayıp,  dilerseniz rapor 
alabiliyorsunuz. Gayrimen-
kul Piyasa Analizi ile bölge 
bazında konut, arsa ve ti-
cari gayrimenkul değerinin 
yanı sıra, bölgedeki demog-
rafik yapı, yaşam alanları, 
tüketim harcamaları gibi 
ekonomik göstergelere ula-
şabiliyorsunuz. Lokasyon 
Analizi ile konumlarınızı ge-
lişmiş veri analizi ve coğrafi 
bilgi sistemleri yöntemle-
riyle optimize edip, Endek-
sa’nın gelişmiş algoritma-
ları ile stratejilerinize uygun 
en doğru konumları bulup; 
ciro tahminini hesaplayıp, 
hizmet alanı analizi ve re-
kabet analizi yapabiliyorsu-
nuz. Endeksa Danışmanlık 
Hizmetleri ise doğru fiyata 



42 43

RÖPORTAJRÖPORTAJ

SELİN UYSAL: ARCHETHINK ÇÖZÜM ODAKLI 
YAKLAŞIMLARLA TERCİH EDİLİYOR

ArcheThink Kurucusu-Mimarlık ve Tasarım İletişimi Danışmanı Selin Uysal, “Pandemi 
sonrası dünyada insanların yaşamları, öncelikleri değişti ve değişmeye devam ediyor. 
Şirketlerin de bu değişime adapte olarak, sadece ticari olmayan, içeriği ile sektöre katkı 
sağlayan projelere yatırım yapmalarını öneriyorum. Bu tip projelerin daha bağlı bir kitle 

oluşturacağına, sektörü büyüteceğine inanıyorum” dedi.

ArcheThink Kurucusu- Mimarlık ve 
Tasarım İletişimi Danışmanı Selin Uy-
sal, “ArcheThink; mimarlık ve tasarım 
dünyası ile iletişim kurmak, markası-
nı, ürünlerini anlatmak ve iş geliştir-
mek isteyen şirketlere hizmet veren 
bir danışmanlık şirketi.  Yapı ürünleri 
satan şirketlerin, mimarlar ile iş geliş-
tirmek için yapacağı tüm pazarlama 
yatırımlarını stratejik bir yaklaşımla 
yönlendiriyoruz. Şirketin ürün grubuna 
göre hedef mimar- iç mimar müşteri 
grubunu belirlemek, mimarlar ile yapı-
lacak iletişim planını kurgulamak Arc-
heThink’in ana hizmetlerinden. Ayrıca 
CRM programı ile iş sonuçlarını takip 
edilebilir, raporlanabilir hale getiriyo-
ruz” dedi.

ÖZEL PROJELER GELİŞTİREN 
BİR İŞ ORTAĞI

ArcheThink mimarlara nasıl bir 
anlayışla, ne tür hizmetler sunu-
yor? 

Kurumsal bir şirkette uzun yıllar kol-
tuğun diğer tarafında oturan ve bu 
hizmeti alan biri olarak karşımdaki 
şirketin önceliklerini anlıyorum. Diğer 
yandan mimarlık dünyasındaki hassa-
siyetleri de gözeterek dengeyi bulmak 
gerektiğini biliyorum. Bu kapsamda 
ArcheThink’in hizmetlerini ikiye ayı-
rabiliriz. İlki; mimar ve tasarımcılar 
ile iletişim kuran, marka ve ürünlerini 
anlatmak isteyen şirketler için özel 
projeler geliştiren bir iş ortağı. ArcheT-
hink projenin niteliğine göre yaratıcı 
bir ekip ile çalışarak şirketin marka 
özüne, vermek istediği mesaja uygun 
etkinlik-söyleşi-sergi- kitap-video gibi 

pazarlama, iletişim projeleri yaratır.  
Önereceği iletişim planı ile ilgili taraf-
lara (mimarlık ve tasarım dünyası) 
yönelik iletişim çalışmaları kurgular.  
İkincisi ise yapı ürünleri satan şirketle-
rin, mimarlar ile uzun vadeli ve sürdü-
rülebilir iletişimini sağlayan, CRM sis-
temini oluşturan ve iletişim stratejileri 
oluşturan, sürdüren bir danışmanlık 
şirketi. Bu hizmet şirketin marka ve 
pazarlama stratejilerine paralel ilerler.
 
VİTRA İLE KENTİN HAYALLERİ

Uzun yıllar VitrA gibi kurumsal 
bir yapıda çeşitli projeler üretti-
niz.  “VitrA ile Kentin Hayalleri” 
gibi daha önce hayata geçirdi-
ğiniz projeleriniz ile içerik üret-
tiğiniz ya da kürasyonunu üst-
lendiğiniz “Architect @ Work”, 
“Design Week Turkey”, gibi pro-
jeleriniz ve ArcheThink’in bu pro-
jelerdeki yeri ile ilgili neler söyle-
mek istersiniz?

VitrA adına çalıştığım projelerin iki-
si de geniş kapsamlı, çok paydaşlı, 2 
sene ve üstü zaman zarfında devam 
eden projeler. Özellikle proje geliştir-
me ve koordinasyonunu üstlendiğim 
VitrA ile Kentin Hayalleri projesinde 
onlarca mimarla Türkiye’nin 9 farklı 

kentini ziyaret ettik. Düzenlediğimiz 
paneller ile o kentin hayallerini dile 
getirerek kenti farklı katılımcılarla be-
raber konuştuk. Bir şirketin, ticari bir 
amaç gütmeden böyle uzun süreli 
sektörel yatırımlar yapması benim için 
çok ilham vericiydi.

DESIGN WEEK TURKEY

Şirketin kuruluşundan itibaren gerçek-
leştirdiğimiz birçok projenin yanında 
Design Week Turkey ulusal boyutta, 
Türkiye’nin en büyük tasarım organi-
zasyonu olarak çok geniş bir kesime 
hitap ediyor. Proje koordinatörlüğünü 
üstlendiğim organizasyonun Türki-
ye’deki tasarımcılara fırsat tanımasını, 
daha çok şirketin tasarım odaklı çalış-
masını teşvik etmek gibi bir misyonu 
var. Bu misyonu sahnedeki konuşma-
lara, atölyelere, sergilere, etkinliklere 
taşımak hem zor hem de keyifli bir 
süreçti. 

“ARCHITECT@WORK”

Bir diğer proje ise “Architect@Work”, 
Avrupa başta olmak üzere uluslarara-
sı olarak düzenlenen mimarlık etkinli-
ğinde, her yıl belirlenen tema çerçeve-
sinde paneller, seminerler düzenleyen 
bir mimarlık fuarı. 2019 yılında Arc-
heThink’in  düzenlediği panel ve semi-

nerlerde başta genç mimar adayları 
olmak üzere  katılımcılar geleceğin 
mimarlığı üzerine konuşma ve panel-
ler dinleme fırsatı buldu.

“DEĞİŞİM: YENİ 
NORMALİN MİMARLIKTAKİ 
YANSIMALARI”  PROJESİ

Pandemi işinizi ve sektörünüzü 
nasıl etkiledi, çalışmalarınızda 
neler değişti?

Pandemi sürecinde çoğunluğun yap-
tığı gibi çalışmaya evden devam et-
tik. Yüz yüze görüştüğümüz kişiler ile 
ekran ya da telefon üzerinden iletişim 
kurar hale geldik. ArcheThink, bu dö-
nemde bir çok başarılı  projeye imza 
attı. Sürdürülebilirlik konusunda Yeşil 
Rapido 2021 ve  Ekoyapı dergisi ile or-
taklaşa online etkinlik serisi gerçekleş-
tirdik. Sürdürülebilirlik ile ilgili dünyaca 
ünlü isimleri Türkiye’de online olarak 
ağırladık. Nippon Paint için proje kü-
ratörlüğü ve koordinasyonunu gerçek-
leştirdiğimiz “Değişim: Yeni Normalin 
Mimarlıktaki Yansımaları”  Projesi’nde 
ise 40’a yakın mimar ve iç mimar ile 
pandemi koşullarının yaşam alanları-
mıza etkisini konuştuk. Bu konuşmalar 
kitap haline dönüştürüldü ve sektörün 
o dönemini arşivlememizi sağladı. 
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 ‘İYİ YAŞAM’A DAİR HER ŞEY STUDIO CANLI’DA…! 

Studio Canlı firma yetkilileri Nilay Aydoğan ve Erhan Ali Yılmaz yaptıkları çalışmaları, “ “iyi 
yaşam”a dair her konuda canlı canlı 1500’den fazla etkinliği en erişilebilir fiyata sunmak bizim 
katma değerimiz. “İyi yaşam”ı demokratikleştiren girişim diyoruz kendimize” şeklinde özetliyor.

Studio Canlı firma yetkilileri Nilay Ay-
doğan ve Erhan Ali Yılmaz, ile firma-
nın çalışmalarını değerlendirdik.

Studio Canlı’yı kısaca okuyucu-
larımıza tanıtır mısınız?

Studio Canlı fikri uzun zamandır ak-
lımızda olan bir fikir, zaten hayata 
geçişi de pandemiden önce oldu. 
Kendine iyi bakmak, iyi hissetmek, iyi 
yaşam bilincine sahip olmak ve ken-
dini geliştirmek için insanın ihtiyacı 

olan tüm başlıkları tek bir platformda 
birleştiren; bu başlıkları canlı dersler 
ve egzersizler ile, herkesin erişebilece-
ği şekilde, en iyi uzmanlar aracılığıy-
la sunan tek mobil uygulama Studio 
Canlı. Platformu pandemi öncesi 
2019 Haziran ayında “iyi hissetmek 
herkesin hakkı” inancıyla geliştirmeye 
başladık ve Ocak 2020’de hayata ge-
çirdik. Sonra pandemi başladı. Ve her 
şey değişti…Başlarken iyi yaşam prog-
ramlarını insani dokunuşu kaybetme-
den canlı canlı ve online sunmanın 

önemli olacağını hissediyorduk. Pan-
demi ile birlikte yüz binden fazla insa-
nın Studio Canlı’yı kullanmaya başla-
ması bunun net bir ihtiyaç olduğunu 
bize göstermiş oldu. Stüdyo canlıda 
her şey gerçek. Her ders gerçek hayat 
gibi canlı ve etkileşimli. Platformda iyi 
yaşam uygulamaları altında incele-
yebileceğimiz tüm içerikleri sunuyo-
ruz. Mindfulness, meditasyon, nefes, 
yoga, beslenme, fitness, aile ve ço-
cuk, güzellik ve bakım, hobi kulüpleri, 
psikoloji, kişisel gelişim/koçluk, günlük 
tutma gibi onlarca kategoride her ay 
1500’e yakın ders açıyoruz… Mevsim-
ler gibi her ay değişen içerikler, özel 
seriler, sizinle aynı konulara ilgilenen 
insanlarla birlikte öğrenmenin keyfine 
varacağınız bir deneyim Studio Can-
lı’da sizi bekliyor. 

HER AY 1500’DEN FAZLA 
CANLI İÇERİK

Verdiğiniz hizmetleri anlatır mı-
sınız? Müşterilerinize hangi kat-
ma değerleri sunuyorsunuz?

Hepimiz farklıyız. Bize iyi gelen şeyler 
ve ihtiyaçlarımız da öyle, çeşitli… Or-
tak noktamız ise insan olmak. Başka 
insanlarla konuşmak istiyoruz. Soru 
sormak, kendimizi ifade etmek, baş-
kalarının deneyimlerini dinlemek ve 
iyi hissetmek istiyoruz. Studio Canlı’yı 
bunu mümkün kılmak için kurduk. Bu-
rada herkesin farklı eğitmenlerle tanı-
şabileceği, çok tanıdık olanla, ismini 
bile duymadığı dersleri deneyimleye-
bileceği kendilerine iyi geleni keşfe-
debilecekleri bir ortam sunuyoruz. Bu 
deneyimlerin tamamı ev ortamından 
katılabileceğiniz şekilde canlı ve etki-
leşimli. Yani her dersimizde dilerseniz 
eğitmen ve diğer katılımcılarla sohbet 
ede ede bir deneyim yaşıyorsunuz. 
Studio’da iyi yaşamla ilgili ilgilendiği-

niz her konuyu bulabileceğiniz bir ka-
tegori ağacı ve her ay 1500’den fazla 
canlı içerik var. Bir fitness salonunda 
bulabileceğiniz derslerden,  çocuk-
larımızla daha iyi anlaşmamız ve ai-
lemizde daha huzurlu olmamız için 
öğrenmemiz gereken stratejilere, film 
kulübü kitap kulübü gibi hobilerimi-
zi tatmin edeceğimiz alanlara kadar 
çok zengin bir içerik var.

BİZE İYİ GELENİ 
KEŞFEDİYORUZ

Ek olarak nefes çalışmalarından, kli-
nik psikologların açtığı grup dersleri-
ne, meditasyondan, mindfulness ya 
da yoga pratiklerine; hatta hobi ku-
lüplerinden, beslenme, güzellik ya da 
çocuk etkinliklerine kadar size iyi ge-
lecek pek çok konuyu uzmanlarından 
canlı ve etkileşimli olarak alma/pratik 
etme imkanı veriyoruz. Bize iyi geleni 
keşfedebileceğimiz Studio Canlı mobil 
bir uygulama. Yani buradaki derslere 
ister evden, ister ofisten, ister sahil-
den, ister trafikten katılabiliyorsunuz. 
10 dakikanız bile olsa yeter, size uy-
gun bir etkinlik mutlaka Studio Can-
lı’da mevcut. Öyle çeşitli bir yelpaze ki 
birkaç örnekle özetlemeye çalışalım. 
Günlük fitness ve kardio egzersizle-
rinden, pilates ya da qiqong gibi farklı 
egzersizlere, kahkaha yogasından, 
Atatürk’ten liderlik derslerine, çocuk-
lar için mini bale’den, hayır diyebilmek 
gibi bir kişisel gelişim dersine, evde 
mikrofiliz yetiştirmeden, kitap&film 
tartışma derslerine, networking’den, 
nefes egzersizlerine, öz şefkat medi-
tasyonundan özgüven başlığına ka-
dar çok büyük bir yelpazeden bahse-
diyoruz. Sanıyoruz en iyisi uygulamayı 
indirip 7 gün ücretsiz deneyip içeri-
deki çeşitliliği kullanıcılarımızın ken-
di görmesi. Özetleyecek olursak “iyi 
yaşam”a dair her konuda canlı canlı 
1500’den fazla etkinliği en erişilebilir 
fiyata sunmak bizim katma değeri-
miz. “İyi yaşam”ı demokratikleştiren 
girişim diyoruz kendimize.

EN BÜYÜK HEDEFİMİZ 
YURTDIŞINA AÇILMAK

Hedef ve yatırımlarınız hakkın-

da bilgi verir misiniz?

Studio Canlı’nın son kullanıcısı elbette 
bireyler, ancak çalışanlarına iyi yaşam 
hediye etmek isteyen, ekip arkadaşla-
rı ile sadece işi değil hayatı paylaşan 
kurumlar da Studio’ya toplu abonelik 
yoluyla katılıyor. Henüz ilk yılımızda 
30’a yakın büyük kurum ile çalışmış 
olmak bizi çok mutlu ediyor elbette. 
Kurum çalışanları açısından bakar-
sak da, çalışma arkadaşları ile birlikte 
sosyalleşmek, birlikte spor yapmak, 
birlikte hobiler edinmek insanlara çok 
iyi geliyor. Ayrıca Studio Canlı iyi ya-
şam’a kişisel gelişim başlığını da dahil 
ettiği için kurumlar tarafından daha 
da fazla seviliyor. Önümüzdeki gün-
lerde gelişimin wellbeing(iyi yaşam) 
ile birlikte düşünülmesi yeni yaşam 
düzenimizin olmazsa olmazı haline 
gelecek ve pek çok kurum çalışanları-
na özgürce iyi olma ve gelişim sunma 
çözümleri arayacak. Biz Studio Can-
lı ile Türkiye’de bu oluşumun önünü 
açmış olmaktan gurur duyuyoruz. 
Önümüzdeki dönemde iyi yaşam ko-
nusunda getirdiğimiz bu demokratik 
yaklaşımı yurt dışına taşımak en bü-
yük hedefimiz. Şimdiden 8 farklı ül-
keden abonemiz ve yurt dışından ku-
rumsal müşterilerimiz var. İlk yılımızda 
bu kadar sevilmek bizi hem çok mutlu 
ediyor hem de daha çoğunu yapmak 
için çok daha büyük bir motivasyon 
veriyor.

BİRLİKTE YOL ALDIĞIMIZ 
250 ARKADAŞIMIZIN %85’İ 
KADIN

Dünya’da kendisine iyi geleni keşfe-
decek çok insan var ve biz tamamı-
na alternatif sunmaya adayız! Studio 
Canlı’nın bir başka bizim için çok kıy-
metli yanından da bahsetmeden geç-
meyelim. Studio’daki eğitmenler belli 
bir seçim süreci ile uygulamaya dahil 
oluyorlar ve gelir paylaşımı modelimiz 
ile gelir elde ediyorlar. Her eğitmeni-
miz platforma dedike ettiği zaman ve 
ulaştığı kitle ölçütünde küçük rakam-
lardan tam zamanlı bir maaş getirisi-
ne kadar farklı ücretler kazanabiliyor. 
Ve ne mutlu bize ki, istihdamı destek-
lerken kadın uzmanlarımıza da ciddi 

bir alan açmış oluyoruz. Kurucuları-
mızdan biri olan genel müdürümüz 
bir kadın girişimci… Hem uygulama 
ekibinde hem de uzmanlarımızda bir-
likte yol aldığımız 250 arkadaşımızın 
%85’inin kadın olduğunu gururla söy-
leyebiliriz. Kadınlara sadece Türkiye’de 
değil tüm Avrupa’da ders verebilecek-
leri, daha büyük kitlelere ulaşabile-
cekleri bir platform yaratmış olduğu-
muz için de ayrıca çok çok mutluyuz.

HEM BİREYLERE HEM DE 
KURUM ÇALIŞANLARINA 
HİTAP EDEN BİR MOBİL 
UYGULAMAYIZ

Studio Canlı hem bireylere hem de 
kurum çalışanlarına hitap eden bir 
mobil uygulama. İyi hissetmek, yeni 
şeyler öğrenmek, aynı konularla ilgile-
nen insanlarla tanışmak ve kendi po-
tansiyelini keşfetmek isteyenlerin ba-
yıldığı keyifli bir ortam. Genelde 25-45 
yaş arası katılımcılarımız yoğunlukta 
olsa da, yakın dönemde frekansını 
arttırdığımız çocuk etkinlikleri ile kü-
çük arkadaşlarımızı da kapsamaya 
başladık. Ayrıca ailelere çocukları ile 
birlikte yapabilecekleri harika etkin-
likle sunmuş olduk. Böylece Studio 
Canlı 7’den 70’e iyi hissetmek isteyen 
herkesin buluştuğu bir dünya oldu.  
Biz bir sosyal girişimiz. Varoluş amacı-
mız toplumun daha iyi olması, işimiz 
bizi daha iyi hissettirecek servisler ve 
içerikler sunmak… Öte yandan bir 
sosyal girişim olarak bütçemizin bir 
bölümünü de düzenli olarak sosyal 
sorumluluk projelerine ayırıyoruz. Ör-
neğin İzmir depremi sonrası o bölge 
kullanıcılarına uygulamamızı 3 ay üc-
retsiz sunduk. Yine Aralık ayında “en 
çok desteğe bizi destekleyenlerin ihti-
yacı var” dedik ve sağlık çalışanlarına 
uygulamamızı 3 ay ücretsiz sunduk. 2 
senedir gerçekleştirdiğimiz “Mayfest” 
programında bu sene çıtayı yükselt-
tik. “İyi hissetmek herkesin hakkı” 
söyleminin hakkını verecek şekilde 
tüm abonelerimiz arkadaşlarına Stu-
dio Canlı’yı 1 ay ücretsiz hediye ettiler. 
Türkiye’nin İlk ve Tek Canlı İyi Yaşam 
Platformu Studio Canlı ile kendine za-
man ayırmak isteyenleri bekliyoruz.
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ABDUSSAMED BOYU: GIDA MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ, 
SEKTÖRÜNÜN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Gıda Mühendisleri 
Derneği Başkanı 
Abdussamed Boyu, 
Gıda Mühendisleri 
Derneği’nin sektöre ivme 
kazandırdığını ifade etti.

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı 
Abdussamed Boyu ile gıda ve cate-
ring sektöründe yaşanan gelişmeleri 
masaya yatırdık.

Gıda Mühendisleri Derneği’ni 
tanıyabilir miyiz?

Gıda Mühendisleri Derneği, 2013 yı-
lında kendini mesleğine adamış bir 
grup gıda mühendisi tarafından 
kurulmuştur. Gıda ve mühendislik 
alanlarında; gıda mühendisliği mes-
leğinin prensipleri ve teknikleri çerçe-
vesinde katılıma, paylaşıma ve ekip 
çalışmasına dayalı bir anlayışla gıda 
mühendisliği dünyasına öncülük et-
meyi kendisine vizyon olarak belirle-
miş olan derneğimiz, gerçekleştirdiği 

çeşitli faaliyetler ile bu hedefine her 
geçen gün daha da yaklaşmaktadır. 
Meslektaşlarımızla aramızdaki daya-
nışma ile gıda mühendisliği öğren-
cilerine ve yeni mezun mühendislere 
yönelik mesleki eğitimler düzenlemek 
ve sürekli gelişimi kendimize hedef 
bilmek önceliklerimiz arasında yer 
almaktadır. Gıda Mühendisleri Der-
neği, “Gıda mühendislerinin çalıştı-
ğı tüm sektörlerde, bilgilendirmeler 
yapmak üzere eğitim ve söyleşiler” 
yapmaktadır. Oldukça geniş kitlelere 
eğitimler vererek bilinçli ve mesle-
ğinin prensiplerini benimsemiş gıda 
mühendislerinin artmasını sağla-
maktadır. Toplumda eksik olan gıda 
güvenliği kültürünün artırılması için 
okullarda öğrencilere ve toplumun 
bütün kesimlerine yönelik çalışmalar 
yürütmektedir. 

GIDA MÜHENDİSLERİ 
CATERING SEKTÖRÜNÜN 
OLMAZSA OLMAZIDIR

Catering Sektöründe Gıda Mü-
hendisleri nasıl ve ne şekilde 
hizmet sağlıyor?

Cateringte bir Gıda Mühendisi; ha-
zırlanacak gıdaların hammadde 
alımlarının yapılması ve bu alımlar-
da gıda güvenliği ile ilgili şartların 
göz önünde bulundurulması, Ortam 
ve alet-ekipman temizliği ve dezen-
feksiyonunun uygun şartlarda yerine 
getirilmesi, Personel temizliği, sağ-
lık ve hijyen ile ilgili raporlara dikkat 
edilerek gerekli çalışmaların yapıl-
ması, Depolamadaki soğuk şartlara, 
yiyecek hazırlama aşamalarındaki 
sıcaklıklara dikkat edip uygunluğu-
nun sağlanması, Personele hizmet içi 
gıda güvenliği eğitimlerinin verilmesi, 
Günlük yemek listelerinin oluşturul-
ması, Maliyet analizlerinin hazırlan-
ması, Müşteri memnuniyetinin plan-
laması, Yeni ürünlerin denemesinin 
yapılması, Satışa sunulan ürünlerin 
kontrolünü sağlaması, İlgili resmi 

şartların, dokümantasyonun sağlan-
ması konularında hizmet verir.

HİZMET ALDIĞINIZ 
CATERING FİRMALARINI SIK 
SIK HABERSİZ ZİYARET EDİN
Catering sektöründen hizmet 
alan KOBİ’lere özellikle gıda 
mühendisleri olarak nasıl ve ne 
şekilde bir mesaj vermek ister-
siniz?

Toplu yemek firmalarında dikkat 
edilmesi gereken önemli hususlar 
vardır. Bunlardan en önemlisi hijyen-
dir. Yemeklerde kullanılan ürünlerin 
ve malzemelerin temizliğine, çalışan-
ların ve makinelerin hijyenine önem 
verilmelidir. Güvenilir ve şeffaf olmak 
firmalarda birlikte çalışmak için çok 
önemli iki maddedir. Bu vesile ile hiz-
met aldığınız catering firmalarının 
üretim hanelerini sık sık habersiz zi-
yaretlerde bulunun. Ürün bazında 
özellikle köfte harcı ve katkılarını sor-
gulayın. Hizmet almadan önce üre-
tim hanelerini ziyaret edeceğinizi ISO 
22000 ve HACCP standartlarındaki 
gibi ikinci taraf denetim yapabile-
ceğinizi sözleşmenize yazın. Ürünleri 
alırken gıda güvenliği standartları 
tarafından zorunlu olan belgelerin ve 
benzer dokümantasyonların olma-
sına dikkat edin, bu yaklaşım içinde 
olursanız catering firması da teda-
rikçisi olan firmayı denetleyecektir. 
İyi bir catering firması üretimde kul-
landığı maddelerin kalitesine önem 
vermelidir. Taze, günlük ve kaliteli 
ürünler kullandığından emin olmak 
gerekir. Hizmet alacağınız catering 
firması; kaliteye, damak tadına, be-
sin değerlerinde dengeye önem ver-
menin yanında sunumda göze hitap 
etmelidir. 

KAYITDIŞI ÜRETİME DİK-
KAT…!

Catering sektöründe merdiven 

altı üretimler de var. Konuyu 
Gıda Mühendisleri Derneği ola-
rak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Artık birçok ilde küçük, orta ve bü-
yük ölçekli işletmeler halinde hizmet 
veren catering firmaları söz konusu. 
Orta ölçekli catering firmaları kıs-
men kurumsallaşmış, gıda mühendi-
si çalıştırabilen, yasal belgelere sahip 
firmalardır ve merdiven altı diye tabir 
edilen kategoriye genellikle dâhil ol-
mazlar. Toplu yemek sektörünün en 
önemli sorunlarından biri kayıt dışı 
üretimlerdir. Kayıt dışı üretim, Ka-
yıt dışı ekonominin çalışma hayatı-
na yansımaması kayıt dışı istihdam 
şeklinde olmaktadır. Kayıt dışı istih-
dam, rekabet gücünün azalmasına, 
verimsiz ve kalitesiz üretime, sosyal 
güvenlik kapsamının daralmasına 
neden olmaktadır. Denetim yeter-
sizliği, kalifiye eleman yetersizliği, 
düşük kalitede hammadde kulla-
nıp maliyetleri düşüren, gerekli kali-
te belgelerini sağlayamadıkları için 
bunların getirdiği sorumluluğu da 
doğal olarak yerine getiremeyen ye-
mek şirketleri var. Bu şirketler müşte-
riye hijyen, sağlık ve kalite koşullarını 
eksiksiz yerine getiren şirketlerin satış 
fiyatlarının altında fiyatlar sunarak, 
sektörde haksız rekabet oluşmasına 
neden olmaktadır. Bu durum insan 
sağlığı açısından da riskler taşımak-
tadır. Bu noktada müşterilerin cate-
ring firması seçerken dikkat edeceği 
kriterler ön plana çıkmaktadır, ufak 
bir fiyat farkıyla daha ucuza sağlık 
sorunları teşkil edebilecek bir hizmet 
almayı tercih etmekten kaçınmaları 
gerekmektedir. 

‘GIDANIN GÜVENCESİ GIDA 
MÜHENDİSİDİR’

Gıda üreten, işleyen, depolayan ve 
satan her işletmenin her aşamasının 
etkin bir şekilde denetlenmesi gere-
kir. Gıda güvenliğinin sağlanması ve 
halk sağlığının korunmasında birincil 
sorumluluk Tarım ve Orman Bakan-
lığı’na aittir. Bakanlık bunu sağlaya-
cak yasal düzenlemelerin oluşturul-
ması, mevcut boşlukların giderilmesi 
ve yasal mevzuatın uygulanmasına 

dönük etkin denetimler gerçekleştir-
mesi gerekmektedir. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın ilgili kurumları özellikle 
bu tarz hijyen ve sağlık koşulları uy-
gun olmayan şirketleri daha çok de-
netlemeleri gerekmektedir. Elbette 
orta ölçekli hatta butik işletmelerde 
olsun ancak kontroller daha sık ve 
yaptırımlı olmalı. Bu sadece hijyen 
açısından değil gıda mühendisi öz-
lük hakları açısından da denetimler 
olmalı. Örneğin sözleşme gereği İs-
tihdamı Zorunlu Personel(İZP) ola-
rak çalışan gıda mühendislerinin 
maaşları belirli bir seviyede olması 
gerekmektedir. İşletme bu sözleş-
me ücretini bankaya yatırıyor ancak 
mobbing ile gıda mühendisinden 
tekrar bir kısmını elden geri alabili-
yor. Bu, önemli sorunlardan biridir. 
Bu problemin nedenlerinden birine 
dikkat çekmeyi faydalı buluyorum; 
örneğin 1-2 bin kişilik yemek üretimi 
yapan küçük ölçekli hazır yemek iş-
letmesi ile bunun 10 katı tek noktada 
üretim yapan hazır yemek firması da 
bir İZP çalıştırması gerekiyor. Tabii re-
kabet koşularının ağırlığını göz önün-
de bulundurduğumuzda İZP maaşı 
küçük ölçekli firmaya ağır geldiği 
için yukarıda ifade ettiğim sorunlar 
yaşanabiliyor. Bu noktada işletme-
lerin kapasitelerine göre yarı zaman-
lı İZP, kapasitesi yüksek işletmelere 
ise birden fazla İZP bulundurulması 
düşünülebilir. Kamu sağlığının koru-
nabilmesi adına gıda güvenliğinin 

sağlanması zorunluluktur “gıdanın 
güvencesi ise gıda mühendisidir”, bu 
vesile ile gıda mühendisliğinin sek-
tördeki öneminin anlaşılması gerek-
mektedir, istihdamına gerekli özen 
gösterilmelidir.

ÜCRETSİZ CATERING 
AKADEMİ EĞİTİMLERİ 
VERİYORUZ

KOBİ’ler hizmet aldığı gıda mühen-
dislerini ya kendi bünyelerinde bulun-
durmalı ya da hizmet aldığı catering 
firmasından projeleri için dürüst, tec-
rübeli gıda mühendisi isteyip o gıda 
mühendisine de sahip çıkmalıdır. Üst 
işveren edası ile bu mümkündür. KO-
Bİ’lerin catering firmasından bu ta-
lebi karşılıksız kalmaz, bu güven ile 
gıda mühendisi kendini daha rahat 
hissedecek ve size daha kaliteli bir 
hizmet sunulmasında yanınızda yer 
alacaktır. Derneğimiz birçok alanda 
olduğu gibi catering sektöründe de 
çalışan gıda mühendisleri, yeni me-
zun, öğrenci ya da bu sektör hak-
kında bilgi almak isteyen herkes için 
tamamen ücretsiz alanında uzman 
meslektaşlarımız tarafından CATE-
RİNG AKADEMİ eğitimlerini vermek-
tedir. Türkiye’de ve dünyada hızla 
büyüyen ve geniş bir kitleye istihdam 
olanağı sağlayan catering sektörünü 
yakından tanımak ve öğrenmek is-
teyen herkesi Catering Akademi ‘ ye 
bekliyoruz.
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Müşteriyle Oteli Ortak Paydada Buluşturan Otel Borsası: 
HotelForex

Online seyahat platformu HotelForex CEO’su Melih Baş, 
Pazarlık yapma alışkanlığını turizm sektörüne adapte ettiklerini söyledi.

Online seyahat platformu 
HotelForex CEO’su Melih Baş ile 
firmadaki yenilikleri ve gelişmeleri 
değerlendirdik.

YENİLİKÇİ ONLINE SEYAHAT 
PLATFORMU

HotelForex’i okuyucularımıza 
tanıtır mısınız?   

HotelForex, profesyonel, dinamik 
ve otelcilik sektöründen gelen de-
neyimli kadrosuyla online otel re-
zervasyon sistemini üst düzeye 
çıkarmak amacıyla 2018 yılında 

Delaware, Wilmington, ABD’de ku-
rulmuştur. Merkez ofisimiz İstan-
bul’da bulunmaktadır. HotelForex, 
Türkiye’nin hemen her bölgesinde 
hizmet vermeyi başarmış ve ülke 
genelinde otelcilik sektörüne yeni 
bir soluk getirmiştir.

PAZARLIK YAPMA 
ALIŞKANLIĞINI TURİZM 
SEKTÖRÜNE ADAPTE ETTİ

HotelForex; kültürümüzdeki pa-
zarlık yapma alışkanlığını turizm 
sektörüne adapte ederek, otelci ile 
müşterinin pazarlık yapmasına ve 

ortak paydada buluşmasına olanak 
tanıyan, yenilikçi bir online seyahat 
platformudur.  Günümüzde bir-
çok online seyahat sitesi, gelenek-
sel acente kültürüyle ve geleneksel 
acentenin bakış açısıyla hazırlanı-
yor. Oysa artık yeni dönemde turiz-
min yapısı değişti; kitle turizminden 
bireysel turizme oradan da şimdiki 
yeni dönem olan dinamik turizme 
geçildi. Tabii bu süreç, daha dina-
mik bir turizm anlayışını da gerekli 
kılıyor. HotelForex işte tam bu nok-
tada, kurucuları otelcilik sektörün-
den gelip, günümüzün küreselleş-
mekte olan dünyasında teknolojik 

gelişmelere en iyi şekilde adapte 
olmuş ve online otel rezervasyon 
sektörüne yenilikçi bir bakış açısı ile 
ele alan online seyahat acentesidir.

HOTELFOREX KESİNLİKLE 
BİR AÇIK ARTIRIM SİTESİ 
DEĞİLDİR

HotelForex kesinlikle bir açık artırım 
sitesi değildir. Bunun altını çizmek 
istiyorum. Yapay zekâ destekli al-
goritmaları sayesinde son kullanıcı-
nın talep ettiği bir oda ile otelcinin 
mevcut durum ve koşullarını birlikte 
değerlendirerek, en optimum satın 
alımın gerçekleştirilmesine olanak 
sağlayan bir iş modelidir. Dünyada 
ve Türkiye’de bir ilktir. 

PAZARLIK PAZARLAMA 
MODELİ

Online seyahat platformu 
HotelForex, kaliteli hizmeti-
ni sürdürülebilir bir anlayış 
ile artıran Touristica Seyahat 
Acentesi ve sektörde 44 yılı 
geride bırakan Diana Travel 
ile stratejik bir ortaklığa imza 
attı. Konuyu değerlendirir mi-
siniz?

Kurulduğu günden itibaren değişen 
dünyanın izlerini takip ederek, müş-
teri memnuniyetinden ödün ver-
meden, kaliteli hizmetini sürdüre-
bilir bir anlayış ile artıran Touristica 
Seyahat Acentesi ile ve 44 yılı geride 
bırakan Diana Travel ile önemli bir 
işbirliğine imza attık.  Bu işbirliği ile 
HotelForex’in turizm sektöründeki 
yeni iş modeli, hem otelcilere hem 
de tatilcilerin hizmetine sunulur-
ken,  Pazarlık Pazarlama Modeli de 
yaygınlaşacak. Yaptığımız bu işbirli-
ğiyle hedefimiz, kısa zamanda yeni 
iş modelimizi daha fazla otelci ve 
son kullanıcılara ulaştırmak, otel-
cilerin call center, telefon, walk-
in misafirlerinden oluşan pazarlık 
taleplerinin yükünü azaltmak ve 
otellerin günlük iş akışlarını otelci-
nin bakış açısından bakarak pazar-
lıkları dijitalize ederek hayatlarını 

kolaylaştırmak. Ayrıca, bu işbirliği 
ile gelecekteki diğer faz iş modelle-
rinde hedeflere birlikte ulaşıp, yeni 
pandemi dünyasında yeni iş model-
lerinin uygulamasına beraber katkı 
sağlayacağız. 

DİNAMİK TURİZM ADI 
VERİLEN YENİ BİR ÇAĞ 
BAŞLADI

Pandemi, turizm sektörünü 
nasıl etkiledi, değişen ne oldu?

Birçok şirketin uzaktan çalışmasıy-
la birlikte tatil sezonu daha erken 
başladı ve daha geç biteceğini dü-
şünüyoruz. Yeni normale geçilme-
siyle birlikte pandeminin getirdiği 
zor ekonomik koşullardan etkilenen 
tatilseverler, tatil rezervasyonla-
rında ekonomik arayışlarda oldu. 
Öte yandan Kitle Turizmi, Bireysel 
Turizm ve şimdi de Dinamik turizm 
adı verilen yeni bir çağ başlandı. Bu 
yeni dönemde dinamik turizminde, 
oda fiyatlarında hızlı dalgalanmalar 
yaşayacağız. Belirsizlik olduğundan 
son dakika tatilciler de artacaktır. 
Yeni normalleşmede turizmin ele-
mentleri ve normları iyi analiz et-
mek gerekiyor. İlk başta otelcilerin 
nasıl düşündüklerini, nasıl hareket 
ettiklerini ve nelere ihtiyaç duy-

duklarını iyi anlamak gerekmektir. 
Burada daha dijitale yatkın bir kitle 
olduğundan dolayısıyla çoğu alım-
lar online kanallardan gerçekleşti ve 
gerçekleşecek. Önemli faktörlerden 
bir tanesi de villa ile otelci arasında 
oluşan yeni ve ciddi rekabeti öngör-
mek. Pandemiden dolayı 2020’de 
teması azaltmak için birçok kişi villa 
tercih etti. Normalleşme sürecinde 
ise otelcilere ciddi bir talep oluştu.

HOTELFOREX MÜŞTERİ İLE 
OTELİ ORTAK PAYDADA 
BULUŞTURAN BİR OTEL 
BORSASI

HotelForex, müşterilerine han-
gi katma değerleri sunuyor? 
Tercih edilmenizdeki nedenler 
nelerdir?

HotelForex profesyonel kurucula-
rı ve deneyimli kadrosu ile sektöre 
yeni bir soluk getiriyor ve önemli 
bir boşluğu dolduruyor. Otelcinin ve 
son kullanıcının beklentilerini ve ba-
kış açılarını odak noktasına koya-
rak, otelin ve müşterinin, herhangi 
bir aracı olmadan, doğrudan pa-
zarlık yapmasına olanak tanıyoruz. 
HotelForex’te fiyatlar, talep ve arza 
göre anlık olarak değişiklik gösteri-
yor. Son kullanıcı da %30’a kadar 
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indirimlerle istediği fiyatı belirleye-
biliyor. Bu sayede HotelForex, son 
kullanıcıların tek bir fiyat üzerinden 
rezervasyon yapma devrini kapatıp, 
otelcinin de boş odalarını değerlen-
dirmesini sağlayarak, benzersiz iş 
modeliyle hem otellere hem de son 
kullanıcılara yeni fırsat kapıları açı-
yor. Öte yandan HotelForex müşteri 
ile oteli ortak paydada buluşturan 
bir otel borsası. Seyahat acenteleri 
perspektifine dayalı geleneksel bir 
seyahat endüstrisi mevcut. Hotel-
Forex, PPM “Pazarlık Pazarlama 
Modeli” ile sabit fiyatlara karşı bir 
alternatiftir. Müşterinin, istediği 
otelle pazarlık yaparak uygun fiya-
ta konaklaması sağlanırken, otelin 
de boş odalarını değerlendirmesine 
olanak tanıyoruz. Tıpkı bir borsa 
ekranındaki gibi otel fiyatları, talep 
ve arza göre anlık olarak değişi-
yor. Müşteri fiyatı kendi belirlerken, 
otelci de oda durumuna göre ken-
disine uygun olan indirimli fiyatı 
onaylıyor. Bu süreç, hem müşteri-
nin hem de otelcinin kazandığı bir 
pazarlık modeli oluşturuyor. Türkçe 
dahil 5 farklı dilde hizmet veriyoruz. 
Konaklamayı hem ziyaretçiler hem 
de otel işletmecileri için kolaylaş-

ÜLKE OLARAK TURİZMDE
 HAK ETTİĞİMİZ  YERDE DEĞİLİZ 

Turizm, dünyada girişimciliğin gelişiminde e-ticaretle bir-
likte önemli rol oynayan sektörlerin başında gelir. Bugün 
dünyanın en büyük turizm şirketleri bir zamanlar startup 
olan devlerdir ve ekosistemin gelişmesinde de çok kat-
kıları olmuştur. Turizm sektörünün dinamikleri global ol-
duğu için dünyada üretilen çözümler tüm ülkelerde çok 
daha hızlı şekilde kullanılabilir duruma getirilebilmekte-
dir. Bu da yerel turizm girişimlerinin globale açılmasını 
kolaylaştırıyor. Bugün dünyada yaygın şekilde kullanı-
lan çok iyi turizm girişimleri bulunmaktadır. Ancak Tür-
kiye’nin genel turizm hacmine ve bilgi birikimine oranla 
girişim ekosisteminde olmamız gereken yerde değiliz. 
Devlet destekleri ve teşvikleri burada çok önemli olmakla 
birlikte mevcut turizm markalarının da girişimlere olan 
bakış açısını değiştirerek, ekosistemi büyütecek katkılar 
sunmaları gerektiğini düşünüyoruz.

tırıyoruz. Açık artırım mantığında 
değil, otelin ve müşterinin, herhangi 
bir aracı olmadan, doğrudan pa-
zarlık yapmasına ve bulduğu fiyat-
tan değil, istediği fiyattan almasına 
olanak sağlıyoruz.

AVRUPA’DA BİR 
YAPILANDIRMA SÜRECİNE 
GİRİYORUZ VE YATIRIM 
PARTNERİ ARIYORUZ

Hedef ve yatırımlarınız hak-
kında bilgi verir misiniz?

Hedeflerimizin bir tanesi bir yatırım 
sürecine girmek ve yatırım sağla-
mak. Bunun için de Avrupa’da bir 
yapılandırma sürecine giriyoruz ve 
yatırım partneri arıyoruz. Öte yan-
dan Türkiye’deki yatırımcıların daha 
cesaretli olup turizm sektöründeki 
girişimlere yatırım konusunda des-
tek olmaları gerekir.

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu:
“Isı Yalıtımı Hem Cebimizi Hem Çocuklarımızın 

Geleceğini Korur”
Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil 
Mutabakat kapsamında bina-
larda enerji verimliliğine yönelik 
önlemleri de içeren ‘Fit for 55’ 
paketini devreye almasının, bi-
nalarda yalıtım uygulamaları-
nı artıracağını belirten İZODER 
Başkanı Emrullah Eruslu, “Isı ya-
lıtımı, sağladığı enerji verimliliği 
ile dünyanın ve Türkiye’nin gele-
ceği için stratejik öneme sahip 
bir konu. Gerekli adımların atıl-
maması halinde binalarda yo-
ğun enerji tüketimi ve sera gazı 
salımı devam edecek. Ülkemiz 
ekonomisi ve son kullanıcı için 
büyük önem arz eden ısı yalıtı-
mı, hem cebimizi hem çocukla-
rımızın geleceğini korur” dedi. 

Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Muta-
bakat kapsamında uygulanacak dü-
zenlemeler ve emisyon hedefleri ile 
ilgili bir değerlendirmede bulunan 
İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtım-
cıları Derneği) Yönetim Kurulu Başka-
nı Emrullah Eruslu, “Yeşil Mutabakat 
kapsamında hayata geçirilen ‘Fit for 
55’ (Yüzde 55 hedefine uygunluk) pa-
ketinin, AB’nin 1990 seviyelerine kıyas-
la karbon salımını 2030 yılına kadar 

yüzde 55 oranında azaltma hedefiyle 
uygulamaya alındığını hatırlatarak, 
“Küresel ısınmaya karşı söz konusu 
hedeflere ulaşmak için binaların ener-
ji verimli hale getirilmesi büyük önem 
taşıyor. Gerekli adımların atılmaması 
halinde binalarda yoğun enerji tüketi-
mi ve sera gazı salımı devam edecek. 
2030 yılına kadar sera gazı emisyo-
nunun yüzde 55 azaltılması hedefine 
ulaşmak için bina sektöründe emis-
yonların yüzde 60 oranında azaltıl-
ması gerekiyor” diye konuştu.  Ayrıca 
Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Ye-
şil Mutabakat Eylem Planı’na ilişkin 
genelge yayımlamasıyla birlikte ‘Yeşil 
Mutabakat Çalışma Grubu’ oluşturul-
masının, uyum sürecinde önemli bir 
adım olduğunun altını çizen Emrullah 
Eruslu, yalıtım sektörünü temsil eden 
İZODER olarak, ilgili bakanlıklar ta-
rafından sürdürülen çalışmalara her 
türlü desteği vermeyi hazır olduklarını 
vurguladı.  

TÜRKİYE’DE 10 BİNADAN 8’İ 
ENERJİ VERİMSİZ

AB’nin toplam enerji tüketiminin yak-
laşık yüzde 40’ından ve karbondioksit 
emisyonlarının yüzde 36’sından bina-
ların sorumlu olarak görüldüğünü ifa-
de eden Emrullah Eruslu, şunları söy-

BİNALARIMIZ ENERJİ VERİMLİ, ÇEVRE DOSTU OLMALI

Türkiye’de bir metrekarelik bir alanın ısıtılması için harcanan yıllık 
enerji miktarının gelişmiş ülkelerin çok üzerinde olduğunu belirten 
Emrullah Eruslu, “Gerek enerji verimliliği gerekse küresel ısınma ve 
iklim değişikliğine karşı belirlenen hedeflere ulaşmamız için daha 
kalın yalıtım malzemesi kullanarak verimlilik sağlamalıyız. Gelişmiş 
ülkelerde tanımlanmış U değerleri (ısıl geçirgenlik değeri) ile 
ülkemizde tavsiye edilen U değerlerini mukayese ettiğimizde, ülke 
olarak U değerlerimizin iyileştirilmesi gerekliliğini açıkça görüyoruz. 
Öncelikli hedefimiz Türkiye’deki binaların daha az enerji harcayan 

çevre dostu bir yapıya kavuşması olmalı” şeklinde konuştu. 

ledi: “Türkiye’de 10 binadan 8’i enerji 
verimsiz. Küresel ısınmanın etkisiyle 
soğutmada tüketilen enerji katlana-
rak artıyor. Binalarımızı ısı yalıtımlı 
hale getirerek kışın ısıtma, yazın ise 
soğutma için harcanan enerji tüke-
timini düşürebilir, böylece atmosfere 
yayılan sera gazı salımını da azaltmış 
oluruz. Fosil yakıt tüketiminin azalma-
sını sağlayan standart ısı yalıtımı uy-
gulamaları, çevresel sorunlar ile mü-
cadelede en etkin uygulamalardan 
biridir.” Emrullah Eruslu, İZODER’in 
binalarda yalıtım uygulamalarının 
artmasına yönelik sektöre ve topluma 
öncülük etmeye devam edeceğini be-
lirterek, İZODER’in Şekerbank ile ha-
yata geçirdiği EKOkredi kapsamında 
yapılan yalıtım uygulamaları ile bugü-
ne kadar 142 milyon metreküp doğal 
gaz tasarrufu sağlandığına ve 341 bin 
ton karbondioksit salımının engellen-
diğine dikkat çekti.  
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Selman Yar: Türkiye İçinde 2 Bin Bayi ve Dünya 
Genelinde 60 Farklı Ülkedeki Bayilerimizle Sektörün En 

Büyük Firmasıyız
Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “3 bin 500 kalem ürün, Türkiye içinde 2 bin bayi ve 
dünya genelinde 60 farklı ülkedeki bayilerimizle sektörün en büyük firmasıyız. Dünyanın 
en büyük bambu firmasıyız diye gururla söyleyebiliyoruz. Avrupa’nın ilk ve tek bambu 

üreticisiyiz. Sektörün  %82’sini biz oluşturuyoruz” dedi.

Bambum Genel 
Müdürü Selman Yar ile 
firmanın çalışmalarını 
değerlendirdik.

Bambum’u kısaca okuyucuları-
mıza tanıtır mısınız?

Doğal olmayan mutfak gereçlerinde 
bulunan nikelin canlı gıdalardaki vi-
tamin değerlerine zarar verdiğini bili-
yorduk. Bu durumdan hareket ederek 
bambu ağacından bıçak yapabile-
ceğimizi düşündük. Hikâyemiz 10 yıl 
önce sadece bambu bıçaklar ve kes-

me tahtalarıyla başladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 
BAMBU FİRMASIYIZ, 
AVRUPA’NIN İLK VE TEK 
BAMBU ÜRETİCİSİYİZ

Sektördeki büyüklüğünüz nedir?

3 bin 500 kalem ürün, Türkiye içinde 2 
bin bayi ve dünya genelinde 60 fark-
lı ülkedeki bayilerimizle sektörün en 
büyük firmasıyız. Dünyanın en büyük 
bambu firmasıyız diye gururla söyle-
yebiliyoruz. Avrupa’nın ilk ve tek bam-
bu üreticisiyiz. Sektörün  %82’sini biz 
oluşturuyoruz.

İHRACAT ODAKLIYIZ

İhracat çalışmalarınızdan bah-
seder misiniz?

İhracat çalışmalarına yaklaşık 4 yıl 
önce başladık. İhracatta 100 bin dolar 
ile başladık, geçen yıl ihracat rakamı-
mız 3 milyon doları geçti. 2021 hedefi-
miz 5 milyon dolar. Pandemiye kadar 
57 ülkede aktif satışımız vardı. Pande-
mi sürecinde hem bu ülkelerdeki bayi 
sayılarımız arttı, hem de dört ülke 
daha eklenerek faaliyet gösterdiğimiz 

ülke sayısı 61’e çıktı. Satışlarımız Or-
tadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle bir-
likte tüm Avrupa ülkelerini kapsıyor. 
Bunların dışında Seyşeller, Mauritius, 
Fildişi Kıyısı, Çeçenya gibi hedefle-
diğimiz pazarın dışında kalan bazı 
ülkelere de ihracat yapıyoruz. Sahra 
altı Afrika önemli ve gelişmekte olan 
bir pazar. Yakın zamanda ihracata 
başlayacağımız ülkelerin o bölgeden 
çıkacağını düşünüyoruz.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA BAMBU 
KAPLAMALI ELEKTRONİK EV 
ALETLERİ YAPTIK

Üretim rakamlarınızdan bahse-
der misiniz?

Üretim tesisimiz İstanbul Esenyurt’ta 
6.000 m2’lik alanda. Her ay full do-
luluk oranıyla 500 bin adet üretim 
gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda 
ürün gamımıza elektrikli ev aletleri-
ni ekledik. Yaklaşık 100 çeşit ürün ile 
Türkiye’de ilk defa bambu kaplamalı 
elektronik ev aletleri yaptık. 2021 yılı 
içerisinde yine ürün gamımızı ge-
nişletmek ve bununla birlikte kalite-
mizden ödün vermeden ilerlemeye 

YATIRIM ODAKLIYIZ, İSTİHDAM SAYIMIZ İKİ KATINA ÇIKACAK

Hedef ve yatırımlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Kısa vadede elektrikli ev aletlerini ürün gamımıza dahil etmek bizim için 
çok önemli bir adımdı ve bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ta-
bii bunu kendi tarzımızla başarmış olmak yani dünyada ilk olarak elekt-
rikli ev aletlerini bambuyla kaplayarak başarmış olmak çok değerliydi. 
Bununla birlikte emaye ile ilgili çok ciddi bir yatırım yaparak ayda 70 
bin adet emaye ürün satışına ulaştık. En büyük hedeflerimizden birisi bu 
sayıyı yılda 1 milyon adete ulaştırarak, yerli üretimi daha fazla destek-
lemek ve istihdam sayımızı iki katına çıkarmak olacak. Bir diğer büyük 
hedefimiz ise yerli üretim olan bambu ürünlerimizi arttırarak, ihracat 
rakamlarımızı yükselterek ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmeye devam 
etmek olacak ki bu yolda ciddi adımlar atılıyor.

devam etmek istiyoruz. Kurulduğu 
günden beri gelişen teknolojiyi takip 
eden ve her geçen gün büyümeyi sür-
düren fabrikamızı, 2021 yılı içerisinde 
de büyütmeye devam etmek ve aylık 
500 bin parça olan üretimimizi artır-
mak en önemli hedeflerimizden.

Bambu dışında neler üretiyorsu-

nuz, ürün çeşitliliğinizden bah-
seder misiniz?

Bambu dışında porselen, seramik, 
emaye, cam, alüminyum, granit, 
plastik, demir döküm ve elektrikli ev 
aletleriyle birlikte 3.000 çeşidin üze-
rinde ürünümüz bulunmaktadır.



54 55

LOJİSTİKLOJİSTİK

‘KADIN İÇİN TAŞIYORUZ’ PROJESİ
 İZMİR’DEKİ İHRACATÇILARLA BULUŞTU

KAMYON/TIR PARK ALANLARINDA; GÜVENLİĞİN 
TESİSİNDE, “AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ STANDARDI” 

DFDS Akdeniz İş Birimi, 
KAGİDER iş birliği ile 
hayata geçirdiği ”Kadın 
İçin Taşıyoruz” projesini, 
Anadolu’daki kadın 
ihracatçılarla buluşturan 
dijital paneller serisinin 
beşinci durağı İzmir 
oldu. Dijital buluşmada 
proje Ege’nin incisi 
İzmir’deki ihracatçılara 
da tanıtıldı. 

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER 
iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın 
İçin Ta-şıyoruz” projesi Dünya Ga-
zetesi’nin desteği ile Anadolu’daki 
iş dünyası ve kadın ih-racatçılara 
tanıtılmaya devam ediyor. Bu doğ-
rultuda düzenlenen dijital panel-
ler seri-sinin beşinci ayağı Ege’nin 
incisi İzmir’deki ihracatçılar için 
gerçekleştirildi. “Kadın İçin Taşıyo-
ruz- Anadolu Buluşmaları” İzmir 
toplantısına KAGİDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emine Erdem, DFDS 
Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim 
ve Pazarlama Müdürü Özlem Dal-

ga, Simurg Tasarım Firma Sahibi 
Mukadder Özden, Dirinler Ma-kine 
Yönetim Kurulu üyesi Feyzan Dirin, 
Ege İhracatçıları Birlikleri Koordina-
tör Başkanı Jak Eskinazi ve Dünya 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
ve yazarı Hakan Güldağ panelist 
olarak katıldı. 

PROJEYİ GENİŞLETMEYİ 
SÜRDÜRÜYORUZ

Panelde moderatörlük üstlenen 
ve DFDS Akdeniz İş Birimi’ni tem-
sil eden DFDS Akdeniz İş Birimi 
Kurumsal İletişim ve Pazarlama 
Müdürü Özlem Dalga projede kat 
edilen yolu özetleyerek şöyle ko-
nuştu: “Projeyi KAGİDER ile bir-
likte genişletmeyi sürdürüyoruz. 
Proje kapsamında kadın üreticile-
rin ürünlerini, DFDS olarak Pendik, 
Yalova ve Mersin kalkışlı taşımacılık 
ağında ücretsiz olarak Avrupa’ya 
ve Kuzey Af-rika’ya taşıdık. Kıbrıs’a 
da taşıma gerçekleştirdik. Rakam-
ları özetleyecek olursak, şu ana ka-
dar 11 kadın girişimcimizin ihracat 
ürünlerinde 33 lojistik çözüm ortağı 
ile top-lam 17 taşıma gerçekleştir-
dik.”

REKABETÇİ PİYASALARA 
ERİŞMEK İÇİN BÜYÜK 
DESTEK 

Panelde KAGİDER Yönetim Kuru-
lu Başkanı Emine Erdem, özellikle 
pandemi dö-neminde kadın giri-
şimcileri ve ekonomiye katılımlarını 
desteklemenin öneminin daha çok 
ortaya çıktığına değinerek projenin 
değerinin altını çizdi. Erdem, ulus-
lararası bir boyut kazanan “Kadın 
İçin Taşıyoruz” projesinin, kadınla-
rın rekabetçi piyasalara ula-şabil-
meleri ve pazara erişimlerindeki sı-
kıntıları aşmaları için büyük destek 
verdiğini de belirtti. 

KADINLARLA İHRACAT 
ARTIYOR

Ege İhracatçıları Birlikleri Koordina-
tör Başkanı Jak Eskinazi, panelde 
yönetim kurul-larında çok sayıda 
kadın olduğunu ancak özellikle 
konfeksiyon sektöründe bu tab-
lo-nun belirgin olduğunu vurguladı. 

KADINLAR EKONOMİYLE 
HAYATA KATILMALI

Panelde Simurg Tasarım Firma 
Sahibi Mukadder Özden, sektöre 
adım atan gençlerle ilgili olarak 
karşılaştıkları temel eğitimlerine 
dair sorunlara değindi. Panelde Di-
rinler Makine Yönetim Kurulu üyesi 
Feyzan Dirin, makine sektörünün 
çok ataerkil bir yapı-ya sahip oldu-
ğunu ancak yeni nesil iş insanları 
arasında kadınlara daha çok değer 
ve-rildiğini belirtti. Bünyelerinde 55 
beyaz yakalının 20 kadın ve 35 er-
kek çalışandan oluştuğu halde, icra 
kurulunda %50 erkek %50 kadın 
eşit bir temsil oluşturduklarını pay-
laştı. Dirin, bünyelerinde daha çok 
kadın temsilini destekleyerek bir 
ahenk yaka-ladıklarını vurguladı. 

Özel Güvenlik Sektörünün önde 
gelen Sivil Toplum Kuruluşların-
dan biri olan Güvenlik Servisleri 
Organizasyon Birliği Derneği’nin 
(GÜSOD) asli üyesi olduğu Av-
rupa Güvenlik Hizmetleri Kon-
federasyonu (CoESS), European 
Standard for Safe and Secure 
Truck Parking Areas (SSTPA) ko-
nusunda açıklamada bulundu. 
Açıklamada, AB Üye Ülkeleri 
mevzuatında düzenlemeye gidi-
lerek mevcut durumun tespiti ve 
müteakiben yol haritasının be-
lirlenmesine ilişkin tavsiye nite-
liğindeki karar yayınlandı. GÜ-
SOD Başkanı Murat Kösereisoğlu 
ise konu ile ilgili “Ülkemizde de 
AB Üyesi ülkelerindeki benzer 
standartlarda güvenli Kamyon/
TIR Park alanları kurulmalıdır” 
dedi.

Avrupa Özel Güvenlik Sektörünün en 
önemli sivil toplum kuruluşlarından 
biri olan ve Güvenlik Servisleri Orga-
nizasyon Birliği Derneği’nin de üyesi 
olduğu Avrupa Güvenlik Hizmetleri 
Konfederasyonu CoESS tarafından 
yapılan açıklamada; güvenli kamyon/

TIR park yerleri konusundaki stan-
dartların belirlenmesi amacıyla ger-
çekleştirilen toplantıda bu alanlardaki 
güvenlik önlemlerinin yeterliklerinin 
belirlenmesinin ve standardizasyonun 
önemine dikkat çekildi. 

Yapılacak düzenlemeler ile  “Avrupa 
Birliği Ülkeleri Standardı”nın oluştu-
rulmasının önemine dikkat çekile-
rek; “Uygun maliyetli ve güvenli park 
alanlarının oluşturulması ve sayısı 
konusunda bir düzenlemeye ihtiyaç 
duyulduğu belirtilmiştir. Bir sonra-
ki adımın, sertifikasyon prosedürleri 
üzerinde anlaşma tesis edilmesi ve 
ardından ise hem yeni park alanları-
nın inşası hem de mevcut park alan-
larının iyileştirilmesi için Eylül 2021’de 
yapılacak ihale ile sürecin sürdürül-
mesidir” ifadelerine yer verilmiştir. 

CoESS bünyesinde yer alarak konfe-
derasyon faaliyetlerine aktif olarak 
katılan GÜSOD’un ülkemizdeki sek-
tör standartlarının gelişim sürecine 
de katkı sağlamayı sürdürdüğünü 
belirten GÜSOD Başkanı Murat Köse-
reisoğlu; konuyla ilgili şu açıklamada 
bulundu: “Ülkemiz ulaşım ağlarının 
üzerinde yer alıyor ve bu ağlarda 
özellikle TIR/Kamyon trafiği bir hayli 
yoğun. Bu nedenle doğu-batı ekse-

nindeki uzun mesafeli uluslararası 
karayolu nakliyatında güvenli, aynı 
zamanda da yeterli hizmetin verildiği 
park sahalarının tesisi gerekmektedir. 
Bu bağlamda ülkemizde de AB Üyesi 
ülkelerdekine benzer standartlarda 
güvenli Kamyon/TIR Park alanları ku-
rulmalıdır” 

GÜSOD Başkanı Murat Kösereisoğlu
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Yılın İlk Yarısında Yüzde 47 Büyüyen Kärcher Türkiye’nin 
Genel Müdürü Gökmen: “Kärcher Türkiye İçin 2022 

Atılım Yılı Olacak”

BİLANÇOLARIN DÜZELTİLMESİNDE İŞLETMELERE 
ÖNEMLİ İMKANLAR

Kärcher Türkiye Genel Müdürü 
Gökhan Gökmen, 2021 yılı so-
nunda yüzde 40 büyüme hedef-
lediklerini söyledi. Perakende 
pazarında cam silme ve buharlı 
temizlik makinesi ile pazar lide-
ri olduklarını aktaran Gökmen, 
2021’in ilk yarı büyüme rakam-
larının beklentinin çok üzerinde 
olduğunu belirtti. 2022 yılının 
kendileri için bir atılım yılı ola-
cağını ve yeni mağazalar aça-
rak büyüyeceklerini ifade eden 
Gökmen, Türkiye’nin pazar açı-
sından güçlü bir potansiyeli ol-
duğunu aktardı.

Temizlik makineleri sektörü pande-
mi ile büyümesini artırırken, elektrikli 
süpürge alanı Türkiye’de yaklaşık 4 
milyon adetlik bir pazar büyüklüğüne 
ulaştı. Temizlik teknolojilerinde dün-
ya devi olan Kärcher’in Türkiye Genel 
Müdürü Gökhan Gökmen, pandemi 
süresince insanların daha fazla temiz-

lik cihazı satın aldığını vurguladı. Bu 
dönemde Türkiye’de özellikle bireysel 
kullanımın da olduğu buharlı temiz-
lik makinesinin satışında büyük artış 
yaşandığını anlatan Gökmen, “Türki-
ye’de 2 yılda satacağımız cihaz mik-
tarını kısa sürede sattık. Almanya’da 
bu alanda 1 milyon adede yakın yapı-
yoruz. Kärcher bünyesinde 4 bin civa-
rında ürün çeşidi var, bunların yüzde 
98’i Türkiye pazarında da satılıyor” 
dedi. Türkiye’de 22 milyon hane bu-
lunmasının, potansiyelin güçlü oldu-
ğuna işaret ettiğini belirten Gökmen, 
özellikle cam silme  ve buharlı temizlik 
makinelerinde Kärcher’in Türkiye’de 
pazar lideri olduğunu aktardı. Son 6-7 
yıldır büyüme alanında Türkiye’de hızlı 
yol katettiklerini ifade eden Gökhan 
Gökmen, “bu yıl Türkiye’de yüzde 40 
büyüme hedefliyoruz” dedi.

“İLK 6 AYDA YÜZDE 47 
BÜYÜME”

Türkiye’de uzun dönem büyümelerinin 

dalgalanan döviz kuruna rağmen çok 
sağlıklı olduğunu, 2015’den bu yana 
Euro bazında yüzde 110 büyüme kay-
dettiklerini belirten Gökmen, Kärcher 
Türkiye için önümüzdeki yılın atılım yılı 
olacağını ifade etti. Gökmen şu bil-
gileri verdi: “Türkiye’de şu an 11 kon-
sept Kärcher Center mağazamız var. 
İstanbul’da bu yıl 1, 2022’de de en az 
2 adet yeni mağaza açacağız. Bu yıl 
için mütevazi bir hedef koyduk, ge-
çen yıl ile başa baş olsun yeter, de-
dik. Çünkü hedefi temmuz – ağustos 
aylarında belirliyoruz. Genel öngörü-
ler 2021’in süper pozitif olmayacağı, 
ne olacağının bilinmediği bir dönem 
üzerine şekillendi. Ama Kärcher Tür-
kiye’nin ilk 6 ay sonuçları çok başarılı 
gerçekleşti. Türkiye’de temizlik hassa-
siyetinin ön planda olması, nüfusun 
fazlalığı Kärcher Türkiye’nin büyüme 
hızına pozitif katkı sağlıyor. Diğer ta-
raftan alışverişi seven bir ülkedeyiz 
ve kredi kartı kullanımı çok yaygın. 
Bu yılın ilk yarısında Almanya yüzde 
3 - 4 büyürken biz şu anda yüzde 47 
büyümedeyiz. Teknoloji lideri olma 
hedefimiz var.” Türkiye’de profesyonel 
ürünler pazarında yüzde 70, peraken-
de tarafında ise yüzde 30 paya sahip 
olduklarını belirten Gökhan Gökmen, 
“Globalde bu oran 50-50. Türkiye’de 
de bu payı eşitleme hedefimiz var. Bu 
yıl perakendede yüzde 40’ı bulabiliriz” 
dedi. Şu anda Kärcher Türkiye’de 80’i 
aşkın çalışanları olduğunu söyleyen 
Gökmen, gelecek yıl çalışan sayısının 
100 kişiyi aşacağını da aktardı.

7326 sayılı Kanun ile işletmelere sağlanan borç-
ların yapılandırılması ve matrah artırımı imkan-
larının yanı sıra işletme kayıtlarının düzeltilmesi 
imkanı da getirilmiştir. Aşağıda sıralanan ko-
nularda kanundan yararlanarak işletmeler bi-
lançolarını düzeltebilirler.

• İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer 
almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş-
lar,
• Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulun-
mayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar,
• Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulun-
mayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacak-
lar.

 1. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlar-
da yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 
demirbaşlar

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi ko-
mandit şirketler dahil), işletmelerinde mevcut olduğu halde ka-
yıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları 
kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edile-
cek rayiç bedel ile 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bir 
envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine 
kaydedebileceklerdir.
Mükellefler, işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer al-
mayan basılı kitap ve süreli yayınları kendileri veya bağlı oldukları 
meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedelleri üzerinden %4 
oranında katma değer vergisi hesaplayarak ve ayrı bir beyanna-
me ile 31.08.2021 tarihine kadar sorumlu sıfatıyla beyan ederek 
ödemeleri durumunda, söz konusu basılı kitap ve süreli yayınları 
defterlerine kaydedebileceklerdir. Ödenen bu vergi hesaplanan 
katma değer vergisinden indirilebilecek ancak iadeye konu edile-
meyecektir. Bu emtia için 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi-
nin (2) numaralı fıkrası hükmü uygulanmayacaktır.

Beyan edilecek makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli 
üzerinden tabi oldukları KDV oranının yarısı esas alınarak KDV 
hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan 
edilerek, beyanname verme süresi içinde (31.08.2021 tarihine ka-
dar) ödenecektir.

Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, he-
saplanan KDV’nden indirilemeyecektir. Emtia üzerinden ödenen 
vergi genel esaslara göre indirilecektir. Bu emtia, makine, teçhi-
zat ve demirbaşlar için KDV Kanunu’nun 9. maddesinin (2) nu-
maralı fıkrası hükmü uygulanmayacaktır.

Bildirilen kıymetlerin satılması halinde satış bedeli, bunların def-

tere kaydedilen değerinden düşük olamaya-
caktır.

 2. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bu-
lunmayan emtia, makine, teçhizat ve demir-
başlar

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kol-
lektif ve adi komandit şirketler dahil), kayıtla-
rında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut 
olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş-
larını, 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil),
• Emtialar bakımından aynı nev’iden emtialara 
ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gay-
risafi kâr oranını,
• Makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından 
kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuru-
luşunca tespit edilecek rayiç bedellerini dikkate 
alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel 

yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına 
intikal ettirebileceklerdir.

Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği 
hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği 
oranlar esas alınacaktır.

Ödenmesi gereken KDV, ilk taksiti beyanname verme süresi için-
de, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci 
ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir.

 3. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa 
mevcudu ve ortaklardan alacaklar

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 
31.12.2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görül-
mekle birlikte işletmelerinde bulunmayan
• Kasa mevcutları,
• İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla 
(ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından 
alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tu-
tarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer he-
saplarda yer alan işlemlerini, 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih 
dahil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzelte-
bileceklerdir.

Beyan edilecek tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan ver-
gi, beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

Ödenecek vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edi-
lemeyecek; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Çiğdem Üstgül - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
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ERKUL: CEREBRUM TECH’İ TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ 
MARKASI HALİNE GETİRECEĞİZ

Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, “Cerebrum 
Tech’in Türkiye’den çıkan bir unicorn olmasını istiyoruz. Bu bizim önümüze maddi olarak 
koyduğumuz bir hedef değil. Bu bizim için sadece geçilmesi gereken yüksek bir hedef. 
Cerebrum Tech’i Türkiye’nin en değerli markaları arasında konumlandırmak istiyoruz” diyor.

Cerebrum Tech 
Kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Dr. R. Erdem Erkul ile 
firmadaki son gelişmeleri 
değerlendirdik.

Cerebrum Tech’i kısaca tanıtıp, çalış-
malarınız hakkında bilgi verir misiniz? 
Cerebrum Tech, 2021 yılının başında, 
yenilikçi, ilham veren, geleceği şekil-
lendiren bir teknoloji şirketi hayaliyle 
kuruldu. Geleceği şekillendireceğini 
düşündüğümüz 7 ana teknoloji oda-
ğıyla çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Bunlar; yapay zekâ, veri analitiği, 
robotik, blok zinciri, uygulama ge-
liştirme, AR/VR teknolojileri ve siber 
güvenlik. Bu teknoloji odaklarıyla 
şekillenmiş dijital dönüşüm çözüm-
leri sunuyoruz. Ayrıca, sağlık, eğitim, 
savunma, kamu, finans, üretim, oto-
motiv sektörlerinde alanında uzman 
kadromuzla; dijital dönüşüm projele-
rinin teknolojik kapsam, zaman, ma-
liyet, insan kaynakları, risk, iletişim 
ve satın alma planlarının yapılması 
ve uygulanma aşamasında proje 
yönetimi ve uygulama danışmanlığı 
hizmetlerinin verilmesi konularında 
danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Tek-
nolojinin insanların hayat kalitesini 
artıracağını ve geleceği şekillendi-
receğini düşünüyoruz. Tecrübemizi, 
girişimci ruhumuz ve teknolojiyle bir-
leştirerek; dijitalleşme çözümlerine 
global ürünler geliştirmeyi, iş ortak-
larımıza her alanda en iyi çözümleri 
geliştirerek iş hedeflerine ulaşmala-
rında destek olmayı, çalışanlarımızın 
ve iş ortaklarımızın gelişimlerini des-
tekleyerek potansiyellerini gerçekleş-

tirebilecekleri iş ortamını yaratmayı 
hedefliyoruz.

ASIL HEDEFİMİZ, 
GENÇLERE İLHAM VEREN 
BİR TEKNOLOJİ ŞİRKETİ 
OLABİLMEK

Hedef ve yatırımlarınız hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Öncelikle Cerebrum Tech’in Türki-
ye’den çıkan bir unicorn olmasını is-
tiyoruz. Bu bizim önümüze maddi 
olarak koyduğumuz bir hedef değil. 
Bu bizim için sadece geçilmesi gere-
ken yüksek bir hedef. Cerebrum Tech’i 
Türkiye’nin en değerli markaları ara-
sında konumlandırmak istiyoruz. Pek 
tabi bunların hepsi bir şekilde maddi 
yönüyle dikkat çeken hedefler. Ama 
aslında bizim asıl hedefimiz, gençlere 
ilham veren bir teknoloji şirketi olabil-
mek.

GENÇLERİN İŞTAHINDAN 
MEMNUNUZ

Ülkemizdeki genç nüfusun toplam 
nüfusa oranı %15,6 ve bu oran ile 28 
AB ülkesi arasında birinci sıradayız. 
Gençler bizler için çok önemli çünkü 
dijital dönüşümün içinde olan, tek-
nolojiyi en iyi bilen onlar. İşte bundan 
dolayı ülkemizin dijital dönüşüm yol-
culuğunda onların varlığı ve büyük 
teknoloji ekosistemimize dahil olma-
ları son derece önemli. Bugünün ve 
geleceğin iş dünyasını dijital nesiller 
şekillendirmeye başlıyor. Bugün genç-
lerimiz internet, sosyal medyada yer 
alma, oyun oynama üzerinde yüksek 
kullanım oranlarına sahipler. Bu pek 
çok kişiyi tedirgin etmekte ancak biz 
bu duruma çok farklı bir bakış açısıy-
la yaklaşmayı tercih ediyoruz. Aslında 
bu sayede dijital dönüşüm becerilerini 
ve geleceğin mesleklerini daha kolay 
benimsiyorlar. Kodlama, programla-
ma, yapay zekâ, veri bilimi, dijital pa-
zarlama, iletişim gibi alanlarda çevri-
miçi pek çok eğitim alarak kendilerini 
geliştirmelerini önemsiyoruz. Ayrıca 
gençlerimizin teknoloji alanında yeni 
girişimler çıkarmaya yönelik iştahları 

her geçen gün daha da artıyor. İşte 
tam bu noktada, ülkemizin dijital 
dönüşümde katma değer yaratması 
yolunda, gençlerin girişimcilik ruhunu 
yükselterek, onlara hedeflerini ger-
çekleştirmeye inanmaları için ilham 
olmak istiyoruz. Gelecekte hem yerel 
hem de küresel ölçekte bu ekosiste-
mi büyütüp, geliştireceğiz. Ülkemizin 
gerçekten büyük bir potansiyeli var. 
Bu potansiyeli bir an önce çıkarmaya 
ihtiyaç, bizde de bu ihtiyacı giderecek 
bir iştah var. Dinamik, değişime açık 
ve giderek büyüyecek ekosistemimizi 
köklü deneyimlerimiz ve becerilerimiz 
ile oluşturmaya hazırız.

85 MİLYON ÇALIŞAN YERİNİ 
YAPAY ZEKA SİSTEMLERİNE 
BIRAKIYOR

Predica AI Yatırımı hakkında 
neler söylemek istersiniz?

Günümüzde, yapay zeka alanında 
daha fazla kurumun yapay zekaya 
dayalı dijital dönüşüme katıldığını, 
dijital çalışanların dünya genelinde 
artış gösterdiğini, iş ve süreç zeka-
sı konularında değişimin tüm hızıyla 
devam ettiğini görüyoruz. Tüm bu sü-
reçlerin yanı sıra mesleklerin de dönü-
şüme girdiğini gözlemliyoruz. Yapay 
zeka teknolojisi bot izleme uzmanları, 
veri bilimcileri, otomasyon uzmanları 
gibi mesleklerin de önemini arttırıyor. 

Bazı meslekler yapay zekaya dayalı 
otomasyona kurban giderken yeri-
ne yenileri geliyor ve gelecek. Dünya 
Ekonomik Forumu verilerine göre kü-
resel ölçekte 85 milyon çalışan yerini 
yapay zeka sistemlerine bırakırken, 
bu sistemler farklı meslekler yarata-
rak 97 milyon ek istihdam sağlaya-
cak. Bu rakam ve tahminlerden önü-
müzdeki günlerde, yakın gelecekte 
bu teknolojinin ne denli büyüyeceğini 
öngörebiliriz. 

PREDICA AI’IN BİR PARÇASI 
OLMAKTAN HEM KENDİ 
ADIMA HEM DE CEREBRUM 
TECH AİLESİ ADINA ÇOK 
HEYECANLIYIM

Gelelim yapay zekanın dijital dönü-
şüme olan etkisine, yapılandırılmış ve 
yapılandırılmamış verilerden oluşan 
kaynaklar doğru şekilde işlenirse ve 
anlaşılırsa dijital dönüşümü gerçek-
leştirmenize, ihtiyaçları daha iyi anla-
manıza yardımcı olacaktır. Verilerden 
faydalanarak iç görüler, tahminler ve 
hedefler oluşturabilmek için de veriyi 
işleyecek teknolojilere yatırım yapıl-
ması hayati önem taşıyor. Bu haya-
ti gördüğümüz teknolojinin öncüsü 
olmasını istediğimiz Predica AI’ın bir 
parçası olmaktan hem kendi adıma 
hem de Cerebrum Tech ailesi adına 
çok heyecanlıyım.
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EKONOMİNİN VE HAYATIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ…
Zuhal Mansfield-TMG Doğal Taş Madencilik Sanayi

Masallarda bahsedilen şeylerle karşılaşıyorsanız, hayatın 
içinde görüyorsanız, bilin ki teknoloji size de dokunmaya 
başlamıştır. Artık, teknoloji ile masallardaki her şey ger-
çek oluyor: Her soruyu bilen ak sakallı dede, Google olarak 
karşımızda, tek boynuzlu at Unicorn olarak sağdan sol-
dan çıkıp milyar dolarlar ile koşuyor. Dahası da var… So-
nuçta, Alaaddin’in Sihirli Lambasından çıkan cin bize üç 
dilek hakkı sunuyor: Yapay Zeka, Blockchain ve CRISPR… 
Ya bunları seçeceğiz, ya da tarihin bilinmezliğine göçüp 
gideceğiz! 

HER GÜN ‘YENİ BİR İLK’

Bu masalımsı dünyada her gün “yeni bir ilk” haberleri alı-
yoruz. Benim ilgimi çeken ilklerden biri Ukrayna’dan geldi. 
Nüfuz cüzdanını akıllı telefon uygulamasına sokan dünya-
da ilk devlet Ukrayna oldu.  Ülkenin Dijitalleşme Bakanlığı 
da var.  Bunun pek çok yansıması yaşanacak. Bir tanesi 
şu: Ukrayna’daki IT uzmanı sayısının 2024’te bugünkü 200 
binden, 450 bine çıkması sağlanacak. Böylece, IT ihracatı 
5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkmasını planlanıyor. 

Birkaç yıl önce Estonya da, kamusal ve özel bir resmi ni-
telikte işleri cep telefonundan yapmaya başlamıştı. Hep 
bunlar dijitalleşmenin farklı yansımaları… Dijitalleşme, 
sadece rakamlarla ilgili yeni bir yaşam ortamı sağlamı-
yor. Hayatımızı, duygularımızı, işlerimizi ve ilişkilerimi-
zi dönüştüren ve yapısal değiştiren yeni bir interaktif bir 
ağı sağlıyor. Malum “digital” kelimesinin Türkçe karşılığı 
“sayısal”dır. Ama yüklediği o kadar çok anlam var ki sa-
yısal yerine dijital demeyi tercih ettik. Aslında kelimenin 
etimolojik kökenine inersek, bizi niye bu kadar çepeçevre 
sarmaladığını daha iyi anlarız. Kelimenin kökeni Latince 
“Digitus” yani işaret parmağı kelimesinden türetilmiş. Aynı 
kökten Latince index (işaret parmağı), dīcere (söylemek), 
dictare (bildirmek), Eski Yunanca deíknymi, deig- (işaret 
etmek), dikē (yargı), İngilizce teach (öğretmek) kelimele-
rini de sayabiliriz. İşaret etmekle kalmıyor, bildiriyor, yargı-
lıyor, öğretiyor… Kelime hayatımıza ilk olarak 1964 yılında 
“dijital voltmetre” olarak bir reklamda kullanılmıştı. Benim 
hayatıma 80’li yıllarda dijital saatim ile girdi. Çok seyahat 
eden biri yanında sürekli çalar taşıması gerekmemesi, sa-
atimde oyun programlarının olması büyük bir değişimdir. 
Ya şimdi? Size bir teklifte bulunmak istiyorum. Kaç para 
karşılığı, Google arama erişimini bir aylığına bırakırsınız? 
100 lira, 1000 lira… 

CEP TELEFONUNUZU KAÇ PARA 
KARŞILIĞINDA BİR AY KULLANMAMA KARARI 
VERİRSİNİZ?

Peki, cep telefonunuzu kaç para karşılığında bir ay kullan-
mama kararı verirsiniz? 1000 lira, 5000 lira… Şahsen ben 
20 bin lira karşılığında bile kabul edemem… Bir şirketin 
CEO’suna sıfırları ne kadar artırsanız da böyle bir teklifi 
yapmaya çekinirsiniz… Bu bile, dijital hayatın ne kadar 
içinde olduğumuzu anlamaya yeter… Pandemi öncesinde 
Amerikalılar, yalnızca Google ve Wikipedia’da değil, sosyal 
ağlarda, çevrimiçi kurslarda, haritalarda, mesajlaşmada, 
video konferansta, müzikte, akıllı telefon uygulamalarında 
ve daha fazlasında dijital medyada günde ortalama 6,3 
saat geçirdi.  Ya kapanma sırasında bu zaman kaç saate 
çıkmıştır? Dijital ekonomi dediğimizde, Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yapılan tanımın 
en kapsayıcı olduğunu düşünüyorum: “Dijital ekonomi: İş 
sektörlerine ve müşterilere ekonomik katma değer yara-
tan dijital işlemler, işlevler veya uygulamalar.  Bu, cihazları 
ve verileri ve bağlantı altyapısını girdi olarak kullanan hiz-
metleri ve platformları içerir.” Bu tanımı biraz açarsak; veri 
ve bilgileri elektronik olarak yakalayan, ileten ve görüntü-
leyen imalat ve hizmet endüstrilerini ele almalıyız.  Buna 
yarı iletkenler, işlemciler, cihazlar (bilgisayarlar, telefonlar) 

ve etkinleştirme altyapısı olan internet ve telekom ağları-
nı da ekleyerek… Bunu dar anlamıyla kullanan Almanya, 
“Endüstri 4.0” adıyla yeni bir sistemi dünyaya sundu. Böyle 
bir yaklaşım bana, bir sanayi çağı lideri ülkenin, geleneksel 
bağlarından yeni ağlara geçememesi olarak algılıyorum. 
Endüstri 4.0 kavramını zayıflatıcı bir şey söylemek iste-
mem. Bir üretim tesisi Endüstri 4.0’a takılabilir, uygula-
yabilir ve başarılı da olabilir. Ama birey olarak veya ülke 
olarak dijital diye bir kavramı çok daha geniş anlamda 
içselleştirmeliyiz. Dijitalleşmenin sonuçlarının verimlilikten 
çok daha zengin derinliği vardır. Küresel dünya, 90’lı yıllar-
da bilgisayarları internet ağına takıp, dijitalleşmeye doğru 
yönelirken Almanya ne yapıyordu? Doğu Almanya ile bü-
tünleşme ve 27 Avrupa ülkesini Avrupa Birliği çatısı altında 
toplamak ile meşguldü.

ŞU AN DÜNYA YENİDEN DÖNÜŞÜRKEN, BİZ 
NEYLE UĞRAŞIYORUZ?

Oturup düşünmeliyiz! Şu an dünya yeniden dönüşürken, 
biz neyle uğraşıyoruz? Dünyanın dijital gündemine karşı, 
bizim gündemimizde neler var? Matbaayı 250 yıl geç ge-
tiren ecdadımıza söylediklerimizi unutmayalım. Torunları-
mız da dijital çağı kaçırdığımız için bize mislisini söyleye-
ceklerini hatırlatmak isterim. Televizyon programlarında, 
konferanslarda sıkça değindiğim bir konu var: Kodlama 
öğrenin, çocuklarınıza öğretin, konuyu hayatınızın merke-
zine alın diye… Yeni dönemin dilini öğrenmeden, geleceğe 
adım atamazsınız! Bu yıl doğan çocukların yüzde 60 civarı, 
şu an olmayan ve adı bilinmeyen mesleklerle iş hayatla-
rını devam ettirecekler. Bilmediğimiz işlerle, bilmediğimiz 
bir dünyada oluşacak onlarca trilyon dolar bizi bekliyor… 
Bakın, dünyanın en önemli danışmanlık şirketlerinden Mc-
Kinsey’nin tahminine göre yarım milyar ve bir milyar arası 
kişi 2030’a kadar günlük yaşamda kendimizi yapay zekâya 

uyarlayacak. Ekonomi deyince, hesap kitap yapıp, eldeki 
rakamların pozitif olmasına dikkat ederiz. Salt o yönüyle 
bile, bir an evvel konuya eğilmemiz yeterli olabilir.  Ma-
lum dijital ekonominin unsurlarından biri de 5G’dir. 5G’nin 
dünya çapında iki milyar yeni kullanıcının çevrimiçi olma-
sını etkilemesi ve 2030 yılına kadar 2 trilyon ila 4 trilyon 
dolar kümülatif reel GSYİH artışı sağlaması bekleniyor.  Bir 
diğeri de yapay zekanın yüzde 70’lik benimsenmesi ile on 
yılda 13 trilyon dolar katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.  
Hadi dijital ekonominin bir diğer unsuru ile de bir rakam 
paylaşayım: Bir Gartner araştırmasına göre, blok zincirin 
(Blockchain) ticari katma değerinin 2030 yılına kadar 3,1 
trilyon dolar olacağı bekleniyor. Oxford Economics ve Hu-
awei tarafından yapılan bir başka çalışmada, dijital eko-
nomiyi ölçmek için dijital yayılmaların değerini yakalayan 
yeni bir yaklaşım geliştirildi.  Bu çalışmaya göre, yüksek 
dijitalleşme senaryosunda, küresel dijital ekonomi, 2025 
yılına kadar küresel GSYİH’nın yüzde 24,3’ünü oluşturacak 
şekilde büyüyebilir ve bu da 23 trilyon dolara eşittir.  

İLGİNİZİ ÇEKMEDİ Mİ?

Malum bugünlerde Z Kuşağını çok konuşur olduk. 2000 
sonrası doğanlara Z Kuşağı deniyor. Bazıları bu kuşağın 
başlangıcını internetin hayatımıza girdiği 1995 yılına çe-
kiyor. Niye farklı bir ad konulma ihtiyacı hissetti. Onlar 
hayatı ve çevreyi niye bizden farklı algılayıp, farklı düşü-
nüyorlar? Ya bundan sonra doğan kuşak? Adı ne olacak, 
reflekslerine ne kadar yabancı olacağız? Hayat daima 
ışıltılı değildir. Dijitalleşmenin farklı sorunları da var. Sorun 
dediysem, Z Kuşağına sorun olarak bakmıyorum. Bu ayrı 
bir yazı konusu olabilir. Olmazsa olmazı dijitalleşmenin 
hayatımızı sadece ekonomik olarak değiştirmesinin yanı 
sıra duygularımızı, düşüncelerimizi, alışkanlıklarımızı ve 
ilişkilerimizi toptan dönüştürmektedir. 
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YESİDEF’in Çalışkan Başkanı Bozdağ: Çarpanları İle 
Beraber 1.5 Milyon Kişiye İstihdam Sunuyoruz

Bazı insanlar vardır, çalışmayı en bü-
yük ibadet görür… Bazı insanlar var-
dır baktıkça şevklenir, ‘iyi ki ülkemde 
böylesi çalışkan iş insanları var’ dersi-
niz. Bazı insanlar vardır bitmek tüken-
mek bilmeyen enerjisi ile kendilerine 
hayran bırakırlar. İşte bugün size öyle 
bir kişiyi anlatacağız. Bu kişinin adı 
Hüseyin Bozdağ… Kısa adı YESİDEF 
olan Türkiye Yemek Sanayicileri Der-
nekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin 
Bozdağ, bitmek nedir bilmeyen ener-
jisi ile dün olduğu bugün de ülkemiz 
ekonomisine katma değer sağlamaya 
devam ediyor. Sayın Bozdağ, özellikle 
gençlerimizin mutlaka tanıması gere-
ken bir isim. İş aşkı ile yanıp tutuşan, 
çocuk yaşlarda çalışmaya başlayan 
çalışkan başkan, “Çalışmadan hiçbir 
başarı gelmez” diyor. Gazeteci Ahmet 
Doğan’ın sorularını YESİDEF Başkanı 
sayın Bozdağ cevaplandırdı.

Hüseyin Bozdağ kimdir, size ta-
nıyabilir miyiz?

Ömrüm çalışmakla geçti diyebilirim. 

Sivas-Gürünlü’yüz biz. Tipik bir Ana-
dolu ailesiyiz. Babam şofördü. 750 
lira maaş alırdı. Bunun 500 lirasını ge-
cekonduya verirdik. İstanbul’a göçle 
beraber iş yaşamına erken başladım. 
Pazarda limon satmadan ayakkabı 
boyacılığına, çaycılıktan bakkallığa, 
bakkallıktan da yemek sanayine ka-
dar birçok alanda alınterimle çalış-

tım, kazandım… Hobi olarak başladı-
ğım STK’larda bir de baktım ki başkan 
olmuşum. Gerek yöresel gerekse de 
global derneklere üye oldum. İTO’nun 
en genç meclis üyesiyim, İSO’nun en 
genç meslek komitesi üyesiyim, TİM’in 
en genç başkan vekilliğini yapmış 
durumdayım. TOBB’da uzun yıllardır 
görev yapıyorum. Rahmetli babam, 
“Oğlum eğer paran çoksa paranın 
zekatını çok vereceksin, eğer sağlığın 
yerindeyse insalığa hizmet edeceksin” 
derdi. Bu desturla ben de sektörüme 
ve insanlığa hizmet etmeye var gü-
cümle devam ediyorum. Türkiye’de 
Avrupa catering birliğinin yönetim 
kuruluna kadar yükselen ttek isim ve 
firma olarak çalışmalarıma devam 
ettim. Üretmek, çalışmak, çalıştırmak 
bizim için en büyük ibadettir. Dünya 
çapından ihracat yapacağız. Türki-
ye’den dünyaya açılacağız. Dünya 
artık kocaman bir köy. Eğer yapabili-
yorsak o köye muhtar olacağız.

Yurtdışı çalışmalarınız hakkında 
bilgi verir misiniz?

2008 yılına kadar yöresel tatlarımı-
zı dünyaya taşımak gibi bir misyon 
edinmiştik. Gıda ihracatı yaptık, ken-
di markamızla marka yaratarak 22 
ülkeye ihracat yaptık. Krizlerden öğ-
rendiğim bir şey vardı, bir iş adamı-
nın mutlaka bir ayağının yurtdışında 
olması gerekiyor. Benim türevim ne 
gıda. Ben gıda türevinde yurtdışında 
işler yapmaya başladım. Cezzayir, Sır-
bistan, Rusya, 2017’den beri hedefimiz 
Ortadoğu oldu. Katar’a gittik. Katar’a 
giderken Hadımköy-Arnavutköy Sa-
nayici Iş Adamları Derneği’ni de gö-
türdüm. Fıfa 2022 cup’tayız. Ankara 
3 saatlik uçuş mesafesinde yaklşa-
şık 3.5 milyar insan yaşıyor. Özellikle 
gençlerimize sesleniyorum, umutlu 
olmak, çok çalışmak gerek. Dünyayı 
hedeflenerek ortaya çıkmamız lazım. 
Biz, ‘Çok olacağız, dünyanın yemeğini 
de biz yapacağız’ diyoruz.

Sektörün fotoğrafını çeker misi-
niz, sektörün büyüklüğü hakkın-
da neler söylemek istersiniz?

İSO ile sektör olarak karar aldık. Tür-
kiye’de 400 bin direkt çalışanı do-
laylı olarak 1.5 milyon çalışanımız ile 
muazzam büyüklükte bir sektörüz. 
Lojistikten tarıma, hayvancılıktan 
kimyacısına, camcısına, tekstilcisine 
kadar çok geniş bir yelpazede istih-
dam yaratıyoruz. İSO’nun 55 meslek 
komitesinden 46’sında biz varız. Tür-
kiye genelinde 6 bin lisanslı şirketimiz 
var. Yaklaşık 6.5 milyar dolarlık pazar 

işliyoruz. Türkiye’deki iş gücü TÜİK ve-
rilerine göre 20 milyon. Herkes, ça-
lışanına kanuna göre öğlen yemek 
vermek zorunda. Aklınıza gelebilecek 
her yerde biz varız. İstanbul Yemek 
Sanayicileri Derneği de bizim göz be-
beğimiz. Sayın Sedat Zincirkıran Baş-
kan liderliğinde çalışmalarımız dernek 
bazında da sürüyor. 

PANDEMİYE EN HAZIR 
SEKTÖR BİZİZ

Endüstriyel yemek sektörü, pande-
miye en hazır sektördür. Biz, maskeyi 
33 yıl once tanıdık. Eldivensiz, volesiz, 
galoşsuz kişi çalıştırmayız. Bizim do-

kunduğumuz alan direkt sağlıkla ilgili. 
Biz, pandemi içerisinde kahramanlar 
gibi çalıştık. Pandeminin gizli kahra-
manları yemek sanayicileridir. Lokan-
taların kapalı olduğu, paket servisle-
rinin olmadığı bir yerde bizler ortaya 
çıktık ve endüstriyel yemek sanayi 
olarak can kurtardık. Sektör, serma-
ye biriktiremedi. Sermeya sorunumuz 
var maalesef. 

KİMSE UMUTSUZLUĞA 
KAPILMASIN

Meslektaşlarımıza ve özellikle sektö-
rümüze şunu demek isterim: Kimse 
umutsuzluğa kapılmasın. Biz, bitmek 
tükenmek bilmeyen Anadolu’yuz. 
Dünyaya açılmalıyız. Dünyaya açılır-
ken de altyapımızın olması lazım. Ben 
50 yaşından sonra dil öğrenmeye baş-
ladım. Herkesin dil sorununu çözmesi 
lazım. Okullarımızda gastronomi bö-
lümlerinden mezun çok iyi yetişmiş, 
nitelikli kişiler var. Ama dil bilemedi-
ğimiz için maalesef yetişmiş kalifiye 
elemanlarımız atıl vaziyette duruyor. 
Bu gereği de görmemiz gerekiyor. Biz, 
her zorluğu yenen, zorlukları anında 
aşan zeki ve becerikli ve dahası çalış-
kan bir toplumuz. Sektörümüzün çok 
ciddi bir know-how’ı var.  Bunu bir sa-
natçı titizliği ile işlemeliyiz.

Kısa adı YESİDEF olan Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu’nun arı gibi 
çalışkan dinamo Başkanı Hüseyin Bozdağ, çarpanları ile beraber 1.5 milyon kişiye istihdam 

sunduklarını söyledi.
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KOBİ’LERİN TOPRAKLAMA HAKKINDA BİLMESİ 
GEREKENLER…!

1 Trilyon Dolarlık Pazar Cezbetti, 1.000’e Yakın İş İnsanı 
15-16 Eylül’de 5. Afrika Forumu’nda Buluşuyor!

Uğur Doğan / Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi

Topraklama elektrikli cihazların olası bir elektriksel 
kaçaklık tehlikesine karşı alınmış bir önlemdir. Toprak-
lama sisteminin olması kanuni bir zorunluluktur. Top-
raklama sistemini yapılmasının en büyük avantajı ka-
çak oluşması durumunda canlıların 
zarar görmesini engellemektir. Bir 
başka avantajı ise kaçak oluşması 
durumunda kaçağın meydana gel-
diği cihazı da korumasıdır. İşletme-
lerde veya binalarda topraklama 
yetersizliğin veya yapılmamasından 
dolayı yılda birçok ölümler veya ya-
ralanmalar meydana gelmekte ve 
elektriksel yangınların oluşmasına 
neden olmaktadır. Topraklamanın 
nasıl yapılacağına dair yönetmenlik 
bulunmaktadır (Elektrik tesislerinde 
topraklama yönetmenliği).  Toprak-
lama çok sayıda alt başlığa ayrıla-
bilir fakat genel olarak 4 başlıkta 
sınıflandırabiliriz;

- Koruma topraklaması: 
Canlıların çarpılmasını önlemek için 
yapılan topraklama çeşididir. Elekt-
rikli cihazların dış metal kısmının 
toprakla buluşması sağlanarak ya-

pılır.
- İşletme topraklaması: İşletme akım devresinin, 
tesisin normal işletilmesi için topraklanmasıdır.
- Fonksiyon topraklaması: Yıldırım etkilerine 
karşı koruma, raylı sistem topraklaması, İletişim tesis-
leri işletme topraklaması örnek olarak verilebilir
- Temel topraklaması: Beton içine gömülü, top-
rakla (beton üzerinden) geniş yüzeyli olarak temasta 
bulunan iletkendir.  

Topraklama iş güvenliği önlemleri açısından da işlet-
melerin yılda en az 1 defa yeterlilik belgesi olan firma 
veya personel tarafından toprak direnci ölçümü yapa-
bilen cihaz ile ölçülmesi gerekmektedir. Bu raporlar şir-
ket içinde saklanmalıdır. Topraklama direnç değerinin 
belirli bir sınır değeri yoktur. Toprak direncinin 0 ohm 
değerine ne kadar yakın olursa o kadar iyi toprakla-
ma mevcuttur. Tüm kurumlar tarafından kabul edilen 
standart bir topraklama direnci mevcut değildir. Bu-
nunla birlikte, NFPA ve IEEE 5 ohm ya da daha düşük 
bir topraklama direnç değeri önermektedir. 

İnsan sağlığı için, bina girişlerinde ve işletmelerinizdeki 
makinaların enerji girişlerine kaçak akım koruma röle-
si(30mA) eklemeyi unutmayınız!   

İstanbul’da 15-16 Eylül ta-
rihlerinde düzenlenecek 5. 
Dünya Sektörlerarası İşbir-
liği Forumu (WCI Forum), 
Türkiye’deki ihracatçı fir-
malara Afrika’dan 500 po-
tansiyel alıcı ile tanışma 
fırsatı verecek. 

Bosphorus Expo’nun (Boğaziçi İhti-
sas Fuarcılık) düzenleyeceği forum, 
1.3 milyarlık nüfusu, 1 trilyon dolara 
yaklaşan ithalat potansiyeline sa-
hip Afrika pazarı için buluşulan en 
geniş katılımlı organizasyon olacak. 
Afrika’nın 41 ülkesi başta olmak 
üzere Orta Asya, Ortadoğu ve Bal-
kanlar’dan gelecek toplam 1.000’e 
yakın iş insanı, yapı ve inşaattan 
sağlık ve tekstile kadar önemli pek 
çok sektörde 2 gün sürecek ikili iş 
görüşmeleriyle yeni ihracat fırsatla-
rının kapısını açacak

AFRİKA PAZARI ÖNEMLİ 
FIRSATLAR SUNUYOR
 
1.3 milyara ulaşan nüfusu, 1 trilyon 
dolara yaklaşan ithalat potansiyeli 
ile Afrika pazarı, Türk ihracatçıla-
rı için son yıllarda önemli bir fır-
sat kapısı oldu. İstanbul ise 15-16 
Eylül tarihlerinde Grand Cevahir 
Otel’de gerçekleştirilecek ‘5. Dünya 
Sektörlerarası İşbirliği Forumu’na 
(WCI Forum) ev sahipliği yapacak. 
Bosphorus Expo (Boğaziçi İhtisas 

Fuarcılık) tarafından düzenlenecek 
olan forum, Türkiye’de Afrika temalı 
en geniş katılımlı organizasyon ola-
cak. Türkiye’deki ihracatçı firmalara 
Afrika’nın 41 farklı ülkesinden 500 
potansiyel alıcı ile tanışma fırsatı 
verecek olan İstanbul organizas-
yonunda Afrika’nın yanı sıra Orta 
Asya, Ortadoğu ve Balkanlardan 
gelecek 1000’e yakın iş insanı, ikili 
görüşmelerle yeni ihracat fırsatları-
nı ortaya koyacak. 

İNŞAATTAN TEKSTİLE TÜRK 
İHRACATÇISI ŞİMDİDEN 
SIRAYA GİRDİ!

WCI Forum serisini 2017 yılında 
Antalya’da başlattıklarını, 2018 yı-
lında da devam eden serinin 2019 
yılında İstanbul’da gerçekleştiğini 
kaydeden Bosphorus Expo ve Afrika 
Ticaret Merkezleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Utku Bengisu, “Amacımız 
Afrika’dan minimum 500 alıcı fir-
manın katıldığı çok geniş katılımlı 
bir organizasyonu hayata geçir-
mek” dedi. Beginsu, başta inşaat 
malzemeleri ve inşaat makinaları, 
gıda, tarım, tekstil, otomotiv ye-
dek parça ve hızlı tüketim sektörleri 
olmak üzere hayvancılık, mobilya 
ve dekorasyon ve hazır giyim, deri, 
ayakkabı, elektrik malzemeleri, 
sağlık ve medikal, hizmetler sektör-
lerinden talep gelmeye başladığını 
belirtti.

WORKSHOP, SUNUM VE 
İKİLİ GÖRÜŞMELER 2 GÜN 
SÜRECEK

WCI Forum, Afrika’nın 41 ülkesi baş-
ta olmak üzere Orta Asya, Ortado-
ğu ve Balkanlardan gelecek iş in-
sanları ile Türkiye’de güçlü sektörler 
arasındaki işbirliği ve koordinasyo-
nu sağlayıp yeni ihracat fırsatlarını 
ortaya koymak için 2 gün boyunca 
düzenlenecek iş forumları ve ikili iş 
görüşmelerinden oluşacak. Etiyop-
ya, Kenya, Gana, Uganda, Senegal, 
Fildişi Sahilleri, Togo, Mali, Burkina 
Faso, Nijer gibi önemli pazarlardan 
gelecek alıcılara ürün ve hizmet-
lerini sunma imkanı bulup satış ve 
temsilcilik anlaşmaları yapabile-
cek olan ihracatçılar numunelerini 
alıcılara gösterip düzenleyecekleri 
panel ve workshoplar ile pek çok 
müşteriye aynı anda özel sunumlar 
gerçekleştirebilecek. Forum sıra-
sında 2 gün boyunca gündüz ku-
şağında bilgilendirme ve sponsor 
seminerleri, öğleden sonra ise ikili iş 
görüşmeleri yapılacak. 
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Allison Transmission, Tekerlekli ve Paletli Askeri Araçlar 
için Sunduğu Çözümler ile IDEF 2021’de

TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNMEK İSTEYEN 
YABANCILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER 

Allison, tekerlekli ve paletli 
askeri araçlar için sundu-
ğu tahrik çözümlerini IDEF 

2021’de aynı stantta sergileye-
cek.

Yaklaşık 80 yıldır hem paletli hem de 
tekerlekli askeri araçlar için tahrik çö-
zümleri sunan Allison Transmission, 
bu yıl 15’incisi düzenlenen IDEF Ulus-
lararası Savunma Sanayii Fuarı’nda 
yine yerini alacak. Dünya çapında 
600.000’den fazla askeri araçta tah-
rik çözümleri kullanılan Allison, dün-
yanın en iyi tahrik sistemleri üreticisi 
olarak savunma sanayinin değişen ve 
gelişen ihtiyaçlarına yönelik ürünlerini 
de geliştiriyor. 17-20 Ağustos tarihle-
rinde IDEF 2021’de Allison Transmis-
sion, paletli ve tekerlekli araçlar için 
sunduğu çözümleri aynı stantta ser-
gileyecek.  (İstanbul Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi, Salon 7- Stant 700)

ALLISON’IN TÜRKİYE’DEKİ 
LİSANSLI ÜRETİCİSİ 
HEMA HST OTOMOTİV İLE 
KATILACAK

Hafif, orta ve ağır, paletli veya teker-
lekli tüm askeri araçlara yönelik geniş 
tahrik çözümleri yelpazesine sahip 
olan Allison Transmission, IDEF 2021’e 

paletli araçlarda Allison’ın Türkiye’deki 
lisanslı üreticisi Hema HST Otomotiv 
ile katılacak. Allison standında te-
kerlekli araçlar ürün gamından Alli-
son 3000 Serisi™, paletli araçlar ga-
mından ise X1100™-5A4, (Yeni Nesil 
T-155 Otomatik Tahrikli Fırtına Obüsü 
(Fırtına II) programı için şanzıman 
ve M60 tanklarının geliştirilmesi için 
heyecan verici bir çözüm), 3040 MX™ 
ve X200™ 4C çapraz tahrikli tam 
otomatik şanzımanlar sergilenecek. 
Allison ayrıca, paletli araçlara bir hib-
rit-elektrik motoru entegre eden ve 
hem aracı hareket ettirmek için kar-
ma tork hem de modern araçlarda 
elektrik gücü gerektiren, bilgisayar-
lardan yönlendirilmiş silahlara kadar 
çok sayıda sistemi desteklemek için 
yardımcı elektrik gücü sağlayan Yeni 
Nesil Elektrikli Şanzımanı tanıtacak. 
Askeri harekatlar-
da sahada kanıt-
lanmış güvenir-
liliği ile lider Türk 
askeri araç üreti-
cilerinin de tercihi 
olan Allison tam 
otomatik şanzı-
manlar, fuarda 
sergilenen pek çok 
araçta da incele-
nebilecek. FNSS, 
BMC, Otokar, 

Nurol Makina, Katmerciler ve Anado-
lu Savunma gibi Türk araç üreticileri, 
en gelişmiş araç modellerini de Allison 
donanımı ile fuarda sergileyecek. Alli-
son Transmission Türkiye ve Ortadoğu 
Bölge Direktörü Atak Talas, fuar önce-
sinde yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin 
en büyük ve dünyanın en kapsamlı 
dördüncü savunma sanayi fuarı olan 
IDEF’te dünyanın pek çok ülkesinden 
savunma sanayi profesyonelleri ile 
buluşuyoruz. Allison Transmission ola-
rak tüm dünyada sahada kanıtlan-
mış, rakipsiz bir güvenilirliğe sahibiz. 
Sektöre güvenilir, yeni teknolojileri ve 
ürünleri sunmakla kalmıyor, yenilikçi 
tahrik çözümlerimiz ile her zaman as-
keri birliklerin yanında sahada oluyo-
ruz. Aracın uzun ömrü boyunca tah-
rik çözümlerimiz için hizmet sağlıyor, 
askeri araçların üstün performansta 
kesintisiz olarak görevlerine devam 
etmesine destek veriyoruz. Bu da ko-
muta perspektifinden bakıldığında 
askeri birlikler için büyük avantaj sağ-
lıyor” diye belirtti. Allison şanzıman-
lar, gelişmiş elektronik kontrolleriyle 
motorda üretilen yüksek gücün, opti-
mum şekilde tekerleklere ve paletlere 
aktarılmasını sağlayarak üstün per-
formans sağlıyor. Savunma alanın-
daki uygulamalar için yüksek tork de-
ğerleri ve brüt araç ağırlığı kapasitesi 
sunuyor. Tüm arazi tiplerinde, özellikle 
eğimli ve yumuşak zeminde gelişmiş 
hareket kabiliyetinin yanı sıra, paletli 
araçlar için olağanüstü frenleme ve 
sürüş deneyimi sağlıyor. 

Avukat Elvan Kakıcı Şimşek - Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu Kurucusu

Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından 
Av. Elvan Kakıcı Şimşek, Türkiye’de taşınmaz 
edinmek isteyen yabancıların dikkat etmele-
ri gerekenleri ve mağdur olmaları durumunda 
hukuki haklarını KOBİLIFE’a açıkladı.

Yabancıların Türkiye’deki mevzuata ve uygulamaya 
aşina olmamaları nedeniyle meydana çıkabilecek olan 
sorunların önüne geçilebilmesi için taşınmaz edinmek 
isteyen yabancıların dikkat etmeleri gereken bazı hu-
suslar bulunuyor. Türkiye’de gayrimenkule sahip olma-
larının bir önemli yanı da; 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanunu’nun 12. maddesi kapsamında Türk vatandaşlı-
ğının istisnai olarak kazanılmasına imkan verecek ol-
masıdır. Bu kapsamda, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve 
ilgili düzenlemeler altında belirlenen şartların sağlan-
ması halinde, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edi-
nerek Türk vatandaşlığı kazanmaları mümkündür.

Türkiye’den Taşınmaz Edinmek İsteyen 
Yabancıların Dikkat Etmesi Gerekenler

• Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemleri 
mutlaka Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılmaktadır. Tapu 
Sicil Müdürlüğü’nde yapılmayan alım-satım işlemle-
ri hukuken geçersizdir. Bu nedenle gayrimenkul satın 
alacak yabancıların satış bedelini tapu sicil müdürlü-
ğünde tapu kütüğüne imza atar iken ödemelerini tav-
siye ediyoruz. Eğer bu işlemleri bizzat değil bir vekil ile 
yaptıracaklar ise Avukat aracılığı yaptırmaları yerinde 
olacaktır. Gayrimenkul satın almak için alıcı %2, satıcı 
%2 olmak üzere toplam %4 oranında harç ödenecek-
tir. Bu oranlar gayrimenkulün satış bedeli üzerinden 
hesaplanmaktadır.

• Satın alınacak gayrimenkulün tapusu hemen 
alınamıyor ise veya projeden gayrimenkul alınacak ise 
mutlaka noterden gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi 
yapılmasını öneriyoruz. Noterde yapılan gayrimenkul 
satış vaadi sözleşmesi ilerde gayrimenkul tapusu ve-
rilmediğinde alıcıya mahkemeye başvurup gayrimen-
kulün kendi adına geçirilmesi hakkını verecektir. Gay-
rimenkul satış vaadi sözleşmesi noterde yapıldıktan 
sonra Tapu Sicil Müdürlüğü’ne götürülerek tapuya şerh 
ettirilmelidir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi no-
terde düzenlenmek zorunda olup, bu durumda noterler 
tarafından satış bedeli üzerinden binde 5,4 oranında 

harç alınmaktadır.

• Satın alınacak gayrimenkulün tapusu hemen 
alınamıyor ise veya noterden düzenleme şeklinde gay-
rimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılamıyor ise alıcı ve 
satıcı arasında mutlaka yazılı bir sözleşme yapılmalıdır. 
Ancak bu sözleşme ile ; sadece verdiğiniz paranın geri 
iadesini isteme hakkına sahip olursunuz. Yine bu söz-
leşmeler Tapu Siciline şerh ettirilemeyecektir.

• Herhangi bir ödeme yapmadan önce alınacak 
gayrimenkulün tapu kaydını incelemenizi, üzerinde ha-
ciz, ipotek veya sınırlı ayni haklar olup olmadığını öğ-
renmenizi tavsiye ediyoruz. Bunun dışında gayrimen-
kulün geçerli imar durumunun ne olduğunu, askeri 
veya güvenlik bölgelerinde kalıp kalmadığını araştır-
manızı öneriyoruz.

Yabancıların Türkiye’deki mevzuata ve uygulamaya 
aşina olmamaları nedeniyle meydana çıkabilecek olan 
sorunların önüne geçilebilmesi için taşınmaz edinmek 
isteyen yabancıların mutlaka işlemlerini konusunda uz-
man Gayrimenkul Avukatları ile yapmalarını, uzman ve 
güvenilir olduğu bilinmeyen kişi ve firmalar ile çalışma-
malarını öneriyoruz. Taşınmaz edimine ilişkin taraflar 
arasında herhangi bir uyuşmazlık durumunda, duru-
mun adli makamlara taşınması ve Türkiye Cumhuriyeti 
Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.
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OYAK RENAULT, KARSAN İLE
 İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI

KIA’DA YAZ FIRSATLARI DEVAM EDİYOR

Renault Grubu’nun endüstriyel 
ayak izini optimize etme stra-
tejisi kapsamında Oyak Rena-
ult, Türkiye’nin çok markalı araç 
üreticisi konumunda yer alan 
Karsan ile 2022’nin sonundan 
itibaren geçerli olmak üzere 
mevcut Megane Sedan üretimi 
için 5 yıllık bir anlaşma imzaladı.

Bu proje ile mevcut Megane Sedan 
üretiminin Karsan’a devredilerek 
Oyak Renault fabrikasının kapasite-
sinde yeni nesil araçlara yer açılması 
ve üç vardiya şeklinde yoğun çalışma 
düzeninin sürdürülmesi amaçlanıyor. 
Aracın üretimi ve montajından Kar-
san sorumlu olurken, Oyak Renault 

kaporta parçalarının üretim faaliye-
tine devam edecek. Aynı zamanda 
Oyak Renault, üretimi tamamlanmış 
araçların kalitesinden ve parça teda-
rikçileri ile ilişkilerden sorumlu olmaya 
devam edecek. İş birliği kapsamında, 
Megane Sedan’ın üretiminin 5 yıl bo-
yunca Karsan tarafından gerçekleşti-
rilmesi öngörülürken; aracın mevcut 
satış ağı ise bugüne kadar olduğu 
şekliyle devam ettirilecek.

PROJEYLE, YILLIK 55 
BİN ADETLİK ÜRETİM 
HACMİ OLUŞTURULMASI 
BEKLENİYOR

İş birliği anlaşması hakkında değer-
lendirmede bulunan Oyak Renault 
Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun şun-
ları söyledi: “Oyak Renault olarak, 
alanında köklü bir bilgi birikimine 
ve yetkin iş gücüne sahip bir marka 
olan Karsan ile hayata geçireceğimiz 
bu çalışma ile Türkiye ekonomisine 

önemli ölçüde katkıda bulunacağımı-
za ve sektöre farklı bir açılım getire-
ceğimize inanıyoruz.” Karsan CEO’su 
Okan Baş ise, “Çağın mobilite ihtiyaç-
larına uygun global nitelikte elektrikli 
ve yüksek teknolojili ulaştırma çö-
zümlerini sunan Karsan olarak Oyak 
Renault ile gerçekleştireceğimiz bu 
iş birliğinden dolayı mutluyuz. Rena-
ult Megane Sedan modelinin üretim 
sorumluluğunu almış olmak bizleri 
heyecanlandırıyor. İlk adımını atmış 
olduğumuz bu proje ile Oyak Renault 
iş birliğimizin güçlenerek devam ede-
ceğine inanıyorum. Aynı zamanda bu 
güzel gelişmenin Türk otomotiv sana-
yimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz” 
dedi. Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin 
motor üretim hacmi ile Renault Gru-
bu’nun en yüksek kapasitesine sahip 
tesislerinden biri olan Oyak Renault, 
halihazırda Yeni Clio, Yeni Clio Hibrit 
ve Megane Sedan modellerini, ayrıca 
bu modellerde kullanılan motor ve 
mekanik aksamı üretip ihraç etmeye 
devam ediyor. 

Anadolu Grubu şirketlerin-
den Çelik Motor’un marka-
sı Kia, ağustos ayına özel 
Sportage modelinde 100 bin 
TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz 
avantajı sağlarken; Pican-
to, Rio, Stonic modellerini 
50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 
faiz fırsatı ile satışa sunu-
yor.

Kia, yaz bitmeden yeni bir otomobil 
sahibi olmak isteyenleri sevindire-
cek kampanyalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Ağustos ayında binek 
modellerini 12 ay yüzde 0,99 faiz 
avantajıyla satışa sunan Kia, yazın 
keyfini yeni bir otomobille çıkarmak 
isteyenleri yetkili satış noktalarına 
bekliyor.

Kia’dan Sportage’a Özel 
Kampanya

Ağustos ayına özel hazırlanan kam-
panya çerçevesinde Kia’nın amiral 
gemisi Sportage,  ay sonuna kadar 
100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz 
fırsatıyla satışa sunuluyor. Perfor-
mans ve yakıt tasarrufunu bir arada 
sunan 1.6 litre dizel motoru ve oto-
matik şanzımanıyla iddiasını daha 
da arttıran Kia Sportage, her sürüş 
moduna uygun donanım seçenek-
leriyle ayaklarınızı yerden kesiyor.

Picanto, Rio ve Stonic Uy-
gun Vade ve Faiz Avantajla-
rıyla Satışta

Dinamik tasarımı ve geniş iç hac-
miyle Kia Picanto, sınıfının en ferah 
kabinine ve yüksek bagaj kapasi-
tesine sahip Kia Rio, ödüllü tasarı-
mıyla sınırları zorlayan, maceradan 
zevk alan sürücülerin favorisi Kia 
Stonic modelleri ise 50 bin TL’ye 12 
ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa 
sunuluyor. 

KIA_Ceed

_KIA_XCEED

KIA_Picanto

KIA_Sportage

Kia_Rio
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DOĞRU ALGI YÖNETİMİYLE REKABETTE ÖNE ÇIKIN OTOKAR İLK 6 AYDA 1,9 MİLYAR TL CİRO ELDE ETTİ
Sibel Selvi Arslantürk - İnomist İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı

Günümüz koşulları KOBİ’ler için büyük fırsatları bera-
berinde getiriyor. Ancak büyük markalarla benzer kali-
tede ürün ve hizmet hayata geçiren pek çok KOBİ, he-
def kitlesince o kadar da güçlü algılanmadığı için tercih 
edilmeyebiliyor.  Bu sebeple KOBİ’lerin kalite standart-
larına gösterdiği özeni imajına yani algılanış biçimine 
de göstermesi büyük önem taşıyor. Peki KOBİ’ler algı 
yönetimini nasıl yapmalı, nereden başlamalı? 

İŞE KENDİNİZİ TANIMAKTAN BAŞLAYIN

Algı yönetimi çalışmalarına ağırlık vermek isteyen KO-
Bİ’ler işe öncelikle bir swot analizi yaparak başlayabilir. 
KOBİ’lerin bu işlemi bir de rakipleri için yapmalarında 
büyük fayda bulunuyor. Çünkü rakiplerini iyi anlayan, 
onların güncel durumundan haberdar olan markalar 
rekabet dolu bu dünyada hep bir adım önde oluyor.

PEKİ YA PAZARI NE KADAR 
TANIYORSUNUZ?

Yüzünü geleceğe dönmüş, başarılı olmayı ve ürünleri-
ni sınırları olmayan bir dünyadaki tüm hedef kitlesine 
ulaştırmayı amaçlayan KOBİ’lerin hem pazardaki hem 
de tüketici taleplerindeki değişimleri dikkatlice takip 
etmesi ve bu değişime ayak uydurmaya istekli olması 
büyük önem taşıyor. Dinamik ve enerjik bir markanın 
tüketici zihnindeki algısının her daim pozitif olduğunun 
unutulmaması gerekiyor.

DİJİTALLEŞMENİN GÜCÜNÜ YABANA 
ATMAYIN

Teknoloji ve dijitalleşmenin KOBİ’ler için getirdiği avan-
tajlardan biri de hiç şüphesiz sosyal medya kanalları. 
KOBİ’lerin bir kurumsal profil oluşturup gerçek za-
manlı paylaşımlarla hedef kitlesinin dikkatini çekme-
si, müşterilerinin sorularını ve beklentilerini bu hesap-
lar aracılığıyla gerçek zamanlı olarak takip etmesi ve 
her şeyden önce hiçbir kira parası ödemeksizin dijital 
bir vitrine sahip olması algı yönetimi süreçlerini eskiye 
oranla aslında bir hayli hızlandırıyor. 

E-TİCARET KANALLARIYLA DÜNYANIN 
DÖRT BİR YANINDAN MÜŞTERİLER 
KAZANIN

Online alışveriş kanalları, dijital yatırımlara hevesi ve 
biraz da bütçesi olan KOBİ’lerin ellerini güçlendiren 
en önemli donelerden biri. Bu kapsamda online pazar 
yerlerinde ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunan 
KOBİ’lerin ürün isimlerini anlaşılır bir biçimde yazması, 
ürün özelliklerini net bir şekilde açıklaması, doğru fiyat-
landırma yapması, kaliteli görsel kullanması, ürünün si-
pariş ve kargo yönetimini titizlikle yönetmesi gerekiyor.

KRİZ SENARYOLARINIZ HAZIR MI?

Günümüzde yapılan küçük bir hata daha marka bile 
durumu tam olarak anlayamamışken büyük bir kriz 
haline gelebiliyor.  Bu noktada yaşanabilecek kriz se-
naryolarını belirleyip bu durumda alınacak aksiyonlarla 
ilgili hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. KOBİ’lerin ola-
sı bir kriz karşısında şeffaf bir politika benimsemesi algı 
yönetimine büyük katkıda bulunuyor. 

PROFESYONEL YARDIM ALABİLECEĞİNİZİ 
UNUTMAYIN

İşletmelere 360 derece hizmet veren iletişim danış-
manlığı ajansları; markanın itibarı, algısı, pazarda ko-
numlaması, kriz karşısında atacağı adımlar gibi pek 
çok kilit noktayı yönlendiren çalışmalarıyla ön plana 
çıkıyor. Özellikle de işletmenin geçmişine, hedef ve 
stratejilerine uygun olarak yapılan tam kapsamlı ileti-
şim çalışmaları algı yönetiminde bir adım öne geçmeyi 
sağlıyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden Oto-
kar, 2021 yılı ilk 6 aylık sonuçlarını 
açıkladı. Global bir oyuncu olma 
hedefinde cesur adımlarla ilerle-
yen Otokar, pandeminin etkileri-
ne rağmen büyümesini sürdürdü. 
Yılın ilk 6 ayında cirosunu geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla yüz-
de 64 artıran Otokar, ihracatını 
ise yüzde 37 büyüttü. Otokar’ın 
ilk 6 aydaki net kârı 396,5 milyon 
TL oldu. Güvenli üretim uygula-
malarıyla faaliyetlerini sağlıklı bir 
şekilde sürdüren Otokar’ın ulaştı-
ğı sonuçlardan memnuniyet duy-
duklarını belirten Genel Müdür 
Serdar Görgüç; “Ticari ve askeri 
araçta geniş ürün gamımız, tek-
nolojimiz, tasarım kabiliyetimiz ve 
müşteri ihtiyaçlarına uygun geliş-
tirdiğimiz çözümlerle yurt içinde 
ve dışında her geçen dönem daha 
fazla tercih ediliyoruz. Yenilikçi 
ürün gamımız ve satış sonrası hiz-
metlerimizle başarılarımıza yeni-
lerini ekliyoruz” dedi.

Türkiye otomotiv ve savunma sanayi-
inin öncü şirketi olan Otokar, yılın ilk 6 
aylık sonuçlarını paylaştı. Fikri mülkiyet 
hakları kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 
60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren 
Otokar, ticari ve savunma sanayiindeki 
araç teslimatlarıyla 2021’in ilk yarısın-
da cirosunu geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 64 artırdı. Yılın ilk yarısını 1,9 
milyar TL’lik ciro ile kapatan şirket, ihra-
catını geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 37 büyüttü. Otokar’ın ilk 6 aydaki 

ihracatı 152 milyon USD ve net kârı 396,5 
milyon TL olarak gerçekleşti. Otokar’ın 
pandemi koşullarına rağmen güven-
li üretim uygulamalarıyla faaliyetlerini 
sağlıklı bir şekilde yürütüp sürdürülebilir 
büyümesine devam ettiğini kaydeden 
Genel Müdür Serdar Görgüç; “İçinde 
bulunduğumuz bu zor dönemde çalı-
şanlarımızın kıymetli emekleriyle yılın ilk 
altı ayında iyi bir performans elde ettik. 
Mühendislik kabiliyetimiz, yetkin insan 
kaynağımız, geniş ürün gamımız, müş-
teri ihtiyaçlarına uygun geliştirdiğimiz 
çözümler, güçlü satış ağı ve satış sonrası 
hizmetlerimiz ile Türkiye’de ve dünyanın 
60’ı aşkın ülkesinde takdir topluyor, sa-
tışlarımızı artırıyoruz. Geride bıraktığı-
mız 6 ayda İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ESHOT Genel Müdürlüğü’nden aldığımız 
364 adetlik otobüs siparişimizi tamam-
ladık, yurt dışından aldığımız askeri araç 
siparişlerimizin teslimatları devam etti. 
Şehir içi toplu ulaşımda, turizm sektö-
ründe, lojistik alanında teslimatlarımızı 
sürdürdük. Askeri araçlarımız dost ve 
müttefik ülkelerde takdir toplamaya 
devam etti. Türkiye’nin yanı sıra ihracat 
pazarlarında da tercih edilen aracımız 
COBRA II’nin mayına karşı korumalı ara-
cı COBRA II MRAP’ı geliştirip ürün aile-
mize ekledik. Türkiye’nin otonom otobü-
sünün testlerini tamamladık” dedi.

Son 10 yılda cirosunun yüzde 8’ini Ar-
Ge faaliyetlerine ayırarak bu alanda 
1,3 milyar TL’lik harcama gerçekleştiren 
Otokar’ın, geniş ürün gamıyla faaliyet 
gösterdiği segmentlerde Türkiye’nin en 
çok tercih edilen otobüs markası unva-
nını koruduğunu belirten Görgüç şöyle 
konuştu; “ Önümüzdeki süreçte iç pa-
zardaki Ankara EGO Genel Müdürlüğü 

başta olmak üzere yeni siparişlerimiz ile 
liderliğimizi korumak için çalışmaya de-
vam edecek; ihracat pazarlarında büyü-
memizi sürdüreceğiz. Günümüz ve gele-
cek tehditlerine yönelik geliştirdiğimiz ve 
ürettiğimiz savunma sanayiindeki ürün-
lerimiz ile de sektörümüze öncülük et-
meye devam ediyoruz. Başta ordumuz, 
güvenlik güçlerimiz olmak üzere 50’den 
fazla kullanıcımıza en iyi ürün ve hizmeti 
sunmak için çalışıyoruz.”

 Genel Müdür Serdar Görgüç
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Pakır: Alfa Holding Olarak Öncelikli Amacımız 
Ülkemiz Ekonomisine Katma Değer Sağlamaktır

Alfa Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Fatih Pakır Alfa Holding 
ile ilgili, “Alfa Holding olarak, dünya 
standartlarındaki hizmet kalitemizle 
bulunduğumuz tüm sektörlerde hızla 
büyümeye devam ediyoruz. Kuruldu-
ğumuz günden bu yana başarılı çalış-
malara imza atarken, yenilikçi ve ge-
liştirilebilir bakış açısıyla iş dünyasına 
fark katıyor, küresel bir oyuncu olma 
yolunda da hızla ilerliyoruz. Sürdürü-
lebilir kurumsal büyüme sağlamayı ve 
sektörde lider konum edinmeyi planlı-
yor, araştırma ve geliştirme çalışma-
larına da ağırlık veriyoruz. Toplumsal 
ve çevresel konulardaki sorumluluğu-
muzu iş sorumluluğumuzun önemli bir 
parçası olarak görüyoruz.

GLOBAL ÇAPTA HİZMETLER 
VERİYORUZ

Havacılık kapsamında; VIP uçak 
ulaşım hizmetleri, Hava taksi 

hizmeti, Acil uçak hizmeti, Hava 
ambulans hizmeti veriyorsunuz. 
Konuyu değerlendirir misiniz? 

Alfa Havacılık olarak verdiğimiz hiz-
metler arasında bulunan özel jet hiz-
metimiz ile müşteri payı ve pazar payı 
anlamında yüksek bir kesime hitap 
ediyoruz. Ayrıca, sadece yurt içinde 
değil global çapta da hizmet vermek-
teyiz. Bu bağlamda, uçaklarımızı 2 
saat içerisinde hazır hale getirip başka 
bir ülkeye gidebilecek duruma getiri-
yoruz. Bu saatleri ise yurt içinde yarım 
saate kadar düşürebiliyoruz. Bunla-
ra ek olarak, helikopter hizmetimiz 

de bulunuyor. Bu hizmetimize hem 
ulaşım taksi hem hava taksi hem de 
gezi amaçlı havadan bulunduğu ilin 
kuşbakışı görüntüsünü merak edenler 
için kiralama hizmeti sunuyoruz. Talep 
üzerine, hava taksi ile tarifeli uçuşlara 
kıyasla daha kısa uçuşlar için insanla-
ra ulaşım imkanı sağlıyoruz. Hava am-
bulans hizmetimizde ise profesyonel 
sağlık ekibi ve ambulans kadromuz ile 
beklentileri tam anlamıyla karşılamak 
adına hızlı çözümler üretiyoruz. Özel-
likle sağlık turizmi noktasında önemli 
katkılar sağlıyoruz. Bununla birlikte, 
güvenilir ve eksiksiz hizmet anlayışıyla 
hareket ediyoruz.

Alfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Pakır, “Alfa Holding olarak; Savunma, 
havacılık, inşaat hizmetleri, uluslararası yatırım ve danışmanlık, Ar-Ge, mühendislik, çağrı 
merkezi sektörlerinde hız kesmeden devam ediyoruz” dedi. Pakır, “Bulunduğumuz alan 
her ne kadar ticari faaliyetler içeren bir alan olsa da söz konusu faaliyetlerin şirketimiz 
için “araç” niteliğinde olduğunu söylememiz mümkündür. Bizlerin ticari olarak ayakta 
durabilmesi ülkemizin her zaman için güçlü olması ile doğru orantılı olacaktır. Dolayısıyla 

“amaç” en evvel ülkemizin faydasını gözetmektir” yorumunda bulundu.

İş dünyasına yönelik mevcut hiz-
metleriniz nelerdir, bu hizmetle-
re yenilerini ekleyecek misiniz?

Alfa Holding olarak; Savunma, hava-
cılık, inşaat hizmetleri, uluslararası ya-
tırım ve danışmanlık, Ar-Ge, mühen-
dislik, çağrı merkezi sektörlerinde hız 
kesmeden devam ediyoruz.

TÜRKİYE’NİN KALKINMASINA 
KATKIDA BULUNMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ

Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi verir misiniz?

Bulunduğumuz her iş alanında mille-
timize, devletimize ve çevremize katkı 
sağlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz. 
Ayrıca yatırımlarımız, projelerimiz ve 
hizmetlerimiz ile Türkiye’nin kalkınma-
sına katkıda bulunmaya devam ede-
ceğiz. 

AMACIMIZ, ÜLKEMİZE KATMA DEĞER SAĞLAMAK

Konuyla alakalı son  olarak eklemek istediklerinizi 
alabilir miyiz?

Bulunduğumuz alan her ne kadar ticari faaliyetler içeren bir 
alan olsa da söz konusu faaliyetlerin şirketimiz için “araç” 
niteliğinde olduğunu söylememiz mümkündür. Bizlerin ti-
cari olarak ayakta durabilmesi ülkemizin her zaman için 
güçlü olması ile doğru orantılı olacaktır. Dolayısıyla “amaç” 
en evvel ülkemizin faydasını gözetmektir. Biz ve bizler gibi 
firmalar ülkesine olan borcunu doğru yatırımlar ve ticari 
faaliyetleri ile ödeyebilecektir. Alfa Holding, bu bağlamda 
üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar yerine getirdiği 
gibi bundan sonrası için de bu bilinç ile büyümeye devam 
edecektir.
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YERLİ ÜRETİM & MİLLİ 
DÜŞÜNCE BAKIŞ AÇISINA 
SAHİBİZ

İşbir olarak, bu toprakların bir değeriyiz. 
Bu ülkenin markası ve yerli sanayinin 
başarılı bir örneğiyiz. Bugün yurtiçinde 
tüketicilerimize kaliteli ürünü yerli üre-
tim avantajıyla sunarken, yurt dışında 
da Türkiye ürünlerinin algısını en iyi şe-
kilde temsil ediyoruz.

TÜRK SPORUNA KATKI 
SAĞLIYORUZ

Bugün tüm dünyada başarılarıyla göğ-
sümüzü kabartan Türkiye Voleybol Milli 
Takımlarımızın Ana Sponsoru olarak 
Uyku Koçu unvanına sahibiz. Bu saye-
de Türk sporuna ve sporcusuna da eli-
mizden gelen destekleri veriyor, onların 
daha iyi sabahlara uyanması için var 
gücümüzle çalışıyoruz.

ÇEVRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ÜRETİM VİZYONUNA SAHİBİZ

Çevreye duyarlı bir marka olarak sürdü-
rülebilirlik konusundaki çalışmalarımıza 

RÖPORTAJRÖPORTAJ

YATAK UZMANI İŞBİR, ‘HERKES İÇİN UYKU’ DİYOR

İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet 
Tokeri, “Yatak uzmanı İşbir, ola-
rak ‘Herkes için uyku’ diyoruz” 
dedi.

İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri 
firma tanıtımı ile alakalı olarak, “Ya-
tak ve konfor ürünlerinde Türkiye’nin 
ve dünyanın hammadde üreticisi ko-
numuna sahip İşbir Holding’in son tü-
keticiyle buluşan tek markası olan İşbir 
Yatak; 1997 yılında Ankara’da kurulmuş, 
yatak ve uyku konforu alanında ge-
liştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle 
sektöre yeni bir kulvar kazandırmıştır. 
İşbir Yatak, inovasyona dayalı üretim 
felsefesiyle yola çıkmış ve NASA tara-
fından uzaya çıkmakta olan astronot-
ların vücutlarındaki basıncı indirgemek 
için icat edilen viskoelastik malzemeyi 
yataklarda kullanarak bu teknolojiyi ya-
şam alanlarına taşımıştır. 2020 yılı iti-
bari ile yurt dışında, “İşbir Bedding” adı 
ile 26 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Bu ülkelerin oransal dağılımlarına bak-
tığımızda ise, yüzde 60 ile Avrupa Ülke-
leri, yüzde 23,5 ile Asya & Orta Doğu & 
Afrika, yüzde 16,5 ile de KKTC ihracat 
gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında yer 
alıyor.

HERKES İÇİN UYKU

İşbir Yatak olarak pazardaki pa-
yınız nedir, bu payınızı nasıl ar-
tırmayı düşünüyorsunuz, hedef-
leriniz ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi verir misin?

İşbir Yatak olarak üst sınıf bir markayız. 
Gerek ürün kalitemiz gerekse de tüke-
ticilerimize sunduğumuz benzersiz ürün 
deneyimiyle yüksek gelir seviyesine hi-
tap ediyoruz. Bu noktada faaliyet gös-
terdiğimiz pazarda oldukça güçlüyüz. 
Fiyat avantajı sunmakla birlikte tüke-
tici tercihlerini etkileyecek 
sosyal fayda yaratma faa-
liyetleri ve ürün deneyimini 
maksimize edecek olan 
yeni çalışmalarla pazar pa-
yımızı artırmayı planlıyo-
ruz. Öte yandan, “Herkes 
için iyi uyku” mottosuyla” 
pazardaki genişlememizi 
sürdürüyoruz. Farklı beğe-
nilere ve beklentilere uygun 
ürünler üretmek istiyoruz. 
Yakın zamanda markala-
rımız arasına kazandırdığı-
mız Ergo yatak markamızla 
özellikle toplu satışlarla ge-
niş tüketici kitlelerine ulaş-
mayı planlıyoruz. 

‘SAFE SLEEP TUNNEL-SST’ 
TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRDİK

Yatak konusunda ergonomi ve 
sağlık da çok önemli. Sağlık, 
moda gibi konulardaki Ar-Ge ça-
lışmalarınız hakkında bilgi verir 
misiniz?

Koronavirüs salgını ile birlikte, uyku sağ-
lığı ve hijyeni kavramı daha da önem 
kazandı. Bu süreçte, iş yapış süreçleri-
mizde gerekli önlemleri alarak hijyen 
tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. 
Tüm bu önlemleri hijyen unsuruyla des-
tekleyerek tüketicilerin beklentilerine 
uygun çözümler sunmak için ‘Safe Sle-
ep Tunnel-SST’ teknolojisini geliştirdik. 
Geliştirdiğimiz teknoloji ile yataklar, 
UVC ışınları sayesinde daha hijyenik 
hale gelerek tamamen el değmeden 
paketleniyor. Yaptığımız bu çalışmayla 
da markamıza Perakende Güneşi Ödü-
lü’nü kazandırdık. Hijyen unsurunun 
hayatımızın her noktasında varlığını 
artırması ile beraber yüksek sıcaklıktaki 
yıkamalardan etkilenmeyen Thermoli-
te 95 C yorgan, yastık ve yastık kılıfla-
rını tüketicilerimizle buluşturduk. Öte 
yandan sporun günlük yaşamımızdaki 
yerinin arttığı bugünlerde sporcular ve 
sağlığını önemseyen herkes için tasarla-
dığımız özel yatağımız Energy+ sporcu 
yatağı da tüketicilerimizin beğenisine 
sunulmuş durumda.

Tercih edilmenizdeki nedenler ne-
lerdir, rakiplerinizden hangi konu-
larda farklılaşıyorsunuz?

Sahip olduğumuz değerler gibi müşte-
rilerimize sunduğumuz avantajlar da 
tüketici tercihlerinde önemli rol oynuyor.

YATAK SEKTÖRÜNDE 
MÜNHASIR MAĞAZACILIĞIN 
İLK ÖRNEKLERİNDENİZ

Yatak sektörü uzun yıllar, mobilya sek-
törünün bir alt dalı olarak görülüyordu. 
Yatağın insan yaşamındaki kalitesi gün 
geçtikçe daha da anlaşıldı ve yatak ya-
vaş yavaş mobilya sektöründen ayrışa-
rak başlı başına bir sektör haline gelme-
ye başladı. İşbir Yatak olarak, Türkiye’de 
yatak sektöründe münhasır mağazacılı-
ğın öncülerinden biriyiz. Bu anlamda, ül-
kemizde sektörün oluşmasında öncü rol 
üstlendik. Bugün yatağın “promosyon” 
algısından çıkmasının büyük ölçüde sağ-
lanmasında ön ayak olduk. 

‘YATAK UZMANI’ OLARAK 
BİLİNİYORUZ

Dünyada gelişmekte teknolojileri yatak 
sektörüne uyarlayan bir marka oldu-
ğumuz için Yatak Uzmanı olarak bilini-
yoruz. İşbir Yatak ailesi olarak, kalite ve 
müşteri odaklı marka ve ürün konum-
landırması doğrultusunda hareket edi-
yoruz. Aynı zamanda, ürettiğimiz üstün 
teknolojili yataklar ile insan sağlığına ve 
konforuna da oldukça önem veriyoruz. 
Bu konuda NASA’nın bir teknolojisi olan 
Viskoelastik malzemeyi yaşam alanlarıy-
la buluşturan başarılı örneklerden biriyiz. 
Bu misyonla dünyada gelişmekte olan 
uyku teknolojilerini yatak ve uyku kültü-
rüyle buluşturuyoruz. Sindirimi düzen-
leyen soya lifli kumaşlarda anti-stress 
etkili yataklara, uyku kalitesine katkı 
sunan lavanta kokulu yataklardan ma-
saj yapan yataklara, oradan da at saçı 
veya hindistan cevizi lifleriyle üretilmiş 
organik yataklara kadar pek çok farklı 
teknolojiyle donatıyoruz. Bu yenilikçi ta-
sarımlar da Yatak Uzmanı kimliğimizin 
bir parçası.

İŞBİR HOLDİNG ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDA 

Ülkemizin içinde bulunduğu bu durum hepimizi derinden etkiliyor ve 
üzüyor. Sağlık çalışanlarına bulunduğumuz desteklerde ve çeşitli il-
lerde meydana gelen deprem felaketlerinde gösterdiğimiz tutumda 
olduğu gibi, bugün de İşbir Yatak’ın da içinde bulunduğu İşbir Hol-
ding olarak ülkemizin ve milletimizin yanında olmanın sorumluluğu 
içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde TEMA Vakfı aracılığı ile ülkemizde 
zarar gören ormanlarımızın yeniden yeşertilmesi kapsamında ku-
ruluş tarihimiz olan 1968 adet fidan bağışında bulunduk. Yine, tüm 
zor zamanlarda olduğu gibi bugün de, yangın felaketini yaşayan 
bölge halkına elimizden gelen desteği vermeye hazırlanıyoruz. Türk 
Kızılay’ı ile yaptığımız sürekli işbirliği ile yangından etkilenen ve zor 
durumda olan vatandaşlarımız için, içerisinde yatak ve uyku ürün-
leri bulunan yardım araçlarımız yola çıkmaya hazırlanıyor. Bugün 
yaptığımız bu bağış ve destekler, çalışmalarımızın henüz başlangı-
cını oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde yeni bağış ve iş modelleriyle 
tüketicilerimizin farkındalığını yükseltecek çalışmalar yapmayı ve 
bölge halkına yapılacak desteklerde yine rol almayı planlıyoruz.

hız kesmeden devam ediyoruz. ISO TSE 
14001 Çevre Yönetim Sistemi ve karbon 
ayak izi ölçümleme çalışmalarımız gibi 
pek çok çevreci ve sürdürülebilir hare-
ketimiz yatak sektöründe bir ilk olma 
özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra çevreci 
hammadde kullanımları ile de doğaya 
dost üretim yapmaya özen gösteriyo-
ruz. Sürdürülebilir bir yaşam için alma-
mız gereken tüm sorumlulukları almaya 
devam edecek, bu konudaki vizyonu-
muzu yansıtacak yeni projelerin yanı 
sıra ülkemizin çevre konusunda atacağı 
tüm önemli adımlarda ve desteklerde 
öncü rol oynayacağız.
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Levent Kahrıman: Yatırım Odaklıyız, Ülkemizden 
Kazandığımızı Yine Ülkemize Yatırıyoruz

Yatırım odaklı olduklarını ve 
sektörden kazandıklarını yine 
sektörün geleceği için yatırı-
ma dönüştürdüklerini ifade 
eden Laber Organik Genel 
Müdürü Levent Kahrıman, 
“Iva Natura Türkiye’de üreti-
len sertifikalı organik kozme-
tik ürünleri arasında öncü bir 
marka haline geldi. Marka-
mız, Türkiye dışında da yak-
laşık 15 ülkede tüketicileriyle 
buluştu. Ar-Ge birimimizde 
aktif olarak çalışan, dün-
yadaki trendleri takip eden, 
yeni ürün ve formüller üzeri-
ne çalışan, alanında uzman 8 
kişilik bir ekibimiz var. Ayrıca, 
akredite bir laboratuvarımız 
mevcut. Sürdürülebilirlik ko-
nusu en hassas olduğumuz 
noktalardan biri. Bununla 

ilgili, politikamız ve hedef-
lerimiz mevcut. Bu hedefle-
re adım adım ilerlemek için 
gerekli aksiyonları alıyoruz. 
Hali hazırda çalıştığımız, söz-
leşmeli tarım yaptırdığımız 
çiftçilerimiz mevcut. Kozme-
tik bitkilerinin sürdürülebilir 
tarım yolu ile elde edilmesi, 
uygun tarım alanlarının be-
lirlenmesi ve çiftçilerin ka-
zanımlarının artması ile ilgili 
aktif çalışıyoruz. Firmamız en 
son güneş enerjisine yöne-
lik yatırımlar gerçekleştirdi. 
Fabrikamızın tüm elektriğini 
güneş enerjisi ile elde eder 
duruma geliyoruz. Bitki eks-
trasyonu ile ilgili yeni bir fab-
rika yatırımımız var. Eylül gibi 
bu alanda da faaliyete geçi-
yor olacağız” dedi.

Laber Organik Genel Müdürü Levent 
Kahrıman, “Üniversitede kimya bölü-
münde okurken, bu alanın cazibesine 
daha da çok kapılmıştım. Yeni formül-
ler, yeni ürünler geliştirmek üzerine 
çok fazla yayın okuyup, sektörde bu 
alanda kendimi yetiştirmeye çalıştım. 
Bir gün berberdeyken krem ve kolon-
yayı karıştırıp yüzüme sürdüklerinde 
neden olmasın ki diyerek kolonyalı 
krem üretme fikri aklıma geldi. 2005 
yılında 1500 Dolar sermaye ile Laber 
Kimya Firmasını kurdum. Laber’in ku-
ruluş felsefesinde yenilikçilik, özgün-
lük, müşteriyi şaşırtmak ve çevreye 
saygılı bir üretim anlayışı var. Nitekim 
geldiğimiz noktada bunu tüm pay-
daşlarımıza aktarabildiğimizi düşü-
nüyorum” dedi.

Halihazırda 31 Çeşit Organik 
Sertifikalı Cilt, Saç ve Bebek 
Ürünümüz Bulunuyor

Ürünleriniz ve ürün gamınız 
hakkında bilgi verir misiniz? Iva 
Natura serisi’ni değerlendirir 
misiniz?

Iva Natura Türkiye’de üretilen serti-
fikalı organik kozmetik ürünleri ara-
sında öncü bir marka haline geldi. 
Markamız, Türkiye dışında da yaklaşık 
15 ülkede tüketicileriyle buluştu. Bu 
ürünlerin özünde Anadolu var. Ana-
dolu’nun hikayelerinde, mitlerinde, 
şifa ve güzellik anlayışında yer bulmuş 
özgün bitkiler bu ürünlerin temelini 
oluşturdu.  1 yılı geçen Ar-Ge pazar-
lama yönlü çalışmalarımızla mevcut 
konseptimize oldukça ses getiren do-
kunuşlar yaptık. Gerek organik içeriği 
gerek ambalaj tasarımı konusunda 
yaptığımız çalışmalar müşterilerimiz-
den tam not aldı. Bu konseptimizde 
hali hazırda 31 çeşit organik sertifi-
kalı cilt, saç ve bebek ürünü bulunu-
yor. Bir ailenin evinde olması gereken 
tüm bakım ürünleri bu konseptimizde 
mevcut.  Vurgulamak gerekirse ta-

mamı organik sertifikalı, vegan, hay-
vanlar üzerinde test edilmemiş (PETA 
onaylı), glüten içermeyen ürünler.

Akredite Bir Laboratuvarımız 
Mevcut, Sanayi-Üniversite 
İşbirliğine Önem Veriyoruz

Bilimsel gelişmeler, laboratuvar 
hizmetleri ve ar-ge çalışmaları-
nız hakkında bilgi verir misiniz?

Ar-Ge birimimizde aktif olarak çalı-
şan, dünyadaki trendleri takip eden, 
yeni ürün ve formüller üzerine çalışan, 
alanında uzman 8 kişilik bir ekibimiz 
var. Ayrıca, akredite bir laboratuva-
rımız mevcut. Kozmetik sektörünün 
gerektirdiği birçok testi kendi bün-
yemizde yapabiliyoruz. Güncel geliş-
meleri, mevzuat değişikliklerini başta 
Avrupa olmak üzere aktif olarak takip 
ediyoruz. Buna ek olarak sanayi-ü-
niversite işbirliğine önem veren ve 
bunun gerekliliğine inanan bir firma 
olarak akademik camia ile iç içeyiz. 
Birçok konuda farklı uzmanlıkları olan 
üniversite birimleri ve akademisyen-
lerle ortak çalışmalar da yürütüyoruz. 

Bitki Ekstrasyonu İle İlgili Yeni 
Bir Fabrika Yatırımımız Var

Hedef ve yatırımlarınız hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Sürdürülebilirlik konusu en hassas ol-
duğumuz noktalardan biri. Bununla 
ilgili, politikamız ve hedeflerimiz mev-
cut. Bu hedeflere adım adım ilerlemek 
için gerekli aksiyonları alıyoruz. Hali 
hazırda çalıştığımız, sözleşmeli tarım 
yaptırdığımız çiftçilerimiz mevcut. 
Kozmetik bitkilerinin sürdürülebilir ta-
rım yolu ile elde edilmesi, uygun tarım 
alanlarının belirlenmesi ve çiftçilerin 
kazanımlarının artması ile ilgili aktif 
çalışıyoruz. Firmamız en son güneş 
enerjisine yönelik yatırımlar gerçek-
leştirdi. Fabrikamızın tüm elektriğini 
güneş enerjisi ile elde eder duruma 
geliyoruz. Bitki ekstrasyonu ile ilgili 
yeni bir fabrika yatırımımız var. Eylül 
gibi bu alanda da faaliyete geçiyor 
olacağız.

Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması

Türkiye’nin potansiyeli itibariyle organik kozmetik konusunda dünya-
da söz sahibi olacak kaynaklara ve altyapıya sahip. Biz bu sektörün 
temsilcisi olarak ülkemizde ve dünyada gücümüzü ve potansiyelimizi 
anlatmak ve farkındalık oluşturmak adına birçok platformda tecrübe-
lerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Iva Natura Kozmetik Kısa Film 
Yarışması farkındalığa yönelik çalışmalarımızdan biri. Bu yıl 3.’sünü 
düzenliyoruz. Amacımız Anadolu bitkilerinin şifa ve güzellikteki yerini 
insanlarla anlatmak. 
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Cengiz Holding Türkiye’nin İlk Hibrit Enerji Santralini 
Kurdu, 400 Bin Hanenin Yıllık Tüketimi Karşılanabilecek

Cengiz Elektrik Genel Müdürü Mustafa Eskiçırak, “Başta iklim değişikliği olmak üzere pek çok 
nedenlerle yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de 

de yenilenebilir enerji kaynakları yeni yatırım planları arasında önceliği almaya başladı.

 Biz de grup olarak önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji kaynakları temelli projelerimizin 
sayısını artırmayı planlıyoruz” dedi.

Cengiz Elektrik Genel 
Müdürü Mustafa Eskiçırak 
ile Türkiye’nin ilk hibrit enerji 
santralini konuştuk.

Türkiye’nin İlk, Dünyanın 
İse En Büyük İkinci Hibrit 
Enerji Santralini Kurduk

Cengiz Holding Türkiye’nin ilk hib-
rit enerji santralını kurdu. Santralın 
büyüklüğü, maliyeti ve ne kadar sü-
rede kurulduğu hakkında bilgi verir 
misiniz?
Bingöl’de bulunan ve geçtiğimiz 

yıl 510 megavat kurulu güce sahip 
olarak elektrik üretimine başlayan 
Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroe-
lektrik santrali (HES) projesine 80 
megavatlık güneş enerji santrali-
ni (GES) ekleyerek Türkiye’nin ilk, 
dünyanın ise en büyük ikinci hibrit 
enerji santralini kurduk. Tamamen 
Türk mühendisler tarafından yapı-
lan ve 6 ay gibi rekor sürede bitiri-
lerek işletmeye açılan proje elektrik 
üretimine başladı. Cengiz Holding 
ve Özaltın Holding’in ortaklığıyla 
gerçekleştirilen projenin tamam-
lanmasıyla HES ve GES’in toplam 
kurulu gücü 590 megavata ulaştı.

Hibrit santral fikri nasıl oluş-
tu? Bu bağlamda yapılan fi-
zibilite ve ArGe çalışmalarını 
değerlendirir misiniz?

Hibrit santraller tüm dünyada 

yaygınlaşmakta olan bir uygula-
ma. HES’lerde çevresel ve iklimsel 
faktörler nedeniyle kapasite kulla-
nım oranları düşüktür. Su rejiminin 
mevsimsel değişimi nedeniyle bir-
çok HES projesinin kapasite fak-
törleri %25-35 arasındadır. Mevcut 
kapasite kullanım oranını artırma-
nın en uygun çözümü yardımcı kay-
naklar kullanmaktır. İklimsel olarak 
ters verimde çalışan yardımcı kay-
nak kullanımı ise projenin üretim 
rejimini daha verimli hale getirir. 
Kuraklıkla yağışın birbirini dengele-
mesi ve ilave enerji iletim alt yapı 
maliyetleri oluşturmadan mevcut 
kapasiteyi maksimum düzeyde kul-
lanılabilecek bir üretim tesisi oluş-
turulur. Yılın kurak dönemlerinde 
güneşlenme fazladır, yağış dönem-
lerinde ise güneşlenme süresi azdır. 
HES-GES hibrit tesisler,  iklimsel de-
ğişen enerjiyi dengeleyerek sürekli 
bir enerji üretim tesisi haline getir. 

Biz bu yaklaşımdan hareket ederek, 
ülke ekonomisine katma değer sağ-
layan bu projeyi dizayn ettik. Tesisin 
kurulacağı coğrafya, zemin yapısı, 
iklim koşulları nedeniyle birden çok 
taşıyıcı sistem modeli geliştirdik ve 
çok kısa sürede projeyi hayata ge-
çirdik. 

Türkiye’de Özel Sektör 
Tarafından Yapılan 6’ncı 
Büyük Baraj, 400 Bin 
Hanenin Yıllık Tüketimini 
Karşılayabilecek

Türkiye’nin ilk hibrit enerji 
santralı ülkemize hangi katma 
değerleri sağlayacak?

Cengiz Holding olarak enerji sektö-
ründeki faaliyetlerimiz uzun yıllardır 
sürüyor. Aşağı Kaleköy Barajı ve HES 
Projesi’ne 2016’da başladık. Yaklaşık 
3,5 yılda bu yatırımı tamamlayarak 
ülke ekonomisine kazandırdık. Bu 
proje, 510 megavat kurulu gücüyle 
Türkiye’de özel sektör tarafından 
yapılan 6’ncı büyük baraj. Ekledi-
ğimiz 80 megavatlık güneş enerji 
santraliyle kurulu gücü 590 me-

gavata çıkardık. Buradan toplam 
400.000 hanenin yıllık tüketimini 
karşılayabilecek elektriği ürete-
ceğiz. Diğer taraftan bu projeyle 
toplamda yenilenebilir kaynaklarla 
üretilen enerjinin ülke ekonomisine 
doğrudan enerji ithalatını azaltan 
önemli bir etkisi de bulunuyor. Ya-
pım ve işletme aşamasında oluştu-
rulan istihdam nedeniyle de doğru-
dan ve dolaylı olarak 100 bin kişinin 
ekonomik fayda gördüğü projenin 
uzun yıllar ülkeye fayda sağlaya-
cağını düşünüyoruz. Proje bölgesel 
düzeyde de önemli faydalar sağla-
dı. Personelin %80’i Bingöl ve çevre 
illerden istihdam edildi. Projenin ya-
rattığı istihdama ek olarak, yapım 
süresi boyunca bölgede yaşayan 
nüfusun ihtiyaçlarını da göz önün-
de bulundurarak toplumsal fayda-
ya odaklanıldı. Proje kapsamında 
ilkokul, öğrenci yurdu, camii gibi yö-
renin ihtiyaç duyduğu projeler ger-
çekleştirildi. Sosyal destek projeleri 
hayata geçirildi. Her yıl 300 öğren-
ciye burs sağlandı. Burslar işletme 
döneminde de devam ediyor.

Birçok Teknolojik Tesisleri 
Tasarlayabilecek İnsan 

Kaynağına Sahibiz

Proje tamamı ile Türk mühen-
disler tarafından gerçekleş-
tirilmiş. Konuyu detaylandırır 
mısınız?

Ülkemizde birçok teknolojik tesisleri 
tasarlayabilecek insan kaynağına 
sahibiz. Sadece kendimize güven-
memiz ve çok çalışmamız gereki-
yor; bunu bu projede bir kez daha 
gördük. Projenin baştan sona Türk 
mühendislerin hayata geçirdiği bir 
proje olması bizim için büyük gu-
rur kaynağı oldu. Proje yaklaşık 
1.000.000 metrekarelik bir alanda 
uygulandı. Daha önceden dolgu 
sahası olan alanlar güneş santrali 
sahası için uygun hale getirildi. Zor 
ve iklimin kötü olduğu bir dönem 
olmasına rağmen 35 milyon met-
reküp toprak hareketi gerçekleştiri-
lirken, yaklaşık 3,5 milyon metreküp 
beton imalatı yapıldı. 44 bin kolon 
profil farklı statik tasarımlarla uy-
gulandı. 1 milyon metre kablo çe-
kildi, yüksek verimli half-cut tek-
nolojisine sahip 4 ayrı tedarikçiden 
yaklaşık 200 bin güneş paneli kul-
lanıldı. 
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TATİL RİSKLERİMİZİ KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ!
Gülşah Ünaldı-Ünaldı Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Normalleşme süreci ile birlikte tatil planla-
rının yapılması, bir de Kurban Bayramı’nın 
10 güne çıkması söz konusu olunca tatil, 
sosyalleşme ve eğlenme arzumuz da yük-
selişe geçti. Normalleşmek, maskesiz nefes 
almak istiyoruz, ama seyahatlerimizde ve 
tatillerimizde dikkat etmemiz gereken bazı 
riskler olduğunu unutmamakta ve bunlara 
göre tedbirler almakta fayda var. 

Ünaldı Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu 
Gülşah Ünaldı, mini bir risk analizi ile bu 
konuda bazı ipuçları veriyor: 

“Amacımız; planladığımız seyahatimizin 
Covid-19 bulaş endişesinin üzerimizde ya-
rattığı olumsuz etkileri en aza indirerek or-
ganize edilmesini ve gözden geçirilmesini sağlamak. Buna 
göre;

1- Öncelikle tatil için seçtiğimiz yer neresi buna bakalım. 
Yabancı turist açısından tercih edilen bir bölge mi? 

2- Seçtiğimiz konaklama tesisi Sağlık Bakanlığı tarafından 
güvenli otel statüsünde mi ve Sağlık Bakanlığı sertifikası-
na sahip mi? (Bu sertifika, bizim için turizm faaliyetlerinin 
işletmelerde pandemi sürecinin güvenli bir şekilde sürdü-
rüldüğünün güvencesidir. Tesis belgeye sahipse biz de tesis 
içinde ufak çaplı bir misafir denetimi yapabiliriz ve tespit-
lerimizi müşteri ilişkileri sürecine iletebiliriz demektir.

3- Konaklama tesisine ulaştınız. İlk dikkat etmeniz gere-
ken konular: Tüm faaliyetler için yeterli mesafe tanımlan-
mış mı? Hijyen ekipmanları ve kitleri yeteri kadar var mı? 
Hijyen mesafe bilgilendirmeleri yeterli mi? Misafirlerine bu 
konuda bilgi veriliyor mu? Personelin hijyen konusunda 
farkındalığı var mı?

4- En önemlisi yemek organizasyonlarında maske, mesa-
fe, hijyen kuralları belirlenmiş mi? Masalar arasında yeterli 
mesafe bırakılmış mı? Masalarda alkol bazlı dezenfeksiyon 
malzemeleri bırakılmış mı?

Açık büfelerden yeme içme faaliyetleri gıdaya teması ön-
leyici şekilde organize edilmiş mi?

Odalarda tek kullanımlık kişisel malzemeler sağlanmış mı? 
Böyle bir hizmet yoksa; Odanızda bulunan ekipmanların 
her gün değişimini istemeden tatil boyunda aynı ekip-
manları kullanmayı tercih edin ve bulaş riskini azaltın.

5- Peki ulaşımımız nasıl olmalı?

Kendi aracımızla en güvenlisi. Uçak ile de 
risk söz konusu; ama maruziyet süreniz 
kısa.

Tren veya otobüs seyahati yapılacaksa yol-
culuk süresinin uzun olması nedeni ile yan 
koltuğu da satın almak en güvenli çözüm. 
Toplu transfer ne kadar tercih edilirse, risk-
lerimiz o kadar artacaktır. 

Bulaş ve temas riskini azaltmak adına tatil-
de özel araçlar tercih edilmeli

Önerimiz, bulaş ve temas riskini azaltmak 
adına tatilde özel araçların tercih edilmesi 

olacaktır. Eğer bu mümkün değilse, daha az süre tema-
sın söz konusu olduğu uçak ile seyahat planlaması yapıl-
ması en uygunu olacaktır. Tabii ki tüm seyahat boyunca 
maskenin çıkarılmaması sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için 
en önemli konudur. Yukarıda belirtilen önlemlere dikkat 
ederek tatil planlaması az riskli yapılsa bile, Covid 19 pan-
demi riskinin yönetilmesi ve bulaş riski olmadan bu tatilin 
tamamlanması sadece bizlerin elinde değil. Birlikte tatil 
yapılan, aynı ortamda bulunan insanlar ve tatilde hizmet 
eden emektarların da bu kurallara uyum sağlaması ge-
rekir. Toplu koruma önlemleri ile bu süreci yönetmemiz 
şarttır. Aklınızdan maske, mesafe ve hijyeni çıkartmadan 
kontrollü bir tatile biz “tatil” der miyiz, beynimizi boşalta-
bilir miyiz bilemeyiz. Ama riskleri yönetilebilir seviye çeke-
biliriz. Herkese biyolojik risklere maruz kalmadan sağlıklı 
bir tatil dilerim.”
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