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Merhabalar,

KOBİLIFE dergimizin yeni sayısı le karşınızdayız. Yeni sayımızda 
birbirinden önemli haberlerle siz değerli okurlarımızın 
karşınızdayız. 2021 yılının ilk yarısını geride bıraktık. Yaşadığımız 
salgın sürecinin etkisini iş dünyası, KOBİ’ler yavaş yavaş atlattı 
diyebiliriz. Ekonominin çarkları artık salgının öncesindeki 
gibi dönmeye başladı. Ekonomideki toparlanma süreci iş 
yapış hızımızı ve şeklimizi de iştahlandırdı. KOBİLIFE olarak 
ekonomimizdeki ilk yarı değerlendirmesini, makro ekonomideki 
büyük fotoğrafı, bankalardaki gelişmelerin hepsini ve daha 
fazlasını sizler için derledik.

KOBİLIFE eylül sayımızda birbirinden önemli KOBİ’lerle 
röportajlar gerçekleştirdik ve son durumu sizlere aktarmaya 
çalıştık. Ülkemizdeki KOBİ’lerin 2000’li yıllar başta olmak üzere 
ar-ge ve inovasyona yatırım yapmaları ülkemiz ekonomisi için de 
son derece önemlidir. ‘Nitelikli ürün’lerin ihracatta fazlalaşması 
ve ihracatımızın amiral gemisini nitelikli ürünlerin oluşturması 
ekonomimiz adına son derece sevindirici bir gelişmedir.

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki büyüme yüzdesi yeni bir 
tartışmayı da beraberinde getirdi. Ekonomimiz ikinci çeyrekte 
yüzde 21.7’lik bir büyüme kaydetti. Sokak, ‘ekonomi bu kadar 
büyürken benim cebim neden bu denli küçüldü’yü sorguluyor, 
ekonomik büyümeyi abartı, bir başka deyişle de doğru bulmuyor. 
Dünya Gazetesi’nden Alaattin Aktaş, köşesinde bu durumu şu 
şekilde özetliyor: “İkinci çeyrekteki yüzde 21.7’lik büyümenin 
fazla abartılacak bir yanı yok. Geçen yıl pandemi yüzünden 
çöken ekonomi, toparlanıyor; o kadar. Büyümeyi geçen yılla 
kıyaslamak zaten pek doğru değil. Türkiye bu yıl, üç yıl önceye 
göre yüzde 7-8 dolayında büyüyebilmiş durumda. Üç yılda yüzde 
7-8... Nüfus artışı, mülteciler yüzünden pastaya ortak olanların 
çoğalması... Refah artışı nerede? O meşhur masaldaki durumu 
yaşıyoruz sanki. “Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, bir de 
dönüp baktık ki bir arpa boyu yol gidememişiz.”

Türkiye’nin en köklü ekonomi, iş dünyası ve KOBİ dergisi KOBİLIFE 
olarak ekonomimizdeki, iş dünyamızdaki ve sektörlerdeki tüm 
gelişmeleri sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bundan 
sonra da en güncel haberleri bizden alacaksınız. Bir sonraki 
sayımızda görüşünceye dek hoşçakalın.

Saygılarımla

Ahmet Doğan

burcinolca@kobilife.com
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Koçtaş, Bir Günde Açtığı 5 Yeni 
Mağaza İle 200 Mağazaya Ulaştı

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş, 
30 Temmuz tarihinde açtığı 5 yeni Koçtaş Fix 
mağazasıyla Türkiye genelindeki toplam mağaza 
sayısını 200’e çıkardı. Mahalleli formatı Koçtaş Fix 
ile Türkiye’de yaygınlaşmaya devam eden Koçtaş, 
İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Bilecik ve Balıkesir’de 
açtığı mağazalarla 25. yılında 200 mağazaya ulaşmış 
oldu. 

Dayanıklı Binalar Yapmak Kadar 
Korumak da Gerekiyor!

GF Hakan Plastik, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde 
depreme dayanıklı binalar yapmak kadar bu binaların 
korunması gerekliliği üzerinde durdu. Firma yetkilileri, 
suyun tüm canlılar için en önemli yaşam kaynağı 
olmasına karşın binalar için bir tehlike unsuru 
olabileceğini belirtiyorlar. Uygunsuz malzeme seçimi 
ya da hatalı montaj yapılması sonucunda tesisatlardan 
su sızması ile binalarda istenmeyen durumların 
yaşanabileceğini vurguladılar.

Yeni Başlangıçlar İçin Albox Start

Yaz dönemini geride bırakıp eylül ayıyla birlikte yeni bir 
sezona “Merhaba” derken, mutfaklarınızda da sade, 
hızlı ve etkin bir başlangıç yapın. Farklılığınızı ortaya 
çıkartacak Albox Start ile mutfağınızı yeni baştan 
yaratın. 

Roca Kompakt Lavabolarıyla Banyo 
Alanlarınıza Konfor Katıyor 

Roca, yaşam alanlarınızda yapacağınız ufak 
değişikliklerle yaz enerjisini hayatınızın merkezine 
taşıyor. Roca, standart tasarımın ötesine geçen 250 
milimetrelik derinlikte, inovasyon harikası ve zarif küçük 
banyo lavaboları ile evinizde sınırları aşmayı hedefliyor.  
Banyonuzun havasını bozmadan entegre edilebilme 
özelliği ile yazlık evlerinize, küçük ve dar banyolar için 
ideal çözümler sunuyor.

Fırat: Ankara’da Yatay Mimari’yi Örnek 
Teşkil Etmek İstiyoruz
Fırat Life Style, Atayıldız Grup ve Acity ortaklığı ile 
yükselen ve Ankara Yenimahalle’de bir yatay mimari 
örneği olarak inşaat çalışmaları devam eden Velux 
Ankara, toplam 72 bin metrekarelik proje alanına sahip 
bulunuyor. 11 blok ve 1000 konuttan oluşan projede, 
rezidans dairelerle birlikte 6 bin 500 metrekare alana 
sahip açık AVM ile toplam 3 bloktan oluşan 133 mağaza 
konsepti ve geniş bir meydan alanı da yer alıyor. Fırat 
Life Style COO’su Ahmet Fırat, “Ankara’da yatay 
mimari’yi örnek teşkil etmek istiyoruz” dedi.

Yelken yarışı TAYK-Eker Olympos 
Regatta 2021’de kupayı Orient Express 
VI kazandı
İlk yılından bu yana sınırları zorlayan ve yelkencilere 
deniz üstünde dört mevsimi yaşatan yarış TAYK – Eker 
Olympos Regatta’da 2021 yılının birincisi, Orient Express 
VI takımı oldu. Moda’da verilen ilk startın ardından üç 
gün boyunca çok başarılı performans gösteren Orient 
Express VI, son etap performansıyla da Mehmet 
Erdoğdu tarafından tasarlanan şampiyonluk kupasını 
2021 yılı için elde etmeye hak kazandı.

Victorinox İle Yemeğin Tadını Çıkarın

Doğa ve en zorlu ortamlar için 100 yıldır çok fonksiyonlu 
çakılar üreten Victorinox, Swiss Modern 24 Parça Masa 
Seti ile yemek masalarının yeni vazgeçilmezi olacak.

The Ritz-Carlton Residences, Bodrum 
Sanata Ev Sahipliği Yapıyor

Yalınayak lüks kavramıyla tasarlanan The Ritz-Carlton 
Residences, Bodrum,  Türk çağdaş sanatını dünyaya 
tanıtan Gama Gallery iş birliği ile Bodrum’da sanata ve 
alanında öncü sanatçıların eserlerine yaz boyunca ev 
sahipliği yapıyor.
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DAXOM’dan Dar Alanlara Özel Isıtma 
ve Sıcak Su Çözümleri

Yerli ısı teknolojileri firması Daxom yenilikçi ürünleriyle, 
özellikle pandemi döneminde sayıları artan karavan 
tatilcilerinin hayatını kolaylaştırıyor… Daxom’un yeni 
ürünü, özellikle hem ulaşım amaçlı hem de yaşam 
alanı olarak kullanılan karavan, tekne, yat, panelvan 
gibi araçlarda 12 volt elektrikle sıcak su ve ortam ısısı 

sağlayacak.

Bahçıvan: “Hoyratlıklarımıza Son 
Verelim, Dünyayı Yıpratmayalım”

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, son dönemde yaşanan yangınların, kar-
bon yutak alanı olan ormanları yok ettiğine ve hava 
kirliliği döngüsünde yeni bir felaket devrini başlat-
tığına dikkat çekerek “Siyasilerden bilim insanlarına, 
iş dünyasından sanatçılara kadar iklim değişikliğini 
konuşmalı, bilime kulak vermeli, acil önlem alınması 
gerektiğini yaymalıyız. Geçmişteki hoyratlıklarımızı 
sonlandırarak, dünyayı yıpratma payımızı düşürmeli-
yiz. İSO Yeşil Gündem Sohbetleri toplantıları ile nite-
likli bir üst akıl oluşturarak değerli analizleri kamuoyu 
oluşturmak adına ülkemizin gündemine getirmeye 
devam edeceğiz” dedi. 

Yerli Promosyon Sektörü, Yeniden 
Sokakta Buluşuyor!

Ortalama 60 bin firmanın faaliyet gösterdiği ve pazar 
büyüklüğü 20 milyar lirayı bulan Türkiye Promosyon 
Sektörü, ihracatını son 4 yılda yüzde 33 artırma başarısı 
gösterdi.  Bu yıl Tüyap Beylikdüzü’nde 22.’si düzenlenecek 
Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri 
Fuarı SIGN İstanbul’la ilgili PROMASİAD Kurucu Genel 
Başkanı Ömer Karatemiz, “Reklam Endüstrisi alanında 
dünyanın en önemli organizasyonlarından birisi olan SIGN 
İstanbul Fuarında yer almanın, promosyon ve tanıtım 
sektörümüzün küresel ölçekte temsil edilmesi bakımından 

çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Güçlü ve Güvenli

www.canias40.com

YENİ ANALİZLERE 
HAZIR MISINIZ?

IASDB: Uzmanlığınızı ve büyük boyuttaki verilerinizi güvenli bir şekilde  
kullanmak için büyük veri ve ERP süreçlerine göre optimize edilmiş,  
gelişmiş veri tabanı yönetim sistemimizle tanışın. 

Sadece birkaç adımda kurulumu kolay, özelleştirilebilir ve kullanıma hazır.  
iasDB veritabanı son derece verimlidir ve tüm canias4.0 ürünleriyle tam  
uyumludur. Olası geliştirmeler de kolayca uygulanabilir.

Büyük Veri projeleriniz 
için çözümümüzü inceleyin.

Kozyatağı’nın Seçki̇n Projesii Mesa 
Koz’da Teslimler Başladı

MESA standartlarında seçkin yaşamı Kozyatağı’na 
taşıyan proje MESA KOZ’da teslimler başladı. Bölge-
sine referans olacak üstün nitelikler ile dolu MESA 
KOZ’da sınırlı sayıda kalan ofisler de sahiplerini bekli-
yor.
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‘Plastiksiz Bir Dünya İçin’ Tarko Kozmetik İlk Adımını Atıyor!
Doğada bıraktığımız karbon ayak izinin azaltılması için mücadele adımları şirketleri 
de harekete geçirdi. Şirketler tek kullanımlık ve dönüştürülemeyen ambalajlardan 
vazgeçmeye başladı. Doğaya daha saygılı, ekolojik sistemi tehdit etmeyen ambalaj 
tercihlerine yöneldi. Türkiye’nin ilk kozmetik firması olan Tarko Kozmetik’in Satış ve 
İş Geliştirme Yöneticisi Lara Era, “Bio-blister olarak bilinen azaltılmış ve dönüştürüle-
bilen PET malzemesine geçişin temellerini atarak aynı zamanda geri dönüştürülmüş 
kağıtlardan üretilmiş hammaddeye yönelerek ve plastik kullanımını yüzde 70 oranında 
azaltarak doğa dostu uygulamalara geçme kararı aldık” dedi.

Mobilya Sektörü Ikinci Yarı Hedefine Tatil 
Sonrasında Ulaşacak
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa Balcı, yaz döneminde gerçekleşen düğün-
lerin iç piyasada mobilya sektörüne oldukça katkı sağladığını 
belirtti. 2021 yılı sonuna kadar yurt içinde perakende satışta 
70 milyar TL’lik hedefe ulaşmak istediklerini belirten Balcı, 
“Yılın ikinci yarısında olduğumuz bu süreçte, tatil sezonunun 
da devam etmesi nedeniyle kısmen daha sakin bir dönem 
yaşıyoruz. Ancak yeni eğitim döneminin başlayacağı Eylül 
döneminde oluşacak talep yoğunluğu için de çalışmalarımızı 
hızla sürdürüyoruz” diye ifade etti.

Banvit’in Yeni “Çıtır Lezzetler Ailesi” Raflarda
Banvit’in restoran lezzetlerini eve taşıyan yeni ürünleri raflardaki 
yerlerini aldı. Çıtır Piliç Kanat ile piliç göğüs löp etleri kullanılarak 
hazırlanan Çıtır Piliç Parmak ve Çıtır Piliç Küpleri’nden oluşan yeni 
kaplamalı ürün ailesi, farklı lezzetler arayanlara çeşitlilik sunuyor.

Salgın Yılında Loji̇sti̇k Sektöründen 7,6 Mi̇l-
yar Dolarlık İhracat
Lojistik sektörü geçen yıl gerçekleştirdiği 7,6 milyar dolarlık 
hizmet ihracatının ardından bu yılın ilk yarısında 4,9 milyar 
dolarlık ihracata imza attı. Ares Logistics Kurucu Ortağı En-
gin Kırcı, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetlerinin Türkiye’ye 
en çok döviz kazandıran sektörlerden biri haline geldiğini 
belirtti. Bu yılın ilk yarısında otomobil ihracatının 5 milyar 
dolara düştüğüne dikkati çeken Kırcı, “Navlun hizmet ihra-
catı, otomobil ihracatıyla yarışır hale geldi.” dedi. 

Opel’in Klasik Modellerinin Sergilendiği Opel 
Müzesi Artık Online Ziyaret Edilebiliyor

Opel, 120 yılı aşkın otomobil üretimi deneyimini ve 159 yıllık marka 
geçmişini buluşturduğu Opel Müzesi’ni sanal platforma taşıyarak online 
ziyarete açtı. Opel’in klasikleşmiş modellerinden oluşan koleksiyonu; 
“Alternatif Sürüş”, “Yarış Dünyası”, “Muhteşem Yirmiler” ve “Herkes için 
Ulaşım” olmak üzere dört farklı tema altında toplanmış bulunuyor. Söz 
konusu sanal tematik turlar esnasında otomobillerin üzerinde bulunan 
bilgi kartları sayesinde Alman otomobil üreticisi,  Opel tarihinin önemli 
anlarına sanal bir yolculuk sunuyor. Opel müzesi, Opel’in internet sitesi 
üzerinden ziyaret edilebiliyor.

Hyundai Tucson IIHS Çarpışma Testlerinde 
En Yüksek Skoru Kazandı 

Hyundai Tucson, Amerikan IIHS çarpışma testlerinde en 
yüksek skoru elde ederek başarıya ulaştı. Üt düzey güvenlik 
donanımlarıyla Top Safety Pick Plus alan Tucson, iddiasını da 
kanıtlamış oldu. Toplam 14 Hyundai modeli, Top Safety ve 
Top Safety Pick Plus ödülünün sahibi oldu. 

Kompakt Sınıfın En Çok Satan Aracı Opel Astra 30 
Yaşında!
Alman otomobil devi Opel’in ilk olarak 1991 yılında satışa sunduğu 
Opel Astra, yeni isim ve aynı misyon mottosuyla altıncı neslinde de 
Kadett’ten devraldığı öncü olma geleneğini sürdürüyor. Geçmişten 
günümüze kadar 5 nesliyle başarılara imza atan Astra modeli, F ve 
K jenerasyonlarıyla bugüne kadar 15 milyon adetlik satış rakamlarına 
ulaşmayı başardı. Her zaman yenilikçi olmayı devam ettiren 
model, yeni Opel Astra’da da premium ve lüks segmentte yer alan 
teknolojileri kompakt sınıfta kullanıcılarıyla buluşturmaya devam 
edecek. 

Otomotivin Yeni Adresi: Borusan Otomotiv 
Premium

Borusan Otomotiv Premium, Borusan Otomotiv’in distribütörü 
olduğu markaların elektrikli mobilitede öncü, yeni nesil ve en 
çok tercih edilen tam elektrikli modellerini avantajlı koşullar 
ve Türkiye’nin her yerinde adrese teslim ayrıcalığıyla kiralama 
fırsatı sunuyor. BMW iX3, Jaguar I-PACE, MINI Electric ve hibrit 
motorlu Land Rover Range Rover PHEV404 modellerini 12-47 ay 
sürelerinde ve 15.000-40.000 km seçeneğiyle Borusan Otomotiv 
Premium’dan kiralanabiliyor. 

Yeni Nissan Z Geri Döndü

Nissan, spor otomobillerde 50 yılı aşkın tecrübesi ile 
tasarladığı yedinci nesil Nissan Z’yi 2022 baharında satışa 
sunacağını açıkladı. Günümüzde ulaşılabilir spor otomobili 
temsil eden Z, meraklıları için Orijinal 240Z’nin mirası 
korunarak üretildi. 
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Tatil Bölgelerinde Elektrik Tüketimi 
Rekor Seviyede Yükseliyor

Lüksün Tepe Noktası: Natura Yalıkavak’ta 
Yaşam Başladı

Magdeburger Sigorta, İMM Sigortası 
Teminatını Artırdı

Sıcaklıkların her geçen yıl artmasıyla birlikte elektrik 
tüketiminde de artış yaşandığı görülüyor. Özellikle 
Türkiye’de hem sıcaklığın daha yüksek olmasından, 
hem de yaz aylarında büyük şehirlerden yazlık bölgelere 
gidenlerin sayısının artması ile birlikte yazlık bölgelerdeki 
elektrik tüketiminde kış aylarına göre ciddi bir artış 
görülüyor. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet 
sitesi encazip.com’un aktardığı bilgilere göre, Toroslar, 
Gediz, Aydem ve Akdeniz elektrik dağıtım bölgelerinde 
yaz aylarında elektrik tüketimi yükselirken Boğaziçi, 
Başkent ve Uludağ elektrik dağıtım bölgelerinde ise 
düşüyor.

Peugeot’nun 70 Yıllık Statıon Wagon 
Geleneği Yeni 308 SW’yle Devam Ediyor

PEUGEOT, yeni PEUGEOT 308 SW modelini tanıttı. Tasarımı, 
kendine has tarzı ve teknolojisiyle büyük beğeni toplayan yeni 
PEUGEOT 308 SW, station wagon segmentinde kullanıcıların 
beklentilerini her yönüyle karşılayan, son derece verimli ve 
modern bir otomobil olmasıyla dikkatleri çekti. Ancak, yeni 
PEUGEOT 308 SW’nin marka tarihi içerisinde önemli bir rolü 
daha var. Yeni PEUGEOT 308 SW aynı zamanda markanın 70 
yılı aşkın köklü station wagon geleneğinin en genç temsilcisi 
olmasıyla da öne çıkıyor. 

Fırat Life Style ve Ata Yıldız Grup ortaklığıyla Bodrum 
Yalıkavak’ta 11 bin 750 metrekare yaşam alanı üzerinde 
hayata geçirilen Natura Yalıkavak, Ege mimarisi esas alınarak 
tasarlandı.  

Magdeburger Sigorta, kasko sigortasında İMM teminat 
limitini 10 Milyon TL’ye çıkardı. Genişletilmiş İMM Teminatı 
kapsamında, Magdeburger kasko sigortalarında İMM 
teminat limiti maddi/bedeni ayrımı yapılmaksızın, manevi 
tazminat talepleri dahil olmak üzere 10 milyon TL’ye kadar 
karşılayacak şekilde yükseltildi. 
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Otokar Çevre Dostu İş Stratejileriyle KSO Çevre 
Ödülü’nün Sahibi Oldu

Otokar, Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen KSO Şahabettin 
Bilgisu Çevre Ödülleri’nde Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi, Otomotiv 
Sektöründe “Çevre” ödülüne layık görüldü. Bu yıl “Temiz Çevre, 
Güçlü Sanayi” teması ile 27’ncisi düzenlenen tören, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Ticaret Odası 
Başkanı Necmi Bulut ve iş dünyasının yoğun katılımı ile gerçekleşti. 
Otokar’ın ödülünü Otokar Üretim ve Tedarik Grup Direktörü Mesut 
Akdağ, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı.

DAMAT I TWEEN, E-SPOR DÜNYASINDA 
KENDİ LİGİNİ KURUYOR Ayaydın-Miroglio Grubu, Çok Kanallı 

Ödeme Çözümü Için Nebim V3 POS Paylink’i 
Tercih Etti

Türkiye’de ve yurt dışında spora ve sporcuya verdiği 
destekler ve sponsorluklarla da bilinen Damat Tween, şimdi 
de e-spor’da kendi ligini açarak yeni bir başlangıca imza 
atıyor. FIFA üzerinden oyunların oynanacağı Damat Tween 
Lig, ekim ayı itibariyle başvuruları almaya başlayacak. Orka 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 
“E-spor, dünyada ve ülkemizde büyümeye her sene 
katlanarak devam ediyor. Türkiye’de e-sporda 8 binin 
üzerinde takım, 45 bin takıma kayıtlı oyuncu ve 3 binin 
üzerinde lisanslı sporcu yer alıyor. Damat Tween Lig ile 
e-spor severlere yarışmak ve ödül kazanmak için oldukça 
keyifli müsabakalar yaratacağız” dedi.

Paynet, çok kanallı ödeme çözümü Nebim V3 POS Pay-
link’i, Ipekyol, Twist ve Machka markalarının hizmetine sun-
du.  Paynet CEO’su Serkan Çelik, Nebim V3 POS Paylink’in 
perakendecilere mağaza, e-ticaret ve markaya özel mobil 
uygulaması gibi farklı satış kanallarında, aynı ödeme deney-
imini yaşatma imkânı verdiğini vurguladı. Nebim Yönetim 
Kurulu Üyesi Murat Demiroğlu; “Nebim V3 POS yazılımımızı 
Paynet’in ödeme sistemiyle entegre ederek müşterilerim-
izin kullanımına sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız” dedi.

Nebim Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Demiroğlu

Paynet CEO’su 
Serkan Çelik

GIDA SEKTÖRÜ İÇİN GÖZDEN KAÇMASI MUHTEMEL TESCİL 
KALEMLERİ
Özlem	Arslan	Kart	-	Üstün	Patent	Kurucusu

Sektörel olarak incelediğimizde gıda sektörü, ülkemiz için 
bugüne kadar süregelen en deneyimli sektörlerin başında geliy-
or. Bereketli topraklarımız sayesinde üreticilerimiz yetiştirdikleri 
çok çeşitli ürünü gerek hammadde olarak gerekse işlenmiş 
şekillerde yerel ve uluslararası Pazarlarda, ülkemize ait marka-
larla satış yapabiliyorlar. Pazarın büyüklüğü ve ülkemizin etkin-
liği nedeniyle, farklı ürün gamına sahip olan ve köklü bir tarihi 
içinde barındıran Gıda sektörünün tüm fonksiyonları, ticari ha-
yatını sürdürürken çok yönlü olarak korunmaya ihtiyaç duyuy-
or. Bu yazımızda da sektörün temsilcileri için sektöre özgü ko-
ruma kapsamlarını ve tescil süreçlerini bir araya getirdik:

GIDA SEKTÖRÜNDE MARKA TESCİLİ

Marka tescili, gıda sektörünün tüm temsilcilerinin en çok odak-
lanması gereken konuların başındadır. Çünkü gıda sektörünün 
en basit ve vazgeçilmez kuralı, güvendir. Güven unsuru gıda 
sektörü özelinde satın alma tercihlerinde o kadar ön plandadır 
ki, rekabet ortamı düşünüldüğünde markalaşma neredeyse 
olmazsa olmaz bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla marka tescili 
gıda sektörünün tüm temsilcilerinin en öncelikle değerlendird-
iği konu olmalıdır. Marka sahipleri sadece çatı markasını tescil-
lemekle kalmamalı yatırıma değer gördükleri alt markalarını da 
marka tescili ile koruma altına almalıdır. Sektör temsilcilerinin 
marka tescilinde dikkat etmesi gereken bir diğer unsur da, 
potansiyel üretim ve potansiyel satış sınıflarının belirlenmesidir. 
Özellikle tanınmış marka statüsüne girmemiş tüm marka sahip-
leri potansiyel sınıflarını belirlemeli ve değerlendirmelerini yapıp 
marka tescili başvurusu yapmalıdır. 

GIDA SEKTÖRÜNDE YURTDIŞI MARKA TESCİLİ

Yurtdışı operasyonlarda ihracat yapılan fason/hammadde ürün-
ler belli bir marka olmaksızın satışı yapılabiliyor olsa da marka 
tescili göz ardı edilemez. Çünkü sektör için yerel pazarda güven 
unsuru ne kadar önemliyse, yurtdışı alım tercihlerinde de bir 
o kadar önemlidir. Tüketiciniz ister başka bir ticari kuruluş is-
terseniz nihai tüketici olsun, markanın logosunu görmek ist-
eyecek ve satın alım tercihini bu markanın algısıyla gerçekleşti-
recektir. Dolayısıyla yurtdışında markaya yatırım yapmak, algı 
oluşturmak ve koruma altına almak da en az yerel Pazar kadar 
gereklidir. Yurtdışı marka tescili yaptırmak ayrıca hedeflenen 
ülkede ticaret hayatınızın risksiz olarak devam etmesini de 
sağlayacaktır.

GIDA SEKTÖRÜNDE TASARIM TESCILI

Gıda sektöründe tasarım tescili ambalaj ve ürüne özgü 
görünümler için yapılması gereken bir tescil türüdür. Gönder-

ilen ürünlerin ambalajları, şişeleri vs. eğer markanıza özel bir 
tasarımla yapıldıysa görünümlerinin tamamını koruma altına 
almanız gerekmektedir. Bunun yanında çıkarmış olduğunuz 
ürünlerde de bir tasarım söz konusuysa tasarım tescili ile de 
mutlaka korunmalıdır.

GIDA SEKTÖRÜNDE PATENT TESCİLİ

Sektör için patent gerçek bir sorunsaldır. Raf ömrünün art-
tırmak, yağ, tuz ve şekeri düşürmek, yapıyı değiştirmek, 
görünümü iyileştirmek, farklı gıda bileşenlerinin kullanımı, gıda-
ların ve içeceklerin aroma profilini değiştirmeye yönelik metot-
lar geliştirmek, lezzetleri iyileştirmek gibi uygulamalar patentler 
ile korunabilir.

GIDA SEKTÖRÜNDE COĞRAFİ İŞARET

Sektörün en çok atlanan konularının başında coğrafi işaret 
tescilleri gelmektedir. Yöreye özgü tatlar coğrafi işaret tescili 
altında korunmaktadır. Bu tescil türüne ürünün üreticisi olan 
gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi 
yöre ile ilgili kamu kuruluşları başvurabilir.
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ABD MERKEZ BANKASI FED’İN POLİTİKALARI KOBİ’LERİ NASIL 
ETKİLEYECEK? 
Murat	Özsoy	-	Biz	Finansal	Danışmanlık	Tic.	A.Ş.	Kurucu	Ortağı

Küresel ekonomiler şu günlerde ABD Merkez Bankası FED’in 
politikalarına odaklanmış durumda. Tüm dünya ekonomilerinde 
ve küresel piyasalarda merakla beklenen konu, FED’in Kovid-19 
salgını başından itibaren piyasalara enjekte ettiği likiditeyi ne za-
man geri çağırmaya başlayacağı ve bol para döneminin ne za-
man sonlanacağı. Genel itibariyle küresel piyasalarda merakla 
beklenen ve ülkemizin makro ekonomik gündemini de meşgul 
eden bu konu, şüphesiz tepeden tırnağa tüm ekonomik aktör-
leri etkileyecek. Ülke ekonomilerinden başlayarak büyük sanayi 
gruplarına kadar, oradan orta ve küçük boy işletmelerden, üc-
retli çalışanlara ve hanehalkına kadar uzanan bir zincirde aslın-
da bu politika değişimi her açıdan etkili olacak.

Piyasada “tapering” olarak duyduğumuz, yani tahvil geri alım 
programının yavaşlatılması anlamına gelen bu sürecin başlama-
sı artık çok yakın. Neticede KOBİ’lerimiz de ekonomik iklimin 
çok önemli oyuncuları arasında yer aldığı için bu etkiye maruz 
kalmamaları kaçınılmaz. Bundan ötürü de vakit kaybetmeden, 
tam da zamanı olduğunu düşünerek FED’in para politikasında 
yapacağı bu değişiklik öncesinde kobilerimizin ne gibi tedbirler 
alması gerektiği hakkında birkaç hususu gündeme getirmenin 
faydalı olduğunu düşündüm.

Hikaye Nasıl Başladı? 

Kovid-19 salgını sonrasında dünyada ekonomik aktivitenin 
durma noktasına gelmesi sonucunda tüm ülkelerin ekonomi 
yönetimleri birtakım teşvik programları ile çarkların yeniden 
dönebilmesi için çeşitli yöntemlerle piyasalara para aktarmaya 
başladılar. Dünyadaki merkez bankalarının para politikaları ön-
derliğinde atılan bu adımlar daha sonra kamu maliye politikaları 
ile de desteklendi. Bu konuda liderlik eden ABD Merkez Ban-
kası FED’in bilançosu 2020 yılı mart ayında 4 trilyon dolar iken 
bugünlerde 8 trilyon doların üzerine çıktı. ABD hazine kağıtları 
ve mortgage sertifikalarının alınması ile piyasalara enjekte ettiği 
bol para, bankalar kanalıyla kredi kullanımları şeklinde reel sek-
töre aktarılmaya başlandı ve bugüne kadar gelindi.

Güncel Mevcut Duruma Bir Bakalım… 

FED Başkanı Powell, politika değişikliğine gitmeleri için Kovid-19 
salgının tamamen kontrol altına alındığına kanaat getirmeleri 
gerekiğini her seferinde tekrarladı. Tam bir kontrol sağlanacaktı 
ki yeni tip koronavirüs ve delta varyantının çıkması sonucunda 
bu konuda henüz bir yargıya varılamadı. Ancak diğer yandan 
da 2020 yılında yaptığı basın açıklamasında varlık alım prog-

ramlarında azaltmaya gidecekleri ve mevcut para politikasında 
değişikliğe başlayacakları zaman bunu tüm dünyanın önceden 
bileceğini çok açık şekilde ifade etti. Şu günlerde ise özellikle 
diğer FED yetkilileri artık tahvil geri alım programının azaltılma-
sının vaktinin geldiğini sıklıkla dile getirmeye başladılar. Bunun 
üzerine de piyasalarda bekleyiş başladı. Bir kısım bu programın 
2021 yılı bitmeden başlayacağını savunurken bir kısım da 2022 
yılının ilk çeyreğine kadar sarkacağı görüşünü savunuyor. 

Şimdi Yavaş Yavaş Etkilerinden Bahsedelim, Öncelikle 
Küresel Boyuttan Bakalım… 

Tahvil alım programının azaltılması politikasının bir sonucu ola-
rak parasal genişlemenin son bulmaya başlamasıyla sermaye ve 
fon hareketlerinin gelişmiş ülkelere doğru hareketleneceğine 
dair bir beklenti hakim. Özellikle ABD ekonomisi açısından bak-
tığımızda bol likiditenin geri çağırılması, ABD 10 yıllık tahvil geti-
rilerinde bir yükselişin gündeme gelmesine yol açabilir. Çünkü 
insanlar tahvil fiyatlarının gelecekte düşeceği ihtimaline karşılık 
ellerindeki tahvilleri geri satacağı için tahvil fiyatı ve faizi arasın-
daki ters korelasyon gereği faizlerde yukarı yönde bir hareket 
meydana gelmesi söz konusu olacaktır. Yani paranın maliyeti 
artacaktır. Yıl içerisinde çeşitli zamanlarda şahit olduğumuz, 
ABD doları ile tahvil faizleri arasındaki pozitif korelasyonun ye-
niden yakalanması halinde de ABD dolarının küresel olarak bu-
günkü seviyesinden daha yüksek seviyelere çıkması olasılığının 
kuvvetli olmasından bahsedebiliriz. 

Şimdi Gelelim Yurtiçi Ekonomik Etkilerine ve Kobileri-
mizin Durumuna…

Şu anda ülkemiz ekonomik gündeminde temelde çözüm bek-
leyen üç konu var. Yüksek enflasyon, yüksek faiz ve istikrar ara-
yışında olan yerel para. Küresel çapta bu gelişmeler olurken bu 
üçlü dengenin sağlanamamasından kaynaklı olarak önümüzde-
ki dönemde içeride TL’nin değerinde ani sert kayıplar gündeme 
gelebilir. Merkez Bankası tarafından yapılacak vaktinden önce 
bir faiz indirimi de bu gelişmeler öncesinde ya da o esnada 
TL’nin değer kaybını tetikleyici unsur olabilir. O nedenle bura-
dan kobilerimize öncelikli ilk tavsiyem yabancı para cinsinden 
yükümlülüklerini çok dikkatli yönetmeleri gerektiği olacaktır. 
İkinci olarak eğer ticari ilişki içerisinde oldukları firmalar içerisin-
de döviz yükümlülükleri yüksek olan firmalar varsa ve bu firma-
lardan olan alacakları bilançolarında önemli yer tutuyorsa bu 
alacakları mümkün mertebe tahsil etmek konusunda karşılıklı 
uzlaşı içerisinde bir yol bulmaları gerekir. 

2022 yılı, 2021 yılından çok daha kolay bir yıl olmayacak. 

Zorluklar devam ediyor ve edecek de. 

2022 yılına girerken özellikle vadeli mal satışı yapan kobilerimi-
zin vadeli satış modellerini gözden geçirmelerini önemle tavsi-
ye ederim.

Üçüncü olarak, hazır alacak yönetiminden bahsetmiş iken nakit 

yönetimine de girmek lazım diye düşünüyorum. Nakit yönetimi-
nin ne denli önemli olduğunu bundan önceki makalelerimde de 
sıkça gündeme getirmiştim. Mümkün olsa her bir makaleyi kale-
me alışımda nakit akışının öneminden ısrarla bahsetmeden ge-
çemem çünkü bir işletme için herşey bir yana tek gerçek nakit 
akışıdır. Bu konuda darboğaza düşmeden her kobinin hem yılın 
geri kalanına dair hem de 2022 yılına dair nakit akış planlamasını 
yapmasını ve titizlikle takip etmesini şimdiden öneriyorum.

Dördüncü olarak finansal maliyetlerden bahsetmek istiyorum. 
Takip ettiğiniz üzere şu andaki ekonomi yönetimi enflasyonu 
düşürmek konusunda oldukça kararlı bir tutum sergilemeye 
çalışıyor. Henüz bugüne kadar tam olarak bu konudaki çalışma-
lar rakamlara yansımamış olsa da bu kararlı tutum, fırsatını bul-
duğu anda Merkez Bankası’nın bir faiz indirimine gitmek üzere 
olduğunun sinyalini veriyor. Bu durumda yurtiçinde faiz maliyeti 
bugün olduğu seviyeden aşağıya ineceği için dış kaynak arayışı 
içerisinde olan kobilerin bu konudaki adımlarını mümkün mer-
tebe ertelemeleri faydalı olacaktır.

Beşinci tavsiyem olarak da yılın geri kalanında mali verilerin dü-
zenli şekilde tutulması her zaman olduğundan belki daha da 
kritik olacak. 2022 yılında artık bol para dönemi sonlanacağı için 
bankalar kredi vermek konusunda çok da fazla hevesli olmadan 
mali bünyeleri sağlam olan mevcut müşterilerinde derinleşme-
yi tercih edecekler. O nedenle kobilerimiz yılın geri kalanında 
mali bünyelerini sağlam tutmaları konusunda kendi içlerindeki 
finans ve muhasebe yöneticileri ile son derece koordineli şekil-
de ilerliyor olmalılar. 

Toparlayacak olursam, son olarak eğer ithal girdi malına dayalı 
ticaret ile iştigal eden kobilerimiz varsa 2022 yılına dair hammad-
de stoklarını bugünden planlamak konusunda çeşitli stratejiler 
hazırlamalılar. TL tarafında kuvvetli olasılık olarak gördüğüm 
değer kaybı, ithal girdi malların maliyetlerini artıracaktır. Bu da 
kar marjlarını olumsuz yönde etkileyecek, nihai kullanıcı tarafı-
na bu maliyetlerin aynı oranda yansıtılması konusunda kobile-
rimiz çok rahat hareket edemeyecekler. O nedenle ithal girdi 
mallarına dair planlamalarını yıllık bütçe planlamaları dahilinde 
bugünlerde oluşturmalarını önemle tavsiye ederim. Bu konuda 
yapılması en temel çalışma da tüm departmanların biraraya ge-
lerek bir disiplin içerisinde bütçe planlama çalışmasını yürütme-
leri olacaktır.
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HALK GYO 2021 YARIYIL FİNANSAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gayrimenkul	 sektörünün	 öncü	
kuruluşları	 arasında	 yer	 alan	
Halk	Gayrimenkul	Yatırım	Ortak-
lığı	 A.Ş.,	 istikrarlı	 performansını	
sürdürerek,	yılın	ilk	yarısında	17,8	
milyon	 TL	 kâr	 elde	 etti	 ve	 aktif	
büyüklüğünü	 geçen	 yılın	 aynı	
dönemine	kıyasla	%5,43	oranında	
artırarak,	3,7	milyar	TL’ye	taşıdı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde kent es-
tetiğini biçimlendiren yenilikçi projeler 
geliştiren, ayrıca konuttan ticari mülke, 
otelden ofise dek çeşitlilik içeren bir port-
föy oluşturan Halk GYO, güçlü mali per-
formansını yılın ilk yarısında da sürdürdü. 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 
Projesi kapsamında 46 ve 34 katlı Halk 
Ofis Kuleleri’nin ve İzmir’de Evora İzmir 
projesinin inşasına devam eden Halk 

GYO, Bizimtepe Aydos 
ve Erzurum Şehristan 
Konutları’nda da son 
satışları yaparak, daire-
lerin anahtar teslimlerini 
tamamlama aşamasına 
geldi. Toplam hasılatını 
gayrimenkul satışı, kira 
ve finansal gelirden elde 
eden Halk GYO’nun 
2021’in ilk yarısında net 
dönem kârı 17,8 milyon 
TL, aktif büyüklüğü ise 
geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla %5,43 oranında ar-
tarak 3,7 milyar TL olarak 
gerçekleşti. Halk GYO 
Genel Müdürü Bülent 
Karan, yılın ilk yarısın-
da özelikle Evora İzmir 
Projesi’ne özel önem 
gösterdiklerini paylaşarak, 
“Evora, İzmir’in yeni yüzü 
olacak gözbebeği pro-
jelerimizden biri. İnşaat 
çalışmaları devam eden 

ve etap etap tamamlanacak olan bu 
projemizde satışlarımız ve güncel kam-
panyalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 
Projemiz; konut, ticari ve sosyal fonksiy-
onları bir arada barındıran karma bir pro-
je olarak İzmir’de kent yaşamının önemli 
bir parçası haline gelecek” diye konuştu.

SEKTÖR, PANDEMİ SONRASI 
DÖNEME HAZIRLANIYOR

Bülent Karan, Covid-19 aşılarının sağlay-
acağı rahatlama ile tüm kesimler açısın-
dan ekonomik ivmenin yeniden hız ka-
zanacağını öngördüklerini söyledi. Karan, 
“Bu süreçte gayrimenkul sektörü pan-
demi sonrası oluşacak yeni resimde yer-
ini almaya hazırlanıyor. Geçen yıl kamu 
bankaları öncülüğünde gerçekleşen 
uygun faiz oranlı kampanyalar sektöre 
hareketlilik getirmiş, konut stoklarının 
büyük ölçüde eritilmesini sağlamıştı. Şim-
di aynı hızla yeni stokların oluşturulması 
önem taşıyor. Bu durum, sektörün inşaat 
tarafı için fırsat olarak değerlendirilebilir. 
Ancak arz eksikliği, gayrimenkul fiyatları 

üzerinde yükseltici baskı oluşturuyor. 
Döviz kurları ve hammadde fiyatlarındaki 
artış da maliyetlerde yukarı yönlü baskıya 
neden olurken, güncel faiz oranları gay-
rimenkuldeki hareketliliği sınırlayıcı etki 
yaratıyor. Tüm bunlar sektörün yeni 
dönemde odaklanacağı olgular olarak 
öne çıkarken, normalleşme ile birlikte pi-
yasaların yeniden canlanacak olmasının, 
sektörün tüm oyuncuları üzerinde pozitif 
etki yaratmasını bekliyoruz. Yeni konut 
projelerinin devreye girmesi, pandemi 
sürecinin yaygın şekilde oluşturduğu 
durma-bekleme yaklaşımının aşılması, 
kentsel dönüşümü sürdürmenin gerek-
liliği ve artan nüfusun doğal ihtiyacı gibi 
fırsatlar, önümüzdeki dönemde gayri-
menkul piyasasının hareketlenmesini be-
raberinde getirecektir” diye konuştu. 

ORMAN YANGINLARI 
NEDENİYLE DERİN ÜZÜNTÜ 
İÇİNDEYİZ

Türkiye’yi etkisi altına alan orman yangın-
larına da değinen Halk GYO Genel 
Müdürü Bülent Karan, “Ülkemizin birçok 
bölgesinde çıkan ve ağır tahribata yol 
açan orman yangınlarından dolayı derin 
üzüntü içerisindeyiz. Yangın felaketin-
de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, 
yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Alevlerle 
mücadele eden itfaiye memurları, yardım 
görevlileri ve vatandaşlarımıza göster-
dikleri cesaret ve azim için teşekkür edi-
yor, zarar görenlerin acısını paylaşıyoruz. 
İlettiği yardım malzemeleri ve kül olan 
alanların yeniden ağaçlandırılması yolun-
da sağladığı destekle her koşulda halkın 
yanında olduğunu gösteren ana hisse-
darımız Halkbank gibi biz de Halk GYO 
olarak ihtiyaç duyulan noktada halkımızın 
yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. 

Halk GYO 2021 Yarıyıl Mali Verileri:
Toplam Aktifler: 3,7 milyar TL
Özkaynaklar: 2,9 milyar TL
Net Dönem Kârı: 17,8 milyon TL

Bülent	Karan

Stratejik
Finansal Yönetim

Mali Analiz ve
Denetim

Perakende
Finansal Hizmetler

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

www.bizfinansaldanismanlik.com
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ING TÜRKİYE’DEN YILIN İLK YARISINDA 
383,6 MİLYON LİRA NET KAR

ING	 Türkiye	 tarafından	 KAP’a	
yapılan	açıklamaya	göre,	banka	
yılın	ilk	yarısında	383,6	milyon	TL	
konsolide	net	kar	elde	etti.

Bankanın finansal sonuçlara ilişkin yapılan 
açıklamaya göre ise konsolide aktif toplamı 
68.8 milyar TL olan ING Türkiye’nin bu dö-
nemdeki sermaye yeterlilik oranı da yüzde 
19.65 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk altı 
ayında toplam özkaynakları 9.8 milyar TL, 
mevduatları ise 44,8 milyar TL olan ING 
Türkiye, 40,8 milyar TL’si nakdi olmak üze-
re toplam 47,3 milyar TL kredi desteğiyle 
ekonomiye sağladığı katkıyı sürdürdü. Açık-
lamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye 
Genel Müdürü Alper Gökgöz, aşılamada ya-
şanan hızlanma ile birlikte dünyada ve Türki-
ye’de normalleşmeye yönelik atılan adımla-
rın pek çok açıdan olumlu etkiler meydana 
getirdiğini belirtti. ING Türkiye olarak bu sü-
reçte ülke ekonomisine katkıda bulunmaya 
devam ettiklerini ve hem bireysel hem de 
kurumsal müşterilere ürün ve hizmetlerle 
desteklerini sürdürdüklerini aktaran Gök-
göz, “Mevduatı tabana en yaygın olan ban-
ka olarak, mevduatta yılsonuna göre yüzde 
12 büyüme gerçekleşmesinden dolayı mem-
nunuz. Turuncu Hesap ve Turuncu Ekstra 
gibi tasarruf odaklı ürün ve programlarımız-
la müşterilerimizin ihtiyaçlarını destekleme-
ye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

GÖKGÖZ: 11 ÜLKEDEN 22 
BANKANIN KATILIMIYLA İMZA 
ATTIK

Sürdürülebilir bir dünya hedefinde ban-
kacılık sektörünün dönüştürücü gücüne 
inandıklarını belirten Gökgöz “Bu dönemde 
aynı zamanda bankamızın sürdürülebilirlik 
bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan 269 
milyon euro ve 37 milyon Amerikan doları 
(toplam 300 milyon Euro), tutarındaki sen-
dikasyon kredisine, 11 ülkeden 22 bankanın 
katılımıyla imza attık. Finansal piyasaları da 
etkisi altına alan pandeminin getirdiği zor-
luklara rağmen Türk ekonomisine kazandı-
rılan bu yeni kaynak, ING Türkiye’ye ve Türk 
bankacılık sektörüne olan güveni bir kez 
daha ortaya koydu. Hem ürün ve hizmet-
lerimizle hem de dijital yatırımlarımızla ülke 
ekonomisine katkıda bulunmaya devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ 
STRATEJİLERİMİZİN TEMELİNE 
ALDIK

Gökgöz, dijitalleşme yolculuğunda da sağ-
lam adımlar atmaya devam ettiklerini belirt-
ti. Dijital dönüşümü stratejilerinin temeline 
alarak, Türkiye’nin lider dijital kurumu olma 
hedefiyle çalışmaları kesintisiz sürdürdük-
lerini aktaran Gökgöz, şunları kaydetti: “Bu 
doğrultuda bankacılık sektöründe bir mi-
lat olduğuna inandığımız uzaktan müşteri 
olma hizmetini 1 Mayıs tarihinden itibaren 

hayata geçirdik. Aynı zamanda dijitalleş-
me doğrultusunda attığımız adımlarla, IDC 
Türkiye Finans Teknoloji Ödüllerinde 2 kate-
goride ödüle layık görüldük. Bu kapsamda, 
Yönetim, Risk ve Uyum kategorisinde, ‘Kara 
Para Aklama ile Mücadelede Yeni Çağ’ pro-
jesi ile birinci olurken, Teknoloji Hizmet Dağı-
tımı kategorisinde ise ‘(ING-Next) Uzak Ofis 
Son Kullanıcı Sistemlerinin Etkin ve Güvenli 
Yönetimi’ projemiz ile üçüncü seçildik. Her 
iki projede emeği geçen tüm çalışma arka-
daşlarımı yürekten kutluyorum. Dijital kanal-
larımıza yaptığımız yatırımlarla dijitalleşmeyi 
etkin bir araç olarak kullanmaya devam ede-
ceğiz.”

ING, YENİ KOBİ’LERE YÜZDE SIFIR 
KREDİ SUNUYOR

Müşterilerine, işletmelere ve ülke ekonomi-
sine katkı vermek üzere uygun koşullarda 
kredi paketleri hazırlayan ING ayrıca, uzak-
tan müşteri edinimi ile ING ailesine katılan 
yeni bireysel müşterilerine yönelik sıfır fa-
izli ihtiyaç kredisi kampanyasını geliştirdi. 
Bu kampanya ile yeni ING’li olan ilk 5 bin 
müşteri 5 bin TL’ye kadar sıfır faizli ihtiyaç 
kredisi fırsatından yararlandı. KOBİ’lere yö-
nelik ürün ve hizmetleriyle işletmeleri des-
tekleyen ING Türkiye ayrıca, ilk kez ING’li 
olacak yeni KOBİ müşterilerine yönelik üç 
ay boyunca yüzde 0 üye iş yeri ücreti fırsa-
tını sunan POS Ekstra kampanyasını hayata 
geçirdi. Toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyet-
lerinin merkezine alan ING Türkiye, Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile 
hayata geçirdiği ING Olimpik Kızlar Projesi 
kapsamında desteklediği kadın sporcuları 
Tokyo 2020 Olimpiyatları’na uğurladı. Olim-
pik Kızlar projesi kapsamında desteklenen 
ve Olimpiyatlar’a katılacak sporculara moti-
vasyon sağlamak için özel bir proje gelişti-
ren ING, hazırladığı video ile tüm Türkiye’ye 
sporculara destek mesajı paylaşmaları için 
çağrıda bulundu. Türkiye’nin dijital dönüşü-
müne katkı sağlayacak toplumsal yatırımla-
rını önceliklendiren ING, çocuklara yeni nesil 
yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü 
kazandırmak hedefiyle başlattığı ve ilkini 
2019’da Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdiği 
ING Gelecek için Teknoloji Akademisi’ni Ağ-
rı’ya taşıyarak 700 çocuğa daha ulaştı.

FİNANS

KUVEYT TÜRK’ÜN EKONOMİYE DESTEĞİ 93 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Kuveyt	 Türk,	 2021	 yılının	
ilk	 yarısında	 net	 kârını	
bir	 önceki	 yılın	 aynı	

dönemine	 göre	 yüzde	 37	
artırarak	 1	 milyar	 TL’ye	
yükseltti.

Türkiye’nin öncü katılım finans kurulu-
şu Kuveyt Türk, 2021 yılının ilk yarısına 
ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Top-
lanan fon büyüklüğünü 2020 yıl sonuna 
göre yüzde 18 artışla 144,5 milyar TL’ye 
çıkaran Kuveyt Türk, kullandırılan fon bü-
yüklüğünü de yüzde 18 artışla 93 milyar 
TL’ye ulaştırdı. Net kârını bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 37 artırarak 
1 milyar TL’ye yükselten Kuveyt Türk’ün 
toplam aktifleri 177,6 milyar TL’ye, öz 
varlıkları ise 8,9 milyar TL büyüklüğe yük-
seldi. Katılım finans esasları doğrultusun-
da geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle 32 
yıldır müşterilerine faizsiz finans hizmeti 
sunan Kuveyt Türk, 2021 yılının ilk yarısına 
ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Top-
lanan fon büyüklüğünü 2020 yılsonuna 
göre yüzde 18 artışla 144,5 milyar TL’ye 

çıkaran Kuveyt Türk, kullandırılan fon bü-
yüklüğünü ise yüzde 18 artışla 93 milyar 
TL’ye ulaştırdı. Bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 37 artışla 1 milyar TL net 
kâr elde eden Kuveyt Türk, istikrarlı büyü-
mesini bu dönemde de sürdürdü. Öz var-

lıklarını 8,9 milyar TL, aktif büyüklüğünü 
ise 177,6 milyar TL’ye yükselten Kuveyt 
Türk, aktif büyük açısından katılım finans 
kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağ-
lamlaştırırken, bankacılık sektöründe 10. 
sıradaki yerini korudu. 

Ufuk	Uyan

“Salgın	Sürecinde	Reel	Ekonomiye	Desteğimizi	Artırdık”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, finansal sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Seçkin 
finansal ürün ve hizmetlerimizi etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturuyoruz. 
Müşteri deneyimi odaklı yaklaşımımız, teknoloji-inovasyon çalışmalarımız ve dijital dönüşüm 
yolunda attığımız adımlarla sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. Salgının etkilerinin 
devam ettiği ilk yarıda da faaliyetlerimizi müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı çerçevesinde 
şekillendirdik. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını, teknolojik altyapımızın gücünden yararlanarak 
dijital kanallar üzerinden kolay, hızlı ve güvenli şekilde karşılamaya devam ediyoruz.Reel 
ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz hassasiyetin bir teyidi olarak kullandırdığımız 
fon miktarını salgın döneminde de artırmaya devam ederek, bu yılın ikinci çeyreğinde 93 milyar 
TL’ye ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde de ekonomik yapının en temel unsurunu teşkil eden reel 

sektöre finansman desteğinde bulunmaya devam edeceğiz” dedi.
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BAHÇIVAN: “TÜRK EXIMBANK YENİ NESİL KREDİLERLE 
SANAYİMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ DESTEKLEMELİ”

İstanbul	Sanayi	Odası	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	 Erdal	 Bahçıvan,	 pandemide	
küresel	tedarik	zincirlerinde	yaşanan	
dönüşümle	Türkiye’nin	önemli	bir	fır-
sat	yakaladığına	dikkat	çekerek	“Ha-
yatın	işleyişine	devam	edebilmesi	için	
üretimin	 kesintisiz	 sürmesi	 gerektiği	
bir	gerçek.	Ancak	bu	süreçte	sanayi-
mizin,	güçlü	ve	sürdürülebilir	 ihracat	
için	finansman	desteğine	ihtiyacı	var.	
Bu	 bağlamda	 Türk	 Eximbank,	 ihra-
cat	 ve	 yeşil	 ekonomi	 için	 yeni	 nesil	
finansman	kaynaklarını	artırarak	des-
teklerini	 çeşitlendirmeli”	 dedi.	 Türk	
Eximbank	 Genel	 Müdürü	 Ali	 Güney:	
“Amacımız	 karlılığı	 artırma	 değil	 ih-
racatçıyı	desteklemek,	maliyetlerimiz	
piyasaya	göre	cazip.	KOBİ’lere	verdi-
ğimiz	destekleri	de	çok	önemsiyoruz.	
Bu	 yılın	 ilk	 yarısında,	 ilk	 defa	 banka	
kredisinden	 yararlanan	 firmaların	
yüzde	 92’sini	 KOBİ’ler	 oluşturuyor.	
KOBİ	 desteklerinin	 artmasıyla	 300	
milyar	dolar	ihracata	ulaşabiliriz.”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin 
ağustos ayı olağan toplantısı “Nitelik ve 

Katma Değer Odaklı İhracatın Geliştirilme-
si ve Sürdürülebilirliği İçin Türk Eximbank’ın 
Vizyonu, Sunduğu Desteklerin Çeşitlendi-
rilmesi” ana gündemi ile video konferans 
üzerinden gerçekleştirildi. Açılış konuşma-
sını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bah-
çıvan’ın yaptığı online Meclis toplantısına, 
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney 
konuk olarak katılarak gündeme ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu. İSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Covid-19 
salgını nedeniyle küresel tedarik zincirle-
rinde yaşanan ve devam etmesi beklenen 
dönüşümle birlikte, Türkiye’nin dünya ih-
racatındaki payını artırma ve değer zinci-
rinde daha üst sıralara yükselme yönünde 
önemli bir fırsat yakaladığına dikkat çekti. 
Dünya ekonomilerinin önemli bir kısmının 
yeniden açılması ve küresel ticaretin topar-
lanmasıyla ülke ihracatının kazandığı güçlü 
ivmenin bu yönde önemli bir işaret oldu-
ğunu belirten Bahçıvan şunları söyledi: 
“Önümüzdeki süreç nasıl şekillenirse şekil-
lensin hayatın işleyişine devam edebilmesi 
için üretimin kesintisiz sürmesi gerektiği 
bir gerçek. Ancak bu süreçte sanayimizin 
güçlü ve sürdürülebilir ihracat konusun-
da desteğe ihtiyacı var. Bunun başında 
da finansman geliyor. Bu bağlamda Türk 
Eximbank, ihracat ve yeşil ekonomi için, 

özellikle yeni nesil finansman kaynaklarını 
arttırarak desteklerini çeşitlendirmeli. İh-
racatçımızın en büyük destekçisi olan, reel 
sektörün dostu Türk Eximbank’ın vizyon 
ve projelerini, en zor zamanlarda rekabet 
gücümüzü destekleyen önemli bir unsur 
olarak görüyoruz” dedi. 
 

TÜRK EXİMBANK’IN 
SERMAYESİ 
GÜÇLENDİRİLMELİ

Türk Eximbank’ın kredi hacminin artırıl-
ması ve yeni iş modelleri geliştirerek farklı 
enstrümanlarla şirketleri ve ihracatı daha 
fazla desteklemesinin önemine değinen 
Bahçıvan “Türk Eximbank’ın mevcut ser-
mayesi ile ihracatımızı ve ihracatçılarımızı 
nitelikli bir şekilde desteklemesi mümkün 
görünmüyor. Bu nedenle de Türk Exim-
bank’ın sermayesi güçlendirilmelidir. Türk 
Eximbank tarafından kullandırılan kredi-
lerin yalnızca yüzde 9’u TL cinsindedir ve 
KOBİ dışı firmalara TL bazlı kredi kullan-
dırılmamaktadır. Türk Eximbank’ın, Türk 
Lirası kredi olanakları genişletilmeli ve 
firmalarımızı kur risklerine karşı koruyacak 
enstrümanlar geliştirmelidir. Öte yandan 
kredilendirme sürecindeki teminat masraf-

Ali	Güney Erdal	Bahçıvan
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ları sanayicilere ciddi bir maddi külfet oluş-
turmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanımız 
Sayın Lütfi Elvan’ın geçtiğimiz hafta yap-
tığı, ihracat potansiyeli yüksek KOBİ’lere 
yönelik Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli 
Eximbank Kredi Paketi açıklamasından 
memnuniyet duymakla birlikte bu imkanın 
sadece KOBİ büyüklüğündeki ihracatçıla-
rımız için değil sektörün lokomotifi olan 
diğer ölçekli tüm firmalarımız için de sür-
dürülebilir bir bakış açısı ile geliştirilmesi 
gerektiği görüşündeyiz” dedi. 
 

TEMİNAT KARŞILIĞI YERİNE 
PAST PERFORMANSA GÖRE 
KREDİ

Bahçıvan, aynı şekilde kredibilitesinde so-
run olmayan, yükümlülüklerini zamanında 
yerine getiren firmaların KGF limitlerini 
kaybetmesinin haksızlık olduğunu vurgu-
layarak “Türk Eximbank artık sadece temi-
nat karşılığı kredi veren bir kuruluş olmak-
tan çıkıp, geçmiş dönemlerde de sık sık  
gündeme getirdiğimiz gibi, şirketleri past 
performans kriterlerine göre değerlendirip 
kredilendiren bir kurum haline gelmelidir. 
Bu vesileyle, yalnızca Eximbank kredile-
rinde değil, tüm bankacılık sisteminde bir 
şikayet ve maliyet unsuru haline gelen te-
minat mektuplarındaki aşırı komisyon ve 
masrafların, BDDK’nın alacağı bir kararla 
özellikle ihracata dönük mektuplarda yüz-
de 1 ile sınırlandırılması çok faydalı olacak. 
Yine ihracat hacmine bağlı olarak ihracat-
çı sanayicilerin Eximbank kredi limitlerinin 
de artırılması gerekiyor. İhracatçılarımızın 
nakit akışı sürdürülebilirliği açısından, fon-
lamanın uzun vade ağırlıklı olması son de-
rece önemli bir husustur. Halihazırda Türk 
Eximbank’ın yurt içi kredi hacminin yüzde 
76’sının kısa vadeli olduğu düşünüldüğün-
de, uzun vadeli fonlama olanaklarının da 
mutlaka artırılması gerektiği kanaatinde-
yiz” diye konuştu. 
 

UZAK PAZARLARA YÖNELİK 
DÜŞÜK FAİZLİ TL KREDİSİ

Küresel ticaret zincirlerindeki kaymalar 
sonucu ABD başta olmak üzere birçok 
uzak pazar alıcısı ülkenin Asya’ya alter-
natif olarak Türkiye’den tedarik arayışına 
girmeye başladığını dile getiren Bahçıvan 
“Ancak yükselen navlun fiyatları bu yönde 
dezavantaj oluşturuyor. Eximbank’ın uzak  

pazarlara ihracata yönelik düşük faizli ve 
TL cinsi ihracat kredileri kullandıracağı bir 
program başlatmasını önemsiyoruz. Des-
teklerde sektörel bazlı bir yaklaşım faydalı 
olur. Küresel ihracatta e-ticaretin payının 
hızla artmasıyla Türkiye’de elektronik or-
tamda ihracatın gelişme eğilimine girmesi 
ve e-ihracat yapan firmalara özel bir kredi 
programı tasarlanması sektörel uygulama-
ya iyi bir örnek olabilir” dedi. 
 

İHRACAT SİGORTA LİMİTLERİ 
ARTIRILMALI

Türk Eximbank’ın sağladığı sigorta enstrü-
manı ile de ihracatçılara önemli katkılarda 
bulunduğunun altını çizen Erdal Bahçıvan 
“Ancak, son zamanlarda hammadde fi-
yatlarının aşırı artmasına rağmen firmala-
rın ihracat sigorta limitlerinin aynı kalması 
ihracatçılarımızda bir darboğaz yaratıyor. 
Firma kendisi risk alarak Eximbank limiti-
nin üzerinde ihracat yaptığında, herhangi 
olumsuz bir durumda, Eximbank belirle-
miş olduğu sigorta miktarını da kapsam 
dışı tutuyor. Bu durum, yüksek bir  talep ol-
masına rağmen ihracatın önündeki en bü-
yük engellerden biri. Bu nedenle de ihra-
cat sigorta limitlerinin artırılmasını önemli 
görüyoruz. Sigorta konusundaki bir başka 
önemli husus da alıcı limit başvurularının 
sonuçlanmasının çok uzun sürmesi nede-
niyle ihracatımızın bu durumdan olumsuz 
etkilenmesidir. Bu süreler kısaltılmalı. Yine 
Türk Eximbank tarafından verilen yatırım 
kredilerindeki kriterlerin hafifletilmesi ve 
daha esnek bir değerlendirme yapılması, 
yatırımların süratle hayata geçmesine ve 
ihracatımızın artmasına önemli katkıda bu-

lunacak” dedi. 

Bahçıvan ayrıca, Türk Eximbank’ın dünya-
daki farklı, kaliteli ve sürdürülebilirlik odaklı 
finansman kaynaklarını ülkeye getirmesini 
ve sanayiciler arasında bir köprü görevi 
üstlenmesini çok önemsediklerini belirte-
rek, Türk Eximbank’ı İSO Sürdürülebilirlik 
Platformuna davet etti. 

GÜNEY: “KOBİ DESTEKLERİNİN 
ARTMASIYLA 300 MİLYAR 
DOLAR İHRACAT MÜMKÜN” 

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de 
amaçlarının karlılığı artırma değil ihracatçıyı 
desteklemek olduğunu, maliyetlerinin de 
piyasaya göre cazip olduğunu vurguladı. 
KOBİ’lere verdikleri destekleri çok önem-
sediklerinin altını çizen Ali Güney, “2021 
yılının ilk yarısında, ilk defa banka kredi-
sinden yararlanan firmaların yüzde 92’sini 
KOBİ’ler oluşturuyor. KOBİ desteklerinin 
artmasıyla 300 milyar dolar ihracata ulaşa-
biliriz” dedi. Türk Eximbank olarak alacak 
sigortasına da çok önem verdiklerini belir-
ten Güney, şu bilgileri paylastı: “TÜİK ve-
rilerine göre 2019 yılında ihracatçılarımızın 
yüzde 62’si bir veya iki alıcıdan fazlasıyla 
iş yapmıyor. Alacak sigortası desteği ile 
tahsilat risklerini bertaraf ediyoruz. Sigor-
ta birimini Eximbank dışında bir iştirak gibi 
yapılandırdık. Yeni sigorta yazılımımızı da 
hayata geçirdik. Pandemi dönemi sigorta 
algısını kuvvetlendirdi. Sigortada yüzde 42 
büyüme kaydettik. Hedefimiz yıl sonunda 
22 milyar sigorta hacmine ulaşmak. Bu da 
geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 büyüme an-
lamına geliyor.”
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VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bi-
reysel müşterilerden KOBİ’lere, tarımsal üreticilerden 
ticari müşterilere kadar toplumun her kesiminin ya-
nında olmaya devam eden bankamızın ülkemiz eko-
nomisine desteği bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 28 artarak 584 milyar TL’yi aştı. Toplumun tüm 
kesimlerinin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümleri 
üreterek toplam aktiflerde yıllık yüzde 35 büyüyen ve 
729 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan VakıfBank, top-
lam kredileri ise yıllık yüzde 24 büyüyerek 459 milyar 
TL oldu.” ifadelerini kullandı. Üstünsalih, ana fonla-
ma kaynağı olan mevduatın yıllık yüzde 29 artışla 432 
milyar TL seviyelerine geldiğini belirtti. Vadesiz mev-
duatın yıllık yüzde 30 artarak 94 milyar TL seviyesin-
de gerçekleştiğini bildiren Üstünsalih, mevduatların 
bankanın ana fonlama kaynağı olmaya devam eder-
ken fonlama yapısının çeşitlendirilmesi ile ilgili çalışma-
larda da hız kesmediklerini aktardı. Üstünsalih, nisan 
ayında banka tarihinin ilk sürdürülebilir sendikasyon 
kredisini gerçekleştirerek 1,1 milyar dolarlık yurt dışı 
finansman sağladıklarını aktardı. Üstünsalih, mart 
ayında gerçekleştirdikleri yurt dışı havale akımlarına 
dayalı seküritizasyon programı kapsamındaki 1 milyar 
750 milyon dolarlık ihraç ile birlikte yılın ilk yarısında 
toplam 2,9 milyar dolar yurtdışı finansman sağlamış 
olduklarını kaydetti.

FİNANS

VAKIFBANK’TAN 1,4 MİLYAR LİRA NET KÂR Ziraat Bankası Bankacılık Okulu ve Ziraat Katılım Bankası 
Katılım Bankacılığı Okulu’nda Yeni Eğitim Dönemleri Başladı 

VakıfBank’tan	yapılan	açıklamada,	2021	yılının	ilk	yarısına	ait	konsolide	olmayan	finansal	
sonuçlara	göre,	bankanın	6	aylık	net	karı	1,410	milyar	TL	oldu.

KOBİ’lerin En Büyük Destekçisiyiz, Yeni Ürünlerle Ekonominin 
İhtiyaçlarına Etkin Çözümler Ürettik
Teknolojik altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ederken geliştirdikle-
ri yeni ürünlerle de ekonominin ihtiyaçlarına etkin çözümler ürettiklerinin 
altını çizen Üstünsalih, yenilikçi VBanko Çek Dijital ürünü ile KOBİ, Ticari 
ve Kurumsal segmentteki müşterilerin güvenle ticaret yapmasını sağlar-
ken, ekonominin çarklarının aksamadan dönmesine katkıda bulundukla-
rını belirtti. Üstünsalih, şu ifadeleri kullandı: “Ayrıca pandemi döneminde 
KOBİ’lerin en büyük destekçisi olan bankamız ihracatçı KOBİ’lere sağladığı 
ürün ve hizmetleri geniş kitlelere ulaştırmak için mevcut yapısını daha da 
güçlendirdi. Bu alanda eğitim verdiğimiz personelimiz ile pandemi koşulla-
rına rağmen gerek çevrimiçi gerekse de yüz yüze müşteri ziyaretleri ger-
çekleştirerek KOBİ’lerin ihtiyaçlarını yakından takip edip, özellikle istihdam, 
üretim ve ihracata yönelik özel çözümler geliştirdik. Sonuç olarak 2020 yılı 
sonundaki ihracat hacmimize 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla ulaştık.” Tarım 
Bankacılığı ile tarımsal üreticilerin yanında olan VakıfBank’ın pandeminin 
üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla “Vakıf-
Bank Tarım Bankacılığı Tablet Uygulaması”nı hayata geçirdiği bilgisini pay-
laşan Üstünsalih, şunları kaydetti: “Böylece finansal destek almak isteyen 
çiftçilerimize birçok konuda şubeye gitmeden tablet ile hizmet verebilir 
duruma geldik. Ayrıca bireysel kredilerde de yeni ürün ve uygulamalar ge-
liştirmeye devam ettik. Bu kapsamda bireysel kredilerimiz yıllık yüzde 28 
artarak 112 milyar TL seviyesine ulaştı. Farklı alanlarda uygulamaya aldığı-
mız yeni ürünlerimiz ve alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla ekonomi-
nin tüm kesimlerine desteğimiz artarak devam ediyor.”

Ziraat	Bankası	Bankacılık	Okulu	Yeni	
Eğitim	Dönemi	 Açılış	 Töreni	 Hazine	
ve	Maliye	Bakanı	Lütfi	Elvan’ın	katı-
lımlarıyla	gerçekleştirildi.

Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nun 
Yeni Eğitim Dönemi’nin Açılış Töreni, Zi-
raat Bankası’nın Ankara Ulus’taki Tarihi 
Genel Müdürlük Binası’nda Hazine ve 
Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan ve diğer 
davetlilerin katılımlarıyla yapıldı. Bakan 
Lütfi Elvan, törende yaptığı konuşmada 
Bankacılık Okulunda eğitim görecek olan 
öğrencileri tebrik ederek, iş yaşamlarında 
başarılar diledi. Bankacılık Okulu Töre-
ninin açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan 
Çakar konuşmasında “Ziraat Bankası 
olarak 157 yıldır, ekonomimizin ve finans 
sektörümüzün en önemli aktörlerinden 
biriyiz. Bugün 1 Trilyon TL’yi aşan aktif 
büyüklüğümüz ile Türkiye’nin en büyük 
bankasıyız. 1800’e varan şube sayımız ile 
en yaygın hizmet ağına sahibiz. Misyonu-
muzu sürdürürken, en önemli aktifimizi 
ise insan kaynağımız olarak görüyoruz. 
Kökleri 95 yıl öncesine dayanan, 1989 
yılında güncel adını alan “Ziraat Bankası 
Bankacılık Okulu”, sektörde bilinen, kali-
teli ve profesyonel eğitim veren bir mar-
ka eğitim kurumu olmuştur” dedi.

Ziraat Bankası Bankacılık Okulu

Bu yıl 152 bankacı adayının eğitim alacağı 
Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nun kök-
leri 1926 yılında kurulan “Ameli Bankacı-
lık Mektebi”ne dayanıyor. İlk mezunlarını 
verdiği 1927 yılından bu yana faaliyetlerini 
sürdüren okul, Ziraat Bankası’nın yanı sıra 
tüm bankacılık sektörü için de insan kay-
nağı yetiştirmeye devam ediyor. Genç 
bankacı adaylarını iş hayatına kazandır-
mak, ulusal ve uluslararası alanda tanı-
nan ve tercih edilen bir eğitim markası 
olma vizyonuyla kurulan Ziraat Bankası 
Bankacılık Okulu’ndan bugüne kadar bir-
çok bankacı ve ekonomist mezun oldu. 
Titiz bir çalışma neticesinde belirlenen 
adaylar, sektör gelişmeleriyle yenilenen 
müfredat doğrultusunda eğitim görü-

yorlar. Sağlanan eğitim programında, 
Mesleki Eğitimler, Uzaktan Eğitim Uy-
gulamaları, Pekiştirme Uygulamaları ve 
İşbaşında Eğitim Uygulamaları yer alı-
yor. 100 yıla yaklaşan Bankacılık Okulu 
geleneği, Uluslararası Finans Merkezi 
olma vizyonu doğrultusunda daha da 
güçlenecek. Bu minvalde Ziraat Bankası 
Bankacılık Okulu, Ankara Üniversitesi ile 
gerçekleştirdiği işbirliği ile yeni bir ilke de 
imza atıyor. Okul, kendi markası ile açıla-
cak yüksek lisans ve doktora programları 
ile ülkemize ve dünyaya üst düzey ban-
kacılar yetiştirmek üzere nice yıllar eğitim 
faaliyetlerine devam edecek.

Ziraat Katılım Bankası 3. 
Dönem Katılım Bankacılığı 
Okulu, Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nde Gerçekleşen 
Açılış Programıyla Yeni Eğitim 
Dönemine Başladı

Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 2 Ağus-
tos’ta gerçekleştirilen açılış törenine; 
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. 
Şakir Ercan Gül, BDDK Başkanı Mehmet 

Ali Akben, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofi-
si Başkan Yardımcısı Murat Ali Çengelci, 
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan 
Çakar ve katılım bankacılığı sektöründen 
temsilciler katıldı. Törende konuşan Zira-
at Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: 
“Katılım Bankacılığı ilkeleri doğrultusun-
da, müşterilerimize etkin hizmet sunmak 
amacıyla 90 uzman yardımcısı arkadaşı-
mız, bugün eğitimlerine başlıyor. Bugüne 
kadar, açmış olduğumuz sınavlarla genç 
ve ilk iş tecrübesine sahip toplamda 450 
çalışan istihdam edildi. 1450 çalışanı is-
tihdam eden genç bir banka olarak yeni 
işe alım oranımız %31 seviyelerinde. Son 
dönemlerde yöneticiliğe terfi eden arka-
daşlarımızın büyük çoğunluğu ise kendi 
çalışanlarımızdan seçilmekte. Bu da Ban-
kamızda yeni başlayan kişiler için kariyer 
fırsatlarının ve imkânlarının yüksek oldu-
ğunu göstermektedir” ifadelerini kullan-
dı. 2 ay sürecek olan eğitim programında, 
alanında uzman 47 eğitmen ders vere-
cek. Katılım Bankacılığı Okulu’nda Top-
lamda 300 saat eğitim görecek Uzman 
Yardımcıları, ders programlarının tamam-
lanmasının ardından göreve başlayacak.
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ZİRAAT KATILIM’DAN TÜRKİYE EKONOMİSİNE
 67 MİLYAR TL’LİK KAYNAK

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI (ZİRAAT GYO) 
2021 YILI İLK YARI BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım’ın toplam aktiflerinin 2021 ikinci çeyre-
ğinde 2020 yılı sonuna göre %12 artışla 67,4 milyar TL’ye ulaştığını, toplanan fonların ise yine aynı 

döneme göre %11 artış ile 51,7 milyar TL olduğunu belirtti.

7,5 milyar TL piyasa değeri ile bu alanda Türkiye’nin en değerli gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi 
olan Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Ziraat GYO) 2021 yılı ilk yarı bilançosunu açıkladı.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özde-
mir, 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin açıkla-
malarda bulundu. Metin Özdemir Ziraat 
Katılım’ın toplam aktiflerinin 2021 ikinci 
çeyreğinde 2020 yılı sonuna göre %12 artışla 
67,4 milyar TL’ye ulaştığını, toplanan fon-
ların ise yine aynı döneme göre %11 artış ile 
51,7 milyar TL olduğunu belirtti. Özdemir 
“kullandırılan nakdi fonlar %12 artışla 47,2 
milyar TL seviyesine çıkarken, Ziraat Katı-
lım’ın 2021 ikinci çeyreğinde Türkiye Ekono-
misine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finans-
man toplamı 67 milyar TL olarak gerçekleşti. 

2021 İkinci Çeyreğini 187 Milyon TL 
Kâr İle Tamamladı

Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine ön-
celik veren hizmet anlayışı ve verimlilik oda-
ğında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı 

icrası sonucunda, 2021 ikinci çeyreğini 187 
milyon TL kâr ile tamamladı. Türkiye gene-
linde şube ağını da yaygınlaştıran Ziraat 
Katılım, 2021 ikinci çeyrek sonunda biri yurt 
dışında olmak üzere toplam 110 şubeye 
ulaştı” dedi.

Özdemir: Ziraat Katılım, 85 Adet 
Kira Sertifikası İhracı İle Toplamda 
30,4 Milyar TL Hacme Ulaştı

2021 yılının ikinci çeyreğinde 5 adet kira ser-
tifikası ihracının başarılı bir şekilde tamam-
landığını ifade eden Ziraat Katılım Genel 
Müdürü Metin Özdemir: “Ziraat Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleş-
tirilen bu ihraçlarımızdan 2,3 Milyar TL fon-
lama temin edildi. Kira sertifikası ihraçlarının 
tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tuta-
rının üzerinde yoğun talep geldi. Türkiye’nin 

kamu sermayeli ilk katılım bankası olan 
Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 
yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara 
gerçekleştirdiği 85 adet kira sertifikası ihracı 
ile toplamda 30,4 milyar TL hacme ulaştı” 
dedi.

Ziraat Katılım Öncü ve Etkin Bir 
Finans Kurumu Olma Vizyonuyla 
Faaliyetlerine Devam Edecek

Özdemir, “Ziraat Katılım, reel ekonomiye 
doğrudan destek sağlayan iş modeli, üreti-
mi ve istihdamı artırmaya yönelik finansman 
politikası ve çalışanlarının gayretleriyle, ülke-
mizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaya-
rak, öncü ve etkin bir finans kurumu olma 
vizyonuyla faaliyetlerine devam edecektir” 
diyerek sözlerini tamamladı.

2016 yılında kurulan ve başarılı bir halka 
arz gerçekleştirerek 6 Mayıs 2021 tari-
hinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye 
başlayan Ziraat GYO, yatırımları ile sek-
törün öncü şirketleri arasında yer alıyor. 
Faaliyetlerini yüksek karlılıkla sürdüren 
Ziraat GYO, 2021 yılının ilk altı ayında 72,6 
milyon TL konsolide net dönem karı elde 
etti. Geçen yılın aynı döneminde Şirke-
tin net dönem karı 15,2 milyon TL olarak 
gerçekleşmişti. 2020 yılını güçlü mali per-
formansla tamamlayan Ziraat GYO, 2021 
yılının ilk yarısında da sürdürülebilir karlılık 
ve verimlilik içinde büyümesini sürdürdü. 
Şirketin, Türkiye’de 9 farklı şehirde, Al-
manya ve Bosna-Hersek’te ise birer şehir-
de olmak üzere toplam 3 ülke, 11 şehirde, 
değeri 5,1 milyar TL’ye ulaşan gayrimen-
kul portföyü bulunmaktadır.

ÖMER ÖZDİLEK: ZİRAAT 
KULELERİ’NİN İNŞAATI HIZLA 
DEVAM EDİYOR

Şirketin aktif büyüklüğü 2020 yılsonun-
dan bu yana %31,7 artarak 7,2 milyar 
TL’ye, yatırım amaçlı gayrimenkulleri %8 
artarak 5,1 milyar TL’ye, özkaynakları ise 
halka arz ile birlikte %38,3 artış ile 7 milyar 
TL büyüklüğe ulaştı. Ziraat GYO, kira geti-
rili gayrimenkullerden 2021 yılının altı aylık 
döneminde konsolide bazda 42,3 milyon 
TL kira geliri elde etti. Şirketin satış gelir-
leri ise aynı dönemde 36,6 milyon TL ola-
rak gerçekleşti. Ziraat GYO Genel Müdü-
rü Peyami Ömer Özdilek; Şirketin, güçlü 
ortaklık ve sermaye yapısı, yurtdışı faali-
yetleri, çeşitlendirilmiş ve dengeli gayri-
menkul portföyü, öngörülebilir ve yüksek 
kira gelirleri, başta İstanbul Uluslararası 
Finans Merkezi olmak üzere mevcut ve 
devam eden katma değeri yüksek pro-
jeleri ile sektörde önemli bir yere sahip 
olduğunu, 2021 yılı hasılat ve kar öngörü-
lerine planlanan şekilde ulaşılacağını be-
lirtti. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 
Ziraat Kuleleri’nin inşaatının hızla devam 

ettiğini ve 2022 yılı Haziran ayı içerisinde 
finans merkezinde yaşamın başlamasının 
hedeflendiğini söyleyen Özdilek, Ziraat 
Kuleleri’nin kiralanması ile birlikte port-
föydeki kira getirili gayrimenkullerin payı-
nın %36’dan %79’a yükseleceğini, bunun 
da doğal olarak kira gelirlerine önemli 
oranda katkı sağlayacağını belirtti. Şirke-
tin kar dağıtım politikasına da değinen 

Özdilek; “2021-2022 yıllarına ilişkin dağı-
tılabilir kârımızın en az %10’unu, İstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kule-
leri Projesi’nin tamamlanmasını takiben 
2023 yılı ve sonraki yıllarda ise dağıtılabilir 
kârımızın en az %30’unu yatırımcılarımıza 
nakit veya bedelsiz hisse senedi olarak 
dağıtmak üzere kar dağıtım politikamız 
oluşturulmuştur” ifadelerini kullandı.
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BÜROSİT, YENİLİKLERİYLE ÇÖZÜM ÜRETİYOR

Bürosit	 Genel	 Müdürü	 Turgay	 Çalışkan,	 ürünlerindeki	 kalite,	 estetik	 dokunuş	 ve	 renklerle	
müşterilerinin	isteklerini	karşıladıklarını	söyledi.

Bürosit Genel Müdürü 
Turgay Çalışkan 
ile firmadaki en 
son gelişmeleri 

değerlendirdik.

ONLINE SATIŞ KANALIMIZI 
GELİŞTİRDİK

Bürosit	olarak	2021	yılı	 ilk	yarı	de-
ğerlendirmenizi	 alabilir	 miyiz?	 Yıl	
sonu	 hedeflerinizi	 değerlendirir	
misiniz?	

Pandeminin bu yıl da devam etmesi 
bizi iş yapış şekillerimizde değişikliğe 
itti ve online platformların aslında ne 

kadar önemli olduğunu anlamamızı 
sağladı.  Evden çalışmanın arttığı za-
man boyunca geçtiğimiz yılın sonlarına 
doğru devreye aldığımız online satış 
kanalımızı geliştirmeye ve olgunlaştır-
maya ağırlık verdik. Birçok şirket kalıcı 
olarak evden çalışmaya ya da hibrit 
çalışma modeline başladı. Dolayısıy-
la evlerimiz birer ofise dönüştü ve bu 
süreçte biz de müşteri ihtiyaçlarını be-
lirleyerek gerek kampanyalarımız, her 
an ulaşılabilir olmamız ve gerekse her 
çalışma ortamına uygun olan ürünleri-
mizde kullanıcılarımızın yanında olduk. 
Aşılamanın başlaması ve ofislere dö-
nüş ile birlikte bayi yapılanma projele-
rimize hız verdik ve alt yapısı tamam-
lanmış projelerin hedeflere ulaşması 
için çalışmalarımıza Bursa mağazamız 
ile başladık. Üretim tarafında ise tasa-
rım çizgileriyle çağdaş ve yalın üretim 
anlayışımızı yansıtan isimlerini dünya-
nın en ünlü göllerinden ve yapılarından 
alan Aral, Salda, Oregon ve Petra seri-
lerinden oluşan yeni koleksiyonumuzu 
tamamlayarak kullanıcılarımızın beğe-
nisine sunduk. Yılın ikinci yarısında ise 
Bürosit olarak hem tamamlanan pro-
jelerimizi kendi içimizde değerlendirip 
hem de 2022 yılı hedeflerimizin tasla-
ğını ortaya koymayı planlıyoruz. Yine 
aynı zaman zarfı içerisinde kurumsal 
web sitemizin yüzünü yenileyip değişi-
mimizi sürdüreceğiz. Bunların yanı sıra 

dijital dönüşümümüzü sürdürdüğümü-
zün bir diğer kanıtı 3D VR Konfigüratör 
uygulamamızı yakın zamanda web 
sitemizdeki ürünlere entegre etmeyi 
planlıyoruz. Bu uygulama paneli saye-
sinde kullanıcılarımız ürünlerimizin tüm 
varyasyonlarına kolay bir şekilde ulaşa-
bilecekler. 

GÜNÜN ŞARTLARINI VE 
İSTEKLERİNİ TAKİP ETMEK

Ar-Ge	 ve	 inovasyon	 odaklı	 çalış-
malarınızı	 değerlendirir	 misiniz?	
Yeni	 ürünlerinizi	 hazırlarken	 nasıl	
ve	ne	 şekilde	bir	 çalışma	 sürecin-
den	geçiyorsunuz?	

Bürosit olarak 30 yıllık geçmişimiz-
de her zaman kullanıcının isteğinin 
ön planda olduğu bir üretim anlayışı 
benimsedik. Günün şartlarını ve is-
teklerini takip etmek bizim olmazsa 
olmazlarımızdan. Günümüze bakacak 
olursak ofis trendleri; modüler, çok 
amaçlı kullanıma uygun, kişiselleştirile-
bilir ürün ve alanlar gibi kavramlar üze-
rinde şekillenmektedir. Bu doğrultuda 
bizde 2018 yılından bu yana gerçekleş-
tirmekte olduğumuz mimari görüşme-
lerimizi pandemi yılında online kanala 
taşıyarak devam ettirdik. Bu süreçte 
birbirinden değerli mimarlarla görüşe-

rek hem onların sektöre bakışını, sek-
törden beklentilerini hem de bizlerin 
işin mutfağında neler yapabileceğimizi 
konuştuk ve yukarıda bahsettiğimiz 
kavramlar ön plana çıktı. Bürosit ola-
rak gerek kendi Ar-Ge ekibimiz gerek 
sektör profesyonelleri, mimarlar, veya 
iş insanları olsun üretim sürecinde söz 
sahibi olması gereken her kesimden 
insanı dahil ederek çoğunluğun fayda-
sına olacak, günümüz çevre şartlarını 
da göz önünde bulundurarak, çevre 
dostu, sürdürülebilir ve geri dönüştü-
rülebilir ürünler üretmekteyiz. 

YENİ BÜROSİT RENK 
KARTELASINI DA 
KULLANICILARIMIZIN 
BEĞENİSİNE SUNACAĞIZ

Moda	kavramı	da	işinizin	ayrılmaz	
bir	parçası.	Modayı	nasıl	yakalıyor	
ve	 modaya	 nasıl	 yön	 veriyorsu-
nuz?	

Ofis mobilyası ve ofis koltukları yıllar 
içerisinde evrimleşerek kendi modasını 
yaratmıştır. Günümüz ürünlerini geç-
miş yıllardaki tasarımlarla karşılaştırdı-
ğımızda çizgilerin ne kadar yalınlaştığı-
nı görebiliriz. Şu an ofislerde ürünlerin 
tek tek ön plana çıkmasından ziyade 
yekpare yaşanabilir kendi içinde bir bü-
tünlüğü olan çalışma ortamının varlığı-
dır. Kullanıcılarımıza insana ve çevreye 

değer veren yaşanılabilir ofis ortamları 
sunmaya gayret gösteriyoruz. Diğer bir 
yandan da renkler, işimizin ayrılmaz bir 
parçası. Renklerin dilinden anlamak ta-
sarımın diline uygun renk ve malzeme 
ile üretim yapmak çok önemli. Tasarım 
çizgimizi sürekli yenilerken 2021 yılında 
yeni Bürosit renk kartelasını da kullanı-
cılarımızın beğenisine sunacağız. 

PASTADAKİ PAYIMIZI 
ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Yurt	dışı	hedefleriniz	nelerdir,	yurt	
dışı	 pazar	 payınızı	 nasıl	 artıracak-
sınız,	 stratejilerinizi	 öğrenebilir	
miyim?	

İngiltere ile başladığımız Amazon ve 
ebay üzerinden online satış projemiz 
2021 yılı ilk yarısında hayata geçti. Pan-
demi dolayısı ile ara verdiğimiz yurt dışı 
seyahatlerimiz aşılamanın artması ile 
yeniden ağırlık kazanacak bu süreçte. 
Ziyaret planlarımızı, fuar takiplerimizi, 
dış görüşmelerimizi yapmaya devam 
ediyoruz. Hali hazırda hem Ortado-
ğu’da hem de Avrupa’da bulunan iş 
ortaklıklarımızı geliştirmeye devam 
ediyoruz. Ayrıca 2017 yılından bu yana 
Turquality destek programı ile birlikte 
hem mevcut ülkelerde hem de diğer 
potansiyel pazarlarda pastadaki payı-
mızı artırmayı hedefliyoruz. 
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canias4.0 Tüm Yazılım İhtiyacına Çözüm Sunar

IAS	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Yaşar	 Hakan	 Karabiber,	 “canias4.0	 teknolojileri,	 müşterilerine	
hareket	özgürlüğü,	hız,	esneklik,	özelleştirme	imkanı,	kolay	geliştirme	kabiliyeti	ve	düşük	maliyet	

avantajları	sunuyor”	dedi.	

IAS	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	
Yaşar	 Hakan	 Karabiber	 ile	
gelişmeleri	değerlendirdik.

Firmanız	ve	markanız	canias4.0’ı	ta-
nıtır	mısınız?

Firmamız IAS Holding, şirketlerin Endüst-
ri 4.0 yolculuğunda ihtiyaç duydukları 
tüm teknolojileri tek bir yazılım ile hiz-
mete sunan, global bir teknoloji firması. 
Dünya çapında 1000’den fazla müşteri, 
30 binden fazla kullanıcı ve 50’den faz-
la iş ortağıyla 31 ülkede 16 dilde hizmet 
veriyoruz. Almanya, Türkiye, Hindistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, İs-
viçre ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 
bulunan toplam 14 ofisimiz ve dünyanın 
dört bir yanındaki iş ortaklarımız ile global 
arenada operasyonlarımızı başarı ile sür-
dürüyoruz. canias4.0 Teknolojileri marka-

mız çatısı altında, kurumsal kaynak plan-
lama çözümümüz caniasERP’nin yanı 
sıra IoT, big data, AI (yapay zeka), cloud 
çözümleri, kendi veritabanımız iasDB, iş 
zekası çözümümüz caniasIQ ve e-Devlet 
entegrasyonları başta olmak üzere pek 
çok inovatif ürünü hizmete sunuyoruz. 
Ayrıca TROIA adını verdiğimiz kendi yazı-
lım geliştirme platformumuz bulunuyor. 
Teknolojik çözümlerimizle birlikte sundu-
ğumuz danışmanlık ve eğitim hizmetleri 
ile de müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına 
yanıt veriyoruz.

Firmaların Bütünsel Çözümlere 
İhtiyacı Var

Rakiplerinizden	 farklarınız	 nelerdir?	
Müşteriler	 neden	 Canias40’ı	 tercih	
ediyor,	müşterilerinize	hangi	katma	
değerleri	sunuyorsunuz?

Biz firmaların Endüstri 4.0 yolculukla-
rında ihtiyaç duydukları tüm teknolojiyi 
bütünsel ve entegre bir çözümle sunu-
yoruz. Müşterilerimize implementasyon 
ve entegrasyon kolaylığının yanı sıra 
maddi olarak da önemli bir avantaj su-

nuyoruz. Sektörümüzdeki diğer firmalar-
dan ayrıldığımız en önemli nokta burası. 
Ayrıca, yazılım geliştirme platformumuz 
ve müşterilerimize açık kaynak kodu ile 
sunduğumuz TROIA, kendi veritabanı-
mız iasDB, kullanıcı dostlu arayüzümüz 
ve yeni lisanslama modelimiz üzerinde 
geliştirme ve iyileştirme yapma özgürlü-
ğüne her daim sahibiz. Müşterilerimize 
esnek, tam entegre çalışabilen bütünsel 
yazılım çözümleri sunuyoruz. canias4.0 
çatısı altında sunduğumuz teknolojiler 
sayesinde müşterilerimiz tek bir yazılım 
ile tüm iş süreçlerindeki tüm ihtiyaçlarına 
çözüm bulabiliyor. canias4.0 sayesinde 
üçüncü parti yazılımlara olan ihtiyaç da 
ortadan kalkıyor. Özetlemek gerekirse, 
canias4.0 teknolojileri, müşterilerine ha-
reket özgürlüğü, hız, esneklik, özelleştir-
me imkanı, kolay geliştirme kabiliyeti ve 
düşük maliyet avantajları sunuyor. 

Hedef	ve	yatırımlarınız	hakkında	bil-
gi	verir	misiniz?

Müşterilerimizin çoğunluğu üretim ya-
pan firmalar. Onlar için üretimin önemini 
çok iyi biliyoruz. Bu alanda verimliliğin 
artması, doğru verilere en kısa sürede 

ulaşabilmek hayati önem taşıyor. IAS 
olarak geliştirmelerimizi hep müşterileri-
mizin bakış açısından inceleyerek, onların 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 
gerçekleştiriyoruz. Firmaların global are-
nadaki rekabette başarılı olmaları için 
neye ihtiyaçları olduğunu iyi analiz edi-
yoruz. Bu nedenle firmalara dijital yolcu-
luklarında ihtiyaç duyabilecekleri çözüm-
lerin tamamını tek çatı altında sunmaya 
başladık. Artık ERP yazılımları tek başına 
yeterli değil, üretim makinaları ile doğ-
rudan çalışan IoT yazılımları ile entegre 
edilmesi gerekiyor. Bunu halihazırda 
müşterilerimize sunuyoruz. Ancak henüz 
yolun başındayız; ilerleyen dönemlerde 
yapay zeka alanındaki geliştirmelerimizle 
de müşterilerimizin iş süreçlerine önemli 
katkılarda bulunacağız. Son dönemde 
çalışmalarımızı bu konuya odakladık. Bu 
sırada globaldeki operasyonlarımızı da 
hızla genişletiyoruz. Özellikle Güney Kore 
pazarındaki operasyonlarımıza ağırlık 
verdik. Burada iş ortağımızla birlikte çalış-

tığımız önemli projelerimiz var. Litvanya, 
Pakistan, İspanya ve Fransa da odağımız-
daki ülkeler arasında. İnovatif ve operas-
yonel yatırımlarımıza hız kesmeden de-
vam ediyoruz. 

KOBİ’ler canias4.0 İle Geleceğe 
Yatırım Yapar

KOBİ’lere	hangi	avantajları	sağlıyor-
sunuz,	KOBİ’lere	nasıl	bir	mesaj	ver-
mek	istersiniz?

KOBİ’lerin, mevcut ölçeklerine uygun, 
aynı zamanda da büyüme hedefleri 
doğrultusunda esnek bir yapı sunabilen 
teknoloji çözümlerine ihtiyacı vardır. Bu 
bağlamda modüler ve esnek bir lisans-
lama modeline sahip olan kurumsal kay-
nak planlama çözümümüz caniasERP, 
ölçeklenebilir yapısı ile her şirket yapısına 
uygundur ve firmaların süreçlerini dijital 
platforma taşımalarını sağlar. canias4.0 
Teknolojileri çatısı altında sunduğumuz 

caniasERP, IoT, big data, cloud, AI, 
iasDB, canias IQ, web client, e-devlet 
uygulaması entegrasyonları gibi çözüm-
lerimiz, bunun yanı sıra danışmanlık ve 
eğitim hizmetlerimizle müşterilerimizin 
tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Inovatif 
ürünlerimiz, kullanıcı dostu arayüzümüz, 
web kabiliyetimiz ve mobil uygulamaları-
mız ile firmaların dijitalleşme süreçlerinde 
onlara destek oluyor, yol gösteriyoruz. 
canias4.0’ın geniş kapsamlı fonksiyonali-
tesi, tam süreç entegrasyonu ve bütünle-
şik yapısı ile firmaların üçüncü parti yazı-
lımlara ihtiyaç duymadan tüm süreçlerini 
tek bir sistem üzerinde izlenmelerine ola-
cak sağlıyoruz. Bu da günümüz rekabetçi 
koşullarında KOBİ’lerin iş süreçlerinde ve-
rimlilik ve maliyet tasarrufu elde ederek 
büyüme yolunda sağlam adımlarla ilerle-
melerine imkan sağlıyor. Ayrıca, teknoloji 
üreticisi bir firma olarak IAS, vizyoner 
yapısı ile KOBİ’lerin gelecek dönemde ih-
tiyaç duyabilecekleri tüm süreçler için de 
teknolojik altyapı da sunar. 
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DOSYA: SİBER GÜVENLİKDOSYA: SİBER GÜVENLİK

SEKTÖR LİDERİ ESET TÜRKİYE, KOBİ’LERE SUNDUĞU 
GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ İLE TERCİH EDİLİYOR

Sektör	lideri	olduklarının	özenle	altını	çizen	Eset	Türkiye	Satış	Müdürü	Asım	Akbal,
	KOBİ’lere	partner	hizmeti	verdiklerini	belirtiyor.

Siber güvenlik dünyada ve Türkiye’de hız-
la gelişen bir alan. ESET, bugün dünyanın 
en büyük siber  güvenlik şirketlerinden 
biri konumunda. 1992 yılında kuruldu ve 
o günden bu yana dünya genelinde birey-
sel ve kurumsal kullanıcılara hitap eden 
antivirüs yazılımları, internet güvenliği 
ürünleri, veri kaybını önleme yazılımları, 
şifreleme programları gibi siber güvenlik 
çözümleri sunuyor ve geliştiriyor. Eset 
Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, “ESET 
Türkiye olarak sektörümüzde lider ko-
numdayız. Hem kurumsal hem de birey-
sel müşterilerimize geniş satış ağımız ve 
teknik desteğimiz ile en iyi hizmeti sunma 
çabası içerisindeyiz. ESET’in hem bireysel 
hem de kurumsal olarak ülkemizin en 
çok tercih edilen siber güvenlik markası 
olarak öne çıktığını görüyoruz. Kurumsal 
tarafta her ölçekteki KOBİ’ler ve büyük 
kurumsal yapılar için geliştirilen ve tüm 
dünyada kullanılan çözümlerimizle çok 
güçlü koruma kalkanları oluşturuyoruz. 
Global düzeyde Türkiye’de de müşteri 
ve kullanıcılarımıza ‘Güvenli teknolojinin 
keyfini çıkarın’ diyoruz” dedi.  

KOBİ’LER, SİBER SALDIRILARA 
KARŞI YETERİNCE SAVUNMA 
GELİŞTİREMİYORLAR

KOBİ’lere	 yönelik	 sağladığınız	 siber	
güvenlik	çözümleriniz	hakkında	bilgi	
verir	misiniz?

Yapılan araştırmalara göre KOBİ’ler işlet-
melerin yüzde 90’ını oluşturuyor ve istih-
damın yüzde 50’sinden fazlasını temsil 
ediyor. Ekonomimizde oldukça büyük 
bir öneme sahip. Ne yazık ki KOBİ’ler, 
siber saldırılara karşı yeterince savunma 
geliştiremiyorlar. Bunun sonucunda da iş 
ve para kaybına maruz kalıyorlar. Bunun 
temelinde kaynak ve personel eksikliği, 
bütçelerin sınırlı oluşu, saldırılar karşı-
sında tecrübe sahibi olunamaması gibi 
sebepler yatıyor. Tüm bu değerlendirme 

neticesinde KOBİ’lere önerimiz, otoma-
tize edebileceğimiz, sistem içerisinde ol-
mazsa olmaz diyebileceğimiz çözümleri 
muhakkak kullanmaları olacak. Her bilgi-
sayarda Endpoint (güvenlik yazılımı) çö-
zümü muhakkak olmalı. En sık karşılaşılan 
sorunların başında fidye yazılımları ve sıfır 
gün atakları geliyor, bunlardan koruna-
bilmek için Sandbox ürünü kullanılmalı. 
Eğer şirket dışından (uzaktan) bağlantı 
yaparak sisteme bağlanıyorlarsa MFA 
(çoklu faktör kimlik doğrulama) çözüm-
leri tercih edilmelidir. Uzaktan bağlantı 
konusunda hala en yoğun kullanılan yön-
tem, RDP (Remote Desktop Protokol). 
Örneğin 2020 yılında Türk şirketlerine 
yapılan RDP saldırıları yüzde 571 oranın-
da artış gösterdi. Türk şirketlerine yapılan 
brute-force (kaba kuvvet) saldırıları 609 
milyon adet olarak raporlandı. 14 bin 500 
şirket hedef alındı.  Kısacası sadece bu üç 
çözüm bile sisteme yapılabilecek kötü ni-
yetli müdahaleleri en aza indirecektir.

BULUT TABANLI (CLOUD) 
SİSTEMLER

Pandemi	 süreci,	 yazılım	 sektörün-
den	 beklentileri	 ve	 talepleri	 nasıl	
etkiledi?	 Bu	 süreçten	KOBİ’ler	 nasıl	
etkilendi	?

Pandemi süreci uzaktan çalışmanın as-
lında ne kadar önemli olduğunu ve bu 
yöntemle de işlerin devamlılığının sağ-
lanabileceğini herkese gösterdi . Buna 
karşın  birçok firma buna alt yapı ve en 
önemlisi güvenlik seviyesi anlamında 
hazırlıklı değildi. Bireysel cihazlar kurum-
sal alanlarda da kullanıldı ve bu noktada 

bazı güvenlik açıkları meydana geldi. Ça-
lışanlar uzaktan bağlantı yaparak işlerine 
devam ettiler  fakat çoklu kimlik doğrula-
ma ürünlerini  belki olmadığı için kullan-
madılar ya da kullanamadılar. Kullanılan 
şifreler basit ve tahmin edilebilir, kırılabilir 
türdendi. Sistemin olmazsa olmazı dedi-
ğimiz Endpoint çözümü tüm makineler-
de kurulu değildi ya da şirketler lisanslı bir 
güvenlik ürününe sahip değillerdi. Tüm 
bu nedenler, yazılım konusunda yatırım 
yapmamız gerektiğini ciddi manada biz-
lere hatırlattı. Halen  bu alanlarda eksiği 
olan firmaların var olduğunu gözlemliyo-
ruz, kendilerine  bu eksikleri tamamlama-
ları gerektiğini paylaşıyoruz; önerilerimizi 
paylaşıyoruz. Bu süreçte ürünlerimizde-
ki en büyük gelişme, öne çıkarttığımız 
konu, sunduğumuz güvenlik çözümleri-
nin bulut tabanlı olmasıydı. Bulut tabanlı 
(cloud) sistemler, içeride kaynak ayırma-
nıza gerek duymayacağınız, güncelleme 
takip etmenize gerek bırakmayan, kuru-
lumu, dağıtımı çok daha basit sistemler-
dir. Bu yüzden, bulut tabanlı çözümler 
kullanıcıların, (özellikle personel sıkıntısı 
çeken şirketlerin) tercih sebebi oldular. 
Diğer taraftan ülkemizde sıkı bir denetim 
ve çalışma yürütülen KVKK (Kişisel Veri-
leri Koruma Kanunu) konusu kapsamın-
da da verilerimizin değerini, onlara sahip 
çıkmamız gerektiğini ve belli önlemlerin 
alınması gerektiğini ciddi manada hatırla-
dık. Bu doğrultuda da DLP çözümümüz 
ile gerekli önlemlerin alınmasında destek 
sağladık. Siber güvenlik gelişen bir alan. 
KOBİ’lerin ihtiyaçları genişliyor. Risk ve 
tehdit alanları büyüyor. Bunu her geçen 
gün daha yakından görüyoruz.  Çoklu 
güvenlik katmanı kullanımı, bulut tabanlı 

ürünlerin ve kiralama yöntemlerinin ter-
cih edilmesi gibi birçok seçimler yakın ge-
lecekte bizi bekliyor. 

ESET TÜRKİYE OLARAK 
SEKTÖRÜMÜZDE LİDER 
KONUMDAYIZ

Hedef	ve	yatırımlarınız	hakkında	bil-
gi	verir	misiniz?

Siber güvenlik kategorisinde sürekli bir 
araştırma, geliştirme ve yatırım söz konu-
su. Yeni ürünler, çözümler ve hizmetler 
sunuyoruz. Var olanları geliştiriyoruz. Çok 
dinamik bir sektörde hizmet sunuyoruz. 
ESET Türkiye olarak sektörümüzde lider 
konumdayız. Müşterilerimize her zaman 
en iyi hizmeti verebilmek için çaba har-
cıyoruz. Hem müşteri hizmetleri hem 
de teknik destek konusunda geniş ve 
alanında yetkin bir ekibimiz var. Müşteri 
portföyümüzü daha da geliştirmek;  si-
ber güvenlik konusunda deneyimli, çö-
züm ortakları ile çalışmalarımızı artırarak  
devam ettirmek hedefindeyiz. Düzenle-
diğimiz eğitimlerle, siber güvenlik konu-
sunu her yönüyle ele almaya çalışıyor, 
merak edilen sorulara cevap sunmaya 
çalışıyoruz. Bu doğrultuda ilk hedefimiz, 
müşterilerimizi güncel tehditlere karşı  
bilgilendirmek ve onların koruma altına 
alınmasını sağlamak . Eksik olan güvenlik 
katmanlarını sistemlerine dahil etmek. 
Ayrıca ürün hizmeti alınan çözüm ortak-
larımızı güvenlik konusunda daha uzman 
bir noktaya taşıyarak müşterilerimize 
kusursuz ve güvenilir bir hizmet anlayışı 
sunmak.
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ADEO, SİBER GÜVENLİKTE KOBİ’LERE KESİNTİSİZ HİZMET SUNUYOR

ADEO	CSO’su	Halil	Öztürkci,	firma	ADEO’nun	siber	güvenlik	alanındaki	farklı	ve	özgün	uygulamaları	
ile	KOBİ’lere	kesintisiz	hizmet	sunduğunu	söyledi.

ADEO CSO’su Halil Öztürkci, “ADEO, si-
ber güvenlik alanında işletmelere yurt 
içinde ve yurt dışında  danışmanlık, siber 
güvenlik, kurulum, eğitim, bilişim güven-
liği, siber olay müdahalesi ve yönetilen 
güvenlik hizmetleri alanlarında, bünye-
sinde bulunan profesyonel IT danışman-
ları ile yüksek kalitede hizmetler sunuyor. 
Bu bağlamda, tek bir ürün ya da belli bir 
ürün/servis sağlayıcıya bağımlı kalmadan 
müşterinin ihtiyacına en uygun çözümleri 
hayata geçiriyor. 

Hedefimiz En İyi Hizmet 
Seviyesini ve Toplam Müşteri 
Memnuniyetini Sağlamak

ADEO, derinlemesine deneyime ve uz-
manlığa sahip, gereken tüm akreditas-
yon ve yeterlilik seviyelerini elinde bulun-
duran teknik bir kadroya sahip. Bu kadro 
sayesinde ADEO, müşterileriyle birlikte 
çalışmak, işlerinin risklerini anlamak ve 
mümkün olan en iyi çözümlerin uygulan-

masını kolaylaştırmak için kanıtlanmış bir 
metodoloji kullanıyor.  ADEO’nun hede-
fi müşterileriyle uzun yıllar sürecek bir iş 
ortaklığının temeli için en iyi hizmet sevi-
yesini ve toplam müşteri memnuniyetini 
sağlamak” dedi.

Kobi’ler Siber Güvenlik 
Hizmetlerine Önem Veriyor

KOBİ’lere	 yönelik	 çözümlerinizi	 an-
latır	mısınız?

ADEO, İstanbul ve Ankara ofislerinde 
110’u aşan çalışanı ile başta Finans, Tele-
komünikasyon, Enerji, Üretim, Peraken-
de sektörleri ve Kamu’da olmak üzere 
Türkiye ve MEA (Ortadoğu ve Afrika) 
bölgesinde 1000’nin üzerinde kurumsal 
müşteriye hizmet veriyor. Hizmet sunu-
lan kurumların içerisinde her büyüklükten 
işletme bulunuyor ve buralarda edindiği-
miz tüm tecrübeler, işletme büyüklüğün-
den bağımsız olarak tüm kurumlara uy-
gulanabiliyor. ADEO, halihazırda yüzlerce 
KOBİ müşterisine bu hizmetleri sunuyor. 
Özellikle siber güvenlik konusunda, ‘Yö-
netilen Siber Güvenlik Hizmetleri’ gerek 
maliyet avantajı gerek ise yetkin insan 
kaynağı problemine çözüm üretmesi açı-
sından KOBİ’lerin yoğun ilgi gösterdiği 
hizmetlerimizin başında yer alıyor. 

ADEO’nun Sunduğu Danışmanlık 
Hizmetlerine Olan Talep de Arttı

Pandemi	 süreci	 hizmetlerinizi	 nasıl	
etkiledi?	Bunlara	yenileri	eklendi	mi?

Pandemi siber güvenlik konusunda şir-
ketlerin farkındalığını daha da artırdı. İş 
hayatı mekandan bağımsız, dijital ortama 
taşındığından güvenlik risklerine daha da 
fazla dikkat edilmesi gerekliliği ortaya 
çıktı. Kurumlar bu alanda yatırımlarını 
hızlandırdı ve ADEO’nun sunduğu danış-
manlık hizmetlerine olan talep de arttı. 

Yeni ürünlerden ziyade bakış açısında bir 
değişim yaşandığını söyleyebiliriz. Yine 
bu dönemde yaşanan siber saldırıların sa-
yısının ve niteliğinin de arttığını belirtmek 
gerekiyor. Yine bu dönede eklenen yeni 
hizmetlerimizden bahsetmek gerekirse, 
özellikle uzaktan çalışma modeline çok 
hızlı geçmek zorunda kalan, her büyük-
lükteki müşterilerimizin bu yeni çalışma 
düzeninin performans ve özellikle de 
siber güvenliğin sağlanması konusunda 
verdiğimiz yeni servislere ve yönetilen 
hizmetlere talebinin oldukça arttığını 
söyleyebiliriz.

Siber Güvenlik Hizmet Ciromuz 
Yüzde 50’den Fazla Büyüdü

2020	yılı	cironuzu	ve	büyüme	oranı-
nızı,	2021	yılı	hedeflerinizi,	yeni	pro-
jelerinizi	 paylaşır	mısınız?	 Hizmetle-
rinize	 yenileri	 eklenecek	 mi?	 Hangi	
alanlara	 ne	 kadarlık	 yatırımlar	 yap-
mayı	planlıyorsunuz?

2020 yılında farklı bir bakış açısı ve pande-
miden dolayı siber güvenlik hizmet ciro-
muzun yüzde 50’den fazla büyüdüğünü 
söyleyebiliriz. 2021 yılında devam eden 
pandemi ortamının ve ve yeni çalışma 

düzenlerinin bu gerçek üzerine şekillen-
dirilmesi ile birlikte çok fazla müşterimizi 
siber saldırılara karşı korumayı amaçlıyo-
ruz. Bu bağlamda gerek hizmet sunduğu-
muz müşteri sayısını gerekse müşterileri-
mize sunduğumuz servislerin çeşitliliğini 
arttırmak öncelikli hedeflerimiz arasında. 
Son yıllarda birçok müşterimize sundu-
ğumuz MDR (Yönetilen Tespit ve Müda-
hale) hizmetlerimizde kullanılabilecek ve 
müşterilerimizin sunduğumuz teknolojik 
altyapıda çok daha fazla seçeneğe sahip 
olmasına imkan tanıyacak şekilde üretici-
ler ile gerekli iş ortaklıklarımızın sayısını da 
artırıyoruz. Bu sayede müşterilerimizin 
altyapılarının siber güvenliğini sağlarken 
çok daha esnek alternatifleri sunma im-
kanına sahip oluyoruz. Bütün bunlar da 
bizim tarafta ciddi yatırımlar yapmayı zo-
runlu kılıyor ve tüm bu yatırımları ADEO 
olarak çekinmeden yapıyoruz, yapmaya 
da devam edeceğiz.

Siber Güvenlik Servisleri

Siber	 güvenlik	 sektörü,	 pandemide	
hangi	 hizmet	 alanları	 ile	 	 ön	 plana	
çıktı?	 Sektörünüzdeki	 son	 trendler	
neler?	Önümüzdeki	dönemde	sektö-
rünüzde	ne	gibi	yenilikler	göreceğiz?	

Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın 
artmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni siber 
güvenlik tehditlerini adreslemek adına 
birtakım hizmetlerin ön plana çıktığını 
söylenebilir. Bunların başında da uzak-
tan erişimlerde kullanılan bilgisayarların 
ve kullanıcı hesaplarının güvenliğini sağ-
layan ve bu varlıkları 7/24 esasına göre 
izleyerek şüpheli durumları tespit edip 
gerekli önlemleri hızlı bir şekilde almaya 
imkan tanıyan siber güvenlik servisleri ge-
liyor. Bunun yanında teknolojinin sundu-
ğu esnekliği kullanarak müşterilerine çok 
daha hızlı ve kaliteli servis vermek isteyen 
bir çok girişim var ve bunların tercih ettik-
leri yeni teknolojiler de (örneğin kontey-
nır yapıları, mikroservis mimarileri gibi) 
beraberlerinde yeni riskleri getiriyorlar. 
Bu riskleri adresleyecek siber güvenlik çö-
zümlerine de gün geçtikçe talebin arttığı-
nı söyleyebiliriz. Ayrıca teknolojik altyapı 
olarak bulut teknolojilerinin de pandemi 
döneminde sıklıkla kullanıldığını görüyo-
ruz ve bu kullanımın giderek artacağını 
ön görüyoruz. Bulut ortamlarının hem 
kendisinin güvenliğini sağlamak hem de 
bu bulut ortamlarında koşan servislerin 
veya iş yüklerinin güvenliğini sağlamak da 
son zamanlarda en çok konuştuğumuz 
konular arasında yer alıyor.

ADEO	Stratejiden	Sorumlu	Genel	Müdür	Yardımcısı	Halil	Öztürkci
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Merkeziyetsiz Finans Platformları Denetlenmedikçe Poly 
Network’ten Daha Büyük Saldırılar Yaşanacak!

İnfrasis	Siber	Mühendislik	
Genel	Müdürü	Can	Sobutay,	
“Evinizdeki	kıymetli	eşyaları	

korurken	aldığınız	önlemlerin	
benzerlerini	sanal	ortamda	da	
uygulayın”	dedi.

 ‘Merkeziyetsiz finans tarihinin en büyük 
hacklenme olayı’ olarak adlandırılan Poly 
Network saldırısı; bu tür platformların 
ne kadar güvenli olduğu sorusunu 
tekrar gündeme getirdi. Siber saldırının 
ardından 600 milyon doları aşkın değere 
sahip kripto paranın çalınması; parayı 
saklama ve transfer yöntemleri dışında 
diğer finans platformlarından teknik 
farkları bulunmayan merkeziyetsiz 
finans platformlarının denetim 
eksikliğini de gözler önüne serdi. 
Konu hakkında açıklamalarda bulunan 
İnfrasis Siber Mühendislik Genel 
Müdürü Can Sobutay, merkeziyetsiz 
finans platformlarının bir regülasyona 
tabii olmadığı sürece bu tür saldırıların 
hem sıklık hem de hacim açısından 
yükselişe geçeceğini vurguladı. 
Kullanıcılara uyarılarda bulunan Sobutay, 
“Evinizdeki kıymetli eşyaları korurken 
aldığınız önlemlerin benzerlerini sanal 
ortamda da uygulayın” dedi. Kripto 
para birimlerinin artık daha fazla 
kişi tarafından yatırım aracı olarak 
tercih edilmesi, merkeziyetsiz finans 
platformlarını siber saldırganların 
yeni hedefi haline getirdi. Kripto para 
borsasında üst üste yaşanan saldırıların 
en son örneği ise Poly Network 
saldırısı oldu. Merkeziyetsiz finans 
tarihinin en büyük hacklenme olayı 
olarak adlandırılan saldırının ardından, 
hackerlar 600 milyon doları aşkın 
değerdeki kripto parayı çalarak kayıplara 
karıştı. Yaşanan son saldırı, söz konusu 
platformların güvenliğinin yeniden 
tartışılmasına neden oldu.

Diğer Finans Kuruluşlarına Göre 
Çok Daha Az Güvenilirler!

İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü 
Can Sobutay ise insanların aracı kullan-
madan kripto para ödünç vermelerine, 
almalarına ya da takas etmelerine olanak 
tanıyan DeFi uygulamalarının popülerlik 
kazanmasıyla birlikte siber saldırıların 
da artışa geçtiğini söyledi. “Bu tip fi-
nans platformlarının parayı saklama ve 
transfer yöntemleri dışında aslında di-

ğer finans platformlarından hiçbir teknik 
farkları yok” bilgilerini veren Sobutay, 
“Merkeziyetsiz finans platformlarıyla il-
gili bu tarz dolandırıcılık haberlerini daha 
çok duymamızın nedeni, bu platform-
ların bir regülasyona tabii olmamaları. 
Örneğin AB sınırları içinde çalışan bütün 
finans kuruluşları, Basel-II standartları-
na uymak zorunda ve bu standartlar da 
kendi içlerinde ciddi siber güvenlik tanım-
larına sahip. Bu sayede ilgili kuruluşların 
kullanıcıları hangi kurumla çalışırsa çalış-
sınlar siber güvenlik açısından üst düzey 
bir güven algısına sahipler. Merkeziyetsiz 
finans kuruluşlarının kullanıcılarına sun-
duğu anonim olabilme şansı ne yazık ki 
bu kuruluşların kurumsallığında da ne-
gatif bir etki yapabiliyor.  Bunu da regü-
lasyonsuz bir piyasada faaliyet göstere-
bilme fırsatı ile birleştirirsek diğer finans 
kuruluşlarına göre çok daha az güvenilir 
olmalarını beklememek hata olur” diye 
konuştu. 

Siber Güvenlik Uzmanı 
Bulundurma Zorunlulukları Yok!

Merkeziyetsiz finans platformlarının 
kontrol edilmedikleri için bu tür saldırı-
lara önlem almak adına siber güvenlik 
uzmanlarıyla da çalışmadıklarını aktaran 
Sobutay, “Bu platformların regülatör bir 
üst yapı tarafından kontrol edilmemeleri, 
ne yazık ki siber güvenlik uzmanı ile çalış-
maları gibi konuları da zorunlu kılmıyor. 
Bu yüzden de bu alanda açıkları olması-
na çok şaşırmamak gerek” açıklamasını 
yaptı.

Kullanıcılar Nelere Dikkat 
Etmeli?

Kripto para birimlerini yatırım aracı olarak 
gören kullanıcılara uyarılarda bulunan So-
butay, “Evinizdeki kıymetli eşyaları korur-
ken aldığınız önlemlerin benzerlerini sanal 
ortamda da uygulayın.  Bu ilgili platforma 
bağlanırken kullandığınız kullanıcı adı/
parola seçimlerinden, ikinci faktör kimlik 
doğrulama ve kullanılan bilgisayarın siber 
hijyenine kadar uzanıyor” ifadelerini kul-
landı.

Defi İle İlgili Saldırılar, Yüzde 270 
Oranında Arttı!

Sobutay, dünya genelinde yapılan araş-
tırmalara göre DeFi ile ilgili saldırıların ge-
çen yıla kıyasla bu yılın başından Temmuz 
ayına kadar yüzde 270 oranında arttığını 
vurguladı. Sobutay, “Bu piyasalar regü-
lasyonsuz bir halde yüksek getiri vaadi 
sayesinde kullanıcı sayılarını artırdıkça sal-
dırıların sıklığı ve hacmi de artacak” dedi.

Poly Network Saldırısında Neler Yaşanmıştı? 

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Poly Network saldı-
rısıyla birlikte hackerlar, 267 milyon dolarlık Etherium 
ve 252 milyon dolarlık altcoini kendi hesabına geçir-
mişti. Saldırı sonrasında Poly Network tarafından ya-
pılan açıklamada; hackerlara uyarılarda bulunurken, 
çözüm için de iletişim kurmak istendiği aktarılmıştı.  
Yaşanan saldırının dikkat çeken ismi ise Blockchain 
güvenlik firması Slowmist oldu. Slowmist, hackerın ID 
bilgisine erişince saldırgan elinde bulundurduğu krip-
to varlıkları iade etmeye başladı. Böylece 256 milyon 
dolar değerinde token iade edildi. Tüm bunlarla bir-
likte geçtiğimiz yıllarda yaşanan başka bir platforma 
yapılan benzer bir saldırıda 460 milyon dolar çalınmış 
ve o platformun da iflas ettiği açıklanmıştı.
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Kalekim’in İlk Altı Aylık Net Dönem Karı Yüzde 300’e Yakın Artışla 
Yaklaşık 52 Milyon TL’ye Ulaştı

Kalekim,	2021	yılı	 ilk	yarı	 finansal	
sonuçlarını	açıkladı.	Yaşanan	ma-
liyet	artışlarına	rağmen	tüm	ürün	
gruplarında	satışlarını	artıran	Ka-
lekim’in,	 yılın	 ilk	 altı	 aylık	 döne-
mindeki	 net	 dönem	 karı	 ise	 bir	
önceki	 yılın	 aynı	 dönemine	 göre	
yüzde	297.4’lük	bir	artış	gösterdi.	
Kalekim’in	 2020	 yılı	 ilk	 yarısında	
17.4	 milyon	 TL	 olan	 net	 dönem	
karı,	2021	yılı	ilk	6	ayında	51.7	mil-
yon	 olarak	 gerçekleşti.	 Kalekim	
bu	 dönemde,	 yurt	 içi	 satışlarını,	
bir	 önceki	 yılın	 aynı	 dönemine	
göre	yüzde	58.3,	yurt	dışı	satışla-
rını	ise	yüzde	78.1	oranında	artıra-
rak,	önemli	bir	başarıya	imza	attı.

Yapı kimyasalları sektöründe, geniş ürün 
yelpazesiyle sektörün önemli küresel 
oyuncuları arasında yer alan Kalekim, 
2021 yılı ilk yarı finansal sonuçları, 10 Ağus-

tos 2021’de Kamuoyu Aydınlatma Platfor-
mu’nda (KAP) açıklandı. KAP bildiriminin 
ardından Kale Holding CFO’su Haluk Al-
perat, Kalekim Genel Müdürü Timur Kara-
oğlu ve Kalekim Mali İşler Müdürü Özgün 
Özmen, yatırımcı ve analistlerin katılımıyla 
düzenlenen çevrim içi toplantıda yatırım-
cılarla bir araya gelerek, şirketin yılın ilk altı 
aylık dönem performansına ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu.

“YAKALADIĞIMIZ FİNANSAL 
BAŞARININ GURURUNU 
YAŞIYORUZ”

Kalekim’de 2021 yılının Mayıs ayında başa-
rılı bir halka arz programı gerçekleştirdik-
lerini hatırlatan Kale Holding CFO’su Ha-
luk Alperat, “Kalekim, sektörünün lideri 
ve ülkemizin bu alandaki çok önemli bir 
değeri konumunda bulunuyor. Bu değer 
hem ulusal hem de uluslararası pazarda 
başarısının üstüne her gün yenilerini ek-
leyerek, büyüme ve güçlenmeye devam 
ediyor. 2021 yılının ilk döneminde ulaştı-

ğımız finansal rakamlar da, bunu açıkça 
ortaya koyuyor. Sektörüne liderlik eden, 
yurt içinin yanı sıra yurt dışında da ürün-
lerini 80’e yakın ülkede, tüketici ve pro-
fesyonellerle buluşturan Kalekim, yılın ilk 
altı ayındaki net dönem karını, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 300’e 
yakın artırarak, yaklaşık 51.7 milyon TL’ye 
ulaştırdı. Pandemi nedeniyle içerisinden 
geçtiğimiz bu zorlu süreçte ulaşılan bu 
rakamlar, sektörümüz için çok önemli bir 
başarı. Bizler de yakaladığımız bu finansal 
başarının gurur ve mutluluğunu yaşıyo-
ruz” diye konuştu.

“YURT İÇİ SATIŞLARDA YÜZDE 
58.3, YURT DIŞI SATIŞLARDA 
İSE, YÜZDE 78.1’LİK ARTIŞ 
YAKALADIK”

Kalekim olarak, her zaman daha büyük 
hedefler için çalıştıklarını vurgulayan Ka-
lekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da 
şunları söyledi: “Bu konuda kendimize 
inanıyor ve Kalekim’in potansiyeline gü-
veniyoruz. Pandemi ve tedarik zincirinde-
ki kopmalar sebebiyle yaşanan maliyet ar-
tışlarına rağmen yılın ilk döneminde, tüm 
ürün gruplarımızda bir önceki yılın aynı 
dönemine göre satışlarımızı ciddi oranda 
artırmayı başardık. Yurt içi satışlarında; 
seramik uygulamaları ürün grubunda yüz-
de 63.5, boya ve sıva ürün gruplarında 
yüzde 34.4, su yalıtımı ürünlerinde yüzde 
53.1 ve diğer ürünlerde de yüzde 62.3 
olmak üzere toplamda yüzde 58.3’lük 
bir artış elde ettik. Bunun yanında yurt 
dışı satışlarımızda da bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, yüzde 78.1’lik bir artış 
yakaladık. Yurt dışı pazarlarımız arasında 
ilk sırada bulunan Irak’a olan ihracatımızı 
yüzde 118, ikinci sıradaki Fransa’ya ise, 
yüzde 137 oranında artırdık. Ayrıca yurt içi 
ve yurt dışı yatırımlarımız da sürüyor. Son 
olarak, Mardin Konsantre Yatırımı ile yurt 
dışı satışlarını desteklemek üzere bir adım 
attık. Cezayir’deki, Sarl Ha Building bağlı 
ortaklığının devlet kredi desteği onaylan-
dı. Bugün, dünden daha güçlü bir şekilde, 
büyük hedeflere doğru yürümeye devam 
ediyoruz.” 

ZF, 2021 YILININ İLK YARISININ BAŞARILI GEÇTİĞİNİ BİLDİRDİ   

ZF,	 2021’in	 ilk	 yarısını	 pozitif	 satış	 ve	
kazanç	rakamlarıyla	tamamladı.	Covid	
-19	 salgınının	önemli	 ölçüde	etkilediği	
2020’nin	 ilk	 yarısının	 aksine,	 şirket	 yı-
lın	 ilk	altı	 ayında	 19,3	milyar	€	 tutarın-
da	satış	yaptı.	Bu	da	geçen	yıla	oranla	
yüzde	43	‘lük	satış	artışı	anlamına	geli-
yor.	Faiz	ve	Vergiler	Öncesi	Düzeltilmiş	
Kazanç	(FAVÖK/EBIT)	1,0	milyar	€	oldu.	
Bu	olumlu	gelişim,	uluslararası	pazarın	
genel	olarak	zor	ve	değişken	olmasına	
rağmen	elde	edildi.

ZF CEO’su Wolf-Henning Scheider, Per-
şembe günü altı aylık rakamları açıklarken, 
“2020’nin ikinci yarısında yakaladığımız iv-
meyi devam ettirdik ve otomotiv endüstri-
sinin ekonomik toparlanmasından yararlan-
dık. Aynı zamanda, organizasyon yapımızı 
esnek iş birliği açısından sürekli geliştirdik 
ve emisyonları azaltan ve araç güvenliğini 
artıran yenilikçi teknolojilerimizle çok sayıda 
yeni sipariş aldık” dedi.

Pandemi koşullarında çalışmanın yanı sıra, 
yılın ilk yarısında, yarı iletken sıkıntısı ve te-
darik zincirlerindeki kesintiler gibi doğrudan 
etkileyici faktörler ve hammadde ve lojistik 
hizmetlerinde fiyat artışları yaşandı. Bu ne-
denle ZF, tedarik zincirlerini kısmen yeniden 
düzenleyerek, yerel tedarikçilere giderek 
daha fazla ağırlık verdi. Scheider, “Buna ek 
olarak, Avrupa’da son derece iddialı yeni 
CO2 emisyon limitleri ile kendini belli eden 
uzun vadeli eğilimler hız kazanıyor” dedi. 
“Bu, tamamen elektrikli olan disklere olan 
talebi artırsa da iklimin korunması, istihdam 
ve insanların hareketlilik ihtiyaçları arasında 

bir denge kurmak çok zor olacak. Elektrik 
üretiminden ve elektrik şebekelerinden şarj 
altyapısına kadar altyapının geliştirilmesi için 
net bir plan, geleceğe giden yolun belirlen-
mesi için çok önemlidir” ifadesini kullandı.

Önemli Rakamlarda İyileşme 
Sağlandı; Finansman Stratejisi 
Uyarlandı

ZF, yılın ilk yarısında otomotiv endüstrisin-
deki genel ekonomik iyileşmeden de ya-
rarlandı. Ocak ayından haziran ayına kadar, 
şirket 19,3 milyar € tutarında satış gerçek-
leştirdi (2020: € 13.5 milyar). Bu, yıllık bazda 
yüzde 43’lük bir artış anlamına geliyor. Para 
birimi ve birleşme ve satın almaların etkileri 
göz önüne alındığında, bu, satışlarda yüzde 

38 (2020: yüzde eksi 27) oranında yapısal bir 
satış artışı anlamına geliyor. Şirket, Faiz ve 
Vergiler Öncesi Düzeltilmiş Kazancı 1,0 mil-
yar € olarak beyan etti. Bu da FAVÖK/EBIT 
artışının yüzde 5,2 (2020: yüzde eksi 1,3) ol-
duğu anlamına geliyor. CFO Dr. Konstantin 
Sauer, “2021’in ilk yarısında hem hedefle-
rimize ulaştık hem de sonuçların kalitesini 
iyileştirdik” dedi ve ekledi. “Bu olumlu geliş-
meyi sürdürmek için, maliyet kontrolü bizim 
için hayati öneme sahip bir konu olmaya 
devam ediyor.”

ZF Yıl Geneli Tahminlerini 
Gerçekleştirmeyi Hedefliyor

Mevcut tedarik zinciri durumundan kaynak-
lanan belirsizliklere bağlı son gelişmeler ve 
önümüzdeki birkaç aya ilişkin beklentiler 
göz önüne alındığında, ZF yıl geneli tahmin-
lerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. ZF, bu 
yıl 37 milyar € ile 39 milyar € arasında satış 
elde etmeyi bekliyor. Bugün baktığımızda, 
satışların aralığının bu tahminin üst sınırında 
olması bekleniyor. Şirket, FAVÖK artışının 
yüzde 4,5 ila 5,5 aralığında ve düzeltilmiş 
serbest nakit akışının 0,8 milyar € ile 1,2 
milyar € arasında olmasını bekliyor. ZF, yılın 
ikinci yarısında, hammadde ve lojistik hiz-
metlerindeki yüksek maliyetler nedeniyle 
kalıcı bir mali yük olacağını bekliyor. Yarı ilet-
ken tedarikinin gelecekte de sınırlı olması 
ve Covid-19 pandemisindeki gelişmeler yeni 
riskler anlamına gelebilir.
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2021’in İlk Yarısında Brisa’nın FAVÖK Büyüklüğü 
2,2 Katına Çıkarak, 730 Milyon TL’ye Ulaştı

Sabancı	 Holding	 ve	 Bridgestone	
Corporation	iştiraki	olan	Türkiye	las-
tik	sektörü	lideri	Brisa,	2021’in	ilk	ya-
rısında	yurtiçi	ve	uluslararası	pazar-
larda	güçlü	bir	performans	sergiledi.	
Brisa’nın	 FAVÖK	 büyüklüğü	 geçen	
yılın	aynı	dönemine	göre	2,2	katına	
çıkarak	 730	 milyon	 TL’ye	 ulaştı.	 Ci-
roda	ise	%71	artış	gerçekleştirdi.	Bri-
sa’nın	yılın	ilk	yarısındaki	ihracat	ge-
liri	 geçen	 yılın	 aynı	 dönemine	 göre	
%70	arttı.	Bunun	yanı	sıra	21	ülkede	
de	pazar	payı	artışı	gerçekleştirdi.

Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla 
Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 1 Ocak-
30 Haziran 2021 dönemine ait finansal 
sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Güçlü 
performans sergileyen Brisa, yılın ikin-
ci yarısında, geçen yılın aynı dönemine 
göre FAVÖK büyüklüğünü 2,2 katına çı-
kardı. Şirketin toplam cirosu ise geçen 

yılın aynı dönemine göre %71 artışla 2,9 
milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK 
büyüklüğü 730 milyon TL’ye ulaştı. Net 
karı ise geçen yılın aynı dönemine göre 5 
katına çıkarak 499,6 milyon TL oldu. Aynı 
dönemde, ihracatı tonaj bazında %66, ih-
racat gelirleri ise dolar bazında %70 artış 
gösterdi. 

KÜRKÇÜ: BAŞARILI BİR 
PERFORMANS SERGİLEDİK

Şirketin güçlü performansında, denge-
li işletme sermayesi yönetimi, başarılı 
kanal ve ürün portföyü yönetimi etkili 
oldu. İşletme sermayesi devir hızı, 2021 
ilk yarısında 29 seviyesine ulaştı. Brisa’nın 
başarılı ilk yarı performansını değerlendi-
ren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü; “Yılın ilk 
yarısında, stratejik olarak belirlediğimiz 
önceliklerimize odaklanarak hem yurtiçi 
hem de yurtdışı pazarlarda başarılı bir 
performans sergiledik. Otomotiv sektö-

rünü yeniden şekillendiren mobilite ile 
birlikte Brisa, ana faaliyet alanı olan lastik 
üretiminin ötesinde yenilikçi hizmet ve 
çözümlerle de sektörüne öncülük edi-
yor. Bu kapsamda, yılın ilk yarısında hızlı 
bakım servis zincirimiz Otopratik’lerde 
elektrikli araç şarj istasyonlarının yay-
gınlaştırılması ve hizmetlerin çeşitlendi-
rilmesi çalışmalarımıza devam ettik. Bu 
topraklarda yeşerttiğimiz teknolojileri-
mizi ve ürünlerimizi her geçen gün daha 
çok coğrafyaya ulaştırıyoruz ve ihraca-
tımıza ivme katıyoruz. Birçok bölgede 
Lassa markamıza yaptığımız yatırımlar ile 
21 ülkede Pazar payımızı artırdık. Elbette 
tüm çalışmalarımızı uzun vadeli, somut 
aksiyon planları ile ele aldığımız sürdü-
rülebilirlik yaklaşımımız üzerine inşa edi-
yoruz. Yolculuğumuza eşlik eden, katkı 
sağlayan çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza 
ve hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. 
2021’in ikinci yarısında da hedefimiz, stra-
tejik odak alanlarımızla birlikte başarımızı 
sürdürülebilir kılmaktır.”

Çimsa,	yılın	ilk	yarısında	cirosunu	ge-
çen	yıla	göre	2	katına	çıkartarak	1,6	
milyar	TL’ye,	net	karını	 ise	580	Mil-
yon	TL’ye	 çıkardı.	 Çimsa	Genel	Mü-
dürü	Zenar,	“Başarımızı,	uluslararası	
bir	marka	olmaya	ve	katma	değerli	
ürünlerimizle	 farklılaşmaya	 borçlu-
yuz”	 dedi.	 Sabancı	 Holding	 iştiraki	
Çimsa,	 yılın	 ilk	 yarısında	geçen	 yılın	
aynı	dönemine	göre,	cirosunu	yüzde	
92	artırarak	854	milyon	TL’den	1	mil-
yar	641	milyon	TL’ye	çıkardı.	Net	ka-
rını	ise	38	milyon	TL’den	580	milyon	
TL’ye	yükseltti.	

Dünyanın lider beyaz çimento oyuncula-
rından biri olan Çimsa, ilk 6 aylık finansal 
sonuçlarını açıkladı. Çimsa, yılın ilk yarısın-
da cirosunu 1 milyar 641 milyon TL’ye; net 
karını ise 580 milyon TL’ye çıkardı. Çimsa 
Genel Müdürü Umut Zenar, şirketin ilk 
6 aylık finansal sonuçlarını değerlendi-
rirken şunları söyledi: “Sabancı Holding 
ve Çimsa’nın, uluslararası gücü ve vizyo-

nundan yola çıkarak çimento sektöründe 
küresel alanda faaliyet gösterdiğimiz her 
yerde, her zaman sürdürülebilir büyüme 
hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. 
Türkiye’nin en büyük çimento sanayicle-
rinden biri olan şirketimiz, beyaz çimento 
sektörünün de önde gelen uluslararası 
oyuncularından biri. Çimsa, bu lider po-
zisyonunun gereği olarak hem operas-
yonel sonuçlarındaki başarısını artırmaya 
devam etmekte hem de kamuoyu ile 
paylaştığımız stratejik önceliklerini haya-
ta geçirmektedir.

STRATEJİK ADIMLAR ETKİLİ 
OLDU

2021 sadece karlılık anlamında değil, bi-
lanço yönetimi anlamında da oldukça 
başarılı adımların atıldığı bir yıl oldu. Güç-
lü operasyonel karlılığımız ve aldığımız 
stratejik aksiyonlar neticesinde, geçen 
yılın aynı döneminde 1,3 milyar TL olan 
konsolide net finansal borcumuz 665 
MTL seviyesine gerilemiştir. Bu büyük 

başarıda, Çimsa olarak özellikle son dö-
nemde attığımız stratejik adımlar etkili 
oldu. Uluslararası bir marka olarak; beyaz 
çimento, CAC gibi katma değerli ürünle-
rimizle farklılaştık. Yurt dışı operasyonla-
rımızda yaptığımız iyileştirmelerle, ABD 
Houston’daki yatırımımız verimliliğini artı-
rırken, İspanya, İtalya, Almanya, KKTC ve 
Rusya’daki işletmelerimiz de bizi mem-
nun eden sonuçlara ulaştı. Şirketimizin 
ve ana ortağımız Hacı Ömer Sabancı 
Holding A.Ş.’nin operasyonel ve finansal 
güçlerini birleştirerek Cimsa Sabanci Ce-
ment BV’nin kurulmasının, olumlu finan-
sal etkilerini de yarıyıl sonuçlarında his-
sedarlarımızla paylaşmanın mutluluğunu 
duyuyoruz. Sabancı Topluluğu’nun son 
yıllarda yaptığı en büyük uluslararası sa-
tın almalardan biri olan İspanya Buñol’ü, 
155,2 milyon dolara devralmasıyla birlikte 
global arenadaki pozisyonunu daha da 
güçlendiren Çimsa, küresel bir oyuncu 
olarak gelecek dönemde de benzer bir 
ivme ile büyümeye devam edecek. 
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HALİM ÇUN: INVEO PORTFÖY GÜVENLİ YATIRIMIN ADRESİ OLACAK

Inveo	Portföy	Genel	Müdürü	
Halim	Çun,	“Inveo	Yatırım	
Holding’in	bize	kattığı	sinerji	
ve	destek	ile	yatırımcılarımıza	
rekabet	gücü	yüksek,	yeni	ürün	ve	
hizmetler	sunmaya	hazırlanıyoruz.	
Hem	yönettiğimiz	portföy	
büyüklüğünde	hem	de	ürün	
çeşitliliğinde	sektörde	öne	çıkarak	
büyümeyi	ve	güvenli	yatırımın	
adresi	olmayı	hedefliyoruz”	dedi.

Inveo Portföy Genel 
Müdürü Halim Çun ile 
firmadaki gelişmeleri de-
ğerlendirdik.

BU DEĞİŞİM 
SADECE BİR İSİM 
DEĞİŞİKLİĞİNDEN 
İBARET DEĞİL…!

Gedik	Portföy’ün	ismi	
artık	 Inveo	 Portföy	
oldu.	 Bu	 isim	 deği-
şikliği	 neden	 gerekli	
oldu,	 isim	 değişikliği	
ile	 alakalı	 ne	 zaman-
dan	 beridir	 çalışıyor-
sunuz	 detaylandırır	
mısınız?

“Değer yaratma” felse-
fesi ile dönüşüm süre-
cini başlatan ana hisse-
darımız Inveo Yatırım 
Holding’te yaşanan ge-
lişmelere paralel hare-
ket ederek, 2008 yılında 
Gedik Portföy adıyla ku-
ruluşumuzdan itibaren 
başladığımız hizmetle-
rimize Inveo Portföy 
olarak devam etme 
kararı aldık. Aslında bu 
durumu Inveo Yatırım 
Holding’in belirlediği dö-
nüşüm stratejisinin bir 
parçası olarak ele almak 
gerekir. Dolayısıyla bu 

kararın bir geçmişi olmakla beraber haya-
ta geçirmek için uygun zamanı bekledik. 
Çünkü bu değişim sadece bir isim değişik-
liğinden ibaret değil. Biz bu süreci yeni bir 
proje, yeni bir oluşum şeklinde planladık. 
Portföy yönetim alanında kendimize be-
lirlediğimiz misyondan, kurumsal kimliği-
mize, insan kaynağımızdan, dijitalleşme-
ye kadar uzanan bir dönüşümün içinden 
geçiyoruz. Tüm bunlar için çok çalıştık, 
çalışmaya da devam ediyoruz. 

SEKTÖRDE FARK YARATMAK 
İSTİYORUZ

İsim	 değişikliği	 ile	 şirketin	 çalışma	
şeklinde	yenilik,	değişiklik	olacak	mı?

Biz isim değişikliğini bu sürecin sadece 
başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Port-
föy yönetimi konusunda misyonumuzu, 
“yatırımcılarımızın uzun vadeli finansal 
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak 
için aktif portföy yönetimi ile değer kat-
ma” olarak belirledik. Hem ulusal hem 
uluslararası düzeyde sermaye piyasaları-
nı yakından izliyoruz. Sadece fiyatları ya 
da haberleri değil yeni pazarlar, ürünler, 
sektörde kullanılan teknoloji ve dijital 
dünyadaki değişimleri de takip ediyoruz. 
Görüyoruz ki her alanda dijitalleşme ha-
yatı kolaylaştırıyor ve avantajlar sağlıyor. 
Biz de bu desteği kullanarak farklı risk 
algısına sahip ve farklı segmentteki yatı-
rımcıların ihtiyaçlarına göre performansı 
yüksek çözümler geliştirerek sektörde 
fark yaratmak istiyoruz. Biz her an işimi-
ze ve yatırımcılarımıza nasıl katma değer 
yaratabiliriz sorusunun cevapları peşin-
deyiz. Bizim için değişmeyen yegâne şey 
yatırımcılarımızın finansal hedeflerine 
ulaşmaları için doğru ve dürüst olanı yap-
maktan vazgeçmeyeceğimizdir. Bu bakış 
açımızı koruyarak ülkemizin, yatırımcıla-
rımızın ve çalışanlarımızın menfaatlerine 
uygun hareket ederek, yaptığımız işte 
mükemmelliğe ulaşmayı hedefliyoruz.

HEM ÜLKEMİZİN HEM 
DE YATIRIMCILARIMIZIN 
BİRİKİMLERİNİN BÜYÜMESİNE 
KATKIDA BULUNACAĞIZ

İsim	 değişikliği	 size	 nasıl	 bir	 ivme,	
enerji	katacak?

Biz yatırım fonlarında 30 yıllık, portföy yö-
netiminde 13 yıllık deneyimimizin yanı sıra 
konusunda uzman kadromuza güveni-
yoruz. Sermaye piyasalarında hızla büyü-
meye devam eden Inveo Yatırım Holding 
gücü ile birleşmemizden ortaya çıkan 
sinerji ile yatırım fonları ve özel portföy 
yönetimindeki başarılarımızın hem ül-

Inveo	Portföy	Genel	Müdürü	Halim	Çun
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Inveo	Yatırım	Holding	CEO’su	Onur	Topaç

kemizin hem de yatırımcılarımızın birikimlerinin büyümesine katkıda 
bulunacağız. Portföy yönetiminde en efektif dijital çözümleri bulup, 
uygulamaya yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Çünkü amacımız Inveo 
Portföy’de her bir yatırımcıya uygun bir yatırım aracı olmasını sağ-
lamak. Bize göre portföy yönetiminde çok önemli iki unsur var. Biri 
getiri performansı diğeri yenilikçi ve esnek ürünler geliştirmek. Perfor-
mansla ilgili sektör tecrübemize ve portföy yöneticilerimizin uzmanlı-
ğına inancımız tam. Dijital çözümlerimiz sayesinde ise farklı tasarruf 
miktarlarına göre yatırım fonları, fon sepetleri, özel fonlar, bireysel ve 
kurumsal portföy yönetim alternatifleri ile en uygun ürün ve hizmeti 
öne çıkan bir performans ile sunabilir hale geleceğiz. 

TEKNİK İYİLEŞTİRMELER VE FARKLI ÜRÜN DİZAYNLARI

Hedef	ve	yatırımlarınız	hakkında	bilgi	verir	misiniz?

Kurmakta olduğumuz ve fizibilitesi devam eden yatırım fonlarımızın yanı sıra özellikle girişim sermayesi fonlarına yönelik yeni fonlar 
ile bu alanda uzmanlığımızı derinleştirirken, potansiyel gördüğümüz tüm diğer alanlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yukarıda 
ifade ettiğim yatırımcı odaklı yaklaşımımız çerçevesinde hizmet kalitemizi geliştirmek için çok yönlü çalışmalarımızı yoğun bir şekilde 
sürdürüyoruz. Bir yandan teknolojik altyapımızı geliştirmek için başlattığımız projelerimizi bu yıl içinde bitirmeyi hedefler iken, diğer 
yanda fon ve portföy yönetimi alanında karar süreçlerimiz etkinleştirmek ve ürünlerimizin performansını iyileştirmek için Fintech 
kapsamındaki çok farklı seçenekleri değerlendiriyoruz. Buna paralel olarak yatırımcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek için, hem 
teknik iyileştirmeler ile, hem de farklı ürün dizaynları ile onların karar süreçlerini de kolaylaştırma ve basitleştirme yönünde çalışıyo-
ruz. Bu, noktada ayrıca kişiye ve kuruma özel portföy yönetimi alternatifleriyle ilgili de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yakın zamanda 
haberlerini veriyor olacağımızı düşünüyorum. Üç yılda portföy büyüklüğümüz 65 milyondan 1 milyar TL’ye yükseldi. Bu ivmeyi hiç 
kaybetmeden, alt yapısını tamamlamakta olduğumuz çalışmalarımız ve yatırımcılarımız güveni ile başarılarımıza yenilerini katarak, 
büyümeye devam edeceğiz.
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İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMEYE TABİ TUTULMASI
Çiğdem	Üstgül/Serbest	Muhasebeci	Mali	Müşavir

Dileyen	 mükellefler	 31/12/2021	 tarihine	 kadar	
bilançolarında	kayıtlı	iktisadi	kıymetlerini	yeni-
den	değerlemeye	tabi	tutabilirler.

16.07.2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliğde; 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesi-
ne bir fıkra eklenerek, mükelleflerin aktiflerine kayıtlı 
olan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi 
kıymetlerini yeniden değerlendirilmesine ilişkin usul 
ve esaslar belirlenmiştir.

Eklenen fıkralar ile mevcut düzenlemeye iki önemli değişiklik gel-
miştir.
1.  Daha önceki madde düzenlemesindeki yeniden değer-
leme uygulamaları kapsamda bulunmayan amortismana tabi diğer 
iktisadi kıymetler de, tıpkı taşınmazlar gibi yeniden değerleme hü-
kümlerinden faydalandırılabilecek kapsama alınmıştır. Böylelikle 
kapsamda olan mükellefler taşınmazlar ile amortismana tabi diğer 
iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilecektir.  Boş 
arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.

2. Yeniden değerleme kapsamında oluşacak değer artışları 
üzerinden ödenecek vergi tutarının %5’ten %2’ye indirilmesidir.

7326	 sayılı	 Kanunla	 getirilen	 yeniden	 yapılanma	hükmün-
den	yararlanabilecek	mükellefler

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan: Kol-
lektif, Şirketler, Adi komandit Şirketler, Adi şirketler, Ferdi işletme 
sahibi gelir vergisi mükellefleri, Kurumlar vergisi mükellefleri.

Yeniden	Değerlemeye	Tabi	Tutulabilecek	İktisadi	Kıymetler
09.06.2021 tarihi itibarıyla aktife kayıtlı bulunan iktisadi kıymetler 
yeniden değerleme hükmünden yararlanabilir. Yeniden değerle-
meye tabi tutulacak taşınmazların, 213 sayılı Kanun uygulamasında 
amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu 
bulunmadığından, boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye 
tabi tutulabilecektir.

Yeniden	Değerlemeye	Esas	Değer
Yeniden değerleme, iktisadi kıymetlerin ve varsa bunlara ait amor-
tismanların, 213 sayılı Kanunda yer alan değerleme hükümlerine 
göre tespit edilen 09.06.2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtların-
da yer alan değerleri üzerinden yapılır.

İktisadi kıymetlerden amortismana tabi olanlar için amortismanın 
herhangi bir yılda eksik ayrılması veya hiç ayrılmamış olması duru-

munda, yeniden değerlemeye esas alınacak değer, 
bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak 
belirlenir.

Maliyet bedeline intikal ettirilen giderler ile maliyet 
bedeline dâhil edilen kredi faizleri ve kur farkları da 
yeniden değerleme kapsamına girmektedir.

Yeniden	Değerleme	Yapılmasında	İhtiyarilik	
Yeniden değerleme yapabileceği belirtilen mükellef-
lerin, yeniden değerleme yapması zorunlu olmayıp, 
bu karar mükelleflerin tercihine bırakılmıştır. Yeniden 
değerlemeye tabi tutulabilecek iktisadi kıymetlerin 

tamamı veya bir kısmı için bu uygulamadan yararlanılabilir.

Yeniden	Değerleme	Yapılabilecek	Süre
Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükel-
leflerin 09.06.2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan 
iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanlar esas alınmak 
suretiyle 31.12.2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

Değer	Artışının	Vergilendirilmesi
Bu Tebliğ kapsamında yapılan yeniden değerleme neticesinde he-
saplanan ve pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı 
tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme 
işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar gelir 
veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan 
edilip, üç eşit taksitte (ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, iz-
leyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden ikinci 
ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenir. Bu vergi; gelir ve kurumlar 
vergisinden mahsup edilmeyeceği gibi, gelir ve kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak da dikkate alınamaz.

Özel	Fon	Hesabındaki	Tutarlar
Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, mü-
kellefler tarafından istenildiğinde sermayeye ilave edilmesi müm-
kün bulunmaktadır. Ancak, söz konusu fonun sermayeye ilave 
edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen 
veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı 
ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine 
tabi tutulur.

Yeniden	Değerlemeye	Tabi	Tutulan	İktisadi	Kıymetlerin	El-
den	Çıkarılması
Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin satılması 
veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması halinde, pasifte özel fon 
hesabında gösterilen değer artışı tutarları, satış kazancına dâhil 
edilmez. Bu durumda fon hesabı kayıtlarda kalmaya devam eder.

HABER

Alışveriş İçin Limitin Yetersiz Kaldığı Durumlarda Artık
“Anında Dijital Kredi” Devrede!

B2B	ve	B2B2C	ödeme	
sistemlerinde	Türkiye’nin	
öncü	şirketi	Paynet,	hem	
tüketiciler	hem	işletmeler	
için	önemli	avantajlar	içeren	
Masterpass	Anında	Dijital	
Kredi	çözümünü	kullanıma	
sunuyor.	Mastercard’ın	
sunduğu	kart	saklama	çözümü	
Masterpass	teknik	servis	
sağlayıcılığında	bankalar	aracılığı	
ile	sunulan	Anında	Dijital	Kredi	
çözümü,	tüketici	limitlerinin	
yetersiz	kaldığı	anlarda	devreye	
girerek,	alışverişin	kesintisiz	
tamamlanmasını	sağlıyor.	
Uygulama,	kullanıcıları	için	
tamamen	dijital	olarak	birkaç	
saniye	içinde	ödeme	imkanı	
veriyor.	

Ödeme sistemlerinde Türkiye’nin öncü 
şirketi Paynet, kredi kartı limitinin tama-
mını alışveriş için kullanmaktan kaçınan 
ya da limit sorunu yaşayan tüketiciler 
için Mastercard’ın sunduğu kart saklama 
çözümü Masterpass teknik servis sağ-
layıcılığı ile bankalar tarafından sunulan 
Anında Dijital Kredi çözümünü kullanıcıla-
rı için hayata geçirdi. Paynet, Mastercard 
ile iş birliği sayesinde sunulan bu hizmet 
kapsamında tüketicilere anlaşmalı ban-
kalar üzerinden  anında dijital kredi imka-

nı sunuyor. Sadece birkaç saniye içinde 
ödeme imkanına kavuşan tüketiciler, 
alışverişlerini kesintisiz olarak tamamla-
manın ayrıcalığını yaşıyor. Masterpass’in 
teknik servis sağladığı Anında Dijital Kre-
di, tüketicinin kredi kartı limitini kullan-
mak istemediğinde veya kart limitlerinin 
yetersiz kaldığı anlarda devreye giriyor. 
Bu gibi durumlarda anlaşmalı bankalar-
la çalışan tüketiciler, online olarak kredi 
başvurusunda bulunup ödeme işlemini 
mağazada ya da uzaktan anlık olarak 
gerçekleştirebiliyor. Tüketicilerin, hiçbir 
şekilde bankaya gitmesine gerek kalma-
ması ya da ıslak imzalı sözleşmeye gerek 
duymadan elektronik ortamda sözleşme 
imzalayabilmesi Masterpass Anında Diji-
tal Kredi çözümünün önemli bir avantajı 
olarak karşımıza çıkıyor.

Çelik: Paynet, Ödeme Sürecine 
Yepyeni Bir Boyut Kattı

Paynet CEO’su Serkan Çelik, ödeme sis-
temleri sektöründe, nakit akışının diji-
talleştirilmesi alanında uzmanlaşmış bir 
finansal teknoloji şirketi olan Paynet’in 
alışveriş yolculuğunda ödeme sürecine 
yepyeni bir boyut kattığını vurguladı. 
Kartlı ödemeler sırasında müşterilerin sık-
lıkla limit sorunu yaşadıklarını ya da kredi 
kartı limitlerinin tamamını alışverişte kul-
lanmaktan kaçındıklarını gözlemledikleri-
ni belirten Çelik, bu nedenle yurt dışında 
başarıyla uygulanan hızlı kredi uygulama-
sını Türkiye pazarında da hayata geçirdik-
lerini söyledi.

Çağlayan: Mastercard Ödeme 
Sistemlerindeki Dijitalleşmeyi 
Önemsiyor

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Ge-
nel Müdürü Yiğit Çağlayan da Anında 
Dijital Kredi hizmeti için şunları söyledi: 
“Mastercard olarak ödeme sistemlerin-
deki dijitalleşmenin yaygınlaşmasını çok 
önemsiyoruz. Ticari ödemeler segmenti 
de bu dönüşümün en önemli paydaşla-
rından. Türkiye’de 3 bini aşkın iş yerinde 

tüketicilerle buluşan çözümlerimiz, her 
geçen gün artarak kurumsal ödemeler 
alanında da ticari işletmelerin ihtiyaçla-
rını karşılıyor. Açık bankacılık ekosiste-
minin gelişimine ön ayak olacak bu tarz 
öncü servislerimiz ve hizmetlerimizle 
kullanıcıların finansal verilerini kendile-
rinin kontrolüne bırakıyoruz.  Paynet ile 
gerçekleştirdiğimiz Anında Dijital Kredi 
hizmeti de bu misyonumuzla uyumlu ola-
rak finansal teknolojiler pazarının derin-
leşmesi ve yaygınlaşmasında önemli bir 
rol oynarken, ekosistemdeki müşteri iş 
yerleri ile tüketiciler arasındaki güven ve 
müşteri deneyimini optimize ederek diji-
tal ekonomiye katma değer sağlayacak. 
Türkiye’de açık bankacılık alanında sun-
duğumuz çözümlere yenilerini ekleyerek 
bu alanda liderlik ettiğimiz çalışmalarımı-
zı sürdüreceğiz” dedi.  

Paynet	CEO’su	Serkan	Çelik

Mastercard	Türkiye	ve	Azerbaycan	Genel	Müdürü



46 47

RÖPORTAJ

Çiftçi Dostu TürkTraktör, Kazandırmaya Devam Ediyor
TürkTraktör’ün	 çiftçinin	 hep	 yanında	 olduğunun	 özenle	 altını	 çizen	 TürkTraktör	 Ticari	 Genel	
Müdür	 Yardımcısı	 Ahmet	 Canbeyli,	 “Türkiye’deki	 toplam	 traktör	 üretiminin	 yüzde	 63’ünü	 ve	
toplam	traktör	ihracatının	yüzde	88’ini	TürkTraktör	olarak	tek	başımıza	gerçekleştiriyoruz”	dedi.

TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardım-
cısı Ahmet Canbeyli, “Türkiye otomotiv 
sektörünün ilk üretici kuruluşu olarak 
tarım mekanizasyonundaki 67 yıllık tec-
rübemizle son 14 yıldır traktör pazarının 
lideri pozisyonundayız. Üretime başladı-
ğımız ilk günden bu yana 990 bin adedin 
üzerinde traktör üretimi gerçekleştirdik. 
Temmuz 2021 itibarıyla, Türkiye’deki top-
lam traktör üretiminin yüzde 63’ünü ve 
toplam traktör ihracatının yüzde 88’ini 
TürkTraktör olarak tek başımıza gerçek-
leştiriyoruz. Yerli pazara sunduğumuz 
traktörlerimizde üretimimizin yüzde 
90’ından fazlasının yerli olmasının guru-
runu yaşıyoruz. Traktör alanındaki başarılı 
performansımızdan aldığımız güç ile 2013 
senesinde faaliyet alanlarımızı genişletip, 
önemli bir potansiyeli olduğunu gördü-
ğümüz iş makineleri sektörüne girdik. Bu 
alanda CNH Industrial’dan ithal ettiğimiz 
Case ve New Holland marka iş makine-

leri ile ürün gamımızı genişlettik. 2020 
yılında ise Ankara fabrikamıza yaptığımız 
yatırımla kazıcı yükleyici iş makinelerini 
Türkiye’de ‘yerli üretim’ olarak sektöre 
sunmaya başladık. 

“Yerli Dev”imizi Çorlu Tarım 
Fuarı’ndaTanıttık

Yeni	New	Holland	TR6s’i	okuyucula-
rımıza	tanıtır	mısınız?	TR6S	özellikle-
rinden	bahseder	misiniz?

TürkTraktör olarak Ar-Ge yetkinliklerimiz 
ve yüksek üretim kabiliyetlerimizle Türki-
ye’de tarım sektörüne yenilikler sunmaya 
devam ediyoruz. Bu doğrultuda Erenler 
fabrikamızda ürettiğimiz en yeni modeli-
miz “Yerli Dev”imizi Çorlu Tarım Fuarı’n-
da tanıttık. “Yerli Dev” lakabı bu modele 
çiftçilerimiz tarafından takıldı ve biz de 
gururla bunu sahiplendik. Yeni New Hol-
land TR6s’te değişim, yenilenen kabin 
ve kaporta tasarımında başlıyor. Ayrıca 
daha çevreci emisyon değerlerini bünye-
sinde barındıran Faz 5 motoruyla yüksek 
güç ve bir önceki emisyon seviyesi olan 
Faz 4’e göre %40 daha az partikül salınımı 
sağlıyor. 

“En Güçlü Traktör”

Türkiye’de üretilen “En Güçlü Traktör” 
unvanını elinde bulunduran Yeni New 
Holland TR6s, 116 ile 145 beygir aralığında 
motor güçlerine sahip; 125s, 135s, 145s, 
160s ve 170s olmak üzere 5 farklı model 
yelpazesiyle çiftçilerimizin her ihtiyacına 
karşılık veriyor. Yeni New Holland TR6s 
serisinin bakım gerektirmeyen, ECOBlue 
HI-eSCR 2 Emisyon düşürme teknoloji-
sine sahip Faz5 motoru, 4 ve 6 silindirli 
seçenekleriyle daha çevreci ve ekonomik 
yöntemlerle FPT (Fiat Powertrain) tara-
fından üretiliyor.

“Motor Güç Yönetim Sistemi 
ve Yol Modu Güç Yönetim 
Sistemleri”

Verimliliği artırmak için yeni New Holland 
TR6s serisinde Common-Rail yakıt enjek-
siyon sistemine yer veriyoruz. Bu sisteme 
ek olarak ekstra 34 beygire kadar güç ar-
tışı gerçekleştiren “Motor Güç Yönetim 
Sistemi ve Yol Modu Güç Yönetim Sistem-
leri”, tarla işleri ile yol sürüşlerinde daha 
tasarruflu hareket etmesini sağlıyor. Yeni 
New Holland TR6s serisinde, sahip oldu-
ğu yüksek motor gücünü mükemmel bir 
uyumla tekerleklere aktarması için 16 ile-
ri-16 geri yarı otomatik şanzımanı kullanı-
yoruz. TR6s serisini daha tasarruflu hâle 
getiren 17. yol vitesi 6 silindirli modelleri-
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mizde standart, 4 silindirli modellerimiz-
de ise opsiyonel olarak sunuluyor. “Yerli 
Dev”imizin en önemli özelliklerinden biri 
ise TerralockTM sistemi sayesinde, mo-
tor gücünü en verimli şekilde kullanması 
ve tekerleklere aktarması. Diferansiyel 
kilitlerinin ve dört tekerden çekiş özellik-
lerinin otomatik olarak kontrol edilmesi-
ne imkân yaratan TerralockTM sistemi, 
zemin şartlarına göre yüksek çekiş gücü 
ve düşük yakıt tüketimini kullanıcılarına 
bir arada sunuyor. Bir önceki nesil, 4 silin-
dirli TR6 serisine göre Yeni New Holland 
TR6s serisinin zemine tutunma kabiliyeti-
ni daha iyi bir seviyeye getirmek amacıyla 
dingil açıklığı 255 mm arttı ve 2.642 mm 
seviyesine çıktı. Bu değişimle birlikte ağır 
ekipman kullanılacağı durumlarda daha 
dengeli bir yapı oluşturulabilmesi için din-
gil açıklığı mesafesi, 4 ve 6 silindirli mo-
dellerde ortak bir yapı üzerine inşa edildi. 
Traktör ile ağır ekipman kullanımını daha 
da kolaylaştırmak amacıyla arka hidrolik 
kolların kaldırma kapasitesini 6.218 ki-
lograma yükselttik. Yeni kabin tasarımı, 
HorizonTM adı verilen 69dBA’lık oldukça 
düşük ses seviyesini tüm versiyonlarında 
standart olarak kabin süspansiyonuyla 
birlikte sunuyor. Opsiyonel olarak tercih 
edilen TerraglideTM ön aks süspansiyonu 
sayesinde operatörün daha konforlu bir 
sürüş yapabilmesi sağlanırken, traktör ile 
yüksek yol hızlarına çıkabilmekte müm-
kün oluyor. Mükemmel bir görüş sunmak 
için tasarlanan tek parça ön cam, görme-
yi ve görünürlüğü arttıran yeni projektör 
tipi farlar, LED teknolojisine sahip tavan 
aydınlatma lambaları ve standart olarak 
gelen ISOBUS soketi sayesinde New Hol-
land Yeni TR6s serisi, kullanışlılığı ve mo-
dern görünümü en üst seviyeye çıkarıyor.

İkinci el traktör satışlarında garanti

TürkTraktör’ün	tercih	edilmesindeki	
nedenler	 nelerdir?	 Müşterilerinize	
hangi	 katma	 değerleri	 sunuyorsu-
nuz?

TürkTraktör olarak başarımızın temelinde 
4 önemli faktör var.

• Bunlardan ilki; müşterilerimizin 
geri bildirimlerine kulak vererek oluştur-
duğumuz güçlü ve kendine özgü Ar-Ge 
yeteneğimiz. Hem Türkiye’deki hem 
de dünyadaki trendleri yakından takip 

ediyoruz. Yaptığımız ihracat sayesinde 
sadece Türkiye’deki kullanıcılarımızdan 
değil, dünya genelinde ihracat yaptığımız 
130’dan fazla ülkedeki çiftçilerden gelen 
bilgiler Ar-Ge ekiplerimiz tarafından ana-
liz ediliyor ve sonucunda müşterilerin 
beklentilerini karşılayan yüksek donanım-
lı, geniş bir ürün yelpazesini tam zama-
nında pazara sunuyoruz. 

• Başarımızın arkasındaki ikinci 
önemli özelliğimiz ise her ihtiyaca cevap 
verebilen geniş ürün gamımızı yüksek 
miktarda üretilebilen çok esnek bir üre-
tim kapasitesiyle eşleştiriyor olmamız. 
Yüksek verimlilikle yüksek kaliteli ürünler 
üretiyoruz. 

• Üçüncü öne çıkan özelliğimiz 
ise sektördeki en geniş ve profesyonel 
satış ve satış sonrası hizmetler ağına sa-
hip olmamız. Tüm bunlar hem sektörde 
hem de müşterilerimizin gözünde bizi 
farklı bir konuma taşıyan güçlü yönleri-
miz.

• Son olarak bizi kesintisiz ba-
şarıya taşıyan unsurlar arasında yer alan 
özelliğimiz ise ikinci el traktör satışlarında 
garanti ve kurumsal satış ile servis hizme-
ti sunan ilk üretici olmamız.
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Şenol: ‘Ölçemediğini Yönetemezsin’ Diyoruz, 
Uygulamalarımızla Tercih Nedeni Oluyoruz

Atlas	 Copco	 Kompresör	
Tekniği	 Endüstriyel	 Hava	
Bölüm	 Müdürü	 V.Özgün	

Şenol,	gerçekleştirdikleri	uygula-
malarla	tercih	nedeni	olduklarını	
söyledi.

Atlas Copco Kompresör Tekniği Endüstri-
yel Hava Bölüm Müdürü V.Özgün Şenol, 
“Sürdürülebilir verimlilik çözümleri sağla-
mada dünya lideri olan Atlas Copco, 1873 
yılında İsveç’te kurulmuş bir markadır. 
Kompresör Tekniği, Endüstriyel Teknik, 
Güç Ekipmanları ve Vakum çözümleri ile 
180’den fazla ülkede bulunan şirketimiz, 
Türkiye’de Atlas Copco Kompresör Tekni-
ği olarak 1950’den beri faaliyetlerini sür-
dürüyor. İstanbul Tuzla’daki merkezimiz 
ve servis alanımızda, müşterilerimize ve-
rimliliklerini artırmak için yenilikçi komp-
resörler, basınçlı hava sistemleri, vakum 
çözümleri, endüstriyel elektrikli el aletleri 
ve montaj sistemleri, güç ve akış çözüm-
leri sunarken üretkenlik, enerji verimli-
liği, güvenlik ve ergonomi odaklı ürün 

ve hizmetler geliştiriyoruz. Atlas Copco 
Kompresör Tekniği olarak geniş ürün yel-
pazemiz ile demir çelik, otomotiv, tekstil, 
petrokimya, çimento, yiyecek & içecek, 
atık su arıtma, ilaç endüstrileri gibi birçok 
farklı sektöre hizmet vermekteyiz. Her 
sektör ve uygulama için farklı ihtiyaçlar 
söz konusu ve bizim de bu ihtiyaçları kar-
şılayacak, özel çözüm sunabileceğimiz ol-
dukça geniş, teknolojinin en üst seviyede 
kullanıldığı bir ürün gamımız bulunuyor. 
Küresel hizmet ağımız ile müşterilerimi-
zin sürdürülebilir verimliliğini artırmak için 
sürekli yenilenen bir markayız. Atlas Cop-
co Türkiye olarak ISO 9001, ISO 14000 ve 
ISO 45001 sertifikalarına sahibiz. Ayrıca, 

Türkiye’de 70 yılı aşkın süredir en büyük 
servis organizasyonuyla müşterilerimize 
7/24 destek veriyoruz” dedi.

AIRCUBE İLE KOMPRESÖR 
ODASINI KONTEYNERE TAŞIDIK

Atlas	 Copco’nun	 yeni	 çözümü	 AIR-
CUBE’in	 özellikleri	 nelerdir,	 hangi	
avantajlara	sahiptir,	hangi	özellikler	
ile	ön	plana	çıkıyor	değerlendirir	mi-
siniz?

Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak 
iç mekân kompresör odası için yeterli 
alanı olmayan, üretimi hemen hızlandır-
mak isteyen veya uzak bir konumda ka-
liteli havaya ihtiyacı olan işletmeler için 
geliştirdiğimiz AIRCUBE ile kompresör 
odasını konteynere taşıdık. Konteyner 
içinde kompresör odası olarak tanımla-
yabileceğimiz AIRCUBE, en zorlu koşul-
lardaki basınçlı hava ihtiyaçlarına anında 
çözüm sunuyor ve teslim edildiği andan 
itibaren hemen kullanılabiliyor. Her AIR-
CUBE, işletmelerin özel gereksinimlerine 
göre monte edilen, başarısı kanıtlanmış 
ve sertifikalı bileşenlerden oluşuyor. Pek 
çok doğal kaynak sektöründe karşılaşılan 
ve en ücra yerlerde güvenilir, yüksek kali-
teli hava tedarik etme sorununu etkin bir 
biçimde çözen AIRCUBE,  bu özelliğiyle 
de bir üründen çok bir çözüm olarak ko-
numlandırılıyor. Konteynerli kompresör 
odalarının kullanıldığı alanlar oldukça ge-
niş, bu nedenle herkese uyan tek bir çö-
züm yaklaşımı yok. Bu açıdan bakıldığın-
da da AIRCUBE pek çok ürün ve özellik 
arasından seçim yapmaya olanak tanıyan 
modüler bir sistem olarak karşımıza çıkı-
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yor.  Yani, AIRCUBE gereksinimlere göre 
özelleştirilebiliyor. Kompresör, kurutucu, 
hava tankı, filtreler ve ihtiyaç duyabilece-
ğiniz tüm özel eklentiler 20 fit (6,09 m) 
veya 40 fit (12,19 m) boyutundaki ISO 
deniz konteynerinde bir araya getiriliyor. 
Tüm bileşenler tek bir kaynaktan satın 
alındığında uyumluluk sorunu da orta-
dan kalkıyor ve sadece bir tedarikçiyle 
iletişim kurarak ihtiyaç duyulan sistem 
hazır hale geliyor. AIRCUBE konteynerler 
her türlü hava koşuluna dayanabilecek 
şekilde inşa ediliyor. Bu konteynerler; 
havalandırma, dâhili güç dağıtımı, CE ser-
tifikası ve aydınlatma gibi pek çok stan-
dart özelliğe sahip. İsteğe bağlı olarak 
bunlara çevresel eklentiler, akıllı bağlantı 
ve kontrol eklentileri, ISO8573 filtreleme 
sınıfı eklentileri ve güvenlik eklentileri gibi 
seçenekler de dahil edilebiliyor. Ayrıca, 
talep edilmesi hâlinde konteynerler özel 
yalıtıma veya otomatik havalandırma 
sistemine sahip olabiliyor. Böylece hem 
-50°C kadar düşük hem de +50°C kadar 
yüksek sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde 
donatılabiliyor.

HEDEFİMİZ HER ZAMAN SEKTÖR 
LİDERLİĞİMİZİ KORUMAK

Hedef	ve	yatırımlarınız	hakkında	bil-
gi	verir	misiniz?

Pandemi döneminde medikal, ilaç, yiye-
cek-içecek, atık su arıtma veya enerji gibi 
bazı sektörler kesintisiz faaliyet göster-
meye devam ederken, bazı sektörlerin 
üretim kapasitelerinin azaldığını gözlem-
ledik. Bu krizin etkilerinin bir süre daha 
devam edebileceğini öngörüyoruz. He-
defimiz her zaman olduğu gibi sektör li-
deri pozisyonumuzu korurken müşterile-
rimizin sürdürülebilir verimliliklerine katkı 
sağlamak ve sanayimizi daha kaliteli, 

daha verimli ve dolayısıyla daha rekabetçi 
hale getirmektir. Atlas Copco Kompresör 
Tekniği, her zaman yeniliğe önem veren 
ve geliştirdiği teknolojilerle sektörü des-
tekleyen bir misyona sahip olmuştur. Bu 
kapsamda yeni ürünlerini ortalama 5 yıl-
da bir pazara sunmaktadır. Eylül 2018’de 
gerçekleştirilen ve dünyanın 2. büyük 
organizasyonu seçilen “Smart Air-Akıllı 
Hava Etkinliği” döneminde neredeyse 
tüm ürün yelpazemizi güncelledik. Bun-
ların yanı sıra Ar-Ge çalışmalarımız sürekli 
devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte 
dijitalleşen dünyada Atlas Copco, Akıllı 
Hava Sistemleri (SmartAir) ile yine enerji 
verimliliğinde öncü olacak, basınçlı hava 
sistemlerini şartlandırma, otomasyon ve 
borulama da dahil olarak çözüm üretme-
ye devam edecektir. Hedefimiz tüm sek-
törlerde Türkiye sanayisinin sürdürülebilir 
şekilde verimliliğini artırmaktır. 

ÜRÜNLERİMİZİN KALİTESİ VE 
SERVİS AĞIMIZ TERCİH NEDENİ 
OLUŞTURUYOR

Rakiplerinizden	 hangi	 yönleriniz	 ile	
ayrılıyorsunuz?	 Müşterilerin	 Atlas	
Copco’yu	tercih	nedenleri	nelerdir?

Enerji verimliliği sağlayan ürünlerimiz, 
Türkiye genelindeki güçlü organizasyon 
yapımız ve servis ağımız bizi rakiplerimiz-
den farklı kılıyor. Atlas Copco çok güçlü 
bir marka. Müşterilerimiz bizi güvenilir, 
dayanıklı ve enerji verimliliği sağlayan 
ürünlerimizin yanı sıra sağladığımız servis 
nedeniyle de tercih ediyor. Verimlilik bi-
zim genlerimizde var ve temel hedefimiz 
enerji maliyetlerini düşürmek. Bunların 
bizi pazar lideri yaptığına inanıyoruz.
 

OLASI ÜRETİM KAYBININ 
ÖNÜNE GEÇİYORUZ

Zorlu koşullara uygun ve dayanıklılığı ile 
ön plana çıkan ürünlerimizin satış sonrası 
hizmetleri bizim için çok önemli. Türkiye 
geneline yayılan servis ağımız ile 7/24, bü-
tün Türkiye’de lokal olarak basınçlı hava 
ağınızın maksimum verimlilikte çalışma-
sını sağlıyoruz. Amacımız ani arızalara ve 
plansız duruşlara en kısa sürede müda-
hale etmek. Bunun için tüm kompresör-
lerimizin uzaktan izlenmesini sağlayan ve 

Endüstri 4.0’ı kullandığımız Smartlink tek-
nolojimiz sayesinde ekipmanları uzaktan 
takip ederek periyodik bakımlarını ön-
ceden planlıyor, beklenmeyen duruşları 
minimize ediyor, plansız duruş süresi ve 
olası üretim kaybının önüne geçiyoruz. 
Periyodik bakımlar  

Ayrıca servis bölümümüz tarafından ya-
pılan servis bakım anlaşmaları ile ürünle-
rimizin bakımlarının zamanında yapılması 
ve verimliliğinin artırılması bizim için bü-
yük önem taşıyor. Unutmamak gerekir 
ki periyodik bakımlar ürünler için oldukça 
önemlidir ve zamanında yapılan bakımlar 
ürün ömrünü uzatıp oluşabilecek arızala-
rın büyük ölçüde önüne geçer.

TÜM SANAYİYE BEDELSİZ 
ÖLÇÜMLEME HİZMET VE 
DANIŞMANLIĞI SUNUYORUZ

Atlas Copco Kompresör Tekniği Türkiye 
olarak sanayide enerji verimliliğini destek-
lemek için Atlas Copco ürünü kullansın ya 
da kullanmasın tüm sanayiye bedelsiz 
ölçümleme hizmet ve danışmanlığı sunu-
yoruz. “Ölçemediğini yönetemezsin” il-
kesinden yola çıkarak debi ölçümü konu-
sunda son derece hassas bir yaklaşımla 
hayata geçirdiğimiz ultrasonik debimetre 
teknolojisi ile basınçlı hava ölçümleri ya-
pıyoruz. Müşterilerin sahasındaki ortam 
koşullarına göre yapılan bu ölçümlerde 
kullanılan ultrasonik debimetrenin ölçüm 
hassasiyeti % 0,3 (Binde Üç) seviyesinde-
dir. Atlas Copco’nun sunduğu ve Türki-
ye’de sadece bizim tarafımızdan verilen 
bu hizmetle hem sektöre hem de ülke 
ekonomisine değer katmaktan mutluluk 
duyuyoruz. 
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KORAY KARTAL: SEKTÖRDE ‘İLKLER VE TEKLER’LE ANILIYORUZ

Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdü-
rü Koray Kartal ile firmadaki gelişmeleri 
değerlendirdik.

GÜVENLİK ARTIK GÜNÜMÜZDE 
EN ÖNEMLİ İHTİYAÇ

Arma	Kontrol	sektörde	bir	ilke	imza	
atarak,	Milyon	Serisi	Mantar	Bariyer	
sistemleriyle	TÜV	Austria	tarafından	
belge	 almaya	 hak	 kazandı.	 Ürün;	
özellikleriyle	 dünyada	 TÜV	 Austri-
a’dan	alınan	ilk	belge	olma	özelliğini	
taşıyor.	 Konuyu	 değerlendirir	 misi-
niz?

TÜV Austria’dan aldığımız böylesine 
önemli belge nedeniyle öncelikle mühen-
dislerimize teşekkür etmek istiyorum. 
Biz bu anlamlı belgeyi tamamıyla Türk 
mühendislerimizin geliştirdiği ürünümüz-
le almaya hak kazandık. Güvenlik artık 
günümüzde en önemli ihtiyaç ve gerek-
sinim halini aldı. Oldukça kritik alanlarda 
kullanılan bariyer sistemlerinin devamlılı-
ğı da güvenlik açısından oldukça önemli 

yer tutuyor. Milyon Serisi Mantar Bariyer 
sistemlerimiz 14,5 ay hiç durmadan çalış-
ma süresiyle bu anlamda büyük bir başarı 
sergiliyor. Bir başka deyişle ürünümüz 
toplamda 433 gün, 10 bin 392 saat çalış-
ma kapasitesine sahip. Toplam 2 milyon 
kez kesintisiz açma-kapama özelliğine 
sahip olan ürünümüz bu özellikleriyle de 
dünyada ilkler arasına girdi. 

İHRACAT 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÜLKE 
SAYISINI 75’E ÇIKARMAYI 
AMAÇLIYORUZ

Arma	 Kontrol	 olarak	 güvenlik	 sek-
töründe	 pazar	 payınız	 nedir,	 pazar	
payınızı	 nasıl	 artıracaksınız?	 Hedef	
ve	yatırımlarınız	hakkında	bilgi	verir	
misiniz?

Güney Kore, Fransa, Suudi Arabistan, Ka-

Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal, “Biz altına imza attığımız tüm 
projelerde oldukça zorlu görevleri başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken de tamamen 
Türk mühendislerinin ürettiği teknolojilerle yolumuza devam ediyoruz. Altına imza attığımız tüm 

projelerde Türk mühendisliğinin başarısını dünyaya göstermiş oluyoruz” dedi.
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tar, Dubai, Malezya gibi farklı coğrafya-
larda 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçek-
leştiriyoruz. İhracatımızın yüzde 60’ını 
Road Blocker, Mantar Bariyer ve yüksek 
güvenlikli ürünler oluşturuyor. Geçtiğimiz 
yıl pandemi şartlarını da göz önüne alarak 
söylüyorum ki ihracatımız bir önceki yıla 
göre yüzde 20 arttı. Yaklaşık 2,5 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yılın 
sonuna kadar yeni ürün ve teknolojilere 
odaklanarak ihracat gerçekleştirdiğimiz 
ülke sayısını 75’e çıkarmayı amaçlıyoruz. 
Bununla birlikte Ortadoğu pazarına özel 
önem gösteriyoruz. Ortadoğu pazarı her 
zaman önemsediğimiz ve ciromuzun 
önemli bir kısmını elde ettiğimiz bir pa-
zar. Bu pazarın ihtiyaç ve beklentilerine 
yönelik geliştirdiğimiz ürünlerimizle de 
bölgede önemli bir oyuncu olduk. Bun-
dan sonra da bu konumumuzu daha güç-
lendirmek ve pazar payımızı artırmak için 
yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

SEKTÖRDE BİRÇOK İLK VE TEK 
DENEBİLECEK TEKNOLOJİLERE 
İMZA ATIYORUZ

Tercih	 edilmenizdeki	 nedenler	 ne-
lerdir?	 Müşterilerinize	 hangi	 katma	
değerleri	sunuyorsunuz?

Ürünlerimizle birçok ülkenin referans 
projelerinde yer alıyor, sektörde birçok 
ilk ve tek denebilecek teknolojilere imza 
atıyoruz. Güvenlik sektöründe Nesne-
lerin İnterneti, Hizmetlerin İnterneti ve 
Siber-Fiziksel Sistemlere odaklanıyoruz. 
Referanslarımıza her geçen gün yenile-
rini eklemek ve teknoloji odağında farklı 
bir güvenlik sunmak için yeni ürünler ge-
liştiriyor, bu ürünlerimizi en zorlu şartlar-
da test ediyoruz.

Ürün	 çeşitleriniz	 ve	 ürün	 kaliteniz	
hakkında	bilgi	verir	misiniz?

Ürün gruplarımız arasında; road bloc-
ker, mantar bariyer, kollu bariyerler, sel 
bariyerleri, yer tuzakları, otopark geçiş 
sistemleri, turnikeler, kayar kapı ve mo-
torları, kişisel otopark direkleri ve trafik 
ekipmanları bulunuyor. Günümüzde 
yurtiçinde ve yurtdışında kamu ve özel 

sektördeki pek çok önemli noktada 
ürünlerimiz kritik noktaların güvenliğini 
sağlıyor. Devlet binaları, askeri tesisler, 
havalimanları, otoyollar ve petrol tesisle-
ri gibi güvenliği üst düzeyde tutulan kritik 
lokasyonların güvenliklerini başarıyla sağ-
lıyoruz. 

SRİ LANKA DEVLETİ’NİN ROAD 
DEVELOPMENT AUTHORİTY 
PROJESİNİ ALDIK, 22 MİLYON 
YOLCUNUN VE MİLYONLARCA 
TON KARGONUN GÜVENLİĞİNİ 
SAĞLAYACAĞIZ

Son olarak; Hindistan’ın güneydoğusun-
da yer alan Sri Lanka Devleti’nin Road 
Development Authority projesini aldık. 
Sri Lanka Devleti’nin otoyol güvenliğini 
özel otoban bariyerimiz ile sağlayacağız. 
Tüm dünya üzerinde gerçekleştirdiğimiz 
projelerimizde elde ettiğimiz deneyim-
lerle yaklaşık 22 milyon yolcunun ve mil-
yonlarca ton kargonun güvenliğini sağla-
yacağız. 
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YATIRIM ODAKLI BÜYÜYEN BLC GROUP, 
2021’İ 250 MİLYON TL İLE KAPATACAK

BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin 
Balcıoğlu, yatırım odaklı olduklarını, 2021’i 
250 milyon TL ile kapatacaklarını ifade etti.

BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin 
Balcıoğlu firma tanıtımı ile alakalı olarak, 
“Kahramanmaraş merkezli, tekstil, gıda, 
geri dönüşüm, turizm alanlarında faaliyet 
gösteren şirketler topluluğudur. Grup fir-
malarının ilki olan Moteks Modern Tekstil 
A.S. 1985 yılında kurulmuştur. Kahraman-
maraş’ta bir ilk olan örgü fabrikasının faali-
yete geçmesinden sonra Kahramanmaraş 
bu alanda çok yatırım alarak şu anda Tür-
kiye’nin yüzde 35, dünyanın ise yüzde 3,6 
örgü kumaşının üretildiği yer olarak kendi-
ne saygın bir yer edinmiştir. Sonrasında ise 
entegrasyona yönelik olarak 1996 yılında 
Çabasan Tekstil Boya A.Ş. faaliyete geç-
miştir. Halen 250 aktif çalışan sayısı ve son 
sistem makine parkuru sayesinde tekno-
lojik ve çevreci üretimin öncüsü olmuştur. 
Aylık bin 200 ton üretim kapasitesiyle üret-
tiği ürünlerin yüzde 85’i doğrudan veya 
dolaylı olarak ihracata gitmektedir. Örme 
kumaş boyamasında klasik biyolojik arıt-
manın ötesine geçerek büyük bir yatırımla 
atık suyunu yüzde 75 oranında geri çevire-

cek arıtma sistemini devreye almıştır. Bu 
oran ülkemizdeki en yüksek geri dönüşüm 
oranı olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca ye-
nilenebilir enerji kaynakları ile kendi enerji 
ihtiyacının bir kısmını kendisi üretmektedir.

YENİ YATIRIMLARI 
HEDEFLİYORUZ

Sektör çeşitliliği açısından yeni yatırımlar 
hedeflenerek 2012 yılında kontrollü at-
mosfer sistemi başta olmak üzere, farklı 
rejimlerde odaları barındıran soğuk hava 
deposu faaliyete geçmiştir. Burada üret-
tiği, Kahramanmaraş ve çevre illerde üre-
tilen meyvelerin işlenmesi, ayrıştırılması, 
temizlenmesi ve depolanması hizmetini 
vermektedir. Beş bin ton/ay kapasiteli te-
siste, kontrollü atmosfer sistemi ile nor-
malde 3-4 ay saklanabilen ürünleri 12 aya 
kadar saklayabilmekte ve üretilen ürün-
lerin katma değerini artırmaktadır. Ayrıca 
buradaki faaliyetlerinin yan çıktısı olarak 
Eshki markasıyla yüzde 100 doğal ve kat-
kısız nar ekşisi, Bi’ Kaşık ismiyle yüzde 100 
doğal ve katkısız hurma ve elma pekmezi 
üretmiştir. 2012 yılının sonlarına doğru ise 
diğer bir yatırımı olan geri dönüşüm kom-

pozit ahşap üretim tesisini faaliyete geçir-
miştir. Burada Pluswood adıyla üretilen, 
suya, neme, aside, yanmaya, küflenmeye 
dayanıklı ve antibakteriyel bir malzeme 
üretmiştir. Önceleri ithal edilen bu ürün ül-
kemizde üretilmeye başlanarak, ülke eko-
nomisine katkı sağlamıştır. Özellikle gemi 
üretiminde (suya dayanımından dolayı) iç 
mekan malzemelerinde kullanılan Pluswo-
od, bahçe mobilyaları, mutfak dolapları, 
yangın kapıları gibi farklı sektörlere teda-
rik yapmaktadır. Geri dönüştürülmüş ah-
şap ve PVC ile üretilen bu ürün tamamen 
çevreci bir üretim sağlamakta ve doğada 
geri dönüşümü zor olan ürünlerin tekrar 
ekonomiye kazandırılmasına öncülük et-
mektedir. BLC Group, 2017 yılında ise son 
yatırımı olan Extrem Park macera sporları 
tesisini faaliyete açmıştır. 700 dönüm or-
man alanı içerisinde tamamen doğal ve 
yeni oyunlarla macera sporları ve eğlence 
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Zipline, 
zipcoaster, zorbing, dev salıncak, macera 
parkuru, serbest düşüş, tırmanma duvarı, 
paintball, atv safari, atlı safari gibi birçok 
aktivitenin yanı sıra kahvaltı, kafeterya, 
açık hava sineması, piknik alanları gibi sos-
yal imkânlar da sunulmaktadır” dedi.

AR-GE’MİZİN HEDEFİNDE İSE 
SUSUZ BOYAMA VE DAHA AZ 
TÜKETEREK ÜRETİM VAR

Tekstile	ne	gibi	 bir	 yapay	 zeka	 kattı-
nız?	Bu	uygulamanın	size	ve	müşteri-
lerinize	artıları	neler	olacak?

BLC Group olarak global iki iş ortağımızla 
geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı tekno-
lojimiz, üretim tesisinde oluşturulan iş 
emirlerini en yüksek verimlilikle tamamla-
mamızı sağladı. İş planlarımızı ve müşteri 
memnuniyetini,  geliştirdiğimiz yapay zeka 
üretim modülü ile optimize etmeyi başar-
dık. Her bir müşterimizin özel olarak dikkat 
ettiği konulardaki performansımızı daha 
da mükemmelleştirmeyi amaçlayarak 
oluşturduğumuz yapay zeka temelli yeni 
sistemimiz aynı zamanda üretim miktarla-
rında artış sağlayarak birim maliyetlerimizi 
düşürmemize de önemli katkı sağladı. Şir-
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ketimize rekabet gücü kattı. Sistem ürün 
kalitesinde de müşteri bazlı kişiselleştir-
meler yapmaya imkan veriyor. BLC Group 
Ar-Ge ekibinin geliştirdiği bu yapay zeka 
temelli yeni sistem, üretimin standardi-
zasyonu ve doğa dostu olma konusunda 
da önemli bir fark yarattı. Enerji tasarrufu 
konusunda geliştirilen verimli yakma sis-
temleri ile kullanılan enerji kaynaklarının 
verimliliği yüzde 200’den fazla yani 3 kat 
artırarak, hem çevreye zarar azaltılmış 
hem de hem doğal kaynakları koruma yo-
lunda önemli adımlar atılmış oldu. Enerji 
verimliliğimizi 3’e katlayan, üretimde sıfır 
hataya yaklaştıran bu teknoloji gelişimine 
devam edeceğiz. Ar-Ge’mizin hedefinde 
ise susuz boyama ve daha az tüketerek 
üretim var.

TÜRKİYE’DE ÜRETİMİN 
DİJİTALLEŞMESİNE DE LİDERLİK 
EDEN ŞİRKETLERDEN BİRİYİZ

Teknolojik	 uygulamalarınız	 ve	 ar-ge,	
laboratuvar	 çalışmalarınız	 hakkında	
bilgi	verir	misiniz?

BLC Group, aynı zamanda Türkiye’de üreti-
min dijitalleşmesine de liderlik eden şirket-

lerden biri. Endüstri 4.0’a yatırım yapmaya 
devam ederek üretimde sıfır hata hedefi-
ne ulaştık. Devam eden yatırımlarımızla 
tam otomasyona geçmeyi planlıyoruz. 
Sıfır hata ile global moda devlerine üretim 
gerçekleştiriyoruz. Dijitalleşme ile öncelikli 
hedef Endüstri 4.0 yöntemleriyle birlikte 
sıfır hataya dolayısıyla verimliliğe ulaşmak-
tı, şu aşamada bu hedefe ulaşıldı. Sıfır ha-
taya ulaşmak demek üretim kapasitesinin 
de artması anlamına geliyor. Üretimde 
önemli bir zaman kazanımı edinildi. Kalite 
artarken kapasite de artmış oldu.  Hem 
teknoloji hem geri dönüşüm alanında ilk-
lere imza atarak, tüm sektöre öncülük 
etmek istiyoruz. Sadece üretim değil satın 
alma ve tedarik süreçlerinde de dijitalleş-
meye başladık. Bu alandaki çalışmalar bize 
oldukça iyi geri dönüşler sağladı. Hedefi-
miz Avrupalı müşterinin tamamını kazan-
mak. Dünya devi markalarla çalışırken hata 
yapma lüksünüz olmuyor. Ayrıca artık bu-
gün herkesin gündeminde olan sürdürüle-
bilir üretim konusunun temellerini de uzun 
zaman önce atmış olan bir firmayız. Bugün 
üretim süreçlerinde %35-40 daha az boya 
ve kimyasal kullanacak üretim süreçlerini 
geliştirdik. Ayrıca atık suyumuzu işletme-
mizde tekrar kullanacak teknoloji yatırı-
mını devreye alarak ciddi bir su tasarrufu 
sağladık. Organik ve geri dönüştürülmüş 
ürünlerde büyük bir koleksiyona sahibiz 
ve bu alanda yine Dünya devi markaların 
tedarikçisiyiz. Yenilenebilir enerji yatırımla-
rımız da bu süreçte devam ediyor ve top-
lam üretim için gereken enerjiyi sağlayana 
kadar da devam edeceğiz.  

HEDEFİMİZDE AVRUPA VE ABD 
VAR, YILI 250 MİLYON TL İLE 
TAMAMLAYACAĞIZ

Hedef	ve	yatırımlarınız	hakkında	bilgi	
alabilir	miyiz?

2021 yılını 250 milyon TL ile tamamlamayı 
planlıyoruz. 6 ülkeye olan ihracatımızı da 
%30-35 artırmayı planlıyoruz. Hedefimiz-
de Avrupa ve ABD var.  Ayrıca 3 milyon 
Euro’luk teknoloji yatırımlarımızı hayata 
geçireceğiz.  Grubumuz teknoloji ve yapay 
zeka temelli üretim sistemlerine yatırım 
yapmaya ve daha rekabetçi ve sürdürü-
lebilir üretime katkıda bulunma çalışma-
larına devam edecek. Ar-Ge departmanı 
yöneticimiz ve BLC Group Yönetim Kurulu 

Üyesi Emre Can Balcıoğlu önderliğinde ça-
lışan ekibimiz, sürekli iyileştirme ve üretim 
süreçlerinde yenilikçi çözümler için çalış-
malarını sürdürüyor. Uygulanan yapay 
zeka üretim modülü ise bu alanda öncü 
sistemlerden birisi. Gelecek dönemde ise 
susuz boyama, daha az enerji ve kimyasal 
madde kullanılan üretim süreçlerine ulaş-
ma gündemimizde olacak.

YAPAY ZEKA TABANLI 
TEKNOLOJİLER

Rakiplerinizden	ayrıldığınız	yönleriniz	
nelerdir,	 neden	 tercih	 ediliyorsunuz,	
müşterilerin	sizi	seçmesinin	nedenleri	
nelerdir?

BLC Group, Türkiye’de tekstil sektöründe 
Ar-Ge yatırımlarıyla öne çıkan öncü firma-
lardan biri. Dünya moda devlerine üreti-
minin yüzde 85’ini doğrudan veya dolaylı 
olarak ihraç eden grubumuzun bu başarı-
sının ardında teknolojiye, dijitalleşmeye ve 
sürdürülebilirliğe yaptığımız yatırımlar var. 
Son olarak iki global tedarikçimizle birlikte 
geliştirdiğimiz yapay zeka temelli otomas-
yon sistemiyle iş planlamalarını ve müşteri 
memnuniyetini optimize etmeye başladık. 
İki global şirketle birlikte geliştirdiğimiz 
yapay zeka tabanlı teknolojiler sayesinde 
üretim tesisinde oluşturulan iş emirlerini 
en yüksek verimlilikle tamamlayabiliyoruz. 
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LITTLE CAESARS; 
YILSONUNA KADAR 15 YENİ ŞUBE AÇACAK, YÜZDE 25 BÜYÜYECEK 
Çelebi	Gıda	A.Ş	ve	Little	Caesars	Türkiye	Genel	Müdürü	Banu	Arıduru,	“Şu	anda	 16	kentte	96	
restoran	 ve	 1.700	 kişilik	 bir	 ekip	 ile	 pizzaseverlerle	 buluşuyoruz.	 Son	 14	 yıldır	 da	 Amerika’da	

‘ödenen	paranın	karşılığını	en	iyi	veren	marka’	seçiliyoruz	dedi.

Little Caesars Pizza, 1959 yılında 
Mike ve Marian Ilitch tarafından 
ABD’nin Michigan Eyaleti Detroit 
şehrinde kuruldu. Günümüzde 5 
kıtada 6 bine yakın şube ile hizmet 
veriyor. Ülkemizde ise, 1996 yılından 
bu yana Çelebi Holding yönetiminde 
faaliyetlerine devam ediyor. Editör 
Ahmet Doğan’ın sorularını yanıtlayan 
Çelebi Gıda A.Ş ve Little Caesars Türkiye 
Genel Müdürü Banu Arıduru, “Şu anda 
16 kentte 96 restoran ve 1.700 kişilik 
bir ekip ile pizzaseverlerle buluşuyoruz. 
Son 14 yıldır da Amerika’da “ödenen 
paranın karşılığını en iyi veren marka” 
seçiliyoruz. 

YILSONUNA KADAR 15 YENİ 
ŞUBE AÇACAK, YÜZDE 25 
BÜYÜYECEK 

Little	 Caesars	 olarak	 hedef	 ve	
yatırımlarınız	 hakkında	 bilgi	 verir	
misiniz?

Little Caesars olarak 2021 yılının 
sonuna kadar 15 yeni şube açmayı ve 
böylece lokasyon bazlı büyümemizi 
franchise ağırlıklı şubelerle sürdürmeyi 
hedefliyoruz. Satışta ise senenin sonuna 
kadar yüzde 25 büyüme hedefimiz var. 
Şimdi olduğu gibi gelecekte de iş yapış 
modellerinin dijitalleşme ve teknolojik 
atılımlarla şekilleneceğinin bilincinde 
olan bir marka olarak başta teknoloji 
olmak üzere pek çok konuya yatırım 
yapıyoruz. 4 yıl içerisinde 10 milyon 
TL’den fazla bir altyapı yatırımı ile 
dijital dönüşümümüzü tamamlayarak 
müşterilerimize en iyi ve en hızlı şekilde 
hizmet verebilecek hale geldik. Bu 
sayede özellikle pandemi döneminde 
çok hızlı bir şekilde müşterilerimize 
uygun kampanyalar sunduk. Yemek 
Sepeti, Getir, Zomato, Hopi, Vodafone 
gibi satış kanalları ile hızlı bir şekilde 
çalışmaya başladık. 

ZULA SÜPER LİG’E RESMİ 
YİYECEK SPONSORU OLDUK

Ayrıca pizzanın insanları bir araya 
getiren etkisinin espor ile birleştiğini 
gördük ve bu alanda yatırımlar 
yapmaya karar verdik. Türkiye’deki 
iki resmi ligden biri olan ve her yıl 
iki sezon olarak düzenlenen Zula 
Süper Lig’e resmi yiyecek sponsoru 
olduk. İşbirliği kapsamında birçok 
kampanya ve kurumumuzun adının 
verildiği ‘Little Caesars Cup’ turnuvası 
düzenlendi. 2021’de de espor alanındaki 
yatırımlarımıza devam ettik. Zula’nın 
yedinci sezonunun resmi yiyecek 
sponsoru olduk. Ayrıca dünyanın en 
büyük espor takımı unvanını da elinde 
bulunduran İstanbul Wildcats’in de 
yine 2021 yılı boyunca resmi yiyecek 
sponsoru olduk. Tüm bu sponsorluklar 
kapsamındaki çalışmalarımız, içeriği 
samimi ve müşteriye fayda sağlayan 
dijital çalışmalarımızla son bir yılda 
dijitalde 18 ayrı ödül kazandık. Bunlar:

• İstanbul Marketing Awards/
Genişletme-Esnetme-Ortaklık Yoluyla 
Büyüme – Gold Ödül
• İstanbul Marketing Awards 
/ Yeni Satış Noktası Geliştirme – Gold 
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Ödül
• İstanbul Marketing Awards / 
Dijital Satış Kampanyası – Gold Ödül
• İstanbul Marketing Awards / 
İnovatif Mecra – Gold Ödül (Türkiye’nin 
İlk Pizza Zulası Kampanyası)
• İstanbul Marketing Awards / 
İnovatif Mecra – Gold Ödül (MasterChef 
Aranıyor Second Search Kampanyası) 
• İstanbul Marketing Awards / 
Espor İletişimi – Gold Ödül 
• Altın Örümcek Ödülleri / Dijital 
Pazarlama–Online Reklam – Gold Ödül
• Altın Örümcek Ödülleri / Dijital 
Pazarlama-Entegre Kampanya – Bronz 
Ödül 
• Lider Marka Ödülleri / Yılın 
Pizza Markası – Gold Ödül
• Kristal Elma Ödülleri / 
Sponsorluk Uygulaması – Kristal Ödül
• Mixx Awards / Oyunlar ve 
Oyuniçi Reklamlar – Gümüş Ödül
• Mixx Awards / Arama Motoru 
Reklamları – Bronz Ödül
• Social Media Awards / Online 
Medya Satın Alma – Gümüş Ödül
• Social Media Awards / Arama 
Motoru Kampanyası – Bronz Ödül
• Felis Awards / Gıda – Başarı 
Ödülü
• Felis Awards / Arama Motoru 

Pazarlaması – Başarı Ödülü
• Felis Awards / Hedef Kitleye 
Erişim – Başarı Ödülü
• Felis Awards / Yarışmalar-
Promosyonel Oyunların Kullanımı – 
Başarı Ödülü

DAHA ÇOK CADDE ÜZERİ 
NOKTALARDA AÇILIŞ YAPMAYI 
TERCİH EDİYORUZ

Little	 Caesars,	 Denizli’de	 de	
şubesini	 açtı.	 Yeni	 şubeleri	 neye	

göre	açıyorsunuz?

Yeni şube odaklı büyümemizi franchise 
ağırlıklı sürdürüyoruz. Ürünlerimizin 
lezzetini deneyimleyen tüketicilerimiz 
franchise’miz olmak için bize müracaat 
ediyor. Denizli’deki ilk şubemiz 
de lezzetlerimizi deneyimleyen ve 
markamızı uzun süredir takip eden bir 
yatırımcı tarafından açıldı. Tamamen 
farklı sektörlerden gelen yatırımcı 
adaylarımıza hem pratik hem teorik 
olarak eğitimler veriyor, işlerini nasıl 
yöneteceklerini, karlılık ve satışlarını 
nasıl yükselteceklerini gösteren bilgileri 
sürekli bir eğitim politikası ile aktarıyoruz. 
Lokasyon olarak daha çok cadde 
üzeri noktalarda açılış yapmayı tercih 
ediyoruz. Anahtar teslim (motorundan 
inşaatına, masa sandalyesinden, fırın ve 
paslanmazlarına hepsi dahil) 850.000 
TL + KDV’ye açılan şubelerimizde, 
yatırımın geri dönüş süresi ise 36 ay. Bu 
sebeple de yatırımcıların oldukça ilgisini 
çekiyoruz. Öncelikli hedef bölgelerimiz 
ise İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve 
Antalya. 

HER GÜN TAZE VE GÜNLÜK 
HAMUR KULLANIYORUZ

Rakiplerinizden	 hangi	 yönleriniz	
ile	 farklılaşıyorsunuz?	 Tercih	
edilmenizdeki	nedenler	nelerdir?

En önemli farklarımız; donmuş ya da 
haftalık hamur değil, şubelerimizde 
her gün taze ve günlük hamur 
kullanmamız, taze mozarellamız ve 
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mevsiminde toplanan domateslerden 
yapılan sosumuzdur. Zaten pizzayı 
pizza yapan da bu 3 temel unsurdur. 
Hızlı ve kaliteli malzemelerle, lezzetli 
pizzalar sunan Little Caesars Pizza, asla 
kızartma yapmaması, sadece günlük 
ve taze hamur kullanması ile rekabette 
farklılaşır. 

TÜRKİYE’DE İLKLERİN MUCİDİ 
OLARAK ANILIYORUZ

Faaliyet gösterirken de kendimizi 
sürekli yenileyerek, daha farklı ve daha 
ülkemiz insanının damak tadına hitap 
eden lezzetlere ulaşma vizyonumuzla 
hareket ediyoruz. Rakiplerimizden 
de bu şekilde ayrışıyoruz. Türkiye’de 
ilklerin mucidi olarak anılıyoruz. 
Ülkemizde Nefis Kenar’ı pizzaseverlerle 
ilk tanıştıran şirketiz ki; Nefis Kenar, 
2020’de satışlarımız içerisindeki 
liderliğini korumaya devam etti. 

SEZAR ET DÖNER VE “PİDE DE 
PİZZA”

Ayrıca pandemiden daha önce 

çıkardığımız Sezar Et Döner’imiz 
de ülkemiz için ürettiğimiz ürünlere 
en güzel örneklerden biri. Özellikle 
pandemi döneminde efsane oldu. Sezar 
Et Döner, ürün gamımızda yüzde 17’lik 
bir paya ulaştı ki bu bizim sektörümüzde 
ana ürün olmayan bir başlangıç 
ürününün gördüğü en yüksek tercih 
edilme oranı oldu. Ayrıca yine ülkemize 
özel bir lezzet olan Pide de Pizza’yı 
da misafirlerimiz ile buluşturduk. Bu 
ürünümüzün dışı ramazan pidesi içinde 
ise eşsiz Sezar lezzetimiz var. “Pide 
de Pizza” ürünümüzü peynirli, sucuk 
peynirli ve pastırmalı karışık olarak 3 
farklı içerikle çıkarttık.

YEME İÇME SEKTÖRÜNDE 
SKOR 33 PUAN İKEN LITTLE 
CAESARS PİZZA TÜRKİYE 
GÜNCEL SKORU 53

Bütün bu özelliklerimiz Müşteri 
Tavsiye Skoru (NPS) rakamlarımızda 
da kendini gösteriyor. NPS skorumuza 
baktığımızda sektör ortalamasının 
çok üzerinde aldığımız puanlar, 
müşterilerimizin bizden yüksek oranda 

memnun olduğunu ve bizi önerdiğini 
gösteriyor. NPS skoru bizim alanımızda 
çok belirleyici bir skordur ve B2C sektör 
genelinde Türkiye benchmark’ı 39’dur. 
Yeme içme sektöründe skor 33 puan 
iken Little Caesars Pizza Türkiye güncel 
skoru 53. Skor değerlendirmesinde 
0’ın üzerindeki tüm skorlar iyi, 50’nin 
üzerindeki skorlar ise harika olarak 
tanımlanır.

KENDİ İŞİNİ KURAN 
FRANCHISEELERİMİZ’DE 
BÜYÜK BİR ARTIŞ 
GÖZLEMLİYORUZ

Little Caesars Türkiye’nin her şey dahil 
şube açma yatırım maliyeti 850.000 
TL+KDV’dir. Yatırımın geri dönüşü ise 
36 aydır. Rakamlardan da görüldüğü 
üzere geri dönüşü oldukça hızlı olan 
bir yatırım modelimiz var. Şubeler için 
aylık ciro hedefi ise lokasyona göre 
değişiyor. Ortalama bir şubenin aylık 
cirosu ortalama 250 bin TL+KDV’dir. 
Şubelerimizin net karlılığı yüzde 10 ila 
yüzde 15 arasında değişir. Şirketimizin, 
marka royalty payı yüzde 6’dır. 
Royalty bedelleri, işçilik, gıda, kira vb. 
tüm maliyetler düşüldükten sonra 
işletmeciye kalan karlılık, cironun 
yüzde 10-15’i oranındadır. Özellikle 
son dönemlerde beyaz yakalı olup, 
kendi işini kuran franchiseelerimiz’de 
büyük bir artış gözlemliyoruz. İşimizde 
bütün süreçleri standart modellerimiz 
üzerine oturttuğumuz, her türlü 
işletme desteğini ve eğitimleri de Little 
Caesars olarak biz verdiğimiz için; işi 
kolaylıkla öğrenip, yönetebiliyorlar. 
Biz de franchiseelerimizi 4 haftalık 
bir eğitim sürecine tabi tutuyor ve 
işimizin tüm inceliklerini hem teorik 
hem de uygulamalı olarak öğretiyoruz. 
Bu sayede riskleri minimize edilmiş 
bir sistemin içine girerek hızla yüksek 
cirolara ulaşabiliyorlar. İşimizde önemli 
faktörlerden biri de kar ve verimlilik 
takibidir. Bu takibi kolaylıkla yapmalarını 
sağlayan araçları ve yazılımları 
kendilerine hem veriyor hem de 
kullanımlarını öğretiyoruz. Bu nedenle 
kendi işini yapmak veya mevcut işinin 
yanı sıra farklı sektörlere adım atmak 
isteyen herkesi bizimle görüşmeye 
davet ediyoruz. 

MAKALE

DR. FATİH ANIL, PERAKENDENİN MATEMATİĞİ’Nİ KOBİLIFE 
İÇİN YAZDI

Günümüz perakende dünyasında son zamanlarda sıklıkla 
“perakende matematiği” kavramı karşımıza çıkıyor. Söz 
konusu kavram İngilizce KPI -key performance indicators- 
temel performans göstergeleri olarak da adlandırılıyor. 
Perakende işi yönetilirken ölçme ve denetim anlamında 
dört işlemden oluşan rakamların sonuçlarının 
değerlendiril¬mesi çok önemlidir. Öncelikle ortaya 
çıkan göstergeler basit dört işlemle hesaplanmakta, 
ileri derecede matematik bilgisine gerek yoktur. Diğer 
bir deyişle bu yöntem; basit düşünüp, pratik sonuçlara 
ulaşabilmemize yardımcı olmaktadır.

FAZLA VERİYE BOĞULMADAN DAHA NET 
ANALİZLER YAPMAKTIR

Perakende matematiğinde kullanılacak veri sayısı 
artı¬rılabilir fakat dikkat edilmesi gereken konu çok 
fazla veriye boğulmadan daha net analizler yapmaktır. 
Temel performans göstergeleri diyebileceğimiz oranları, 
mağaza içi performans değerlendirmesi, yeni mağaza 
açma veya mağaza kapama kara¬rında, personel 
performans yönetiminde ve şirket merkezi yö¬netim 
değerlendirme ve kontrol aşamalarında kullanabiliriz. 
Performans değerlendirmede en önemli konuların 
başında genel bir şirket ortalaması çıkarmak ve 
ortalamanın altında ve üstünde kalanları karşılaştırmak, 

daha da ileri giderek sağlıklı sonuç elde edebilmek 
açısından sektör ve benzer mağaza karşılaştırmaları 
yapmaktır. Başarılı netice alabilmek için veriler periyodik 
olarak ve dönemsel karşılaştırmalarla izlenmeli ve 
değerlendirilmelidir. 

BAŞLICA GÖSTERGELER

Başlıca göstergelerin neler olduğuna kısaca değinelim; 
sa¬tışa dönüşüm oranı, mağazaya giren kişilerin kaçına 
satış ya¬pılabildiği; metrekare başına satış: mağazanın 
her bir metrekaresi başına düşen ciro oranı; ciro kira 
oranı, mağaza cirosu kiranın ne kadarını karşılıyor, fatura 
başına adet, kesilen her bir faturanın kaç adet üründen 
oluştuğu… Söz konusu göstergelere klasik anlamda 
mağaza başına kârlılığı da her zaman için eklemek 
gerekiyor. Performans göstergeleri bize; sistem içindeki 
sorunlu mağazaların hangileri olduğunu ve hangi 
konularda diğer mağazalardan ayrıştığını göstererek 
tedbir almamıza yardımcı olmaktadır. Ortaya çıkan 
sonuçlar; analiz edilerek seri şekilde sonuç odaklı, verim 
artırıcı kararlar almamızda etkili olmaktadır.
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DEDEMAN HOTELS & RESORTS INTERNATIONAL
 KALİTENİN ADINI YENİDEN YAZIYOR

Dedeman	 Hotels	 &	 Resorts	
International	 /	 Satış	 ve	
Pazarlamadan	 Sorumlu	 İcra	

Kurulu	 Üyesi	 Gülhan	 Balta	 Kuzu,	
kalite	odaklı	olduklarını	ifade	etti.

Dedeman Hotels & Resorts Internatio-
nal / Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra 
Kurulu Üyesi Gülhan Balta Kuzu, “Türki-
ye’nin ilk uluslararası otel zinciri unvanını 
taşıyan Dedeman Hotels & Resorts Inter-
national olarak yarım asırdır, bine aşkın 
çalışanımızla turizm sektöründe hizmet 
vermekteyiz. Dedeman ve Park Dede-
man markalarımız ile bulunduğumuz böl-
genin dinamiklerinin farkında olarak böl-
genin turizmine değer katma hedefiyle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dedeman 
otellerimiz, büyükşehirler ve tatil desti-
nasyonlarında, iş ve tatil seyahatlerinde 
yüksek standartlarda konfor, hizmet ve 
konaklama sunan üst sınıf otellerimiz. 
Park Dedeman otellerimiz ise iş insanla-
rının güncel ihtiyacı olan servisleri özgün 
hizmet anlayışı ile ekonomik standartlar-
da servis prensibi ile sunan şehir otelleri-
mizdir.

DEDEMAN, 2’Sİ YURT DIŞINDA 
OLMAK ÜZERE 17 OTELLE 
SEKTÖRDE YER ALIYOR

Dedeman olarak 2’si yurt dışında olmak 
üzere 17 otelimizle sektörde yer alıyoruz. 
Dedeman Hotels & Resorts International 
zincirinde yer alan; Dedeman İstanbul, 
Dedeman Bostancı Otel & Convention 
Center, Park Dedeman Bostancı, Park 
Dedeman Eskişehir, Dedeman Palandö-
ken, Dedeman Palandöken Ski Lodge, 
Dedeman Konya Hotel & Convention 
Center, Dedeman Şanlıurfa, Park De-
deman Trabzon, Dedeman Zonguldak, 
Dedeman Tokat, Park Dedeman Elazığ, 
Park Dedeman Denizli, Park Dedeman 
Gaziantep, Park Dedeman Kastamonu, 
Dedeman Erbil ve Dedeman Oskemen 
otellerimizde misafirlerimizi ‘Geleneksel 
Dedeman Misafirperverliği’ ile ağırlıyoruz 
dedi. 

RÖPORTAJ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
ODAKLI YAKLAŞIMIMIZ

Dedeman	 özellikle	 turizm	 alanında	
bir	marka.	Bu	markayı	nasıl	oluştur-
dunuz,	markanın	bilinirliği	ve	marka	
tutundurma	çalışmalarınız	hakkında	
bilgi	alabilir	miyiz?

Temelleri 1918 yılında atılan, şu an ma-
dencilik ve turizm sektöründe faaliyetle-
rini sürdürün Dedeman Holding’in otelci-
lik sektörüne girişi 1966 yılına dayanıyor. 
Dedeman markasının kurucusu merhum 
Mehmet Kemal Dedeman’ın 1954 yılında 
New York’taki gözlemleri ardından verdi-
ği kararın ardından ilk alınan arsa sonra-
sında 6 Haziran 1966 yılında Ankara’da 
açılan ilk Dedeman oteli ile Dedeman 
markasının turizm yolculuğu başlamış 
oluyor. Yarım asrı aşkın süredir başarı-
sını ve bilinirliğini yükselen bir grafikte 
sürdüren Dedeman Hotels & Resorts In-
ternational markası, her zaman kalite ve 
müşteri memnuniyeti ile anıldı. Bu başarı-
da elbette birçok etken var. Öncelikle de-
ğerlerimize ilk gün olduğu gibi bugün de 
sahip çıkışımız ve müşteri memnuniyeti 
odaklı yaklaşımımız diyebiliriz. Tecrübe-
miz, günceli takip eden inovasyona açık 
yapımız, hızlı hareket etme yetimiz, insan 
kaynağına ve iletişime verdiğimiz önem, 
sosyal sorumluluk anlayışımız ve bulun-
duğumuz bölgelerin turizmine değer 
katma misyonumuz başarının en büyük 
destekçileri oldu. 

YATIRIMLARIMIZ ARTARAK 
DEVAM EDİYOR

Turizm	 alanındaki	 hedefleriniz	 ne-
lerdir?	 Yatırımlarınızdan	 bahseder	
misiniz?

Dedeman Hotels & Resorts International 
olarak pandemi döneminde, geçtiğimiz 
nisan ayında Park Dedeman Kastamo-
nu’yu hizmete açtık. KAS Proje İnşaat 
ve Yatırım A.Ş. tarafından yapılan Kasta-
Mall Alışveriş Merkezi, Otel ve Rezidans 
Karma Projesi içinde yer alan Park De-
deman Kastamonu, bölgenin ilk ve tek 
uluslararası markalı oteli olma özelliğini 
taşımakta. Ankara ve İstanbul istikame-
tinden şehre girişte yer alan, havaalanına 

11 km, Ilgaz Kayak Merkezi’ne ise 35 km 
uzaklıkta bulunan Park Dedeman Kasta-
monu, şehir, orman ve Ilgaz Dağı manza-
ralı toplam 150 oda, 300 yatak kapasitesi 
ve 1.100 metrekare toplantı ve etkinlik 
alanları ile iş dünyasının beklentilerini kar-
şılamasının yanı sıra bölgede eksik olan 
düğün ve kongre salonu ihtiyacını da kar-
şılamakta. Yaşadığımız küresel salgının 
büyük oranda etkilediği sektörlerin ba-
şında turizm sektörü geliyor olsa da uzun 
vadeli planlarımızda büyük değişiklikler 
yapmadan, 2022 yılında iki yeni oteli daha 
zincirimize dahil etmeyi planlıyoruz. 

TEKNOLOJİ, DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
ODAKLI PROJELERİMİZ

Hedeflerimiz elbette sadece yeni otel 
odaklı değil. İnsan kaynağı odaklı hedef-
lerimize ek olarak, pandemi dönemi ön-
cesinde başladığımız, bu süreci başarılı 
şekilde yönetmemizde de büyük etkisi 
olan teknoloji, dijital dönüşüm odaklı pro-
jelerimizi de artırarak sürdürmeyi hedef-
liyoruz. 

YENİ NESİL DEDEMAN DİJİTAL 
TOPLANTI PLATFORMU

Teknolojik imkânlardan faydalanmak, 
kaynakları daha verimli kullanıp özellikle 
pandemi döneminde misafirlerimiz için 
büyük önem teşkil eden temassız hizmet 
sunabilmek amacıyla tüm süreçleri sürek-
li gözden geçirerek daha iyi ve güvenli bir 
misafir deneyimi için çeşitli projeler geli-

şiyoruz. Örneğin online check-in ve che-
ck-out, Yeni Nesil Dedeman Dijital Top-
lantı Platformu, konaklama deneyimini 
dijitale taşıyan Dedeman Hotels App gibi 
müşteri memnuniyeti odaklı birçok proje 
hayata geçirdik. Yeni projeler üzerinde 
de çalışıyoruz.

GELENEKSEL DEDEMAN 
MİSAFİRPERLİĞİ VE YENİ NESİL 
UYGULAMALAR İÇ İÇE

Tercih	edilmenizdeki	nedenler	neler	
oluyor?	Rakiplerinizden	hangi	yönle-
riniz	ile	farklılaşıyorsunuz?

Dedeman olarak profesyonel bir kurum-
sal yapımız var. Her zaman konuklarımı-
zın memnuniyetine odaklanarak titizlikle 
üstün kalitede hizmet sunmaktayız. Sek-
törümüzü ve teknolojiyi yakından takip 
ediyor, toplumsal projelerde yer alıyoruz. 
Güçlü kadromuz, sürdürülebilir strate-
jimiz ve “Geleneksel Dedeman Misafir-
perliği” anlayışımız ile misafirlerimizin 
memnuniyeti için çalışıyoruz. Dedeman 
markası olarak sadece misafirperverlikle 
değil aynı zamanda özen, temizlik ve ka-
lite ile de birlikte anılan bir markayız. Pan-
demi döneminde de Dedeman’ın önce-
likli tercih edilen marka olmasının altında 
bu sebeplerin yer aldığını düşünüyoruz. 

KENDİMİZİ SÜREKLİ 
GÜNCELLİYORUZ

Ayrıca biz marka olarak nasıl sürekli ken-
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dimizi güncelliyor, daha iyisi için değişi-
yorsak, misafirlerimiz ve tercih kriterleri 
de değişiyor. Örneğin pandemi dönemin-
de temassız hizmet, hijyen ve güven 
algısı bu dönemde öncelikli kriterlerin 
başında geliyor. Değişim kapsamında di-
ğer önemli bir konu, bizler sürdürülebilir 
turizm odaklı hareket ederken, sorumlu 
turist kavramı da her geçen gün büyüyor. 

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
KOMİTESİ’

Dedeman Hotels & Resorts International 
olarak tüm otellerimizde hayata geçirdi-
ğimiz sürdürülebilirlik odaklı projeler ile 
dünyayı ve geleceği korumak için katkı 
sunmaya çalışıyoruz. Kurmuş olduğumuz 
‘Sürdürülebilirlik Komitesi’ sayesinde tüm 
otellerimizde yapılan uygulamaları tek bir 
elden takip edip, bütün otellerimizin aynı 
konular üzerinde, aynı seviyede yer alma-
sı için kendimizi sürekli olarak güncelliyo-
ruz. Dedeman olarak sahip olduğumuz 
çevre odaklı belgelere ek olarak, Türki-
ye’de %100 kafessiz yumurta kullanımına 

geçip bunu örnek olmak için duyuran ilk 
turizm markasıyız. Otellerimiz bisiklet 
turizmini ve karbon ayak izinin azaltılma-
sını desteklemek için bisiklet kullanımını 
teşvik edici projeler hayata geçiyor ve 
“Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belge-
si” belgesi almaya başladılar. Dedeman 
markası altında tüm otellerimizi kapsa-
yan sürdürülebilirlik projelerimize ek otel-
lerimiz ayrıca münferit olarak da projeler 
hayata geçirmekte. Bölgenin çevreye du-
yarlı yeşil yıldız unvanına sahip ilk ve tek 
uluslararası markalı oteli Park Dedeman 
Denizli’nin çevre odaklı çalışmaları, De-
deman Tokat tarafından hayata geçirilen 
elektrikli araç istasyonu, atıkların ayrıştırıl-
ması, kojenerasyon sistemi, atık pil, kâğıt 
ve yağların toplanarak geri dönüşüme 
verilmesi, atık ampul imha projesi birkaç 
örnek proje olarak sayılabilir.
 

ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR 
ENERJİ SERTİFİKASI

Önümüzdeki ay itibari ile Uluslararası 
Yenilenebilir Enerji Sertifikası (The Inter-

national REC Standard) alarak Dedeman 
Tokat otelimizde tükettiğimiz elektrik 
enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji 
kaynaklarından sağlandığına emin olaca-
ğımız bir uygulamayı da yurt içindeki tüm 
Dedeman otellerinde hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. Yeni yatırımlarımız için de 
daha proje ve inşa aşamalarında; kendi 
elektrik enerjisini üretebilecek alt yapılar, 
yağmur suyu depolaması ve bu suların 
tekrar sisteme dahil edilmesine yönelik 
alt yapılar, enerji verimliliği, karbon ayak 
izi, su ayak izi ve doğaya verilecek başka-
ca zararları minimize etmek adına da ya-
pılması gereken diğer çalışmaları hayata 
geçirmeyi hedefliyoruz. Hayata geçirdiği-
miz yenilikçi sürdürülebilirlik uygulamaları 
ile geçmişte olduğu gibi şimdi de sektö-
rümüze örnek olmayı amaçlıyoruz. Bu 
alanda yaptığımız çalışmalar özelinde de 
misafirlerimizden çok olumlu dönüşler 
alıyoruz. 

TURİZM DÜNYADA OLDUĞU 
GİBİ ÜLKEMİZDE DE GELİŞİYOR

Türkiye	turizm	sektörü	sizce	hak	et-
tiği	yerde	mi?	Bu	konuda	neler	yapıl-
malı?

Dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerin-
den biri olan turizm; istihdam, çevresel 
koruma, yoksulluğun azaltılması gibi 
birçok alanda katkı sağlayan önemli bir 
sektör. Doğru yapılandırılmış ve iyi yöne-
tilen turizm şirketleri yaşadığı coğrafyada 
doğal ve kültürel mirasların korunmasın-
dan, barış ve kültürler arası anlayışın ge-
liştirilmesine kadar birçok alanda olumlu 
etkilere sahiptir. Turizm dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde de gelişiyor. Pandemi 
öncesinde Dünya Seyahat ve Turizm 
Konseyi (WTTC) tarafından yapılan araş-
tırma, turizm sektörünün %15’lik bir oran-
la Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörü 
olduğunu ve ülkeye 96 milyar dolar kat-
kıda bulunduğunu ortaya koyuyor. Yine 
WTTC, 2025 yılında Türkiye’de turizm sek-
töründen sağlanan doğrudan istihdamın 
915 bin, dolaylı istihdamın ise 1 milyon 
902 bin kişiye ulaşması beklentisi içinde. 
Elbette pandemi bu tahminleri etkiledi 
ama değişmeyen şey turizm sektörünün 
önemi ve etkilediği yan sektörler ile bü-
yüklüğü.

MAKALE

KOBİ’LERİMİZ ÇİN’E HAZIR MI?

Kerem	Köfteoğlu		-	Gazeteci

Dünya Covid-19 belasıyla uğraşırken, ortaya çıkan yeni varyantlar 
bu musibetin ne zaman biteceği konusunda tahmin yapılmasını 
zorlaştırıyor. Buna rağmen dünyanın önde gelen kurum/kuruluşları 
pandemiye rağmen büyüyen Çin’in büyümesine devam edeceği ko-
nusunda birleşiyor. Buna göre, Çin’in, yılın ikinci yarısında yüzde 5.9, 
yıl genelinde ise yüzde 8.5-8.9 büyüyerek son iki yılda potansiyel bü-
yüme oranı olan yüzde 5.5-6.0 aralığına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu durumun Türk KOBİ’lerinin önüne yeni iş kapıları açacağından 
hareketle, ben de konuyu üç kaynaktan derlediğim bilgiler ışığında 
araştırıp, bu fırsatları ayağı yere basan somut örneklerle açıklaya-
cağım.

İlk olarak TC. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Et-
kinlikler Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “Çin Halk Cumhuriyeti 
E-Ticaret Pazar Araştırması Raporu”ndan bazı bilgileri paylaşmakta 
yarar görüyorum. Son derece kapsamlı ve somut bilgileri içeren bu 
raporda Çin’e perakende olarak ihraç edilebilecek ürünlerin yer aldı-
ğı “pozitif liste”ye de yer verilmiş. Bu liste, 24 Aralık 2019 tarihinde 
yayımlandı, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Söz konusu 
listede 8’li GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) bazında 1413 
kalem ürün yer alıyor. Listeyi özetlemek gerekirse, hazır giyimden 
elektrikli makina ve cihazlarla, konserveden meyve ve sebzeye ge-
niş yelpazede ürünün Çin’e ithal edilebileceğini görüyoruz. 

Çin’de yürürlükte olan “Çifte Dolaşım” uygulaması çerçevesinde, 
dünyaya mal satmanın yanı sıra dünyadan mal almaya da başlayan 
Çin yönetimi, vatandaşlarına sınır ötesi e-ticaretten tek seferde 
alabileceği ürün değerini  2.000 CNY’den (yaklaşık 285 ABD Dolar) 
5.000 CNY’ye (yaklaşık 725 ABD Dolar), kişi başına yıllık ithalat kota-
sı 20.000 CNY’den (yaklaşık 2.860 ABD Dolar) 26.000 CNY’ye (yak-
laşık 3.750 ABD Dolar) yükseltti. Bu durum marka ürün geliştirme 
potansiyeli olan KOBİ’lerimizin önünü ciddi fırsatlar çıkarıyor. Bunun 
yolu da Çin’in çok güçlü pazaryeri olarak konumlanan e-ticaret plat-
formlarına üye olmak veya orada sanal mağaza açmaktan geçiyor.

Üstelik Ticaret Bakanlığı, “2573 sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetle-
rin Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında, bu e-ticaret sitele-
rine üyeliklere ilişkin giderlere yüzde 60, e-ticaret sitesi başına 8 bin 
TL’ye kadar destekler de veriyor. Raporda, Türkiye’de temsilciliği 
olan e-ticaretin dünya devi “alibaba.com” un Tmaal Global, Koa-
la ile JD Global adlı sınır ötesi e-ticaret platformlarına söz konusu 
destek programı kapsamına alınması halinde, programın destek üst 
limiti Çin’deki söz konusu e-ticaret platformlarının ortalama üyelik 
giderlerinin yaklaşık yüzde 3’ünü karşıladığı bilgisine yer veriliyor. 

Ayrıca, şu bilgilere de yer veriliyor: “Çin’in bütün eyalet ve özerk böl-
gelerinde toplam 105 sınır ötesi e-ticaret pilot bölgeleri var. Bunlar, 
vergi muafiyetleri, gümrük vergisi muafiyeti, KDV ve tüketim vergi-
lerinin yüzde 70’ni ödeme, tarife dışı düzenlemelerden muafiyet, 

sınır ötesi e-ticaret platformları aracılığıyla Çinli tüketicilere ihraç edi-
len ürünler kişisel kullanım kapsamında değerlendirildiği için ithalat 
izni, ürün kaydı, sertifikasyon ve hayvan testleri gibi birçok gümrük 
uygulamasından muaftır.”

Dünya devi Alibaba’nın “Aliexpressuniversity.com” adıyla bir sitesi 
var. Bu sitede, sanal mağaza açma, lojistik, pazarlama, kampanya 
düzenleme, iş birlikleri gibi birçok konuda bilgilendirici belge ve 
dokümana yer veriliyor. Ayrıntılı bir yol haritası çizmek isteyen KO-
Bİ’lere fikir verebilecek eğitici videolar da bulunuyor. Sanal mağaza 
açmak isteyen KOBİ yöneticilerinin bu bilgi setlerini okuyup, , plat-
formun algoritmasının nasıl çalıştığını anlamalarında yarar var. KO-
Bİ’lerimiz bu platform üzerinde dünyanın 200’ü aşkın ülke ve bölge-
sine satış yapabilirler. Bu platform üzerinden mal satarlarsa yüzde 5 
ila 8 arasında değişen komisyon ödüyorlar.

Son olarak İş Bankası Şanghay Temsilciliği tarafından hazırlanan 
Çin Temmuz Raporu’ndan konuyla ilgili derlediğim bilgileri paylaşa-
cağım. Çin’de perakende satışlar son 5 yılda ortalama yüzde 5’lik 
büyüme kaydederken, e-ticaret yaklaşık yüzde 25’lik bir büyüme 
kaydetti. Online satışların toplam  perakendedeki payı yüzde 13’ten 
yüzde 30’a ulaştı. 2021’in  ilk yarısında baz etkisiyle hızlı büyüyen 
sektörde, 2019 yılı aynı dönemine göre perakende yüzde 8.6, e-ti-
caret satışları ise yüzde 27 büyümüştür. Bu bilgiler ışığında başlıktaki 
sorumuzu yineleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum: KOBİ’lerimiz 
Çin’e hazır mı?
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SOMUNCU: SIFIR ENERJİ BİNALARA DÖNÜŞÜM OLMAZSA OLMAZ

ZeroBuild	 Türkiye	 ’21	 Genel	 Sekreteri	 Yasemin	 Somuncu,	 “Amacımız	 bilgi	 paylaşımı	 ile	 tüm	
paydaşlara	bir	yol	haritası	sunabilmenin	ötesinde	ülkemizin	sahip	olduğu	mimarlık-mühendislik	
bilgisi	ve	üretim-sanayi-finans	kabiliyetleri	 ile	Sıfır	Enerji	Binalar’a	ulaşmanın	aslında	hiç	de	zor	

olmadığını	tüm	kamuoyumuza	göstermek”	dedi.

ZeroBuild Türkiye ’21 Genel Sekrete-
ri Yasemin Somuncu, “Sıfır Enerji 
Binalara dönüşümü desteklemek 

amacıyla kamu, özel sektör, akademis-
yenler, inşaat malzemesi üreticileri ve 
tedarikçileri, sivil toplum kuruluşları, fi-
nans sağlayıcıları, hukukçular, üniversite 
öğrencileri, mimarlar, mühendisler, bina 
kullanıcıları, çevre gönüllüleri gibi yerli ve 
yabancı fikir önderlerinin ve icraatçıların 
beş gün boyunca çevrimiçi ortamda bilgi-
lerini, tecrübelerini ve icraatlarını paylaş-
tıkları ve simültane olarak çeviri hizmeti 
sunduğumuz ücretsiz kayıt olunabilen 
bir forumdan bahsediyoruz kısaca. Çok 
geniş bir gönüllü kadrosu ile çok emek 
harcayarak oluşturduğumuz bu forumun 
beş güne kısıtlı kalmaması için, ayrıca bü-
tün bir yıla yayılmış görsel ve işitsel etkin-
liklerimiz ve yayınlarımız da gerçekleşiyor 
Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Forumu 
ZeroBuild Türkiye kapsamında. Amacımız 

bilgi paylaşımı ile tüm paydaşlara bir yol 
haritası sunabilmenin ötesinde ülkemizin 
sahip olduğu mimarlık-mühendislik bilgi-
si ve üretim-sanayi-finans kabiliyetleri ile 
Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmanın aslında 
hiç de zor olmadığını tüm kamuoyumu-
za göstermek. Aslında bugün büyük ço-
ğunluk iklim için ne yapılması gerektiğini 
biliyor ve endüstri liderleri bugün bu ge-
reklilikleri sağlayacak donanıma sahipler. 
Davranış kalıplarını değiştirmek ve sektö-
rün dengesini dönüştürmek işin zor kısmı 
ve biz de değişim ve dönüşüme katkı su-
nabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

SIFIR ENERJİ BİNALAR VE PASİF 
EV STANDARTLARI

Bu noktada Sıfır Enerji Binalar ve Pasif 
Ev standartları kavramlarına kısaca de-
ğinmek isterim.  Sıfır Enerji Bina kavramı, 
ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tü-

ketimleri için çok düşük miktarda enerji 
ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını da tamamen 
yenilenebilir enerji kaynaklarından temin 
eden binayı tarif eder. Pasif Ev standart-
ları ile inşa edilen binalar Sıfır Enerji Binalar 
arasında enerjiyi en az tüketen binalardır. 
Sıfır Enerji Bina kavramı tariflenirken, dev-
letler kendi politikalarına göre Sıfır Enerji 
Bina hedeflerini ve yöntemlerini belirle-
mektedirler ve bu da anlayış farkı ortaya 
çıkarmaktadır. Bununla birlikte, Pasif Ev 
standartları evrensel prototiptir ve bütün 
iklim şartlarında geçerlidir. Pasif Ev stan-
dartları yeni binalarda uygulanabildikleri 
gibi, mevcut binalarda da uygulanabilir, 
kültürel miras değeri olan binalarda da 
uygulanabilir.

HER SENE YAKLAŞIK 15 MİLYAR 
DOLAR ENERJİ İTHAL EDİYORUZ

Tüketilen enerjinin büyük kısmının ithal 
edildiği, enerji tasarrufunun öneminin 
her geçen gün daha iyi anlaşıldığı ülke-
mizde, sadece binalarda kullanmak için 
her sene yaklaşık 15 milyar dolar enerji 
ithal ediyoruz. Enerji verimliliğinin artırıl-
ması, fosil yakıt kullanımının en aza indi-
rilmesi ve aynı anda yenilenebilir enerji 
kaynaklarına odaklanılması herkesin gün-
deminde. Dünyada birçok başarılı örneği 
bulunan ve aynı zamanda birçok ülkenin 
de eylem planlarında yer alan Sıfır Enerji 
Binalara dönüşüm iklim krizinin etkilerini 
çok fazla yaşadığımız ülkemizde de artık 
olmazsa olmaz” dedi.

35 ÜLKEDEN 136 FİKİR ÖNDERİ, 
48 OTURUM

Uluslararası	 Sıfır	 Enerji	 Binalar	 Fo-
rumu	 ZeroBuild	 Türkiye	 ‘21	 olarak	
hedefleriniz	hakkında	bilgi	 verir	mi-
siniz?

Tüm paydaşlara bir yol haritası sunabil-
menin ötesinde ülkemizin sahip olduğu 
mimarlık-mühendislik-malzeme-inşaat 
bilgisi ve üretim-sanayi-finans-hukuk ka-
biliyetleri ile Sıfır Enerji Binalar’a ulaşma-
nın aslında hiç de zor olmadığının ortaya 
konulacağı ZeroBuild Türkiye’21; yapı 
malzemeleri, yenilenebilir enerji, yalıtım, 
havalandırma, ısıtma, soğutma, ev oto-
masyonu, aydınlatma, ev aletleri, finans, 
mimarlık ve müşavirlik hizmetleri gibi 
tüm ilgili disiplinleri ve tedarikçileri ortak 
bir platformda bir araya getirecek. Yüzde 
100 Sıfır Enerji Binalara dönüşümü des-
teklemek amacıyla kamu, özel sektör, 
akademisyenler, gazeteciler, inşaat mal-
zemesi üreticileri, sivil toplum kuruluşları, 
üniversite öğrencileri, mimarlar, mühen-
disler, konut sakinleri, çevre gönüllüleri 
gibi birçok farklı kitleyi buluşturacak. 
Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Uluslararası 
Sıfır Enerji Binalar Forumu ZeroBuild Fo-
rum ’20’de 35 ülkeden 136 fikir önderi, 48 
oturumda enerji tasarrufunda ülkemiz 
için çok önemli olan Sıfır Enerji Binalar’ı 
her açıdan ele aldı ve konu kamu ve özel 
sektörün gündemine taşındı. 30’a yakın 
dernek ve kuruluşun resmi destekçimiz 
olduğu, 5 gün süren etkinliğimizi, 14 bine 
yakın kişi izledi. Bu yıl ikincisini düzenledi-
ğimiz ZeroBuild Türkiye’21 ile 2020 yılında 
ulaşılan ağ sayısını iki katına çıkartarak 
daha geniş kitlelere, mesleklere ve yaş 
gruplarına ulaşmayı hedefledik ve çalış-

malarımızı bu doğrultuda ilerlettik.

“1000 OKUL PROJESİ”

ZeroBuild Türkiye ‘21 kapsamında ilk kez 
ZeroBuild Akademi Günü yer alacak. T.C. 
Milli Eğitim Bakanlığı ile “1000 Okul Pro-
jesi” kapsamında gerçekleştireceğimiz 
günün programında çok değerli akade-
misyenlerimiz mesleki ve teknik lise öğ-
retmenleri ile sıfır enerji binalar özelinde 
mesleki ve teknik eğitim alanına katkı 
sağlamak için en yeni teknolojiler ve en 
gerçekçi uygulamalar ile ilgili bilgi payla-
şımında bulunacaklar. Hedefimiz mes-
leki ve teknik lise öğretmenlerimizin bu 
bilgileri öğrencilerine aktarmaları. Geçen 
yıl da yer alan ve SEPEV (Sıfır Enerji ve 
Pasif Ev Derneği) ile ortak gerçekleştir-
diğimiz SEPEV Günü’nde ile Türkiye’den 
ve dünyadan gerçekleştirilmiş ve sertifika 
almış veya alma aşamasında olan farklı 
tipolojilerdeki yapılar masaya yatırılacak. 
Forumun diğer üç gününde de Yeşil Te-
darik Stratejileri, AB standartlarına uyum, 
Yeşil Mutabakat ve Türkiye’ye etkileri ko-
nularında; etkinliğin ikinci gününde enerji 
verimliliği finansmanı, bina ve malzeme 
sertifikasyon sistemleri, binalara enteg-
re fotovoltaikler, ölçme ve doğrulama 
gibi ülkemizde yeni yeni ayağa kalkan 
konularda uzmanların bilgi paylaşımları 
ile katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu yıl foru-
mumuzda gençler de bizlerle. Forumun 

son günü gerçekleşecek büyük kapanış 
oturumunda ZeroBuild Üniversiteler 
Ağı’nı temsilen gençler değerlendirme-
lerde bulunacaklar ve geniş katılımlı bir 
kampanyayı destekleyen kurumlarımız-
dan ikisinin öncülüğünde başlatacaklar.

Sunduğunuz	katma	değerleri	ala-
bilir	miyiz?	

Türkiye’deki binalarda enerji performansı 
iyileştirme politikaları kapsamında T. C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
20 Aralık 2020 tarihinde Neredeyse Sıfır 
Enerjili Binalar (NSEB) için Rehber Kitap 
yayınlandı. ZeroBuild Türkiye’21 ile yü-
rürlükteki kanunları göz önüne alarak, 
önemli katkılar sağlayan NSEB rehberin-
de yapılan tanımlamaların bir adım ötesi-
ne uzanarak Sıfır Enerji Binalar kavramına 
dikkatleri çekmenin ötesinde, Avrupa Bir-
liği’nde 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale 
getirilen Sıfır Enerji Binalara dönüşümün 
ülke gündemimizde de bir an önce yer al-
ması için yeni binalar, mevcut binalar ve 
kültürel miras değeri olan binalarda hem 
ulusal ölçekte, hem de yerel ölçekte ya-
pılması gerekenleri kanaat önderleri ve ic-
raatçılar ele alacağız. Bu forumda çıkacak 
sinerjiye çok inanıyoruz, zira konuyu her 
boyutta düşünüp, tüm paydaşlara ulaş-
mayı hedefledik. Gönüllülük ilkesi ile yola 
çıktığımız çalışmamızda uluslararası say-
gınlığı olan kanaat önderleri “çorbanın 
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içinde tuzumuz olsun” diyerek bizlerle 
bilgilerini, tecrübelerini paylaşmayı kabul 
ettiler. Bu süreç tahmin ettiğimizden iyi 
gidiyor. Katılım sayıları beklentimizin öte-
sine geçti. Sekreteryamızda kurduğumuz 
ağ liderleri yapısı ile Türkiye’de her tara-
fa ulaşma ve sesimizi duyurma şansımız 
oldu. Hem üniversiteler, hem de mesleki 
ve teknik liseler ölçeğinde gençlerin biz-
lere katılma talepleri enerjimizi yükseltti. 
İlaveten ve çok önemsenecek bir nokta 
da, yerel malzeme imalatçılarımız ve te-
darikçilerimizin Sıfır Enerji Binalar özelin-
de yaptıkları çalışmaları somut çıktıları ile 
forumumuzda sunacak olmaları.

TÜKETTİĞİMİZ ENERJİYİ EN AZA 
İNDİRECEĞİZ

Küresel	 ısınma	 düzleminde	 binalar-
daki	enerjiyi	ve	bu	anlamdaki	tekno-
lojiyi	değerlendirir	misiniz?

IPCC Altıncı Değerlendirme Raporu politi-
ka yapıcılar için özetinde “İnsan etkisinin 
atmosferi, okyanusu ve toprağı ısıttığı 
kesindir. Atmosferde, okyanusta, kriyos-
ferde ve biyosferde yaygın ve hızlı deği-
şiklikler meydana geldi… İnsan kaynaklı 
iklim değişikliği şimdiden dünyanın her 
bölgesinde birçok aşırı hava ve iklim olay-
larını tetikliyor...” deniyor. Bu rapor ile 
sıcak dalgalar, yoğun yağışlar, kuraklıklar 
ve tropik siklonlar gibi aşırı uçlarda göz-
lemlenen değişiklikler ve özellikle bunla-
rın insan etkisine atfedilmesi konusunda 

elimizde güçlü kanıtlar var. Kaliforniya’da 
kasaba yok eden, komşumuz Yunanis-
tan’ın ikinci büyük adasını harap eden, 
Sibirya’da dev ölçekte alanları yutan ve 
Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca en 
fazla orman alanını, içlerindeki yaşamları 
ile beraber küle dönüştüren yangınlar, 
benzeri görülmemiş “ısı kubbesi”nden 
kaynaklandı. Geçen ay, Almanya ve Bel-
çika’da tablo gibi kasabaları süpüren ve 
200’den fazla insanı öldüren seller mey-
dana geldi. IPCC Altıncı Değerlendirme 
Raporu’na göre Nijerya, Lagos gibi kıyı 
mega kentleri, 20. yüzyılın başından bu 
yana yaklaşık 20 cm’lik ortalama deniz 
seviyesindeki artışın neden olduğu sık 
ve yaygın sel baskınlarıyla başa çıkmak-
ta zorlanıyorlar. Okyanuslar yükseliyor 
çünkü buzullar ve buz tabakaları eriyor 
ve daha sıcak su, soğuk sudan daha fazla 
hacim kaplıyor. Bu ay Karadeniz kıyıları-
mız, aşırı yağışların etkisi altında can ve 
mal kayıpları ile başa çıkmaya çalışıyor. 
Tüm bunlar, atmosferdeki karbondioksit 
konsantrasyonunu yüzde 47 artıran ve 
daha da güçlü bir sera gazı olan metan 
konsantrasyonunu büyük ölçüde artıran 
insan faaliyetinin neden olduğu küresel 
ısınmanın sonucu. IPCC, “Küresel yüzey 
sıcaklığı, dikkate alınan tüm emisyon se-
naryoları altında en azından yüzyılın or-
talarına kadar artmaya devam edecek.” 
diyor. Bu yüzden, yarattığımız daha sıcak 
dünyaya uyum sağlamaktan başka se-
çeneğimiz yok ve şimdi içinde yaşamak 
zorundayız. Aşırı sıcaklık, kuraklık ve 

yangınla başa çıkmak için orman yöne-
timi yöntemlerimizi gözden geçirmemiz 
gerekiyor. Ama daha büyük zorluk, geliş-
mekte olan dünyada milyarlarca insanın 
fosil yakıtları yakmak yerine sürdürülebilir 
enerji kaynakları aracılığıyla orta sınıf ya-
şam standartlarına ulaşmasının yollarını 
bulmak. Bu nedenle, güneş enerjisi ve 
enerji depolama gibi yeni teknolojilere 
yapılan yatırımların önceliklendirilmesi 
gerekiyor. IPCC’ye göre hala ufak bir şan-
sımız var. Bu şansımızı değerlendirmek 
bizim ellerimizde. Öncelikle tükettiğimiz 
enerjiyi en aza indireceğiz. Bunu yapmak 
için elimizde her türlü bilgi, insan kaynağı 
ve malzeme mevcut. Sonrasında da hala 
ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi yenilenebilir 
kaynaklardan karşılayacağız. Ne dersi-
niz? Yapabiliriz; değil mi? Haydi hemen 
şimdi, siz de ücretsiz forumumuza kayıt 
olun ve hep beraber gelecek nesillerin 
bizleri güzel anmasını sağlayalım. Yüzde 
100 Sıfır Enerji Binalara dönüşümü des-
teklemek amacıyla kamu, özel sektör, 
akademisyenler, gazeteciler, inşaat mal-
zemesi üreticileri, sivil toplum kuruluşları, 
üniversite öğrencileri, mimarlar, mühen-
disler, konut sakinleri, çevre gönüllüleri 
gibi birçok farklı kitleyi buluşturacak olan 
ZeroBuild Türkiye’21’in, 22-26 Eylül 2021 
tarihleri arasında 5 gün boyunca dijital 
ortamda ve eş zamanlı simultane çeviri 
hizmeti ile gerçekleşeceğini buradan da 
duyurmak isteriz. Ortak akılla, çok çalışa-
rak hedeflerimize en kısa zamanda ulaş-
maya çalışıyoruz.  

RÖPORTAJ

DIGIPAN GROUP, ALMAN ORTAKLARI İLE DAHA GÜÇLÜ…!

Digipan	Group	Yönetici	Ortağı	Hüseyin	
Altaş	 Digipan	 Group	 olarak	 yaptıkları	
ortaklıkla	 sektöre	daha	güçlü	bir	giriş	
yaptıklarını	söyledi.

Digipan Group Yönetici Ortağı Hüseyin Altaş 
Digipan Group tanıtımıyla alakalı, “Digipan 
Group olarak uzun yıllara dayanan sektörel 
birikimin getirdiği tecrübeyi, uluslararası öl-
çekli yeni yönetim yapısıyla bütünleştirdik. 
İstanbul ve Berlin merkez ofislerimizle bir 
dünya markası olma hedefiyle çıktığımız 
yolda, emin adımlarla ilerlememizi sürdü-
rüyoruz. Merkez ofisimiz İstanbul’da bulu-
nuyor. Avrupa iletişim ofisimizi ise Alman-
larla ortaklık anlaşmamızı takiben Berlin’de 
açtık. Firmamız, her biri kendi konusunda 
uzman olan tasarım, üretim, montaj, ar-ge 
ve yönetim kadrolarıyla,  led aydınlatma 
sistemleri, dijital ekranlar, led ekranlar, 
bilgi mesaj ekranları, akıllı şehir sistemleri, 

açıkhava reklamları ve yeşil enerji sistemleri 
alanlarında yurt içi ve yurt dışı müşterilerine 
en kaliteli ve doğru hizmeti sunuyor” ifade-
sini kullandı.

ALMAN ORTAKLIĞI İLE 
GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK

Digipan	Group’a	Almanları	ortak	alarak	
İstanbul	 şubesini	 faaliyete	 geçirdiniz.	
Bu	 iş	 ve	güçbirliği	 nasıl	 gelişti,	 değer-
lendirir	misiniz?

Digipan Group, sektöründe  uzun soluklu 
başarılı projelere imza atmış bir şirket. Bu-
güne kadar hem yurt içi hem de yurt dışı 
faaliyetlerinde uluslararası  firmalarla başa-
rıyla rekabet etti. Bu süreçte, yabancı yatı-
rımcıların da ilgisini üzerine çekmeyi başar-
dı. Uzun zamandır uluslararası ölçekli farklı 

şirketlerle görüşmelerimiz oldu. İşbirliği ve 
ortaklık konusunda gelen teklifleri değer-
lendirmeye karar verdik. Bu süreçte olduk-
ça titiz davrandık ve sonunda Alman ekolü 
ile Türk ekolünün birleştirilmesi konusunda 
ikna olarak ortaklık sözleşmesini imzaladık. 
Böylece Alman ortağımızla güçlerimizi bir-
leştirerek sektör liderliği yolunda güçlü bir 
adım atmış olduk. 

YENİ İŞBİRLİKLERİ VE 
ŞİRKET SATIN ALMALARI 
GÜNDEMİMİZDE VAR

Hedef	 ve	 yatırımlarınız	 hakkında	 bilgi	
aktarır	mısınız?

Ana hedefimiz Digipan Group’u, faaliyet 
gösterdiği sektörlerde dünya markası ha-
line getirmek. Bunu yaparken bir taraftan 
da Türkiye ekonomisine döviz girdisi sağla-
mak. Bu doğrultuda önce Ortadoğu pazarı 
için Ürdün’de ilk temsilcilik anlaşmasını im-
zaladık. Büyüme planlarımızda önceliğimiz 
Avrupa, Orta Asya ve Türki Cumhuriyetleri. 
Hem enerji hem de led teknoloji sistemleri 
sektöründe hizmet yatırımlarımlarını ve yurt 
dışında yeni temsilcilik anlaşmalarını bu yıl 
ve gelecek yıl hız kesmeden sürdüreceğiz. 
Bu süreçte yurt dışında yeni işbirlikleri ve 
şirket satın almaları da gündemimizde var.
  
Ürün	 gamınız	 ve	 ürün	 özellikleriniz	
hakkında	bilgi	verir	misiniz?

Digipan Group’a ait olan LED  Screen mar-
kamız, led aydınlatma sistemleri, dijital ek-
ranlar, led ekranlar, bilgi mesaj ekranları, 
akıllı şehir sistemleri ve açıkhava reklamları 
ve yeşil enerji sistemleri  konularında hizmet 
veriyor.

SEKTÖRE YENİDEN GÜÇLÜ BİR 
GİRİŞ YAPIYORUZ

Yeni ortaklık ve yönetim yapısıyla, sektöre 
yeniden güçlü bir giriş yapıyoruz. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonraki süreç-
te de hem yurt içinde hem de yurt dışında 
önemli projelere imza atmaya devam ede-
ceğiz. 
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RÖPORTAJ

FAZLA GIDA, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ UYGULAMALARLA
 GIDA İSRAFINI MİNİMİZE EDECEK

Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO’su Ol-
cay Silahlı ile gıda israfındaki son duru-
mu değerlendirdik.

Gıda	 israfını	 önleme	 amacıyla	 ye-
nilikçi	 teknolojik	 çözümler	 üreten	
Fazla	 Gıda	 ve	 Trio	Mobil,	 sürdürü-
lebilir	 ve	 temiz	bir	 çevre	 yaratmak	
için	 iş	 birliği	 yaptı.	 Konuyu	 değer-
lendirir	misiniz?

Fazla Gıda olarak 5 yıldır gıda israfını 
azaltmak için çeşitli teknolojiler üreterek 
bütüncül çözümler sunuyoruz. Yaptığı-
mız çalışmalarla, Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı (UNDP) tarafından des-
teklenen Accelerate 2030 Hızlandırma 
Programı’na seçilen dünyadaki 9 etki 
odaklı girişimden biri olduk ve 2017’de 
gerçekleşen Cenevre Sosyal Fayda Zir-

vesi’nde Türkiye’den tek temsilci olarak 
yer aldık.

“SENSA S” ADINI VERDİĞİMİZ 
SOĞUK ZİNCİR TAKİP SİSTEMİ

Gıda israfını önlemek için geliştirdiğimiz 
önemli ürünlerimizden biri de “Sensa 
S” adını verdiğimiz soğuk zincir takip 
sistemi. Biliyorsunuz, gıda sektöründe 
soğuk zincirle taşınması gereken ürünler 
oldukça hassas ve zincirin kırılması duru-
munda gıda israfı ortaya çıkıyor. Bugüne 
kadarki yaklaşıma baktığımızda, soğuk 
zincir takibinin reaktif bir şekilde, sade-
ce bozulan ürünleri bloklama amaçlı ya-
pıldığını görüyoruz. Bizim kurduğumuz 
takip sistemi Sensa S ise anlık olarak 
proaktif bir şekilde sürece müdahale 
edip soğuk zincirin kırılmasının önlenme-

sine, dolayısıyla atığın daha oluşmadan 
kaynağında azaltılmasına imkan sağlı-
yor. Eğer her şeye rağmen herhangi bir 
sebeple zincirin kırılmasının önüne geçi-
lemezse, Fazla Gıda olarak sunduğumuz 
gıda bağışı gibi opsiyonları hızla değer-
lendirerek bütüncül bir çözüm sağlamış 
oluyoruz.

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI GIDA 
TEDARİĞİNE ÖNEMLİ BİR 
KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Fazla Gıda olarak Sensa S ürünümüz için 
yola çıktıktan sonra benzer kültür, viz-
yon ve amaçları paylaştığımızı gördüğü-
müz Trio Mobil ile ürünümüzün IoT tek-
nolojilerini geliştirmek için yaptığımız iş 
birliğinden dolayı çok mutluyuz. Tekno-
lojinin gücünün ve sunduğu imkanların 
dünya kaynaklarının sürdürülebilirliği için 
kullanılması iki firma için de çok önemli. 
Bu iş birliği sayesinde soğuk zincir yöne-
timinde bozulmaların önüne daha etkili 
bir şekilde geçerek israf oluşumuna en-
gel olacak, daha güvenli ve sağlıklı gıda 
tedariğine önemli bir katkı sağlayacağız.

GIDA ATIĞI KAYNAKLI 
KARBON SALINIMINI DAHA DA 
AZALTACAĞIZ

Soğuk zincir takip sistemlerimizi sektö-
rün önde gelen perakende zincirlerinin 
kamyonlarında kullanmaya başladık. 
Kullanımı çok kolay olan, ön yatırım ge-
rektirmeyen, yüksek hassasiyetli ölçüm-
ler yapan ve müşterilerin ihtiyaçlarına 
göre kişiselleştirebildiğimiz bu ürünün 
kısa süre içerisinde birçok firma tarafın-
dan tercih edileceğine inanıyoruz. Ama-
cımız kısa zamanda bu ürünümüzü bir-
çok partnere yayarak, gıda atığı kaynaklı 
karbon salınımını daha da azaltmak.

Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, “Dünyada her yıl 1.3 trilyon dolarlık gıda israf 
ediliyor. Türkiye’de kişi başı ortalama yıllık 93 kilogram gıdayı israf ediyoruz ve bu konuda maalesef 

dünyada 3. Sıradayız” dedi.

Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı
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DÜNYADA HER YIL 1.3 TRİLYON 
DOLARLIK GIDA İSRAF 
EDİLİYOR

Dünyada	 ve	 Türkiye’de	 gıda	 israfı-
nın	boyutu	nedir,	bu	 israf	nasıl	ön-
lenebilir?

Dünyada her yıl 1.3 trilyon dolarlık gıda 
israf ediliyor.  Üretilen gıdalar dünyada 
%30, Türkiye’de ise %40 oranında israf 
ediliyor. Oluşan gıda israfının yüzde 60’ı 
engellenebilir durumda. Türkiye’de kişi 
başı ortalama yıllık 93 kilogram gıdayı 
israf ediyoruz ve bu konuda maalesef 
dünyada 3. sıradayız. Türkiye’deki gıda 
israfının ekonomik değeri yıllık yaklaşık 
300 milyar TL’yi buluyor. Diğer taraftan 
dünyadaki 1.9 milyar insan sağlıklı besine 
ulaşamıyor, yaklaşık 900 milyona yakın 
kişi açlıkla mücadele ediyor. 

TÜRKİYE, GIDA İSRAFINDA 
DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Gıda israfı ile mücadelenin ilk kuralı her 
zaman gıda atığı daha oluşmadan engel-
lemek ya da atığı kaynağında azaltmak. 
Bunu yapabilmenin tek yolu ise dijital bir 
alt yapı kurarak, kararları gerçek zamanlı 
ve doğru veri üzerinden alabilmek. Ölçe-
mediğinizi geliştiremezsiniz, dolayısıyla 
maksimum çevresel, sosyal ve finansal 
kazancı elde etmek için, optimum bir 
ölçüm ve takip mekanizması kurmalı, 
bu mekanizmanın sağladığı veriyi kulla-
narak, bir sonraki adımın kararını alma-
lısınız. Bunun yanında kurduğunuz me-
kanizma, aldığınız aksiyonların takibini 
yapmanıza olanak sağlayabilmeli. Fazla 
Gıda olarak, sunduğumuz teknolojik alt-
yapı sayesinde, birlikte çalıştığımız gıda 
üreticileri, perakendeciler, distribütör-
ler, toptancılar, restoran, otel ve cate-
ring firmalarının fazla gıdalarını tespit 
etmelerini ve ikincil satış, gıda bağışı, 
hayvan yemi, biyogaz gibi bütüncül çö-
zümlerle bu gıdalarını geri kazanmalarını 
sağlıyoruz. Böylece, partnerlerimiz faz-
la gıdalarından maksimum ekonomik, 
sosyal ve çevresel faydayı yaratırken, 
birlikte gıda israfını önleyerek karbon 
salımını azaltıyoruz. Vizyonumuz, data-
yı işin kalbine koyduğumuz teknolojik 
ürünlerimizle gıda değer zincirinin her 
bir adımında çözümler sunarak bütün-

cül bir yaklaşımla israfı engel-
lemek ve geri kazandırmak. 
Gıda israfını engellemek aynı 
zamanda karbon salımını ve 
su israfını da azaltmak anlamı-
na geldiği için çevreye olan et-
kimiz de katlanarak büyümüş 
oluyor.

BULUT TABANLI ATIK 
YÖNETİM SİSTEMİ

Gıda	 israfında	 teknoloji	
tabanlı	 çözümler	nelerdir,	
değerlendirir	misiniz?

Gıda Kazanım Hiyerarşisi’ne 
göre gıda atığı ilk adımda 
öncelikle kaynağında, daha 
oluşmadan engellenmelidir. 
Veri ve teknoloji kullanımının 
önemli olduğu bu adımda, 
ikincil satış yöntemi ile birlikte 
ilk olarak gıda atığı kaynağın-
da azaltılmaya çalışılır. İkinci 
adım olarak insani tüketim için uygun 
olan ürünler ihtiyaç sahiplerine bağış-
lanır. Ürünler insan tüketimine uygun 
durumda değilse, hayvan yemi olarak 
değerlendirilir. Hayvan tüketimine de 
uygun bir durumda yoksa, endüstriyel 
kullanım adımına geçilir ve biyogaz te-
sislerinde elektrik enerjisine geri kazan-
dırılması sağlanır. Fazla Gıda olarak part-
nerlerimize sunduğumuz bulut tabanlı 
atık yönetim sistemimizle bu hiyerarşide 
yer alan her bir adım için uygun çözüm-
ler sunuyoruz. Partnerlerimiz tarafından 
sisteme yüklenen fazla gıdalar, yapay 
zekâ sayesinde hiyerarşinin hangi basa-
mağına ait olduğuna göre sınıflandırılı-
yor. Sonrasında, ikincil satış için sektör-
deki alıcılarla, bağış için sistemimizdeki 
gıda bankalarıyla, hayvan yemi ve biyo-
gaz için de yine sistemdeki oyuncularla 
bütüncül çözümler oluşturuluyor ve her 
bir fazla gıda için geri kazanım sağlana-
biliyor. Üstelik teknoloji tabanlı çözüm 
sayesinde örneğin yaptığınız gıda ba-
ğışınız nereye gittiğini sistemden takip 
edebiliyorsunuz. Bunun dışında, az önce 
bahsettiğimiz soğuk zincir takip sistemi 
ve yine bir başka teknolojik ürünümüz 
olan akıllı tartı da gıda israfıyla savaş-
mamızı sağlayan çözümlerimiz. Soğuk 
zincir takip sistemi, gıda güvenliğini sağ-

layarak gıda israfını önlerken, akıllı tartı 
ürünümüz de işletmelerde oluşan atığı 
otomatik olarak takip etmeyi ve veriye 
dayalı israf azaltma aksiyonları alabilme-
yi sağlıyor.

ŞU ANA KADAR 19 BİN GIDAYI 
ATIK OLMAKTAN KURTARDIK

Yola çıktığımız günden bu yana 19 bin 
ton gıdayı israf olmaktan kurtardık, bu 
sayede 63 bin ton karbon salımını en-
gellemiş olduk. Ancak daha yolun ba-
şındayız ve gidecek çok yol var. 2030’a 
kadar karbon salımını yarıya indirmek 
zorundayız, aksi takdirde etkilerini sert 
bir şekilde yaşamaya başladığımız iklim 
krizi geri dönülemez bir hal alacak. Bu 
noktada tüm kuruluşlara ve tabii ki bi-
reylere büyük bir sorumluluk düşüyor. 
İsraf edilen gıda, tüm karbon salımının 
%8’ini oluşturuyor. Bu konuda farkında-
lığımızı artırmak, planlı alışveriş yapmak, 
evdeki malzemeleri değerlendirmek gibi 
basit aksiyonlar bile kolektif bir şekilde 
yapıldığında ciddi farklar yaratıyor. Ku-
rumlar tarafında ise üretilen miktarlar 
çok daha yüksek olduğu için planlı bir 
atık yönetimine ihtiyaç var. Buradaki bi-
lincin de her geçen gün arttığını görmek 
bizi sevindiriyor.
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HOME YAPI, ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLARIYLA 
MÜŞTERİLERİNE KAZANDIRIYOR 

Home Yapı, uyguladığı ‘partner’ çö-
zümleri ile müşterilerine kazandır-
maya devam ediyor.

Home Yapı Kurucu Ortağı İnşaat Mühen-
disi Nevzat Ülküseven ve Home Yapı Ku-
rucu Ortağı Mimar Hasan Aksel Yağcıoğlu 
ile firmadaki gelişmeleri değerlendirdik.

Home	Yapı’yı	 kısaca	 okuyucularımı-
za	tanıtır	mısınız?

Nevzat	 Ülküseven:	 Home Yapı’yı 2010 
yılında inşaat sektöründe başarılı bir ku-
rumsal geçmişi olan Mimar Hasan Aksel 
Yağcıoğlu ile birlikte kurduk. Teknik kad-
romuzu kısa sürede güçlendirerek, aldı-
ğımız projelerin tasarım sürecinden uy-
gulamasına kadar olan bütün süreçlerini 
kendi bünyemizde çözebilecek bir kapa-
siteye ulaştık. Günümüze kadar yaklaşık 
200.000 m2 villa, konut ve sanayi yapıları 
projelendirmesi ve uygulaması gerçekleş-
tirdik.

PROJELERİMİZDE 
MÜŞTERİLERİMİZ AKTİF ROL 
ALIYOR

Projeleriniz	 hakkında	 bilgi	 verir	 mi-
siniz?

N.Ü:	 Projelerimizi tasarım ofisimizde 
müşterilerimizle birlikte mevcut ve gele-
cekteki öngörülen ihtiyaçları da planla-
yarak projelendirip uygulamasını gerçek-
leştiriyoruz. Şu anda toplam inşaat alanı 
45.000 m2 olan 3 adet konut/villa kon-
septli şantiyemiz ve 2 adet fabrika şanti-
yemiz aktif olarak çalışmaktadır.

GÜVEN VE KALİTE

Müşterilerinize	 hangi	 katma	 değer-
leri	sunuyorsunuz,	tercih	edilmeniz-
deki	nedenler	nelerdir?

N.Ü:	Tercih edilme nedenlerimizin başın-
da güven ve kalite gelmektedir. Projele-
rimizi tasarlarken işin uygulama kısmını 
da bildiğimiz için, müşterilerimize en op-
timum çözümleri tasarım aşamasından 
itibaren sunuyoruz ve şeffaf bir şekilde 
ilerlemeyi tercih ediyoruz. Böylece hiçbir 

Home Yapı Kurucu Ortağı İnşaat Mühendisi Nevzat Ülküseven Home Yapı Kurucu Ortağı Mimar Hasan Aksel Yağcıoğlu

sürprize yer bırakmadan müşterilerimize 
kendilerini ait hissedebilecekleri estetik 
ve güvenli yaşam alanları yaratıyoruz. 
Ayrıca müşterilerimize proje aşamasında 
arazi temini konusunda da destek oluyo-
ruz. Yatırımını tam olarak nereye yapaca-
ğına karar vermemiş ya da bölge olarak 
tercihini yapmış, fakat arsa konusunda 
kararsız olan müşterilerimizin yapacağı 
yatırımın bölgesini veya arsasını doğru 
olarak seçmesine yardımcı oluyoruz. Bir 
nevi entegre tesis gibi diyebiliriz.

YATAY MİMARİ AVANTAJLAR 
SUNUYOR

Yatay	 Mimari’nin	 gerekli	 olduğunu	
ifade	ediyorsunuz.	Dikey	mimari	 ile	
yatay	mimari	arasında	ne	gibi	farklı-
lıklar	var,	neden	yatay	mimari?

Hasan	Aksel	Yağcıoğlu:	Dikey mimari ile 
yapılan binaların deprem durumlarında 
daha riskli olması, şehrin siluetini boz-
ması, şehir planlamasını zorlaştırması, 
insanların sosyalleşmesini zorlaştırması, 
insanları doğal yaşamdan uzaklaştırması 
gibi birçok dezavantajı bulunuyor. Bu-
nun yanı sıra kişiyi bedensel ve psikolo-
jik olarak da olumsuz etkiliyor. Özellikle 
pandemi dönemindeki eve kapanma 
süreçlerinde, büyük şehirlerde apartman 
hayatı sürenler bu dezavantajları yaşadı-
lar. Yürüyüş yapacak, nefes alacak, gü-
neş görecek imkan bulamadılar. Sadece 
balkonu ve terası olanlar nefes alabilecek 
bir alan bulabildiler. Yatay mimari say-

dığımız tüm bu dezavantajları avantaja 
çevirebiliyor. Pandeminin de etkisiyle 
şehir yaşamından uzaklaşmak isteyeler, 
geniş arazilerin olduğu kırsal diye tanım-
lanan bölgelere yerleşiyor. Bu bölgelerde 
şehrin stresinden uzak, doğa ile temas 
halinde yaşamayı tercih eden kişiler; vil-
la, müstakil ev gibi yatay mimariye sahip 
yapılara yöneliyor. İstanbul’da yaşayanlar 
için örnek verecek olursak; hem sakin, fe-
rah ve güvenli bir bölgede yaşayıp hem 
de şehre daha yakın olmak isteyenler Si-
livri-Selimpaşa bölgesini tercih ediyorlar 
diyebilirim.  

TEK TİP İNŞA EDİLEN YAPILAR 
ŞEHRİN DOKUSUNU VE 
SİLUETİNİ BOZUYOR

Son	 dönem	 yapılara	mimari	 açıdan	
baktığımızda	 özgünlükten	 ve	 es-
tetikten	 uzak,	 birbirine	 benzeyen;	
basit	 ve	 mimari	 özelliği	 çok	 da	 ol-
mayan,	müteahhit	kafası	ile	yapılmış	
yapı	 stoklarını	 görüyoruz.	 Kullanıcı-
lar	da	maalesef	bu	durumdan	rahat-
sız.	Konuyu	nasıl	değerlendirirsiniz?

H.A.Y:	1950’lerden itibaren kırsaldan bü-
yük kentlere göçün artması, doğru orantı-
lı olarak şehir nüfuslarını da öngörülemez 
şekilde artırdı. Bu nüfus patlamasının in-
sanlarda barınma ihtiyacı doğurması ile 
çarpık kentleşme süreci başladı ve bugün 
hala devam ediyor. Özellikle İstanbul’a 
baktığımızda tarihi, kadim semtlerin ha-

ricinde bir mimari estetikten bahsetmek 
pek mümkün değil. Çünkü artık mimari 
dokuya uygun estetik binalar inşa etmek 
yerine, yapılan tek tip binalara ne kadar 
çok insan sığdırabiliriz amacı güdülüyor. 
İstanbul jeolojik konumu itibariyle geniş 
arazi sorunu olan bir şehir olduğu için 
de binalar yatay değil, dikey ve devasa 
boyutlarda inşa ediliyor. Bugün rezidans 
dediğimiz binalar biraz da bu durumdan 
ötürü popüler hale gelmiş durumda. Bu 
tek tip inşa edilen yapılar şehrin doku-
sunu ve siluetini bozuyor, doğal çevreyi 
olumsuz etkiliyor ve insanların sosyal ya-
şamını, psikolojisini etkiliyor. 

SEKTÖRÜN ÖNCÜ 
FİRMALARINDAN OLMAYI 
AMAÇLIYORUZ

Hedef	ve	yatırımlarınız	hakkında	bil-
gi	verir	misiniz?

H.A.Y:	Ciddi bir alt yapı ve tecrübeye sa-
hip olan şirketimizin daha nitelikli, özel 
projeler geliştirerek günümüz teknoloji 
ve alt yapısına uygun çevreci uygulama-
lar yapan, bölgesel ve ulusal çapta tanı-
nan bir firma olmasını sağlamak gelecek 
için en büyük hedefimizdir. Yaklaşık 11 
yıldır sektörün içinde yer alan vizyon ve 
misyon sahibi bir firmayız. İçinde bizlerin 
de olduğu işinde deneyimli, işini seven 
bir ekip ile kendimizi her gün biraz daha 
geliştirerek sektörün tanınan ve öncü 
firmalarından biri olmaya adım adım iler-
liyoruz.
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Kärcher; KOBİ’lerin Maliyetini Düşürüyor, Avantajlar Sağlıyor

Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, “KOBİ’lerimize makinelerimizin doğru kullanımı; 
deterjan ve su tüketimini asgariye indirerek ve de işçilik açısından en düşük maliyet hedeflenerek 

gerçekleştirilecek temizlik çözümlerine dair ücretsiz eğitimler sunuyoruz” dedi. 

Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan 
Gökmen ile firmadaki gelişmeleri değer-
lendirdik. 

Karcher’i	tanıtır	mısınız?

1935 yılında Almanya’da Alfred Kärcher 
tarafından kurulan Kärcher, temizlik 
teknolojileri alanında lider ve öncü bir 
şirkettir. Bu tanım kapsamında temizlik 
makine, ekipman ve aksesuarlarının yanı 
sıra temizlik kimyasalları ve deterjanları 
üreten bir sanayi devidir. Kullanıcılarına 
67 ülkede, 110 şirketi, 13 bini aşkın çalı-
şanı ile hizmet veren Kärcher, bugün 
tüm dünyada hem profesyonel kullanı-
cılara hem de ev kullanıcılarına yenilikçi 

temizlik çözümleri sunmakta. Kärcher 
Türkiye olarak 20 yıldır ülkemizde faali-
yet gösteriyoruz;  20 yıldır büyük bir mo-
tivasyonla ürünlerimizle tüketicilerimizi 
buluşturuyoruz. Önde gelen yenilikçi 
bir firma olarak, müşterilerimize maksi-
mum fayda sağlayacak ve ihtiyaçlarını en 
iyi şekilde karşılayacak ürünler sunmak 
ana motivasyonumuz. Yüksek basınçlı 
yıkama makinesinin ve cam temizleme 
teknolojisinin mucidi, buharlı temizlik 
makinesini Türkiye’ye getiren ilk marka 
olarak bunu başarı ile sürdürdüğümüzü 
söyleyebiliriz.

4 BİNDEN FAZLA ÜRÜN

Ürünleriniz	 ve	 ürün	 çeşitleriniz,	
ürün	 kaliteniz	 hakkında	 bilgi	 verir	
misiniz?

Kärcher’de 4000+ fazla ürün bulun-
maktadır. Basınçlı yıkama makineleri, 
süpürücüler, belediye temizlik araçları, 
buharlı temizlik makineleri, yüzey temiz-
leyiciler, cam temizleyiciler ve elektrikli 
süpürge gibi bir çok farklı ürünü tüketi-
cilerine sunmaktadır. Dezenfeksiyonun 
sağlanması gerektiği alanlardan geniş 
ürün portföyü sayesinde Kärcher çözü-
mü mevcut. Dünyanın her yerinde Kärc-
her markası; üstün performans, yenilikçi-
lik ve kalite ile eş anlamlı. Ürünlerimizin 
çoğu yüksek Alman kalitesi standartla-
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rında üretilmiş, uzun ve çok yönlü kalite 
kontrol süreçlerinden geçerek tüketici-
lerimize ulaşmakta. Çok net bir prensibi-
miz var; yüksek kaliteden kesinlikle ödün 
vermiyoruz.

DÜNYANIN PAZAR LİDERİ 
OLMAYI AMAÇLIYOR

Karcher	 olarak	 pazardaki	 payınız	
hakkında	 bilgi	 verir	 misiniz?	 Pazar	
payınızı	 nasıl	 ve	 ne	 şekilde	 artıra-
caksınız?	

Kärcher dünya çapında faaliyet gösteren 
bir firma ve bir mihenk taşı olarak görül-
mekte. Pazar payı, yenilikçilik, kalite ve 
görüntü açısından lider pozisyonda ol-
mak istiyor ve faaliyet gösterdiğimiz tüm 
alanlarda dünyanın pazar lideri olmayı 
amaçlıyoruz. Türkiye de benzer bir du-
rum söz konusu, perakende ürünlerde, 
özellikle cam silme  ve buharlı temizlik 
makinelerinde  pazar lideriyiz; hedefi-
miz gelecek yıllarda hacimimizi artırarak 
bunu korumak. Profesyonel temizlik ma-
kineleri kategorisinde ise uzun yıllardır 
en çok tercih edilen markayız. Türkiye’de 
temizlik hassasiyetinin ön planda olması, 
nüfusun fazlalığı Kärcher Türkiye’nin bü-
yüme hızına pozitif katkı sağlıyor. Diğer 
taraftan alışverişi seven bir ülkedeyiz ve 
kredi kartı kullanımı çok yaygın. Bunun 
üzerine, pazarlama ve dağıtım kanalına 
yapacağımız yatırımlarla pazardaki varlı-
ğımızı güçlendirmeyi planlıyoruz.

2021 YILINDA DA %40 BÜYÜME 
HEDEFLİYORUZ

Hedef	ve	yatırımlarınız	hakkında	bil-
gi	verir	misiniz?

Son 6-7 yıldır büyüme alanında Türki-
ye’de hızlı yol katettik; 2021 yılında da 
%40 büyüme hedefliyoruz. 2022 yılı bizim 
için atılım yılı olacak. Türkiye’de şu an 11 
konsept Kärcher Center mağazamız var. 
İstanbul’da 1, 2022’de de en az 2 adet 
yeni mağaza açacağız. Dağıtım ağımızı 
genişletmeyi  ve marka yatırımlarımızı 
artırmayı planlıyoruz.

KÄRCHER, T 11 / 1 CLASIC HEPA 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Kärcher,	T	11	 /	1	Classic	HEPA	elekt-
rikli	 süpürgesini	 spesifik	olarak	biz-
lere	tanıtır	mısınız?

Pandemi ile birlikte temizliğe olan hassa-
siyet arttı; özellikle profesyonel kanalda 
bu hassasiyet olmanın ötesinde kurum-
ların sorumluluğu haline dönüştü. Bu ihti-
yaca cevaben lanse ettiğimiz yeni ürünü-
müz T 11/1 Hepa elektrikli süpürge. Özel 
geliştirilmiş filtresi sayesinde % 99,995 
filtreleme yaparak  ortamon virus ve 
bakterilerden arındırıyor.  Bu özelliği ile 
özellikle doktor muayenehaneleri veya 
hastaneler gibi hijyen açısından hassas 
alanlarda güvenlik standartlarını karşılı-
yor.  Ürün hijyenik ve ekonomik: yüksek 
emiş gücü, HEPA 14 filtresi, düşük ağırlığı 
ve mükemmel fiyat-performans oranı ile 
etkileyici. Uzun süre kullanım imkanı sağ-
lıyor, oldukça dayanıklı. Küçük ve orta öl-
çekli işletmelerimizin ihtiyaçlarına yanıt 
veren inovatif bir ürün.

KOBİ’LERE ÜCRETSİZ 
EĞİTİMLER VERİYORUZ

KOBİ’lere	hangi	hizmetleri	sunuyor-
sunuz,	değerlendirir	misiniz?

KOBİ’lerimiz uzun süre kullanım sağla-
yabilecekleri, fiyat-performans odaklı 
temizlik çözümleri talepleri ile bize geli-
yorlar. Kaliteden ödün vermeden,  eko-
nomik ürün arayışındalar. Özellikle bu 
amaçla üretilen profesyonel ürünlerimiz 
ile maksimum fayda sağlayarak, kendile-
rini yönlendiriyoruz. KOBİ’lerimize maki-
nelerimizin doğru kullanımı; deterjan ve 
su tüketimini asgariye indirerek ve de iş-
çilik açısından en düşük maliyet hedefle-
nerek gerçekleştirilecek temizlik çözüm-
lerine dair ücretsiz eğitimler sunuyoruz.  
Ayrıca uzun dönem kiralama seçeneği-
mizle KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılarken 
finansal avantaj sağlıyoruz.
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MİNİMALİST, 
KALİTESİYLE SEKTÖRDE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRECEK

Minimalist markası kurucuları Selim Çörekçi ve Sercan Er, önemli hedeflerinin olduğunu ve bu 
bağlamda yatırımlarının süreceğini ifade etti.

Minimalist 
markası 
kurucuları 
Selim 

Çörekçi ve Sercan 
Er ile firmadaki 
yatırımlarımları ele 
aladık.

Minimalist’I	 kısaca	 okuyucuları-
mıza	tanıtır	mısınız?

Minimalist, minimalizm akımından 
etkilenerek, “Az ve Öz” felsefesiyle 
yola çıkmıştır. Özgür ve sade tasa-
rımları ile her tarzda ve her yaşta ke-
simin moda anlayışına hitap etmeyi 
amaçlıyoruz. T-shirt, sweatshirt ve 
kapşonlu modellerimiz ile birlikte ka-
liteli kumaşı, rahatlığı ve vazgeçilmez 
pastel renklerimiz ile birlikte varlığı-

mızı sürdürmekteyiz. Logomuzda 
yer alan kuş kanatları ile özgürlüğü 
simgeleyen Minimalist, sadeliği ve 
özgünlüğü hayatının her alanında 
benimsemiş, kaliteden ödün ver-
meyen, sitiliyle tarzını yansıtan tüm 
kitlelerin markası haline gelmekte. 
Yaşam alanlarında sadeliğe yöneli-
min başlamasıyla moda anlayışını da 
minimal düzeyde tutmaya başlayan 
Minimalist, gardırobunda giyilme-
yi bekleyen fazlalıklar yerine özgür 

Selim Çörekçi-Sercan Er
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moda anlayışı ile sadeliği birleştire-
rek dinamik bir duruş sergiliyoruz. 

KİTLEMİZİ BÜYÜTÜP PAZAR 
PAYIMIZI ARTIRACAĞIZ

Hedef	ve	yatırımlarınız	hakkında	
bilgi	verir	misiniz?

Hedefimiz bu farkındalık hareketi-
ni daha geniş kitlelere ulaştırarak 
kitlemizi büyütmek. Modayı sürekli 
yakından takip ediyoruz ve yenilikçi 
bir marka olarak yeniliklere ayak uy-
duruyoruz. Yıllık 250 bin adet üretim 
hacmimiz mevcut. Kaliteli kumaş ve 
sade modellerle her geçen gün daha 
geniş kitlelere ulaşacağımızdan hiç 
şüphemiz yok.

KALİTEMİZ, TERCİH 
EDİLMEMİZE NEDEN 
OLUYOR

Tercih	 edilmenizdeki	 nedenler	

nelerdir,	 rakipleri-
nizden	 ayrıldığınız	
yönleriniz	 ve	 fark-
lılıklarınız	nelerdir?

Tercih edilmemizde-
ki en büyük neden 
öncelikle kalitemiz, 
paketlememiz ve hız-
lı kargo imkanımız. 
İnsanlar bizi tercih 
ederken haliyle biraz 
tedirginlik yaşıyor. 
Sonuç olacak rakip-
lerimize göre fazla 
bilinmeyen bir mar-
kayız henüz. Ama ilk 

alışveriş deneyiminden sonra insan-
lar tekrar ve tekrar bizi tercih ediyor. 
Kalitemizden memnun kalıyor ve 
bunu çevresindeki insanlarla payla-
şıyor. Basic giyim denildiğinde örnek 
vermek gerekirse sade basic t-shirt 
bulmak oldukça kolay değil. Biz tüke-
ticilere sadeliğin yanında kalitemizi 
ve felsefemizi sunuyoruz.  

MİNİMALİZM AKIMINI, 
“MİNİMALİST” MARKASIYLA 
BİRLEŞTİRDİK

Türkiye	 tekstil-moda	 sektörüne	
hangi	yenilikleri,	hangi	farklılıkla-
rı	getirdiniz?

Yanlış olan, bir şeylere sahip olmak 
değildir; Eşyalara verdiğimiz fazla 
değerler ve yüklediğimiz gereksiz an-
lamlardır. Ana problem; Sağlığımızın, 
kişisel gelişimimizin, ilişkilerimizin, 
hayallerimizin ve tutkularımızın arka 

planda kalmasıdır. Minimalizm, kişiyi 
kendisi için önemli değerler doğrul-
tusunda yaşamındaki önemsiz eş-
yaları, duyguları ve alışkanlıklardan 
kurtulmasına, sade bir yaşamı be-
nimsemesine teşvik eden bir felsefe. 
Biz de bu evrede Minimalizm akımını, 
“Minimalist” markasıyla birleştirdik. 
Sadeliğin getirdiği rahatlıkla birlikte 
aynı zamanda kaliteyi ve konforu 
bir araya getirerek tüketicelerimizle 
buluşturduk. Hepimizin mağazalara 
gidipte bulamadığı basic, sade ürün 
anlayışına yeni bir bakış açısı kazan-
dırdık. Basic, sade, düz ama aynı 
zamanda kalite denildiğinde ilk akla 
gelen marka olmak istiyoruz. 

HERKESİ MİNİMALİST’İN 
SADE VE GÜÇLÜ DÜNYASINA 
DAVET EDİYORUZ

Günümüzde istediğimiz her şeye ko-
laylıkla erişebilmekteyiz. Bu hem ha-
yatımızda hem de ruhsal dünyamız-
da bazı karmaşalara yol açabiliyor. 
Bu noktada hayatımızda gerçekten 
faydası olan, işlevsel ama aynı za-
manda sade eşyalar seçerek hem 
yaşam alanımızda hem de giyim tar-
zımızda bizi ifade eden Minimalist 
bir hayatı benimseyebiliriz. Herkesi 
Minimalist’in sade ve güçlü dünya-
sına davet ediyoruz. Başta kendi 
web sitemiz olmak üzere trendyol, 
hepsiburada, morhipo, gittigidiyor, 
n11 gibi ülkemizin önde gelen pazar-
yerlerinde varlığımızı sürdürüyoruz. 
‘Karmaşık şeylerin güzel olduğunu 
düşünmek insanların ortak yanlışıdır. 
-Descartes
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MEHMET KOÇ: GİV OLARAK 
EĞİTİMLERİMİZLE ÜYELERİMİZİ BİLGİLENDİRİYORUZ

Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, GİV olarak ülkemize katma değer üretmekten son 
derece memnun olduklarını söyledi.

Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı 
Mehmet Koç ile vakfın çalışmalarını 
değerlendirdik.

GİV, GİRİŞİMCİLİĞİ MERKEZE 
ALIYOR

Girişimci	İş	Adamları	Vakfı’nı	(GİV)	
kısaca	okuyucularımıza	tanıtır	mı-
sınız?

Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV), 1996 
yılında Türkiye genelinde farklı sektör-
lerde faaliyet gösteren girişimcilerle 
yatırımcıların koordinasyon ve iş bir-
liğini sağlayarak girişimciliği özendir-

mek, desteklemek, yaymak ve Türki-
ye’yi ilgilendiren her türlü ekonomik 
mesele ile ilgili incelemelerde buluna-
rak çözüm önerileri sunmak amacıyla 
kurulmuştur. GİV, Türkiye’de girişimci-
liği merkeze alan en eski sivil toplum 
kuruluşlarından bir tanesidir. Girişimci 
İş Adamları Vakfı olarak çalışmaları-
mızı, doğrudan doğruya girişimciliğin 
desteklenmesi, girişim ekosisteminin 
oluşturulması ve tanıtılması odaklı 
yürütüyoruz. Program, içerik ve faa-
liyetler üzerine odaklanan vakfımız, 
son üç yıl içinde yaygınlaşarak Konya, 
Gebze, Adana şubelerinin kuruluşlarını 
tamamladı. Hızlı bir şekilde Türkiye’de 

teşkilatlanmamızı tamamlayarak daha 
fazla girişimciye ulaşma hedefimiz ile 
yakın dönemde Bursa, Ankara ve Edir-
ne şubelerimizi hayata geçirmek için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsana, 
topluma, çevreye ve temel değerlere 
duyarlı girişimciler yetiştirerek, geliş-
tirdiği sürdürülebilir iş modelleri ve 
fırsatları ile paydaşlarına katma değer 
sunmayı hedefleyen bir vakıf olarak, 
ülkemizde ve bölgemizde öncü bir 
organizasyon olmayı amaçlıyoruz. Şu 
an merkez şubemizde 270, şubeleri-
mizde 200 olmak üzere toplam 470’e 
yakın üyemiz bulunuyor.  
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GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERi 3-4 
KASIM TARİHİNDE SELÇUKLU 
KONGRE MERKEZİ’NDE...

GİV	 olarak	 projeleriniz	 hakkında	
bilgi	verir	misiniz?

Vakfımızın kuruluşundan beri dü-
zenlenen gelenekselleşmiş Girişimci 
Buluşmaları programımızda her ay 
başarılı girişimcilerle toplantılar yapı-
yoruz. Pandemi koşullarında online 
olarak devam ettiğimiz buluşmaları-
mızda, girişimcilerimizi dinliyor, bilgi 
paylaşımında bulunarak hem kendile-
rine katkıda bulunuyor hem de katı-
lan üyelerimize yeni ufuklar açıyoruz. 
GİV Girişimci Buluşmaları’yla entegre 
olan, proje ve fikir ödülleri verdiğimiz 
yarışmamız ‘Girişimcilik Ödülleri’ gele-
neksel hale geldi. Her sene katılımcı-
ları artıyor ve kategorileri daha geniş-
liyor. Bu yıl 8. Girişimcilik Ödülleri’ni 
3-4 Kasım tarihinde Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde Konya’da gerçekleştire-
ceğiz. Ayrıca bu yıl ilk kez ödül organi-
zasyonuna paralel olarak aynı tarih ve 
mekânda ‘Türkiye Girişimci Buluşması 
Zirvesi ve Sergisi’ni girişimcilik öze-
linde fikir önderlerinin katılımı ile ger-
çekleştireceğiz. Düzenlediğimiz ödül 
töreni ve zirve ile girişimcileri ortaya 
çıkarmayı, cesaretlendirmeyi ve ödül-
lendirerek motive etmeyi, kazanan 
projelere ödül olarak finansal kaynak 
desteği vererek teşvik etmeyi amaç-
lıyoruz. Bu nedenle fikrine güvenen 
tüm girişimci, girişimci adaylarını ve 
yatırımcıları etkinliğimize bekliyoruz. 
Ayrıca GİV olarak, akademik düzeyde 
de eğitimler düzenleyerek girişimcilik 
odaklı tamamlayıcı eğitim programları 
da gerçekleştiriyoruz. 

“MELEK YATIRIM AĞI”

Girişimciler ve yatırımcılar arasında bir 
köprü de olan yapımız ile yatırımcılar 
ile projeleri buluşturmanın yanı sıra 
vakıf üyelerimizi de yatırımcı olmaya 
teşvik ediyoruz. “Melek Yatırım Ağı” 
projemiz kapsamında proje başvuru-
su yapan girişimciler ile yatırımcıları 
buluşturarak girişimcilik ekosistemini 
büyütmeye çalışıyoruz. 

İNSANLARIN İŞ FİKRİ 
ÜNİVERSİTEDEN BAŞLIYOR

GİV’in	 hedeflerini	 paylaşabilir	mi-
siniz? 

Hedefimiz, ülkemizde girişimcilik kül-
türü ve ekosisteminin gelişmesini 
sağlamaktır. Türkiye’nin, yetişmiş in-
san kaynağı ve genç nüfusu büyük bir 
artısıdır. Ancak teknolojiye, Ar-Ge’ye, 
inovasyona dayalı iş zemini oluştura-
bilmesinin tek yolu girişimcilik kültü-
rünün ortaya çıkması ve girişimcilik 
ekosisteminin büyümesi ile mümkün 
olacaktır. Girişimcilik hayatın her aşa-
masında desteklenmesi gereken, bazı 
alışkanlıkların değişmesi gereken bir 
kavram. Biz vakfımızda üniversite aşa-
masından itibaren insanlarla iletişime 
geçmeye başlıyoruz. Çünkü insanların 
iş fikri üniversiteden başlıyor. Diğer ta-
raftan insanlar profesyonel iş hayatına 
girdiklerinde, zaman içinde girişimcilik 
şevklerinin azaldığını görüyoruz. “Na-
sıl bir iş içinde olmalıyım” diyen genç-
lerle temasın önemli olduğunu düşü-
nüyoruz. O nedenle aralıksız çalışıyor 
ve girişimci gençlere her geçen gün 
erişimimizi daha da artırmayı hedefli-
yoruz. 

GİV EĞİTİMLERİNDE 
ÖNEMLİ KONULARA DİKKAT 
ÇEKİYORUZ

Öte yandan, insanlar altyapıya sahip 
olmadan başladıkları girişimlerde ba-
şarısızlıklarla karşılaşabiliyorlar. Bu da 
onları tekrar teşebbüs etmekten alıko-
yuyor. GİV olarak verdiğimiz eğitimle-
rimizde bu noktalara dikkat çekiyor ve 
gençleri yan uzmanlıklar ile donatıyo-
ruz. İş insanları ile buluşturuyor, dene-
yim paylaşımları yapıyoruz. Biliyoruz ki 
akademik eğitim evet çok önemli ama 
iş dünyasının aktarımları da bir o kadar 
önem teşkil ediyor.
  

GİRİŞİMCİLİK ENDEKSİ 
PROJEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Bunun yanı sıra Gendeks-Girişimcilik 
Endeksi projemizi sürdürüyoruz. Giri-
şimciliğin zaman içindeki gelişimini öl-

çeceğimiz, ölçülebilir, karşılaştırılabilir 
veri altyapısı oluşturarak girişimcilik 
ekosistemi odaklı bir rapor üzerinde 
çalışıyoruz. Geleneksel olarak hayata 
geçirmeyi planladığımız Gendeks’in, 
kamu kontrolünde olan veriler ile araş-
tırmalardan elde ettiğimiz verilerin 
harmanlanarak anlamlandırıldığı, iş 
dünyasının ihtiyaç duyduğu ve iş yapış 
şekillerine kolaylıkla yansıtabilecekleri 
bir mekanizma haline gelmesini amaç-
lıyoruz.

Özellikle	 genç	 girişimcilere	 neler	
söylemek,	hangi	mesajları	vermek	
istersiniz?

Genç girişimci algısı 20’li yaşlar olarak 
algılansa da eğitimlere baktığımızda 
yaş ortalaması 30’lu yaşlar diyebiliriz. 
Ancak GİV olarak Türkiye’nin her ye-
rinden her yaştan girişimci ile erişime 
giriyor, eğitimlere ve girişimcilik eko-
sistemimize dahil ediyoruz. Elbette 
bu dağılımda en büyük payı gençler 
alıyor. Biz de gençlerin üniversiteden 
mezun olup kısa süre de olsa piyasa 
içinde çalışmalarının önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Girişimci olmak isteyen 
gençlere önerimiz fikir geliştirmeleri, 
projeler üretmeleri. Mezuniyeti bek-
lemeden, üniversitede okurken çeşitli 
projeler üzerinde çalışmaları, iş fikir-
leri geliştirmeleri önemli. Kendilerinin 
dikkatini ve ilgisini çeken bir konuya 
odaklanıp, o konu üzerinde uzman-
laşmalarını öneririz. Ayrıca sosyal ve iş 
odaklı “network”e önem vermeleri, iş 
dünyasını deneyimlemeleri de başarı-
larında etken olacaktır. 

GİV,	üyelerine	hangi	katma	değer-
leri	sağlıyor?

İş insanı üyelerimiz Girişimci Buluş-
maları etkinliklerimizde tüm katılımcı 
üyeler ile aktif platformlarda bir ara-
ya geliyorlar. İş dünyası içinde etkili 
bir iletişim ve deneyim paylaşım alanı 
sağlarken, etkinliklerimiz ile kendileri-
ne yatırım odaklı güncel bakış açıları 
da sunuyoruz. Vakfımıza sunulan giri-
şimci projelerimiz ile üyelerimize yeni 
ortaklıklar oluşturma, yeni yatırım 
alanları keşfetme ortamını ekosistem 
içerisinde sunuyoruz. 
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‘Farkı Gör’ Mottosuyla ViewSonic, 
Müşterilerine Çözüm Ortağı Oluyor

ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Direktörü Hasan Koçyiğit, “ViewSonic; güvenlik, mahremiyet, 
gizlilik esaslarını uluslararası regülasyonlara ve kanunlara göre kurup işletmesiyle fark yaratıyor” dedi.

Görsel çözüm sağlayıcısı olan View-
Sonic 1987 yılında ABD’de kuruldu ve 
bugün merkezi Kaliforniya Brea’da, 
AR-GE Merkezi Tayvan Taipei’de, Glo-
bal Destek Merkezi ise Çin Wuhan’da 
bulunuyor. Editör Ahmet Doğan’ın so-
rularını yanıtlayan ViewSonic Türkiye, 
Orta ve Doğu Avrupa Direktörü Hasan 
Koçyiğit, “Dünya genelinde 100’den 
fazla ülkede faaliyet göstermekte 
olan ViewSonic, yenilikçi ve vizyoner 
yapısıyla kendini monitörler, projeksi-
yon cihazları, dijital tabela, ViewBoard 
etkileşimli ekranlar ve myViewBoard 
yazılım ekosistemini içeren kapsamlı 
donanım-yazılım çözümleri sağlamaya 
adamış bir markadır. Görsel ekranlarda 
30 yılı aşkın uzmanlığı ile ViewSonic; 
eğitim, kurumsal, tüketici ve profes-
yonel pazarlar için yenilikçi ve güvenilir 
çözümler sunarak “Farkı Gör” motto-
suyla müşterilerine yardımcı olmayı he-
deflemektedir” dedi.

DONANIM, YAZILIM VE 

HİZMET ENTEGRASYONU

Yaptığınız	işler	hakkında	bilgi	verir	
misiniz?

Donanım, yazılım ve hizmet entegras-
yonu yoluyla iş, oyun ve eğitime yö-
nelik bir çok alanda yenilikçi görsel çö-
zümler geliştiren ViewSonic masaüstü 
monitörün ardından, 1999’da projeksi-
yon cihazlarını, 2005’te bilgilendirme 
ekranlarını, 2017’de interaktif ViewBo-
ard ürün ailesini, 2018’de myViewBo-
ard ekosistemini pazara sundu. View-
Sonic, ürün merkezli bir markadan 
çözüm merkezli bir marka olmaya ev-
rilen yolda uzun zamandır çalışmakta. 
myViewBoard ekosistemi ile ViewSo-
nic, sadece bir ekran üreticisi olmak 
dışında aynı zamanda eğitim, sunum 
ve birlikte çalışma için optimize edilmiş 
çeşitli servisleri bünyesinde barındıran 
bir ekosistemi de müşterilerinin ihti-
yaçları doğrultusunda pazara sunmaya 
ve bunu geliştirmeye devam etmekte-
dir. Mevcutta kullanılan iş odaklı dijital 
platformların eğitimin ihtiyaçlarını tam 
olarak karşılayamaması nedeniyle eği-
tim amaçlı bir yazılım olarak ViewSonic 
myViewBoard’u hazırladık. Bu yazılım, 
öğretmen ve öğrencilerin hibrit eğitim-
de yaşadıkları birçok sıkıntıyı ortadan 

kaldırıyor ve dünya genelinde 3 mil-
yondan fazla kullanıcıya hizmet veri-
yor. Global görsel çözümler sağlayıcısı 
olan ViewSonic, ViewBoard etkileşimli 
tahtalar ve myViewBoard ekosistemi 
ile kurumlara, iş dünyasına, eğitim tek-
nolojisi alanına işbirlikleri ve iletişimle-
rini kökten değiştirecek, günümüzün 
hızlı çalışma ortamına entegre edecek 
çözümler sunuyor.

DÜNYA ÇAPINDA 100’DEN 
FAZLA ÜLKEDE FAALİYET 
GÖSTERİYOR

Dünyada	kaç	noktada	varsınız,	he-
def	pazarlarınız	ve	hedef	ülkeleri-
niz	hakkında	bilgi	alabilir	miyiz?

Dünya çapında 100’den fazla ülkede 
faaliyet göstermekteyiz. ViewSonic 
olarak 2006’da Türkiye operasyonu-
muzu kurduk; 2016’da Balkan ülkeleri-
nin operasyonu, 2019 3. çeyrek ile bir-
likte Orta ve Doğu Avrupa operasyonu 
Türkiye’ye bağlandı. Şu an 18 ülke Tür-
kiye’den yönetiliyor. Bu alan, En batıda 
Polonya, en doğuda ise Türkiye’yi içine 
alan bölgeyi kapsıyor. ViewSonic Avru-
pa operasyonu içerisinde bizim bölge-
miz en hızlı gelişen pazarlar ve en hızlı 
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büyüyen bölge olarak konumlanmış 
durumda.

“DİJİTAL İKİZ”

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

ViewSonic, görüntü teknolojileri konu-
sunda global bir liderliğe sahip uzman 
bir markadır. Bugün görüntü hayatı-
mızın içindedir; hemen her iş kolunda 
ekran olmadan bir işimizi tam olarak 
yapamayız. ViewSonic en başta kanal 
dostu bir markadır; çözüm ve iş or-
takları ile birlikte yakın çalışır, müşteri 
ihtiyaçlarını belirler ve en uygun çö-
zümü sunar, bulunduğu her noktada 
müşterilere yakın durur. Satış öncesi 
ve satış kadar, satış sonrası da çok 
önemlidir; bugün sektör ortalamasının 
çok üzerinde garanti ve destek çözü-
müne sahiptir. ViewBoard etkileşimli 
tahtalarımız Türkiye’nin her yerinden 
5 yıl boyunca yerinde servis garantisi 
ve renk doğruluğu için özel geliştirilmiş 
profesyonel masaüstü monitörlerimiz, 
3 yıl boyunca “sıfır piksel” garantisi ile 
müşterilerimize ulaşmaktadır. Çözüm-
lerimizi geliştirirken müşteri her zaman 
odak noktasıdır. Örneğin myViewBo-

ard Clasroom’u geliştirirken şunu gör-
dük ki eğitim kurumları, öğrenciler ve 
öğretmenler için en büyük problem-
lerden birisi fiziksel sınıfın benzerini 
online ortamda yaratmaktı. Biz buna 
“Dijital ikiz” kavramıyla yaklaştık ve 
Classroom 3.0 ile bunu gerçekleştir-
dik; bugün bir öğretmen öğrencisinin 
yüzünü görmesine gerek kalmadan, 
sadece trafik ışıklarının mantığı ile bağ-
lantı kalitesini ve öğrencinin derse katı-
lımını ölçebilmekte. 

VIEWSONIC, FARK YARATIYOR

Endüstri devrimini hep konuşuyoruz; 
şimdi ise 4.0’dan bahsediyoruz. Vizyo-
ner kurumlar bu geçiş için çabalıyorlar; 
artık teknolojiyle birlikte yapay zekâ, 
artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, 
büyük veri analizi, bulut işlerimizi geliş-
tirmenin, verimliliğimizi artırmanın, bir 
bakıma mükemmelleşmenin olmazsa 
olmazları olarak görülüyor. ViewSonic 
de ekosistemini, tüm ürün ve çözüm-
lerini bu çerçevede geliştirip müşteri-
lerine ulaştırıyor. Şuan myViewBoard 
Sens ile öğretmenlere, eğitim kurumu 
yöneticilerine hatta velilere, ilgili içe-
riğe karşı öğrencilerin tepkilerinden 
oluşan verileri toplayıp, öğrencilerin 
sınıftaki durumunu yapay zekâ ile ana-
liz ederek, bu veriler ışığında eğitim 
içeriğinin nasıl geliştirilebileceğine, 
daha verimli hale getirilebileceğine 
dair bilgiyi sunabiliyoruz. Gelişen bu 
teknolojiler bir yandan da güvenlik ve 
gizlilik konularını açığa çıkardığı için ku-
rumların, bireylerin teknolojiyi kullanır-
ken veya kullanmayı planlarken bunları 
göz önünde bulundurmaları da büyük 
önem taşıyor. Bu noktada ViewSonic; 
güvenlik, mahremiyet, gizlilik esaslarını 
uluslararası regülasyonlara ve kanunla-
ra göre kurup işletmesiyle fark yaratı-
yor.
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‘RELATED DİGİTAL DÜNYANIN İLK DİJİTAL PAZARLAMA 
TEKNOLOJİ VE SERVİS SAĞLAYICILARI ARASINA YER ALIYOR’

Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, “Yüzde 100 Türk sermayeli bir şirketin, Türkiye’nin hatta dünyanın 
ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından biri olarak faaliyet gösterdiği alanda elde 

ettiği başarının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Related Digital CEO’su Sedat Kılıç,  firma 
tanıtımları ile ilgili olarak, “Related Digital, 
dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve 
servis sağlayıcıları arasına yer alıyor. Şirke-
timiz 1999 yılında Euromessage adıyla ku-
ruldu. İstanbul, Hamburg, Dubai ve Lond-
ra’daki ofislerimizde bulunan 150 civarında 
uzmanımızla, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet 
gösteren 1.000’e yakın kurum için entegre 
çözümler üretiyoruz.  Yüzde 100 Türk ser-
mayeli bir şirketin, Türkiye’nin hatta dünya-
nın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis 
sağlayıcılarından biri olarak faaliyet göster-
diği alanda elde ettiği başarının son derece 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda 
hizmet veren global ölçekli birçok şirkete 
oranla hem daha üstün standartlarda hem 
de daha uygun ücretler karşılığında hizmet 
veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz ürün ve hiz-
metlerimizle Türkiye’nin teknoloji ihracatına 
destek sağlıyoruz. Müşteri ekosistemimiz 
de söz konusu duruma paralel olarak her 
geçen gün daha da genişliyor. Related Digi-
tal dünya çapında bir SaaS teknoloji şirketi 

olarak, şirket satın alma ve yatırım strate-
jisiyle istikrarlı büyümesini sürdürüyor. 20 
yılı aşkın süredir teknoloji alanında hizmet 
sunuyoruz. Omnichannel (çoklu kanal) pa-
zarlama platformu hizmetleri, yapay zeka 
destekli büyük veri analizi, segmentasyon, 
kişiselleştirme, pazarlama çözümleri ve ürün 
önerileri geliştiriyoruz. Geliştirdikleri yazılım, 
ürün ve hizmetlerle şirketlerin büyümelerine 
katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

DÜNYANIN İLK DİJİTAL 
PAZARLAMA TEKNOLOJİ VE 
SERVİS SAĞLAYICILARINDAN BİRİ

Rakiplerinizden farklarınız nelerdir? 
Sektörde çok kıymetli bir tecrübeye sahi-
biz. Faaliyet gösterdiğimiz alanda dünyanın 
öncü isimleri arasında yer alıyoruz.  Yüzde 
100 Türk sermayeli bir şirketin, Türk mühen-
disleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk diji-
tal pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcıla-
rından biri olarak faaliyet gösterdiği alanda 
elde ettiği başarının son derece önemli ol-

duğunu düşünüyoruz. Global ölçekli birçok 
şirkete oranla daha üstün standartlarda ve 
daha uygun ücretler karşılığında hizmet ve-
riyoruz. Ürün ve hizmetlerimizle Türkiye’nin 
teknoloji ihracatına destek sağlıyoruz. 20 yılı 
aşkın süredir teknoloji alanında hizmet su-
nuyoruz. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle 
şirketlerin büyümelerine katkıda bulunuyo-
ruz. Müşteri memnuniyetini de her zaman 
ön planda tutuyoruz.

MÜŞTERİLERİN ADETA 
“ALIŞVERİŞ HARİTASINI” 
ÇIKARIYORUZ 

Tercih	 edilmenizdeki	 nedenler	 neler-
dir,	müşterilerinize	hangi	katma	değer-
leri	sunuyorsunuz?

Hizmet verdiğimiz şirketlere hem müşteri 
memnuniyetini hem de satışlarını artırmaları 
için destek sağlıyor. Markalara sunduğumuz 
uygulamaların merkezinde; anlamlı hale 
getirilen veriler yer alıyor. Markalar, müş-
terilerinin yaptıkları satın alma işlemlerinin 
ardından oluşan verileri bize iletiyorlar. Biz 
de bu verileri “anlamlı” hale getiriyoruz ve 
müşterilerin adeta “alışveriş haritasını” çıka-
rıyoruz, onların geçmişteki alışveriş alışkan-
lıklarını inceliyoruz. Böylece markalar müş-
terilerini daha yakından tanıma imkanı elde 
ediyorlar ve doğru kampanyayı doğru kişiye 
ulaştırarak satışlarını artırabiliyorlar.

KOBİ’LER İÇİN ÖZEL OLARAK 
GELİŞTİRDİĞİMİZ DİJİTAL 
PAZARLAMA KANALI “EUROMSG 
EXPRESS”

KOBİ’ler	 için	özel	olarak	hazırladığınız	
ürününüz	hakkında	bilgi	verir	misiniz?

KOBİ’ler için özel olarak geliştirdiğimiz dijital 
pazarlama kanalı “Euromsg Express” isimli 
ürünümüzü 2020 yılında şirketlerin kullanı-
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mına sunduk. KOBİ’ler, start-up’lar, sosyal 
sorumluluk kuruluşları ve bireysel girişimci-
ler faaliyetlerini daha da geliştirmek adına 
hızlı, düşük maliyetli ve verimli sonuç alacak-
ları kanallara yöneliyor. Euromsg Express de 
sözleşme ve taahhüt süreçlerine girmeden, 
e-posta pazarlamanın temel özelliklerini kar-
şılayacak şekilde tasarlandı. Euromsg Exp-
ress, self-servis kullanılan bir dijital e-posta 
pazarlama kanalı. Arayüzü ve özellikleri 
kullanıcıların uygulamadaki yönlendirmelere 
hızla adapte olmasını sağlıyor. Ürünümüz 
veri güvenliğini ön planda tutarak çalışıyor. 
Ürünümüz, KOBİ’lerin dijital pazarlama har-
camalarını azaltırken gelirlerini artırmalarına 
da olanak sağlıyor. KOBİ’lerin kolayca kulla-
nabileceği şekilde tasarlanan ürünümüz, şir-
ketlere 12 dakika gibi kısa bir sürede seçtiği 
kampanyaları başlatma imkânı sağlıyor. Ra-
kiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden 
biri de Türkçe hizmet verebiliyor olması.

YURTDIŞINDA ATAĞA GEÇTİK

Söz	konusu	ürün	 ile	 ilgili	bu	yıla	 ilişkin	
hedefleriniz	nelerdir?

Euromsg Express, özellikle pandemi dö-
neminde yoğun bir ilgi gördü. Evlerde ol-
duğumuz pandemi döneminde online’da 
geçirdiğimiz zaman arttı, alışveriş, eğlen-
ce, iletişim alışkanlıklarımız değişti. Fiziksel 
ofisleri, mağazaları kapalı olan firmalar da 
müşterileriyle alternatif, uygun fiyatlı ve hızlı 
adapte olabilecekleri bir iletişim kanalı arayı-
şına girdi. Bu noktada ürünümüze olan ilgi 
de yükselişe geçti.

İLK DURAĞIMIZ BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ VE KATAR OLDU

Tüm bunlarla birlikte ürünümüz kapsamında 
yurtdışında da atağa geçtik. İlk durağımız ise 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar oldu. Türki-
ye’de self-servis e-posta pazarlama ürünü 
olarak hızla büyüyen Euromsg Express; sek-
törlere özel olarak geliştirdiği fonksiyonlar, 
içerikler ve ürün yetenekleriyle öncelikle 
Ortadoğu’dan başlayarak, Afrika ve Doğu 
Avrupa’da hizmet vermeye başlayacak. 
Euromsg Express’in yüzde 100 Türk mühen-
disler tarafından geliştirilmiş ve Türkiye’den 
çıkmış bir başka başarı hikayesi olmasını he-
defliyoruz. Euromsg Express’in global mar-
kalardan farklı olarak hizmet verdiği ülkelere 
özel üreteceği şablon içerikleri, kullanım ko-

laylığı gibi çok sayıda özelliği ile rakiplerinden 
ayrışıyor. Ürünümüzün; fiyat performans 
açısından hem Türkiye’nin hem yurt dışının 
en iyi ürünü olmasını hedefliyoruz. Pandemi 
süreci ile birlikte daha önce müşterileriyle, iş 
ortaklarıyla iletişim kurma ihtiyacı duymayan 
işletmelerin alışkanlıkları değişti. Bu değişim 
pandemi sonrasında da devam edecek ve 
markaların dijital kanallara yaptığı yatırımlar 
artacak. Bu kapsamda, Euromsg Express’e 
yönelik ilgi daha da artacak. 

MAKİNE ÖĞRENMESİ 
TEKNOLOJİLERİNE ODAKLANDIK

Related	Digital	olarak	hedef	ve	yatırım-
larınız	hakkında	bilgi	verir	misiniz?

Pandemi döneminde biz de değişen alış-
veriş alışkanlıklarından yola çıkarak hayata 
geçirdiğimiz ürün ve hizmetlerde makine 
öğrenmesi teknolojilerine odaklandık.  Bu 
yıl da söz konusu alandaki yatırımlarımızı 
sürdüreceğiz. Yine pandemi döneminde 
şirketler; mevcut müşterilerini elde tutmak 
ve yeniden satış yapabilmek için dijital kanal-
lara yönelik yatırımlarını artırdı. Online pera-
kende şirketleri hızlı şekilde dijitalleşirken, 
diğer şirketler de bu sürece adapte olarak, 
dijital kanalları kullanmaya başladılar. Bu dö-
nemde her şirket için en önemli konu veri 
oldu. Konunun önemini bilmeyen şirketler; 
verilerini yapılandırmak, müşterilerini daha 
iyi tanımak için CDP (Customer Data Plat-
form) yatırımına yöneldi. Biz de yıllardır CDP 
servisi hizmetini sunuyoruz. Pandemide de 
önceliğimizi CDP servisine ve çevresindeki 
ürünleri geliştirmeye verdik, bu alandaki 
çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Ayrıca 
yurt dışı çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. 
Gelirlerimizin yüzde 20’den fazlası yurt dışı 
müşterilerimizden geliyor. Bu oranı artıraca-
ğız. Şu an 3 ülkede ofisimiz var. Söz konusu 
ofislerimiz aracılığıyla 40’tan fazla ülkeye 
destek veriyoruz. Amacımız ürünlerimizin 
aktif olarak kullanıldığı ülke sayısını yükselt-
mek ama bunu yaparken de servisi mümkün 
olduğunca ülkemizden sağlamaya devam 
etmek.

KADIN ÇALIŞAN İSTİHDAMI ÖNEM 
VERDİĞİMİZ KONULAR ARASINDA 
YER ALIYOR

Kadın çalışan istihdamı önem verdiğimiz 
konular arasında yer alıyor. Ne yazık ki tek-

noloji sektöründe kadın çalışan oranının ne 
kadar düşük olduğu bilinen bir gerçek… Biz 
Related Digital olarak; bu konuya ayrı bir 
hassasiyetle yaklaşıyoruz. Fırsat eşitliğine 
yönelik benimsediğimiz uygulamalarımız, 
İngiliz bağımsız denetim firması Intertek ta-
rafından yapılan denetimlerle de taçlandırıl-
dı. Related Digital olarak; Intertek’in yaptığı 
ilk denetim sonucunda Sürdürülebilirlik Aka-
demisi tarafından verilen “İş’te Eşit Kadın” 
sertifikasyonunu almaya hak kazandık. Bu 
kapsamda da söz konusu sertifikayı alan ilk 
Türk teknoloji şirketi olduk. Kadın çalışanları-
mızın sayısının artması için hayata geçirdiği-
miz tüm çalışmaların uzun soluklu bir süreci 
beraberinde getirdiğine inanıyoruz. Bu kap-
samdaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

FIRSAT EŞİTLİĞİNİ HER ZAMAN 
BİR KURUM KÜLTÜRÜ OLARAK 
BENİMSİYORUZ

Biz şirket olarak, fırsat eşitliğini her zaman 
bir kurum kültürü olarak benimsiyoruz, tüm 
uygulama ve süreçlerimizi de bu anlayış çer-
çevesinde yapılandırıyoruz. Bu kapsamda 
üniversitelerin mühendislik fakültelerinde 
öğrenim gören kadın öğrencilere burs imka-
nı sağlıyoruz. Çeşitli sivil toplum kuruluşları 
ile yürüttüğümüz işbirlikleri ile de cinsiyet ay-
rımcılığına yönelik farkındalık eğitimleri dü-
zenliyoruz. Burs programımız kapsamında 
İTÜ’deki kadın mühendislik öğrencilerinden 
oluşan bir komitemiz var. Bu programdan 
yararlanmak isteyen kadın öğrenciler bize 
başvuruda bulunuyor. İhtiyaçlarını belirledi-
ğimiz ve programa dahil ettiğimiz öğrenci-
lere de burs imkanı sağlıyoruz. Mühendislik 
alanında öğrenim gören kadın bursiyerimiz 
var. Burs imkanlarının yanında staj, mentör-
lük gibi programlar da açacağız. Bu burs için 
tek kriterimiz başvuranların kadın öğrenci ol-
maları. Programda; geri ödeme ya da şirke-
timizde çalışma zorunluluğu gibi bir beklenti 
yok. Bu, karşılıksız bir burs… Tüm bunlarla 
birlikte pandemi döneminde yabancı üniver-
sitelerden çok sayıda stajyer aldık. Özellikle 
Columbia Üniversitesi’nden… Hem Türk 
hem yabancı öğrencilerle staj programı or-
ganize ettik ve bazıları Türkiye’ye geldiler. 
Türk olanlardan geçici süreliğine ülkeye 
dönmüş olanlar vardı. Türkiye’de yazılım 
ofisinde çalışanlar oldu. Bir kısmı da uzaktan 
çalışma yöntemi ile pazarlama, ürün yöne-
timi, sosyal medya bölümlerimizde görev 
aldı. Bence bu çok değerli…
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TEKSÜT, 2021 YILINDA DA BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRECEK

Teksüt	Yönetim	Kurulu	Üyesi	
Arda	Aksaray,	yatırım	odaklı	
büyüdüklerini	ve	tüm	dünya-
ya	ürün	sattıklarını	ifade	etti.

Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray 
ile firmadaki son durumu değerlendirdik.

Teksüt’ü tanıtır mısınız?

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri ku-
ruluşlarından biri olan Teksüt, 1956 yılında 
Balıkesir’in Gönen ilçesinde Recep Arınık 
tarafından kuruldu. Teksüt olarak müşteri-
lerimize daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak 
için çalışmalarımızı 65 yıldır ara vermeden 
sürdürüyoruz ve kuruluş tarihi itibarıyla Tür-
kiye’nin en köklü süt ürünleri kuruluşuyuz. 
Teksüt kalite ve lezzetlerini hem yurtiçinde 
hem de yurtdışında müşterilerimize ulaştır-
mak onların beğenilerini kazanmak ve sür-
dürmek en büyük hedeflerimiz içerisinde 
yer alıyor. Ürün gamımıza yeni lezzetler ka-
tarak ilerlemeye devam ediyoruz. 

GÜNDE 600 TON SÜT İŞLİYORUZ

Ürünleriniz	ve	ürün	çeşitleriniz	hakkın-
da	bilgi	alabilir	miyiz?

Teksüt olarak üretimimizi, Balıkesir’in Gö-
nen ilçesinde bulunan 27 bin metrekaresi 
kapalı olmak üzere toplam 80 bin metre-
kare üzerine kurulu modern fabrikamızda 
sürdürüyoruz. Bugün günde 600 ton süt 
işliyoruz, 8 kategoride 40’ı aşkın süt ve süt 
ürünü üretiyoruz, ayrıca 4 kıtada 21 ülkeye 
ihracatımız var. Beyaz ve kaşar peynirinden 
krem ve süzme peynire; labne, kaymak, te-
reyağı, yoğurt ve ayrandan Mihaliç, Çecil, 
Dil, Misket, Çubuk gibi peynirlere dek çok 
geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. 

GENEL TÜRK GIDA ENDÜSTRİSİ 
AÇISINDAN ÜLKEMİZİN EN 
BÜYÜK KURULUŞLARINDAN 
BİRİSİYİZ

Teksüt	olarak	satış	kanallarının	gelişti-
rilmesi	 konusunda	nasıl	 ve	ne	 şekilde	
bir	çalışma	yürütüyorsunuz?

Teksüt, bugün sadece süt sektörü açısından 
değil, genel Türk gıda endüstrisi açısından 
da ülkemizin en büyük kuruluşlarından biri. 
İSO 500 araştırmasına göre de Türkiye’nin 
en büyük sanayi kuruluşları içinde 410’uncu 
sıradayız. İstanbul Avrupa, İstanbul Ana-
dolu, Ankara, Bursa ve İzmir’de Bölge Mü-
dürlüklerimiz ile çalışmalarımıza yoğun bir 
şekilde devam ediyoruz. Ayrıca online satış 
kanalları üzerinden de müşterilerimize Tek-

süt lezzetlerini ulaştırıyoruz. 

E-TİCARET VE HIZLI MARKET 
TESLİMATINDA BÜYÜYECEĞİZ

Online	satış	çalışmalarınız	hakkında	bil-
gi	verir	misiniz?

2021 yılında e-ticaret ve hızlı market tesli-
matı yapan perakende satış kanallarında da 
büyümeye  odaklandık. Bu, hem var olan 
koşulların gereği hem de müşterilerimizin 
beklentileri kapsamında aldığımız bir karar-
dı. Yeniliklere Teksüt ürünleri Türkiye’nin en 
büyük e-ticaret pazaryeri platformu olan 
Trendyol içerisinde yer alan MOPAŞ, Happy 
Center, Şimşekler, Seyhanlar, KİM, Namlı 
ve Özkuruşlar marketleri üzerinden verilen 
siparişlerle 30 dakika sofraya ulaşıyor. Tek-
süt ayrıca Türk ve Arap ürünlerinin satışını 
yapan PazarApp uygulaması üzerinden de 
Teksüt lezzetlerini tercih edenlere hızlı bir 
şekilde ulaşıyor.  2021 yılında pandeminin 
Türkiye ve dünya ülkelerindeki gelişimi bize 
gösteriyor ki tüketicilerin, online sipariş ka-
nalları kullanarak alışveriş yapma alışkanlık-
ları artarak devam edecek. Bu sebeple Tek-
süt olarak 2021 yılında online sipariş ağımızı 
büyütmek en büyük hedefimiz.

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ 
DEVREYE SOKTUK

Hedef	 ve	 yatırımlarınız	 hakkında	 bilgi	
alabilir	miyiz?
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2021 yılında gelişmeleri yakından takip edip, 
ihtiyaçları hızla belirleyerek hareket planı-
mızı uygulamaya sokuyoruz. Ege ve Akde-
niz bölgesindeki müşterilerimize daha iyi 
hizmet sunabilmek amacıyla İzmir Bölge 
Müdürlüğü’nü devreye soktuk. Bu kapsam-
da dağıtım ağımızı ve seslendiğimiz kitleyi 
büyütmeyi hedefledik. Aynı zamanda, yeni 
dönemin ruhuna da uyarak 2021 yılında e-ti-
caret ve hızlı market teslimatı yapan pera-
kende satış kanallarında büyümeye ve Tek-
süt lezzetine daha hızlı ulaşmak isteyenlere 
yeni alternatifler sunmaya odaklandık.

2021 YILINDA CİROMUZDA 15% 
CİVARINDA ARTIŞ OLMASINI 
HEDEFLİYORUZ

Orta ve uzun vadede, hem ürün penetras-
yonumuzu hem de ihracatımızı daha da 
geliştirerek, şirket büyümemizi sürdürmek 
arzusundayız.  2021 yılında ise hedefimiz 
bir yandan market ağını büyütmeye devam 
ederken, diğer yandan ise online ticaret ka-
nallarında Teksüt’ü hızlı bir şekilde sofralar-
da olmasını sağlamak. 2021 yılında ciromuz-
da 15% civarında artış olmasını hedefliyoruz. 

SÜT VE PEYNİR ÇEŞİTLERİNİ 4 
KITADA 21 ÜLKEYE İHRAÇ EDEN 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SÜT VE 
SÜT ÜRÜNLERİ KURULUŞUYUZ

Teksüt olarak uzun yıllardır ihracat yapan bir 
kuruluşuz.  1997 yılından bu yana Amerika 
Birleşik Devletleri’ne ürün gönderiyoruz. 
Süt ve peynir çeşitlerini 4 kıtadaki 21 ülkeye 
ihraç eden Türkiye’nin en büyük süt ve süt 
ürünleri kuruluşlarından birisi olmaktan da 
gurur duyuyoruz. Son beş yılda bu konuda 
daha güçlü adımlar atıyoruz. Geçen yıl Av-
rupa ülkelerine ürün göndermeye başladık, 
şu an 21 ülkede ürünlerimiz tüketiliyor. Bu 
çerçevede ihracat gelirimizi 2020 itibarıyla 
ciromuzun yüzde 10’una ulaştırdık. 

2021 YILINDA İHRACAT 
HEDEFİMİZ YILLIK CİROMUZUN 
YÜZDE 10’U SEVİYESİNDE 

Uzakdoğu’da daha önce Tayvan’a ürün 
gönderiyorduk, şimdi bu bölgede Singapur 
ve Japonya ürünlerimizle tanışıyor. Yaygın 
bir peynir kültürüne sahip olmayan Singa-
pur’a da labne, lor, süzme peyniri ve dil, 
çecil, Antep gibi yerel peynirler gönderiyo-
ruz. 2021 yılında ihracat hedefimiz yine yıllık 
ciromuzun yüzde 10’u seviyesinde ihracat 
yapabilmek. 

İŞİMİZİ 65 YILDIR KALİTEDEN 
ÖDÜN VERMEDEN YAPIYORUZ

Tercih	 edilmenizdeki	 nedenler	 neler-
dir,	müşteriler	neden	Teksüt	ürünlerini	
tercih	ediyor,	 rakiplerinizden	ayrıldığı-

nız	yönlerinizi	aktarır	mısınız?
Teksüt’ün tüketiciler tarafından tercih edil-
mesinin birçok nedeni var. Bunların başında 
işimizi çok iyi bilmemiz ve 65 yıldır kaliteden 
ödün vermeden yapmamız geliyor. Bir diğer 
konu,Teksüt olarak üretimimizi Gönen’de 
sütün en bol ve kaliteli olduğu coğrafyada 
yapıyoruz. Bizim işimizde kalite standartları, 
temizlik ve hijyen çok önemli. Bu standart-
lara ödün vermeden uyuyoruz. Tüm bunlar 
da tüketicilerimizin bize olan güvenine etki 
ediyor. Katma değerli ürün üretmek, müş-
terilerimize yeni lezzetler sunabilmek bizim 
için önemli. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. 
Portföyümüze meyveli süt ve Cheddarlı 
Krem Peyniri, yöresel peynirler kategorisine 
Mihaliç, Çeçil, Otlu peynirden sonra Antep 
Peynir’ini de ekledik. En az bunlar kadar 
önem verdiğimiz bir konu da müşterileri-
mize sağlıklı, kaliteli ürünler sunabilmek. Bu 
kapsamda daha iyi ve daha sağlıklı ürünler 
sunabilmek için de çok çaba, emek harcıyo-
ruz.  Biz Teksüt olarak, süt sektöründe ül-
kemizdeki hem geleneksel hem de yenilikçi 
süt ürünlerimizi en kaliteli haliyle üretmeye 
ve yaygınlaştırmaya odaklanmış durumda-
yız. Teksüt olarak biz bunu misyonumuz 
olarak değerlendiriyor ve çalışmalarımızı bu 
misyon doğrultusunda sürdürüyoruz. Sü-
tün saflığını, güzelliğini ve kıymetini ortaya 
koyan, bununla birlikte süt ürünlerinin çok 
iyi korunması gerektiğini bildiren ve amba-
lajlı – markalı ürünün önemini yansıtan bir 
anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
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ZUCHEX 2021 FUARI’NA SAYILI GÜNLER KALDI

Tarsus	Turkey	
Genel	Müdürü	
Zekeriya	Aytemur,	

Zuchex	2021	fuarında	1	
milyar	doların	üzerinde	
ticaretin	gerçekleşmesini	
öngördüklerini	söyledi.

Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya 
Aytemur, “Tarsus Turkey olarak, Tarsus 
Group bünyesinde ülkemizde fuarcılık 
sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Tarsus 
Group, 1998 yılından bu tarafa geniş bir 
sektör ve coğrafyada çok sayıda lider 
markanın sahibi olan küresel bir fuarcılık 
şirketi. Türkiye pazarına ise 2011 yılında 
girdi. Tarsus Turkey adıyla 2018’de faali-
yete başlayan şirketimiz 5 farklı sektör-
de toplam 6 farklı pazar lideri B2B fuara 
sahip. Tarsus Turkey, şu anda ülkemizde 
Zuchex, Asansör İstanbul, SIGN İstanbul, 
HOST İstanbul, The Flower and Plant 

Show, Gess Türkiye fuarlarını düzenliyor” 
dedi.

FUAR İÇİN GEREKLİ TÜM 
ÖNLEMLERİ ALDIK

Eylül	 ayında	 10	 milyar	 dolarlık	 Tür-
kiye	 Ev	 ve	 Mutfak	 Eşyaları	 Sektö-
rü’nün	fuarı	Zuchex	2021	var.	Fuarsız	
geçen	2	yıl	aradan	sonra	bu	fuar	sek-
töre	hizmet	verecek.	Fuarda	ne	gibi	
sağlık	 koşulları	 gözetiliyor?	 Sağlık	
alanında	 aldığınız	 önlemleri	 aktarır	
mısınız?

T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul 
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), 
ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve 
KOSGEB’in destekleriyle 16- 19 Eylül ta-
rihlerinde Tüyap İstanbul’da 31.’sini ger-
çekleştireceğimiz Zuchex, ev ve mutfak 
eşyaları sektöründe küresel ölçekte fuar-
sız geçen iki yılın ardından 2021’in ilk ve 
en büyük yüz yüze ticaret buluşması ola-
cak. Zuchex 2021 katılımcılarının ve ziya-
retçilerinin dört gün boyunca sağlıklı bir 
organizasyon geçirebilmeleri için gerekli 
tüm önlemleri alıyor ve fuar süresince 
yüz yüze etkinliklerin mümkün olan en 
güvenli şekilde yürütülmesini taahhüt 
ediyoruz. Bu çerçevede “TRUST TAR-
SUS” adını verdiğimiz bir dizi önlemler 
paketi hazırladık. D.S.Ö, T.C. Sağlık Ba-
kanlığı ve TOBB’un direktifleri ile birlikte 

SISO, IAEE, UFI ve AEO gibi uluslararası 
sektörel birlikler tarafından üretilen ope-
rasyonel yönergelere dayanarak hazır-
ladığımız önlem paketi, Zuchex 2021’e 
katılan herkesin güvende kalmasını sağ-
lamayı amaçlıyor. 

650 KATILIMCI FİRMA, 35 BİN 
TİCARİ SATIN ALMACI BİR 
ARAYA GELECEK

Fuara	ne	kadar	uluslararası	firma	ya	
da	kişinin	katılması	bekleniyor?	Fuarı	
ana	hatlarıyla	tanıtır	mısınız?

31. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fua-
rı Zuchex’te çoğu üretici 650 katılımcı fir-
ma ile yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 35 
bin ticari satın almacı bir araya gelecek. 
Fuarda “Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pi-
şirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları / 
Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “De-
koratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elekt-
rikli Ev Aletleri” kategorilerinde lider 
firmaların en yeni koleksiyonları ve 2022 
tasarımları bir arada sergilenecek. Ziya-
retçiler aynı zamanda firmaların “Made 
in Turkey”, “Inovatif Ürün”, “Çevre Dos-
tu Ürün” ve “HORECA” alanlarında geliş-
tirdikleri en yeni koleksiyonlarını da yakın-
dan inceleme fırsatı bulabilecek.
 

ZUCHEX, SON BULUŞMADA 
108 ÜLKEDEN 32.734 SATIN 
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ALMACI AĞIRLADI VE 1 MİLYAR 
DOLARIN ÜZERİNDE TİCARETE 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Ülkemizdeki	fuara	katılan	KOBİ’lerin	
temel	 eleştirisi	 ‘uluslararası	 ziyaret-
çilerin	 yeterli	 sayıda	 gelmediği’	 yö-
nünde.	Nasıl	değerlendiriyorsunuz?

Uluslararası fuarların en önemli misyonu; 
katılımcılarını, yurt dışındaki hedef kit-
leleriyle doğrudan fuarda buluşmalarını 
sağlamak olmalı. Tarsus Turkey, düzenle-
diği tüm fuarlarda katılan firmaların bek-
lentilerinin de üzerinde bir organizasyon 
geçirmeleri için tüm yıla yayılan tanıtım 
ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştiri-
yor. Bu çerçevede yurt dışı tanıtımların-
da yoğun bir mesai harcanıyor. Zuchex, 
son buluşmada 108 ülkeden 32 bin 734 
satın almacı ağırladı ve 1 milyar doların 
üzerinde ticarete ev sahipliği yaptı. Bu 
başarıda, Overseas Buyer programımızın 
önemli bir katkısı oldu. Zuchex 2021’de 
de uyguladığımız Overseas Buyer prog-
ramıyla, doğrudan satın alma yetkisine 
sahip yurt dışından binlerce profesyonel 
iş insanı, katılımcı firmalarımızla, fuarda 
birebir ticaret görüşmeleri yapmak üzere 
Türkiye’ye gelecek. Bunun yanında Tica-
ret Bakanlığı’nın desteğiyle yurt dışından 
alım heyetleri fuarda olacak. Dolayısıyla, 
katılımcı firmalarımız, geride kalan 30 bu-

luşmada olduğu gibi 31’inci Zuchex’te de 
yurt dışından önemli satın almacılarla bir 
araya gelecek. 

FUARLAR KOBİ’LERE ÇOK 
ÖNEMLİ KAPILAR AÇIYOR

Buradan	 özellikle	 KOBİ’lere	 hangi	
mesajları	vermek	istersiniz?

KOBİ’ler normal şartlarda çok yüksek 
bütçeler harcayarak elde edebilecekleri 
tanıtım, pazarlama ve networklerini ge-
liştirme fırsatını uluslararası sektör fuarla-

rı sayesinde çok daha uygun maliyetlerle 
gerçekleştirebiliyor. KOBİ’lerin yeni pa-
zarlara, yeni satış kanallarına daha kolay 
ulaşmalarını sağlayan fuarlar, hem yurt içi 
hem de küresel rekabette önemli bir fır-
sat sunuyor. Bu nedenle KOBİ’ler, mut-
laka sektörleriyle ilgili uluslararası fuarları 
pazarlama stratejilerine dahil etmeliler 
ve katılacakları fuara da mümkün olan en 
iyi şekilde hazırlanarak, verimli bir organi-
zasyon geçirmeye gayret etmeliler. 

ZUCHEX 2021’DE 1 MİLYAR 
DOLARIN ÜZERİNDE 
TİCARETİN GERÇEKLEŞMESİNİ 
ÖNGÖRÜYORUZ

2021 ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı 
hedefleyen Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları 
Sektörün fuarı Zuchex, alanında bu yılın 
en önemli ticaret etkinliği olacak.  Avru-
pa, Kuzey ve Güney Amerika, Balkanlar, 
Ortadoğu, Orta Asya ve Türki Cumhuri-
yetler başta olmak üzere dünyanın dört 
bir yanından gelecek binlerce satın alma-
cı, katılımcımız olan pazar lideri marka ve 
üreticilerin en yeni tasarımlarını, en avan-
tajlı koşullarla tedarik edebilecek. Katılım-
cı firmalarımız da Zuchex ile birlikte ken-
dilerine yeni satış kanalları açarak, eşsiz 
ticaret fırsatları yakalayacak. Son fuarda 
olduğu gibi eylül ayındaki Zuchex 2021’de 
de 1 milyar doların üzerinde ticaretin ger-
çekleşmesini öngörüyoruz. Tüm katılımcı 
ve ziyaretçilerimizi, beklentilerinin üzerin-
de bir fuar bekliyor. 



84 85

RÖPORTAJ

YILMAZ YAMAN: 2021, BİZİM İÇİN TANITIM YILI OLACAK…!

Triawell A.Ş. İcra 
Kurulu Başkanı Dr. 
Yılmaz Yaman, 2021 
yılının tanıtım açısından 
çok önemli bir yıl 
olacağının özenle altını 
çizdi.

Triawell A.Ş. İcra Kurulu Başkanı 
Dr. Yılmaz Yaman ile firmadaki 
son durumu değerlendirdik.

200’DEN FAZLA ÜRÜN 
ÇEŞİDİNİ ÜRETEBİLİR 
DURUMA GELDİK

Triawell	Tüketici	Sağlık	Ürünleri	

AŞ.’nin	 kuruluş	 sürecini	 anlatır	
mısınız,	girişim	fikri	nasıl	doğdu?	

Triawell Tüketici Sağlık Ürünleri 
AŞ.’nin kuruluş süreci, Tohum Hol-
ding’in 2017’de sağlık sektöründe-
ki ilk yatırımı olan Triapharma İlaç 
A.Ş.’ye dayanıyor. Triapharma şirke-
ti, pandemide çokça gündemimizde 
olan fakat o dönem pek gündem 
olmayan OTC Grubu ürünlerde Türk 
ve yabancı markalara PL ürün üre-
timi için kurulmuştu. O dönemden 
bugüne üretim kapasitesini, kalite 
standartlarını ve Ar-Ge kabiliyetini 
geliştirmeye odaklanarak 200’den 
fazla ürün çeşidini üretebilir duru-
ma geldi. Bu kapsamda Türkiye’deki 
eczanelerde ve ulusal zincir mağa-
zalarda satılan birçok gıda takviyesi 
ürününü üretti, halen de üretiyor. 
Sadece ülkemizde değil, yakın ülke-
lerdeki birçok marka için de üretim 
yapmaya devam ediyor. 

VİTAGO MARKAMIZI “HEP 
İYİ HİSSET” SLOGANI 
İLE TÜKETİCİLERİN 
BEĞENİSİNE SUNDUK

Nasıl	hayata	geçirdiniz?	

Bu üretim hizmetinin aynı standartta 
verilebilmesi için ISO ve GMP başta 
olmak üzere gerekli tüm sertifikas-
yonu sağlayan bu altyapı ile, ken-
di markamızı oluşturma ve pazara 
sunma vaktinin geldiğini hissettik. 
Pandemi ile birlikte yükselen pazar 
şartları da buna fırsat verdi. 2021 ba-
şına geldiğimizde pazarın nispeten 
karışık olan ve tüketicinin de kafası-
nı karıştıran, özellikle gıda takviyesi 
ürünleri için birbirinin aynısı olmayan, 
yenilikçi ve bundan sonrasındaki ihti-
yaçları da kalıcı olarak sağlayacak bir 
marka ailesi ihtiyacını gördük. Şirke-
timizi bu noktada “iyilik, sağlık ve gü-
zellik” ürünleri üretecek yenilikçi bir 
firma olarak konumlandırdık. Vitago 
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markamızı “hep iyi hisset” sloganı ile 
tüketicilerin beğenisine sunduk. 

RAFADAN TAYFA İLE 
LİSANS ANLAŞMASI 
İMZALADIK

Vitago, ailenin tüm bireyleri için 
ürünler geliştirirken çocuk grubu 
ürünlerini Vitago Kids markasıyla ay-
rıştırdık. Bu alanda TRT Çocuk karak-
terlerinden Rafadan Tayfa ile lisans 
anlaşması imzaladık. Çocukların vita-
min kullanım alışkanlıklarını kolaylaş-
tıracak şekilde, onlara Rafadan Tayfa 
karakterlerinin arkadaşlık etmesini 
sağlamaya çalıştık. Şirketimizin ar-ge 
kabiliyetini geliştirmek ve bu alanda 
üniversite-sanayi işbirliğini artırmak 
amacıyla da ülkemizin en köklü sağ-
lık üniversitesiyle bir anlaşma üze-
rinde çalışıyoruz. Birlikte ürün geliş-
tirecek, mevcut ürünlerimizi onların 
Eczacılık Fakültesi laboratuvarların-
da test ettireceğiz. Böylelikle bilimi 
ve dış denetimi işimize entegre ede-
rek kendimizi her daim tüketicimize 
karşı dinamik ve sorumlu tutmaya 
çalışacağız. 

2021 SONUNA 
KADAR 40’A YAKIN 
ÜRÜNÜ TÜKETİCİYLE 
BULUŞTURMAYA 
ODAKLANDIK

Şu	an	gelinen	aşama	nedir?	

Halihazırda 12 çeşit ürünümüz satışa 
sunulmuş durumda. Bir o kadar da 
ruhsatlandırdığımız yeni ürünümüz 
süreçlerin tamamlanmasını bekliyor. 
2021 sonuna kadar 40’a yakın ürünü 
tüketiciyle buluşturmaya odaklan-
dık. Bunlar arasında pazarda haliha-
zırda talep gören jenerik ürünlerimiz 
olduğu gibi tamamen yenilikçi form 
ve içerikte ürünlerimiz de olacak. Vi-
tago Energy, Vitago Moods, Nobler 
Zeytin Yaprağı Ekstraktı ve çocuk 
grubundaki VitagoKids Gummies 
ürünlerini bu anlamda yenilikçi ürün-
ler olarak örneklendirebiliriz. 

EKİM AYINDAKİ 
BEAUTYISTANBUL 
FUARI’NDA 
ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM 
EDECEĞİZ

Girişimi	 hangi	 noktaya	 taşımayı	
hedefliyorsunuz?	

Biz gıda takviyesi grubunda pazarda-
ki ilk 5 firma arasında kendimizi ko-
numlandırıyoruz. Sektörde yerleşik 
hem yerli hem de yabancı firmalarla 
benzer segmentte fakat hem yenilik-
çilik hem de uygun erişim şartlarında 
tüketiciyle ayrı bir bağımızın olmasını 
hedefliyoruz. Gıda takviyesi ürünleri-
mizin yanında yeni gireceğimiz Twel-
lness konsepti ile de kolajenler ve 
serumlar gibi tüketim odaklı ürünleri 
yenilikçi, doğal ve organik içeriklerle 
tüketicimize sunacağız. Twellness 
grubu ürünlerimizi haziran ayında 
katıldığımız BeautyEurasia fuarında 
yurtdışı alıcıların beğenisine sunduk. 
İlk fuarımızda 18 ülkeden farklı kişi 
ve gruplarla görüşmelerimiz oldu. 
Bu konseptin çalışmalarına ekim 
ayındaki BeautyIstanbul fuarında 
devam edeceğiz.

2021 YILINI KURULUŞ VE 
TANITIM YILI OLARAK 
DEĞERLENDİRİYORUZ

Bunun	için	önünüzde	nasıl	bir	
yol	haritası	olacak?

2021 yılını kuruluş ve tanıtım yılı 
olarak değerlendiriyoruz. Bahset-
tiğim ürünlerin ar-ge çalışmalarını 
tamamlayıp pazara sunmayı he-
defliyoruz. 2022 yılında pazardan 
yüzdelik dilimli paylar alacak şe-
kilde anlaşmalarımızı hazırlıyoruz. 
Online ve offline olarak tüketici-
nin erişebileceği tüm mecralar-
da onlara yakın olacak bir satış 
stratejisiyle yola devam ediyoruz. 
Ürünlerimizi geleneksel kanalla-
rın yanında dünyadaki trende de 
uygun olarak D2C (Direct-2-Con-
sumer) kanalından da doğrudan 

satışa açıyoruz. Tüm pazaryerlerinde 
olmamızın ötesinde bir de e-ticaret 
portal projemiz var. Bu proje için ha-
lihazırda içerik yayını yapan portalı-
mızı yeniden konumlandırıyoruz. 

TÜKETİCİYE DAHA 
FAZLA KATMA DEĞER 
OLUŞTURMAYA 
ODAKLANDIK

Bizler de birer tüketici olarak ener-
jimiz düştüğünde, kendimizi daha 
iyi hissetme ihtiyacı duyduğumuzda 
kullandığımız ürünleri pazara sunu-
yoruz. Sektörün yurtdışı rakamlarına 
bakıldığında özellikle önleyici sağlık 
alanında daha gidilecek yolun oldu-
ğu aşikâr. Bu kapsamda ülkemizde-
ki değerli diğer markalar ile sektörü 
hep birlikte büyütmeye ve tüketiciye 
daha fazla katma değer oluşturma-
ya odaklandığımız bir kazan-kazan 
durumu için çalışıyoruz.
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ÖZTOPRAK: TÜRK YTONG YAPI MALZEMELERİNDE KALİTENİN ADIDIR

T
ürk	 Ytong	 Genel	 Müdür	
Yardımcısı	Tolga	Öztoprak,	
firma	olarak	yapı	malzeme-
lerinde	kalitenin	adı	olduk-
larını	ifade	etti.

Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tol-
ga Öztoprak, “1963 yılında kurulan Türk 
Ytong, Türkiye’nin ilk gazbeton üreticisi 
ve en köklü sanayi şirketlerinden birisi-
dir. Uluslararası bir marka ve ürün olan 
Ytong’u 58 yıldır Türk inşaat sektörünün 
hizmetine sunmaktan, ülkemizde enerji 
verimli çağdaş yapılaşmaya ve modern 
kentleşmeye katkı sağlamaktan mutlu-
yuz. Türkiye’de vizyoner bir bakış açısıy-
la temelleri atılan Ytong, bugün güvenli, 
kaliteli, çevreci yapılaşma ve duvar denil-
diğinde akla ilk gelen yapı malzemesidir. 
Türkiye’de enerji tasarrufu, deprem ve 
yangın güvenliği gibi alanlardaki inovatif 
özellikleri sayesinde yapılarda konforlu, 
güvenli ve ekonomik bir yaşamın temel 
taşı haline gelmiştir” dedi. Öztoprak Edi-

tör Ahmet Doğan’a firmayla ilgili şu bil-
gileri de verdi: “ Kurulduğumuz günden 
bugüne gazbeton sektörünün lideri ko-
numunda bulunuyoruz. İnşaat sektörü-
ne üstün kaliteli malzemeler ve hizmetler 
sunan, güvenilir bir çözüm ortağı konu-
mundayız. Sadece ürünlerimizle değil, 
uzman teknik kadrolarımızla satış öncesi 
ve sonrası her aşamada müşterilerimize 
teknik hizmetler sunan, Ar-Ge yatırımları-
na önem veren, sektörün bilgi seviyesini 
artırmaya ve bilinçlenmeye katkı sunan, 
yapı ve mimarlık kültürünü destekleyen 
bir kurumuz. Hafif, yanmaz, ısı yalıtımına 
sahip, işlevsel ve çevre dostu ürünleriyle 
Ytong, sektörde birçok ilke imza atmış, 
Türk inşaat sektörünün modern bir an-
layış ile yönlenmesine öncülük etmiş bir 
markadır.” 

YTONG, EN BİLİNEN YAPI 
MALZEMELERİNDEN BİRİ 
KONUMUNDA

Çalışmalarınız	hakkında	bilgi	 alabilir	
miyiz?

Ytong günümüzde, uluslararası arena-
da en çok bilinen yapı malzemelerinden 
biri konumunda. Dünyada 20’den fazla 
ülkede Ytong üretimi var. Türkiye de bu 
ülkelerden biri. Yüzde 25 Alman ortaklığı 
ile faaliyet gösteriyoruz. Global kapasite 
içerisinde Türk Ytong birinci sırada yer 
alıyor. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Antal-

ya ve Bilecik’te bulunan fabrikalarımız ve 
Gaziantep’teki iştirakimiz ile sektörün en 
yaygın ve en yüksek kapasiteli gazbeton 
üreticisi konumundayız. Ürünlerimizin 
inovatif özellikleri sayesinde yapılarda 
enerji tasarrufu, deprem ve yangın gü-
venliği gibi alanlarda yenilikçi çözümler 
üretiyoruz. 

ALTI FABRİKADA YILDA 2,5 
MİLYON METREKÜP YTONG 
ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR

Altı fabrikada yılda 2,5 milyon metreküp 
Ytong üretim kapasitemiz var. Bu da 
yılda ortalama 250 bin konut demektir. 
Türkiye gibi oldukça büyük ve hareketli 
bir pazara hizmet ediyoruz. Türkiye; genç 
nüfusu, kentleşme hızı, deprem riskleri, 
yenilenmesi gereken yapı stoku ve buna 
bağlı kentsel dönüşüm ihtiyacı nedeniyle 
dünyadaki en kapsamlı yapılaşma potan-
siyeline sahip ülkelerden biri. Bu nedenle 
faaliyetlerimizin büyük kısmını iç pazara 
yönelik gerçekleştiriyoruz. Ytong’lu ya-
pılarda ısı yalıtımı yoluyla sağlanan enerji 
tasarrufu bize göre ihracat kadar değerli 
bir ekonomik katkıdır diye düşünüyorum. 
58 yılda bu yolla sağlanan enerji tasarrufu 
10 milyar doların üstündedir.

Müşterilerinize	 sunduğunuz	 katma	
değerleri	 alabilir	 miyiz,	 tercih	 edil-
menizdeki	nedenler	nelerdir?

Ytong olarak gelişmeleri yakından takip 
eden; müşterilerimize en iyi,  kaliteli ürün 
ve hizmetleri sunmak için çalışan yetkin 
bir kadroya sahibiz. İşimiz hem üretim 
hem de pazarlamaya dayanıyor. Bu ne-
denle ortaya çıkan ya da çıkabilecek 
ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler üre-
tebiliyoruz. İnovatif ürünlere imza atabili-
yoruz. Deprem, yangın gibi sonuçları çok 
yıkıcı olabilecek düzeydeki gelişmelere 
yönelik ürünler sunuyoruz. Yaygın biline-
nin aksine sadece konut değil, sanayi ve 
lojistik tesisleri, ticari yapılar için de işlev-
sel ürünler, çözümler üretiyoruz.

DİJİTAL DANIŞMANLIK 
PLATFORMU YTONG ONLİNE’I 
DEVREYE ALDIK

2020, dünyada ve Türkiye’deki değişimi, 
pandeminin etkisiyle değişen alışkanlık-
ları, araştırmaları ve ihtiyaçları incelediği-
miz bir yıl oldu. Gözlemlerimizi, sahadan 
aldığımız verileri bir araya getirerek yeni-
likler yapmaya karar verdik. Bundan hare-
ketle yeni hizmetler ve ürünler geliştirdik. 
Uzaktan güvenli çalışma ve iletişim hiz-
metlerini müşterilerimizle buluşturduğu-
muz Dijital Danışmanlık Platformu Ytong 
Online’ı devreye aldık.  Dijital teknoloji-
lerin sunduğu olanakları müşterilerimize 
katma değerli ürün ve hizmet olarak su-
nuyoruz. 

ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLDUK

İnsanlar yaşam koşullarını iyileştirmeye, 
yeni yapacakları yatırımlarda yaşam ka-
litelerini etkileyecek unsurlara daha çok 
dikkat etmeye başladılar. Sadece İstan-

bul, Ankara ve İzmir için değil tüm Tür-
kiye için geçerli bir talep haline geldi bu 
durum. Deprem her zaman konuşulan bir 
konu. Biz ortaya koyacağımız yöntemle 
çözümün de bir parçası olmak istedik. 
Koronavirüs salgınıyla birlikte ortaya çı-
kan müstakil ve bahçeli evlerde yaşama 
talebine çözüm üreterek Ytong Ev adı-
nı verdiğimiz projemizi hayata geçirdik. 
Kendi evini yapmak ya da yaptırmak iste-
yen herkesin faydalanabileceği, tüm inşa-
at adımlarını destekleyen ve hızlandıran 
bir inşaat modeli olan Ytong Ev, hayalle-
rindeki evi yapmak isteyenler için büyük 
kolaylık sunuyor. 

ÜRÜNE ADINI VERMİŞ, 
SEKTÖRE LİDERLİK EDEN BİR 
MARKAYIZ

Ürünleriniz,	ürün	kaliteniz	hakkında	
bilgi	verir	misiniz?

Türk Ytong 58 yıldır gazbeton sektörü-
nün lideri konumunda bulunan, inşaat 
sektörüne üstün kaliteli malzemeler ve 
hizmetler sunan, güvenilir bir çözüm or-
tağıdır. Güven üzerine inşa edilmiş güçlü 
bir markamız var. Ürüne adını vermiş, 
sektöre liderlik eden bir markayız. Sa-
dece ürünlerimizle değil, uzman teknik 
kadrolarımızla satış öncesi ve sonrası 
her aşamada müşterilerimize teknik hiz-
metler sunan, Ar-Ge yatırımlarına önem 
veren, sektörün bilgi seviyesini artırma-
ya ve bilinçlenmeye katkı sunan, yapı ve 
mimarlık kültürünü destekleyen bir ku-
rumuz. Ortağımız Alman Ytong öncülü-
ğünde önemli Ar-Ge çalışmaları yapıyor, 
ürünlerimizin kullanıldığı yapıları, ısı yalıtı-

mı, yangın ve deprem güvenliğinde çok 
üst düzey çözümlerle buluşturuyoruz. 
En yaygın kullanılan ürünümüz Ytong 
Duvar Blokları; haliyle Ytong denilince 
de akla gelen ilk ürün bu kategoride olu-
yor. Oysaki Ytong’un müstakil bir evden 
çok katlı yapılara, sanayi yatırımlarından 
büyük bina komplekslerine kadar her öl-
çekteki yapının inşası için eksiksiz bir ürün 
yelpazesi var. Duvar, çatı ve döşeme pa-
neli gibi büyük ebatlı, montaja hazır yapı 
elemanlarımız, sıva ürünlerimiz ve Mul-
tipor markası altında ısı yalıtım ürünleri-
miz bulunuyor. Trafik kaynaklı çevresel 
gürültü kirliğinin kontrolü ve azaltılması 
için Ytong Gürültü Bariyeri çözümümüz 
bulunuyor. Müşterilerimize ihtiyaç duy-
dukları farklı alanlarda destek sağlamak 
amacıyla, günün hızla değişen teknoloji-
lerine uyumlu yeni hizmetler sunuyoruz. 
Yapı sektöründe son yılların en dikkat 
çeken teknolojik gelişmesi olan Yapı Bilgi 
Modellemesi (BIM) alanında sunduğu-
muz hizmetler bunlardan biri. 

YEŞİL MUTABAKAT GİBİ 
GENİŞ KAPSAMLI GİRİŞİMLERİ 
DESTEKLİYORUZ

Yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir ge-
leceğe karşı sorumluluklarının bilincinde 
olan bir marka olarak, iklim krizi, çevre 
felaketleri ve doğal afetlere ilişkin farkın-
dalığın artması için yürütülen çalışmaları, 
Yeşil Mutabakat gibi geniş kapsamlı giri-
şimleri destekliyoruz. İçinde yaşayanlara 
artı değer sunan, enerji ve çevre dostu, 
güvenli yaşam alanlarının inşa edilmesi 
için yürüttüğümüz çabayı sürdüreceğiz.
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GÜNHAN ULUSOY: DÜNYADA EN YÜKSEK STANDARTLARA 
SAHİP ÜRETİM TESİSİNİ HEDEFLİYORUZ

Ulusoy	Un	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	
Dr.	Eren	Günhan	

Ulusoy,	“Gıdada	
dünyada	en	yüksek	
standartlara	sahip	üretim	
tesisine	sahip	olmayı	
hedefliyoruz”	dedi.

Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Eren Günhan Ulusoy ile yatırımları ve öte-
sini değerlendirdik.

Ulusoy	 Un’u	 kısaca	
okuyucularımıza	tanı-
tır	mısınız?

Şirketimizin kurucusu 
ve onursal başkanı, ba-
bam Sayın Fahrettin 
Ulusoy’dur. Babam, 
1969’da iş hayatına Ulu-
soy Gıda şirketini kura-
rak başladı. Bir zahire 
dükkânından un fabrika-
sına doğru giden hikâye-
nin temelleri de bu şekil-
de atılmış oldu. 1970-80 
yılları arasında Karade-
niz Bölgesi’nde un fab-
rikalarının çok az olması 
nedeniyle diğer bölge 
üreticilerinden un satın 
alıp bölge toptancılarına 
satmaya başladı. Böyle-
ce un ticaretinde bölge-
de önemli bir yer edindi. 
1980-86 yılları arasında 
artan ticaret hacmi ile 
Ulusoy Gıda, Karadeniz 
sahil kesiminde en etkili 
gıda ve ihtiyaç maddele-
ri dağıtım ve pazarlama 
şirketi haline geldi.

“BİR GÜN UN 
FABRİKASI SAHİBİ 

OLMALIYIM HAYALİ”

İş hayatına başladıktan sonra “Bir gün 
un fabrikası sahibi olmalıyım hayali” 
1986-88 yılları arasında Hasan Usta 
Un’a ortaklık ile gerçeğe dönüştü. Böy-
lelikle un sektörüne üretim kanadından 
giriş yapmış oldu. Ulusoy Gıda’nın da-
ğıtımdaki gücü ve 2 yıllık başarılı ortak 
faaliyet dönemi sonunda Ulusoy Un’un 
yüzde 60 Fahrettin Ulusoy hissesi ile 
kurulmasına karar verildi ve 8 Ocak 
1991’de 180 ton/gün buğday işleme ka-
pasiteli un fabrikası Samsun’da üretime 
başladı.  2000’li yıllardan itibaren ihra-
cat-ithalat faaliyetlerinin başlaması şir-
ketin büyümesini hızlandırdı. İlerleyen 

yıllarda bunlara dış ticaret de eklendi. 
Büyüyen bu hacimleri yönetmek için 
şirketin organizasyon yapısını da geliş-
tirme gerekliliği doğdu. 2010 yılından iti-
baren kurumsallaşma çalışmalarına hız 
verildi. Kurulan çeşitli departmanlar ve 
denetim komiteleri, riskleri daha iyi yö-
netmemizi ve sürdürülebilirliğimizi sağ-
ladı. Bu yapılan çalışmaların kalıcı olabil-
mesi için, şirketin halka açılmasının en iyi 
yol olacağı kararımızla, 2014 yılı sonun-
da birincil halka arzımızı gerçekleştirdik. 
Yaptığımız çalışmaların hem ödülünü 
aldık hem de bundan sonra devamını 
temin etmiş olduk. Büyümenin arkasın-
daki ana dinamik hem üretim hem de 
ticaret yaparak bu iki alanın ortak gü-
cünden faydalanmak, karşımıza çıkan 
risk ve fırsatları iyi yönetmek ve bize bü-
yüklerimizin bıraktığı güçlü kredibiliteyi 
büyümeye başarılı bir şekilde çevirmek-
le gerçekleşti. Kapasite artırımına yöne-
lik yatırımlarımızla büyümemizi devam 
ediyoruz. Ayrıca lisanslı depoculuk sek-
töründe de şirketimiz önemli bir oyuncu 
haline geldi.

İDDİAMIZ: GIDADA DÜNYADA 
EN YÜKSEK STANDARTLARA 
SAHİP ÜRETİM TESİSİNE SAHİP 
OLMAK

Firma	olarak	hedef	ve	yatırımlarınız	
hakkında	bilgi	verir	misiniz?

2020 yılında, şirketimiz 4.345 milyon 
TL satış hasılatı ile, bir önceki yıla göre, 
konsolide satış hasılatını yüzde 42 artır-
mıştır. 186 milyon TL esas faaliyet karı 
elde ettiğimiz bu dönemde, 43 milyon 
TL net kâr sağladık. Net kârımızı bir 
önceki yıla göre yüzde 60 büyüterek 
anlamlı bir performans yakaladık. 2’si 
Samsun ve 1’i Çorlu’da olmak üzere 3 
fabrikamız bulunuyor. Yeni yatırımımız 
olan ve Samsun Organize Gıda Sanayi 
Bölgesi’nde Aralık 2019 yılında faaliyete 
geçirdiğimiz “50. Yıl Tesisi”mizle birlikte 
günde 2100 ton buğday öğütme kapa-
sitesine ulaştık. “50. Yıl Tesisi”miz için 
şimdiye kadar 25 milyon dolar yatırımda 

bulunduk. “50. Yıl Tesisi”, bizim için salt 
bir binadan ibaret değil. Burada bir kül-
tür güçlenmesi de gerçekleştiriyoruz. 
Üretim kapasitemizi ileriye götürecek 
tesisimiz, son teknoloji olarak tasar-
landı ve uygulandı. Hijyen şartlarını en 
üst noktaya taşıdığımız ve sektörümüz 
adına örnek gösterilecek tesisimiz, ül-
kemizin üretim gücüne uzun yıllar hiz-
met edecek altyapıya sahip. İddiamız, 
gıdada dünyada en yüksek standartlara 
sahip üretim tesisine sahip olmak. Pan-
demi döneminde de gıda sektörünün 
ne denli önemli olduğunu bir kez daha 
gördük. Buradaki hedefimiz; ilk olarak 
yüksek kalite standartlarında üretim 
gerçekleştirmek. Yılın son çeyreğinde 
tesisimizin 3. fazı da tamamlandığında, 
günlük 2700 tona ulaşan bir üretim ka-
pasitesi ortaya çıkacak. Gıda güvenliği 
açısında da bu kapasite çok önemli. 

İnsanların gıdaya ulaşırken, böyle bir 
tesisin çalışıyor ve hammadde depolu-
yor olması istikrar sağlıyor. 50. yılımızı 
geride bırakırken 100. yılda hedefimiz, 
Türkiye gibi önemli bir tarım ülkesinden, 
küresel alanda etkili bir tarımsal sanayi 
şirketi olabilmek. Bunun için durmadan 
çalışmaya, değer yaratmaya devam edi-
yoruz.

PAZAR PAYIMIZI YÜZDE 5 
SEVİYELERİNE YÜKSELTECEĞİZ

Sektörde	Ulusoy	Un,	borsada	işlem	
gören	ilk	şirket	oldu.	Aynı	zamanda	
en	yüksek	 ihracat	 rakamlarına	ula-
şan	şirketlerden	biri.	Ulusoy	Un’un	
sektör	üzerindeki	etkisini	ve	pazar-
dan	 aldığı	 payı	 değerlendirir	 misi-
niz?

Üretim faaliyetlerimizi, iç piyasa üretim-
den satış ve ihracat olarak iki bölüme 
ayırabiliriz. İç piyasa üretimden satış faa-
liyetlerimiz ülkemizin 7 bölgesinde ken-
di satış ekibimiz ile gerek fırın gerekse 
endüstriyel pazarda büyümeye devam 
ediyor. Özellikle perakende kanalında 
pandemi döneminde yoğun bir talep 
gerçekleşti. Biz de yeni fabrikamıza bu 
kanal için gerekli paketleme yatırım-
larını tamamladık. İlerleyen dönemde 
bu kanalda da faaliyetlerimizi artırmayı 
planlıyoruz. Şirketimizin henüz raflarda 
bir markasına çok sık rastlamasanız da 
bugün tükettiğiniz ekmek, pizza, kru-
vasan ya da simitte Ulusoy Un ürünü 
kullanılmaktadır. Yıllık 8 milyon ton un 
tüketimi gerçekleşen ülkemizde, pazar 
payımız yüzde 2 civarındadır. İstanbul 
Sanayi Odası verilerine göre, şirketimiz 
2019 yılı faaliyetlerine göre üretimden 
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satış verilerine göre, 380. sırada sektö-
ründe ise 3. sıradadır. Hedefimiz iler-
leyen dönemde pazar payımızı yüzde 
5 seviyelerine yükseltmektir. Bu bağ-
lamda; pazarlama ve satış faaliyetlerini 
daha planlı, etkin ve farklı ticari fırsatları 
da değerlendirebilmesi adına yüzde 100 
bağlı ortaklığımız olan Alfaway Gıda Sa-
nayi ve Ticaret A.Ş çatısı altında yeniden 
organize ettik. İlgili şirketimiz Ulusoy 
Un büyüme stratejileri çerçevesinde 
sektörün diğer hammadde girdilerinin 
de ticaretini yapabilecek şekilde, online 
ticareti de gündemine alarak yatırımla-
rına devam edecektir. 2020 yılında ger-
çekleştirdiğimiz ihracat geliri 51 milyon 
dolar. Bu başarılar sonrası hedefimiz 
ihracatta aldığımız yüzde 6’lık pazar pa-
yımızı kademeli olarak yüzde 10 seviye-
sine taşımaktır.

İŞ HAYATINDA TEORİK DEĞİL, 
PRATİK OLARAK ÖĞRENMENİN 
SONU YOK

Ulusoy	Un	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Dr.	Eren	Günhan	Ulusoy	olarak	Tür-
kiye’nin	en	genç	yöneticileri	arasın-
da	 yer	 alıyorsunuz.	 Gençliğiniz	 işi-
nize	nasıl	yansıyor,	ne	gibi	farklı	ve	
özgün	projelerle	 şirketinize	katma	
değerler	sağladınız?

Lisans eğitimini bitirdikten sonra Ulusoy 
Un Sanayi ve Ticaret AŞ.’nin Kurucu ve 
Onursal Başkanı babam Fahrettin Ulu-
soy’un da teşvikiyle Temmuz 2003’te 
şirketimizde ihracat bölümünde ça-
lışmaya başladım. İthalat - ihracat de-
partmanları ve genel müdürlük gibi 
görevleri üstlendiğim yıllarda Türkiye un 
sanayisinin özellikle Güneydoğu Asya ve 
Afrika pazarlarındaki payının artmasına 
ciddi katkılarım oldu. Türkiye’nin en eski 
sektörlerinden birinde aile şirketini ku-
rumsallaştıran ve Türkiye’de ilk kez bir 
un firmasının borsada işlem görmesini 
sağladık. Yerel menşeili bir firmayı ulu-
sal ölçekten uluslararası ölçeğe taşıdık. 
Ulusoy Un, bugün 5 kıtada 80’den faz-
la ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. 
Gerçekten de çalışmaya başladıktan 
sonra iş hayatının öğrenim hayatından 
çok farklı olduğunu gördüm. Çünkü iş 
hayatında teorik değil, pratik olarak 
öğrenmenin sonu yok. Deneyimsiz ol-

mama rağmen, yeni bir çalışan olarak 
öğrenme arzusuyla sadece bulundu-
ğum ihracat bölümünde değil, şirketin 
her bölümünde işlerin nasıl yürüdüğünü 
anlamaya çalıştım. Geçen 5 yılın sonun-
da, bir anlamda şirketin yüksek lisans 
programından mezun olmuş oldum. 
Çünkü birçok departmanı tanıdım ve 
öğrendim. 2008 yılında genel müdür-
lük görevine, 2010 yılında icra kurulu 
başkanlığına getirildim. 2015 yılında, 34 
yaşındayken yönetim kurulu başkanlı-
ğına seçildim. İstekli, sorumluluk almak 
isteyen gençlerin önünü açan şirket sa-
hipleri sayesinde, bu görevleri alma şan-
sına ulaşmış oldum. Bu vizyonun, şirket-
lerin kuşak geçişini gerçekleştirmesinde 
çok önemli olduğunu düşünüyorum.

İŞ HAYATI BİR YARIŞ

İcranın	başında	genç	yönetici	olma-
nın	 avantaj	 ve	 dezavantajı	 nedir?	
Genç	 isimlere	 nasıl	 bir	 tavsiyeniz	
olur?

Tecrübe ve bilgi birikiminin genç yöne-
ticilerde deneyimli yöneticilere nazaran 
daha sınırlı seviyelerde olabileceği aşi-
kardır fakat özellikle dijital çağın imkan 
ve yeniliklerine daha hızlı adapte olabil-
me adına sahip olunan dinamizmin son 
derece önemli olduğunu da belirtmek 
gerekiyor. CEO olma yolunda ilerleyen 
arkadaşlarıma öncelikle yenilikleri sü-
rekli takip etmelerini, kendilerini geliş-
tirmelerini ve ilk günkü heyecanlarını 
kaybetmeden işlerine dört elle sarıla-
rak çalışmalarını tavsiye ediyorum. Aynı 
zamanda zamanın ne kadar değerli bir 
kavram olduğunu unutmadan, her bir 
dakikalarını verimli kullansınlar. Bir işe 
başlamadan önce risk hesaplarını yapıp, 
girişimlerde bulunmaktan çekinmesin-
ler. İş hayatı bir yarış ve her zaman mev-
cut fırsatları, daha az riskle değerlendi-
rebilecek rakipler bulunuyor. Bu yüzden 
bilgi ve tecrübeye güvenip, risk hesabı 
da doğru yapıldıktan sonra zaman kay-
betmeden girişimde bulunmak başarıya 
giden yolu gösteriyor.

“50. YIL TESİSİ”MİZ, ŞU AN 
SEKTÖRÜMÜZÜN EN YENİLİKÇİ 
TESİSİ

Gelecekte	sektörün	evrileceği	nok-
ta	 ile	 ilgili	düşünceleriniz	ve	öngö-
rüleriniz	nedir?	

Dijitalleşme; gıda, içecek ve ambalajlı tü-
ketici ürünleri üreticilerinin, tüketicilerle 
daha fazla temas kurmasını sağlıyor, 
değişen tüketici davranışları ve taleple-
rine karşı daha çevik yanıt verebilmesi-
ni sağlıyor. Dijitalleşmede, bilgileri elde 
etmek kadar analiz etmek ve sonuçları 
karar süreçlerinde kullanmak da önemli. 
Tüketici ihtiyaçlarının tespiti ve tüketim 
alışkanlıklarındaki değişkenliklerin ön-
görülmesi gıda üreticilerinin pazardaki 
paylarını artıracaktır. Bu ihtiyaçların ek-
siksiz olarak karşılanması, sürdürülebilir 
olması ve hata payının minimal seviye-
ye indirilmesi ile üretim süreçlerinde 
operasyonel mükemmellik sağlanmış 
olacaktır. Tarım 4.0 ile el değmeden 
hijyenik üretim yapılması ve insan fak-
töründen kaynaklanan hataları ortadan 
kaldırarak gıda güvenliğini sağlamakta 
ve korumaktadır. Ar-Ge ve inovasyon 
da şirketimizin odaklandığı konuların 
başında geliyor. Tarımdaki ve dijitalleş-
medeki gelişmeleri yakından takip edip 
bunları şirket bünyemizde uygulamaya 
çalışıyoruz. Örneğin; “50. Yıl Tesisi”miz, 
şu an sektörümüzün en yenilikçi tesisi.
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EYÜBOĞLU HOBİ ÜRÜNLERİ, KALİTENİN VE GÜVENİN ADRESİ OLUYOR

Eyüboğlu	Çelik	ve	Hobi	Ürünleri	Satış	ve	Pazarlama	Müdürü	Batur	Eyüboğlu,	
kaliteden	ödün	vermeden	güvenli	ürünler	sunduklarını	ifade	etti.

Eyüboğlu Çelik ve Hobi Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti. Satış ve Pazarlama 
Müdürü Batur Eyüboğlu, “Dünya-
nın en iyi mikroskop üreticilerinden 
Celestron, tüm teknolojik geliş-
meleri yakından takip ederek yeni 
ürünlerini kullanıcılarına sunuyor.  
Örneğin; en son çıkan teleskop, en-
tegre Wi-Fi bağlantısı ile telefon ve 
tabletten kontrol edilebilme özel-
liğine sahip. Teknoloji bize “daha 
ne olabilir ki?” dedirtse de düşünce 
kapasitemizin çok daha ötesinde 
bir hızla değişiyor. Celestron 44314 
5MP FlipView Dijital Mikroskopu, 
çok yönlü ergonomik tasarımı, 
elde, düz bir yüzey üzerinde veya 
dahili metal standı ile kullanılabili-
yor. Dahili 5 MP sensörü ve 5-ele-
ment IR mercek yapılandırması ile 
incelenen objelerin yüksek çözü-
nürlüklü fotoğraf ve videolarını çe-
kebiliyor. Ayrıca ayarlanabilir 8 LED 
halka çekim için oldukça yüksek bir 
aydınlatma ile daha net görüntüler 
sunuyor” dedi.

CİHAZA 32 GB’A KADAR 
HERHANGİ BİR MİCRO SD 
KARTI TAKABİLİYORSUNUZ

Ürünün	 özellikleri	 hakkında	
bilgi	verir	misiniz?

Celestron’un dijital mikroskopta 
270 derece dönebilen 3’’ tam renkli 
TFT LCD ekran bulunuyor.  10x-120x 
büyütme (PC’de 300x e kadar) 
gücü sayesinde  böcek, para, bel-
geler, devre kartları, kum ve 3D 
örnekleri rahatlıkla görüntülenebi-
liyor. Şarj edilebilir lityum iyon pili 
(1050 mAh) ile uzun süre kullanım 
kolaylığı sağlıyor. Mikroskopta in-
celediğiniz objenin resimleri ve vi-
deoları kaydetmek isterseniz ciha-

za 32 GB’a kadar herhangi bir Micro 
SD kartı takabiliyorsunuz veya ve-
rilen USB kablosu ile cihazı bilgisa-
yarınıza bağlayabiliyorsunuz. 5 MP 
sensörü ve 5 element IR mercek 
yapılandırması ile objenin yüksek 
çözünürlüklü fotoğraf ve videoları-
nı çekebilirsiniz. Celestron Taşınabi-
lir Capture Pro yazılımını kullanarak 
görüntüler yakalayabilir ya da dahili 
video çıkış kablosu ile televizyon 
veya projektöre aktarabilirsiniz.

Meraklıları	 ürünü	 nerelerde,	
nasıl	ve	ne	şekilde	bulabilir?

Ürünü meraklıları İstanbul’da Mall 
of İstanbul ve Maltepe Piazza’da-
ki Hobix mağazalarında bulabilir. 
Şehir dışından almak isteyenler de 
internet sitesinden sipariş verebilir.

EYÜBOĞLU HOBİ 
ÜRÜNLERİ GÜVENCESİYLE

Üstün kalitesi ve ileri teknolojisi 
ile dünya çapında kullanıcılarının 
haklı takdir ve beğenisini toplayan 
Celestron; teleskop, dürbün, mik-
roskop ve aksesuar ürünleri ile Eyü-
boğlu Hobi Ürünleri güvencesiyle 
10 yılı aşkın süredir ülkemiz kullanı-
cılarına sunulmaktadır. Celestron, 
bugüne kadar ileri teknolojik geliş-
melere imza atmış bir firma olarak 
müşterilerine her zaman kaliteli 
ürünler sunmayı hedeflemektedir. 
Bilime ve gökyüzüne artan ilgi sa-
yesinde Celestron her zaman üstün 
servis anlayışı ve hizmet kalitesi ile 
çalışmalarına devam edecektir.
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AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI KOBİ’LER İÇİN NE İFADE EDİYOR?

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın KOBİ’ler için satır aralarını değerlendirdi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Turan ile İktisadi Kalkınma Vakfı İstanbul AB 
Bilgi Merkezi ve TÜRKONFED arasında ger-
çekleştirilen ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı de-
ğerlendirdik.

“AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI VE 
KOBİ’LER”

İktisadi	Kalkınma	Vakfı	İstanbul	AB	Bilgi	
Merkezi	 ve	 TÜRKONFED,	 Avrupa	 Ye-
şil	 Mutabakatı	 konusunda	 farkındalık	
yaratmak	ve	finansman	destekleri	hak-
kında	 iş	dünyasını	bilgilendirmek	üzere	
“Avrupa	 Yeşil	 Mutabakatı	 Finansman	
Destekleri”	 temalı	 bir	 webinar	 düzen-
ledi.	Avrupa	Yeşil	Mutabakatı	hakkında	
bilgi	verir	misiniz?

Dünyadaki kaynak kullanımı son 35 yılda üç 
kat arttı. Gezegenimizin kaynaklarını sorum-
suzca tükettik ve bunun neticesinde küresel 

ısınma ve iklim değişikliği kaynaklı ciddi krizler 
yaşıyoruz. Kaynak kıtlığı riskinde ciddi bir artış 
söz konusuyken mevcut ekonomik sistemin 
devamlılığı da pek mümkün görünmüyor. Ge-
lecek neslin ihtiyaçlarının gözetildiği, bugü-
nün ihtiyaçlarının dengeli şekilde karşılandığı 
sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah 
odaklı yeni bir vizyonun ortak akıl ile hayata 
geçmesi gerekiyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı 
(AYM) da 2050 yılına kadar Avrupa’yı iklim 
nötr hale getirmek ve ekonomik büyümenin 
kaynak kullanımından ayrıştırılarak Avrupa 
Birliği (AB) ekonomisinin sürdürülebilir olma-
sını sağlamak amacıyla 2019 yılında Avrupa 
Komisyonu tarafından yayımlandı. AYM kap-
samında, biyo-çeşitlilik, döngüsel ekonomi ve 
temiz hava konularına odaklanan stratejilerin 
yanı sıra sürdürülebilir gıda ve tarım uygula-
maları, inşaat ve sürdürülebilir ulaşım gibi be-
lirli sektörleri hedefleyen yol haritaları sunu-
luyor. Kaynak ve enerji verimliliğini artırmak 
üzere sunulacak finansman kaynaklarıyla 
da kimseyi geride bırakmadan, iklim nötr bir 
ekonomiye geçişin adil bir şekilde sağlanması 
amaçlanıyor.

“AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI 
FİNANSMAN DESTEKLERİ”

Tüm bunların yanında pandeminin de etkisiy-
le küresel ticaret pazarında rekabet koşulları 
git gide daha çetin bir hal alırken, bu zorluk-
ları aşmanın, dayanıklılığı artırmanın ve sürdü-
rülebilirliği sağlamanın yolunun ikiz dönüşüm 
olarak adlandırılan dijitalleşme ve yeşil dönü-
şümden geçtiğine inanıyor, bu kapsamda çe-
şitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz 
nisan ayında yeşil dönüşüm sürecini KOBİ’ler 
çerçevesinde değerlendirmek üzere “Av-
rupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ’ler” başlıklı 
bir rapor yayımladık. İktisadi Kalkınma Vakfı 
İstanbul AB Bilgi Merkezi ile düzenlediğimiz 
“Avrupa Yeşil Mutabakatı Finansman Des-
tekleri” temalı webinar’da ise hem yeşil dönü-
şümü anlattık hem de bu alandaki destek ve 
teşvikler hakkında bilgi verdik. Önümüzdeki 
dönemde de AYM çerçevesinde bilgi paylaşı-
mı ve farkındalık artıran etkinlikler yapacağız. 

KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuklarına rehber-
lik etmek için kurduğumuz Dijital Dönüşüm 
Merkezi gibi Yeşil Dönüşüm Merkezi ile ilgili 
projeleri de hayata geçireceğiz. KOBİ’lerin ye-
şil dönüşüm yolculuklarına rehberlik ederken, 
eğitimden mentorluk süreçlerine ve teknik 
hizmet alımlarına uzanan kapsamlı bir proje 
üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.

KOBİ’LERİMİZİN EKONOMİYE 
SAĞLADIĞI KATKININ ARTARAK 
DEVAM ETMESİ
 
KOBİ’ler	Avrupa	Yeşil	Mutabakatı’ndan	
nasıl	ve	ne	şekilde	istifade	edecek?

AYM’ye uyum çerçevesinde sağlanacak kay-
nak verimliliği ile çevre üzerindeki etkilerin mi-
nimize edilerek, kaynakların sürdürülebilir bir 
şekilde kullanılması ve daha az girdi ile daha 
çok üretim yapılması hedefleniyor. Bu da iş 
dünyası için çok önemli bir fırsat. Sürdürülebi-
lir kalkınma ve rekabetçilikte oyunun kendisi-
ni değiştiren ikiz dönüşüm süreci dışında kal-
ma lüksümüz yok. İhracatımızın yüzde 40’ını 
gerçekleştiren KOBİ’lerimizin ekonomiye 
sağladığı katkının artarak devam etmesi ve 
en büyük pazarımız AB’de rakiplerimizle eşit 
şartlarda mücadele etmenin yolu yeşil dönü-
şüm sürecine uyum sağlamaktan geçiyor. 

SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ 
(SKD)

Ancak bu fırsatlar ile risklerden de bahsetme-
miz gerekir. Özellikle AYM kapsamında ha-
yata geçirilecek Sınırda Karbon Düzenlemesi 
(SKD) ile maruz kalınacak vergi ve ek mali-
yetler önümüzdeki dönemde özellikle büyük 
ölçekli firmalar için önemli bir maliyet unsuru 
olabilecek. Bu durum yalnızca büyük ölçekli 
firmaları değil onların en büyük tedarikçisi 
konumunda olan KOBİ’leri de etkileyecek. 
Riskleri azaltmanın etkin bir yolu; finansman, 
yasal mevzuat ve gerekli altyapı dahil bugün-
den hazırlık yapmaktan geçiyor. Çünkü 2018 
rakamları baz alınarak yapılan hesaplamalar, 
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AB’ye ihracatta karbon düzenlemesi vergi 
maliyeti yükünün yıllık 1,8 milyar Euro’ya ka-
dar çıkacağını gösteriyor. 

KOBİ’LERİMİZ BİR ÜRÜNÜ 
SATMAK İÇİN ARTIK YALNIZCA 
KALİTENİN YETERLİ OLMADIĞININ 
FARKINA VARMAK DURUMUNDA 

TÜRKONFED	 olarak	 buradaki	 amacınız	
nedir,	çalışmalarınız	hakkında	bilgi	verir	
misiniz?

TÜRKONFED olarak ilk etapta yakın zaman-
da detaylarının netleşmesi beklenen SKD’ye 
odaklanıyoruz. Çünkü SKD ile karbon yoğun-
luğu fazla olan ürünlerin pahalılaştırılması, 
AB ve diğer ülkelerde sürdürülebilir ürünlerin 
üretiminin yaygınlaşması da gündemde. Do-
layısıyla sürdürülebilirlik iş dünyasının önce-
likli gündem maddelerinden biri olmak duru-
munda ancak bu alandaki farkındalığın henüz 
arzu ettiğimiz düzeyde olmadığını söylemek 
mümkün. İş dünyamız, özellikle KOBİ’lerimiz 
bir ürünü satmak için artık yalnızca kalitenin 
yeterli olmadığının farkına varmak durumun-
da. Kalitenin yanında çevresel faktörler, üre-
timin devamlılığı, tedarik gibi pek çok faktör 
devreye giriyor. TÜRKONFED olarak biz de 
bu kapsamda gerek konfederasyon olarak 
gerekse kapsayıcı iş birlikleri ile KOBİ’lerin 
farkındalıklarını artırmaya yönelik projeler ge-
liştiriyor, çevrim içi eğitim ve etkinlik serileri 
düzenliyoruz. Bununla birlikte biz AYM’nin 
bir büyüme stratejisi olarak kurgulanması ve 
bunu yaparken de KOBİ’lerin mevcut kırılgan-
lıklarının düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Bunun için gerekli politikalar; yüksek tekno-
loji, yüksek verimlilik ve yüksek katma değeri 
hedefleyen bir amaç doğrultusunda oluştu-
rulmalı. Bununla birlikte AYM’nin, AB-Türkiye 
arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
sürecinde KOBİ’ler perspektifi ile ele alınması 
da en doğru ve kapsamlı çözüm alanı olarak 
görünüyor. 

YEŞİL DÖNÜŞÜMDE İŞ 
DÜNYASININ FİNANS 
KAYNAKLARINI ÇEŞİTLENDİRMESİ 
ÇOK ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ

Türkiye, Avrupa Birliği’nin en büyük ihracat 
pazarı ve ithalatçısı konumunda. İhracatımı-
zın sekteye uğramaması ve rekabetçilikte 
geri kalmamak için iş dünyasının yeşil dönüşü-

mün gereklilikleri için ihtiyaç duyduğu yatırımı 
finanse etmesi gerekiyor. Ülkemizdeki bazı 
bankalar termik santral projelerini finansa 
etmeme yönünde karar aldı. Dünya Bankası, 
2023’ten itibaren Paris İklim Anlaşması’na 
uymayan projeleri finanse etmeyeceğini 
açıkladı ve Avrupa Yatırım Bankası da finan-
se edeceği altyapı projelerinde karbon emis-
yonlarını azaltma hedefi aradığını belirtti. AB, 
2030’a kadar Yeşil Mutabakat hedeflerine 
ulaşılmasına yönelik olarak yeşil teknolojileri 
geliştirmek ve adil dönüşümü kolaylaştırmak 
için 750 milyar Euro’luk Yeni Nesil Avrupa 
Fonu oluşturdu. Bu fonun yüzde 30’u yeşil, 
yüzde 20’si de dijital dönüşüm için kullanıla-
cak. AB’nin 2021-2027 ortak bütçesi olan 1,8 
trilyon Euro’nun üçte biri yeşil dönüşüme 
ayrılacak. Bu fonlardan devletler yararlana-
bildiği gibi iş dünyası örgütleri ve STK’ların da 

yararlanması söz konusu. Yeşil dönüşümde 
iş dünyasının finans kaynaklarını çeşitlendir-
mesi çok önemli bir ihtiyaç. Ülkemizin Ek-1 
ülkesi olarak yer aldığı için imzaladığı halde 
TBMM’de onaylamadığından dolayı dahil ol-
madığı Paris İklim Anlaşması, finans kaynak-
larına erişim için ön koşul olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu konunun adil bir şekilde çözüle-
rek iş dünyamızın ve özellikle ihracat odaklı 
KOBİ’lerimizin bu fonlardan yararlanmasının 
önünü açmak gerekiyor. Türkiye’nin yeşil 
ekonomiye geçişi esas alan, dijitalleşmeyi bir 
kaldıraç olarak kullanan, yeni girişimleri des-
tekleyen, araştırma-geliştirme çalışmalarının 
önünü açan, KOBİ’lerin direncini artıran ve 
kapasitelerini geliştiren, küresel ekonomide 
etkin bir aktör olmayı hedefleyen, ‘yeni bir 
ufka ve yeni bir stratejiye’ ihtiyacı olduğunu 
düşünüyoruz.
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ÖZYURT: VİTA OLARAK AR-GE’YE BÜYÜK ÖNEM VERİYOR, 
YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Aymar	 Genel	Müdürü	Nihat	Özyurt,	
“Bireysel	 tüketicilere	 yönelik	 olarak	
bitkisel	 susuz	 yağ,	 EDT	pazarına	 yö-
nelik	ise	kızartmalık	ve	baklavalık	yağ	
ürünleri	üretiyoruz.	Kısa	zaman	önce	
Vita	 Tereyağı	 Lezzeti	 ve	 Vita	 Kova	
grubu	ürünlerini	pazara	sunduk.	Vita,	
tamamen	 doğal	 yöntemlerle	 üretili-
yor.	 Üretim	 esnasında	 hiçbir	 kimya-
sal	işlemden	geçmediği	için	trans	yağ	
içermiyor.	 İlave	 olarak	 bünyesinde	
hiçbir	katkı	maddesi	bulunmuyor	ve	
yüzde	 100	 bitkisel	 yağlardan	 üretili-
yor.	 Ayrıca,	 vegan	 olma	 özelliği	 de	
taşıyor”	dedi.

Aymar Genel Müdürü Nihat Özyurt, Vi-
ta’nın ar-ge’ye büyük önem verdiğini ifade 
etti.

Çocukluğumuzun	 markalarından	

Vita,	 nasıl	 ve	 ne	 şekilde	 yenilendi?	
İmajında	ne	gibi	değişiklikler	oldu?

Vita, 1950’li yıllardan bu yana Türkiye bit-
kisel yağ sektörünün en önemli markası. 
Birkaç nesil için bitkisel yağ denince akla 
ilk gelen markalardan biri. Markamızla 
ilgili yaptığımız araştırmalarda gördük ki 
tüketicilerin ilk algısı, sizin de bahsettiğiniz 
gibi “Bizi çocukluğumuza götürdü, lezzet-
li anne/anneanne yemeklerini hatırlattı” 
şeklinde nostaljik anılar oluyor. 
Ayrıca sadece lezzetiyle değil ikonik am-
balajıyla da senelerdir hafızalarımızda yer 
alan bir marka. Biz de böyle köklü bir mar-
ka algısı olan Vita’nın yeni imajını oluştu-
rurken, “çocukluğumuzdaki Vita”dan, 70 
yıllık geçmişimizden uzaklaşmadan, daha 
modern ve enerjik bir kimliğe kavuşmak 
için çalıştık.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA VİTA, 
ARANAN BİR MARKA OLACAK

Müşteri	 profilinize	 baktığınızda	 eski	
Vita	ile	yeni	Vita’nın	hedef	kitlesi	fark-
lılaştı	mı?	Vita’yı	kimler	tercih	ediyor?

Hedef kitlemizi tüm Türkiye olarak özet-
leyebiliriz. Lezzetli yağ tüketmek isteyen 
herkes bizim hedef kitlemizdir. Vita mar-
kalı ürünlerimizi bölgesel bayilerimiz ara-
cılığıyla yurt genelindeki yerel marketlere, 
şarküteri, bakkal ve EDT noktalarına ulaş-
tırıyoruz. Ürünlerimiz şu anda BİM, Şok, 
Metro ve Tarım Kredi marketlerinde satılı-
yor. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte Vita mar-
kasının yurt genelindeki satış noktalarının 
çoğunda yer alma-
sını ve ürünlerimi-
zin tüketici tarafın-
dan aranan ürünler 
haline gelmesini 
amaçlıyoruz. Ürün-
lerimizin yakın za-
manda diğer zincir 
market raflarında 
da yer alması için 
çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz.

75 ÜLKEYE ULAŞMAYI HEDEF 
KOYDUK

Büyüme	hedefleriniz	ve	yatırımlarınız	
hakkında	bilgi	verir	misiniz?

2020 yılında yüzde 55’lik büyüme gerçek-
leştirdik. Her yıl ciromuzun yüzde 3’ünü 
Ar-Ge’ye yatırıyoruz. Önümüzdeki 3 yılda 
Vita markalı satışlarımızı 3 katına çıkarma-
yı hedefliyoruz. Aymar markalı satışlarımı-
zı da her yıl yüzde 10 oranında artırmayı 
amaçlıyoruz.

Yenilenen yüzümüzle birlikte ihracat pa-
zarlarımızı da genişleterek 75 ülkeye ulaş-
mayı hedef koyduk. Afrika ve Güney Ame-
rika ülkeleri hedef pazarlarımız arasında 
yer alıyor.  

Yıllık	üretim	kapasiteniz	ve	pazardaki	
payınız	nedir?	Pazardaki	payınızı	nasıl	
artırmayı	hedefliyorsunuz?

Tekirdağ Çorlu’da yer alan fabrikamızda 
yıllık 50 bin tonluk üretim kapasitemiz 
bulunuyor. 2021 yıl sonuna kadar bu ka-
pasitemizi daha da artırmayı planlıyoruz. 
Pandemi döneminde tabii ki her sektörde 
olduğu gibi yağ sektörü olarak bizler de 
olumlu ve olumsuz etkiler yaşadık. Pande-
minin başında yaşanan izolasyon süreci ve 
evlere kapanmamız yağ sektörüne olan 
talebi de artırdı. 2020’nin ikinci çeyreği 
itibariyle ciddi bir talep artışı yaşadık. Ta-
lep artışının 2021’in ilk iki çeyreğine kadar 
devam ettiğini ve bu talep artışının devam 
edeceğini öngörüyoruz.
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SZN AHŞAP OLARAK YATIRIM ODAKLIYIZ, EN KALİTELİYİ ÜRETİYORUZ

SZN	Wood	 Concept	 Genel	Müdürü	
Emre	Sözen,	“SZN	Ahşap	olarak	ya-
tırım	 odaklıyız,	 en	 kaliteliyi	 üretiyo-
ruz”	dedi.

SZN Wood Concept Genel Müdürü Emre 
Sözen, “Firmamız 1953 yılında Trab-
zon’da kerestecilik faaliyetleri yürütmek 
üzere kuruldu. O günden bu yana da 
kerestecilik faaliyetlerini aksatmadan 
devam ettiriyor. SZN WOOD, 2016 yılın-
da ulusal ve uluslararası pazarda “doğal 
ahşap mobilya” trendini yakalamak adı-
na oluşturduğumuz bir marka. SZN WO-
OD’u rakiplerinden ayıran en önemli özel-
lik; tomruktan mobilyaya kadar üretimin 
tamamının bizim elimizde olması. Bu bize 
tüm pazarlarda ciddi avantaj sağlayan bir 
özellik. Ayrıca kalite standartlarımızı da 
koruyabildiğimiz bir özellik. Ürettiğimiz 
ürünlerde ahşap görünümlü her şeyin 
%100 “doğal ahşap” olmasına dikkat edi-
yoruz ve bundan kesinlikle taviz vermiyo-
ruz. Ürettiğimiz mobilyalarda çekmece 
arkalıkları dahil doğal ahşaptır” dedi.

TÜM İÇ MEKAN MOBİLYALARIN 
ÜRETİM VE SATIŞINI 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Ürünleriniz,	 ürün	 kaliteniz	 ve	 ürün	
gamınız,	 çeşitleriniz	 hakkında	 bilgi	
verir	misiniz?

Masa ve sandalye yanında, kitaplık, orta 
sehpa, zigon takımlar, tv üntesi, konsol, 
yatak odaları, ahşap duvar kaplamaları, 

şaraplık, berjer, koltuk vb… hemen he-
men tüm iç mekan mobilyaların üretim 
ve satışını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 
8000 m3 tomruk hammaddesi üretim 
kapasitemiz var.

TÜRKİYE’NİN İLK 
ENTEGRE “DOĞAL AHŞAP 
MOBİLYA” FABRİKASINI 
TAMAMLAYACAĞIZ

Hedef	 ve	 yatırımlarınız	 hakkında	
bilgi	verir	misiniz?

Önceliğimiz belirli hacme sahip bayiler 
bulmak. Şu an Avrupa’da 5 ülkede bayimiz 
var ve onlarla birlikte hareket ediyoruz. 
Gelişmeleri takip ettiğimizde bu sayının 
her geçen gün artacağına inanıyoruz. 
2023’ün ilk çeyreğinde, temellerini 
yeni attığımız 10.000m2’lik bir alanda, 
bildiğim kadarıyla Türkiye’nin ilk entegre 
“Doğal Ahşap Mobilya” fabrikasını 
tamamlayacağız. Uzun vadede ise 
kendine has bir tarzı olan doğal ahşap 
mobilya markamızla ülkemizi uluslararası 
pazarda en iyi şekilde temsil edeceğiz.
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VİZYON 100 ÇALIŞMALARI İLE SEKTÖRE IŞIK TUTUYOR

Vizyon 100 kurucu üyesi Bülent Kutlu, dijital çağın gerçek anlamda başladığını, 
yöneticilerin ‘iyi eleman’ seçmeleri gerektiğini ifade etti.

Vizyon 100 kurucu üyesi Bülent Kut-
lu, “Vizyon 100 büyük oranı genel 
müdür (CEO) , belli bir oranı da 

önemli holding ve kurumların genel mü-
dür yardımcılarından olmak üzere yak-
laşık 300 üst düzey yöneticiden oluşan, 
dijital dönüşüm ve şirketler arası işbir-
liklerini merkeze alan iletişim ve etkinlik 
platformudur. Faaliyetlerine 2017 yılında 
başlamıştır. Platform 2021 yılında 5. Dö-
nem faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 
Platform şu ana kadar her birisinde orta-
lama 150 yöneticinin katıldığı 20’yi aşkın 
sayıda yüz yüze, her birisinde ortalama 
250 üst düzeyin katıldığı 2 adet Dijital 
CEO ve Liderler zirvesi gerçekleştirmiştir.  
3. Zirve 8 Eylül 2021 Çarşamba akşamında 
yaklaşık 200 CEO/Genel Müdür katılımıyla 
gerçekleşecektir. ‘Dijital CEO’ ve ‘Dijital 
CxO’ markalarının da sahibi olan plat-
form 2020 yılı ve 2021 yılı ilk çeyreğinde 
40’ı aşan sayıda sanal toplantı gerçekleş-
tirmiştir. Her bir toplantıda 10 üst düzey 
yöneticinin yer aldığı toplantılar sonucun-

da 400’e yakın yönetici pandemi sonrası 
dönem için fikirlerini paylaşmışlardır. Bu 
toplantılar sonucunda Dijital CEO I. Dö-
nem ve II. Dönem raporları, Dijital CxO  
I. Dönem ve II. Dönem raporları yayım-
lanmıştır. Platform şu ana kadar 3 adet 
kitap yayımlamıştır. Her bir kitapta 100’ü 
aşkın sayıda üst düzey yöneticinin görüş 
sayfasına yer verilmiştir. Kitapların dijital 
kopyalarına internetteki adreslerimize 
ulaşmak mümkündür” dedi.

FARKLI KURUMLARDAN 300 
YÖNETİCİ BİR ARAYA GETİRİLDİ

Vizyon	 100	çatısı	 altında	Dijital	CEO	
ve	Dijital	CxO	başlıklarında	40	sanal	
toplantı	gerçekleştirdiniz.	Neler	ko-
nuştunuz,	 ne	 gibi	 sonuçlar	 ortaya	
çıktı	değerlendirir	misiniz?

Vizyon 100 platformu olarak Mayıs 
2020-Mayıs 2021 döneminde Dijital CEO 

ve Dijital CxO başlıklarında 40 sanal top-
lantı yapıldı. Bu sanal toplantıların her bi-
rine yaklaşık 10 yönetici katıldı. Böylelikle 
büyük çoğunluğu CEO ve Genel Müdür 
olmak üzere farklı kurumlardan 300 yö-
netici bir araya getirilmiş oldu. Sanal top-
lantılarda pandemi de şirketlerimiz neler 
yaşadılar, nasıl çözümler buldular ve 
pandemi sonrasına döneme nasıl hazırla-
nıyorlar gibi konularda cevaplar alınmaya 
çalışıldı. Her bir toplantıda veriye dayalı 
sonuçlar elde etmek için 2 soruluk canlı 
anketler yapıldı. Bu toplantılar sonunda 4 
adet rapor yayımlandı. 

‘DİJİTAL ÇAĞ’ GERÇEK 
ANLAMDA BAŞLADI

Toplantılarda neler konuşulduğunu özet-
lemek gerekirse şirketlerimiz “Hibrit Ça-
lışma”, “Yeni Liderlik Anlayışı”, “Hızlı ve 
Çevik Olmaya Yatırım”, “Hızlı Adaptas-
yon”, “Çoklu Beceriye Sahip Çalışanlar”, 
“Dijital ve Kültürel Dönüşüm”, “Değişen 
Müşteri Deneyimi”, “Sürdürülebilirlik” 
ve “Z Kuşağı” konularını pandemi son-
rası dönemde daha fazla ele alacaklar 
gibi görünüyor. Özetle pandemi öncesi 
döneme hiçbir şey olmamış gibi dönüle-
meyecek. Hızlı ve çevik olan şirketlerin 
büyük olanları yutacağı bir dönemdeyiz 
artık. Dijital Çağ gerçek anlamda başladı 
diyebiliriz.

YENİ DÖNEMDE BU MESLEKLER 
TERCİH EDİLECEK

Yeni	 dönemde	 hangi	 mesleklere	
daha	 fazla	 ihtiyaç	 duyulacak.	 Özel-
likle	iş	bulmak	isteyen	üniversite	ter-
cihi	yapacak	gençlere	hangi	tüyoları	
vermek	istersiniz?

Pandemi etkisiyle tahmin edilebildiği üze-
re bazı sektörler diğer sektörlere göre 
avantajlı hale gelmişlerdir. «Sağlık», «Te-
lekom», «Bilişim ve Teknoloji», «Gıda», 
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«Ambalaj», «Kimya», «Temizlik Ürünle-
ri», «Zincir Market», «Enerji», «E-ticaret», 
«Kargo ve Lojistik», «Şans Oyunları ve 
Çevrimiçi Bahis », «Sigorta», «E-oyun» ve 
«Finans» sektörlerinde faaliyet gösteren 
kurumlar ekonomik büyüme açısından di-
ğer sektörlerde yer alan kurumlara göre 
daha şanslı durumdadırlar. İş bulmak is-
teyen gençlerimiz bu sektörlerde hangi 
ihtiyaçların daha fazla olacağını düşüne-
rek hareket etmeliler. Bunların ötesinde 
yazılım, dijital dönüşüm, e-ticaret, veri 
analitiği, sağlık, psikoloji gibi alanlardaki 
mesleklerin çok öne çıkacağını ön görü-
yoruz. Gençlerimiz üniversite tercihle-
rinde bunlara da dikkat etmeliler. Dev-
letlerin yukarıda belirtilen bu sektörlere 
önümüzdeki dönem daha fazla yatırım 
yapacakları hesaba katıldığında “Tekno-
loji Girişimleri”ne odaklanan gençlerimi-
zin daha şanslı olacaklarını düşünüyoruz. 

PANDEMİYE HAZIRLIKSIZ 
YAKALANAN FİRMALAR 
ÇALIŞANLARINA 
SORUMLULUĞUNU YERİNE 
GETİRMEDİ

“Yapılan	 anketlere	 göre	 çalışanlar	
pandemi	 döneminde	 şirketlerin	
kendilerini	desteklemediği	yönünde	
görüş	 bildirmişlerdir.	 Zorlu	 süreçte	
kendileriyle	 yeterince	 ilgilenilmedi-
ği,	 şirket	 içerisinde	 çalışanlar	 ara-
sında	 ayrımlar	 yapıldığı,	 psikolojik	
desteğin	 yeterince	 yapılmadığı,	 ile-
tişimlerin	 düzgün	 ve	 etkin	 şekilde	
yürütülmediğini	 ifade	 etmişlerdir”	
diyorsunuz.	 Konuyu	 değerlendirir	
misiniz	?

Burada aslında ifade edilmek istenen 
nokta pandemiye hazırlıksız yakalanan 
şirketlerin özellikle çalışanların motivas-
yonu konusunda yetersiz kalmalarıdır. 
Elbette bu anket sonuçları sektörlere, şir-
ketlere ve hatta fonksiyonlara göre fark-

lılık gösterecektir. Bununla birlikte genel 
durum pandemi de şirketlerin büyük 
çoğunluğunun hazırlıksız yakalanmaları 
ve böyle bir durumda neler yapacakları 
konusunda düşünmedikleri için bu ani 
değişim karşısında refleks olarak ticari 
kaygıları ön tarafa almış ve çalışanları geri 
plana itmiş olmaları şeklindedir. Pande-
mi etkisiyle geride kalan yaklaşık 2 yıllık 
zaman içerisinde birçok yeni çalışan işe 
başlamış ama ofise gidememiştir. Saha-
da bulunmak zorunda olan çalışanlar ise 
risk alarak ofis ya da sahada çalışmaya 
devam etmiştir. Bazı sektörler aşırı kü-
çülürken bilişim, e-ticaret ve lojistik gibi 
bazı sektörlere aşırı yüklenmeler olmuş 
bu sektörlerdeki çalışanlar fazla mesai 
nedeniyle mutsuz olmuşlardır. Şirket 
içerisindeki sanal toplantıların sürekli ve 
zamandan bağımsız yapılması çalışanları 
oldukça zorlamıştır. Uzaktan çalışmaya 
uygun olmayan ev ortamları da çalışanla-
rın motivasyonunu düşürmüştür. Sosyal-
leşme ihtiyacının giderilememesi tüm bu 
olumsuz durumlarının etkilerini daha da 
büyütmüştür.      

“İYİ ÇALIŞAN SEÇ, İYİ PARA VER. 
ÇÜNKÜ KÖTÜ ÇALIŞAN SANA 
PAHALIYA MAL OLUR”

Mikrofonu	kime	uzatsam	“En	büyük	
yatırımı	 çalışanlarımıza	 yapıyoruz.	
Şu	kadar	mühendis,	şu	kadar	beyaz	
yaka	var”	diye	söylemlerde	bulunu-

yorlar.	 Kriz	 benzeri	 ilk	 dalgada	 da	
bu	 sözde	 yatırım	 yapılan	 çalışanlar	
ve	 beyaz	 yaka	 ilk	 olarak	 işten	 çıka-
rılıyorlar.	 Buradan	 özellikle	 işveren,	
patronlar,	 CEO’lara	neler	 demek	 is-
tersiniz?

Bir canlı yaşamıyla ilgili bir tehlikeyle karşı 
karşıya kaldığında savunma ya da tehlike-
den hızla uzaklaşma refleksini gösterir. 
Her ne şekilde yaparsa yapsın mutlaka 
bir refleks gösterir. Tehlikenin nereden 
geleceğini önceden anlayabilirse ken-
disini zor durumdan kurtarma ihtimali 
artar. Tehlikenin nereden gelebileceğini 
anlayarak önceden hazırlık yaparsa zor 
durumdan kolayca kurtulur. Şirketlerin 
durumları da canlıların hayatta kalma ref-
leksiyle benzerlikler gösterir. Kriz duru-
muyla baş başa kalan hazırlıksız bir şirket 
doğal olarak ayakta kalmak için çalışanlar 
için mutsuz durumları daha fazla oranda 
ortaya çıkaracaktır.  Adapte yeteneği 
yüksek, kriz durumlarına karşı hazırlıklı 
şirketler ise aksine tehdidi fırsata çevirip 
diğerlerinden bir adım öne geçecekler-
dir. Düşmeyi bilen şirketler, ayağa kalk-
mayı da bileceklerdir. Yeni dönem hızlı ve 
çevik olma dönemidir. Yeni döneme uy-
gun olmadıklarını düşündükleri çalışanlar 
için tepe yöneticiler birtakım tasarrufta 
bulunabilirler. Bunu anlayabiliriz. Fakat 
bu aynı zamanda demek oluyor ki çalışan 
seçiminde bazı yanlışlıklar yapılmış. Tepe 
yöneticiler öncelikle çalışan seçiminde 
çok titiz davranarak doğru yöntemlerle, 
doğru çalışanları işe almalılar. Bizim öne-
rimiz yeni döneme uygun olmaları için 
çalışanlarına daha fazla yatırım yapmaları 
yönündedir. Bu soruya cevabımızı Vehbi 
Koç’un şu güzel cümlesiyle bitirebiliriz 
“İyi çalışan seç, iyi para ver. Çünkü kötü 
çalışan sana pahalıya mal olur.” 
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ZYXEL, YENİLİKLERİ İLE MÜŞTERİLERİNDEN TAM NOT ALIYOR

Zyxel Networks Türkiye, Benelux ve Ortadoğu Bölgesi Marka ve Pazarlama Müdürü Özden Aliyagiç 
Uyar, yeniliklerin yıl boyunca süreceğini ifade ediyor.

Zyxel Networks Türkiye, Benelux ve Or-
tadoğu Bölgesi Marka ve Pazarlama Mü-
dürü Özden Aliyagiç Uyar, Zyxel tanıtımı 
ile alakalı olarak şunları söyledi: “Zyxel, 
inovasyon ve müşteri merkezli hizmet 
anlayışıyla yaklaşık 30 yıldır iş yeri ve ev 
kullanıcılarını internete bağlayan Tayvan 
menşeli bir network firması. Kurulduğu 
1989 yılında analog modemleri kullanır-
ken, bugün hızlı, güvenilir ve sağlam ağ 
çözümleri sunmak için yapay zeka ve 
buluttan faydalanıyor.  Global bağlantı 
sağlayan 100 milyon cihaz ve çözümle-
ri ile daha verimli hale gelen 1 milyon iş 
yerine 150 ülkede hizmet veren Zyxel 
Networks, uluslararası çaptaki öncü mar-
kalar arasında yer alarak, iletişim pazarın-
da global bir güç olmaya devam ediyor. 
Geleceğin ağlarını kurmak için modern iş 
yerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve kurum-
ların potansiyelini açığa çıkarmasına yar-
dımcı olan Zyxel Networks, işi, eğlenceyi 
ve hayatı kolaylaştırıyor.”

GÜVENLİK VE GİZLİLİK

Tercih	edilmenizdeki	nedenler	neler-
dir?	Rakiplerinizden	hangi	konularda	
farklılık	gösteriyorsunuz?

Ağ ürünleri ve teknolojilerindeki uzman-
lığımız ve bu alanlarda sunduğumuz ye-
nilikçi ve esnek çözümler kullanıcılarımız 
tarafından tercih edilmemizde en önemli 
etkenler. Koronavirüs pandemisi ile yap-
tığımız işin ne kadar değerli olduğunu 
hissettik. Ürünlerimiz internet bağlantı-
nızın potansiyelinden en yüksek şekilde 
faydalanmanızı sağlarken, güvenlik ve 
gizlilik konusunda da var olan en yüksek 
standartları sunuyor. Bahsettiğim bu 
özellikler konusunda ürünlerimiz üze-
rinden birkaç detay vermek isterim. Ör-
neğin VPN serisi ürünlerimizle şirketler 
kurumsal ağa güvenli olduğu kadar kolay 
bir şekilde bağlanarak, işlerini kesintisiz 
sürdürebiliyorlar. İşletmelere esneklik ve 
maliyet avantajı sağlayan bulut tabanlı ağ 
çözümümüz Nebula ise, evden çalışma 
sürecinde arızalı veya müdahale edilmesi 
gereken cihazlara uzaktan erişim sağla-
yarak yönetebilme olanağı vererek, bilgi 

işlem yöneticilerine kolaylık sağlıyor.

MÜŞTERİLERİMİZE İHTİYAÇ 
DUYDUKLARI ESNEKLİĞİ 
SAĞLIYOR

Müşterilerinize	 hangi	 katma	 değer-
leri	sunuyorsunuz?

Güvenlik, yapay zeka ve bulut destekli ev 
ve iş çözümleri alanında lider şirket ola-
rak geniş ürün ve hizmet yelpazemizle 
bireylerin ve kurumların her zaman ya-
nındayız. Son dönemde bulut bilişim ve 
uzaktan yönetilebilen hizmetlere karşı il-
ginin artmasıyla, Nebula platformumuza 
ağırlık vermeye başladık. Başlarda access 
point’lerimiz ve switch’lerimiz için uzak-
tan kurulum, yönetim ve sorun giderme 
işlevini gören Nebula, zamanla kademeli 
olarak artan özellikleriyle artık müşterile-
rin ve yönetilen hizmetler sağlayıcılarının 
çoklu ağda tam kontrol sahibi olduğu 
son derece güçlü ve becerikli bir platfor-
ma dönüştü. Nebula platformumuz WiFi 
6 access point’lerimiz ve USG security 
gateway’lerimizle de uyumlu çalışarak 
müşterilerimize ihtiyaç duydukları esnek-
liği sağlıyor.

SİBER GÜVENLİĞİ BULUTA 
TAŞIYORUZ

Bulut tabanlı firewall’lar ile siber güven-
liği buluta taşıyoruz. Son 10 yılda dünya-
nın dört bir yanındaki kurumları koruyan 
USG firewall’larımız, bugün bile network 
gateway’de mükemmel koruma sağlıyor. 
USG’nin devamı niteliğindeki yeni USG 
FLEX serisiyse, küçük ve orta ölçekli iş-
letmelerin ağlarına yüksek bağlanabilirlik 
ve güvenlik sağlıyor. Platformumuz, 1,25 
kata kadar daha iyi firewall performansı 
ve 5 kat daha fazla UTM performans ka-
zancı kapasitesine sahip. USG FLEX Serisi 
uzaktan veya evden çalışanlara güvenli 
ağ erişimi sağlamak için ideal bir çözüm 
olan IPSec, SSL ve L2TP tabanlı VPN’leri 

(Sanal Özel Ağ) destekliyor. Sıfır konfigü-
rasyon içeren uzaktan erişim, çalışanların 
BT desteği olmadan ofis VPN bağlantıla-
rını kurmalarını daha kolay hale getirerek 
karmaşık kurulum zorluklarını ortadan 
kaldırıyor. 

AKILLI ANTEN TEKNOLOJİSİNE 
SAHİP WIFI 6 ACCESS POINT

Zyxel olarak akıllı anten teknolojisine sa-
hip WiFi 6 access point’ler geliştiriyoruz. 
Bunlar arasından WAX650S access point, 
piyasada akıllı anten teknolojisine sahip 
WiFi 6 access point’lerin öncülerinden 
birisi olma özelliğini taşıyor. Akıllı anten, 
yüksek sinyal gücü ve bağlantı hızı de-
neyimini sağlamak için frekansı sürekli 
tarayarak en iyi sinyali arıyor. Daha güçlü 
sinyal bulduğunda, otomatik olarak bu 
sinyale geçiş yapıyor. Tüm bunlar mikro 
saniyeler içerisinde olup biten, tamamen 
görünmez bir süreçtir. Bu sayede, tüm 
kullanıcılar cihazlarıyla hareket halinde 
olabilir, her zaman bağlantıda kalıp, en iyi 
WiFi 6 performansını elde edebiliyorlar. 

CNA TARAFINDAN YETKİLİ 
FİRMA SEÇİLDİK

Zyxel,	 güvenlik	 açıklarının	 tespit	
edilmesi,	 kullanıcıların	 olası	 saldırı-
lardan	 korunması	 konusunda	 hiz-
met	veren	uluslararası	Genel	Zafiyet	
ve	 Güvenlik	 Açığı	 Derecelendirme	
(CNA)	 kuruluşu	 tarafından	 yetkili	
firma	 seçildi.	 Konuyu	 detaylandırır	
mısınız?

Zyxel olarak, dünya genelinde tüm yazı-
lım ve donanım bileşenlerindeki güvenlik 
açıklarını tespit edip kayıt altına alan CVE 
Programı kapsamında tanınan seçkin 
tedarikçiler arasına girdik ve güvenlik 
açıklarının tespit edilmesi, kullanıcıların 
olası saldırılardan korunması konusunda 
hizmet veren uluslararası Genel Zafiyet 
ve Güvenlik Açığı Derecelendirme (CNA) 
kuruluşu tarafından yetkili firma seçildik. 
Bu bizim için çok önemli. Çünkü güven-
lik odaklı ağ markalarının oluşturduğu 
şirketler arasında, küçük ve orta büyük-
lükteki işletme pazarında hizmet veren 
bir firma olarak bu yetki belgesini almaya 
hak kazanan ilk şirketlerden biri olmayı 
başardık. CNA listesinde 28 ülkeden sa-
dece 169 şirketin yer aldığını belirteyim. 
CNA listesine girmiş olmamız, bu alanı 
ne kadar önemsediğimizi ve bu açıkları 
fark edip tanımlayabilmek için harcadığı-
mız yoğun çabayı ortaya koyuyor. CNA 
listesindeki bir kuruluş olarak artık kendi 
ürünlerimizde belirlenen yeni güvenlik 
zafiyetleri için CVE kimlik numarası ata-
yabileceğiz, böylece yeni CVE’ler oluştu-
rarak raporlama sürecini de kolaylaştıra-
cağız. 

YENİ ÜRÜNLERİMİZİ 
MÜŞTERİLERİMİZE SUNMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ

Hedef	ve	yatırımlarınız	hakkında	bil-
gi	verir	misiniz?

Zyxel olarak 2021 ve ötesini şekillendire-
cek, kurumların daha hızlı, daha güvenli 
ve daha kolay yönetilebilir ağlara sahip 

olmasını sağlayacak trendleri belirledik. 
Yeni kablosuz bağlantı teknolojileri des-
tekli çalışan cihazlarımızı müşterilerimi-
ze sunmaya başladık ve bu alanda bazı 
ilklere imza attık. Bunların başında, akıllı 
anten teknolojisine sahip WiFi 6 access 
point’imiz WAX650S geliyor. 5G destekli 
ilk access point’imiz NR2101’i de bir süre 
önce piyasaya sunduk. Hareket halindey-
ken, evde çalışırken, sabit hat veya WiFi 
bağlantısı bulunmayan yazlık gibi konum-
larda kullanmanız üzere tasarladığımız 
bu ürüne yönelik büyük bir ilgi var. Bunlar 
dışında birçok ürün grubumuzu WiFi 6 ve 
5G destekli yeni ürünlerle genişletiyoruz. 
Yıl boyunca yeni ürünlerimizi müşterileri-
mize sunmaya devam edeceğiz. 

YENİLİKLERİMİZ HİÇ 
BİTMEYECEK

Bu yıl, çok daha fazla cihazımız Nebula 
uyumlu olacak.  2020 yılı itibarıyla WiFi 
6 teknolojisi tamamen hayatımıza girdi. 
Buradaki ürün gamımızı genişletiyoruz; 
2021’de WiFi 6 uyumlu ürün ailemize yeni 
ürünler ekleyeceğiz. Güvenlik tarafında 
yeni USG FLEX güvenlik çözümlerini pi-
yasaya sunduk. Bu çözümlerimiz için sek-
törden çok güzel geri bildirimler alıyoruz. 
Önceki nesil teknolojilerden 5 kat yük-
sek güvenlik sunan seriye de bu yıl yeni 
ürünler eklemeyi planlıyoruz. Türkiye’nin 
dijital dönüşümüne katkı sağlamak için 
hem ev hem ofislerin ihtiyacı olan en son 
teknolojili ürünleri kullanıcıların hizmeti-
ne sunmaya devam edeceğiz.
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REKABET SAVAŞLARINDA TAHT OYUNUNU SOSYAL OLAN 
KAZANIR
Sibel Selvi Arslantürk - İnomist İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı

İletişim de herkes kadar değişmek zorunday-
dı ve değişti. Eski kabuğunu geride bırakırken 
yepyeni bir form kazandı. Güçlü, kapsamlı ve 
çok daha nokta atışı etkileşime olanak sağla-
yan bu yeni form, ‘sosyal olma’ zorunluluğunu 
da beraberinde getirdi. Bu noktada tek başı-
na geleneksel olmanın yetmediği 21. yüzyılda 
sosyal olan kazanıyor. Özellikle de iletişimin 
hayati bir rol üstlendiği KOBİ ekosisteminde 
de önce markalaşmanın daha sonra da global 
rekabetin kapılarını aralamak için sosyal olmak 
en etkili stratejik hamleye dönüşüyor. Türkiye 
ekonomisinin amiral gemisi görevini gören ve 
ülkemizdeki girişimlerin yüzde 99,8’ini oluş-
turan KOBİ’lerin ticaret hacimlerini büyütüp 
ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilmesi 
sosyal olmakla doğru orantılı ilerliyor. Marke-
tingSherpa verilerine göre 18-34 yaş arasındaki 
kullanıcıların yüzde 95’inin sosyal medyada bir markayı takip etti-
ği düşünüldüğünde KOBİ’ler için sosyal olmanın zorunluluğu çok 
daha net anlaşılıyor.

KOBİ’LER SOSYAL OLMANIN ÖNEMİNİN 
FARKINDA MI?

Önceleri bir web sitesi ve sosyal medya hesabı olan markalar diji-
tal ve sosyal olduğunu varsayıyordu ama o devri çoktan kapattık. 
Şimdiki zamanda sosyal olmak çok daha komplike bir sürece işa-
ret ediyor. Multi channel pazarlama prensibi kapsamında, elekt-
ronik kanalların eş zamanlı olarak farklı dinamiklere uygun şekilde 
kullanılması ve tüm bunların konvansiyonel iletişim ile de entegre 
yürütülmesi çok önemli. Bu noktada cephanemizin daha güçlü, 
stratejimizin daha kompleks, hamlelerimizin rakibin bir adım 
önünde olduğu bir yapı geliştirmek zorundayız. 

Mevcut duruma araştırmalardan yola çıkarak sayılarla baktığımız-
da ise şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. KOBİ’lerin yüzde 77,6’sı pa-
zarlama stratejilerinde sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorlar. 
Buna ek olarak KOBİ’lerin yüzde 32’si de bunun için ciddi bir büt-
çe ayırıyor. Ancak bilindiği üzere sosyal medya hesabı açmakla 
sosyal medya pazarlaması yapmak aynı şey değil. Yine de dijital 
dönüşümün bir parçası olmaktan çekinmeyen, geleneksel ve alı-
şılmış yöntemlerden farklı stratejilere sıcak bakan KOBİ’lerin sayı-
sının giderek artıyor olması da umut verici.

GERÇEKTEN ‘SOSYAL OLMAK’ İÇİN NE YAPILMALI?

Sosyal mecralar kendi içinde farklı değişkenlere sahip olduğun-

dan bu alanlarda atılacak her adım markanın 
lehine ya da aleyhine olabilir. Tüm mecralar 
için tek bir standart reçete olmadığı gibi her 
marka için de farklı stratejiler gerekir. Ancak 
bu noktada genel kriterlere uygun olarak be-
lirlenecek bir yol haritasıyla sosyal olma yolun-
da önemli bir mesafe kat edilebilir.

KOBİ’ler şunu unutmamalı ki, müşteriler sos-
yal medyada ve günde en az beş kez sosyal 
medya hesaplarını kontrol ediyor. Dünya ça-
pında toplamda 4.66 milyar insan internet 
kullanıyor, üstelik bu rakam geçen yıldan bu 
yana yüzde 7.3 yani 316 milyon arttı. 4.66 mil-
yara ulaşan kullanıcı sayısı ve tipik bir sosyal 
medya kullanıcısının her gün sosyal medyada 
en az iki buçuk saate yakın zaman harcadığı 
düşünüldüğünde; mevcut ve potansiyel müş-

terilere ulaşmak için sosyal medyada kaliteli içerik üretmek, mar-
ka kişiliğini yansıtmak, markanın farklı bir yönü olduğunu da gös-
termek gerektiği çok daha iyi anlaşılıyor. Bu noktada markanın 
iletişim hedefleri ile uyumlu ve hedef kitlesine hitap eden doğru 
mesajlar efektif sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor.

SOSYAL OLMAK SADECE SOSYAL MEDYADAN 
İBARET DEĞİL

Sosyal medya hesaplarında yürütülecek doğru stratejilerle güçlü 
bir etkileşim elde etmek mümkün, ancak yakalanan bu başarının 
sürdürülebilir olması için dijital pazarlama ile desteklenmesi gere-
kiyor. Sosyal medya reklamlarından arama motoru reklamlarına, 
e-posta pazarlamasından satış ortaklığı pazarlama yöntemlerine 
kadar birçok alanda yer alarak daha çok kişiye erişim sağlamak 
mümkün. Sosyal olma bileşenlerini yerine getirdiğinizde ise de-
mir tahtın sahibi siz olursunuz!

MAKALE

KOBİ’LER İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Uğur Doğan - Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi

Ülkemizde sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte, enerji tüke-
timi her geçen gün artmaktadır. KOBİ’ler için işletmelerdeki 
enerji maliyetleri, son zamanlardaki elektriği artışlardan dola-
yı ekstra maliyetlere neden olmaktadır. Bu nedenle KOBİ’ler 
işletmelerinde enerjiden tasarruf etmenin yollarını aramaya 
başlamışlardır. Enerjiden tasarruf etmek için şartların uyması 
durumunda T.C. Sanayi ve teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı 
Verimlilik artırıcı proje ile, yatırım yapmış olduğunuz ücretin 
belirli miktarını yatırımcıya hibe etmektedir. Bununla ilgili baş-
vurular devam etmekte, bakanlık sitesinden başvuru koşulla-
rını inceleyebilirsiniz.

Bu istenen şartlarda küçük ve orta ölçekli KOBİ’lerin yarar-
lanması zor olacaktır. KOBİ’ler belirtmiş olduğum maddeleri, 
alanında tecrübeli kişilerden destek alarak kendi işletmeleri-
ne uygulayabilirler. Bu maddelerin Uygulanması durumunda 
işletmeler çok kısa bir sürede yatırım maliyetlerini çıkartarak 
işletmelerine kâr sağlayacaklardır.

- Enerji verimliliği ilk olarak seçim sırasında başlama-
lıdır. İşletmenize alacağınız makine ise güç tüketimine, maki-
nede kullanılacak ekipmanların verim sınıfına bakılması gerek-
mektedir.

- Kullandığınız ekipmanların, bakımlarının zamanında 
yapılması ekipmanın veriminin düşmesini engeller. 

- Endüstriyel bir kazan kullanıyorsanız; Kazan ısıl veri-
mi hesabı yapılmalıdır. Buda TS 4041’de tanımlanmıştır. Kazan 
ile ısınacak bölge arasında sıcaklık kaybının minimize edilebil-
mesi için, boruların izolasyonunun yapılması gerekmektedir.

- İşletmenizde pompa kullanıyorsanız; Verimli olan bir 
pompayı alıp sisteme eklemeniz sistemi verimli yapmaz. Kul-
landığınız proses bilgisi, ortam koşulları ilk alım sırasında pom-
pa firmasına belirtmeniz gerekmektedir. Montaj sırasında ise 
pompa firmasının belirtmiş olduğu borulama tesisatı dikkate 

alınarak borulama yapılmalıdır. Bunlar dikkate alınarak pompa 
kullanımı durumunda, enerji tasarrufu sağlanabilir.

- İşletmenizde asenkron motor kullanıyorsanız; Mo-
torların verimlilik sınıfları bulunmaktadır. Verimlilik sıralaması 
IE1 den IE4 e doğru sıralanmaktadır(Sondaki rakam büyüdük-
çe motordaki verimlilik artmaktadır).  Motor seçiminde kulla-
nılacağı yerin ve ortam şartlarının bilinmesi durumunda daha 
verimli bir motor seçimi yapılabilir.

Not: Pompa ve Asenkron motor kullanımında %100 durumun-
da çalışmayacaksa enerji tasarrufu için frekans konvertörü 
kullanınız. Ülkemizdeki bazı fabrikalarda ilk yatırım maliyeti 
artırmamak için frekans invertörü kullanılmıyor fakat uzun 
dönemde frekans invertörü sayesinde enerji tasarrufu sağla-
nacaktır.

- İşletmenizde basınçlı hava için kompresör kullanı-
yorsanız; kompresöre, temiz ve kuru hava girişi sağlanmalıdır. 
Hava kaçaklarının giderilmelidir. Sistemin mümkün olan en dü-
şük basınçta çalıştırılmalıdır.

- İşletmenizde aydınlatma ekipmanları için ne kadarlık 
aydınlatmaya ihtiyacınız olduğunu belirleyiniz. Bunun için ge-
liştirilmiş programlar bulunmaktadır. Bazı tasarım ofisleri bun-
ları sizler için yapmaktadır. Bu tasarım size fazla aydınlatma 
ekipmanı kullanmamanızı sağlayacaktır. Kullanılacak aydınlat-
ma ekipmanları ledli kullanarak enerjiyi verimli kullanabilirsiniz.



102 103

HABERHABER

GNC MAKİNA, 
ROBOTLU OTOMASYONLA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLİYOR

Üretimde	düşük	maliyet,	yüksek	ve-
rim,	kaynaklarin	doğru	kullanimi	ro-
botlu	otomasyonla	mümkün…

Talaşlı İmalat Sanayi’nde önemli bir güce 
sahip olan GNC Makina, üretimde daha 
verimli bir süreç elde etmek için, girişim-
lerde bulunuyor. Verimliliği en üst düze-
ye çıkarmak isteyen GNC Makina, robotlu 
otomasyonla dijital dönüşümü destek-
liyor. GNC Makina, sektörün en önemli 
sorunu olan nitelikli insan kaynağına ulaş-
mak için, sorumluluk alıyor ve bir eylem 
planı sunuyor. Teknolojinin iş hayatındaki 
etkileri her geçen gün biraz daha artıyor. 
Endüstri 4.0’la birlikte makinelerin, sis-
temlerin ve insanların birbirleriyle olan 
iletişimleri de artıyor. Üretim süreçlerinin 
dijitalleşmesi, ekosistemin parçası olan 
herkesi etkiliyor. Dijital dönüşümü sü-
reçlerine entegre eden işletmeler, daha 
düşük maliyetler ile katma değeri yüksek 
üretim yapabiliyorlar. İşletmeler böylece, 
verimlilik elde ederken, hız kazanıyor, 
enerjiden tasarruf ediyor.  

GNC BİR ÇALIŞTAY DÜZENLEDİ

Günümüzde, üretimin geldiği noktada en 
önemli değer zaman. Üreticilerin hedefi; 
birim zamanda en az fire vererek, en iyi 
kalitede üretim yapabilmek. Üretim sek-
töründe hizmet veren, tüm kaynaklarını 
sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, hızlı 
ve güvenilir şekilde cevaplamak için ça-
lışan GNC Makina, geçtiğimiz ay tüm bu 
alanlara faydalı çözümler sunabilmek 
için bir çalıştay düzenledi. Firmaların 
dijital dönüşüme ayak uydurmaları, iş-
gücü profilinin sektöre yönelimini sağla-
mak, sektördeki operatör potansiyelinin 
yetkinliğini artırmak, yeni ve yenilikçi, 
özgün iş fikirlerinin temel aksiyonlarını 
belirlemek üzere yapılan çalıştay, bir iş 
planı da ortaya koydu. Endüstri 4.0 di-
jital dönüşümün, tedarik zincirinin tüm 
aşamalarına entegre edilmesinin zorunlu 
olduğunu söyleyen GNC Makina Genel 
Müdürü Emre Seçkin, üreticilerin yeni ya-
tırım amaçlarının ‘’kaliteli üretim yapmak 
olduğunu, bu hedefe ulaşmak için ise 
en iyi çözümün, üretimde otomasyona 

evrilmesi gerektiğini’’ belirtti. Robotlu 
otomasyon alanında üreticiyi de bilinç-
lendirmek için çalışmaları olan GNC Ma-
kina,  geleceği tasarlamanın eğitimden 
geçtiğini ve bu bilincin alanda eğitim alan 
öğrencilere ilk aşamada aşılanması ge-
rektiğini savunuyor. 

‘’MALİYETLER GÖZ 
KORKUTMASIN’’

Robot kullanımının kaliteli üretimin yanı 
sıra iş güvenliğini de artırdığını belirten 
Seçkin ‘’Otomasyon deyince, herkesin 
aklına dev otomobil fabrikaları, el değ-
meden üretilen ürünler, uzay çağı gibi 
kavramlar geliyor muhtemelen. Ama işin 
gerçeği öyle değil. Başlangıç seviyelerin-
de otomasyon, çok daha ‘’basit ve kolay, 
maliyeti de ulaşılabilir boyutta’’ diyor. 

OTOMASYONA YATIRIM KISA 
SÜREDE KENDİNİ ÖDÜYOR

Robotlu otomasyon yatırımının kısa süre-
de kendisini ödediğini de belirten Seçkin 
‘’Robot için yapılan başlangıç yatırımı, 
kısa bir sürede kendini öder ve işletmenin 
çok daha fazla kâr elde etmesini sağlar. 
Dolayısı ile bu yatırımdan korkmamak, 
ilk adım olmalı. Türkiye’de bu değişim 
rüzgarları eserken, işletmelerin itidalli 
bir şekilde büyümeyi hedeflemesi gere-
kir. Öncelik daha fazla tezgâh almadan 
önce, bu alandaki yenilikleri tanımak ol-
malı, modernleşmeye izin verilmeli’’ diye 
konuştu. 

Genel Müdür Emre Seçkin

Dijital OSB sanayiplatformu.com İle Ticaret Boyut Değiştiriyor

Dijital	satın	alma,	pazarlama	ve	iletişim	ağı	
sanayiplatformu.com,	yenilikçi	modeliyle	
sektöre	taze	bir	soluk	getirecek.

KOBİ’lerin iç ve dış ticaretinin geliştirilmesini 
sağlamak amacıyla kurulan endüstriyel 
kaynak bulma ağı ve pazarlama merkezi 
sanayiplatformu.com, ekosistemdeki ezberleri 
bozmaya hazırlanıyor. Makine imalatı, talaşlı 
imalat ve diğer işçilikler, malzeme ve hırdavat 
sektörleri kapsamında organize sanayi 
bölgesini dijital alana taşıyarak sektörün 
tüm paydaşları için bir buluşma noktası 
olmayı hedefleyen sanayiplatformu.com, 
Türkiye’nin üretim ve rekabet gücünü artırmak 
amacıyla üretici firmalar ile tedarikçi firmaları 
buluşturarak, ticaretlerini büyütmenin en 
kolay yolunu sunmayı hedefliyor. Sanayinin 
dijital çözüm ortağı olma hedefiyle yola 
çıktıklarını ifade eden sanayiplatformu.com 
Kurucu Ortağı Lale Yumrukçal; endüstriyi 
bilgilendiren, destekleyen ve güçlendiren 
çözümler sunmak için endüstriyel satın alma 
sürecinin her iki tarafındaki profesyonellere 
hizmet vereceklerini vurguladı. Zaman 

ve kaynak tasarrufuyla verimli satın alma 
yapmak isteyen üretici firmalar ile ticaretlerini 
büyütmek isteyen tedarikçi firmaları bir araya 
getirmek için hayata geçirilen sanayiplatformu.
com; talaşlı imalat ve diğer işçiliklerin yanı 
sıra malzemeciler, hırdavatçılar ve makine 
imalatçıları özelinde uzman kalitesinde hizmet 
sunmaya başladı. Tedarik uzmanlarına ulaşmak 
ve işlerini büyütmek isteyen işletmeler için 
etkin bir pazarlama alanı olan platform, aynı 
zamanda sanayi alanında doğru bilgi sağlayan 
internet portalı rolünü de üstlenecek.  

SANAYİCİLERE TİCARETLERİNİ 
BÜYÜTME FIRSATI SUNAN YENİ 
NESİL PLATFORM

Türkiye’de bir yeniliğe imza atarak, günlerce 
organize sanayi bölgesi gezip en iyi iş ortağını 
bulma çabasını ortadan kaldıracaklarını 
söyleyen sanayiplatformu.com Kurucu Ortağı 
Lale Yumrukçal; “Sektördeki oyuncuları 
güvenli bir bilgi paylaşımı ortamında bir 
araya getirdiğimiz bu platform; tedarikçi 

ve üretici firmalar için kapsamlı bir dijital 
organizasyon. Platformumuzun en önemli 
özelliği, tüm paydaşlar için yüksek katma 
değer sağlayacak yeni nesil ticaret modeli 
sunması. Satın alma talebi oluşturmak, gelen 
teklifleri değerlendirmek, tek talep formu 
ile doğrudan çözüm sunacak tedarikçilere 
otomatik gönderim, âtıl ürünleri sergileme, 
iş ilanı yayınlama gibi yenilikçi özellikleriyle 
dikkat çeken platformumuz, akıllı sistemi 
sayesinde verimli bir satın alma süreci 
sağlayacak. Satın alma yapacak firmaların, 
tedarikçi arama derdine son vermeyi ve 
zaman kaybı olmaksızın tek yerden geniş 
bir tedarikçi ağına ulaşmalarını hedefleyen 
platformumuz, alıcıların tedarikçilere erişimini 
kolaylaştıracak. Bir nevi, talep ve teklif 
yönetimi ile iş sağlayıcı ve çözüm ortağı 
olacak. Şöyle ki, alıcılar için etkili bir tedarikçi 
kaynağı olan platformumuzda, tek formla 
çok sayıda tedarikçiye ulaşmak mümkün hale 
gelecek. Tedarikçiler ise tek tıkla yeni alıcılar 
ve taleplerle buluşacak. Tedarikçilere sistem 
üzerinden iş alarak ticaretlerini büyütme 
fırsatı tanıyan sanayiplatformu.com, fason iş 
yapanlarla iş verenleri buluşturacak ve fason 
işçilik ihtiyaçlarına da çözüm sunacak. Aynı 
zamanda iş ve personel arayan kişiler için de 
bir kariyer havuzu olarak konumlanacak” dedi.



104

HABER

Pandemi Sebebiyle Türkiye’de Bireysel Araç Kullanımı Arttı: 
HER 10 KİŞİDEN 9’U HER GÜN ARAÇ KULLANIYOR

OSRAM,	 salgın	 sonrası	 seyahat	 ter-
cihlerinde	 değişen	 tüketici	 alışkan-
lıklarını	 inceledi.	 OSRAM	 Seyahat	
Alışkanlıkları	Araştırması,	her	10	kişi-
den	9’unun	her	gün	araç	kullandığını	
gösterirken,	sonuçlar	2021’de	kişisel	
araçla	seyahat	talebinin	önemli	ölçü-
de	arttığını	gösteriyor.	

Salgın seyahat alışkanlıklarını değiştirdi, 
pandemi dönemi yaşanan sağlık kaygısı 
insanla-rı toplu taşımadan uzaklaştırarak 
özel araç kullanımına yöneltti. Söz konu-
su tatil oldu-ğunda uçak, otobüs ve tren 
yolculuklarının yerini özel araçla yapılan 
seyahatler aldı. Sal-gın sonrası otomo-
tiv sektöründeki değişen tüketici alış-
kanlıklarını inceleyen OSRAM;  2021’de 
özel araçla seyahat etmeye olan talebin 
önemli ölçüde devam edeceğini açıklı-
yor.

Türkiye’nin Yüzde 89’u Uzun 
Yolculuklarda Özel Araç Tercih 
Ediyor  

OSRAM Seyahat Alışkanlıkları 
Araştırması ile yeni dönemde seyahat 
sıklığını, araç ba-kım ve kontrol 
davranışlarını, araçta en çok hangi 
ürünlere ihtiyaç duyulduğunu araştırdı. 
2021 yılı Haziran ayında yapılan 
araştırmada katılımcıların yüzde 89’unun 
uzun yolculuk-larda özel araçla seyahati 
tercih ettiği belirlendi. 

Tüketici Davranışlarını Anlamalı, 
Ona Göre Pozisyon Almalıyız 

Seyahat Alışkanlıkları Araştırması’nın 
kontrollü seyahat etmekten, dijitalleşme-
ye, tekno-loji kullanmaktan  risk yönetimi-
ne varana kadar seyahat alışkanlıklarında 
birçok yeni say-fa açacağına dikkati çeken 
OSRAM Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’dan 
Sorumlu Pazarlama Müdürü Yasmin Öz-
pamir, “Pandemi birçok sektörde tüke-
tim alışkanlıklarını değiştirdi. Bu nedenle 
her sektörde değişen tüketici davranışla-
rını anlamak ve ona göre pozisyon almak 
kritik önemde. Biz de yaptığımız yeni 
araştırmalarla otomotiv sektörüne yöne-

lik değişen tüketici davranışlarına dikkat 
çektik. OSRAM olarak araçla yolculukta 
güven ve konforu en üst seviyede tutma-
yı hedefliyoruz ” ifadelerini kullandı. 

Güçlü Farlar Sayesinde Işık 
Demeti 150 Metreye Kadar 
Uzuyor 

En son teknoloji ile geliştirilen OSRAM NI-
GHT BREAKER® 200 ‘ün yüksek ışık çıkışı 
sağladığını belirten OSRAM Türkiye Oto-
motiv Satış Müdürü Can Sürücü, “Güçlü 
far lambaları ile yasaların gerektirdiğin-
den üç kata kadar daha fazla parlaklık ve 
yüzde 20’ye kadar daha fazla beyaz ışık 
sağlıyor” diyen Sürücü, “Bu güçlü farlar 
sayesinde ışık demeti 150 metreye kadar 
erişiyor. Far ışığının güçlü parlaklığı, daha 
iyi ve daha geniş görüşe imkan tanıyor. 
Daha iyi görüş de sürücüle-rin trafik işa-
retlerini ve tehlikeleri daha hızlı tanıması-
na ve bunlara kaza olmadan hızla tepki 
ver-mesine yardımcı oluyor. Yol güven-
li-ğini artırıyor’’  dedi.

OSRAM Türkiye Otomotiv Satış Müdürü Can Sürücü OSRAM Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu 
Pazarlama Müdürü Yasmin Özpamir




