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Merhabalar,

KOBİLIFE dergimizin yeni sayısı ile karşınızdayız. Ekim 
sayımızda dopdolu ve 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 olarak bu sayımızda şirketlerin 2021 ilk yarı 
değerlendirmesi ve yıl sonu hedeflerini dosya konusu olarak 
işledik. KOBİ’ler 2021’in ilk yarısını nasıl geçirdi, hedefler 
neler, salgın süreci nasıl yönetildi? Hepsi ve daha fazlası ekim 
KOBİIFE sayımızda…

KOBİLIFE’ın ekim sayısında 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.

KOBİ’lerin özellikle krediye ulaşımı son derece önemli bir 
konu. Bankaların bakışı ile KOBİ’lerin bakışını siz değerli 
okuyucularımıza sunmaya gayret ettik. KOBİLIFE dergisi olarak 
her sayımızda birbirinden önemli konuklarımızı sayfalarımıza 
taşıyoruz. Bu anlamda ekim sayımız da dopdolu bir sayı olarak 
karşınızda. Dergimizi hem digital ortamda hem de dergiliklerde 
okuma şansınız da var. KOBİLIFE olarak bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra da siz kıymetli okuyucularımıza en sıcak 
gelişmeleri vermeye devam edeceğiz.

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

EDİTÖRDEN...
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Üretime değer katanlara 
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Kuveyt Türk’ten! 
İmalat Leasing ile nakit akışına 

uygun vade seçenekleri sizi bekliyor.
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Bizim Klinik, Göz Çevresi Bakımı Ile Yenilik Sağlıyor 
Pandemi dönemiyle beraber neredeyse son iki yıldır maskeler hayatımızın 
ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bizim Klinik uzmanları Dr. Ömür Tekeli 
ve Dr. Evşen Altunay, “Yüzümüzün büyük bir bölümünü kapatan maske 
kullanımı nedeniyle göz ve göz çevresi bakımımızı her zamankinden daha 
fazla önemsiyoruz. Son dönemde oldukça ön planda olan göz ve gözaltı 
bölgemizin daha canlı ve daha dinç bir görünümde olmasını istiyoruz” dedi.

Hem Modern Hem de Geleneksel Dijital 
Etkinlik Planlayıcısı: bolomio
Muhteşem ve kusursuz bir düğün hayal ederken aynı za-
manda da işlerin tam da tıkırında gitmesini istemeniz en 
tabi hakkınız. “Düğün hazırlığı” cümlesinin bile sizi strese 
soktuğu bu dönemde en büyük yardımcılarınızdan biri 
de bolomio olacak. Çünkü “bolomio ile etkinlikler dile-
diğin gibi…”

İş Leasing, Koza Halı Güneş Enerjisi Santralinin Finansmanını 
Sağladı
İş Leasing, Koza Halı markasıyla üretim yapan Gaziantep merkezli Dokuteks Halı Tekstil 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Gaziantep 1.  Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrika 
çatısına kurulan 2.62 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali yatırımını finanse etti. Devreye 
alınan bu yatırımla, fabrikanın elektrik tüketimi yenilenebilir enerji ile sağlanmış oldu. Konu 
hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü U. Şafak Öğün: “ Koza Halı’nın öz 
tüketim amacıyla gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji yatırımını finanse etmekten memnuniyet 
duyuyoruz. İş Leasing olarak, enerji maliyetlerini azaltan ve doğaya zarar vermeyen çatı 
üstü güneş enerjisi santrali finansmanı alanındaki öncü konumumuz ile bu alanda yatırım 
yapmayı planlayan sanayicilerimize destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Ostwint, Black Şampuan Set’ini Saç 
Bakım Takipçileriyle Buluşturuyor!
Bakım, güzellik ve kozmetik denince akla ilk gelen 
markalardan Ostwint, Black Şampuan set’ini saç 
bakım takipçileriyle buluşturuyor. Ostwint Black Şam-
puan içeriğindeki formülle bu beyazları kolay, pra-
tik ve hızlı bir şekilde kapanmasına yardım edecek 
şekilde formüle edilmiş bir şampuandır. Ostwint Black 
Şampuan, ciltte leke bırakmayan uygulama son-
rasında doğal bir görünüm sunan uzun süreli kalıcılığa 
sahip bir şampuandır.

Hyundai Boston Dynamics İle 
Güvenlik Robotu Üretti

İndirim Sezonunda E-Ticaret ve 
Perakende Sektöründe Binlerce 
Çalışana İhtiyaç Duyuluyor

DHL Express Türkiye, Yeni Hizmet 
Merkezleri İle Büyümeye Devam 
Ediyor

Hyundai Motor Grubu, robot teknolojilerindeki 
atılımını güvenlik robotu projesi ile sürdürüyor. 
Boston Dynamics ile birlikte geliştirilen robot, 
fabrikaların güvenlik departmanlarında 
kullanılacak. Güvenlik robotu, yapay zekası ile 
endüstriyel alanların uzaktan gözlemlenmesine 
olanak tanıyacak. KONA EV müşterilerine ilk 5 
bakımı, Wallbox şarj ünitesi ve ayrıca 250 dk şarjı 
da hediye ediliyor.

Ellerinizi B-good İle Kış Aylarına 
Hazırlayın
Havaların soğumasıyla birlikte yüzünü iyice gösteren 
sonbahar, cildimizi de etkisi altına almaya başladı. 
B-good, zamanın bir adım önünden giden yenilikçi 
bakış açısı ve uzmanlığıyla geliştirdiği B-good Hydro 
Effect Nemlendirici El Bakım Kremi ile elleri sonbaharın 
yıpratıcı etkisinden arındırıyor. Ani sıcaklık değişimi 
nedeniyle kuruyan ellere derinlemesine nüfuz ederek 
zengin içeriğiyle soğuk havalara karşı koruyucu bir 
kalkan oluşturuyor. Tazelik hissi ve mutluluk veren 
kokusuyla da gündelik yaşama kalıcı izler bırakıyor. 

Sevgililer günü, anneler günü, bayram ve sezon indirimleri 
markalar için talepte zirveye ulaşılan dönemlerin başında 
gelir.  Esnek, fiziksel sınırlara bağlı kalmayan gig modelini 
(kısa süreli iş) Türkiye’de ilk defa tüketici destek hizmetleri 
alanında yer ve zamandan 
bağımsız çalışmak isteyenlerle 
buluşturan Champs, iş dünyasının 
bu dönemde yaşadığı stresle 
başa çıkma yöntemlerinde 
alternatif oluyor. Dijitalleşme 
çağında daha sürdürülebilir iş 
modelleri hedefiyle yola çıkan 
Champs Kurucu ve Yöneticisi 
Mahir Tüzün, Ağustos sonu ve 
Eylül ayı içinde beklenen indirim 
sezonunda markaların müşteri 
hizmetleri ekibini yüzde 50 daha 
genişleteceğini açıkladı. 

DHL Express Türkiye, 100 milyon euro’ya varan yeni hizmet 
merkezi yatırımlarıyla büyümeyi sürdürüyor. 1 Ekim’de 
açılan ve 233 bin euro’luk yatırımla hayata geçirilen 
Beylikdüzü hizmet noktası, çevre bölgelerdeki DHL 
Express müşterilerinin uluslararası hızlı hava taşımacılık 
taleplerini karşılayacak. Sekiz kişinin çalışacağı hizmet 
noktası sadece gönderi teslim noktası olarak değil, ofis 
olarak da kullanacak yeni bir konseptte tasarlandı. 
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Opel Manta GSe ElektroMOD: Hayal 
Gücü, Ekip Çalışması Ve Teknolojinin 
Birleşimi
Opel, neo-klasik modeli Manta GSe ElektroMOD’la 
dikkatleri toplamaya devam ediyor. Modern güç 
aktarma sistemlerine sahip klasik araçlar olan 
‘restomod’ trendine doğru başlayan eğilim Opel 
Manta’yı da elektriklendirdi. Yeni Opel Manta 
GSe’de modern çağın gereğini yerine getiren sıfır 
emisyonlu 108 kW / 147 HP gücündeki batarya 
elektrikli elektromotor, 200 km’lik menziliyle 
beklentileri karşılıyor.

Cıtroën Ë-C4 2022 Yılının İlk Çeyreğinde 
Türkiye’de!
Kompakt hathback sınıfında kendine özgü 
tasarımıyla fark yaratan yeni Citroën C4’ün %100 
elektrikli versiyonu ë-C4, 2022 yılının ilk çeyreğinde 
Türkiye’de satışa sunulacak. Citroën’in Türkiye 
yollarıyla buluşturacağı ilk %100 elektrikli otomobil 
modeli olacak olan ë-C4, Avrupa’da elektrikli 
araç pazarının iddialı modelleri arasında yer 
alıyor. Öyle ki, yılın ilk altı ayında Avrupa kompakt 
elektrikli hatchback sınıfından aldığı %8’lik payla 
Avrupa’nın en çok satan üçüncü modeli ë-C4 
oldu. 

Toyota’dan OİB MTAL’e Hibrit Araç Desteği
UIudağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 
tarafından otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla kurulan Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’ne (OİB MTAL), firmalar da 
destek vermeye devam ediyor. Otomotiv endüstrisi 
dünya genelinde büyük bir dönüşüm yaşarken, 
endüstrinin önemli oyuncuları ve endüstriye kalifiye 
eleman yetiştiren eğitim kurumları da iş birliği 
içerisinde bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyor. 
Bu kapsamda Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, OİB 
MTAL öğrencilerinin eğitimine destek olma amacıyla 
okula, Toyota C-HR hibrit araç bağışında bulundu. 

Martaş Otomotiv, Dünya Devi Exide’ın 
Resmi Türkiye Distribütörü Oldu!
Martaş Otomotiv, 2021 yılında dağıtım ağını 
güçlendirecek yatırımlar yaparken güçlü iş 
birlikleri gerçekleştirmeye de devam ediyor. 
Martaş Otomotiv son olarak, dünyanın en büyük 
akü üreticilerinden Exide ile resmi distribütörlük 
anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, 
Exide markalı akülerin Türkiye pazarındaki satış, 
pazarlama ve dağıtım operasyonlarını Martaş 
Otomotiv üstlenecek. 

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

TÜRKİYE’NİN EMEĞİNE SAYGI DUYUYORUZ

ÜLKEMİZİN İHRACATI
TURKISH CARGO İLE YÜKSELİYOR!

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) İLE YAPILAN
İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA %35’E VARAN İNDİRİMLE ÜLKEMİZİN

ÜRÜNLERİNİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA GURURLA TAŞIYOR,
İHRACATIMIZA DEĞER KATIYORUZ.

YENİ EKLENEN DESTİNASYONLAR VE ARTAN KAPASİTEMİZLE 
HEDEFİMIZİ YÜKSELTİYORUZ!

AYRINTILI BİLGİ
TURKISHCARGO.COM.TR'DE.
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Desenleri ve Çizgileriyle 2021’e Özel 
Üretim Limitli Çakı 
Çakılara eşsiz yorumunu katarak, çok fonksiyonlu çakılar 
üreten Victorinox, 2021 yılına özel limitli sayıda ürettiği 
Victorinox 0.8231.L21 Pioneer X Alox 2021 limitli üretim çakı ile 
çakı tutkunlarının hobi ve tarzlarını anlatıyor. 

Türkiye Son Dönemde Kaybettiği 
Enerjiyi İstanbul Finans Merkezi İle 
Global Düzeyde Geri Kazanabilir
İstanbul Finans Merkezi Projesi’nin İstanbul’un bölgesel ve 
küresel bir merkez haline gelmesi için bir fırsat olduğunu 
açıklayan EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü 
Cansel Turgut Yazıcı, “Altyapı inşaatı tamamlanan 
projenin, bir miktar gecikmeli de olsa, üst yapı inşaat 
işlerine devam edilmekte ve 2022 sonuna doğru bitirilmesi 
hedeflenmektedir. Uluslararası bir finans merkezi olabilmek 
için gereken düzenlemelerin hızla yapılması elzemdir”  dedi.

Dijital Dönüşüm Orta Yaş Üstü 
Profesyonellere Girişimciliğin Kapısını 
Açıyor!
Workcube Türkiye Yöneticisi Olgar Ataseven hızla dijitalleşen 
dünyada, kendi işlerinin sahibi olmak isteyen 40 yaş üstü, 
profesyonelleri Workcube Ekosisteminde yer alarak kendi 
girişimlerini başlatmaya davet ediyor.

İster Sıcak İster Soğuk Yenebilecek 
Bir Lezzet: Peyman Bahçeden ile Yeşil 
Mercimekli ve Lor Peynirli Biber Dolması
Kış sofralarının vazgeçilmezi mercimek, Bahçeden Ceviz 
ve Bahçeden Cranberry ile bir araya gelerek, vitamin 
deposu bir lezzete dönüşüyor. Bahçeden’in sağlıklı ve doğal 
ürünleriyle hazırlanan Yeşil Mercimekli ve Lor Peynirli Biber 
Dolması ister sıcak ister soğuk servis edilebilecek harika bir 
alternatif oluşturuyor.

Cengiz Holding, Azerbaycan’daki Üç 
Bölgede Maden Arayacak 
Cengiz Holding, madencilik sektöründe yurt içi ve yurt dışında 
kazanmış olduğu tecrübeyi kardeş ülke Azerbaycan’a 
taşıyor. Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Cengiz, Azerbaycan’da düzenlenen törenle Qaşqaçay, 
Elbeydaş ve Ağduzdağ bölgelerinde bakır ve altın madeni 
arama ve işletme yetkisini Azerbaycanlı bakanlardan aldı.

Galderma ve CETAPHIL® Yeni Clear 
Skies Girişimi Aracılığıyla Yenilenen 
Taahhüdünü Duyurdu
Amerika’da doktorlar tarafından tavsiye edilen 1 numaralı 
hassas cilt bakım markası olan Galderma ve CETAPHIL, 
gururla daha sağlıklı bir çevreyi ve herkes için daha parlak 
bir geleceği desteklemeye yönelik uzun vadeli yeni “Clear 
Skies” girişimlerini duyurdu. Galderma, geçtiğimiz yıllarda 
çevresel ayak izini azaltmak için büyük adımlar attı ve 
Clear Skies, şirketin bu adımları işletme geneline yayma 
yolculuğunun ana hatlarını çiziyor. 

UİB’in Eylül İhracatı 2,5 Milyar Dolar 
Oldu
Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan 
ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) eylül ayı 
ihracatı, 2 milyar 581 milyon 679 bin 477 dolar oldu. UİB’in, 
geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 31 milyar 144 milyon 
130 bin 476 dolar olarak gerçekleşti. UİB Koordinatör Başkanı 
Baran Çelik, yılın son çeyreğine girdiğimiz bugünlerde, 
ihracattaki artış trendinin kısmen de olsa devam ettiğini 
ifade ederek, hedeflerinin bu yılı en iyi şekilde kapamak 
olduğunu belirtti. 

Mustela ile Rahat Bebekler Huzurlu 
Geceler
Bebeklerin rahat bir uyku çekmelerinin yolu sağlıklı ve huzurlu 
hissetmelerinden geçer. Özellikle yenidoğan döneminde 
bebeklerin sağlıklı gelişimi için çok önemli olan uyku zamanı, 
anneler için en kıymetli anlardan biridir. Uyku problemi olan 
bebeklerde büyüme hormonu yeterince salgılanamadığı 
için bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Sağlıklı bir gelişim 
için bebeklerin yenidoğan döneminden itibaren uyku için 
gereken konfora ve huzurlu bir gece geçirmeye ihtiyaçları 
vardır.
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Konut Kiraları İstanbul’da Son 1 Yılda 
%80, Ankara’da %52, İzmir’de %49, 
Bursa’da %51, Antalya’da ise %77 Arttı

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme 
platformu Endeksa.com’un verilerine göre, 
konut kiraları İstanbul’da son 1 yılda %80, son 
3 yılda %94, Ankara’da 1 yıllık %52, 3 yıllık %91; 
İzmir’de 1 yıllık %49, 3 yıllık %88; Bursa’da %51, 3 
yıllık %73; Antalya’da ise 1 yıllık değer artışı %77, 
3 yıllık değer artışı %226 seviyesinde gerçekleşti. 

Dünya Mobilya Pazarında Türkiye’nin Rolü 
Artıyor 

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) 
Başkanı Mustafa Balcı, dünyada Türk mobilyasına 
talebin her geçen yıl daha çok arttığını ifade 
ederken, geçtiğimiz ayın sonunda 2,68 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirtti.

Eaton Türkiye Üçay Grup ile Partnerlik 
Anlaşması İmzaladı

Güç yönetim firması Eaton, Elektrikli Araç Şarj 
İstasyonları çözümlerinin satışında ve servisinde 
Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında Üçay 
Grup ile partnerlik anlaşması imzaladı.

GF Hakan Plastik’e, ISK-SODEX İstanbul 
2021’de Büyük İlgi
FGF Hakan Plastik, 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri 
arasında gerçekleşen ISK-SODEX İstanbul 2021‘de 
yeni ürünleriyle büyük ilgi gördü.  Özellikle 
Türkiye’de bir ilk olan PP bazlı, yanmaya dayanıklı, 
ses yalıtımlı halojen içermeyen GF Silenta Extreme, 
yüksek basınç dayanımlı GF Aquasystem PP-RCT 
öne çıkan ürünler oldu. 
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Bomaksan İnovatif Ürün ve Teknolojilerle ISK-SODEX’te 
Bomaksan’ın En Yenilikçi Ürün Ve Teknolojileri SODEX 
Fuarı’nda Göz Doldurdu
Isıtma, soğutma ve iklimlendirme (HVAC) sanayisine yön veren Bomaksan, 
yenilikçi ürünleriyle sektörün nabzını tutan ISK-SODEX İstanbul Fuarı’na katıldı.  
Toz toplama teknolojileri konusunda TÜBİTAK destekli Ar-Ge projesi geliştiren ilk 
ve tek Türk firması Bomaksan, BOAsmart, DUFILmini ve TOFILbench ürünlerini 
tanıttı.

DİA’dan 2022 hedefi; Ankara’da Yeni Bir 
Ar-Ge Merkezi Kurmak
Bulut teknolojisi avantajı ile müşterilerinin maliyetlerini 
düşürüp verimliliklerini artırmasını sağlayan ve Türkiye’nin 
en gelişmiş Bulut ERP Programı olan DİA Yazılım’ın Genel 
Müdürü Suha Onay,  2022 yılında yine Ankara’da ayrı bir 
Ar-Ge merkezi açmayı planladıklarını açıkladı.

Oğuzcanlar Grubu Dijital Dönüşümde Workcube’ü Seçti

Dünya hızla dijitalleşmeye devam ediyor. Değişime ayak uyduran sektörlerden biri de 
mobilya sektörü oldu.  Karaman’da toplam 70.000 m2’ye yayılan tesislerinde Panel Mobilya 
ve Koltuk üretimi gerçekleştiren Oğuzcanlar Mobilya dijital dönüşümde Workcube’ü seçti. 
Workcube Türkiye Yöneticisi Satiye Ketenci, Oğuzcanlar Grubu ile işbirliklerindeki gelişmeleri 
değerlendirdi.

Girişimlerin Yüzde 10’u Yatırım 
Alıyor
Keiretsu Forum, dünya genelinde 3 binin üzerinde 
lisanslı melek yatırımcısıyla 20 yılda bini aşkın girişime 
900 milyon doların üzerinde 
yatırım gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin 100’e yakın 
üyesiyle en büyük melek 
yatırımcı ağı olan Keiretsu 
Forum, pandemi sürecinde 
yatırım adetlerinde rekor 
kırıyor. Keiretsu Forum 
Türkiye Başkanı Hulusi Berik, 
Türkiye’de 9 yılda 68 girişime 
toplam 90 milyon TL’den 
fazla yatırım yaptıklarını 
açıklayarak, pandemide 
hem melek yatırımcı olmak 
isteyenlerin, hem de yatırım 
miktarının arttığına dikkat 
çekti.

Ziraat Bankası ve Ankara Üniversitesi’nden 
Finansal Eğitim Alanında Önemli İş Birliği

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan 
Çakar ve Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından 
imzalanan protokol kapsamında, 
sektörde bir marka haline gelmiş olan 
Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’ndaki 
eğitim içeriği Ankara Üniversitesi’nin 
katkılarıyla revize edilecek, finans 
alanında yeni araştırmalar yapılarak, 
hem mezun olacak öğrencilere 
hem de Ziraat Bankası’nda göreve 
başlayacak çalışanlara eğitimler 
verilecek.  Okul, Ziraat Bankası’nın 
yanı sıra tüm bankacılık sektörü 
için de insan kaynağı yetiştirmeye 
devam edecek.

Çakar: Uluslararası 
Finans Merkezi vizyonu 
doğrultusunda, daha da 
güçlenecek

İmza töreninde konuşan Ziraat 
Bankası Genel Müdürü Alpaslan 
Çakar “Hayata geçirdiğimiz iş 
birliği ile 100 yıla yaklaşan Ziraat 
Bankası Bankacılık Okulu geleneği, 
Uluslararası Finans Merkezi 
vizyonu doğrultusunda, daha da 
güçlenecek. Bu proje ile akademik 
dünya ve iş dünyası arasında 
köprü kuran örnek bir ortak çalışma 
modeli oluşturmayı ümit ediyoruz. 
Bu doğrultuda verilecek eğitimin 
öğrencilerimizin yetkinliklerine büyük 
katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. 
Tam rekabetin olduğu Bankacılık 
sektöründe yeni teknolojiler ile birlikte 
değişimler çok hızlı yaşanmaktadır. 
Kurumları büyüten ve geleceğe 
taşıyan ana unsur, yeniliklere kendini 
adapte edebilme hızıdır. Bankacılık 
okulu öğrencilerimiz, ekonomi, finans 
ve bankacılık alanında yetişmiş, 
yeniliğe açık, güncel teknoloji ve 

uygulamalara hızla adapte olan, 
iletişimi güçlü profesyoneller olarak, 
Bankamızı geleceğe taşıyacak 
ve rekabette en önemli gücümüz 
olacak. Bu güç birlikteliğinden 
ötürü Ankara Üniversitemiz Rektörü 
Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve 
katkıları olan değerli hocalarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ünüvar: İki köklü kuruluşun 
işbirliği önemli

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar ise konuşmasında 
“Ülkemizin biri finans diğeri eğitim 
alanındaki İki köklü kuruluşunun 
yaptığı bu güçlü iş birliğinin hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyorum. Ziraat 
Bankası ile hayata geçirdiğimiz iş 
birliğinin artarak devam etmesini 
temenni ediyorum” dedi.

Ziraat Bankası ve Ankara Üniversitesi arasında, finans sektörüne yön veren insan 
gücünün yetiştirilmesi amacıyla önemli bir iş birliğine imza atıldı. 
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PASHA Bank’tan Tarım Sektörüne Ilave 50 Milyon TL 
Finansman Desteği!

Türkiye’de Varlığa Dayalı 
Menkul Kıymet İhracı 
(VDMK)’nın öncülerinden 
olan PASHA Bank, tarım 
sektörüne destekte 
bulunmaya devam ediyor. 
2020 yılından bugüne dek 
tarım sezonu için toplam 170 
milyon TL destekte bulunan 
PASHA Bank, ilave 50 milyon 
TL’lik daha VDMK ihracı 
gerçekleştirerek sektöre 220 
milyon TL tutarında kaynak 
sağlamış oldu. PASHA Bank, 
yılsonuna kadar tarım 
sektörüne ilave 100 milyon 
TL daha destekte bulunmayı 
hedefliyor. 

PASHA Bank ve OMG Capital 
Advisors, Tarfin Tarım A.Ş. adına 
nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere 
ortalama 345 gün vadeli 50 milyon TL 
tutarında VDMK ihracı gerçekleştirdi. 
4 taksit ödemeli olacak şekilde yıllık 
yüzde 23,50 basit faiz getirisi sunan 
VDMK, JCR Eurasia tarafından 
“Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir” 
kategorisinde değerlendirilmiş olup 
“AA-” kredi notuna sahiptir. Reel 
sektörün kalkınması, istihdamın 
artması için önem teşkil eden VDMK 
ihraçları yatırım bankaları arasında 
PASHA Bank’ın öncülüğünde 
gerçekleşiyor. 2020 yılından itibaren 
tarıma destekte bulunan PASHA 
Bank, bugünkü ihraçla beraber 2020 
yılından bugüne kadar 220 milyon 
TL destekte bulunmuş oldu. PASHA 
Bank, yılsonuna kadar ilave 100 
milyon TL daha destekte bulunmayı 
hedefliyor. 

Yaklaşık 4.350 Çiftçinin Tarımsal 
Girdi Ihtiyaçları Sermaye 
Piyasalarından Fonlandı

Pandemi sürecine rağmen ihraç 
tutarının üzerinde gelen bir taleple 
tamamlanan ihracın yatırımcıları 
arasında yatırım fonları, emeklilik 
fonları, sigorta şirketleri, kurumsal 
hazine departmanları ve nitelikli 
bireysel yatırımcılar yer aldı. Yaklaşık 
4.350 çiftçinin tarımsal girdi ihtiyaçları 
sermaye piyasalarından fonlandı. 
Bu ihraç, hem Tarfin’in daha fazla 
çiftçiye destek vermesini sağladı 
hem de VDMK gibi yenilikçi sermaye 
piyasaları enstrümanlarının reel 
sektörün finansmanında oynadığı 
kritik rolü bir kere daha gösterdi. 
TARFİN, Türkiye genelinde 75 ildeki 
7.395 köyde,746 satış noktasında 
rekabetçi fiyatlarla ve çiftçilerin nakit 
akışlarına uygun vade imkânlarıyla 
uyumlu gübre, tohum, yem ve 
benzeri tarım girdileri satışı yapmakta. 
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Yastık Altı Markalarınıza Dikkat!Burgan Bank’tan 
Yepyeni Bir Dijital Bankacılık Deneyimi: ON

Özlem Arslan Kart - Üstün Patent Kurucusu

Türkiye’de her yıl artan bir ivme ile marka tescil baş-
vuruları yapılmaktadır. 2020 yılından örnek vermek 
gerekirse, pandemi koşullarına rağmen bir önceki 
yıla oranla rekor bir artışla 170 binin üzerinde marka 
yapılmıştır. Yakalanan bu artışı, markalar konusunda 
hukuki haklar elde etme konusunda bilincin oturması 
olarak değerlendirilebilir. Bu oldukça iyi haber! Ancak 
artan marka sayıları bir yandan da yeni ticaret ha-
yatına atılacaklar için marka bulamama sorununu da 
beraberinde getirmeye başladı. O kadar marka tesci-
li yapılması girişimcilerin/KOBİ’lerin marka seçip, tescil 
ettirebilmesini de zorlaştırdı. Çünkü kullanılmayan, atıl 
kalan ancak tescilli olduğu için alınamayan markalar 
zamanla bir marka çöplüğü haline geldi ve sektöre 
uygun, değerli marka yapmak isteyenlerin de önünü 
tıkadı. Bu marka çöplüğüne zamanla marka borsasın-
da aldıkları sektör özelinde değerli markaları satmak 
için elinde bulunduranlar da eklendikçe tescilsiz mar-
ka bulma sorunsalı içinden iyice çıkılamayacak bir 
hal aldı.

Kullanım Zorunluluğu Şartı

Bu sorun büyüdükçe kullanılmayan/ticaret hayatına 
kazandırılamayan markaların çığ gibi büyümesinin 
önüne geçilmesi için düğmeye basmak gerekiyordu 
ve 2016 yılında çıkan kapsamlı 6769 sayılı Sınai Mül-
kiyet Kanunu’nda düzenlemeye gidildi. İlgili kanuna; 
markanın kullanılmaması, markanın sağladığı hakların 
idari merciler ya da yargılama makamları önünde 
ileri sürülememesine ve hatta hakkın sona ermes-
ine neden olduğu sonucuna varılmaktadır, ibaresi 
eklendi. Yani başka bir deyişle, tescilli markanızı kul-
lanmak isteyen 3. şahıslar o markayı kullanmadığınızı 
kanıtladığı takdirde marka üzerindeki hakkınızı hukuki 
yoldan kaldırabilir konuma geldi. Bu kararla birlikte te-
scilli markalara bir nevi kullanım zorunluluğu getirildi.

Doğasına Aykırı

Marka bulmanın gün geçtikçe zorlaşması ve bu duru-
mun büyük bir kısmının kullanılmayan markalar ned-
eniyle olması markanın doğasına da aykırı bir durum-
dur. Bir marka, değer yaratmak, tanınırlık ve prestij 
için kullanılmalıdır. Hukuki açıdan en güçlü koruma 
yöntemi olan tescil, marka sahibinin elinde atıl kal-
maya mahkum bir araç değildir. Bu sebeple yastık al-
tında saklanacak markalar için başvuru yapılmamalı, 
aksine yatırım yapılması muhtemel markalar özenle 
seçilerek marka tescil süreci başlatılmalıdır. Marka 
seçimi, bir girişimin en önemli ve öncelikli adımların-
dan biri olarak kabul edilmelidir. Bu sebeple daha 
henüz işin başındayken seçilen markaların girişim 
teşebbüslerini geleceğe taşıyacak anahtarlardan 
biri olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu öneme 
sahip bir kalemin başkası tarafından daha önce te-
scillenmiş ve kullanılmadan tozlu raflarda yerini almış 
olması rahatsız edicidir. Belki de birilerinin başarısının 
önünde ciddi bir engel oluşturmuştur. Tüm bu konu-
ları göz önüne alarak ileride hukuki açıdan kimseyle 
karşılaşmamak ve girişimcilerin/KOBİ’lerin önünde bir 
engel teşkil etmemek için gerçekten ticaret hayatın-
da var olmak istediğiniz markaları tescilleyin! Tescille-
diğiniz markaya da mutlaka yatırım yapın ve ticaret 
hayatınıza değer katın!

FİNANS

Butik bankacılık anlayışıyla kullanıcıların 
ihtiyaçlarına inovatif ve fark yaratan 
çözümler sunan Burgan Bank, mevcut 
bankacılık uygulamalarıyla yetinmek 
istemeyen, tutar bağımsız birikimlerinin 
kontrolünü elinde tutmayı tercih eden 
kullanıcılar için yarattığı yeni dijital ban-
kacılık markası ON’u tanıttı. Hayata ge-
çirdiği ON markası ile dijital platformlar 
üzerinden kullanıcılarına hizmet sağla-
yacak olan Burgan Bank, her zaman 
avantajlı faizleri, ücretsiz para transfer-
leri, işlem yaptıkça kazandıran kurguları 
ve daha birçok avantajı ile müşterileri-
nin bankacılığa bakışını değiştiriyor. 

Dijital bankacılık yatırımlarıyla öne çı-
kan Burgan Bank, bu alandaki uzman-
lığını, mevduat ve yatırım alanlarındaki 
gücüyle birleştirerek yeni markası ON’u 
hizmete sundu. Dijital platformlarda iş-
lem yapmaya aşina olan, avantajlı faiz 
oranları ile küçük bile olsa birikimlerine 
değer verilmesini isteyen müşterilere 
hitap edecek olan ON, kullanıcılara 
konforlu, güvenli ve kendi kendilerinin 
bankacısı olacakları yepyeni bir dene-

yim sunuyor. Kullanıcılar görüntülü gö-
rüşme ile dakikalar içinde ON müşterisi 
olup, mevduat ve yatırım işlemleri, para 
transferleri, döviz işlemleri dahil birçok 
işlemi kolayca gerçekleştirebilme imka-
nına sahip oluyor.  

Dokuzla Yetinmeyenlerin 
Bankası: ON 

ON’u ayrıştıran en temel özelliklerin-
den biri “kazandıran dünyası”. ON kul-
lanıcıları, yaptıkları işlemler için masraf 
ödemeyecekleri gibi, hem birikimleri-
ne düzenli olarak avantajlı faiz oranları 
elde ediyor hem de banka kartı alışve-
rişlerinden fatura ödemelerine kadar 
birçok işlemlerinden iade kazanıyor.  
Odağına müşteri memnuniyetini koyan 
ve tamamen kullanıcı beklentilerine 
yönelik tasarlanan yeni dijital markala-
rıyla sektörde fark yaratmayı hedefle-
diklerini dile getiren Burgan Bank Genel 
Müdürü Murat Dinç, şu şekilde konuştu: 
“Burgan Bank olarak teknolojik gelişme-
leri her zaman yakından takip ederek 

bankacılık işlemlerinde müşterilerimize 
değer yaratacak yenilikleri sistemleri-
mize entegre ediyoruz. Müşterilerimizi 
merkeze koyarak süreçlerimizi düzenli 
olarak gözden geçiriyor, servis model-
lerimizi uçtan uca dijital olacak şekilde 
tasarlıyoruz. Yeni markamız ON ile de 
bankamızın vizyon ve stratejisini müşte-
rilerimize daha etkili bir şekilde yansıta-
rak dijitaldeki gücümüzü ve başarımızı 
sürdüreceğiz.”  ON markasıyla birlikte 
dijital alanda yaptıkları yatırımlara bir 
yenisini daha eklediklerini ifade eden 
Burgan Bank Dijital Bankacılık Grup Baş-
kanı Natur Suntur da sektörde güçlü bir 
oyuncu olacaklarını vurgulayarak şun-
ları söyledi: “ON ile müşterimize önce-
likle kolay, şeffaf, kazançlı ve özgür bir 
bankacılık sunacağız. ON’u rakiplerin-
den ayıran en büyük özelliği ise müşte-
risine bakış açısı ve kazanımları olacak. 
ON, ‘Bankacılık işlemlerini senin yaptığı-
nın farkındayız ve bunun bilincinde ola-
rak sana hakkını teslim edeceğiz’ vaadi 
sunan bir dijital banka markası olarak 
konumlanacak” ifadesini kullandı.
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İSO TÜRKİYE İHRACAT İKLİMİ ENDEKSİ EYLÜLDE 54,7 OLDU

Türkiye imalat sektörünün 
ana ihracat pazarlarındaki 
faaliyet koşullarını ölçen 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Türkiye İmalat Sektörü İhracat 
İklimi Endeksi, eylülde 54,7 
oldu ve ihracat pazarlarındaki 
talep koşullarında belirgin 
iyileşmenin devam ettiğini 
gösterdi. Buna karşın, endeks 
ağustostaki 55,9 seviyesine 
göre düşüş kaydederek 
ihracat iklimindeki iyileşmenin 
son üç aydır yavaşladığına 
işaret etti. Euro Bölgesinde 
Almanya, Fransa, İtalya 
ve İspanya gibi ülkelerde 
ekonomik aktivitedeki 
genişleme hız kaybetti. Birleşik 
Krallık’ın büyüme hızı arka 
arkaya dört ay yavaşladı. 
ABD’de üretim yükselmeye 
devam etti ancak ekonomik 
aktivitedeki artış hızı son 
bir yılın en zayıf düzeyinde 
kaydedildi. Orta Doğu’nun 
büyük bir bölümünde talep 
koşulları belirgin iyileşti. En 
hızlı üretim artışı Katar’da 
gerçekleşti. Mısır ve Lübnan’da 
talep koşullarının bozulduğuna 
ilişkin sinyaller yer aldı. Birçok 
Asya-Pasifik pazarında ise 
aksaklıklar sürdü. 

 
Türkiye imalat sektörünün ana ihra-
cat pazarlarındaki faaliyet koşul-
larını ölçen İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat 
İklimi Endeksi’nin Eylül 2021 dönemi 
sonuçları açıklandı. Endekste eşik 
değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen 
tüm rakamlar ihracat ikliminde iy-
ileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise 
bozulmaya işaret ediyor.

Ağustosta 55,9 olan İstanbul Sanayi 
Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat 
İklimi Endeksi, eylülde 54,7 olarak 

gerçekleşti ve ihracat pazarların-
daki talep koşullarında belirgin iy-
ileşmenin devam ettiğini gösterdi. 
Buna karşın, endeks ağustostaki 55,9 
seviyesine göre düşüş kaydederek 
ihracat iklimindeki iyileşmenin son üç 
aydır yavaşladığına işaret etti. Yılın 
başlarında Covid-19 kısıtlamalarının 
gevşetilmesiyle birlikte ana ihracat 
pazarlarının ekonomik aktivitesinde 
kaydedilen güçlü büyümenin ardın-
dan, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 
talep artışının yavaşladığına ilişkin sin-
yaller devam etti. 

Euro Bölgesinde Ekonomik 
Akvitideki Genişleme Hız 
Kesti

Euro Bölgesine bakıldığında; Alman-
ya, Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda, 
Hollanda ve Yunanistan’da ekono-
mik aktivitedeki genişlemelerin hız 
kaybettiği görüldü. Türk imalat fir-
malarının en önemli ihracat pazarı 
olan Almanya’da üretim artışı halen 
belirgin olmakla birlikte şubattan beri 
en düşük oranda gerçekleşti. Benzer 
şekilde, Birleşik Krallık’ın büyüme hızı 
arka arkaya dört ay yavaşladı. Ey-
lüldeki artış, yedi aydır devam eden 

genişleme trendinin en düşük oranın-
da gerçekleşti. ABD’de ise üretim 
belirgin şekilde yükselmeye devam 
etmesine rağmen ekonomik aktivite-
deki artış hızı eylülde son bir yılın en 
zayıf düzeyinde kaydedildi. 

Orta Doğu’da Belirgin 
İyileşme Oldu

Orta Doğu’nun büyük bir bölümünde 
talep koşulları üçüncü çeyreğin 
sonunda belirgin iyileşme gösterdi. 
Suudi Arabistan’da petrol dışı üretim 
son dört ayın en yüksek oranında ar-
tarken Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü 
çeyrek boyunca güçlü büyüme ser-
giledi. Rapor kapsamındaki ülkeler 
arasında en hızlı üretim artışı Katar’da 
gerçekleşti ve bu artış anketin 
başladığı Nisan 2017’den beri ikinci 
en yüksek düzeyde kaydedildi. Olum-
suz tarafta ise Mısır ve Lübnan’da 
talep koşullarının bozulduğuna ilişkin 
sinyaller yer aldı. Covid-19 salgınının 
yayılmasının bir sonucu olarak birçok 
Asya-Pasifik pazarında aksaklıklar 
devam etti. Eylül ayında üretim-
deki en sert daralma Vietnam’da 
gerçekleşirken Avustralya, Japonya, 
Malezya, Filipinler ve Myanmar’da 
da düşüşler gözlendi.
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HABERFİNANS

E-TİCARET UYGULAMALARI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI 
DÖNEMİNE KIYASLA %204 ORANINDA ARTTI

İ-Mak Redüktör canias4.0 Teknolojilerini Seçti

Appsflyer Raporu, E-ticaret 
uygulamalarının bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla %204 oranında 
artışla Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
iOS pazarı olduğunu saptadı. 
COVID-19, 2021’de e-ticaretteki 
büyümeyi tetiklemeye devam 
ediyor, fakat Apple’ın iOS 14 ve 
ATT’si pazarlamacıların satın alma 
ve yeniden pazarlama bütçelerine 
yaklaşım biçimini etkiliyor.

Pazarlama ölçümü ve deneyimi platfor-
mu AppsFlyer, E-Ticaret Uygulaması Pa-
zarlamasının Durumu raporunun 2021 
baskısını yayınladı. Rapor, yakındaki 
Noel ve yılbaşı tatil dönemi için etkile-
şim ve satışları artıracak olan ve mobilin 
öncelikli olduğu bir deneyim oluşturma-
da pazarlamacılara rehberlik eden kilit 
küresel trendleri açıklıyor. Bu yıl, pera-
kende uygulamaları küresel olarak 2020 
tatil dönemindeki kullanım zirvelerine 
yaklaşıyor ve dolayısıyla e-ticaret sektö-
rü 2021’in son çeyreğine daha yüksek 
bir basamaktan giriyor. 2021 yılında 
e-ticaret uygulama indirmeleri Andro-
id’de %55’e ve iOS’ta %32’ye ulaşırken 
ve tüketici harcamaları genel olarak 

%55 oranında yükselirken, dördüncü 
çeyreğin tatil döneminde rekor kırıl-
ması bekleniyor. “Perakendeciler, tatil 
döneminden en iyi şekilde yararlana-
bilmek için mobili ve özellikle de mobil 
uygulamaları dördüncü çeyrek için be-
lirledikleri stratejinin merkezine almalı,” 
diye belirten AppsFlyer İçerik ve Mobil 
İçgörü Başkanı Shani Rosenfelder, söz-
lerine şöyle devam etti: “Pazarlamacı-
lar için bu, mobil web’den performan-
sın önemli ölçüde daha yüksek olduğu 
mobil uygulama platformuna sorunsuz 
bir geçiş sağlamak anlamına geliyor. 
Diğer anlamı ise, var olan müşterilerle 
iletişimi onların oldukları yere taşımak ve 
deeplink’ler kullanarak uygulamanın 
içerisindeki doğru noktaya sorunsuz bir 
şekilde ulaşmalarını sağlamak.”

Türkiye İçin Öne Çıkan 
Noktalar:

● 2020’de tüm uygulama indirmelerin-
de %91 artış; Pandemi ve Ramazan gibi 
önemli alışveriş dönemlerinin tetiklediği 
hızlı büyüme, uygulama indirmelerde 
bir yükselişe neden oldu ve bu yükseliş 
2021’de de varlığını korudu. iOS’ta-

ki indirmelerin 2021 yılı Mayıs ayında 
2020’nin son ayına kıyasla %360 artışı bu 
platformdaki büyümeyi öne çıkardı.

● Ramazan, uygulama indirmelerinde 
üst üste iki yıl %169 oranında bir artışa 
neden oldu. 2020 yılında Ramazan ayı 
pandeminin ilk dalgasına denk geldi ve 
fiziksel mağazalara gidemeyen kulla-
nıcılar hızla mobil alışverişe yöneldi. Bu 
davranış değişikliği, yıl boyunca devam 
etti ve 2021 yılı Ramazan ayında da 
benzer bir trend gözlemlendi.

● Organik dışı indirmeler, Ramazan 2020 
öncesinde %225 ve “Black Friday’e” 
kadar olan dönemde %128 oranında 
arttı. Türk pazarlamacıların faaliyetle-
rini iki kat artırmaları ve yoğun alışveriş 
dönemlerinde yüksek harcamalar yap-
maları, genel organik dışı yüklemelerde 
ani artışlara neden oldu.

● Tüketici harcamaları; 2020’nin ilk ya-
rısında %250, “Black Friday” boyunca 
ise %147 arttı. Kullanıcılar uygulamaları 
yüklemekle kalmıyor, bu uygulamalarla 
giderek daha rahat bir şekilde alışveriş 
yapıyorlar.  Tüketici harcamaları, pan-
deminin ve Ramazan ayının başlangıcı-
na denk gelen 2020’nin birinci yarısında 
hızla arttı fakat artışın yaşandığı tek dö-
nem bu değildi. 2020 yılı Kasım ayındaki 
Black Friday boyunca da önemli bir ani 
artış oldu.

● Yeniden pazarlama 2021’in ikinci 
çeyreğinde pandemi öncesine kıyasla 
5 kat daha yüksek. IDFA’nın (Apple’ın 
reklamverenler için tanımlayıcısı) de-
ğer kaybetmesinden ötürü iOS 14’ün 
yeniden pazarlamada doğurduğu tüm 
güçlüklere rağmen, pazarlamacılar 
yeniden pazarlama çabalarını artırdı. 
2021 yılında Ramazan ayı yaklaşırken 
yeniden pazarlama %88 arttı.

AppsFlyer Türkiye ve Ortadoğu Bölge 
Müdürü Ece İnanç, “E-ticaret uygula-
ması pazarlamacıları, Apple’ın App 
Tracking Transparency (Uygulama 
Takibi Şeffaflığı, ATT) çerçevesinin ve 
SKAdNetwork’ün özellikle yeniden pa-
zarlama dönüşümlerinde doğurduğu 
güçlükleri hissediyor,” dedi.

Metal sanayinde faaliyet gösteren İ-Mak Redüktör, dijital dönüşüm yolculuğunda rehber 
olarak IAS’yi tercih etti. Firma, iş süreçlerini canias4.0 teknolojileri ile yönetme kararı aldı.

1973 yılında kurulan İ-Mak Redük-
tör, makina sanayinde, redüktör 
üretimde önemli rol oynayan fir-
malardan biri. Hem yurtiçinde hem 
de yurtdışındaki faaliyetleri ile sek-
törünün önde gelen şirketlerinden 
olan İ-Mak Redüktör, iç pazardaki 
yerini sağlamlaştırırken bir yandan 
da yurtdışı operasyonlarını geniş-
letmeyi hedefliyor. İ-Mak Redüktör, 
bu hedefleri doğrultusunda üretim 
kapasitesini ve verimliliğini arttırmak 
için çalışmalara başladı. Bu yolcu-
lukta dijital dönüşümün gücüne 
inanan firma, iş süreçlerinde cani-
as4.0 teknolojilerini kullanmaya ka-
rar verdi. İ-Mak Redüktör ve IAS ara-
sında imzalanan yeni iş birliği İ-Mak 
Redüktör’ün İstanbul, Kurtköy’de 
bulunan merkezinde gerçekleşen 
kick off toplantısı ile duyuruldu.
 
IAS’nin Sektörel Tecrübesi 
İ-Mak’a Rehberlik Edecek

İ-Mak, yaklaşık 10 yıldır kendi geliştir-
diği bir yazılım çözümü ve dışardan 
aldığı üçüncü parti yazılım destek-
leri ile iş süreçlerini yönetiyordu. 
Ancak firma yetkilileri, yaşanan en-
tegrasyon sorunlarının artması, ve-
rilerin doğru işlenememesi ve hata 
paylarının artmasının ardından tam 
entegre çalışan bir kurumsal yazılım 
çözümü arayışına girdiklerini belirti-
yorlar. İ-Mak Redüktör’ün kurumsal 
yazılım arayışı sürecinde danışman-
lık hizmetleri ile destek veren DD De-
ğişim Dinamikleri Yönetim Merkezi 
Genel Müdürü ve Kurumsal Gelişim 
Danışmanı Ahmet Nedim Erdemir, 
“İ-Mak Redüktör’ün tek bir yazılım 
üzerinden güncel tüm ihtiyaçları-
na cevap verebilecek kapasitede, 
üretim otomasyonu araçlarına tam 
entegre çalışabilen ve gerekirse 
bize yeni çözümler üretebilecek, 
üretim verimliliği konusunda tec-
rübeli, bize rehber olabilecek bir 
yazılıma ihtiyacımız vardı. IAS, ERP 
sektörünün en önde gelen firmala-
rından biri. İhtiyaçlarımızın tamamı-

nı masaya koyduğumuzda, hepsi-
ne birden cevap verebilecek, bizim 
istediğimiz ölçekte çok fazla yazılım 
seçeneği yok. canias4.0 o seçe-
nekler içinde en öne çıkanlardan 
biri oldu. canias4.0’ı herhangi bir re-
ferans aracılığı ile değil, sektördeki 
bilinirliği ve sunduğu avantajlar ne-
deni ile tercih ettik” diye anlatıyor. 

canias4.0’ın Bütünsel 
Çözümleri İ-Mak’a Avantaj 
Sağlayacak

İ-Mak Redüktör Yönetim Kurulu Üye-
si ve Genel Müdürü Fatih Mehmet 
Özdemir ise görüşlerini şu şekilde 
aktardı: “IAS’nin canias4.0 teknolo-
jileri çatısında sunduğu caniasERP, 
standart yazılımında bizim tüm bek-
lentilerimizi karşılayacak kapasite-
ye sahip. İncelediğimiz diğer yazı-
lımlara göre know-how’ı çok daha 
yüksek ve bizim süreçlerimizi disipli-

ne etme konusunda ciddi bir katkı 
sağlayabilecek kapasitede. Ayrıca 
IAS’nin globalde de önemli bir yere 
sahip olması ve yazılımın Türkiye’de 
üretilmesi, kendi yazılım geliştirme 
platformu TROIA’ya sahip olması, 
geniş bir müşteri portföyüne sahip 
oluşu, sunduğu çözümlerin fonksi-
yonel olarak çeşitli olması gibi pek 
çok neden bizi canias4.0 teknolo-
jileri ile çalışmaya ikna etti. Bugün 
ya da yarın, ihtiyaç duyacağımız 
pek çok fonksiyon canias4.0’da 
mevcut. Bu da ilerleyen dönem-
lerde bize büyük bir avantaj sağ-
layacak diye düşünüyoruz. IAS ile 
anlaştıktan sonra önümüze çok net 
bir iş takvimi koydular, projenin tüm 
adımları net bir şekilde belirlenmiş-
ti. Bu bizim için çok önemli. Umarız, 
her şey planladığımız gibi ilerler, IAS 
ile uzun ömürlü bir iş birliği yaptığı-
mıza ve başarılı olacağımıza inanı-
yoruz.”
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MAKALE

ŞİRKETLERİN DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU 
Bülent ORTA  - Türev Danışmanlık Grup Başkanı ve Stratejik Yapılandırma Danışmanı

Şirketleri yaşayan birer yapı olarak ele aldığımızda aynen 
insanlar gibi doğarlar, bebeklik dönemleri olur, çocukluk, 
gençlik çağları olur, orta yaş, olgunluk dönemleri olur ve 
kaçınılmaz son olarak ölürler. Şirketlerde amaç doğum ile 
ölüm arasındaki süreyi olabildiğince uzatmak ve sağlıklı 
yaşamalarına olanak sağlamaktır. Bunun için gerekli olan 
alt yapıyı tesis edebilmek ve bu tesis edilen yapıyı sağlıklı 
bir şekilde yaşama adapte edebilmektir. Yöneticiler açı-
sından baktığımızda, uzun ömürlü şirketler oluşturabilmek 
için şirketlerin sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve denetlenebi-
lirlik ilkelerini uygulamaya geçirilmesine olanak sağlamak 
gerekir. Konuyu bu açıdan ele aldığımızda bu ilkelerin şir-
ketler açısından ne anlama geldiğini doğru tarif etmeli ve 
doğru anlamalıyız. Şirketler için sürdürülebilirlik, temelde 
uzun ömürlü bir şirket oluşturabilmektir. Ancak bu pren-
sibin hayata geçirilmesi oldukça zorlu süreçleri barındırır. 
Sürdürülebilirlik prensibi aile şirketi niteliği taşıyan şirketler-
de olduğu gibi aile şirketi özelliği taşımayan çok ortaklı 
şirketlerde de karşımıza çıkan bir durumdur. Tek ortaklı 
patron şirketlerine baktığımızda ise sürdürülebilirlik konusu 
daha da önemli hale gelmektedir. 

Bu boyuttan baktığımızda sürdürülebilirliği, kişiye bağım-
lı olmadan yaşamını devam ettirebilme yetisine sahiplik 
olarak da tanımlayabiliriz. Organizasyonel bütünlük, iş 
modeli tercihleri, bu iş modelini destekleyen yönetim an-
layışı tercihleri sürdürülebilirliğin alt yapısının tesisini müm-
kün kılmaktadır. Ancak burada önemli olan detay, bu 
yapı tesisi edilirken şirketin özelliklerine, tanımlanmış olan 
ya da zaman içinde kendiliğinden oluşmuş olan kurum 
kültürüne uygunluğuna, demografik yapıya olan uyumu-
na, sektörel dinamiklerin uygunluğuna ve aynı zamanda 
da şirket hissedarlarının tercihlerine uyumluluğu göz ardı 
edilmemelidir.

Çok Ortaklı Şirketlerde Sürdürülebilirlik 

Aile şirketlerinde sürdürülebilirlik konusu kuşak geçişlerini, 
profesyonelleşme aşamalarını ve kurumsal yapı tesisini 
de kapsamaktadır. Özellikle kuşak geçişleriyle birlikte ya-
şanan yönetim modeli tercihindeki değişiklikler ve yetki 
devri deneyimleri yaşanmaya başlandığında, bu geçişin 
ki bunu şirket açısından bir dönüşüm olarak tanımlayabi-
liriz, dinamikleri önceden tanımlanmamış ise süreç olduk-
ça zorlu olacaktır. 

Çok ortaklı şirketler açısından da sürdürülebilirlik önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok ortaklı şirketlerde 
aile şirketlerinden farklı olarak hissedarlar arasında önce-
likle bir menfaat birlikteliği vardır. Hissedarlar yüklendikleri 
risklerin karşılığını bir şekilde almak isterler. Aile şirketlerinde 
ise birlikteliği tesis eden öncelik, menfaat birliği değil kan 
bağı ilişkisidir. Dolayısıyla iki yapıda da dinamikler farklı iş-
lemektedir. Çok ortaklı şirketlerde sürdürülebilirlik, temel 
olarak profesyonelce kurgulanacak olan organizasyonel, 
yönetsel ve operasyonel yapı üzerine oturacaktır. Aile şir-
ketlerinde sürdürülebilirlik kuşaklara devir olarak algılana-
bileceği gibi çok ortaklı şirketlerde sürdürülebilirlik, hisse-
darların süreçte katlandıkları risklerin karşılığını alabilmeleri 
ve bunun devamlılığının sağlanabilir olmasıdır. 

Şirketlerin uzun ömürlü olabilmeleri yani sürdürülebilir ol-
maları için kurulan yapıda standartlaşmanın sağlanmış 
olmasının önemi büyüktür. 

İzlenebilirlik Prensibi

Şirketlerin dönüşüm yolculuğunda önümüze çıkan ikinci 
prensip, izlenebilirlik prensibidir. İzlenebilir bir şirket olmak, 

yapıyı bütünsel olarak izlenebilir kılmak oldukça zordur. 
Şirketlerin hangi sektörde olursa olsun, hangi büyüklükte 
olursa olsun; ister endüstriyel imalat yapsın, ister sadece 
ticari faaliyette bulunsun, isterse hizmet sektöründe faa-
liyet göstersin mutlaka izlenebilirliğe ihtiyaç duymaktadır-
lar. 
Ancak, hizmet sektörü ile endüstriyel imalat yapan şirket-
lerde izlenebilirlik işleyişi doğal olarak farklılık gösterecek-
tir. İzlenebilirliğin temel amacı, şirketlerin iş süreçlerinin tüm 
adımlarının belirlenmiş prensipler dahilinde şeffaflaştırıl-
masını olanaklı kılmaktır. Yani, tüm iş adımlarında yapılan 
işlerin, alınan kararların süreç ve sonuçlarının tanımlanan 
sistemik yapı dahilinde ilgili çalışan ve yöneticiler tara-
fından görülebilir hale getirilmesidir. Burada ölçülebilirlik 
önemlidir. Yani ölçülebilir izlenebilirliğin sağlanması önem-
lidir. Şirketler bunu ister manuel takip yöntemleriyle isterse 
dijital takip unsurlarını kullanarak yapabilirler. Önemli olan 
sağlıklı veriye ulaşımı olanaklı kılmaktır. Şirketler açısından 
izlenebilirlik, sağlıklı veri oluşumunu, oluşan bu verinin 
analize uygun hale getirilmesine ve analiz edilen veriden 
yönetsel kararlar alınabilmesine olanak sağlayacaktır. 
Sağlıklı bir verinin oluşabilmesi için ise bu verinin nasıl, ne 
şekilde ve ne zaman biriktirileceği, nasıl işleneceği, nasıl 
doğrulanacağı ve nasıl analiz edileceğine dair standart-
ların şirketin yapısına uygun bir şekilde tarif edilmesi gerek-
mektedir. Bir anlamda şirketin yazılı hafızasının oluşumuna 
katkı sağlayacaktır. İzlenebilirliği sağlayabilen şirketler bir 
sonraki prensibimiz olan denetlenebilirliğe de zemin hazır-
lamış olmaktadırlar. 

Tanımlama, Uygulama, Denetleme ve 
Analiz etme Modeli (TUDA)

Öyleyse denetlenebilirlik prensibinin ne alam ifade ettiği-
nin üzerinde durabiliriz. Şirketler temel olarak uzun ömürlü 
olmak istediklerine göre yaşamları boyunca diğer can-
lılarda olduğu gibi farklı farklı olaylarla karşılaşıp, farklı 
risklere maruz kalabilmektedirler. İşte bu noktada tanım-

lanmış olan organizasyonel, yönetsel ve operasyonel ya-
pının tanımlandığı gibi işleyip işlemediği; şirketin genel iş 
modelinin tanımlanmış olan stratejiyle ne oranda uyumlu 
olup olmadığı; ulaşılan sonuçların hedeflere göre gerçek-
leşme oranının ne kadar kabul edilebilir olduğu denetlen-
mektedir. Bütün bu denetim sürecinin nasıl bir denetim 
modeliyle ve hangi prensiplere göre denetleneceği de 
ayrıca belirlenmiş olmalıdır. 

Şirketler kendi TUDA’larını oluştururken yani Tanımlama, 
Uygulama, Denetleme ve Analiz etme modelini oluştu-
rurken esasen bu üç prensibi tarif etmektedirler. Çünkü; 
sürdürülebilirlik, kişilerden bağımsız sistemik yapının tesisi 
ve işletilmesine bağlıdır. Yani organizasyonel, yönetsel, 
operasyonel modelleme, yani şirket içi standartlaşmanın 
oluşturulması demektir. İzlenebilirlik, standartlaşma ile ta-
nımlanmış olan sistemik yapının uygulamaya alınması ve 
bu uygulama aşamalarının şeffaf bir şekilde gözlemlene-
bilir olmasının sağlanması yani tanımlananın uygulamaya 
geçirilmesi aşamasıdır. Denetlenebilirlik ise tanımlanan 
yapının tanımlandığı gibi uygulanıp uygulanmadığının 
görülmesi ve buradan elde edilen sonuçların karara bağ-
lanması demektir. Bütün bu yapının temel amacının ne 
olduğuna baktığımızda birer canlı organizma olan şirket-
lerin uzun ömürlü ve sağlıklı şirketler olarak yaşamını tesis 
etmek olduğunu görürüz. Şirketlerin bitmeyen dönüşüm 
yolculuğu bu genel sarmal içinde var oldukları süre bo-
yunca devam edecektir. 
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DOSYA: 2021 DEĞERLENDİRME

YATIRIM ODAKLI BÜYÜYEN AB MARKET OTOMASYON, 
YILSONU HEDEFLERİNE ULAŞACAK

AB Market Otomasyon Genel Müdürü Gökhan Bozdağ, 2021 yılından memnun olduklarını 
ve yılsonu hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarının özenle altını çizdi.

AB Market Otomasyon Genel Müdü-
rü Gökhan Bozdağ, “Elektrik, elektro-
nik ve otomasyon ürünleri ithalat, sa-
tış ve teknik desteği alanında hizmet 
vermek amacıyla 2006 yılında kurulan 
AB Market Otomasyon, bir distribütör 
satış şirketi olarak lojistik, satış ve teknik 
servis ekibimiz ile endüstriyel otomas-
yon ürünleri için satış ve satış sonrası 
hizmetler sunuyor. Portföyümüzde Ro-
ckwell Automation, LNC ve RS Auto-
mation markalarıyla distribütörlük an-
laşmaları bulunuyor. Ayrıca Rockwell 
Automation’ın, globalde uyguladığı 
tek yetkili distribütörlük sistemi ile birlik-
te Türkiye’de de 2019 yılında şirketimiz 
ile “Limited Distributorship” distribütör-
lük anlaşması imzaladı. Bu anlaşma 
ile Rockwell Automation’ın Türkiye’de 
gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerini biz 
yürütüyoruz” dedi.

Kobi’lerin Otomasyona 
Geçişinde Önemli Bir 
Partneriz

AB Market Otomasyon olarak 

KOBİ’lere hangi hizmetleri 
veriyorsunuz, KOBİ’lere ne tür 
mesajlar vermek istersiniz?

AB Market Otomasyon olarak, uzman 
ekibimizle birlikte; elektrik, elektronik 
ve CNC sektöründe malzeme satışı, 
mühendislik, sistem tasarımı, proje-
lendirme, imalat, teknik servis ve da-
nışmanlık hizmeti veriyoruz. Mevcut 
yapımız ile imalatçıların elektrik ve 
otomasyon sektöründeki tüm ihtiyaç-
larına cevap verecek teknik bilgi, da-
ğıtım ağı ve stok seviyesine sahibiz. Bu 
sebeple müşteri portföyümüzde Türki-
ye’deki tüm işletmelerin yüzde 99.8’ini 
oluşturan KOBİ’ler de bulunuyor. 
KOBİ’lerin otomasyona geçmesi ülke 
ekonomisi için oldukça önemlidir. Mil-
yonlarca kişinin istihdamının bulundu-

ğu KOBİ’lerin otomasyona geçişinde 
önemli bir partneriz. Bütün dünyanın 
dijitalleştiği günümüzde KOBİ’lerimize 
güvenimiz tamdır.  Dünya’da üretim 
anlamında rekabet gücümüzü arttı-
racak lokomotiflerden biri sayılan 
KOBİ’ler yakın zamanda otomasyon 
çalışmalarını hızlandırarak gelişime 
ayak uyduracaktır.

Sektörümüze Daha Çok 
Yatırım Yapmaya Karar 
Verdik

AB Market Otomasyon olarak he-
def ve yatırımlarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?

Rockwell Automation ile olan yeni 

distribütörlük modeli sayesinde sektö-
rümüze daha çok yatırım yapmaya 
karar verdik. Satış ve satış sonra teknik 
hizmetler bölümünde çalışan perso-
nelimizin sayısını iki yılda iki katına çı-
kardık. Artık daha çok şehirde hizmet 
veriyoruz. İstanbul’da iki ofisimizin dı-
şında; Bursa, İzmir, Ankara, Konya ve 
son olarak Gaziantep’te çalışan per-
sonellerimiz ile müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz. 2022 yılının sonuna ka-
dar Ankara, Konya illerindeki yapılan-
malarımız tamamlanmış olacak. Ege 
Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölge-
si, Güney İç Anadolu Bölgesi, Kuzey İç 
Anadolu Bölgesi’nde yeni ekiplerimiz-
le Anadolu’nun her yerine ulaşmayı 
hedefliyoruz.

Rockwell Automation’ın 
Otomasyon Alanındaki 
Know-How’ını Türkiye’yle 
Paylaşıyoruz

Rockwell Automation’ın otomasyon 
alanındaki know-how’ını Türkiye’yle 
paylaşıyoruz. Bu kapsamda Rockwell 
Automation ile birlikte ülke ekonomi-
mize katkı sağlamak için en önemli 
konularımızın başında sektördeki ka-
lifiye eleman eksikliğini gidermek için 
yaptığımız girişimler bulunuyor. Tüm 
bilgi birikimimizi aktarmak için belirle-
diğimiz; İnönü Teknik ve Endüstri Mes-
lek Lisesi, Ahi Evran Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ve Rosvita-Timur İmrağ 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
kurduğumuz laboratuvarlarda Micro 
800 ailesi PLC ve HMI demo çantaları 
ve kurulumları yaparak öğretmen ve 
öğrenci eğitimlerini gerçekleştirdik. 
Ayrıca Gazi Üniversitesi (LNC) CNC 
kontrol ve servo sistemleri ile destekle-
dik. Eğitime olan katkılarımızı yeni pro-
jelerle sürdürmeyi planlıyoruz. Okul-
larımızla gelecek yılda da yakından 
ilgileneceğiz. 

Yatırımlarımızın Karşılığını 
Alıyoruz

2021 ilk yarı değerlendirmenizi ala-
bilir miyiz, yılsonu hedefleriniz ne-
lerdir?

2021 yılı genel olarak hepimiz için 
endişeli başladı. Pandemi, siyasal 
konjonktür ve küresel çip krizi gibi du-
rumlar genel bir karamsarlık havası 
yaratmış olsa da; yılın ilk döneminde 
dinamikler iyi yönde ilerledi. Sektö-
rümüz yılın ilk yarısında büyürken, biz 
de şirket olarak sektörden daha çok 
büyüyerek başarılı bir ivme gösterdik. 
Sektöre güvenerek yaptığımız yatırım-
larla şirketimizi büyüttük. Ürün tedari-
ğinde stoklu sipariş öngörüleri vererek 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve ko-
lay bir şekilde karşılayabildik. Yatırım-
larımızın karşılığını alıyoruz, yıl sonunda 
da hedeflerimizi tutturmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz.  

Geniş Ürün Yelpazesine 
Sahibiz

AB Market Otomasyon’un tercih edil-
mesindeki nedenler nelerdir, rakiple-
rinizden hangi yönleriniz ile farklılaşı-
yorsunuz, müşterilerinize hangi katma 
değerleri kazandırıyorsunuz?

AB Market Otomasyon olarak Ro-
ckwell Automation, RS Automati-
on ve LNC Technology şirketleriyle 
distribütörlük anlaşmalarımız var. Bu 
anlaşmalar dâhilinde Rockwell Auto-
mation ile AC motor sürücü (invertör) 
ve yumuşak yol vericiler (soft starter), 
PLC sistemleri, servo sürücü ve motor-
ları ile operatör panelleri (HMI), şalt 
olmak üzere tüm ürün grupları alanın-
da, RS Automation ile servo sürücü ve 
motorları, NMC hareket (motion) sis-
temleri, PLC sistemleri, uzak IO (remo-
te I/O) alanında ve LNC Technology 
ile de CNC kontrol cihazları(DOS-LI-
NUX) otomasyon kontrolörleri, robot 
kontrol üniteleri, plastik enjeksiyon 
kontrol sistemleri, vibrasyon sensör 
uygulamaları alanlarında geniş ürün 
yelpazesine sahibiz.  

Bu sayede şirketlere özel çözümler 
üretebiliyoruz. Bu da bize her sektörde 
çalışma fırsatını ve müşterimiz olmasını 
sağlıyor. Bu durum, firmamız çalışan-
larının gelişimini de olumlu yönde etki-
liyor. Şirketlerin ihtiyacına uygun ürün 
ve çözümlerin belirlenmesi, projelen-
dirilmesi ve hayata geçirilmesini içe-
ren satış sürecinde elimizdeki bütün 
distribütörlük imkânlarını kullandığımız 
için uygun ürün gamlarını kıyaslaya-
rak çözümler sunuyoruz. Bir distribütör 
satış şirketi olarak kendi lojistik, satış 
ve teknik servis ekibimizle endüstriyel 
otomasyon ürünleri için satış sonrası 
hizmetler sunuyoruz.
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ŞAKAR: ELEKTRA ELEKTRONİK’İN ÜRÜNLERİ SES GETİRİYOR

Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar, 
kaliteli ürünleri ile tüm dünyada ses getirdiklerini söyledi.

Elektra Elektronik Genel Müdürü 
Emin Armağan Şakar, “Elektra Elekt-
ronik olarak, 41 yıl önce İstanbul’da 
hikayemiz başladı. Bugün elektronik 
alanında köklü geçmişimizi ve bilgi 
birikimimizi yeni nesil teknoloji ile bir-
leştirerek öncü ürünler ve çözümler 
sunuyoruz. Üretim kapasitemiz, çalı-
şan sayımız ve ihracat oranımız açı-
sından Türkiye’de alçak gerilim trafo 
ve reaktör sektörünün lider firması 
konumundayız. Transformatör, reak-
tör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve 
güç elektroniği çözümlerimizle Tür-
kiye’de ve dünya genelinde inşaat, 
raylı sistemler, elektrik, elektronik, oto-
masyon, robotik, demir çelik, maki-
ne, vinç sanayi, asansör, aydınlatma, 
sağlık, savunma sanayii ve denizcilik 
başta olmak üzere pek çok farklı sek-
törün önde gelen projelerinde enerji 
kalitesi için hizmet sağlıyoruz. 

Toplamda 6 Farklı 
Kıtada 60 Ülkeye İhracat 
Gerçekleştiriyoruz

İstanbul’daki fabrikamızdan Çin, İs-

panya, Almanya, Fransa, Yeni Ze-
landa ülkeleri başta olmak üzere 
Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika 
bölgeleri ile toplamda 6 farklı kıtada 
60 ülkeye kendi ürettiğimiz trafo ve 
elektronik ürünlerin ihracatını ger-
çekleştiriyoruz. Toplam ciromuzun 
yüzde 50’sini oluşturan ihracatımızın 
yüzde 40’ını Avrupa’ya yapıyoruz. 
Almanya Köln merkezli Elektra Power 
Quality adlı şirketimizle Almanya pa-
zarında da yer alıyoruz. Bu şirketimiz 
Elektra’nın yurt dışına yönelik ticari 
faaliyetlerine büyük katkı sağlayan 
önemli bir yatırımımız olarak öne çı-
kıyor. Çin’e elektronik ürün satmayı 
başarabilen nadir Türk firmaları ara-
sındayız. Bununla birlikte Çin’de satış 
ofisimiz de bulunuyor” dedi.
 
Ciromuzu Yüzde 7 Oranında 
Büyütmeyi Başardık

2021 ilk yarı değerlendirmenizi ala-
bilir miyiz, yılsonu hedefleriniz hak-
kında bilgi verir misiniz?

Bu yılın ilk yarısında pandemiye rağ-
men üretim ve ihracatımızın devamı 
için yoğun bir şekilde çalışarak ciro-
muzu yüzde 7 oranında büyütme-
yi başardık. Geçtiğimiz yıl, 2021 yılı 
büyüme hedefimizi yüzde 10 olarak 
belirlemiştik. Yılın ilk yarısında elde 
ettiğimiz bu başarıyla, son yıllarda 
ağırlık verdiğimiz dijitalleşme ve Ar-
Ge yatırımlarımızın etkisiyle yıl sonu 
büyüme hedefimizi yüzde 15’e yük-
selttik. Dijitalleşme yatırımlarımızın so-
nucu olarak bu yıl da üretim, depo 
takibi ve diğer bütün iş süreçlerimizi 
buluttan takip ediyoruz.  Ayrıca yurt 
dışında yeni pazarlar ile büyüme he-
define odaklandık. Hedefimiz ihracat 
yaptığımız ülke sayısını artırarak ihra-
cat hacmimizi yüzde 10 oranında bü-
yütmek. Bu doğrultuda potansiyeline 
inandığımız ülkelerle ilgili yatırım ve 
pazarlama araştırmalarımız devam 
ediyor.

DynamiX Aktif Harmonik 
Filtre’mizi Dünya Çapında 
Bir Ürün Haline Getireceğiz

Yatırımlarınız hakkında bilgi verir 
misiniz?

2010 yılından itibaren Ar-Ge’ye yap-
tığımız yatırımlarla sektörümüzde 
daha da öne çıkmaya başladık. 
2019’da fabrikamızın kapasitesini iki 
katına çıkararak 10 bin metrekareye 
ulaştıran bir yatırım gerçekleştirdik. 
Sürekli gelişim anlayışımız ışığında 
tüm ürünlerimizde geliştirme çalış-
malarına devam ediyoruz. Harmonik 
çözümlerimiz arasında yer alan, Türki-
ye’de ilk ve tek üreticisi olduğumuz, 
sanayicilerin enerji kalitesi sorunlarına 
son veren yüksek teknoloji ürünümüz 
DynamiX Aktif Harmonik Filtre’mizi 
daha da geliştirerek dünya çapında 
bir ürün haline getirmeyi planlıyoruz. 
Bu ürünümüze haberleşme sistemini 
entegre ederek ürünümüzü buluttan 
takip etmek ve yazılımsal özelliklerini 
geliştirmek için çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. İş kayıplarını ve üretim verim-
sizliklerini ortadan kaldırmayı hedef-
leyen DynamiX ile dünya çapında 
sektördeki en yüksek performansa 
sahip aktif harmonik filtreleri üreten 
şirketlerden biri olarak konumlanıyo-
ruz. Ayrıca DynamiX serimize bir yeni 
ürün daha ekledik. Endüstriyel ve ti-
cari tesislerde hızlı kompanzasyon 
ve harmonik filtreleme yapabilen bir 
cihaz olan DynamiX serisi yeni Static 
Var Generator (SVG) ile rezonans 
riskini ortadan kaldırarak üretimdeki 
gereksiz duruşları önlüyor ve güç ka-
litesini artırıyoruz. DynamiX Static Var 
Generator, reaktif güç ihtiyacı değiş-
ken olan çelik fabrikaları, madencilik 
ve inşaat sektöründe yoğunlukla kul-
lanılıyor. Yanı sıra düşük kayıp, yüksek 
verim, maksimum izolasyon seviyesi, 
sessiz çalışma ve neme dayanıklılık 
başta olmak üzere pek çok özelliğiy-
le Türkiye’de talep gören transforma-
törlerimiz hızlı tren konusunda dünya-

ya referans olan Çin’de de yoğun 
olarak tercih ediliyor.

Üç Temel Hedefimizi 
Gerçekleştirdik

Rakiplerinizden farklarınız nelerdir, 
tercih edilmenizdeki nedenler ne-
ler oluyor?

Elektra Elektronik olarak yola çıkar-
ken en başından beri 3 temel hede-
fimiz vardı. Önce iç pazarda kalıcı 
bir yer edinmek, ardından yurt dışı 
pazarlara açılmak ve aynı şekilde 
global arenada da alanımızda bili-
nen ve tercih edilen bir firma olmak. 
Son olarak da tüm bunları yaparken 
iş yapış biçimimiz, kalitemiz ve tekno-
lojilerimizle sektörümüze öncülük et-
mek. Bu sene 41. yılını kutlayan köklü 
bir şirket olarak tüm bu hedeflerimize 
ulaşmış olmanın mutluluğu ve guru-
runu yaşıyoruz.

Önce İnsan 

Yönetim anlayışımızın temelini “önce 
insan” felsefesi üzerine kurduk. Üretim 

hattında sarım yapan çalışanlarımız-
dan depodaki görevlilerimize, proje 
müdürlerimizden satış direktörümüze 
kadar pek çok farklı pozisyonda 20 
yılı aşkın süredir bünyemizde görev 
alan çalışanlarımız var. Kadın istih-
damına büyük önem veriyoruz. 130 
kişilik ekibimizin yarısını kadın çalışan-
larımız oluşturuyor. Alanında uzman, 
doktora ve yüksek lisans eğitim sevi-
yesine sahip mühendis kadromuz ile 
sunduğumuz çözümlerin mühendisli-
ğini, tasarımını ve üretimini tamamen 
kendi insan kaynaklarımızla gerçek-
leştiriyoruz. Ekibimizin sürekli gelişimi 
ve kariyer hedeflerine ulaşması için 
yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Sağlık Sektörüne Destek 
Olmaya Devam Ediyoruz

Üretimini gerçekleştirdiğimiz medikal 
transformatörlerimizle her dönemde 
olduğu gibi pandemi döneminde 
de sağlık sektörüne destek olmaya 
devam ediyoruz. Medikal transfor-
matörlerimiz hastanelerin ameliyat-
haneleri ve operasyon odalarında 
hastaların durumunu takip eden 

elektronik cihazlarda ve elektrik şe-
bekesinde oluşabilecek kaçak akım 
arızalarına engel olarak, hastaların 
ve sağlık görevlilerinin sağlığının riske 
atılmasının önüne geçiyor. Korona-
virüs önlemleri kapsamında İstan-
bul Yeşilköy’de inşa edilen Prof. Dr. 
Murat Dilmener Acil Durum Hasta-
nesi’nin yanı sıra Türkiye genelinde 
yaklaşık 130 farklı hastane ve klinikte, 
tıbbı izolasyon güç paneli ve ameli-
yathane kontrol paneli sistemlerine 
yönelik özel çözümler sunuyoruz. Me-
dikal transformatörlerimizi iç pazarın 
yanı sıra İngiltere, Fransa, Çek Cum-
huriyeti, Ürdün ve Kolombiya’ya ih-
raç ediyoruz. Bir süredir hedef pazar-
larımız arasında yer alan Danimarka 
ve Hollanda enerji kalitesi ile ilgili 
elektronik ürün tedariğini İtalya’dan 
sağlıyordu. Pandemi nedeniyle İtal-
ya’da yaşanan üretim gecikmele-
rinin etkisiyle Danimarka ve Hollan-
da’ya biz destek olduk ve bu da yeni 
ilişkiler geliştirmemizi sağladı. Yanı sıra 
pandemide tüm dünyada yeni has-
taneler inşa edildi. Bu noktada sağlık 
sektörüne yönelik ihracatımıza yeni 
ülkeleri eklemek için çalışmalarımız 
devam ediyor.
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DİJİTALLEŞMEYE ODAKLANAN GÜNSAN ELEKTRİK 
2021’İN İLK YARISINDAN MEMNUN 

Günsan Elektrik Genel Müdürü Erhan Kaya, “2021, dijitalleşmeye odaklandığımız 
bir yıl olmaya devam ediyor. GEP CLUB ile 81 ilden bini aşkın yeni iş ortağını 

bünyemize kazandırdık” dedi.

Günsan Elektrik Genel Müdürü Erhan 
Kaya, “1982 yılından bu yana lider mar-
ka vizyonumuzla dünya pazarlarından 
aldığımız payı istikrarlı biçimde artırıyo-
ruz.  Alçak gerilim tesisatı ekipmanları 
sektörüne ilkleri kazandırarak pazarda 
fark yaratan kişileştirilebilir ve özgün 
ürünler tasarlıyoruz.  Aynı zamanda bir-
çok projeye çözüm ortaklığı yapıyor, 
prestijli yapılara ürünlerimizle değer ka-
tıyoruz.  Birçok endüstrinin kalbini oluş-
turan çözümlerimizle tesislerin ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılıyoruz. Ekonominin 
itici gücünü oluşturan inşaat endüstrisi 
için elektrik anahtar priz serileri, grup 
priz, otomatik sigortalar, kompakt şal-
terler, kaçak akım röleleri, sigorta ku-
tuları ve aksesuarları üretiyoruz. 17 bin 
parçalık ürün gamımız mevcut. Özel-
likle e-ticaret kanallarında ve dijital 
mecralarda da artık çok daha güçlü 
bir şekilde varlığımızı sürdürüyoruz. Bu 
kapsamda online sipariş ve operasyon 
süreçlerimizi hızlandırarak ve pazaryeri 
entegrasyonumuzu tamamlayarak ge-
lişen dünyanın değişen ihtiyaç ve talep-
lerine göre hızlıca şekilleniyoruz” dedi.  

Önemli Kamu ve Gayrimenkul 
Projelerinde Yer Alarak Katma 
Değer Üretiyoruz

Hangi projelerde Günsan olarak yer 
aldınız, projelere nasıl çözümler ta-
sarladınız?

Alanımıza getirdiğimiz özgün yaklaşım 
ile beraber inşaat sektörünün çözüm 
ortağı olmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin 
dört bir yanındaki inşaat sektörüne, 
gayrimenkul projelerine anahtar, priz ve 
elektrik ekipmanları tasarlıyoruz. Önemli 
kamu ve gayrimenkul projelerinde yer 
alarak bu çalışmalara her geçen gün 
yenilerini ekliyoruz. Müşterilerimize kali-
teli, güvenilir ve uygun fiyatlı çözümler 
sunarak projelere şık ve zarif bir görü-
nüm kazandırıyoruz. 

İnovatif ve şık ürünlerimizle turizm ala-
nında da pek çok otel ve işletmenin ay-
dınlatmasını gerçekleştiriyoruz. Estetiği 
işlevsel özelliklerle bir araya getiren er-
gonomik ürünlerimizin yanı sıra cihazları 
aşırı yük akımlarına karşı koruyan sistem-
lerimiz ile de iç tasarımlara stil katarken 
aynı zamanda projelerin güvenliğini 
en üst düzeye çıkarıyoruz. Bu yıl yerli ve 
yabancı yer aldığımız projelerden bazı-
larından söz etmemiz gerekirse; Casab-
lanca, Djibouti, Morocco, Cezayir ve 
Bahreyn’de otel, konut, alışveriş mer-
kezi projelerine çözüm sunduk. Sönmez 
Construction’ı takiben, yeni otel proje-
leri Mori Clup Hotel, Türkay Hotel ve son 
olarak Biskon İnşaat Bahçeşehir, Özyurt-
lar İnşaat’ın Ncadde Ottoman projesin-
de ürünlerimiz tercih edildi. 

Ürün ve Üretim Kalitesini En Üst 
Seviyede Tutuyoruz

Günsan’ın tercih edilmesindeki ne-
denler nelerdir, rakiplerinizden hangi 
yönleriniz ile ayrılıyorsunuz, farklarınız 
nelerdir?

Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli ar-
gümanımız ürün ve üretim kalitesini en 
üst seviyede tutmak. Yeni teknolojiler-
den yararlanarak son kullanıcı ihtiyacı-

na uygun, en az üretim kaynağı kulla-
narak çevreye duyarlı projeler üretmeyi 
hedefliyoruz. İhtiyaçları baz alarak  müş-
teri odaklı inovatif fikirler ile yeni ürünler 
tasarlıyoruz. Dijital sistemlere entegre 
olabilen yapımız ve sektöre kazandırdı-
ğımız inovatif bakış açısı sayesinde yük-
sek kaliteden ödün vermeyerek maliyet 
avantajı sağlayan ekonomik çözümler 
sunuyoruz. 

GEP CLUB ile 81 İlden 
Bini Aşkın Yeni İş Ortağını 
Bünyemize Kazandırdık

Hedef ve yatırımlarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?

2021, dijitalleşmeye odaklandığımız bir 
yıl olmaya devam ediyor. Dijital çözüm-
leri iş süreçlerine dahil eden firmalar, 
geçtiğimiz yıl üretim kapasitelerinden 
bir şey kaybetmeden dijitalleşmenin 
hızlı yükselişine bağlı olarak e-ticaret ka-
nallarında satış rekorları kırdı.

Ülkemizde de bu konuda yatırımlar ya-
pıldığını, Ar-Ge merkezleri, inovasyon 
ekiplerinin kurulduğunu, yer ve zaman 
fark etmeksizin dünyanın her yerinden 
çalışmaların sürdürülmesini sağlayan 
dijital kanalların öneminin anlaşıldığını 
görmekteyiz. Biz de bu yaklaşımı be-

nimseyerek dijital atılımları oldukça 
önemsiyoruz. Dünyanın yaşadığı dijital 
değişim karşısında sistemimizi yeniliklere 
hızla adapte ederek değişen beklen-
tilere cevap vermek önceliğimiz.  Bu 
kapsamda hayata geçirdiğimiz GEP 
CLUB (Günsan Elektrikçi Platformu) ile 
81 ilden bini aşkın yeni iş ortağını bün-
yemize kazandırdık. Bu ilgiyi daha da 
ileriye taşıyarak 3 yıl içinde Türkiye’de-
ki elektrikçilerin en az yarısına ulaşma-
yı hedefliyoruz. Amacımız daha fazla 
elektrikçiye ulaşarak aramızdaki sinerjiyi 
dijital ortamda güçlendirmek ve elekt-
rikçilerimizin iş süreçlerinde katma de-
ğer yaratmak. Öte yandan özellikle son 
yıllarda ağırlık verdiğimiz şalt grubu ve 
aksesuar ürünlerimizde büyüme strate-
jimiz bulunuyor. 

E-Ticaret Satışlarımızı 2020 
Yılının Aynı Dönemine Göre 
Yüzde 40 Artırdık

2021 ilk yarı değerlendirmenizi alabi-
lir miyiz?

Özellikle pandemi döneminde ev de-
korasyonunda yenilik yapmak isteyen-
lerin sayısının arttığını gözlemledik. Yılın 
ilk yarısını doğru stratejiler ve dijital atı-
lımlarla sektörün üzerinde bir büyüme 
ile kapattık.  Alçak gerilim tesisatı ekip-
manları sektörünün öncüsü olarak 6 
aylık süreçte e-ticaret satışlarımızı 2020 
yılının aynı dönemine göre yüzde 40 ar-
tırdık. E- ticaret satış kanallarındaki ye-
rimizi güçlendirerek Amazon, Trendyol, 
Hepsiburada, Gittigidiyor, n11.com ve 
Günsan online pazar yerlerinde ürün-
lerimizi tüketicilerle buluşturduk. Global 
anlamda alışılagelmişin dışında bir yıl 
olsa da sürekli artırdığımız üretim ka-
pasitemiz ve güçlü iş birliklerimizle pan-
demi koşullarına rağmen büyümemizi 
sürdürdük. Portföyümüze katacağımız 
yeni ürünlerimiz ve dijital kanallar için 
sürdüreceğimiz stratejimizle birlikte yılı 
aynı başarıyla kapatmayı amaçlıyoruz. 
2021 yılının ikinci yarısında da son kulla-
nıcıların ve elektrikçilerin ihtiyaçlarına 
yönelik yeni ürünlerin lansmanını ya-
pacağız. Ülkemizdeki ve ihracat yaptı-
ğımız bölgelerdeki gelişmelere paralel 

olarak yatırımlarımıza hız kesmeden de-
vam edeceğiz. 

Etkili Stratejilerle 
Rakiplerimizden Pazar Payı 
Aldık

Konuyla alakalı son olarak eklemek 
istediklerinizi alabilir miyiz?

Sadece nihai tüketiciye değil aynı za-
manda sektör oyuncuları, elektrikçiler 
ve iş ortaklarımızı buluşturacak dijital 
yatırımlara da  imza atıyoruz. Sektöre 
kazandırdığımız yeniliklerden biri de diji-
tal platformumuz GEP CLUB. Modern bir 
ödüllendirme platformu olan GEP CLUB 
ile elektrikçilerle olan etkileşimi artırdık. 
Çevik ve hızlı yapımız ile iş süreçlerinde 
uyguladığımız etkili stratejilerle rakiple-
rimizden pazar payı aldık. Geçtiğimiz 
hayata geçirdiğimiz ve hedeflerimize 
ulaştığımız online platform GEP CLUB ile 
sektör profesyonelleri arasındaki diyalo-
ğu güçlü ve sürekli kılmayı hedefliyoruz.  
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ESTETİĞE BÜYÜK ÖNEM VEREN HAGER GROUP, 
KALİTELİ ÜRETİMLERLE 2021’İ VERİMLİ GEÇİRİYOR

Hager Group Türkiye Genel 
Müdürü İlker İşgör, “Esteti-
ğe büyük önem veriyoruz 

ve kullanıcılarımızın gözüne hi-
tap eden tasarımlara hayat ve-
riyoruz. Kullanıcılarımızı mevcut 
ürün serilerinin hazır standart bir 
tasarımdan, tek tek ürünlerin 
modifikasyonuna ve son dere-
ce titiz bir şekilde özel olarak 
geliştirilmiş makinelerde elle 
üretilen eksiksiz modern tasa-
rım yelpazesi ile buluşturuyo-
ruz. Bu kapsamda, Hager Exc-
lusive özel tasarım anahtarlar 
ile bir tasarımı benzersiz kılmak 
için çok sayıda yüzey, renk ve 
malzeme opsiyonları sunabi-
liyoruz. Arzu edilen tasarım ne 

ise o tasarım anahtar serilerini 
kullanıcılarımızla buluşturuyo-
ruz” dedi.

Hager Group Türkiye Genel Müdürü 
İlker İşgör, “Hager Group olarak; ko-
nut, ticari ve endüstriyel binalarda 
elektrik tesisatı alanında önde gelen 
çözüm ve hizmet tedarikçileri arasın-
da yer alıyoruz. Çözüm ve hizmetle-
rimiz, enerji dağıtımından, kablo yö-
netimine ve güvenlik sistemlerinden 
bina otomasyonuna kadar uzanı-
yor. Dünya genelinde 24 fabrikası 
ve 136’dan fazla ülkede binalarda 
enerji yönetimi ve yaşam konforu 
alanında entegre çözümler sunan 
Hager, 11 bin 500 çalışanıyla akıllı 
bina otomasyonu, güvenlik sistemleri 
ve bina kablo aksesuarları ile enerji 
yönetim ve dağıtım sistemleri olarak 
destek sağlıyor dedi.

2021’in İlk Yarısı İtibarı İle Çift 
Haneli Büyüme Oranlarını 
Gerçekleştirdik

Hager olarak 2021 ilk yarı değer-
lendirmenizi alabilir miyiz, yılsonu 
hedefleriniz nelerdir?

Bu soruyu cevaplarken 2 yıldır yaşa-
dığımız olağanüstü süreci görmemiz 
gerekiyor. 2020 yılı bilindiği üzere 
pandemi gölgesinde geçti. Pande-
mi süreci bütün sektörleri etkilediği 
gibi başlarda bizi de etkiledi. Ancak 
salgın daha Avrupa’ya gelmeden 
önce tedarik zinciri bozulmaması 
için gerekli hammadde tedariğini ve 
bağlantılarını gerçekleştirdik, üretimi-
mizi aksatmamak için önlemlerimizi 
aldık. Hager Group olarak, 2019 yı-
lında 2.1 milyar Euro olan ciromuzu 
2020 yılında 100 milyon Euro artırdık. 

2021 yılında ise yılın ilk yarısı itibarı ile 
globalde çift haneli büyüme oranla-
rını gerçekleştirdik. Ülkemizde ise dö-
viz bazlı olarak, çok daha yüksek bü-
yüme oranlarını yakaladık. Yılsonunu 
bu büyüme oranları doğrultusunda 
tamamlamak istiyoruz.  

Rakiplerimizden Farkımız İşin 
İçinde Bizzat Bulunmamız

Hager’in tercih edilme nedenleri 
nelerdir, müşterilerinize hangi kat-
ma değerleri sunuyorsunuz, rakip-
lerinizden farklarınız nelerdir?

Hager olarak, yenilikçi ürünlerimizi 
çevreyle uyumlu olarak hayata geçi-
riyoruz. Dünyada değişen iklim koşul-
ları, enerji tasarrufunun önemini her 
geçen gün daha da artırıyor. Özellik-
le ekolojik dengedeki değişimin etki-
leri günden güne hissedilmeye başla-
nıyor. Binalar ise günümüzde toplam 
birincil enerji tüketiminin yüzde 40’ını 
temsil ediyor. Fosil yakıtlara bağımlı-
lığımızı azaltmak için enerji tüketimini 
sınırlamamız ve binaların küresel ya-
şam döngüsü maliyetini azaltmamız 
gerekiyor. Biz aslında bunu sağlıyoruz. 
Rakiplerimizden farkımız ise işin içinde 
bizzat bulunmamız. Rakiplerimizin 
daha önce yapmış olduğu hataları 
tekrarlamamak için sürekli ekip ola-
rak projelerde bulunuyoruz. Müşteri-

nin veya yatırımcının bizzat imalatçı 
tarafından muatap alınması hoşları-
na gidiyor, bu da rakiplerimizden bizi 
ayırıyor.

Hedef ve yatırımlarınızı alabilir mi-
yiz? Ar-ge ve inovasyon odaklı ça-
lışmalarınızı değerlendirir misiniz?

Elektrik enerjisi pazarında gerek 
anahtar priz, gerekse enerji kontrol 
sistemlerinde potansiyel olarak yük-
sek bir ülkeyiz. Bununla birlikte Tür-
kiye’de özellikle elektrikli araçlar ve 
mobilite konusunda gidilecek önemli 
yollar bulunuyor. Önümüzdeki süreç-
te Türkiye de bu yolda ilerleyecek. Şu 
anki altyapı ise oluşacak talebi karşı-
layamayacak durumda. 

760’ın Üzerinde Ar-Ge 
Çalışanımız Bulunuyor, 
Toplam Bin 700 Adet 
Patente Sahibiz

Hager olarak biz bu ihtiyacı görüyo-
ruz. O nedenle de mikro şebekelere 
odaklandık. Bununla birlikte bünye-
mizde 760’ın üzerinde Ar-Ge çalı-
şanımız bulunuyor. Toplam bin 700 
adet patente sahibiz. Hager Group 
olarak her yıl ciromuzun yüzde 7’sini 
araştırma ve geliştirme çalışmaları 
için ayırıyoruz. Şirket olarak dijital çö-

zümler çerçevesinde yaşam alanları-
na daha fazla konfor sunabilmek için 
yenilikçi çözümlere odaklanıyoruz.

‘Akıllı Mobilite’ 

Sürdürülebilir büyüme politikaları 
özellikle global firmaların gelecek 
yıllarının şekillenmesinde şimdiden 
büyük rol oynuyor. Siz Hager ola-
rak, daha yaşanılabilir bir dünya 
için gelecek 10 yıllık periyotta nasıl 
çalışmalar yürütmeyi planlıyorsu-
nuz?

Geleceğimizi sağlıklı bir biçimde şekil-
lendirmek için bizi gelecek 10 yıla gö-
türecek gelişmeleri detaylı bir şekilde 
analiz etmemiz gerekiyor. En önemli 
gelişme ise tartışmasız olarak ‘akıllı 
mobilite’ alanında olacak. Önümüz-
deki on yıl içinde dünya çapındaki 
en büyük 29 araç üreticisi, alternatif 
güç sistemlerinin geliştirilmesi ve üre-
timine 300 milyar Euro’dan fazla ya-
tırım yapmayı planlıyor. Hager Group 
olarak biz de bu yönde yatırımlarımızı 
şekillendiriyoruz. Akıllı şarj konusunda 
ise 2030’a kadar sadece araç güç 
üniteleri, motorlar, bataryalar ve şarj 
noktaları değil, aynı zamanda bun-
ların besleneceği binalar, elektrik 
şebekeleri ve ilgili tüm altyapıları da 
güncellememiz gerekiyor.
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OSRAM, 2021’DE DİJİTALLEŞME İLE 
YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

OsramTürkiye Otomotiv Satış Müdürü Can Sürücü, 
Osram’ın 2021’den memnun olduğunu ve dijitalleşmeye yöneldiğini söyledi.

OsramTürkiye Otomotiv Satış 
Müdürü Can Sürücü, “ams 
Osram olarak, 113 yılı aşkın 

tarihimiz ile dünyanın önde gelen 
ileri teknoloji firmalarından biri ola-
rak öne çıkıyoruz. Genel merkez-
lerimiz Münih ve Premstätten’da 
bulunuyor. Dünya genelinde 150 ül-
kede 33 binin üzerinde çalışanımızla 
müşterilerimizin değişken ihtiyaç-
ları için özel çözümler geliştiriyoruz. 
Çalışmalarımızın odağında sensör-
ler ve yarı iletken teknolojiler var. 
Türkiye’de otomobil aydınlatması, 
profesyonel aydınlatma çözümleri, 
led ürünler, dijital aydınlatma sis-
temleri, eğlence aydınlatmaları ve 
profesyonel + endüstriyel uygula-
malar gibi geleneksel ampul pazarı 
hariç aydınlatmanın her alanında 
yer alıyoruz. Ürünlerimizin çoğunluk-
la Avrupa’da üretilmesinin yanı sıra 
diğer kıtalarda bulunan üretim te-
sislerimizle müşterilerimize, global ve 
sürdürülebilir bir tedarik sağlıyoruz.  
Güçlü üretim altyapımızla ams Os-
ram ürünleri sanal gerçeklikten oto-
nom sürüşe, akıllı telefon sensörlerin-
den binalarda ve şehirlerdeki akıllı 
aydınlatma çözümlerine kadar çok 

çeşitli uygulamalarda kullanılıyor. 
ams Osram olarak, sensörlerin ve 
ışığın sunduğu olanakları kullanarak 
bireylerin ve toplumların yaşam ka-
litesini iyileştirmeye yönelik faaliyet-
ler gösteriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar ile dünyanın dört bir ya-
nındaki insanların yalnızca daha iyi 
görebilmesini değil, daha iyi iletişim 
kurmasını, daha iyi seyahat etmesi-
ni, çalışmasını ve daha iyi yaşaması-
nı da sağlıyoruz” dedi.

Farklı ve Heyecanlı Bir Altı 
Aylık Dönem Geçirdik

Ams Osram olarak 2021 ilk yarı 
değerlendirmenizi alabilir miyiz? 
Yılsonu hedeflerinizi de bu para-
lelde değerlendirir misiniz?

ams Osram için farklı ve heyecanlı 
bir altı aylık dönem geçirdik. Dün-
ya dijital bir evrim geçiriyor ve işinizi 
doğru ve hızlı bir şekilde dijitalleş-
tirmek bir zorunluluk halini aldı. Bu 
noktada ams Osram olarak biz de 
tekliften satış sonrası hizmetlere ka-
dar birçok alanda dijital çözümleri 

hem şirket çalışanlarımız hem de 
iş ortaklarımıza sunmaya başladık. 
Yeni dijital platformlarımız sayesin-
de müşterilerimize daha hızlı hizmet 
vermeyi ve partnerlerimiz ile eş za-
manlı olarak çalışmayı hedefliyoruz.  
Son bir yıldaki iş yapış biçimlerindeki 
değişime paralel olarak her zaman 
hızlı, efektif, kolay adapte olabilen 
çalışma anlayışımıza uygun dijital 
yatırımlarımıza devam edeceğiz.  
2020’de (pro-forma) 5 milyar ABD 
dolarının üzerinde birleşik gelir elde 
ettik. Bu yıl hedefimiz üretim optimi-
zasyonu ile çift haneli büyümemizi 
sürdürmektir.  

Kalite ve Yenilikçi Yapımız 
Tercih Nedeni Oluşturuyor

Osram’ın tercih edilme nedenle-
ri nelerdir, müşterilerinize hangi 
katma değerleri sunuyorsunuz, 
rakiplerinizden farklarınız neler-
dir?

Osram markası olarak tercih edilme 
nedenlerimizin başında ürünlerimi-
zin kalitesi ve her zaman yenilikçi 
oluşumuz geliyor. Ürettiğimiz ürünler 
ile müşterilerimizin hayat konforunu 
artırmayı ve yolculuklarını güvenle 
yapabilmelerini amaçlıyoruz. İno-
vatif ve akıllı yaklaşımlarla teknolojik 
ürünler tasarlayan dünyanın lider 
teknoloji şirketlerinden biri olarak 
müşterimizin hayatını kolaylaştıran 
ve sektörde fark yaratmamızı sağ-
layan ürünlerimizden bir kısmı şöyle; 
AirZing Mini, TYREinflate ve BATTER-
Ycare ailesini uzun yolculuklarda 
sürücülerin yanında olması için ta-
sarladık.  Arabadaki kirli havayı 
temizleyen, biten akülere ve inen 
lastiklere çözüm olan yeni teknoloji-
lerimiz ile konforlu ve güvenli yolcu-
lukları teşvik ettik. Pandemiyle bir-
likte hayatımızın en büyük önceliği 
olan temiz havanın solunumuna Air-
Zing Mini ile çözüm olurken, tam inik 

lastiğin 3 dakikadan daha kısa süre-
de şişirilmesini sağlayan TYREinflate 
kompresör çözümünü son kullanıcı 
ile buluşturduk. BATTERYcare ailesi 
ile akü bitmesini sorun olmaktan çı-
kararak akü boşalmalarında aracın 
kolayca çalıştırılması için güvenli, 
kompakt ve ekonomik teknolojiler 
geliştirdik. 

Algılama, Aydınlatma 
ve Görselleştirmede 
İnovasyonuna 
Odaklanıyoruz

Hedef ve yatırımlarınızı alabilir 
miyiz? Ar-ge ve inovasyon odaklı 
çalışmalarınızı değerlendirir misi-
niz?

Yolculukları daha güvenli, tıbbi teş-
hisleri daha doğru ve günlük ile-
tişimde daha zengin bir deneyim 
sunmak için algılama, aydınlatma 
ve görselleştirmede inovasyonu-
na odaklanıyoruz. Bu ürünlerimizin 
büyük bir kısmı günümüzde kullan-
makta olduğunuz ürünlerin içeri-
sinde yer alıyor. Açıkçası tüketici 
elektroniği, tıbbi cihazlar, otomotiv 
ve pek çok sektörde ürünlerimizi 
dünyada milyonlarca insan kulla-
nıyor. ams Osram olarak otomotiv 
aydınlatmasındaki liderliğimizi ams 
AG’nin teknolojik yenilikleri ile bir 
adım öteye taşımayı amaçlıyoruz. 
Bunun ilk örneği ise tüm dünyayı 
alarma geçiren koronavirüs pande-
misinin de etkisi ile tüketicilerin kul-
lanımına sunduğumuz AirZing Mini 
ürünümüz. Bildiğiniz gibi koronavirüs 
öncesi de havada ve ortamlarda 
bakteriler, virüsler ve alerjenler her 
zaman hayatımızın bir parçası ola-
rak varlığını sürdürüyordu. Hastalığa 
neden olan mikroplar, araçlara giri-
yor ve özellikle kabin gibi küçük, dar 
alanlarda içeride çok daha kolay 
yayılabiliyor. ams Osram olarak ya-
şanan bu gelişmeler üzerine hijyen 
standartlarını bir üst noktaya taşıya-
cak inovatif bir adım atmaya karar 
verdik. Araç sahiplerinin kolaylıkla 
ulaşabileceği ve kullanabileceği, 
arabalardaki havada bulunan bazı 
virüs ve tüm bakterileri yüzde 99 
oranında yok eden bir LED UV hava 
temizleyicisi geliştirdik. AirZing Mini, 
manyetik tutucu ve USB kablosuyla 

pratik bir kullanım sunuyor. Filtreler 
temiz su ile kolayca temizlenebildi-
ğinden filtre değiştirme zorunluluğu 
ortadan kalkıyor. Üstelik sadece 25 
desibel ile sessiz çalışıyor, havadaki 
mikroorganizmaları ortadan kaldır-
dığı gibi kötü kokuları ve alerjenleri 
de minimize ediyor. Bu ve benzeri 
teknolojilerin araçların ilk satış pa-
ketlerinde de önümüzdeki dönem-
de farklılaştırıcı bir artı değer olarak 
sunulduğunu göreceğiz. Bu nokta-
da araç üreticileri ile global olarak 
çalışmalarımızı sensör ve yarı ilet-
ken tekonolojilerinin kullanıldığı uy-
gulamalarda sürdürüyoruz. Osram 
olarak müşterilerimizi düşük kaliteli, 
kısa ömürlü sahte ürünlerden koru-

mak amacıyla 2015 yılında Osram 
Güven Programını hayata geçirdik. 
HID Xenon teknolojisiyle üretilen 
ampullerle 2015 yılında başlayan 
Güven Programı’na 1 Aralık 2019 iti-
bariyle tüm 2’li ambalajlı Halojen ve 
Xenon Osram ürünleri de eklendi. 
Yenilenen Osram ürün kutularında 
yer alan güvenlik bandrolleri ve QR 
kodları okutularak ya da ürüne ait 7 
haneli ürün kodu web sitesinde sor-
gulatılarak ürünün orijinalliğinden 
kolayca emin olunabiliyor. Bu kod 
kopyalansa bile birden fazla oku-
tulduğunda ürünün sahte olduğunu 
anlayabiliyorsunuz. Tüketicilerimizin 
bu konuda dikkatli olmalarını öne-
riyoruz.
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Mine Kaya: SGS TransitNet’te 
Yeni Projeler Çok Yakında…!

SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, firma olarak çok önemli hedefleri olduğunu 
söyledi. Kaya, yeni projelerin de yakında gelebileceğinin sinyalini verdi.

SGS TransitNet Genel Müdürü Mine 
Kaya, “2021 ilk yarısı 30,7 Milyon TL ciro 
ile kapatıldı. Bir önceki yılın ilk yarısının 
cirosu ise 21 Milyon TL idi. Geçen sene 
ilk yarı Covid19 Pandemisi nedeniyle 
ciddi düşüşler yaşanmıştı. Geçen yı-
lın ikinci yarısında piyasa kendini to-
parladı ve 2021’de ise pandeminin 
etkisi iyice azaldı. Taşımacılık ve lojis-
tik sektörü olmazsa olmaz sektörlerin 
başında geliyor ve sürekli dinamik. Biz 
de onlara hizmet verdiğimiz için aynı 
dinamikliği yaşıyoruz tabii ki. Pandemi 
sürecinin ardından bu yılın sonunda 
geçen yıla göre % 10’luk bir büyüme 
hedefi koymuştuk. Hedefe doğru da 
olumlu bir şekilde ilerliyoruz” dedi.

Tüm Acente ve Gümrük 
Müşavirliği Hizmetlerini 
Vermeye Başladık

SGS Transitnet, Türkiye lojistik sektö-
rüne hangi katma değerleri sunu-
yorsunuz? 

Yaptığımız Yeni Yatırım ve Projelerimiz
- Sete Ofis: Sete’de kendi yapılanma-
mız ile tüm acente ve gümrük müşa-
virliği hizmetlerini 14 Haziran 2021’de 
vermeye başladık. Kendi personelimiz 
ile aşağıdaki hizmetleri veriyoruz.

-EX1 açma-kapama

-T1-T2 düzenleme-sonlandırma     
         
-T1-T2 transit kapı işlemleri-liman çıkış 
işlemleri

-TIR Karne düzenleme 
                                           
-ATA Karne düzenleme

-Sete limanında gümrük açma işlem-
leri

-Doktor kontrolü ve işlem takibi

-Gümrük kontrolü ve işlem takibi

- Fernetti Ofis:  Fernetti gümrüğünde 
Bilitz partnerliği ile 26 Şubat 2021’de 
açılan Hizmet Ofisimizde, İtalya E.F 
prosedürüyle mühür takılarak T2 işlem-
lerini gümrüksel işlem görmeden ya-
pabiliyoruz. Beyanlarda 14 gün transit 
süre verilebilmektedir.

- Vize Hizmetleri: Temmuz 2020 itiba-
rıyla TransitNet çözümümüzün parçası 
olarak, SGS sınır geçişlerini kolaylaştı-
ran çeşitli hizmetlerimizi tır sürücülerini 
kapsayacak şekilde genişleterek on-
lara Vize Kolaylaştırma Hizmetleri sun-
makta ve bu sorunu çözmekteyiz.

- Brexit Hizmetleri: 2020 yılı başında Bir-
leşik Krallık’ın AB’nden çıkışı ile birlikte 
aşağıdaki hizmetler verilmeye başlan-
mıştır.

- Birleşik Krallık :
200 milyon GBP’lik teminat ile Birleşik 
Krallık Gümrük İdareleri’ne asıl sorumlu 
olarak T1 beyanı sunabiliyoruz. 

Ayrıca İzinli Gönderici olarak Ash-
ford’dan BK-TR’ye 7/24 beyan yetki-
sine sahibiz. Ashford Destek Ofisi: The 

Custom House
T1 beyanları üzerinden otomatik ve 
ücretsiz ICS/ENS güvenlik data bilgileri 
gönderimi sağlıyoruz. İngiltere beyan-
larında GVMS bildirimi yapabiliyoruz.

14 gün transit süre ile birlikte araçları 
mühürlüyoruz.

İzinli gönderici yetkimiz sayesinde sa-
hip olduğunuz ya da acente hizmeti 
aldığınız depoları bu yetki kapsamına 
dahil edebilir, beyanlarınızı gümrüğe 
gitmeden deponuzdan sunabilirsiniz.
Ex1 düzenleyebilme yetkisine sahibiz.

- İrlanda:
SGS TransitNet İrlanda’da 100 milyon 
EUR’luk teminat mektubu ile asıl so-
rumlu ve izinli gönderici olarak hizmet 
vermektedir.

Basitleştirilmiş usülde beyan sunma 
yetkisi ile T2 sunumu yapabiliriz.

14 gün transit süre
T2 beyanları üzerinden otomatik ve 
ücretsiz ICS/ENS güvenlik data bilgileri 
gönderimi sağlıyoruz. 

İrlanda PBN hizmeti (Giriş-çıkış bildirimi) 
veriyoruz.

- UETDS: Taşımacıların Ulaştırma Ba-
kanlığına vermek zorunda oldukları 
UETDS bildirimleri, müşterilerimiz tara-
fından ücretsiz oalrak TransitNet üze-
rinden yapılabilmektedir. TransitNet 
sisteminde oluşturulan Transit Beyan-
namelerdeki bilgileri U-ETDS bildirimi-
nize aktararak, yalnızca şoför bilgisi 
girerek beyan yazımı kolay ve hızlı bir 
şekilde  tamamlanmaktadır.

Bazı Projelerimiz İle İlgili 
Resmi Başvurumuzu Yaptık

Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi verir misiniz? Önümüzdeki 10 
yıllık süreçte kendinizi nerede görü-
yorsunuz?

Yine kendi alanımızda kalmak kay-
dıyla yeni hizmetleri, ürünleri sunma 
niyetimiz ve bu konuda hazırlıklarımız 
var. Şu an bazı projelerimiz ile ilgili res-
mi başvurumuzu yaptık, beklemekte-
yiz. Onaylanmasının ardından bunu 
paylaşacağız. Diğer yandan, sürücü 
vizeleri konusunda hizmet vermeye 
başlamıştık. Bunu Ankara, İstanbul ve 
İzmir olmak üzere çeşitlendirme yolu-
na gidiyoruz. Ayrıca vize hizmet çeşi-
dini de artırmaya hedefliyoruz. Bunla-
rın yanı sıra sektöre hız kazandırmak 
ve kolaylık sağlamak amacıyla bazı 
teknoloji yatırımlarımız ve projelerimiz 
de mevcut.

Hız, Ulaşılabilirlik, 
İzlenilebilirlik, Tasarruf, 
Kolaylık ve Güven

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

Gerek operasyonel ve pazarlama fa-
aliyetleri gerekse oluşturulan beyan-
ların takibi için ayrı ayrı hizmet veren 
profesyonel bir ekibimiz var. SGS Tran-
sitNet olarak, hem yurt içinde hem 
de yurt dışındaki ofislerde personel-
lerimizle sürekliliği sağlama çabasın-
dayız. Belirli bir tecrübeye sahip ekip, 
hizmet kalitesini artıran en önemli et-
kenlerden biridir. Bu sayede sistemimi-
zi kullanan taşımacı firmalar bilgili ve 
tecrübeli bir ekibin desteğini daima 
yanlarında hissetmekte ve bunun gü-
veni ile taşımalarını gerçekleştirmekte-
dirler. Hizmet kalitemizde dikkat etmiş 
olduğumuz unsurlardan bir diğeri ise, 
kolay ulaşılabilirliktir. Daha hızlı veri 
girişi sağlayan yeni arayüz; mevcut 
veriyi Excel’den sisteme yükleyebilme 
imkanı sağlamaktadır. Bu arayüz aynı 
zamanda sisteme birden çok kullanıcı 
tanımlayabilme ve birden fazla güm-
rükte aynı anda beyan sunabilme im-
kanı da vermektedir.  Bunun yanı sıra 
sisteme kabul için taşımacıdan banka 
teminat mektubu, senet gibi maliyet 
oluşturacak belgelerin istenmeme-
siyle ve taşınan ürünün vergilerinin 
tamamıyla teminat altına alınması 
sayesinde gümrüğe ilave teminat ve-
rilmesi veya gümrük eskortu/kolcu gibi 

yan hizmetlerden kurtulma imkanları 
sağlaması ile sunmuş olduğumuz mali 
faydalarla da fark yaratmaktayız. Ay-
rıca taşımacı firmalara yurt dışında 
spedisyona ihtiyaç duymadan doğru-
dan kendi ofislerinden beyan sunma 
imkanı da sağlamaktayız. SGS Transit-
Net’in kurumsal kimliği için en uygun 
kavramlar ise hız, ulaşılabilirlik, izlenile-
bilirlik, tasarruf, kolaylık ve güvendir.

Verdiğimiz Hizmeti 
Çeşitlendireceğiz

Uzun yıllardır önce partnerlerle, sonra 
kendimiz olarak taşımacılık ve lojistik 
sektörüne hizmet vermekteyiz. Ve ül-
kemizde bu hizmet ilk başlatan kuruluş 
olmaktan da gurur duyuyoruz. Aynı 
gurur ve mutlulukla da hergün sek-
töre daha nasıl faydalı olabiliriz diye 
düşünmekte, bu yönde çalışmalar 
gerçekleştirmekteyiz. Hali hazırda tüm 
AB ülkelerinde vermekte olduğumuz 
hizmeti çeşitlendirerek ve ülke sayısını 
artırarak devam ettirme niyetindeyiz. 
Dilerim taşımacılık ve lojistik sektörü-
müz önündeki engelleri aşarak başarı-
sına başarı katar ve bizim de bundabir 
nebze payımız olursa ne mutlu bize.



38 39

LOJİSTİKLOJİSTİK

Yatırımlarla Büyüyen ALC Lojisitik,
 Partner Hizmeti Sunuyor

ALC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Ulaştırma  Lojistik Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Ali Çiçeklia ALC Lojistik’in yatırım odaklı büyümesini sürdürdüğünü ifade etti.

ALC Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
ve İstanbul 

Üniversitesi-Ulaştırma Lojistik 
Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Ali Çiçekli ile sektördeki son 
durumu değerlendirdik.

TL Bazında Yaklaşık 
% 30 Ciro Büyümesi 
Gerçekleştireceğiz

ALC Lojistik olarak 2021 yılını nasıl 
geçiriyorsunuz, yılsonu hedefleriniz 
nelerdir?

2021 yılı pandemi şartlarına rağmen 
lojistik açısından çok kötü geçmi-
yor.Lojistiğin kendi özgün sorunları 
bir yana, lojistik sektörü bu yıl içinde 
genel olarak az da olsa yükselen bir 
grafik eğrisi çiziyor. ALC Lojistik olarak 
biz de buna paralel bir gelişim içe-
risindeyiz. Bu yılın ilk üç çeyreğinde 
yerli para birimi cinsinden geçen yı-
lın tamamının cirosunu geçmiş  du-
rumdayız. Bu demektir ki Türk Lirası 
bazında yaklaşık % 30 civarında bir 
ciro büyümesi gerçekleştireceğiz. Ne 
var ki, döviz kurlarındaki dalgalanma 
ve artışlar bu yüksek büyüme oranını 
düşürmektedir. Bununla birlikte; bu yılı 
döviz cinsinden yaklaşık %15-20 aralı-
ğında bir büyüme ile kapatacağımızı 
umut ediyoruz. 

Bu Yıl Yaklaşık 15 
Milyon Liralık Bir Yatırım 
Gerçekleştireceğiz

ALC Lojistik’in yatırımları hakkında 
bilgi verir misiniz?

Bu yıl yenileme ve entegre olmak 
üzere yaklaşık 15 milyon liralık bir ya-
tırım gerçekleştirmiş olacağız yıl sonu 
itibariyle.Bu yatırımlar 20’den fazla 
sayıda çekici ve treyler yatırımlarıdır.
Keza ekspres daily minivan yatrımları-
mız da olmuştur.Bunların dışında arsa 
ve depo yatırım arayışı içerisindeyiz.
Uygun bir yer bulduğumuzda o yatı-
rımı da pekala bu yıl yapmayı umut 
ediyoruz.Böylece hem araç parkımı-
zı hem de lojistik tesis yatırımımızı ta-
mamlamış olacağız.

Navlun Maliyetleri Türk 
İhracatı ve Lojistik Sektörüne 
Fırsat Yarattı

Sektörün sorunları ve çözüm öneri-
lerinizi alabilir miyiz?

Pandemi nedeni ile Uzakdoğu pa-
zarlarında yaşanan sorunlar ve erişim 
zorlukları ile artan deniz navlun mali-
yetleri esas itibari ile bizim Türk ihraca-
tı ve lojistik sektörüne fırsat yaratmıştır.
Genel anlamda lojistik sektörü pan-
demi şartlarına rağmen en dinamik 
sektörlerin başında gelmektedir. Ne 
varki Türk lojistik sektörünün ve Türk 
nakliyecisinin sorunları azalmamakta 
ve hatta gittikçe artmaktadır. Her-
kesçe malum ve neredeyse kang-
ren haline gelmiş sınır geçişlerindeki 
beklemeler, iç gümrüklerdeki zaman 
kayıpları, geçiş belgesi sıkıntıları, bazı 
Asya ülkelerine ulaşımda güzergah 
zorlukları ile belge yoklukları, schen-
gen vizesine erişimdeki zorluklar ile 
kalış süresi yetersizliği, sürücü yeter-
sizliği ve yeni sürücü kaynağının ar-
tırılamaması, devam eden sürücü iş 
davaları, yabancı taşımacıların hak-
sız rekabeti ve denetimlerinin eksikli-
ği, yetki belgesiz(kayıt dışı) yapılanve 
denetlenmeyen taşımacılığın yarat-
tığı haksız rekabet, ihracat ve ithalat 
dengesinin istikrasızlığı gibi bir çok 
sorunumuz bulunmaktadır. Bunların 
çözümü, sektörün kendi öneminin 
farkında olarak güçlü bir duruş ser-

gileyerek kamu ile sağlam, samimi, 
akılcı, etkin önlemler almakla müm-
kün olabilir.

Aranılan Bir Lojistik Firması 
Olmayı Hedefliyoruz

10 yıllık bir projeksiyon çıkaracak 
olursak kendinizi sektörde nerede 
görmeyi hedefliyorsunuz?

Ülkemizde uzun dönemli planlama 
ve projeksiyonlar yapmak maalesef 
çok mümkün değil. Ekonomik sürecin 
baş döndürücü bir hızla değiştiği ül-
kemizde bunu yapmak ne kadar ger-
çekçi olabilir ki? Bununla birlikte önü-
müzdeki orta ve uzun vadede ALC 
Lojistik olarak, tüm alt yapı yatırımla-
rını tamamlamış,müşteri ve çözüm or-
taklarına her türlü lojistik hizmeti suna-
bilen,dijital dünyayla uyumlu,yetkin 
insan kaynaklarıyla sektördeki güçlü 
rekabetçi oyunculardan birisi olma-
yı hedefliyoruz. Nicelik olarak değil 
belki ama nitelik olarak ilk sıralarda 
aranan bir lojistik firması olmayı umut 
ediyoruz.

Çözüm Ortağı İlkesi İle 
Hizmet Veriyoruz

Müşteriler neden ALC’yi tercih 
ediyor? Meslektaşlarınızdan ay-
rıldığınız yönleriniz nelerdir? Müş-
terilerinize hangi katma değerleri 
sunuyorsunuz?

Biz ALC olarak ilk kurulduğumuz gün-
den bugüne -ki bu yıl 10.kuruluş yılı-
mızı doldurduk- müşterilerimize her 
zaman butik anlayışla hizmet sunma-
yı ilke edindik. Esasen müşteri de de-
miyoruz biz genelde çözüm ortakları-
mız diyoruz. Zira lojistik, tüm bir tedarik 
sürecinin birlikte planlanıp uygulan-
masıdır. Bu anlamda çözüm ortakla-
rımızın ihtiyaçlarını butik olarak tespit 
edip onlara alternatifli çözümler su-
nuyoruz. Bir çok büyük meslektaşı-
mızdan da farklı olarak, müşterilerimiz 
7/24 diledikleri anda bize ulaşabilirler 
ve sorularına cevap alabilirler. Çoğu 
müşterimizle bir ailenin fertleri gibiyiz. 
Butik olmamızın sağladığı esnek yapı-
mızla çok kısa sürede talepleri karşıla-
yabiliyor ve/veya çözümlerini revize 
edebiliyoruz. Lojistikte zaman ve bilgi 
akışı en önemli iki unsurdur. Biz bunları 
aksaksız sağlıyoruz. Bunlara ek olarak 
fiyatlarımız da makul ve rekabetçi 
olunca müşterilerin bizi tercih etme-
mesi için hiçbir neden kalmıyor. 
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DEĞİRMENCİ: HERKES KATILIMCI OLMALI, 
ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci, 
sektörde birlik olunması gerektiğini ifade ediyor.

Gümrüklü Antrepo İşletmecileri 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Cavit Değirmenci, “Gümrüklü antre-
po işletmecilerini tek çatı altında top-
layan Gümrüklü Antrepo İşletmecileri 

Derneği (GAİD), 27 Temmuz 2020’de 
faaliyetlerine başladı. GAİD’de çö-
züm odaklı yaklaşımı ile tüm paydaş-
lara destek olarak dış ticarete kat-
ma değer sağlamak amacı ile yola 
çıktık. Derneğimiz, kamunun yaptığı 
sektörel faaliyetlerde kurumlarla bir-
likte hareket ederek şeffaf, güvenilir 
ve sürdürülebilir çalışmalar yapacak. 
Kamu-özel sektör iş birliğinde öncü 
sektör örgütü olmayı hedefliyoruz. Lo-
jistiğin bir parçası olan gümrükleme 
ve depolama işlemlerinin gerçekleş-
tirildiği gümrüklü antrepo sektörünün 
sesini daha yüksek duyurabilmesi ve 
alınan kararlarda söz sahibi oluna-
bilmesi için çalışmalar yürüteceğiz” 
dedi.

Bilimsel ve Piyasa 
Araştırmaları Yapıyoruz

GAİD olarak sektördeki hangi boş-
lukları doldurdunuz, sektöre hangi 
hizmetleri sundunuz, sektöre sağla-
dığınız katma değerleri alabilir miyiz?
Antrepo ve Geçici Depolama hiz-
meti veren kişi ve kuruluşlar arasın-
da temas imkânlarını artırarak sektör 
üyelerinin ortak mesleki faaliyetlerin-
de yararlı veya zorunlu olan husus-
larda bilimsel ve piyasa araştırmaları 
yapıyoruz. Ortak mesleki sorunlarda 
tartışma ve görüş alışverişi ortamı 
oluşturup çözümler üreterek moti-
vasyon ve koordinasyon fonksiyonu 
üstleniyoruz. Ülke ekonomisine fayda 
sağlamak amacıyla, kaynak israfını 
minimize edip etkinliğimizi artırıyoruz. 
Üyelerin görüşlerini ortak bildiriler ha-
linde derlemek ve savunmak üzere 
üyeler adına özel ve resmi kişi, kurum 
ve kuruluşlarla temas ederek temsil 

yetkinliğini artırıp gerekli bildirim ve 
önerilerde bulunuyoruz.

Eğitim Çalışmalarımız 
Başladı

Eğitim çalışmalarınız da başladı. Eği-
tim çalışmalarınız hakkında bilgi verir 
misiniz?

Antrepo işleticilerinin görev ve so-
rumlulukları, antrepoda çalışan tüm 
personelin mevzuat yönünden bilgi-
lendirmesine yönelik düzenlediğimiz 
eğitim çalışmalarına başladık. Sek-
tör çalışanlarının bilgi ve birikimlerini 
artırmak üzere planladığımız eğitim 
faaliyetlerinin ilkini İstanbul’da düzen-
ledik. Bu eğitim kapsamında;  4458 
Sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı 
Gümrük Yönetmeliği, Tebliğler, Ge-
nelgeler, Tasarruflu Yazılar, 5607 Sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 
Tasfiye Yönetmeliği gibi konular, tüm 
boyutlarıyla ayrıntılı bir şekilde uzman 
eğitmen kadrosu ile katılımcılara ak-
tarıldı. Eğitim programlarının ilkinde 

eğitmen olarak yer alan; Sienzi Ant-
repo Genel Müdür Yardımcısı Olcay 
İlcek, Obdan Antrepo Gümrük Müşa-
viri Burak Öztürk ve Oregon Teknoloji 
Gümrük Müşaviri Ferudun Cemal İnal 
katılımcıları kanun ve yönetmelikler 
hakkında bilgilendirdi. Yoğun ilgi gö-
ren eğitim programlarının ilerleyen 
tarihlerde tekrarlanmasını planlıyoruz. 

GAİD’de Hedefler Bitmiyor

GAİD’in hedefleri hakkında bilgi 
verir misiniz?

Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Der-
neği’nin amacı; antrepo işletmesi ve 
geçici depolama işletmesi faaliyetle-
rinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini 
sağlayarak, bu konuda çalışmalar 
yapan kişi ve kuruluşlara destek ver-
mektir. Gümrük Kanunu’na istinaden 
açılıp işletmesine izin verilen antre-
po ve geçici depolama işletmeleri-
ni bünyesinde toplayarak ülkemizin 
ihracat ve ithalat lojistiği ihtiyaçlarını 
hızlı, çağdaş ve bilimsel veriler doğ-

rultusunda geliştirmeyi, çalışanlarının 
mesleki eğitim, yardımlaşma ve da-
yanışmasını sağlamayı, mevzuat, iş 
ve işlemler konusunda danışmanlık 
ve rehberlik yaparak mevzuatın ge-
liştirilmesine katkıda bulunmayı, ant-
repolar arası iletişimi koordine ede-
rek hizmetin kalitesini ve mesleğin 
gerek icra edenler gerekse hizmeti 
kullananlar nezdinde saygınlığını ge-
liştirmeyi hedefliyoruz. Sektörümüzün 
gelişim ve değişime ayak uydurup, 
sürdürülebilir yaşam alanı oluşturmak 
için teknolojiyi etkin kullanma yolların-
da ve kamu ile olan iletişimde ortak 
aklı hakim kılmak adına çalışmaları-
mız kesintisiz devam edecektir. Bu-
rada bir benzetme yapabiliriz. Göç 
eden sığırcık kuşlarına bakın mesela. 
Göç sırasında dışarıdan gelebilecek 
tehlikelere karşı bir araya gelerek dev 
bir bulut görüntüsü oluştururlar. Sek-
tör mensupları olarak bizlerin de aynı 
kuşlar gibi birlik olmamız gerekiyor. 
Herkesin katılımcı olup, taşın altına 
elini koyması gerekiyor.
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GNC MAKİNA İZMİR’Lİ SANAYİCİLERLE BULUŞTU Trend Micro Yeni WeDiscover İş Ortağı Programını 
Hayata Geçiriyor

Talaşlı imalat sanayinin önemli 
oyuncularından olan GNC Makina, 
Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsan-
ları Derneği (KESİAD) ile kahvaltılı 
toplantıda bir araya geldi.  GNC’nin 
tanıtım etkinliğiyle gerçekleşen top-
lantıda konuşan GNC Makina Genel 
Müdürü Emre Seçkin, İzmir sanayici-
lerinin Türkiye ekonomisinde önemli 
yeri olduğunu belirterek firmalarının 
yapılanmalarından ve İzmir bölge 
ekonomisine nasıl katkıda buluna-
bileceklerine dikkat çekti. Yoğun il-
ginin olduğu toplantıda sanayicilerin 
sorunları da masaya yatırıldı. 

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Der-
neği (KESİAD) pandemiden dolayı ara 
verdiği kahvaltılı ‘’Perşembe Toplantı-
ları’’na yeniden başladı. Hijyen koşul-
larının gözetildiği ilk KESİAD toplantısının 

sponsorluğunu GNC Makina üslendi. İz-
mirli sanayicilerle bir araya gelen GNC 
Makina, üretim sektörüne yönelik, CNC 
tezgâhları alanındaki çözümlerini ve 
neler yaptığını anlattı. Sanayicilere 
kendini tanıtan GNC Makina, verimlilik, 
zaman yönetimi, proje tasarımı hakkın-
da sağladığı avantajlardan bahsetti. 
Kemalpaşa Ramada Hotel & Suits’te 
gerçekleşen kahvaltılı buluşmaya KOS-
Bİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, 
Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı 
Arzu Külahcıoğlu Altıntoz, KESİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kay-
nak, GNC Makina Genel Müdürü Emre 
Seçkin, GNC Makina yetkilileri, dernek 
üyesi sanayici ve iş insanları katıldı. 

ÜRETİME KATKI SAĞLAYACAK 
PROJELER…

Toplantıda konuşan,  GNC Makina 
Genel Müdürü Emre Seçkin İzmir’de-
ki sanayi ve üretim potansiyelini çok 
önemsediklerini ve bölgede güçlerini 
artırmak istediklerini belirtti. Victor Tai-
chung, NakamuraTome, GROB, Romi, 
Vision Wide, Vonghler ve Lico gibi yük-
sek hız ve niteliğe sahip CNC makine-
lerinin Türkiye’deki tek yetkili distribütö-
rü olduklarını ifade eden Seçkin, GNC 
Makina’yı bir sunumla tanıttı. Seçkin 
sunumunda, GNC Makina’nın faali-
yetlerinden, sektörün sorunlarından, 
Türkiye’deki yapılanmalarından, önü-
müzdeki döneme ait yatırımlarından 
ve hedeflerinden söz etti. Üretimde en 
büyük problemin kalifiye eleman sıkıntısı 

olduğunu vurgulayan Seçkin, sanayi-
cilerin yaptıkları yatırımların sadece bu 
sebeple bile sekteye uğradığına dikkat 
çekti. Üreticiler için zamanın, kapasite-
nin, verimliliğin çok kıymetli olduğunu 
da sözlerine ekleyen Seçkin, Türkiye’de 
örneği olmayan yeni ofisleri ile  sektörün 
sorunlarına çözüm olacak yeni projele-
rinden bahsetti. 

2200 METREKARELİK YENİ 
TESİSLE SEKTÖRDE İLK VE TEK

Seçkin, ‘’2200 metrekarelik bir alana sa-
hip yeni binamızda, makinaları göstere-
bileceğimiz showroomumuz, eğitim sa-
lonlarımız, akademi alanlarımız, demo 
üretimi yapabileceğimiz bir tesisimiz de 
olacak’’ dedi. Tek bir noktada üretici-
lerin ihtiyaçlarını aynı anda karşılaya-
bilecekleri bir bina oluşturduklarından 
söz eden Seçkin  ‘’Bizim gibi makine 
tedarikçileri arasında bu tarz büyüklük-
te ve anlayışta bir tesise sahip başka 
firma yok. Sektörde ilk ve tekiz. İstiyoruz 
ki merkez üssü İstanbul olan bir akade-
mimiz olsun. Firmalar bize elemanlarını 
göndersin. Biz onları yetiştirelim, onlar 
da dönsünler çalıştıkları tesislerin verimli-
liğini artırsınlar’’ diye devam etti.

Savunma sanayinden otomotive, ha-
vacılıktan kalıp ve kalıp endüstrilerine, 
enerji teknolojilerinden medikal endüst-
risine kadar birçok sektöre üretim deste-
ği veren GNC Makina’nın Satış Müdürü 
Berkin Bilge, firmanın distribütörlüğünü 
gerçekleştirdiği makinalar hakkında da 
detaylı bilgiler paylaştı. Sunumda özel-
likle Grob ve Nakamura-Tome makina-
ları oldukça ilgi gördü.

GNC Makina Genel Müdürü Emre Seçkin
GNC Makina’nın Satış Müdürü Berkin Bilge

Asya Pasifik, Ortadoğu ve Afrika 
(AMEA) bölgesinde pazar varlığını 
daha da güçlendirmeye odaklanan 
siber güvenlik çözümlerinde dünya li-
deri Trend Micro, yeni kanal iş ortağı 
talep oluşturma programı WeDisco-
ver’ı duyurdu. Yeni talep oluşturma 
girişimi, kanal iş ortaklarının henüz 
keşfedilmemiş pazarları belirleme-
leri, yeni gelir akışı elde etmeleri ve 
satışlarını hızlandırmalarını sağlamayı 
amaçlıyor. Yeni program, iş ortakla-
rının dinamik bir güvenlik pazarında 
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken 
hizmetlerini farklılaştırmalarına, yeni 
güvenlik uzmanlıkları oluşturmalarına 
ve işletmelerini daha kârlı bir hale 
getirmelerine yardımcı olurken Trend 
Micro çözümlerinden faydalanmala-
rına yardımcı olmak için tasarlandı.

WeDiscover Programının 
Öne Çıkan Özellikleri:

•Kararlılık: İş Yönetimi, Satış, Pazarla-
ma ve Teknik ekipler arasında sorun-
suz iş birliği sağlarken fırsatların etkin 

bir şekilde oluşturulması için Trend 
Micro çözüm portföyü arasından se-
çim yapabilme esnekliği sunuyor.

•Üstün İş Ortağı Fırsatları:  WeDisco-
ver programı, iş ortaklarının fırsatları 
belirlemelerine ve anlaşmayı 180 gün 
içinde tamamlamalarına yardımcı 
oluyor.

•Başarı Odaklı: İş ortaklarının uçtan 
uca müşteri yolculuğuna etkin bir şe-
kilde yardımcı olmaları için program 
dahilinde kapsamlı pazarlama araç-
ları, ortak markalı materyaller ve diji-
tal pazarlama desteği sağlıyor.

•Ödüller ve Teşvikler: TrendSetter iş 
ortağı teşvik programı, WeDiscover 
Araçları, çevrimiçi ödül ödemeleri, 
destek programları ve Çözüm Teklifi 
Paketleri aracılığıyla iş ortağının ekip 
üyelerini heyecan verici teşviklerle 
motive ediyor.

Trend Micro Türkiye Genel Müdürü 
Hasan Gültekin, “Farklı çözümler su-

narak ve iş ortaklarımızla iş hedefle-
rine ulaşmaya bağlı kalarak bölge-
deki genişlememizi sürdürmek odak 
noktamız olmaya devam ediyor. Sü-
rekli yenilikler ve liderlik konumumuz-
la desteklenen özelleştirilmiş çözüm 
yelpazemiz, iş ortaklarımıza büyük bir 
avantaj sağlıyor. Konumlarından ba-
ğımsız olarak tüm iş ortaklarımız için 
son derece iş birlikçi bir yaklaşım be-
nimsiyoruz” dedi. Trend Micro Türkiye 
Kanal Yöneticisi Mehmet Dağdevi-
rentürk “WeDiscover Programıyla iş 
ortağı ekosistemimiz için daha fazla 
olanak ve ödül sunarken fırsatları 
aktif olarak genişletiyor ve çalışma-
larımızı karşılıklı başarımız üzerine inşa 
ediyoruz. Yeni iş ortağı programımız, 
kanal iş ortaklarımıza pazarla daha 
esnek etkileşim imkanı sunarken en 
iyi performans gösteren iş ortaklarımı-
zı ödüllendirecek ve aynı zamanda 
teknolojik bilgilerini geliştirme fırsatı 
da tanıyacak. Kanal iş ortaklarımızın 
yeni iş fırsatları elde etmeleri ve ba-
şarıya ulaşmaları için hiç durmadan 
çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Yeni WeDiscover İş Ortağı Programı, iş ortaklarının yeni fırsatlardan faydalanmalarını 
ve müşterilerine çok daha avantajlı teklifler sunmalarına olanak tanıyor.
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DİJİTAL ANADOLU PROJESİ 20 BİN KATILIMCIYA ULAŞTI: 
Dış Ticaretin Önündeki Engeller Dijitalleşme İle Aşılıyor

TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerine 
katkıda bulunmak için hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, “Dış Ticaret ve 
Dijitalleşme” ana temasıyla devam etti. Çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte 
katılımcılar, pandemi dolayısıyla başta tedarik ve lojistik alanında olmak üzere 
ihracatta yaşanan sorunların dijitalleşme ile aşılabildiğine dikkat çekti. Bu etkinlikle 

birlikte Dijital Anadolu Projesi, dördüncü yılında 20 bin kişiye ulaştı.

Üretime odaklanmış sektörlerin 
dijital dönüşümüne katkı sağlama 
hedefiyle Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve 
Türkiye İş Bankası tarafından hayata 
geçirilen Dijital Anadolu Projesi’nin 
çevrim içi etkinlik serisi, “Dış Ticaret 
ve Dijitalleşme” ana temasıyla 
devam etti. Teknoloji Yazarı Serdar 
Kuzuloğlu’nun moderatörlüğünde 
düzenlenen yılın sekizinci etkinliğine 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Batıçim 
Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
(UND) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fatih Şener ve Türkiye 
İş Bankası Ticari Bankacılık Ürün 
Bölümü Müdürü Berkin Ergan 
katılım gösterdi.

Feyyaz Ünal: “Kur Artsın, 
İhracatçı Kazansın 

Yaklaşımı Ülkemiz İçin 
Anlamlı Değil”

Konuşmasına pandeminin ihracata 
etkilerine değinerek başlayan 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Batıçim 
Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz 
Ünal, “Pandeminin başından bu 
yana uluslararası nakliyede çok 
ciddi bir problem yaşanıyor. Mal 
taşımacılığının yapılacağı gemi ve 
konteyner bulmak zorlaştığı gibi 
navlun fiyatları da ciddi ölçüde 
yükseldi. Aslında bu durumun 
etkisiyle yakın ülkelerden tedarik 
daha önemli hale geldiği için 
birçok pazarda avantaj sağladık” 
dedi. Döviz kurunun artmasının 
ihracatçıya etkileri hakkında bilgi 
veren Ünal, şöyle devam etti; 
“Dövize endeksli girdi maliyetleri 
arttıkça kur artışlarının olumsuz etkisi 

de çoğalıyor. Çoğu sektörde en 
önemli maliyet kalemlerinden olan 
doğal gaz ve elektrik fiyatları son 
yıllarda kur artışlarından etkilenerek 
ciddi artış gösterdi. Dolayısıyla 
‘kur artsın, ihracatçı kazansın’ 
yaklaşımı enerjiyi, ham maddeyi, 
ara mamulü ithal eden ülkemizde 
çok da anlamlı görünmüyor.” 
Ünal ayrıca dijitalleşmenin ihracatı 
kolaylaştırdığını ve ihracat yapma 
yöntemlerini çeşitlendirdiğini de 
sözlerine ekledi. 

Fatih Şener: “Uluslararası 
Ticarete ‘Temassız Ticaret’ 
Kavramını Kazandırdık”

Uluslararası nakliyeciliğin pandemi 
koşullarında yeniden şekillendiğini 
ifade eden UND Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Fatih Şener, 
“Dünya genelinde gelişmişlik 
farkını pandemi ile birlikte daha 
net bir şekilde gördük. Ülkemizin 
doğusundaki ülkeler transit 
geçişleri yasaklarken, Batı ülkeleri 
nakliyecileri pankartlarla karşılayıp 
teşekkür etti. Türkiye’de de ilk 
şokun etkisiyle bir bocalanma 
yaşansa da kısa sürede bunu 
aştık ve pratikliğimiz sayesinde 
uluslararası ticarete ‘temassız 
ticaret’ kavramını kazandırdık. 
Bu kapsamda Van’dan İran’a 
giden malzemelerin yüklendiği 
trenleri katarla İran’a ittik, Irak’ta 
araçların römorkları tampon 
bölgede bırakarak anlaştığımız 
Iraklı şoförlerin malzemeleri gerekli 
yerlere ulaştırmasını sağladık. 
Batı’daki ticarette ise şoförü 14 
gün karantinaya göndermenin 

önüne geçmek için yöntemler 
geliştirdik. Gelen şoförü Türkiye’ye 
sokmadan sınır kapılarında şoför 
ve araç değiştirdik” diye konuştu. 
Dijitalleşmenin lojistiğe etkilerinin 
özellikle e-ticaret alanında 
kendini gösterdiğini ifade eden 
Şener, sınır kapılarından geçişte 
dijitalleşmeden yararlanıldığı 
takdirde geçiş sürelerinin 
hızlanacağına, bunun için 
Bakanlıklar arasında entegrasyon 
sağlanması gerektiğine vurgu 
yaptı. 

Berkin Ergan: “Dış Ticarette 
Dijitalleşme Trendi Hakim”

Türkiye İş Bankası Ticari Bankacılık 
Ürün Bölümü Müdürü Berkin 
Ergan, dünya genelindeki 
ihracat sıralamasında gelişmekte 
olan ülkelerle paralel seyreden 
Türkiye’nin, son zamanlardaki 
ihracat performansıyla 2021 
yıl sonunu başarılı olarak 
tamamlamasını beklediklerini 
söyledi. Dış ticarette ivme gösteren 
firmaların ortak özelliklerini 
sıralayan Ergan, “Bu firmalar 
öncelikle doğru pazarlarda 
doğru ürünleri konumlandırıyor. 
Bunun yanında pazardaki lojistik 
hizmetlerini ve dağıtım kanallarını 
etkin kullanıyor ve tabii ki finansal 
yönetim ve risk yönetimine önem 
veriyorlar” dedi. Dış ticarette 
süreçlerin dijitalleşmesi yönünde 
genel bir trendin hakim olduğuna 

dikkat çeken Ergan, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Biz de Türkiye 
İş Bankası olarak müşterilerimize 
inovatif, katma değerli yüksek 
ürünler sunmak için çalışıyor ve 
dış ticarette yeni teknolojilerin 
kullanımını önemsiyoruz. Bu 
kapsamda dış ticaret işlemlerini 
dijital kanallara taşıyor, yaptığımız 
dış ticaret işlemlerini ağırlıklı olarak 
robotik süreçler ile yönetiyoruz. 
Bunun yanında bir müşterimizin 
ithalat işlemine blockchain 
üzerinden aracılık ettik. Bu sayede 
müşterimizin evrak trafiğini azaltan, 
süreci hızlandıran ve karşılıklı 
olarak şeffaflaştıran bir işlem 
gerçekleştirilmesini sağladık.”

Dijital Anadolu Projesi 
Dördüncü Yılında 20 Bin 
Katılımcıya Ulaştı

2018 yılında başlayan Dijital 
Anadolu Projesi, ilk iki yılında dokuz 
kentte üç bin KOBİ’ye ulaşırken, 
2020 yılında pandemi dolayısıyla 
çevrim içi ortamda düzenlenmeye 
başlanan yayınları ise o tarihten 
bu yana 17 bin katılımcı takip etti. 
Farklı temaların işlendiği etkinlik 
serisi, her ayın son perşembe 
günü, dijitalleşmeye odaklanan 
işletmeleri ve girişimcileri, dijital 
liderler ile buluşturmaya devam 
edecek. 

DDM’den Ücretsiz 
Dijitalleşme Karnesi Ve Yol 
Haritası Hizmeti

Dijital Anadolu Projesi’nin yanı 
sıra, TÜRKONFED ve Türkiye 
İş Bankası iş birliği, BANDWITT 
çözüm ortaklığında Türkiye’nin 23 
şehrinden 125 firmaya dijitalleşme 
hizmetini ücretsiz olarak sunan 
Dijital Dönüşüm Merkezi’nin 
(DDM) web sitesi üzerinden 
sisteme kaydolan ve dijitalleşme 
karnelerinin hesaplanabilmesi için 
gerekli koşulları sağlayan KOBİ’lere, 
ücretsiz olarak dijitalleşme karnesi 
ve yol haritası sunulmasına devam 
ediliyor.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Batıçim Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal

Türkiye İş Bankası Ticari Bankacılık Ürün Bölümü Müdürü Berkin Ergan

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener
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MÜLTECİLER VE GÖÇ İÇİN YENİ VİZYON GEREKİYOR!
Zuhal Mansfield-TMG Doğal Taş Sanayi Madencilik Yön. Krl. Bşk.

Bir göçmen kampını ziyaret 
eden bir yazar, kampta doğ-
muş ve beş yaşına gelmiş bir 
çocuğa soruyor: Evine dön-
mek ister misin? Çocuk tuhaf 
şekilde soruyu sorana bakarak 
karşı soruyor: Eve dönmek ne 
demek? 

Kampta Doğanların 
Sayısı Milyonu Buldu

Bugün dünyadaki kamplarda 
doğan insan sayısının milyonla-
rı bulduğunu biliyor musunuz? 
“Eve dönmek ne demek?”, 
sorusu sadece ona ait değil… 
İki göç bir çöküm… Göç insan-
lığın coğrafi kaderidir… Ama 
“mültecilik” insanlığın büyük 
ayıbıdır. Mültecilik trajik sonuç-
lar doğurur. Herkesi üzer, ama 

çoğu kere sadece göç edende iz bırakır. Akdeniz kıyıla-
rında Aylan bebeğin yasını çabuk unuttuk. Ondan sonra 
en az 200 çocuk daha Akdeniz’de boğulduğunu biliyor 
musunuz?

Dünyada 60 Milyondan Fazla Mülteci Halen 
Kamplarda

Medeniyet başkalarının sorumluluğunu alabilmektir.  Dün-
yada 60 milyondan fazla mülteci halen kamplarda, ev, iş 
ve uyum sorunu ile yabancı şehirlerde yaşamaya devam 
ediyor. Avrupalı, insanlığın bu büyük ayıbını örtmek için so-
rumluluğu paylaşma  sınavını kaybetti. Kendisine gelen 1 
milyon mülteciye karşılık Türkiye, Ürdün, Lübnan gibi ülke-
lerin nüfus ve toprak oranına göre onlarca kat daha faz-
lasını taşımasına aldırış etmiyor. Kendini medeni dünyanın 
bir üyesi olduğunu kabul eden ülkelerin ilk ikilemi budur. 
Muhtemel ki İkinci Dünya Savaşı ve onun getirdiği yaralar 
olmasaydı, bu ülkeler Birleşmiş Milletler “mülteci sözleşme-
sini” de  kabul etmeyeceklerdi. Modern mülteci sistemi 2. 
Dünya Savaşı sonrasında bu adamlar tarafından oluşturul-
du. Temel amacı, bir devlet çöktüğünde veya daha kötü-
sü insanlarının aleyhine yer aldığında insanların evlerine dö-
nene kadar güvende ve onurlarıyla yaşayacakları bir yerin 
olması. Bu sistem, Suriye’de, Afganistan’da gördüğümüz 
olaylara benzer durumlar için oluşturuldu. 147 hükümetin 
imzaladığı uuslararası sözleşme olan 1951 tarihli Mültecile-
rin Hukuki Durumuna Dair Sösleşme ve ayrıca uluslararası 
kuruluş BM Mülteciler Yüksek Komiserliği savaştan ve zu-
lümden kaçan insanların topraklarına girişini karşılıklı olarak 
taahhüd etti. Söz konusu hükmün tam ifadesi şudur: - Irkı, 
dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 

siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı 
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya 
da söz konusu korku nedeniyle , yararlanmak istemeyen; 
yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden ya-
şadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen 
veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her 
şahsa uygulanacaktır.

Yeni Vizyon Gerekiyor

Mültecilik gerçeğinden herkes rahatsızdır. Göçen, kaçan, 
kucak açan, kaçmasına sebep olan, bilgisi olan ve olma-
yan… Bu insanlık krizine, insanlık dışı tepkiler vermemizin 
sebebi duygusuzluğumuz, vicdansızlığımız, vurdumduy-
mazlığımız değildir. En azından böyle olduğuna inanmak 
istemiyorum. Bu kadar ülkenin politikacılarının vizyon eksik-
liğinden kaynaklandığına inanıyorum. 50 yıl önce oluşturul-
muş uluslararası mülteci sisteminin, değişen ve küreselleşen 
dünyada hayata nasıl geçirileceğine ilişkin yeni vizyon ge-
rekiyor. Ekonominin bu kadar güçlenmesine, iletişimin bu 
kadar yoğunlaşmasına ve medeni ilişkilerin bu kadar art-
masına rağmen mevcut sistemin niye işlemediğini sorgula-
mak gerekiyor. Ardından da uluslararası bu kadar kuruluşa, 
şirketlerin sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk misyonuna ve 
küresel itibar için yüksek bütçelerine rağmen düzeltmek için 
niye bir şeyler yapılmıyor? Dünyanın pek çok yerinde göç 
ve mülteci süreci yaşanmaya ve her yıl da yoğunlaşma-
ya devam ediyor. Güney Amerika’dan Kuzey Amerika’ya 
göçmek için her yıl Orta Amerika ülkeleri üzerinden 800 bini 
aşkın insan geçiş yapıyor. Amaç ABD ve Kanada’da bir iş 
bulmak, yeni bir yaşam kurmak… Afrika’dan Avrupa’ya 
ve diğer kıtalara sürekli bir göçüş olduğu biliniyor. Türkiye 
de son yıllarda Afrikalıların gözde ülkelerinden biri oldu. 
Dünyanın en fakir ve kalabalık ülkelerinden Bengaldeş, 
Myanmar’dan kaçmak zorunda kalan yarım milyona yakın 
mülteciyi ağırlıyor. Ekonomik gücü ve yerleşim alanı olma-
masına rağmen… 

Hepimizin Mülteci Komşusu Oldu

Türkiye’de neredeyse herkesin bir mülteci komşusu oldu. 
Çarşı pazarda sürekli karşılaşıyoruz ve iş hayatında da bir-
likte mesai yürütmeye başladık. Bir kaç veriyi paylaşmak 
istiyorum… Xsights Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün yap-
tığı araştırmada, Türkiye’deki kampların dışında yaşayan 
Suriyelilerin yaşam koşulları, günlük karşılaştıkları zorluklar 
ve geleceklerine dair planları ele alındı. Araştırmadan çı-
kan ilgi çekici sonuçlar arasında Türkiye’de kampların dı-
şında yaşayan Suriyelilerin yüzde 20‘sinin ülkesinde aile 
ferdi kalmadığı; yüzde 32‘sinin Türkiye dışındaki ülkelerde 
akrabası bulunmadığı yer almaktadır. Kampların dışında 
yaşayan Suriyelilerin yüzde 79’u her gün dil ile ilgili sorunlar 
yaşamaktadır, yüzde 75’i barınma / ev bulma konusun-

da zorluklar yaşamış, yüzde 82‘si iş bulmakta zorlanmış ya 
da zorlanmakta olduğu görülmüştür. Suriye’deki geçmiş 
ve Türkiye’deki mevcut durumları dışında bu mültecilerin 
gelecek planları da araştırma kapsamında sorgulandı. 
Araştırma kapsamındaki katılımcıların yaklaşık yarısı (%51) 
Türkiye’de kendilerine tolerans gösterildiğini, yüzde 14‘ü 
ise tolerans gösterilmediğini düşünmektedir. Katılımcıların 
sadece yüzde 35’i ülkesinin geleceğini pozitif değerlen-
dirmektedir; olumlu değerlendirenlerin ülkelerine dönme 
ihtimali çok daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu araştırma-
dan çıkan kesin bir sonuç var: Bugün Suriyeli dediğimiz bu 
insanlar artık bizim bir parçamız olmuş. Kabul edelim veya 
etmeyelim. Benzer bir araştırmayı TEPAV da gerçekleştirdi. 
Çıkan sonuçlardan bu bağlamda olanı şudur: “Türkiye’de 
karşılaştıkları zorluklara rağmen Suriyelilerin yüzde 79’unun 
Türkiye’de kalmaya sıcak baktığını belirtiyor.”

Gelecek İçin Senaryolar

Mevcut durumu çözmek için yapılacaklar var, bir de gele-
cek için senaryolarım var. Her iki durumda da Almanya’nın 
göçmen ve mültecilere yönelik yürüttüğü, eğitim ve strateji 
ile Amerika’nın Vatandaşlık Ofisi’nin takipçiliği mutlaka yü-
rürlükte olmalıdır. Kısa vadeli çözümlerden ilki şu olmalıdır: 
Mülteciler yaşadıkları ülkelerde işe girebilir ve yaşadıkları ül-
kelerin de bu ekonomik desteğe ihtiyacı vardır. Türkiye, bu 
uygulamayı başarı ile uyguluyor. Toplumda hoşnutsuzluk, 
ücret düşüklüğü ve bazı olumsuzluklara rağmen Türk insanı 
Suriyelileri içselleştirme sürecinde, Avrupalılara çok ileride-
dir. Eğitim ikinci acil çözüm olmalıdır. Eğitim uzun süre göç-
men olmuş çocukların hayatında bir lüks değil bir yaşam 
kaynağıdır. Çocuklar kendilerine gerekli sosyal ve duygusal 
destek verildiğinde okur yazarlığa ek olarak, canlanıyorlar. 
Mültecilerin kamplarda değil, şehirlerde yaşamı bir diğer 
acil çözüm olmalıdır. Uzun vadeli stratejiler oluşturmadan 
kısa vadeli çözümler de sağlıklı sonuç getirmeyecektir. Yıllar 
önce Edirne Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Yardımcı ( o 
dönemde ayrıca TOBB Yönetim Kurulu 
üyesiydi) bir projeden bahsetmişti.  Pro-
jeye göre, Türkiye-Yunanistan-Bulgaris-
tan sınır kesişim yerine büyük bir serbest 
bölge yapılacaktı. Girişim ve yönetim 
Türkiye’den, emek Bulgaristan’dan ve 
sermaye de Yunanistan’dan (AB) gele-
cekti. O dönemde Bulgaristan, Avrupa 
Birliği’ne daha girmemişti. Burası sade-
ce organize sanayi bölgesi değil, zen-
gin bir yaşam alanı da sunacaktı. Öyle 
ki Kuzey Ege kıyılarına tatil yapma şansı 
da tanınacaktı. Proje ilgi de görmüştü, 
nedense sessiz sedasız hasıraltı edildi. 
Benzer proje Suriyeli göçü başladığın-
da da konuşulduğunu hatırlıyorum. 
Kilis’te sınır boyuna yepyeni bir kent 
kurulacaktı. Burada konaklama, iş, ya-
şam imkanlarının batılı ülkeler seviye-
sinde olacaktı. Aslında benzeri projeler 
dünyanın farklı yerleri için de hala ko-
nuşuluyor. 8 yıl önce, Honduras Devlet 
Başkanı da böyle bir proje ile dünya-
ya seslenmişti. Öyle ya her yıl ülkesinin 

üzerinden ABD’ye gitmek için 800 bin kişi geçiyordu. Bunlar 
için ülkesinde yapılacak yeni ve serbest bir bölgeye hazır 
olduğunu söylemişti. Uluslararası standartlarda yaşama, 
çalışma ve barınma imkanı veren ve özgürlüklerini rahatça 
yapabilecekleri sıfırdan yapılmış bir şehir. Microsoft, P&G, 
Unilever gibi şirketler de bu projeye destek olacaklarını söy-
lemişti. Miami şartlarında Honduras’ta yaşamak… Kaçak 
sorunu da yok…  Dünyanın farklı ülkelerinde halen projeleri 
devam eden sıfırdan geleceğin şehirlerini kurma isteklerinin 
de benzer amaçlar taşıdığını düşünüyorum. 

G-7 Ülkeleri ‘Küresel Vergi’ Getirdi

Malum G-7 ülkeleri, çokuluslu şirketler için Küresel Vergi diye 
yeni bir uygulama getirdiler. Bu Küresel Vergi’nin önemli bir 
kısmının bu sınır şehirlerine harcanması gerektiğini düşünü-
yorum. Bu şehirler Serbest Bölgeler niteliğinde olacak ve 
yüksek hayat standartlarına haiz olacak. Çoğunun enerji 
ihtiyacı bile dışarıya bağımlı olmayabilir. Bir de seyahat öz-
gürlüğü sağlayan pasaport benzeri bir kimlik… 1940’lı yıllar-
da Sovyetler Birliği’nden kaçanlar için Nansen Pasaportu 
uygulaması Nobel Barış Ödülü almıştı. Birleşmiş Milletler, 
bu çerçevede yeni uluslararası bir sözleşme hazırlamalıdır. 
Mültecilerin tehlikeli yolculuğunu, kamplardaki hapsi ve şe-
hirlerdeki yoksulluğu bitirecek bir sözleşme… Unutmayalım 
ki mülteci ilk nesil yas içindedir, ikinci nesil travma yaşar ve 
üçüncü nesil de büyük kırılım içine girer. Her üç halde de 
ekonomik ve sosyal etkileri, içinde yaşadıkları göçmen, yerli 
veya yabancı herkesi etkiler… Göç acıdır, mülteci mağdur-
dur ve sürecin tamamı trajedidir. Türkiye’de yaşayan her-
kes bu trajedinin tarafıdır. Üzgünüz, sıkıntılıyız, sabırlıyız ama 
tahammülün de bir sınırı var. Kısa ve uzun vadeli çözümler 
için adımlar atılmazsa, taraflar için beklenmeyen sonuçlar 
doğuracak olaylar yaşanabilir. Aylan Bebek, çoğumuzun 
belleğinde hala yaşıyor. Mülteciler ve göç üzerine yeni bir 
vizyon oluşturmak zorundayız, dünya umarsamaz olsa da 
bu bizim için bir zorunluluktur. 
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ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ HEDEFLERİNİ BÜYÜTÜYOR

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ile eğitimde 
vakıf üniversitelerinin yeri ve önemini de-
ğerlendirdik.

Türkiye’de eğitim paralı hale mi geliyor? 
Eğitimde vakıf, özel üniversiteler EĞİTİM-
DE FIRSAT EŞİTLİĞİ’ne son mu veriyor? 
O kadar para verilen vakıf üniversiteleri 
Türkiye eğitim sisteminde KALİTE’yi artır-
dı mı? Artıramadıysa neden artıramadı. 
Bazı eğitimbilimcilerin iddia ettiği gibi bu 
üniversitelerimiz TABELA ÜNİVERİSİTESİ ve 
PARAYLA DİPLOMA VEREN YERLER  mi-
dir? Dünyanın eğitim açısından gelişmiş 
ve örnek gösterilen ülkelerinde durum 
ne? Ülkemizde beyin göçü neden, na-
sıl gerçekleşiyor? Üniversiteler öğrenc-
lerini sadece mezun mu etmeli, yoksa 
üniversitelerin çocuklara İŞ BULMA, Sek-
tör-üniversite iş ve güçbirliği anlamında 
da bir SORUMLULUĞU var mı? Üniversi-
te mezunları arasında cumhuriyet tari-
hinin rekoru kırılırken ve her 4 üniversite 
mezunundan 1’inin işsiz olduğu ortada 
iken (bu rakamın her 3 üniversite mezu-
nundan 1’inin işsiz olduğunu ifade eden 
uzmanlar da var) vakıf-özel üniversite-
ler burada sektör-üniversite işbirliğinin 
neresindeler? Ben, öğrencime eğitim 
veririm, mezun eder geçer giderim yak-
laşımı doğru bir yaklaşım mıdır? Sektör 
yetkilileri, üniversitelerde ar-ge ve proje 
beklediklerini ama bu beklentilerine üni-
versitelerin cevap vermekten çok uzak 

olduğunu ve üniversiteyi bitiren çocuk-
ların hiçbir deneyimi olmadan sektörlere 
giriş yaptığını ve asıl brançlaşmayı, işi öğ-
renmeyi sektörler sayesinde gerçekleştir-
diklerini ifade ediyorlar. Sorular, sorular… 
Editör Ahmet Doğan’ın sorularını yanıtla-
yan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han hocamız 
ile konuyu değerlendirmeye çalıştık. 
Hem sordum, hem cevapları aldım, bazı 
yerlerine katıldım, çoğu yerlerine katıl-
madım… Soru-cevap mailing ortamın-
da gerçekleştirdiğimiz bu röportajın satır 
aralarını okumayı siz değerli okuyucula-
rımıza bırakıyorum. Altınbaş Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım 
Han hocamıza katkılarından dolayı ve 
kıymetli vakitlerini ayırdıklarından ötürü 
teşekkürü bir borç bilirim.

“Gençler Umut Beslemekte 
Güçlük Çekiyor”

Beyin göçü maalesef bir gerçek. Ko-
nuyu üniversite olarak nasıl değerlen-
diriyorsunuz? 

Türkiye’den beyin göçünün 4 tane temel 
nedeni var. Bir tanesi gençlerin sahip 
oldukları hayaller, bu hayelleri gerçek-
leştirmek için aldıkları eğitim ve bütün 
bunların sonucunda istihdam piyasasına 
çıktıklarında, hayal ettikleri işleri bulmak 
noktasında gerek ülkenin ekonomik ko-
şulları gerekse de istihdam piyasasının 
Türkiye genelindeki özellikleri nedeniyle 
umut beslemekte güçlük çekmeleridir. 
Yani gençler, kendilerine yakıştırdıkları iş-
ler karşısındaki hayal ettikleri, emeklerinin 
hak ettiğini düşündükleri ücretlere, hayal 
ettikleri yaşam standartına ulaşamaya-
caklarına inanıyorlar. 

İletişim Teknolojisinin Geldiği 
Nokta

İkinci nokta iletişim teknolojisinin geldiği 
nokta birçok alanı demokratize ediyor. 
Bilgi edinme bu alanların belki de en öne 
çıkanı. Gençler, akranlarından benzer 
biçimde eğitim alan insanların dünyanın 
değişik yerlerinde hangi fırsatlarda hangi 
koşullarda ve hangi sosyal haklara sahip 
olarak mesleklerini icra ettiklerini görü-
yorlar. Özellikle de genç iyi eğitimli ise, 
bunu elde etmenin bir yolu olduğunu 
düşündüğü her durumda, dünyanın her-

hangi bir yerinde bu fırsatı kovalamak-
tan geri kalmıyor. Bu sadece yurt dışında 
eğitim almış olanlara ait bir mesele değil 
aynı zamanda Türkiye’de eğitim gören 
gençlerle de ilgili. Yeterince rekabetçi 
bir eğitim aldığını, yetkinliklerinin yeter-
li olduğunu hisseden gençler, özlediği 
koşullar için yer değiştirmekten kaçın-
mıyor. Bu bize iki şeyi kanıtlar. Bir tanesi 
küreselleşmenin hala gerçek olduğunu, 
istihdam piyasasının da şöyle veya böyle 
en üst ve alt seviyelerde ironik bir biçim-
de dünya ekonomisinin aradığı nitelikte 
gençleri Türkiye’den arz edebilme imka-
nımızın bulunduğunu gösteriyor. İkincisi 
de üniversitelerde verilen eğitimin dünya 
standartlarında olduğunu gösteriyor. 

Gençlerin En Alt Düzeyde 
Beklediği Standardı, Türkiye de 
Bu Niteliklerle Sağlayamıyoruz

Burada ironi nerede?

İroni, aynı zamanda en alt düzeyde yet-
kinlik gerektiren işler için, onları yapmaya 
razı olan gençlerimizin de Türkiye’den 
dışarı çıkmak istemesi. Demek ki gençle-
rin en alt düzeyde beklediği standardı, 
Türkiye de bu niteliklerle sağlayamıyoruz 
ya da bu nitelikteki işler gittikçe azalı-
yor. Bunun bir tarafı göçmen sorunuyla 
ilgili. Öbür tarafı da ücretlerin ve hayat 
standartlarının ülkemizde geldiği yer ile 
alakalı. Dünyayı gören gençler, o dün-
yanın sunduğu fırsatları görüp özeniyor-
lar. Bunun karşılığı onlara bunları göster-
meyelim değildir. Sefalette eşitlik diye 
yaklaşım doğru değil, ülke olarak bizi bir 
yere götürmez. Bizim istihdam çekiciliği 
ve rekabetçiliği bakımından standartları 
yukarıya çekmemiz lazım. 

Gençlerimize Verdiğimiz 
Sözler İle Sonunda Onlara 
Sunduğumuz İmkanlar…!

Üçüncü neden ise bence bizim gençleri-
mize verdiğimiz sözler ile sonunda onlara 
sunduğumuz imkanlar arasında da fark-
lar var. O da genel umutsuzluk iklimini 
besliyor. Diyoruz ki “üniversite mezunu 
ol”. Bunun için çok üniversite açıyoruz. 
Buralardan mezun olanlar, kendileri ve 
hayata dair üniversite mezunu seviyesin-
de beklentiler geliştiryor. Ama maalesef 

bu seviyedeki imkanları edinemiyorlar. 
Türkiye’nin bu bakımdan daha fazla üni-
versite mezununa mı yoksa daha fazla 
ara elamana mı ihtiyacı var? Bence bu 
sorunun cevabı bence ikincidir. Daha 
fazla ara elemana ihtiyacımız var. Ama 
bir asr-ı saadet vaat ettiğiniz gençleri, 
üniversiteye yönlendirip sonra arka-
sından üniversite mezunu işsizliği oranı 
neredeyse %50’lilere gelmiş bir ülke ve 
genç işsizliğinin %26-27’lerde olduğu bir 
manzara ile karşı karşıya bırakırsanız bu 
çocukların umutsuzluğu, genel beyin 
göçü duygusunu, refleksini besleyecek 
bir sosyolojik ortam yaratır. Bu da hiç kuş-
ku yok olumlu bir şey değil. 

Değişim, Özgürlük ve Kendini 
İfade Edebilme

Dördüncü ve son olarak, gençler değişi-
me, özgürlüğe, kendini ifade edebilme 
imkanına ve kendini gerçekleştirme fır-
satlarına değer veriyorlar. Adalet duy-
gusu onlar için çok önemli. Bunları hep 
araştırmalardan biliyoruz. Hiç kuşku yok, 
jenerasyon farklıkları nedeniyle biraz 
daha sabırsızlar. Daha hızlı yükselmek is-
tiyorlar. Belki her zaman olumlu özellikler 
değil ama vaakayla tartışılmaz durum 
böyle. Bu değer verdikleri şeyleri, bir ül-
kede ne kadar rahat erişilebilir görürlerse 
tabii orda kalma hevesleri o kadar artı-
yor. Fırsat eşitliğine dair inançları azaldı-
ğında genç insanlar, buna bir reddediş 
ile karşılık veriyorlar. Bunun bir ucu da ül-
keyi terkediş şeklinde kendini gösteriyor.

‘Kurumsal İtibar ve Paydaş 
İlişkileri Yönetimi’

Üniversite olarak Türkiye’de YAPILMA-
YAN NEYİ YAPTINIZ?

Biz Altınbaş Üniversitesi olarak 2 yıldır as-
lında bilinen anlamıyla tanıtım yapmı-
yoruz. Bu süreci fayda odaklı bir iletişim 
stratejisiyle ele alıyoruz. Üniversite adayı 
öğrencilerimizin ve onları yetiştiren en 
önemli paydaşımız olan ortaöğretim-li-
se öğretmenlerimiz başta olmak üzere 
tüm soysal paydaşlarımızla sürdürülebilir 
ilişkiler kurma derdindeyiz. O nedenle bir 
tanıtım ekibinden ziyade yaptığımız işi 
“Kurumsal İtibar ve Paydaş İlişkileri Yöne-
timi” olarak tanımlıyoruz.

10 Bin Öğrencinin Yararlandığı 
5 TYT ve 5 AYT   Online 

Deneme Sınavı Organize Ettik

Bir insanın geleceğini etkileyebilecek bu 
en önemli dönemde nelere ihtiyaçları 
olduğunu tespit ederek bu alanlarda 
değer ve fayda yaratmaya çalışıyoruz. 
Örneğin pandemi döneminde en bü-
yük ihtiyacın deneme sınavı olduğunu 
tespit ettik. Bize özel hazırlanmış güncel 
sorularla 10 bin öğrencinin yararlandığı 
5 TYT ve 5 AYT   online deneme sınavı 
organize ettik. Üniversiteler arasında bir 
ilke imza atarak eğitimcilere yönelik İl / 
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Rehber-
lik Araştırma Merkezileri ile başlattığımız, 
Altınbaş Öğretmen Akademisi, öğret-
menlerimiz nezdinde büyük ilgi gördü. İs-
tanbul’da ve hedef illerde görev yapan 
öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin 
kişisel ve mesleki gelişimini destekleyip 
akademik kariyerlerini zenginleştirmeyi 
hedefliyoruz.

16 Farklı Başlıkta, 8 Saatlik 
Eğitimler Gerçekleştirdik

Öğrenci koçluğu, eğitici eğitimi, sanat-
la terapi, NLP, masal terapi, biyometrik 
yüz okuma ve Tübitak proje hazırlığı gibi 
16 farklı başlıkta, 8 saatlik eğitimler ger-
çekleştirdik. Düzenlediğimiz 29 eğitime, 
toplamda Türkiye genelinde 10.250 tekil 
öğretmen katıldı. Katılım belgesi, eğitim 
içerikleri ve eğitimlerin video kayıtları 
mail olarak kişiye özel gönderildi. Ayrıca 
bu eğitimleri Üniverliseli YouTube hesabı-
mızda paylaşarak öğretmenlerimiz için 
açık erişimine sunduk. Eylül döneminde 
ise eğitim çeşidini artırarak 20 bin öğ-
retmenimize eğitim desteği sağlamayı 
hedefliyoruz. Bunu yaparken de Ortao-
kul-Lise ayrımı yapmadan en temelden 
başlayarak yaklaşımlarımızı oluşturuyo-

ruz. Ayrıca bilenen fakülte ve bölüm 
tanıtımları yerine üniversitemiz akade-
misyenleri tarafından verilen meslek se-
minerleri düzenliyor ve kariyer danışman-
lığı yapıyoruz.

Gençlerin, Türkiye’de Kalması 
Üniversitenin Meselesi Değil

Gençlere yönelik iş bulma, kariyer 
planlama ve işe yerleşme anlamında 
ne gibi özgün çalışmalarınız var?

Gençlerin, Türkiye’de kalması aslında 
üniversitenin meselesi değil. Burada bir 
seçim meselesi yok. O daha geniş bir 
problem. Şunu anlamak gerekir ki bizim 
üniversiteler olarak temel sorumluluğu-
muz çocuklara karşı. Biz onları küresel 
istihdam piyasasında rekabet edebilir 
şekilde yetiştiriyoruz. Bir kere onlara çok 
iyi bir yabancı dil kazandırıyoruz. Daha 
önemlisi bu çocuklara verdiğimiz eğitimi 
uluslararası standartlarda veriyoruz.

Fırsat Eşitliği Sağlıyoruz

Bunun en önömli kanıtlarından biri de Al-
tınbaş Üniversitesi’nin okul birinci bir Türk 
öğrenci olurken, tıp fakültemizin birincisi 
Mısırlı bir öğrenci olabiliyor. Bu da bizim 
bütün öğrencilerimizi belli bir standartta 
yetiştiridiğimizi ve fırsat eşitliği sağladığı-
mızı gösteriyor. Biz onları bu şekilde do-
nanımlı yetiştirtirip istihdam piyasasına 
bıraktıktan sonra ironik bir şekilde yurtdı-
şına da gidebiliyorlar.

…Bunu Sağlayan Tek 
Üniversite Altınbaş 
Üniversitesi’dir
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Mesela eczacılık fakültemizde 9 yıldız 
programımız var. Bunun doğrudan so-
nucu, eczacılık fakültesi mezunumuzun 
İngiltere’ye giderek sadece diploması-
nı gösterip kendi profesyonel mesleğini 
icra edebilir şekilde lisans alma imka-
nına sahip olmasıdır. Bu imkanı sağla-
yan Türkiye’den tek üniversite Altınbaş 
Üniversitesi şu anda. Biz standard yukarı 
çektiğimiz müddeetçe ilk soruda verdi-
ğim yanıtta ifade ettiğim durumlarda bir 
trend değişikliği olmadığı sürece, bizim 
verdiğimiz eğitimler öğrenciye bir seçim 
şansı veriyor. Elbette biz ülkesini seven, 
kaygılanan gençler yetiştirmek için üni-
versite ortamımızı bu noktada kuvvetli 
bir yerde tutuyoruz. İnsansız hava araç-
ları gibi teknolojiler üretmelerine destek 
veriyoruz, uygulamalı projelere dahil 
ediyoruz. Burada Türk bayrağının altında 
çalışmayı sadece Türk öğrencilere değil 
uluslarlararası öğrencilerimize de bir fır-
sat olarak sunuyoruz. Onların Türkiye’nin 
birer elçisi olmasına çalışıyoruz. Ama se-
viyeyi yukarı çektiğiniz sürece ve genel 
trend tersine dönmedikçe iyi eğitim öğ-
rencinin seçme şansını güçlendirir. 

‘CO-OP Yapan Öğrencilerimiz 
Firmalarından Teklifler Alıyor’

Buna ek olarak öğrencilerimizin iş dün-
yasına hazırlanması ve bir işe yerleşme-
leri konusunda CO-OP programlarıyla 
önemli avantajlar sunuyoruz. CO-OP 
programlarımızın klasik yaz stajından 
farkı var. Yaz stajları 1 ay sürüyor. Zorun-
luluk olduğu için de işveren açısından 
çay getir, fotokopi çek seviyesinde kalı-
yor. Halbuki biz bunu bir dönem devam 
edecek şekilde eğitimin bir parçası hali-
ne getirdik. Hangi fakültede olursa olsun 
öğrencimiz, mezun olduktan sonra gire-
ceği alanın pratiğini çok iyi tanıyabilsin 
istiyoruz. İş dünyasına daha öğrenci iken 
nüfuz etsin. CO-Op yapan öğrencileri-
mizin çoğu staj yaptıkları firmalardan iş 
teklifleri alıyor. Ya da bu staj döneminde 
aslında seçtiği alanın kendisine uygun 
olmadığına da karar verebiliyor. Bu du-
rumda başka bir ana dal seçme gibi ka-
rarları da zamanında verebiliyor. 

Vakıf Üniversitelerine Haksızlık 
Yapmamamak Lazım, Vakıf 
Üniversitelerimiz Çok Genç

‘Türkiye’nin özel üniversiteleri neden 
eğitimde dünyanın ilk 500 üniversi-
tesinde yok’ sorusu eğitimbilimciler 

tarafından sıklıkla soruluyor. Nasıl de-
ğerlendirirsiniz? 

Özel değil vakıf üniversitesi olarak ifade 
ediyoruz. Vakıf üniversitelerine haksızlık 
yapmamamak lazım. Türkiye’de vakıf 
üniversiteleri çok genç. Dünyadan çok 
sonra başladı bizde bu süreç. Genel 
olarak öğretim üyesi kalitesine de, araş-
tırma geliştirmenin kalitesine de vakıf 
üniversitelerinin katkısı çok. Üniversite 
başka birçok unsura ek olarak geçen 
zamanla birlikte olgunlaşan, demlemen 
bir kurumdur. Belki başka her şeyden faz-
la. Çünkü üniversite, kurumsallığın en üst 
düzeyle yaşandığı, gelenekleri olan, bu-
nun için de vakit gerektiren bir yapıdır. 
Dünyada bir eğitim merkezi olarak kabul 
edilebilecek bir üniversite eko sistemi 
ortaya çıkarmak her şey kadar bir vakit 
meselesidir. Sadece büyük kaynakları 
çok kısa sürede buraya aktararak elde 
edilebilecek bir sonuç değildir. 

Vakıf Üniversiteleri Büyük 
Yatırımlar Yapıyorlar, 
Sonuçlarını Almak Vakit 
Alacaktır

Vakıf üniversiteleri büyük yatırımlar yapı-
yorlar. Bunların sonuçlarını almak vakit 
alacaktır. Kaldı ki ilk 500 içerisinde bir 
vakıf üniversitemiz bulunuyor. Bunun da 
ötesinde dünyadan öğrenci çekiyorlar. 
Bu da eğitim seviyesinin üst düzeyde 
olduğunu gösterir. Ayrıca ayrıca geliş-
tirme ve bilimsel çalışmalara da ciddi 
katkıları var. Bir 10-15 sene sonra, ki bu 
bir üniversitenin öznesi olduğu bir cümle 
için çok kısa zaman dilimleri, başka Türk 
vakıf üniversitelerinin de bu sıralamalara 
gireceğinden ben eminim. Ayrıca vakıf 
üniversiteleri ciddi bir rekabet getiriyor 
bu ortama bu da kaliteyi yükseltiyor. 

Bunca Devlet Üniversitesinden 
Niye Bu Kadar Azının İlk 500’e 
Girdiğini de Sorgulamak 
Gerekiyor

Türkiye’den vakıf üniversitelerinin ve 
bunların öğrenci adedine bakıp, açılmış 
olan bunca devlet üniversitesinden niye 
bu kadar azının ilk 500’e girdiğini de sor-
gulamak gerekiyor. Ayrıca bu ilk 500 ra-
kamının da nesnel ve kalitetif olarak da 
ne ifade ettiğine bakmak lazım. Çünkü 
Türkiye’nin birçok iyi üniversitesi 500-1000 
arasında yer alıyor. Burada çok küçük 

farklardan söz ediyoruz. 

Vakıf Üniversiteleri Kar Odaklı 
Çalışamazlar

Özel üniversitelerin sadece PARA 
odaklı olduğunu dile getiren eğitim-
bilimciler var. Nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Türkiye’de vakıf üniversiteleri tabii olduk-
ları kanun ve yönetmelikler çerçevesin-
de kâr odaklı çalışamazlar. Dolayısıyla 
vakıf üniversiteleri açısından sorun kârlılık 
değildir. Bir miktar ekonomi bilmek ge-
rekir bu değerlendirmeleri yapabilmek 
için. Kârlılık sorunu yok ama sürdürüle-
bilirlik sorunu var. Başarılı öğrencilerin 
bursla taltif edildiği bir sistem var. Ancak 
devletin altından kalkabileceği cinste, 
belli yatırımlar ile sürdürülebilir kılınabile-
cek kimi bölüm ve fakülteler müstesna, 
bugün vakıf üniversitelerinde yapılan 
akademik üretimin devlet üniversitelerin-
den bir farkının olmadığı açık. Bir çok va-
kıf üniversitesi, devletteki birçok muadili 
kadar, onlar düzeyinde eğitim veriyor. 
Eğer ideolojik değilse bu tespitler isabet-
sizlikten malul olduklarını söylebilirim. 

Öğrenci Memnuniyetini 
Merkeze Alarak Yaşam Boyu 
Öğrenme Felsefesine Yatırım 
Yapıyoruz

Üniversite olarak hedefleriniz nelerdir?

Yaşadığımız yüzyılda değişen ve hızla 
gelişen dünyaya uyum sağlayabilen 
mezunlar yetiştirmek öncelikli hedefimiz. 
Bu işi de üniverliseli projesi ile 3 yıllık temel 
stratejimiz ile ortaya koyduk.  Öğrenci-
lerimizin yaşadıkları çağa ayak uydura-
bilen, üretken olabilmelerini sağlamak 
oldukça önemli. 21. yüzyıl yetkinlik eği-
timlerini eğitim müfredatımıza ekleye-
rek öğrencilerimizi iş hayatına hazır hale 
getiriyoruz. Özellikle dijitalleşme, eleştirel 
düşünme ve takım çalışması yetkinlikleri-
ni geliştirmeye yönelik stratejik projeleri-
miz bulunmakta. 2022 eğitim stratejimiz 
eğitim ile ilgili toplumsal hedeflerimiz 
var. Küresel insani sorunlar ile ilgili sosyal 
sorumluluk projeleri ürettiğimiz bir kurgu 
üzerinde çalışıyoruz. Öğrenci memnuni-
yetini merkeze alarak yaşam boyu öğ-
renme felsefesine yatırım yapıyoruz.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE NÖROPAZARLAMA
Dr. fatih Anıl

Tüketicilerin moral seviyesi, piyasalar açısından en önem-
li faktördür. Olumlu düşünce ve güven seviyesi, Tüketici 
Güven Endeksi olarak adlandırılan veri, yüksek seviyesini 
korudukça alışveriş ve yatırımlar artmaya devam ede-
cektir.

Son aylarda yaşanan olaylar nedeniyle piyasalarda 
moral düşüklüğü yaşandı ve enerji zayıfladı, burada en 
önemli faktör insanların güven seviyesindeki gerilemedir. 
Üzerinde durmamız gereken en önemli konu: Türkiye eko-
nomisi alışveriş devam ettiği sürece sağlıklı olacaktır. Ne 
zamanki ticaret ve alışveriş yavaşlar, işte o zaman ekono-
mide ve iş âleminde sıkıntılar başlar.

Tüketicilerin moral seviyesi, piyasalar açısından en önemli 
faktördür. Nöroekonomi ve nöropazarlama denen kav-
ramlar gün geçtikçe önem kazanıyor. Claremont Gradu-
ate Üniversitesi’nden Prof. Paul J. Zak nöroekonomi konu-
sunda çalışmalar yapmaktadır. Prof. Zak’ın araştırmaları 
insanların beynindeki satın alma düğmesinin nasıl çalıştığı 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, in-
san beyninde oksitosin olarak adlandırılan hormon vası-
tasıyla güven duygusuyla birlikte kişilerin olumlu kararlar 
vermesi sağlanıyor. Genel olarak olumlu duygulara sahip 
insanlar, piyasalarda alışveriş yaparak sistemin canlı kal-
masını sağlıyorlar. Diğer bir deyişle piyasaların devamlı-
lığını sağlamak için insanlarda oksitosin hormonunun 
salgılanmasının sağlanması gerekiyor. Tüketicileri sadık 
müşteri hâline getirmek için güven duygusunun devamlı-
lığını sağlamak gerekiyor. 

Tüketici güven endeksi ve tüketici talebi nöroekonomi ile 
açıklanabilir. Bu konuda önemli çalışmalar yapan ekono-
mist Paul J.Zak’ın, nöroekonominin ekonomik büyümede 
en önemli faktör olarak ‘güven’ konusu üzerinde yoğun-
laştığını görüyoruz. Söz konusu çalışmalara göre toplum-
da güven ve huzur ne kadar yüksekse ekonomik faaliyet 
ve alışveriş o kadar fazla gerçekleşiyor. Zak’a göre kişilerin 
alışveriş motivasyonunun harekete geçmesi bünyemizde 
bulunan oksitosin hormonuna bağlı, bu hormonun artışı 
güven ve istikrarla doğrudan bağlantılı, ülkemizde son 
aylarda yaşanan ortam kişiler arasında güven ve birbi-
rine inanma konusunda tereddüde neden olduğundan 
tüketici güvenindeki düşüşün perakende satışlara yansı-
ması son derece doğaldır. Bu nedenle bir an önce gü-
ven ortamı tekrardan sağlanmalı ve perakende de olası 
kayıpların önüne geçilmelidir. 

EKONOMİNİN BÜYÜMESİ İÇİN GÜVEN ŞART 

Nöroekonomi, piyasalarda ekonomik büyümenin sağla-
nabilmesi için en önemli faktörü ‘güven’ olarak tanımlı-
yor. Genel olarak toplumda olumlu düşünceler ve güven 

seviyesi ne kadar yüksekse ekonomik faaliyetler süreklili-
ğini koruyabiliyor. 

Olumlu düşünce ve güven seviyesi, Tüketici Güven En-
deksi olarak adlandırılan veri, yüksek seviyesini koruduk-
ça alışveriş ve yatırımlar artmaya devam edecektir. Piya-
salardaki canlılık yeni yatırımlara ve istihdamın artmasına 
yardımcı olur iş piyasasındaki gelişme, diğer bir deyişle 
insanların iş bularak para kazanması moralleri artıraca-
ğından her anlamda büyümeye olumlu yansıyacaktır.

KORKU VE ENDİŞE ALIŞVERİŞİ ENGELLİYOR 

Tüm olumlu gelişmeler insan beynindeki oksitosin hormo-
nu seviyesinin arttırılmasıyla bağlantılıdır. Beyindeki oksito-
sin hormonu salgısı, sosyal iletişimle yakından ilişkili olduğu 
için içinde bulunulan çevre, endişe ve korku gibi tehdit-
lerle kaplıysa oksitosin salgısı azalıyor. 

Oksitosin hormonu, en başta toplumsal olarak olumlu ha-
berlere yoğunlaşmak, insanlarla iletişim hâlinde olmak, 
sosyal ilişkileri arttırmak, arkadaş ve dostlarla daha fazla 
beraber olmak, bağışta bulunmak, hediye vermek, sos-
yal medyayı kullanmak, insanlarla sevgi dolu kucaklaş-
mak, insanları dinlemek, adrenalin arttırıcı faaliyetlerde 
bulunmak gibi aktivitelerle arttırılabiliyor. Burada bir diğer 
önemli unsur toplumsal olarak sevgi ve ilişkilerde karşılıklı 
saygı unsuruna, uzlaşmacı ve insanlara karşı anlayışlı ol-
mak genel olarak olumlu düşüncelerin gelişmesine katkı-
da bulunacaktır.



52 53

RÖPORTAJ

İç Mimar Ahmet Yalçın: 
Mekanların Bir Karakteri, Bir Ruhu Olmalı
İç Mimar Ahmet Yalçın, “Farkımız müşteriyi anlamaktan geçiyor. 

Müşterimizin ve mekan kullanıcılarının beklentilerini iyi anlayıp mekanları buna uygun 
şekilde tasarlamaya çalışıyoruz” dedi.

İç Mimar Ahmet Yalçın ile mimaride-
ki son gelişmeleri değerlendirdik.

İç Mimar Ahmet Yalçın kimdir, sizi 
tanıyabilir miyiz?

1981 Ankara doğumluyum. 2004 yı-
lından beri iç mimarlık yapıyorum. 
Mesleğimin ilk 15 yılını iç mimar ve 
yönetici olarak özel şirketlerde ge-
çirdim. Şu anda kendime ait iç mi-
mari ofis aracılığıyla tasarım ve uy-
gulama projeleri gerçekleştiriyorum.

Müşteri Kitlemiz Genel 
Olarak A ve B Gruplarında

Hangi projelere imza attınız? 
Projelere hangi katma değerle-
ri sunuyorsunuz? Şu an elinizdeki 
mevcut projelerden bahseder mi-
siniz?

Tabii ki iç mekan üzerine uzmanlaş-
mış bir firmayız. Şu anda da geçmiş-
te olduğu gibi uzmanlaştığımız alan-
da hizmet veriyoruz. Güncel olarak 
bir restoran, bir klinik ve üç konut 
projemiz var yürüttüğümüz. Bu pro-
jelerin hepsinde sadece tasarım de-
ğil, uygulama süreçlerini de kontrol 
ediyoruz. Müşteri kitlemiz genel ola-
rak A ve B gruplarında. Bu sebeple 
katma değeri yüksek ürünler ve işçi-
lik tercih ediyoruz.

Farkımız Müşteriyi 
Anlamaktan Geçiyor

Tercih edilmenizdeki nedenler 
nelerdir, farklarınızı nasıl ortaya 
koyuyorsunuz?

Açıkçası bizim farkımız müşteriyi an-
lamaktan geçiyor. Müşterimizin ve 
mekan kullanıcılarının beklentilerini 
iyi anlayıp mekanları buna uygun 
şekilde tasarlamaya çalışıyoruz. Me-
kanların bir karakteri olması, bir ruha 
sahip olması çok önemsediğimiz bir 
durum. En önemli farkı burada ya-
rattığımızı düşünüyorum. Yanı sıra 
birlikte iş yaptığımız çözüm ortakla-

rımız total kalite anlayışımıza çokça 
katkı sağlıyor.

Birçok Alanda Yurtdışında 
Yaptığımız Projeleri 
Artırmayı Hedefliyorum

Hedefleriniz hakkında bilgi verir 
misiniz?

Ticari hedeflerimizi bir kenara koya-
cak olursak aslında iki konu var: Bir 
tanesi yurtdışında ülkemizi ve ülke-
mizin tasarımcılarını daha fazla tem-
sil edilir hale getirmek. Birçok alan-
da yurtdışında yaptığımız projeleri 
artırmayı hedefliyorum. Diğer konu 
ise iç mimarlık mesleğinin algılanış 
şekli ile alakalı toplumda daha iyi bir 
bilinç oluşmasını sağlamak. Bunun 
için de odalar, dernekler ve birey-
sel girişimlerle topluma bunu anlat-
mamız gerektiğini düşünüyorum. Iç 
mimarlık mesleğinin aslında bir lüks 
değil, bir ihtiyaç olduğunun anlaşıl-
ması gerekiyor.

KOBİ’lerle ve Paydaşlarıyla 
Her Türlü İş Birliğini 

Yapmaya Hazırız

KOBİ’lere yönelik ne gibi bir me-
saj vermek istersiniz?
İç mimarlık şirketlerinin birçoğunu 
aslında KOBİ olarak değerlendirebi-
liriz. Dolayısıyla aynı yolda yürüyoruz 
ve benzer beklentilerimiz var. Bizler 
hem mesleğimize hem de toplumu-
muza katkı sağlayabilmek için KO-
Bİ’lerle ve paydaşlarıyla her türlü iş 
birliğini yapmaya hazırız.

Anlama, Tanımlama, 
Geliştirme ve Teslim

Bazı projelerinizden örnekler ve-
rerek, tasarım için izlediğiniz süre-
ci anlatır mısınız?

Tasarım sürecini dört ana etapta 
değerlendiriyorum: Anlama, tanım-
lama, geliştirme ve teslim. İlk etap-
ta kullanıcı ihtiyaçlarını öğrenmek, 
pazarı değerlendirmek ve zihinde 
oluşturma var. Sonrasında olasılık-
ların ve önceliklerin tanımlanması 
geliyor. Bu kısım tasarımın özetini 
oluşturur. Bu özetten yola çıkarak 

projelendirme, üretim, revizyonlar 
gerçekleştiriyorum. Sürecin sonun-
da ise geri bildirimler alarak işin tes-
lim edilmesi geliyor. Bence en kritik 
nokta ilk etaptır. İlk düğmeyi doğru 
iliklerseniz gerisi de doğru olur. Ör-
neğin; en son tamamladığımız Dr. 
Ali Şahan Kliniği için sürecin en ba-
şında ve devamında hem hoca ile 
hem de birçok çalışan ile görüşme 
ve fikir alışverişi halindeydik. Şu anda 
da yapmakta olduğumuz Nefes 
Mekan Butik Otel projesinin restora-
nı için tüm paydaşlarla görüşüyoruz. 
Belirtmem gereken önemli bir konu, 
konutlarda evde yaşayanların fikir-
lerini ön planda tutarken, klinik veya 
restoran gibi ticari mekanlarda hem 
kullanıcı hem de müşteri odaklı ol-
mak gerekiyor.

Mekana Özgü Bir Karakter 
Oluşturmalı

Mekanlarda tasarımını/karakteri-
ni belirleyen özellikler nelerdir?

Bir karakterden bahsediyorsak mut-
laka hikayesi ve ruhu olmalı. Nasıl ki 

bir insan, yürüyüşü, kıyafeti, bakışları 
ve sözleriyle bir şey ifade ediyorsa 
mekanlara da bu şekilde kişilik ka-
zandırmak lazım. Herhangi bir akımı 
veya bazı kuralları takip etmekten-
se mekana özgü bir karakter oluş-
turmalı. Kullanıcı taleplerine hakim 
olup, malzeme ve tasarım bilginizle 
harmanlayabildiğinizde zaten o ka-
rakter ve hikaye oluşur. Aslında ba-
karsanız zaten her mekandan bek-
lenen şeyler farklı olduğu için aynı 
tasarımın ortaya çıkmaması gerekir. 
Lokasyon, kullanım amacı, mevsim-
ler, iklimler, kullanıcı talepleri vs se-
bepleriyle parmak izi gibi benzersiz 
tasarımlar ortaya çıkartılmalıdır.

Tasarım Bir Bütündür

Bir iç mekan tasarımında olmazsa 
olmaz mobilya/aksesuar tercihi-
niz ne olur/ hangi markaları kul-
lanmayı seviyorsunuz?

İç mekan tasarımını bir bütün ola-
rak değerlendiriyorum. Görsel veya 
altyapısal tadilat kalemleri çok ama 
çok önemlidir. Bir iç mimarın teknik 
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ENDÜSTRİYEL OTOMASYON NEDİR?
Uğur Doğan - Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi

Sanayi devrimi ile birlikte endüstride artan rekabet 
gücü ve rekabetçi fiyatlar, yüksek kaliteli ürünleri uy-
gun fiyatlı olarak sunmayı gerektirmektedir. Bu duru-
mun ortaya çıkışı ile endüstride gelişmeler yaşanmaya 
başlanmıştır. Üretim hatları makineleşmeye ve robot-
laşmaya başlayarak endüstriyel otomasyon hayatımı-
za girmiştir.  Endüstriyel otomasyon, yenilikçi teknoloji 
hizmetlerini benimseyerek üretim ve tasarım maliyet-
lerini düşürürken ürün kalitesini, güvenirliğini ve üretim 
hızını artırmayı sağlamıştır. 7 gün 24 saat aralıksız üre-
timler yapılabilmektedir.

Endüstriyel otomasyonla birlikte, üretim süreci bo-
yunca daha kaliteli ürünler ortaya çıkmıştır. İnsanları 
üretim alanlarında fiziksel güç gerektiren alanlardan 
alarak zihinsel güç gerektiren alanlarda çalışmasına 
olanak sağlamıştır. Endüstride otomasyon sistemleriyle 
birlikte güvenli çalışma alanları yükseltilmiş insanların iş 
kazası yapma oranı düşürülmüştür.

Endüstriyel otomasyonda avantajlar dışında deza-
vantajlarda bulunmaktadır. İlk kurulum ve montaj aşa-
ması oldukça maliyetlidir. Endüstri gelişmeler ile birlik-
te işletmelerde çalışan işçi sayısında zaman geçtikçe 
azalmalar olmaktadır.

Kalifiye Eleman Sıkıntısı ve Meslek Liseleri

Endüstride otomasyonun gelişmesiyle birlikte okul ha-
yatında meslek liselerinden başlayarak endüstriyel 
otomasyon konusunda eğitimler verilmektedir. Ülke-
mizde, endüstrideki en büyük sorun kalifiye eleman 
sıkıntısıdır.  Bunu ortadan kaldırmak için meslek lisele-
rine daha çok önem verilmelidir. Ders programlarının 
belirlenmesinde reel sektörün de söz sahibi olması ge-
rekmektedir. Ailelere çocuklarının meslek liseleri tercih 
etmeleri durumunda seçecekleri mesleklerin gelecek-
teki avantajları anlatılmalıdır. Reel sektör kalifiye ele-
man eksikliğinden dolayı büyüme noktasında yavaş 
adımlar atmaktadır.   Meslek lisesi memleket meselesi 
klişesinde olduğu gibi burada çözüme giden yol dev-
letimizin eğitim politikasından geçiyor. Umarım ve dile-
rim ülkemizdeki bu sorun yakın bir zamanda reel sek-
törün lehine olacak şekilde çözülür. Bunu çözebilirsek 
daha müreffeh bir Türkiye’yi yakalamış oluruz.

özelliklerini ortaya koyması gere-
ken alanlardır. Sonrasında elbette 
mobilya, aydınlatma, yer/duvar/
tavan kaplama işleri gelir ki bu işler 
artık görsel olarak mekanı yansıttığı-
nız kalemlerdir. Tasarım bütündür ve 
sadece bunları bitirdiğinizde tasa-
rımı bitirmiş olmazsınız. Mutlaka son 
dokunuşları doğru şekilde yapmanız 
gerekiyor. Bitki, tekstil ve aksesuar 
seçimlerine çok dikkat etmek lazım. 
Çoğu zaman göz ardı ediliyor ama 
tamamlayıcı ürünler çok kıymetlidir. 
Ben bitkilendirme için peyzaj mimar-
ları, aksesuar ve tekstil ürünleri için 
de moda tasarımcısı partnerlerim-
le çalışıyorum. İç mekan tasarımını 
nasıl ki diplomalı iç mimarlara yap-
tırmak gerekiyorsa, bahsettiğim ko-
nularda da uzman kişilerden destek 
almak gerekiyor.

Banyolar İçin Gerekli 
Özenin Gösterilmediğini 
Düşünüyorum

Evlerin özellikle hangi bölümü ih-
mal ediliyor ve bu alanın yaşama 
katılması için neler önerirsiniz?

Son zamanlarda özellikle dikkat 
çekmeye çalıştığım bir konu. Konut-
lar hem mimari hem de iç mimari 
olarak planlanırken banyolar için 

gerekli özenin gösterilmediğini düşü-
nüyorum. Banyolar insanların güne 
başladığı ve günü sonlandırdığı arın-
ma ve motivasyon özellikli mekanlar 
olduğunu düşünüyorum. Sadece ih-
tiyaçların giderilmesi için planlanmış 
küçük metrekarelere hapsedilmiş 
karanlık mekanlar olmaması gere-
kiyor. Bu durum insanın yaşam kali-
tesini kesinlikle fazlasıyla etkileyecek 
bir durum. Banyolar kesinlikle yatak 
odalarına entegre edilmeli, metre-
kareler büyütülmeli. Bu yapılama-
yacak durumda ise dekorasyon ve 
aydınlatma konularında mutlaka 
yapılabilecek şeyler var elbette.

Home Office Mantığı 
Fazlasıyla Kendini 
Göstermeye Başladı

Pandemi sürecinde tüketicilerin 
değişen taleplerinden ve bunun 
tasarım sürecine yansımasından 
örnekler verir misiniz?

İnsanlar bu süreçte yaşam alan-
larına daha çok kıymet vermeye 
başladılar. Sanki sorunlar görmez-
den geliniyordu ya da vakitsizlikten 
görünemiyordu. Evde daha fazla 
vakit geçirmek zorunda kalınca 
daha güzel hale getirmek istendi. 
Mevcut mobilyaların değişimi, ta-
dilat ihtiyaçları ihmal ediliyordu. Bu 
konularda çok talep geldi. En çok 
da mutfakların revizyonu gündem 
oldu. Daha kullanışlı ve yaşanabilir 
mutfaklar talep ettiler. Açıkça söy-
lemek gerekirse son 20 yıl içinde 
inşa edilmiş çok sayıda ve iyi plan-
lanmamış konut var. Kullanıcılar da 
mutfak ve banyo gibi çok önemli 
mekanları daha kullanışlı hale ge-
tirmek istediler. Bir diğer fazla talep 
de ev içerisinde çalışma alanları 
oluşturmak yönündeydi. Kimi dar 
alanlarda çözüm arayışında oldu 
kimi de mevcut bir odasını çalışma 
odasına çevirmek istedi. Home of-
fice mantığı fazlasıyla kendini gös-
termeye başladı. Hem evden çalış-
malar arttı hem de işsiz kalıp kendi 
işini evden yapmak isteyen kitle 
var. Bu durum çokça kabul gördü 
ve bir yaşam biçimi haline dönüşe-
cek gibi görünüyor.
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APSİYON AKADEMİ, PROFESYONEL SİTE YÖNETİMİ İLE 
YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETİYOR

Apsiyon Akademi 
Koordinatörü Ozan Özen, 
“Doğru site yönetimi 

denilince; dışarıdan bir 
profesyonel yönetici, yönetim 
şirketi, kendi çalışanları ya 
da yönetici ile yürütülen, her 
halükarda profesyonelleşmiş 
ve üyeleri değişse dahi, ilkeleri 
değişmeyen bir site yönetimi 
akla gelmelidir dedi.

Apsiyon Akademi Koordinatörü Ozan 
Özen ile profesyonel site yönetimi de-
ğerlendirdik.

Sitelerden Ev Ya da 
İşyeri Alacaklara Neler 
Önerirsiniz?

Öncelikle Türkiye’de en çok bilinen 
ve kullanılan kavramlardan biri olan 
“Site” kavramını açıklayarak başla-
mak isterim. Türkiye Cumhuriyeti’n-
de mevzuatta “Site” tanımı yoktur. 
Karşılığı ise toplu yapıdır. Toplu yapı 
ise bir veya birden çok imar parseli 
üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plâ-
nına göre yapılmış veya yapılacak, 
alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerle-
ri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunla-

rın yönetimi bakımından birbirleriyle 
bağlantılı birden çok yapıya verilen 
isimdir. Site ise; Latince kent ve devlet 
sözcüğünden Fransızca’ya evrilerek 
ikinci bir anlam kazanmış ve toplu 
konut yerleşkesini ifade etmiştir. Site 
ilk çağda, bir ya da birkaç kentten 
oluşan ve kendi yasalarıyla yönetilen 
devletin ismi iken bugün artık toplum-
larda günlük hayat kullanımlarında, 
belirli amaçlarla kurulmuş, oluşturul-
muş konut topluluklarını tanımlamak 
için kullanılmaktadırlar. Dolayısı ile bu 
mülakatta çokça yukarıdaki tabirler 
yerine en çok bilinen ismi ile “Site” 
kavramını kullanacağız. Sitelerden 
ev ya da iş yeri alacaklar; belediye 
kayıtlarını inceleyerek inşaatın ruhsat 
projesine uygun olarak yapılıp yapıl-
madığına bakmalılar. İskân belgesi-
nin alınıp alınmadığı, kat mülkiyeti ta-
pusunun olup olmadığı gibi detaylar, 
satın alma yaparken oldukça önem-
lidir. Fiili durumunun ruhsat projesine 
uygun olup olmadığı bir uzmana mut-
laka inceletilmelidir. Çünkü iskânlı, kat 
mülkiyet tapulu konut ya da iş yeri 
alanlar bile; belediyenin verdiği para 
ve yıkım cezalarıyla karşılaşabiliyor. Bu 
tarz tatsız durumlarla karşılaşılmaması 
için mutlaka öncesinde araştırılmalı 
ve uzmanlarla birlikte alınacak ba-
ğımsız bölüm ve bina incelenmelidir. 

Site Yönetiminde Hesaplar 
Gizli Olmalıdır Gibi Bir 
Genelleme Mevcut

Site yöneticiliğinde özellikle doğru 
bildiğimiz yanlışlar var mıdır? Doğru 
site yönetimi denilince ne anlama-
lıyız?

Her konuda olduğu gibi site yönetimi 
ve yöneticiliği konusunda da doğru 
bilinen yanlışlar elbette var. Site yö-
netiminde hesaplar gizli olmalıdır gibi 
bir genelleme mevcut. Aslında bu 
düşünce oldukça yanlış. Kat malikleri, 
ödedikleri aidatların nereye gittiğini 
bilmeli ve yönetimin de tüm harca-
maları şeffaf olmalıdır. Bu durum Kat 
Mülkiyeti Kanunu’nun (KMK) 39. mad-
desinin son fıkrasının hatalı yorumlan-
ması sebebi ile oluşmakta. Oysa kat 
maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa 
payları ne olursa olsun, yönetim pla-
nında yazılı zamanlar dışında da, yani 
genel kurul haricinde de hesabın gös-
terilmesini yöneticiden isteyebilirler. 
Günümüzde denetçilerin, malik ve 
kiracıların tüm hesapları, gelir-gider-
leri, borçları, alacakları, mali durumu, 
tabloları online olarak malik ve kira-
cıların görebilmesi mümkündür. Eğer 
yönetici; şeffaf, hesap verebilir ve sür-
dürebilir bir yönetim faaliyeti hedefli-
yorsa, kanundaki asgari sayı talebine 
bakmadan da bu bilgileri bağımsız 
bölüm malikleriyle paylaşabilir.

Site Yönetimleri Karar Değil, 
İcra Merciidir

Site yönetimleri her konuda karar 
mercii değildir. Bilinenin aksine, site 
yönetimleri karar değil, icra merciidir. 
Karar mercii, kat malikleri kurulu veya 
tapu sicilinde kayıtlı yönetim planı ge-
reğince toplu yapılarda onları temsile 
yetkilendirilmiş kuruldur. Yönetici veya 
yönetim kurulu vekil iken asiller, kat 
maliklerinin oluşturduğu kat malikleri 
kurulu veya toplu yapılarda blok ya-
pıların seçtiği temsilcilerden oluşan 
temsilciler kuruludur. Yönetici veya 
Yönetim Kurulu işte bu asillerin aldıkla-
rı kararları uygulayan vekildir.

Asıl Denetim, Kat Malikleri 
Kurulu Tarafından Yapılır

Site yönetimlerinde deneticinin veya 
denetim kurulunun bulunması gerek-
tiği gibi bir genelleme var. Site yöne-
timlerinde aslında denetici mecburi-
yeti yoktur. Asıl denetim, Kat Malikleri 
Kurulu tarafından yapılır. Eğer tapu si-
cilinde kayıtlı yönetim planında dene-
tici veya denetim kurulu seçilmesi ön-
görülmüş ise veya yönetim planında 
bulunmasa dahi kat malikleri kurulu 
veya toplu yapılarda temsilciler ku-
rulu dilerse kendi aralarından bir de-
netici veya 3 kişilik bir denetim kurulu 
seçebilir ve denetim işini onlara vere-
bilir. Bu durumda denetici veya de-
netim kurulu, yönetim planında yazılı 
zamanlarda kat malikleri kuruluna ve-
recekleri bir raporla, denetimin sonu-
cunu ve ana gayrimenkulün yönetim 
tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir. 
Bu rapor çoğaltılarak birer örneği 
taahhütlü mektupla kat maliklerine 
gönderilir. Deneticinin ayrıca hesap 
denetlenmesini yönetim planında 
belirtilmiş zaman dilimlerinde, belli bir 
zaman konulmamışsa; her üç ayda 
bir yine haklı bir sebep çıkarsa, her 
zaman yapabilmesi, rapor hazırla-
ması veya kat maliklerinin olağanüstü 
toplantıya çağrılması için yöneticiye 
talepte bulunması mümkündür.

Oy Birliği

Sitenin mimari görünümüne dahil (Dış 
duvar ve damı gibi) olan ortak alan-
ların reklam veya ilana kiralanmasına 
da, eğer yönetim planında kendisine 
böyle bir yetki verilmemiş ise yönetici 
tek başına karar veremez. Ana gayri-
menkuldeki tüm bağımsız bölüm kat 
maliklerinin oy birliği gereklidir. Bu oy 
birliği, her birinden alınacak yazılı mu-
vafakat ile de sağlanabilir. Bilinenin 
aksine, site yönetimlerinin 634 Sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) hariç ol-
mak üzere genelleştirilmiş bir mevzu-
atı (Yönetmelik, genelge vs.) yoktur. 
Ancak her sitenin kendine has mev-
zuatı (Kanun ve yönetmeliklere aykırı 
maddeler içermeyen yönetim planı, 
kat malikleri kurulu veya temsilciler 
kurulu kararları, yönetmelik düzenle-
me yetkisi yönetim planı ile verilmiş 
ise ilgili kurul tarafından yayınlanmış 
yönetmelikleri) vardır.

Doğru Site Yönetimi

Doğru site yönetimi denilince; dışarı-
dan bir profesyonel yönetici, yönetim 
şirketi, kendi çalışanları ya da yönetici 
ile yürütülen, her halükarda profes-
yonelleşmiş ve üyeleri değişse dahi, 
ilkeleri değişmeyen bir site yönetimi 
akla gelmelidir. Sırasıyla; işçilik, enerji, 
bakım onarım, sözleşme, ofis, koruma, 
yenileme, sair ve yönetim giderlerin-
de tasarruflar sağlanmalı ve işletme 
projeleri (Bütçeler) daha verimli, az 
girdi ile en fazla ve kaliteli hizmeti üre-
tecek şekilde, yaşayanların menfaati 
ve konforunu da sağlayarak yerinde 
ve zamanında kullanılmalıdır. Mev-
cut kaynaklar daha stratejik ve ana 
gayrimenkulün tüm bağımsız bölüm 
ve ortak yerleri ile tesisleri açısından 
malik ve kiracılara fayda sağlayacak 
alanlara yönlendirilerek kat malikleri 
pek çok prosedürden kurtulmalıdır. 
Günümüzde yüzlerce hatta binlerce 
konut, rezidans, iş yeri, dükkan, ofis, 
mağaza ve karma bağımsız bölüm-
den oluşan toplu yapıları yönetmek, 
profesyonel destek alınmazsa, olduk-
ça zor olabilir. Biz de Apsiyon olarak 
bu noktada devreye giriyoruz. Hem 
site yöneticilerinin hem de kat malik-
lerinin hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Ai-
dat ödemeden raporlama ve takibe, 
sayaç okumadan online rezervasyon 
sistemine, kartlı veya plaka tanıma 
geçişli güvenlik sistemlerin entegras-
yonundan denetime, milyonlarca 
liralık ortak tesis, makina, teçhizat, 
elektronik cihaz envanterinin bakım 
onarım yönetimden hızlı ve finansal 
çözümler sunan tahsilat sistemlerine 
kadar birçok noktada herkesin haya-
tını kolaylaştıran Apsiyon, site bütçesi-
nin de etkin kullanımını sağlıyor. 

Siteler Değer Kazanmaya 
Devam Edecek

Siteler günümüzün yükselen değeri. 
Sitelerin önümüzdeki 10 yılını uzun 
bir projeksiyon çıkaracak olursak 
nasıl değerlendirirsiniz? Sitelerde 
mülk alacaklara nasıl bir kazanç 
sağlar bu durum?

Eski yıllarda ülkemizde ve yurt dışında 
yapılan siteler daha geniş arazilere 
yapıldığı için genellikle şehir merke-
zinden daha uzak banliyölerinde, 

genellikle il veya ilçe sınırına yakın dış 
bölgelerinde konumlanıyordu. Kent-
sel dönüşüm, şehir merkezindeki em-
sal artışı ve markalı konut projelerinin 
yükselişi ile siteler artık günümüzde 
şehir merkezlerinin içinde hatta şeh-
rin ticaret ve iş merkezlerine yani Mİ-
A’larının oldukça yakınında yer alıyor. 
Çalışanlar ise iş yerlerine yakın yerler-
de bulunan sitelerden ev bulabiliyor. 
Sosyal tesisi olan siteler; spor alanları, 
yüzme havuzları, çocuk parkları gibi 
birçok konfor alanına sahip. Özellikle 
aileler için konfor alanı yüksek, sosyal 
tesisleri de olan siteler oldukça önem-
li. Bunların yanı sıra güvenlik sistemleri 
dolayısıyla da siteler daha çok tercih 
ediliyor. Şehirlerin her yıl daha da bü-
yüdüğünü de göz önünde bulundu-
rursak; bugün yatırımlık, iş ve ticaret 
veya oturumluk için alınan sitelerdeki 
bağımsız bölümler değer kazanmaya 
devam edecektir.

Kuşaklara Göre Ev Anlayışı 

Apartman, site, iş merkezi, bina ve 
rezidans gibi yaşam alanları bun-
dan çok değil 10-15 yıl önce lüks-
tü. Şimdilerde ise daha “güvenli 
yaşam alanları” olarak karşımıza 
çıkıyor. Dolayısıyla lüks kavramı 
da günbegün değişiyor. Konuyu 
toparlayarak değerlendirir misiniz?

Şehir merkezine yapılan yaşam alan-
ları yüksek arsa fiyatları gibi nedenler-
den dolayı lüks sayılıyordu. “Rezidans 
gibi yaşam alanlarında bekâr ya da 
yeni evli çiftler oturur, aileye göre de-
ğildir” gibi yanlış bir inanış da vardı. Bu 
inanışın sonucunda 1960-1980 yılları 
arasında doğan X Kuşağı’nın ev de-
nilince aklına 2 oda 1 salon standart 
bir daire geliyor. 1981 ile 1997 yılları 
arasında doğan, keyfine düşkün Y 
Kuşağı’nın ve 1997 yılından itibaren 
doğan, gösterişe daha düşkün Z Ku-
şağı’nın aklına ise ev denilince rezi-
dans ve siteler geliyor. Şehirlerin ge-
nişlemesiyle birlikte, şehir merkezine 
uzak olan siteler şehrin içerisine girdi. 
İçerisinde barındırdığı sosyal imkanlar 
dolayısıyla da daha çok tercih edilir 
hale geldi. Yani önceden lüks diye 
tabir ettiğimiz bu alanlar artık birçok 
vatandaşın olmazsa olmazı diyebiliriz.
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Cosentino, 2025’te Pazar Payını Yüzde 25’e Çıkaracak
Cosentino Türkiye Ülke Direktörü Alper Şensan, Türkiye pazarı grup için çok önemli bir 
pazar ve ülkemize çok güveniyoruz. 2022 yılı başında İstanbul’da, 2023 yılı başında 
ise İzmir ve Ankara’da showroomlar açmayı ve istihdamı artırmayı planladık” dedi.

Cosentino Türkiye Ülke Direktörü Al-
per Şensan, “Merkezi İspanya’da 
bulunan, yenilikçi mimari yüzeylerde 
global lider olan Cosentino Group 
olarak 40 yılı aşkın süredir faaliyet 
gösteriyoruz. Silestone, Dekton ve 
Sensa gibi ileri teknolojiye sahip ürün-
ler geliştirerek, mimari alanlarda eşsiz 
tasarımların yaratılmasını sağlıyoruz. 

Dünya Genelinde 5 Bin Kişiyi 
İstihdam Ediyoruz

Ürün ve markalarımızın dağıtımını 5 
kıtada 80’den fazla ülkeye yapıyo-
ruz ve 32 ülkede doğrudan yatırımla 
kendi tesislerimizde faaliyet yürü-
tüyoruz. Finansal ciromuzun yüzde 
90’ını uluslararası pazarlardan elde 
ediyoruz. Cosentino Group olarak 
1,5 milyon metrekare kapalı alana 
sahip tesislerimizde ürettiğimiz Siles-
tone ve Dekton ürünlerimizle yıllık 9 
milyon metrekare üretim yapıyoruz. 
Tüm operasyonlarımızda 5 kıtada, 
136 büyük şehirde satış ekibi ve stok 

sahamız olan Cosentino Center’lara 
sahibiz. Dünya genelinde 5 bin kişiyi 
istihdam ediyoruz. En büyük pazara 
sahip 32 ülkede distribütörsüz şekilde 
operasyonu kendimiz üstleniyoruz. 

Üretimden son tüketiciye tüm süreci 
kontrol ediyoruz” dedi.

İnsan Hayatına Değer 
Katan Çözümler Sunuyoruz, 
Yapılara Estetik Dokunuşlar 
Yapıyoruz

Çalışmalarınız hakkında bilgi verir 
misiniz?

Cosentino’nun, doğal taş endüstrisin-
de devrim yaratan markası Silestone 
ve Dekton markalı yüzeyleri üretip in-
san hayatına değer katan çözümler 
sunuyoruz. Dünya genelinde ve Tür-
kiye’de önemli inşaat projelerinin he-
men hepsinde ürünlerimiz yer alıyor. 
Şirketimiz, yapılara estetik ve fonksi-
yonel açıdan değer katmaktadır. Ar-
Ge’ye yaptığımız yatırımlarla N-Bo-
ost, Xgloss gibi yüzey alanında çığır 
açan yeniliklerimizle, 100’ün üzerin-
deki rengi ve farklı yüzey dokularımız-
la yapılara estetik dokunuşlar yapıyo-
ruz. Ürünlerimiz mermer ve granitten 
çok daha fazla yüksek çizilme diren-
ci, leke direnci ve uzun ömür sunuyor. 

Mutfak asitlerine ve darbelere karşı 
aşırı dayanıklı olması her geçen gün 
daha çok talep görmelerini sağlıyor. 
Doğal taşlar ile kıyaslanmayacak 
kadar çok renk ve desen imkanı ise 
tasarımcılara çok daha zengin alter-
natifler sunuyor.

Cosentino, Ofis 
Kurulumunda Deneyimi İle 
Fark Yaratıyor

Ofislere yönelik doğru bilinen yan-
lışlar var mıdır, varsa bunları sizden 
alabilir miyiz?

20. yüzyıl ofis tasarımlarına bakıldı-
ğında; birbirine benzeyen, sıradan 
ve değişen koşullara uyum sağla-
yamayan ofisler görüyorduk. Bu tarz 
ofislerde esneklik ve ihtiyaca göre 
değişiklikler yapılamıyordu. Her boşlu-
ğu doldurma düşüncesi, kötü tasarım 
ve yanlış renk seçimleri ile çalışanların 
motivasyonuna olumsuz etkileri olu-
yordu. Son dönemde ise teknoloji ve 
esnekliğin birlikte ve doğru kullanımı 
ile çalışma yaşamının gerçekleştiği 
ofis tasarımlarında yeni kavramlar 
ve yaklaşımlar görülmeye başlandı. 
Dünyada birçok şirket ofislerini yaptık-
ları işlerle ya da kurumun karakterle-
riyle bağdaştırarak özgün tasarımlar 
ortaya çıkarıyor. Araştırmalara göre, 
görselliğin insanları oldukça fazla çe-
ken bir unsur. İnsanlar, gözlerine hitap 
eden yerlerde çalışmaktan oldukça 
mutlu ve huzurlu oluyorlar. Mesleğiniz 

ne olursa olsun ofis tasarlarken renk, 
mobilya seçimi ve detaylara dikkat 
edilmesi oldukça önemlidir. Ama ofi-
sinizi gereksiz şekilde doldurmak da 
çalışanların nefes almasını ve kon-
santre olmasını engeller. Cosentino 
olarak ofis iç ve dış tasarımı konusun-
da geniş renk seçeneği ve yenilikçi 
tasarım ürünlerimizle ofis kurulması ve 
yenilenmesine yardımcı olmaya de-
vam ediyoruz. 

2025’te Türkiye Pazar 
Payından Yüzde 25 
Alacağız
 
Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

Türkiye pazarına 2014 yılında girdik. 

Cosentino, ABD pazarı hariç, tari-
hinde ilk defa bir ülkeye eş zamanlı 
olarak 3 şehirde, Cosentino Center 
açarak hızlı bir giriş yaptı. Bu da Co-
sentino’nun Türkiye pazarına verdiği 
önemi gösteriyor. Biz de bu önemi 
daha da yukarılara taşımak için kısa 
sürede geniş bir saha satış kadrosu 
kurduk.  Cosentino Türkiye olarak İs-
tanbul, Ankara ve İzmir’de açtığımız 
Cosentino Center’lar ile satış ağımızı 
hızla büyüttük. Bu süre zarfında sürek-
li ek istihdam yaratarak, daha fazla 
pazarlama ve tanıtım yatırımlarına 
ağırlık verdik ve sürekli pazar payı-
mızı genişlettik. Türkiye pazarı grup 
için çok önemli bir pazar ve ülkemize 
çok güveniyoruz. Ülkemizle ilgili uzun 
vadeli planlar yapıyoruz. Olumsuz 
düşüncelere kapılmadan işimizi ça-
ğın gerekliliklerine göre nasıl yürütür 
ve büyütürüz düşüncesiyle yolumuza 
devam ediyoruz.  2022 yılı başında İs-
tanbul’da, 2023 yılı başında ise İzmir 
ve Ankara’da showroomlar açmayı 
ve istihdamı artırmayı planladık. Gü-
nün ihtiyaç ve beklentilerine göre 
Türkiye operasyonumuzda, istihdam, 
lojistik ve stok yatırımlarımıza istikrarlı 
bir şekilde devam edeceğiz. 2025 yı-
lında Türkiye pazar payından yüzde 
25 almak gibi bir hedefimiz bulunu-
yor. 
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ÜNLÜ: YAPTIĞIMIZ EPS SAYISI İTİBARIYLA SEKTÖRDE 
AÇIK ARA LİDER KONUMUNDAYIZ

ESCON Enerji Genel Müdürü 
Onur Ünlü, “Yaptığımız EPS sa-
yısı itibarıyla sektörde açık ara 
lider konumundayız” dedi.

ESCON Enerji Genel Müdürü Onur 
Ünlü, “ESCON Enerji, Türkiye’nin ilk ve 
tek enerji hizmet şirketi (ESCO) olarak 
faaliyetlerine başladı. 2009 yılından 
bu yana da faaliyetlerimizi sanayi-
de yetkili enerji verimlilik danışmanlık 
(EVD) şirketi olarak sürdürüyoruz. 

Sunduğumuz Hizmetleri 3 
Ana Başlıkta Toplayabiliriz

ESCON Enerji olarak sunmuş olduğu-
muz hizmetler üç ana başlık altında 
toplanıyor. Enerji Mühendislik Hizmet-
leri kapsamında, detaylı ve yatırım 
odaklı enerji etütleri, enerji yatırımı 
ve yönetim danışmanlık hizmetlerimiz 
bulunuyor. Sistem Çözümleri ile per-
formans garantili anahtar teslim hiz-
met veriyoruz. Verimlilik artıcı projele-
rin finansmanını ise Enerji Performans 
Sözleşmeleri (EPS) hizmetimiz altında 
sağlıyoruz. Hem işletmelerimizin ener-
ji yönetimine destek olmak hem de 
ülkemizin enerji verimliliğinde dünya-
nın üst sıralarında yer almasına katkı 
sunmak üzere hizmetlerimizi sürekli 

geliştiriyor, işletmeleri enerji verimliliği 
çözümleri ile tanıştırmaya odaklanı-
yoruz. Bugüne kadar yapmış olduğu-
muz 1.100’ün üzerinde enerji etüdü, 
1.300’ün üzerinde sistem çözüm uy-
gulaması, 400’ün üzerinde danışman-
lık-projelendirme hizmeti ve 25 EPS ile 
sürece katkıda bulunduk. Yaptığımız 
EPS sayısı itibarıyla sektörde açık ara 
lider konumundayız.

Toplam 12 Ülkede Hizmet 
Verdik

Ülkemizin yanı sıra bugüne kadar Av-
rupa’dan Güney Asya’ya uzanan bir 
coğrafyada, toplam 12 ülkede hiz-
met verdik. Sağlıktan gıdaya, beyaz 
eşyadan otomotive kadar pek çok 
farklı sektörde faaliyet gösteren en-
düstriyel işletmeler için proje üretiyo-
ruz. PepsiCo ve Lactalis’in global te-
darikçisi konumundayız. Aynı şekilde 
ülkemizin gururu Şişecam’a da hem 
yurt içi hem de yurt dışı fabrikalarında 
hizmet veriyoruz” dedi.

Enerji Verimliliği

ESCON Enerji olarak KOBİ’lere yö-
nelik enerji verimliliğinizi, enerji ve-
rimliliğindeki uygulamalarınızı an-

latır mısınız?

Enerji verimliliği yönetimi, işletmele-
rin uzun soluklu bir program olarak 
düşünmesi ve sabırla yönetmesi ge-
reken bir süreç. Bunun ilk adımı olan 
“Enerji Tasarrufu”; üretim kalitesi ve 
konfor şartlarından ödün vermeden 
iklimlendirme ayar noktalarının opti-
mize edilmesi, gereksiz aydınlatmanın 
kapatılması veya bakım faaliyetleri ile 
kayıpların önüne geçilmesi gibi dav-
ranışsal iyileştirmeler ile israfın önüne 
geçmeyi hedefler. İkinci adım ise 
“Enerji Verimliliği”dir. Enerji tasarrufu 
ile önüne geçtiğimiz enerji israfı ener-
ji tüketimini azaltır. Ancak tüketimi 
minimize etmek için enerji verimliliği 
yatırımları ile yeni teknolojili ve yüksek 
verimli ekipmanlara yatırım yapılması 
gerekir. Soğutma sisteminin su soğut-
malı yüksek verimli merkezi sisteme 
dönüşümü, atık ısıların geri kazanılma-
sı, eş zamanlı soğutma ve ısıtma ihti-
yaçları için ısı pompalarının kullanımı, 
aydınlatma sistemlerinin revizyonu, 
akıllı otomasyon sistemleri ve daha 
birçok farklı uygulama ile işletmedeki 
enerji verimliliği artırılarak enerji tüke-
timi en asgari seviyeye düşürülebilir. 
Son adım olan “Yenilenebilir Enerji” 
de ilk iki adım hayata geçtikten sonra 
tasarlanmalı ve hayata geçirilmelidir. 
Aksi takdirde gereksiz atıl kapasite-
ye sahip, gereğinden büyük sistem 
yatırımları yapılmış olur. Bu adımları 
sırayla takip etmek hem sağlanacak 
kazançları görerek motivasyonu ar-
tırır hem de yanlış yatırım kararlarının 
önüne geçmeyi kolaylaştırır. ESCON 
Enerji olarak biz de şirketlerin bu sü-
reci yönetmelerine, enerji yönetimin-
de herhangi bir kazaya uğramadan 
başarıya en kısa ve verimli yoldan 
ulaşmalarına katkı sağlıyoruz. Bu kap-
samda her ölçekten firmaya hizmet 
veriyor veya çeşitli projelerde danış-
manlık üstleniyoruz. 2016-2017 yılları 
arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı için yürüttüğümüz “Avru-
pa Birliği (EU) Katılım Öncesi Yardım 
Aracı (IPA) Enerji Sektörü Yardım Pro-
jesi” kapsamında enerji verimliliği da-
nışmanlık hizmeti verdik. Bu süreçte 
çoğu küçük ölçekli olmak üzere 305 

KOBİ’nin enerji etüdünü gerçekleştir-
dik ve enerji eylem planlarını banka 
ve çevresel değerlendirme analizleri 
ile beraber sunduk.

EPS Özellikle KOBİ’ler İçin 
Ciddi Bir Fırsat 

Enerji verimliliğinde KOBİ’lerin kul-
landığı sistemler nelerdir, ESCON 
Enerji olarak siz bu alanda farkla-
rınızı nasıl ve ne şekilde ortaya ko-
yuyorsunuz, tercih edilmenizdeki 
nedenler nelerdir, KOBİ’lere hangi 
katma değerleri sağlıyorsunuz?

KOBİ’lerin enerji verimliliğindeki ihti-
yaçlarını belirlerken, faaliyet göster-
dikleri sektörden yapının özellikleri-
ne kadar pek çok parametreyi göz 
önünde bulunduruyoruz. İşletmenin 
ihtiyaçlarını belirledikten sonra da 
soğutma, atık ısı, güç çözümleri ile 
absorsiyon teknoloji sistemlerini per-
formans garantili ve anahtar teslim 
olarak sunuyoruz. Öte yandan bu-
gün enerji verimliliği uygulamayan 
işletmelere baktığımızda, en önemli 
gerekçelerinin yatırım maliyeti ve 
performans riskleri olduğunu görüyo-
ruz. Başta gelişmiş ülkeler olmak üze-
re dünyanın birçok ülkesinde yaygın 
olarak kullanılan ve enerji verimliliği 
ile yenilenebilir enerji yatırımlarının ha-
yata geçmesinde ‘en yaratıcı finans-
man yöntemi’ olarak benimsenen 
Enerji Performans Sözleşmeleri ise bu 
iki ana engeli tamamen ortadan kal-
dırıyor. Bu sözleşme kapsamında işlet-
melere, yatırım odaklı etüt ile destek-
lenmiş proje tasarımı ile performans 
ve enerji tasarruf garantisi sunularak 

anahtar teslim proje uy-
gulaması gerçekleştirili-
yor. Projenin finansma-
nını da sağlayan enerji 
hizmet şirketleri sadece 
finansal riskleri değil; tek-
noloji, uygulama ve 
performans risklerini de 
üstleniyor. Bu sayede 
işletmeler sadece ge-
lecekte sağlayacakları 
garantili tasarruftan pay 
vererek tüketimlerini 
azaltıyor ve verimlilikle-
rini artırabiliyor. Dolayı-
sıyla işletmelerin tek ku-
ruş harcamadan enerji 
verimli hale gelmelerini 

sağlayan EPS’nin özellikle KOBİ’ler için 
ciddi fırsat olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü EPS, öncelikli hedefi kısıtlı im-
kanlar ile büyümek olan KOBİ’ler için 
kritik olan maliyetleri azaltıyor. Bu da 
sürdürülebilir karlılığı artırma için ge-
rekli enerji verimliliği yatırımlarını her-
hangi bir kaynak ayırmadan, teknolo-
ji ve uygulama riski almadan hayata 
geçirme fırsatı sunuyor.

Yurt Dışındaki Hizmetlerimizi 
Artırmaya Başladık

Hedef ve yatırımlarınızı değerlendi-
rir misiniz?

ESCON Enerji olarak bu yıl özellikle 
uluslararası kuruluşların Türkiye’deki 
işletmelerinde gerçekleştirdiğimiz çok 
sayıda başarılı verimlilik artırıcı proje-
nin referansı ile yurt dışındaki hizmet-
lerimizi artırmaya başladık. Dünyanın 
lider süt ve süt ürünleri üreticisi Lactalis 
firmasının Ukrayna Mykolaiv fabrika-
sındaki soğutma sisteminin revizyonu-
nu tamamlayarak fabrikanın toplam 
enerji tüketiminin yüzde 12 azaltılma-
sını sağladık. Yine 
yurt dışında, Katar 
Çevre ve Enerji 
Araştırma Enstitüsü 
için geleneksel yön-
temlere göre yüzde 
45 daha az enerji 
harcayarak, deniz 
suyunu arıtan bir 
sistem kurduk. Önü-
müzdeki dönemde 
de Türkiye’deki li-
derliğimizi sürdürür-

ken yurt dışındaki pazar payımızı ve 
operasyonlarımızı büyütmeye odak-
lanacağız. Yurt dışındaki ilk ofisimizi 
geçen yıl Dubai’de açmıştık. Aktif 
olarak çalıştığımız Ukrayna ve Rus-
ya’da da ofis açmaya yönelik değer-
lendirme sürecindeyiz. ESCON Enerji 
olarak 2020 yılında ciro olarak yüzde 
100 büyüdük. Bu büyümeyi istikrarlı bir 
şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz.

Enerji Verimliliğinde Devlet 
Destekleri Büyük Rol 
Oynuyor

Enerji verimliliği uygulamalarının hız-
lanmasında devlet destekleri ve teş-
vikler de büyük rol üstleniyor. Örneğin 
Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) desteği 
ile her ölçekten işletme yüzde 30 
hibe desteğinden yararlanabiliyor. Biz 
özellikle performans garantili hayata 
geçirdiğimiz projelerin tamamına bu 
destekten faydalanılması için danış-
manlık desteği veriyoruz. Öte yandan 
endüstriyel işletmeleri, geri ödeme 
süresini kısaltan ve nakit akışını direkt 
olumlu etkileyen bu destekten fay-
dalanmaya yönlendiriyoruz. Enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerji yatı-
rımları sürdürülebilirlik kapsamında ele 
alındığında finans kuruluşları da daha 
uygun şartlarla finansman desteği 
sağlıyor. Ancak önümüzdeki dönem-
de finansmanın koşullarının değişmesi 
bekleniyor. Karbon nötr olma yolun-
da atılan adımlar, çevreye, sürdürüle-
bilirliğe, döngüsel ekonomiye yönelik 
yatırımlar işletmelerin yalnızca ticare-
tini değil finansman başvurularını da 
etkileyecek. Dolayısıyla işletmelere 
özellikle AB İklim Yasası doğrultusun-
da işletmelerini dönüştürmek için bir 
an önce harekete geçmelerini öne-
riyoruz.

Katar

Ukrayna
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MÜDERRİSGİL: ETKİ GİRİŞİMCİLİĞİ, KOBİ’LER İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT
Etki Yatırımı Danışma Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil, etki girişimciliğinin KOBİ’ler için 

büyük fırsat olduğunu belirtti.

Etki Yatırımı Danışma Kurulu Baş-
kanı Şafak Müderrisgil, “Etki yatı-
rımları, sosyal ve çevresel pozitif, 
ölçülebilir etki yaratarak finansal 
getiri elde etmeyi hedefler. 2015 
yılında Birleşmiş Milletler’in “2030 
Gündemi” ve Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçlarını ilan etmesiyle 
güçlü bir ivme yakaladı. Etki ya-
tırımları, bu ivme ile 2020 yılında 
küresel ölçekte 2,3 trilyon dolar 
seviyesine ulaştı. EYDK, Türkiye’de 
etki yatırımcılığını ana akım bir 
model haline getirme vizyonuyla 
lider kamu ve özel sektör kurum-
larının ve kar amacı gütmeyen 
organizasyonların bir araya gel-
mesiyle Nisan 2021’de kuruldu. 
EYDK’nın kurucu sponsorları, T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Ban-
kası, UNDP Türkiye, UNDP IICPSD, 
Etkiyap ve Bilişim Vadisi’dir. Ha-
lihazırda 34 kurumsal üyesi olan 
EYDK, etki yatırımı alanında reka-
betçi bir ulusal pazar yaratma-
ya ve Türkiye’yi bölgesel bir güç 
haline getirmeye odaklanmıştır. 
Bunun için de farkındalık yaratma 
ve kapasite geliştirme çalışmala-
rına ve küresel iş ve bilgi ağlarıyla 
ortaklıklara yönelmiştir”dedi.

Etki Girişimciliği, KOBİ’ler 
İçin Büyük Bir Fırsat

EYDK olarak KOBİ’lerle nasıl ve 
ne şekilde çalışıyorsunuz, KO-
Bİ’lere hangi katma değerleri 
sunuyorsunuz? 

Türkiye’de etki yatırımcılığı, ancak 
büyüme potansiyeli olan ve reka-
betten ayrışabilen etki girişimcile-
rinin varlığıyla gelişebilir. Burada 
bir arz-aracı-talep akışı vardır. 
Küresel yatırımcılar piyasaya ser-
maye arz ederler, bu sermaye 
bankalar ve fonlar gibi finansal 
aracılar tarafından sermaye ta-
lebi olan etki girişimlerine aktarı-
lır. Yeni gelişen bir alan olan etki 
girişimciliği, KOBİ’ler için büyük bir 
fırsat. Sosyal ve çevresel etkiyi iş 
modellerinin temeline yerleştire-
bilen ve yarattıkları etkiyi şeffaf 
bir şekilde ölçüp yönetebilen KO-
Bİ’ler, küresel sermayeye ulaşabi-
lir ve gurur duyacağımız dünya 
markaları haline gelebilirler. EYDK 
olarak etki yatırımları alanında 
kapasite geliştirmek isteyen tüm 
paydaşlara kapımız açık. Bu alan-
da çeşitli bilgilendirme ve eğitim 
çalışmaları da eylem planlarımız-
da mevcut. Geleneksel yatırım-
lardan “etki odağına” geçmek, 
ciddi bir zihniyet değişikliği ve ye-
tişmiş insan gücü gerektiriyor.

Girişimci KOBİ’lerimiz 
Stratejik Adımlar Atmış 
Olurlar 

UNDP’nin Türkiye’deki etki yatırı-
mı fırsatları ile ilgili çalışmasından 
bir örnek vermek gerekirse, teks-
til sektöründe enerji tasarruflu ve 
sürdürülebilir boyama ve yıkama 
teknolojilerine geçişten bahsedi-
lebilir. Yalnızca bir pamuklu tişört 
için tüketilen su miktarı yaklaşık 
2.700 litre ve bu da bir kişinin 900 
günlük içme suyuna eşdeğer. WRI 
raporlarına göre 2040 yılı itibariyle 
Türkiye’nin su kıtlığı yaşama riski 
de var. Girişimci KOBİ’lerimiz örne-
ğin bu soruna çare üretebilirlerse 
hem ülkenin sürdürülebilir gelece-
ği hem de, etki sermayesini Türki-
ye’ye çekerek ve ihracatçı konu-
ma gelerek, küresel marka olmak 
için stratejik bir adım atmış olurlar. 
Bir diğer önem arz eden nokta da 
toplumsal cinsiyet eşitliğine ve ka-
dınların güçlendirilmesine somut 
katkı sunan girişimlerin sayısının 
ve gücünün artmasıdır. Etki yatı-
rımcılarının dünya genelinde en 
çok kaynak ayırdığı alanlardan 
biri budur. Bu çerçevede, kadın 
girişimciler ve kadınların güçlen-
mesine destek olan tüm KOBİ’ler 

doğru bir analiz, iş planı ve tanıtım 
ile bu yeni nesil yatırım dünyasının 
bir parçası haline gelebilirler. Bu 
ve benzeri tüm alanlarda somut 
katkı vermek isteyen KOBİ’lerimi-
ze destek olmak, EYDK açısından 
çok önemlidir.

Etki Yatırımcılığının 
Türkiye’de Kök Salmasına 
Önayak Olmayı 
Hedefliyoruz

Hedef ve yatırımlarınız hakkın-
da bilgi verir misiniz?

EYDK’nin hedefi, etki yatırımcı-
lığının Türkiye’de kök salmasına 
önayak olmaktır. UNDP’nin çalış-
maları, Türkiye’de güçlü bir etki 
ekosistemi kurulabilirse ülkemizin 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile 
Doğu Avrupa ve Orta Asya pa-
zarları için de bir merkez haline 
gelebileceğini ortaya koyuyor. 
EYDK’nın eylem planı tam olarak 
bu potansiyeli hayata geçirmek 
üzerine kurgulandı. EYDK, Türkiye 
ve hedef coğrafyalarda etki ya-
tırımları için başvurulacak birincil 
adres olmak için çalışmaktadır. 

Bu çalışmalar, değişime hazır olan 
KOBİ’lerimiz için de önemli fırsatlar 
sunacaktır. Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçlarına uygun iş modelle-
rini, farklı ve yenilikçi yöntemlerle 
finanse etmenin ve büyütmenin 
mümkün olduğu yeni bir döneme 
giriyoruz. Bu yeni dönemi en iyi 
şekilde değerlendirmek de ulusla-
rarası bir platform olarak EYDK’nın 
kritik görevlerinden biridir. 

E-Ticaret KOBİ’lere 
Önemli Fırsatlar Sunuyor

KOBİ’lerin yenilikçi sektörlere gir-
mesini ve dijital dönüşümünü ta-
mamlaması sağlamak da önem 
arz eden bir başka konudur.  Di-
jital dönüşüm ile gündeme gelen 
ve sürdürülebilir kalkınma amaç-
larına uyumlu yatırımı mümkün kı-
lan iş alanları da KOBİ’ler için fırsat 
yaratıyor. Örneğin, COVID-19 ne-
deniyle, dünya genelinde insan-
ların yaşam tarzlarında bir dönü-
şüm söz konusu, bu da çevrimiçi 
hizmetlere ve dolayısıyla e-tica-
ret endüstrisine bağımlılığı artırı-
yor. E-ticaret, KOBİ’lere ve diğer 
işletmelere ürünlerini yurt içi ve 
uluslararası düzeyde satma fırsatı 

sağlayabilir, bu da işlerini büyüt-
melerine ve daha fazla istihdam 
yaratmalarına yardımcı olacak-
tır. Bu noktada KOBİ’lerin dijital 
dönüşüm maliyetlerinin entegre 
tedarik zincirleri aracılığı ile kolay-
laştırılması ve kapasite geliştirme-
lerinin sağlanması önem taşıyor. 
UNDP’nin Türkiye’deki etki yatırı-
mı fırsatları ile ilgili çalışmasında 
önce çıkan bir başka yatırım alanı 
da organize sanayi bölgelerinde 
kullanılan elektrik motorlarının dö-
nüştürülmesi ve KOBİ’lerin yeni ve 
enerji verimli motor temin etmesi 
veya üretmesidir. Bu faaliyet, fi-
nansal getiri sağlaması yanında 
enerji güvenliğine katkıda bulu-
nacak ve enerji yoğunluklu eski 
motorlardan kaynaklanan sera 
gazı emisyonlarını azaltarak genel 
nüfusa fayda sağlayacaktır. Türki-
ye’de 80 ilde 325 organize sanayi 
bölgesi bulunuyor ve elektrik mo-
torlarının imalatta dönüşümü için 
oldukça büyük bir pazar oluşturu-
yor. Bu model, verimsiz motorların 
yerini alarak Türkiye ekonomisine 
8,5 milyar TL katkı sağlarken kar-
bon ayak izini de azaltacaktır.
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TOPLUMU POZİTİF GELİŞTİREN JCI, 
GENÇLERE ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR

JCI İstanbul Dönem Başkanı Tolga Kayasu, JCI olarak toplumu pozitif geliştirdiklerini, 
gençlere önemli fırsatlar sunduklarını ifade etti.

Kısa adı JCI olan Junior Chamber In-
ternational Gençlerin yetişmesi için 
fırsatlar sunarak, toplumun pozitif geli-
şimine katkı sağlamak” misyonunu ger-
çekleştirmek için çok önemli çalışmalar 
gerçekleştiriyor. Editör Ahmet Doğan’ın 
sorularını JCI İstanbul Dönem Başkanı 
Tolga Kayasu cevaplandırdı.

Dünya Üzerinde 105 Yılı, 
Türkiye’de İse 30 Yılı Aşmış 
Köklü Bir Geçmişe Sahip

Junior Chamber International (JCI)’yı 
tanıtır mısınız?

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derne-
ği ; “Aktif vatandaşlar için önde gelen 
küresel ağ olmak” vizyonuna ulaşmak 
ve “Gençlerin yetişmesi için fırsatlar su-
narak, toplumun pozitif gelişimine katkı 
sağlamak” misyonunu gerçekleştirmek 
için 1915 yılında, Amerika’nın St. Louis 
kentinde kurulan Junior Chamber Inter-
national (JCI) organizasyonunun Türkiye 
organizasyonudur. 18-40 yaş arasındaki 

genç aktif vatandaşların oluşturduğu 
kar amacı gütmeyen bu uluslararası sivil 
toplum kuruluşu bugün, dünya üzerinde 
105 yılı, Türkiye’de ise 30 yılı aşmış köklü 
bir geçmişe sahiptir.

Dünyanın 128 Ülkesinde 5 
Binden Fazla Şubesi ve 200 Bin 
Üye Sayısı İle Hizmet Veriyor

Junior Chamber International (JCI) or-
ganizasyonu 2017 yılı itibariyle dünyanın 
128 ülkesinde 5 binden fazla şubesi ve 
200 bin üye sayısı ile dünyanın en büyük 
sivil toplum kuruluşlarından biridir.

Türkiye’nin 15 farklı ilinde, 24 farklı şubesi 
ve 700’e yakın üyesi bulunuyor
Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Der-
neği ise, 2017 yılı itibariyle Türkiye’nin 15 
farklı ilinde, 24 farklı şubesi ve 700’e yakın 
üyesi ile toplumun pozitif gelişimine katkı 
sağlamak için çalışmalarına devam et-
mektedir. JCI İstanbul ise Junior Cham-
ber International’ın Türkiye’deki en 
köklü şubelerindendir. 1992’den bugü-
ne JCI İstanbul gerek projeleri gerekse 
eğitimleri ile genç lider ve girişimcilerin 
bireysel gelişimlerine katkıda bulunarak, 
toplumda pozitif değişimi sağlamak için 
çalışmaktadır. Tanınmış bir çok  JCI Üye-
leri mevcuttur. Geçmişte aktif JCI üyesi 

olup profesyonel yaşamlarında başa-
rılı olan bazı üyelerimizin isimleri ve kari-
yerleri; Taro Aso (Japonya Başbakanı), 
Jacques Chirac (Fransa Cumhurbaşka-
nı), Valerie Giscard D’Estaing (Fransa 
Cumhurbaşkanı), Willy de Clerk (AT Ko-
misyon Başkanı), Gerald Ford (ABD Baş-
kanı), Lyndon B.Johnson (ABD Başkanı), 
Yasuhiro Nakasone (Japon Başbakanı), 
Paul Schulter (Danimarka Başbakanı), 
Larry Holmes (Ağır Siklet Boks Şampi-
yonu), Kim Snato (1980 Dünya Güzeli),  
Richard Nixon (ABD Başkanı), Kofi An-
nan (Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri), 
Prens Albert (Monaco Prensi), Shu-Bian 
Chen (Taivan Başkanı), Joseph Estrada 
(Filipinler Devlet Başkanı), Paul Schulter 
(Danimarka Başbakanı), Hugo Banzer 
(Bolivya Başkanı)

Genç Lider ve Girişimcilerin 
Yetişmesi İçin Fırsatlar Sunmak

JCI olarak ne tür etkinlikleriniz var, 
misyonunuzdan bahseder misiniz?

JCI’ın Amacı ve Fırsat Alanlarını şu şekil-
de özetleyebiliriz: JCI, “Aktif gençler için 
önde gelen küresel platform olmak” 
vizyonu ile, “Genç lider ve girişimcilerin 
yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun 
pozitif gelişimine katkıda bulunmak” 

misyonunu gerçekleştirmek için faali-
yet göstermektedir. Üyelerine ihtiyaç 
duyacakları imkânları geliştirecek fırsat 
alanları sunarak ve liderlik vasıflarını ge-
liştirerek, üyelerinin yaşadıkları toplumda 
pozitif değişimi gerçekleştirmeye katkı-
da bulunmalarını amaçlar. Üyelerin kişi-
sel becerilerini ve liderlik vasıflarını geliş-
tirmesini, sosyal sorumluluk ve girişimcilik 
ruhu kazanmasını, üyeleri arasındaki ta-
kım çalışması ve dayanışmasını ön plan-
da tutar. JCI’ın faaliyetleri ile üyelerine 
aktif katılımları doğrultusunda sunduğu 
fırsat alanları şu şekilde özetleyebiliriz: 
Bireysel Gelişim: JCI’ın en önem verdi-
ği alanlardan biri olan bireysel gelişim, 
yine JCI bünyesinde yer alan Türkiye 
Eğitim Enstitüsü birimi ile kurumsal bir ya-
pıya sahiptir,  bu yapı içerisinde aynı za-
manda kendi eğitimcilerini de yetiştirir. 
JCI kendi eğitmenleri ya da profesyonel 
eğitimciler tarafından sunulan periyodik 
eğitim seminerlerinde üyelerinin bireysel 
gelişimine katkıda bulunmaktadır. Eği-
timler liderlik, girişimcilik ve iş planı, top-
lum önünde konuşma, takım çalışması, 
münazara teknikleri, iletişim gibi üyele-
rimizin hem profesyonel hem de özel 
hayatlarında kullanabilecekleri beceri-
leri kazandıracak ve kişisel gelişimlerini 
destekleyecek konuları içermektedir. 
Üyelerin bireysel gelişim sürecinde iki 
ana unsur öne çıkarılmaktadır:

“Learning By Doing” (Yaparak 

Öğrenme) ve “Leadership By 
Example” (Örnek Liderlik)

JCI’da “Yaparak Öğrenme” ile üyele-
re kalıcı ve verimli eğitimler sunulurken, 
“Örnek Liderlik” ile de üyelerin aşamalı 
liderlik kariyer geçişlerine olanak tanı-
yan, gözlemle ve yaşayarak kişilik geli-
şimine ve kendisini yetiştirmesine olanak 
veren eğitim ve yönetim süreci yaşatıl-
maktadır. Toplumsal Fırsatlar: Bu fırsat 
alanı üyeye, kendi toplumu ile birlikte 
kendi toplumu için çalışma şansını verir. 
Üye toplumun ihtiyaçlarını araştırır ve bu 
ihtiyaçlara göre projeler organize eder. 
Toplumla ve toplumun önemli üyeleri ile 
tanışma fırsatı daima vardır; ancak bu 
alandaki en değerli fırsat bir insanın ken-
di çevresine ve çevresindeki insanlara 
elle tutulur bir fayda sağlamasıdır. Üreti-
len toplumsal projelerde, üyeler sadece 
kendi toplumlarına fayda sağlamakla 
kalmayıp, aynı zamanda bireysel ge-
lişim seminerlerinde geliştirdikleri yete-
neklerini kullanabilecekleri ideal ortamı 
yaratmış olurlar. Toplumda pozitif deği-
şimi sağlamayı kendine amaç edinmiş 
JCI’ın bu alandaki en güzel proje örne-
ği; her sene ulusal ve uluslararası arena-
da gerçekleştirilen, dallarında yaptıkları 
çalışmalarda en başarılı genci ortaya 
çıkararak topluma kazandırmak ve ça-
lışmalarını uluslarası platforma taşımak 
amacını güden TOYP (“On Başarılı On 
Genç”) organizayonudur. Uluslararası 
Fırsatlar: JCI’ın üyelerine sunduğu diğer 

bir fırsat alanı ise dünyanın her yerinde 
üyelerini aynı sıcaklık ve ilgi ile karşılaya-
cak diğer üyelere ulaşıyor olabilmesidir. 
Bu alan kanalıyla, JCI üyeleri dünyanın 
diğer yerlerinde neler olduğu konusun-
da bilinçlenme sağlayabilirler. Her yıl 
yapılan bölge konferansları ve dünya 
kongrelerinde ortak heyecanı paylaşan 
diğer binlerce JCI üyesi ile gün boyu 
aynı salonda eğitim alıp, geleceği tar-
tışıp, kalıcı arkadaşlıklar kurabilme fırsatı 
ve iş imkânları yaratabilme imkanı bulu-
maktadır.

Yerel, Ulusal ve Uluslararası İş 
Fırsatları Yaratıyor

Bu fırsat alanı aynı zamanda, değişik 
kültür ve gelenekleri direk tecrübe etme 
şansı verir ve üyenin dünyadaki diğer 
üyeleri ve diğer insanları anlamasına 
yardım eder, dünya barışına katkıda 
bulunmasına fırsat yaratır. İş Dünyası: 
JCI’ın meydana getirdiği network aynı 
zamanda yerel, ulusal ve uluslararası 
iş fırsatları yaratmaktadır. Bu sayede 
üyeler arasında ticaret ve iş ortaklığı 
yapılabilmektedir. Üyelerimizin yurt dı-
şında veya içinde var olan iş ağlarını 
kullanarak, pazar arayışları, iş olanakları 
yaratma arzuları derneğin sunduğu ve-
rimli bağlantılarla daha geniş çaplı ve 
güvenilir standartlarda gelişmektedir. İş 
dünyası fırsat alanı, işlerin verimliliğini ve 
etkinliğini artırmak için yürütülecek pro-
jelerle JCI’a toplum ekonomisini des-
tekleme şansını da vermiş olur. Ayrıca, 
JCI’ın Ticaret ve Sanayi Odaları ve bun-
ların dışında yer alan iş çevreleri, başarı-
larıyla tanınmış iş adamları ile yakın ile-
tişimi sayesinde iş dünyasından değerli 
konukların tecrübe ve başarıya giden 
yoldaki deneyimlerini üyelerle paylaşa-
bileceği eğitim ortamları ve toplantılar 
organize edilmektedir.

İşbirliği İçerisinde Olduğu 
Diğer Örgütler

JCI’ın birçok uluslararası dernek ile işbir-
liği anlaşmaları bulunmaktadır. Birleşmiş 
Milletler (UN), Milletlerarası Ticaret Odası 
(ICC), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yar-
dım Fonu (UNICEF), Uluslararası İktisadi 
ve Ticari Bilimler Öğrencileri Birliği (AIE-
SEC) bu kuruluşlar arasında yer almak-
tadır.

JCI üyeleri kimlerden oluşuyor, yaş grup-
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larınız hakkında bilgi verir misiniz?
BM’nin kriterlerine göre genç tanımı 18-
40 yaş arasındaki kişilerden oluşmakta-
dır. Bizler de BM’nin oluşumlarından biri 
olduğumuzdan dolayı üyelerimiz de 18-
40 yaş aralığındadır. Girşimcilerin yanı 
sıra orta ve üst düzey beyaz yakalılarda 
üyemiz olarak yer almaktadır. 

Topluma Pozitif Katkı 
Sağlayacak Çalışmalar 
Yapmak

Hedefleriniz hakkında neler söyle-
mek istersiniz?

Bizlerin asıl hedefi topluma pozitif kat-
kı sağlayacak çalışmalar yapmaktır. 
Bunun için gerek ekonomik gerek ise 
topluma katkı sağlayacak bir çok proje 
hayata geçiriyoruz. Bunlardan ilki TOYP 
projemiz. Türkiye’de daha iyi yarınların 
peşinde koşan başarılı gençlerin top-
lumsal gelişime katkısı bulunan öykülerini 
ve çalışmalarını görünür kılarak, tüm Tür-
kiye’de farkındalık yaratmak, gelecek 
nesillerin daha duyarlı ve aktif vatandaş 
olmalarını teşvik ederek onlara ilham 
vermek temel amacımız. İnsanların ha-
yatına katkıda bulunan sıradışı kişilerin 

olağanüstü etkilerini ve başarılarını ödül 
törenimiz ve medya kanalıyla Türkiye 
gündemine taşımayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin On Başarılı Genci

Dünyanın en prestijli ödülü olan “Ten 
Outstanding Young Persons Of the 
World” programının Türkiye finalleri 
olan TOYP-Türkiye’nin On Başarılı Gen-
ci’ projesi, her sene, dünyanın en bü-
yük üçüncü gençlik sivil toplum örgütü 
olan JCI- Junior Chamber International 
(Uluslararası Genç Liderler ve Girişimci-
ler) Derneği İstanbul Şubesi tarafından 
düzenlenenen ve Türkiye’nin alanında 
en eski sosyal sorumluluk ve toplumsal 
farkındalık projelerinden biridir.

Crossroads Uluslararası Kısa 
Film Festivali

Crossroads Uluslararası Kısa Film Festiva-
limiz ile de sesini duyuramayan bir çok 
kişinin sesi oluyoruz. CROSSROADS, kül-
türlerin buluşmasına aracılık eden ve bu 
amaçla tüm sinema severlerin ve film 
yapımcılarının, “Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği” temalı kısa filmlerini beyaz perdeye 
taşımalarını hedefleyen bir uluslararası 
kısa film yarışması ve festivalidir. Festival 

kapsamında seminerler, paneller, söy-
leşiler, kısa film gösterimleri ve atölyeler 
düzenlenmektedir. Yarışma bölümünde 
ise “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temalı 
kurmaca, deneysel, canlandırma ve 
belgesel türündeki kısa filmler yarışmak-
ta ve yönetmenleri prestijli bir gala ge-
cesinde ödüllendirilmektedir. Serüveni 
New York’ta başlayan festivalin ilk gala 
gösterimi New York’un ünlü Tribeca Film 
Salonu’nda yapılmış ve akabinde Man-
hattan Katharine Gibbs College’da fes-
tival kitabının tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

Partnerliklerimizle İş Çevremizi 
Genişletiyoruz

Ekonomik olarak ise bir çok projeye 
odaklanıyoruz. JCI Türkiye olarak DEIK’in 
kurucu üyesi olunmasının yanı sıra JCI 
İstanbul’da Global Girişimcilik Hafta-
sı’nın Türkiye’ye getirilmesinde büyük rol 
oynamıştır. Halen de GGH’ın icra kurul 
üyesi olan şubemiz Karadağ Türk İş İn-
sanları Derneği , Rumeli Yönetici ve İş 
Adamları Derneği gibi bir çok kurumla 
da partnerlikleri vardır. JCI’ın iş dünyası 
fırsat alanını da kullanarak bir çok ulus-
lararası ve ulusal networkist etkinlikleri 
yapmaktayız. Böylece iş çevremizi de 
geliştirmekteyiz. 

KOBİ’LERE REKABET AVANTAJI KAZANDIRAN 
PAZARLAMA ARAÇLARI

KOBİ’ler günümüzde rekabetle belki de her zamankinden 
çok daha fazla karşı karşıya. Bu durum, çoğu KOBİ’nin gö-
zünü korkutsa da aslında rekabet korkutucu olmanın aksine 
hepimizi geliştiren, yenileştiren ve dinamikleştiren faydalı bir 
olgu. Özellikle de etrafımızda bulunan araç ve kaynakları 
doğru bir biçimde kullanarak rekabet koşullarını sürdürülebilir 
avantaja dönüştürmek elimizde. Peki bu araçlar neler? Bu 
yazımı KOBİ’lerin kullandıkça rekabet avantajı elde edeceği 
temel pazarlama araçlarına ayırdım.

Mobile Uyumlu Etkileyici Bir Web Sitesi Oluştu-
run

Dijitalleşen dünyada internet, devasa bir pazar. Web sitesiyse 
sizin bu pazardaki yeni kartvizitiniz. Kullanıcıların bir işletme ya 
da marka hakkında fikir edinmek için yaptıkları ilk iş artık mar-
ka adını internette aratmak oluyor. Bu sebeple aramada ilk 
sırada çıkacak bir web sitesinin bulunması ve bu web sitesinin 
sizi eksiksiz bir biçimde yansıtması büyük önem taşıyor. Ancak 
içeriği zayıf olan, yavaş açılan, sürekli hata veren, mobile 
uyumlu olmayan, tasarımsal açıdan noksanlıkları bulunan bir 
web sitesinin markanızın algısına yarardan çok zararının do-
kunabileceğini unutmamak gerekiyor. 

Sosyal Medyanın Gücünü Yabana Atmayın

Teknoloji ve dijitalleşmenin KOBİ’ler için getirdiği avantajlar-
dan biri de hiç şüphesiz sosyal medya kanalları. İnternetin 
pazar; web sitesinin dijital kartvizit konumunda olduğu günü-
müzde sosyal medya hesaplarıysa adeta bir dijital vitrin gö-
revi görüyor. Bu kapsamda kurumsal bir profil oluşturup ger-
çek zamanlı paylaşımlarla hedef kitlenizin dikkatini çekmek, 
müşterilerinizin sorularını ve sorunlarını bu hesaplar aracılığıyla 
gerçek zamanlı olarak takip etmek ve her şeyden önce bu 
dijital vitrini kira parası ödemeksizin kullanabilmek pazarla-

ma alanında elinizi 
oldukça güçlendiri-
yor. Dijital reklamın 
etkileyici gücünü de 
doğru hedefleme ile 
kullandığınız zaman 
sosyal mecraların et-
kisi kat be kat artıyor. 

E-Postalarla 
İletişim 
Kurmaya Alışın

Pazarlama alanında 
işinizi kolaylaştıracak 
pazarlama araçların-
dan biri de elektronik 
posta iletişimi. Büyük 
markaların da yoğun 
olarak kullandığı bu 
yöntemin en önemli faydasının ise ölçümlenebilir ve takip 
edilir sonuçlar yaratması olduğunu söylemek mümkün. Dü-
zenli olarak yapılan e-bülten gönderimleriyle tanıtım ve ürün 
bilgilendirmelerinizi oldukça pratik bir biçimde gerçekleştire-
bilir; kurumsal bir formatta göndereceğiniz kutlama ve tebrik 
mailleriyle de müşterilerinizle sürdürülebilir bir bağ kurabilirsi-
niz. Burada elbette KVVK’ya uygun hareket etmek şart. 

Kendinizi etkileyici bir biçimde anlatın
Potansiyel müşteriler tercih edeceği işletmeyle ilgili bilgi ve 
izlenim sahibi olmayı ister. Bu anlamda firmanızın tarihçesini, 
kuruluş hikayesini, öne çıkan, fark yaratan özelliklerini akıcı ve 
yalın bir dille anlatan kısa ve görsel olarak zenginleştirilmiş bir 
tanıtım filmi ile potansiyel müşterilerinizin sizi anlayıp, sizinle bir 
bağ kurmasını sağlayabilirsiniz.

Profesyonel Bir Şirket Sunumu 
Hazırlayın

Şirketinizi potansiyel bir müşteriniz karşısın-
da anlatmak için kullanacağınız en etkili 
yollardan biri de önceden özenle hazır-
lanmış profesyonel bir şirket sunumudur. 
Her şeyin hızlıca tüketildiği, zamanın su 
gibi aktığı, çeşitli değişkenlerle kullanı-
cıların dikkatlerinin çok çabuk dağıldığı 
günümüz koşullarında gereksiz ayrıntıla-
ra boğulmamış bir sunumla potansiyel 
müşterileriniz karşısında rakiplerinizden bir 
adım öne geçebilirsiniz.

İnomist İletişim Ajans Başkanı Sibel Selvi Arslantürk
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KRON, KOBİ’LERE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR

Kron Genel Müdürü 
Mete Sansal, Kron’un 
KOBİ’lere güvenli 
çözümler sunduğunu 
vurguladı.

Son dönemdeki faaliyetleri ile ala-
kalı olarak Kron Genel Müdürü 
Mete Sansal, “Büyük işletmelerin 
servis aktivasyonu, kalite güven-
ce sistemleri, ICT (Information and 
Communication Technology-Bilgi 
ve Telekomünikasyon Teknolojileri) 
Erişim Kontrol Sistemleri, yüksek per-
formanslı gerçek zamanlı veri işle-
me, yeni nesil güvenlik ve denetim 
alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik 
ileri teknoloji yazılım ve donanım 
ürünleri hayata geçiriyoruz. Teleko-
münikasyon, finans, enerji ve sağ-
lık gibi sektörlerde yer alan birçok 
global firmaya yazılım ürünleri ih-
raç ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 
teknoloji alanında dünyanın önde 
gelen araştırma ve danışmanlık şir-
keti Gartner’ın Magic Quadrant for 
Privileged Access Management 
2021 Raporu’nda yer alarak, Tür-
kiye’den bu rapora iki yıl üst üste 
giren tek Türk şirketi olma başarı-
nı gösterdik. Global arenada bu 

alandaki tüm şirketlerin teknolojik 
seviyelerini, yaratıcıklarını ve pi-
yasadaki etkinliklerini ve PAM ala-
nındaki yazılım ürünlerinin yetenek 
ve kapasitelerini değerlendiren 
Gartner, alanının liderlerini seçiyor. 
Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privile-
ged Access Management-PAM) 
alanında Türkiye’nin ve dünyanın 
alanında lider konumdaki kurumla-
rına hizmet veren ve yazılım ürün-
lerini Avrupa, Asya-Pasifik, Güney 
ve Kuzey Amerika’ya ihraç eden 
bir şirket olarak ürünlerimizin ba-
şarısı ve kalitesinin Gartner tarafın-
dan bir kez daha tescil edilmesinin 
gururunu yaşıyoruz” dedi ve editör 
Ahmet Doğan’ şu bilgileeri verdi: 
“AR-GE 250 araştırmasında bilişim 
sektöründe AR-GE’ye en fazla har-
cama yapan ilk 10 şirket arasında 
yer alıyoruz. Yine AR-GE harcama-
larına göre En Büyük 250 Şirket sıra-
lamasında da geçen yıla göre 21 
sıra atlayarak 74. sıraya yükseldik. 
Yine ‘Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirke-
ti-Bilişim 500’ araştırmasının sonuç-
larına göre; Veri Güvenliği Yazılımı’ 
alanında birinciliği elde ettik.”

Single Connect ile 
KOBİ’ler Erişim ve Veri 
Güvenliği İhtiyaçlarını 
Karşılayabiliyor

Kron, KOBİ’lere hangi katma de-
ğerli hizmetleri sağlıyor, tercih 
edilmenizdeki nedenler nelerdir? 
Rakiplerinizden hangi yönlerle 
farklılaşıyorsunuz?

Geçtiğimiz yıl başlayan ve halen 
etkilerini gördüğümüz pandemi 
süreci dijitalleşmeyi artırırken si-
ber güvenlik tehditlerini de ben-
zer oranda artırdı. Şirketlerin dijital 
altyapılarını etkileyen bu tehditler 
karşısında erişim güvenliği alanın-
da çözümler sunuyoruz. Ayrıcalıklı 
Erişim Yönetimi (Privileged Access 
Management-PAM) ürünümüz 
olan Single Connect ile büyük ve 
orta ölçekli işletmelerin iç ve dış si-
ber tehditlere karşı, erişim güvenliği 

tarafında güvenlikli bir altyapıya 
sahip olmalarını sağlıyoruz. Aynı za-
man geniş bir ürün ailesi olan Single 
Connect, modüler, hızlı kurulabilen 
ve yüksek standartlarda güvenlik 
sağlıyor. Single Connect ile KO-
Bİ’ler erişim ve veri güvenliği nokta-
sındaki ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 
Ayrıca Türkiye’nin önde gelen Tele-
kom operatörleriyle erişim güvenli-
ği alanında iş birliktelikleri yaparak, 
ürünlerimizin KOBİ’lere servis olarak 
sunulması yönünde adımlar atıyo-
ruz. Oluşturacağımız servis bazlı alt-
yapılar sayesinde KOBİ’ler daha az 
yatırım maliyetiyle erişim hizmeti al-
dıkları operatörlerinden erişim gü-
venliği hizmetini de ilave bir hizmet 
olarak alabiliyor.

Global Alandaki Rekabet 
Gücümüzü Artırmayı 
Hedefliyoruz

Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi verir misiniz?

2021 boyunca sürdürdüğümüz 
etkin Ar-Ge yatırımlarımızla, ürün-
lerimizi daha ileri seviyeye taşıya-
rak 2022’de de global alandaki 
rekabet gücümüzü artırmayı he-
defliyoruz. Gartner, Forrester ve 
KuppingerCole gibi önemli analiz 
şirketlerinin raporlarında yer alarak 
gösterdiğimiz başarıyı, marka bilinir-
liğimizi artıracak yatırımlarımızla ge-
liştirmek istiyoruz. Dünya çapındaki 
güçlü iş ortağı ağımızı genişleterek, 
global pazarlara daha fazla nüfuz 
etmeyi amaçlıyoruz. Avrupa’dan 
başlayarak, Asya-Pasifik, Güney 
ve Kuzey Amerika’da birçok ülke-
de ürünlerimiz kullanılıyor. Şu an 5 
kıtada 100’ü aşkın müşterimiz bulu-
nuyor. Avrupa, Asya-Pasifik, Güney 
ve Kuzey Amerika bölgelerindeki 
pazarlarda faaliyetlerimizi artırdık. 
İngiltere, Benelüks ve Dach ülkele-
ri ile İskandinav Bölgesi’ni faaliyet 
alanlarımıza eklemeyi hedefliyoruz. 
Dövizle ihraç edilen katma değerli 
ürünlerimizle ülkemize sağladığımız 
ekonomik faydayı artırarak yılı pa-
zar ağımıza hedef bölgeleri kata-

rak tamamlamayı planlıyoruz.

Dünyanın İlk 10 Ayrıcalıklı 
Erişim Yönetimi Şirketi 
Arasında Yer Alıyoruz

An itibariyle dünyanın ilk 10 Ayrı-
calıklı Erişim Yönetimi şirketi arasın-
da yer alıyoruz, bu konumumuzu 
Ar-Ge yatırımlarımızın da gücüyle 
önümüzdeki 4 yıl içerisinde ilk 5’e 
yükseltmeyi hedefliyoruz.

Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi

Ürünleriniz hakkında genel bilgi 
verir misiniz?

Türkiye’de ürettiğimiz Ayrıcalıklı 
Erişim Yönetimi ürünümüz ile PAM 
alanında sektör lideri konumun-
dayız. Dünyaca ünlü araştırma ve 
danışmanlık şirketi Gartner’ın Ma-
gic Quadrant for Private Access 
Management Raporu’nda üst üste 
iki kez yer alan ilk ve Türk şirketiyiz. 
Türkiye, yazılım ürünleri ve siber gü-
venlik çözümleri konusunda daha 
çok tüketici konumda yer alırken, 
bu alanda Türkiye’den dünyaya 
teknoloji ihracatı yapan şirketler-
den birisiyiz. Hem ülkemizdeki fir-
malara ileri teknoloji çözümlerimizi 
sunuyoruz hem de yaptığımız tek-
noloji ihracatı ile ülke ekonomisine 
katkı sağlıyoruz. Dünyada Ayrıca-
lıklı Erişim Yönetimi (Privileged Ac-
cess Management-PAM) alanında 
faaliyet gösteren en iyi 10 şirket 
arasında yer alıyoruz. Yetkin ve 
deneyimli mühendislerden oluşan 
ekibimiz, şirketimizin temel rekabet 
gücünü oluşturan en büyük etken-
ler arasında yer alıyor. İstanbul İTÜ 
ARI Teknokent’teki merkezimiz, An-
kara Bilkent Cyberpark ve İzmir’de-
ki Ar-Ge merkezlerimiz, New Jersey 
ofislerimiz ile telekomünikasyon 
sektöründeki yatırımların ürün ve 
çözümleri açısından giderek artan 
ihtiyaçların oluştuğu Asya-Pasifik, 
Avrupa ve Amerika’daki pazarlara 
erişim imkânı sunan uygun bir ko-
numa sahibiz.

Büyük Risklerden Biri 
Ortadan Kalkıyor

Dijital dönüşümün hızlandığı bu 
dönemde ortaya çıkan riskler 
nelerdir ve kurumlara neler tav-
siye edersiniz?

Pandemi sürecinin bir getirisi olarak 
birçok kurum uzaktan çalışmaya 
geçti. Bu, bir yandan kurumları hızlı 
bir dijitalleşmeye iterken diğer yan-
dan da güvenlik risklerini de getir-
di. Uzaktan çalışanlar için bu dö-
nemde özellikle son derece hassas 
ve gizli bilgilere veya kritik görev 
ağlarına, bulut ortamda yer alan 
alanlara, uygulamalara ve hizmet-
lere erişim söz konusu olduğunda 
siber güvenlik sorunları doğabildi. 
Kurumlar iş sürekliliğini sağlamak 
için uğraşırken, siber suçlular sa-
vunmasız işletmelerin zaaflarından 
yararlandı. Tehdit aktörleri ağ gü-
venliğindeki ilk boşluğu bulmak için 
genellikle güvenli olmayan uzak-
tan erişim yöntemlerini hedefliyor. 
Bu nedenle doğru uzaktan erişim 
araçlarını kullanmak, kurumların si-
ber güvenlik çalışmaları açısından 
hayati önem taşıyor. Bu anlamda 
BT ekipleri; çalışanlar, üçüncü taraf 
satıcılar ve yükleniciler de dahil ol-
mak üzere herhangi bir uzak kulla-
nıcı için uzaktan erişimi etkinleştirir-
ken, oluşabilecek bir kimlik güvenlik 
açığını önleme konusunda daha 
proaktif olmalarını tavsiye ediyoruz. 
Veri tabanı kimlik bilgileri, bilgisayar 
korsanlarının kritik sistemler üzerin-
de tam kontrol sahibi olmaları için 
en iyi noktadır ve veri ihlallerinin 
yüzde 80’i sistem/yönetici kimlik 
bilgilerini ele geçirmekle başlar. 
Çalışanların sistem kimlik bilgilerinin 
açığa çıkmasına sebep olmadan, 

tek tıklamayla sistemlere/uygula-
malara yükleme yapmadan erişimi 
sağlamak, büyük risklerden birini 
ortadan kaldıracaktır. Çalışanların 
kuruluşun kaynaklarına halka açık 
bir Wi-Fi veya güvenli olmayan ağ-
dan erişmeye çalışabileceğini dü-
şünürsek, kişisel hesap hırsızlığı riskini 
ortadan kaldırmak adına İki Faktör-
lü Kimlik Doğrulama, Merkezi Paro-
la Yönetimi, Yetkili Oturum Yöneti-
cisi gibi çözümlerle uzaktan erişime 
izin verilmesi, risklerin minimize edil-
mesine yardımcı olacaktır. Çalışan-
lar, kurumunuzun kritik sistemlerine 
ve verilerine erişmeden önce, yö-
netimsel onay veya konum bazlı 
doğrulama gibi ek denetimler uy-
gulanması, sistem/veri güvenliği-
nizin güçlü bir seviyeye ulaşmasını 
sağlayacaktır. Çalışanların günlük 
işlerini gerçekleştirmeleri için gerekli 
olan sistemlere erişimini sınırlandıra-
rak saldırı yüzeyinin azaltılması, gü-
venlik açıklarını azaltacaktır. Tüm 
oturum log’larının, etkinlik log’la-
rının ve oturuma ait video kayıtla-
rının denetim ve adli amaçlar için 
kullanılabilir olduğunu sağlamanız, 
sistem güvenliğinizi en üst seviyeye 
çıkaracaktır. Saldırganların hede-
finde olan nitelikli ve hassas verileri 
korumanın en önemli yolu erişim 
ve veri güvenliğini sağlamaktan 
geçiyor. Kurumların düzenli ve sık 
aralıklarla sızmalara karşı şebekele-
rinde tarama yapmaları, altyapıları 
üzerindeki anomalileri belirleyen 
mekanizmalarla daha proaktif gü-
venlik önlemleri almaları her geçen 
gün daha da önem kazanıyor.
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SANLAB, Cumhuriyetin 100.Yılında 
Her İlde En Az Bir Laboratuvar Kuracak

SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek, ”Şu ana dek 51 ilde çeşitli laboratuvarlar kurduk. 
Cumhuriyet’in 100. yılında her ilde en az bir laboratuvar kurmayı amaçlıyoruz” dedi.

SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek, 
”Türkiye’nin lider simülatör ve robotik 
teknoloji şirketi SANLAB olarak, 2009 
yılından bu yana gerçek zaman-
lı robotik simülasyon teknolojilerinin 
kullanımını yaygınlaştırma ve gerçek 
zamanlı robotik çözümler geliştirme 
vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Aynı zamanda bunların alt 
sistemlerini ve teknolojilerini gelişti-
riyoruz. Kurulduğumuz ilk yıldan bu 
yana özel sektörde simülasyon ve 
robotik alanında Türkiye’nin öncü 
yerli teknoloji şirketi olarak çözümleri-
mizle başta savunma sanayi, üretim, 
tarım, otomotiv ve eğitim sektörleri 
olmak üzere pek çok sektöre hizmet 
veriyoruz. Şirketimiz; forklift, bekolo-
der, telehandler, ekskavatör gibi iş 
makinelerinin yanı sıra kaynak, CNC, 
gaz dolum, motor montaj eğitimin-
de kullanılan simülatörleri üreterek 
binlerce insanı çok kısa sürede, dü-
şük maliyetlerle eğiterek iş kazalarını 
minimuma indirirken sektörün nitelikli 
insan kaynağını da artırıyor” dedi ve 
editör Ahmet Doğan’a şu bilgileri 
verdi: “Savunma ve otomotiv sa-

nayi alanlarında kullanılan gerçek 
zamanlı robotik teknolojilerinin de 
üretimini ve yerlileştirilmesini gerçek-
leştirerek, iş ortaklarımızın ürünlerinin 
tasarımından prototipe ve seri ima-
lata geçme süresini önemli ölçüde 
kısaltan özgün test ve simülatör sis-
temleri üretiyoruz.” 

Türkiye’nin Özel Sektörde 
Tek Simülasyon ve Robotik 
Markasıyız

Rakiplerinizden hangi konularda 
farklılaşıyorsunuz, tercih edilme-
nizdeki nedenler nelerdir?

Türkiye’nin özel sektörde tek simü-
lasyon ve robotik markasıyız diyebi-
liriz. Bu sebeple biz kendimize rakip 
olarak yurtdışındaki küresel firmaları 
alıyoruz. Örneğin dünyanın ilk beko-
loder simülasyonunu biz yaptık. Türki-
ye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a 
simülasyon geliştirdik. Savunma sa-
nayi sektöründe ise ASELSAN deste-
ğiyle 6 Eksenli Hareket Platformu’nun 

millileştirmesini gerçekleştirdik. Bu yıl 
düzenlenen IDEF’21 fuarında ASEL-
SAN tarafından Millileştirme Teşekkür 
Belgesi’ne layık görülen ürünümüz; 
hava, deniz ya da kara araçlarında 
yaşanan titreşim ve ivmelerin yük-
sek hassasiyet ve gerçeklikte simüle 
edilmesini sağlayan gerçek zamanlı 
bir test sistemleri teknolojisi. Bunların 
hepsi Türkiye’de sadece SANLAB ta-
rafından yapılan işlerdir. Dünyada 
ise teknolojilerimiz ile rakiplerimizin 
önüne geçiyoruz. YÖK’ün yenilikçi 
girişimlerinden biri olan sanal labora-
tuvar projesi de paydaşı olduğumuz 
önemli projelerden biri. Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayip Erdoğan’ın 15 
Ekim 2020 tarihindeki akademik açılış 
töreninde bizzat tanıttığı “YÖK Sanal 
Laboratuvar Projesi” de yer alan tek 
özel teknoloji şirketiyiz. Proje kapsa-
mında tasarladığımız fizik laboratu-
varları şu an 48 üniversitede kullanı-
lıyor. Fizik dersi alan 50 binin üzerinde 
üniversite öğrencisi yoksanlab.yok.
gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifre-
si ile giriş yaparak istediği fizik dene-
yini yüzde yüz yerli teknoloji markası 
SANLAB’ın simülasyonları üzerinden 
yapabiliyor. Yine alanımızda tek ol-
duğumuz son projemiz elektrikli araç 
sektörünü ilgilendiriyor. Yakın gele-
cekte yaşanacak elektrikli araçların 
bakımı ve onarımı gibi konularda 
istihdam açığını kapatmak için bir 
eğitim simülasyonu üzerinde çalışıyo-
ruz. Yüz binlerce fosil yakıtlı motor us-
tasının elektrikli araç bakım ustasına 
dönüşmesine yardımcı olacağız. Bu 
proje kapsamında Türkiye’nin elekt-
rikli araç ustalarıyla ülkemiz dünyada 
öncü olacaktır.

Ar-Ge Çalışmaları İçin 
7 Milyon TL’yi Aşkın Bir 
Harcama

Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi verir misiniz?

SANLAB olarak, 2020 yılında Ar-Ge 
çalışmaları için 7 milyon TL’yi aşkın 
bir harcama gerçekleştirdik. Çalış-
malarımızda savunma, otomotiv, 
üretim ve eğitim alanında; Eğitim 
4.0, robotik teknolojiler, nesnelerin 
interneti gibi teknolojilere odaklan-
dık. Konya’da yüksek teknoloji odaklı 
savunma sanayinin en büyük yatırımı 
devam ediyor. Biz de geçtiğimiz yıl 
Konya Innopark Teknopark’ta yeni 
bir Ar-Ge ofisi açtık. Mevlana Kalkın-
ma Ajansı desteği ile savunma sa-
nayine yönelik yüksek teknoloji içe-
ren bir proje geliştirdik. Bu destek ile 
yüksek teknoloji üretecek bir yatırıma 
başladık. Böylece yüksek teknoloji 
odaklı savunma alanında Konya’ya 
yatırım yapan ilk iki firmadan biri ol-
duk. Konya’nın imalat bilgisini ve 
kalitesini yeni robotik sistemlerimize 
entegre edeceğiz. Ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu gerçek zamanlı test sistem-
leri ve robotik alanlardaki yeni uygu-
lamalar yakın dönem iş gündemimiz 
arasında yer alıyor. 2021 yılında ger-
çek zamanlı sistemlerin, otonom sis-
temlerin, bu sistemlerin simülatörleri 
ve simülasyonlarının yanı sıra gerçek 

yapıları, yazılımlarına odaklanaca-
ğız. Bunlara ek olarak, bu yıl içinde 
gelişmiş test sistemleri, yüksek sada-
katli simülatörler, otomotiv, askeri 
sistemler ve özellikle test endüstrisine 
ağırlık vereceğiz. Aynı zamanda yük-
sek dayanımlı SMotion Serisi Servo 
Çizgisel Eyleyici (Lineer Servo Eyleyi-
ciler) gibi elektromekanik sistemlerin 
seri üretimine yönelik adımlar ataca-
ğız. Ar-Ge’de özellikle, yapay zeka 
ve makine öğrenmesi uygulamaları-
na ürünlerimizde daha fazla yer vere-
ceğiz ve her zaman söylediğimiz gibi 
“daha iyi matematik” geliştirilmesine 
yönelik çalışmalarımıza devam ede-
ceğiz. İhracat noktasında talepler 
var, fakat biz temsilcilik üzerinden 
bir satış ve ihracat ağı kurguluyoruz, 
mevcut iç pazarda hakim konum-
dayız, ilerleyen süreçte ihracatta 
hızlı bir atılım öngörüyoruz. Orta ve 
uzun vadeli hedeflerimiz arasında 
da dünyaya açılmak yer alıyor. Şu 
anda yerli çalışmalarımız haricinde 
bazı çalışmalarımızı yurt dışına satışını 
gerçekleştiriyoruz. Orta vadeli olarak 
bu istikrarı sürdürerek dünyanın dört 
bir köşesinde ürünlerimizin kullanımını 
sağlamayı planlıyoruz. 

Şu Ana Dek 51 İlde Çeşitli 
Laboratuvarlar Kurduk

ABD’de kaldıkları dönem içinde 
çocuklara verilen bilim eğitiminden 
çok etkilendiklerini söyleyen Salih 
Kükrek, “ABD’de çocuklara teknolojik 
teşvik veriliyor. Biz de bunu Türkiye’ye 
uygulamaya karar verip eğitime 
yöneldik. Türkiye genelinde kurduğumuz 
robotik laboratuvarlarımızda öğrencilerin 
yaratıcılık, iş birliği, eleştirel düşünme 
ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine 
katkı sağlıyoruz. Çocuklarımız, 
laboratuvarlarımızda dünyanın en 
gelişmiş ve patentli eğitim robotları ile 
eğitim görüyor. En gelişmiş yazılım dillerinin 
öğretildiği laboratuvarlarda; 3D yazıcı, 
drone ve model uçak teknoloji eğitimleri 
de yer alıyor. Bilim eğitimi için gerekli her 
altyapının sağlandığı laboratuvarlarda, 
öğrenciler tasarladıkları robotları yine 
kendi geliştirdikleri yazılımlarla çalıştırıyor. 
Artık kurulan laboratuvarların çıktıları 
başarı hikayeleri olarak haber yapılıyor. 
Şu ana dek 51 ilde çeşitli laboratuvarlar 
kurduk. Cumhuriyet’in 100. yılında 
her ilde en az bir laboratuvar kurmayı 
amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. 
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TEKİNSOY: YÖNETİCİ KOÇU, 
TAKIMINI İYİ TANIMALI VE VİZYONER OLMALI

Yönetici Koçu Pelin 
Narin Tekinsoy, 
yönetici koçunun 
takımını iyi tanıması 
ve vizyoner olması 
gerektiğini ifade etti.

Yönetici Koçu Pelin Narin Tekinsoy ile 
yönetici koçluğu ve ve ötesini konuştuk. 

Yönetici koçluğu nedir? Sizin bu 
alandaki kariyer yolculuğunuz nasıl 
başladı?

Kamu kurumu, özel sektör işletmeleri, 
KOBİ veya spor kulüplerinde yönetim 
kademesindeki kişilerle çalışılan alana 

yönetici koçluğu diyebilirim. Kariyer 
yolculuğu ve yönetim kademesi apayrı 
anlamlar içerir. İlk olarak bunu netleştir-
meli. Kişi kendi kariyer yolculuğu sırasın-
da yönetim kademesine de gelebilir. 
Ya da sadece yolculuk yapmayı seçe-
bilir! Benim kariyer yolculuğum ilk ola-
rak genç yaşta spor yapmaya başla-
yıp sonra ona profesyonellik giydirerek 
kariyer basamaklarına adım atmakla 
başladı. Her üniversite çağındaki spor-
cunun başına gelerek tecrübe ettiği 
gibi üniversite sınavını kazanınca (eğer 
kazandığınız yer sporla ilgili bir fakülte 
değilse), spor hayatına ister istemez ara 
vermek zorundasınız.

2007’de Koçluk İle Tanıştım ve 
Türkiye’ye Yeni Bakış Açıları 
Sundum

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi 
Harita Mühendisliği bölümünü bitirdim. 
Öğrencilik dönemindeki ilk staja başla-
yıp sonrasında işe girdiğim firmalar ha-
riç, ilk düzenli işim, Harita Mühendisleri 
Odası Ankara Genel Merkez’de Müdür 
olmaktı. Her zaman daha ileriye gidebil-
meme yarayan ve kendimi geliştirmeye 
önem verdiğim alanlara yöneldiğim 
için bir süre sonra kendi mesleğimde 
daha aktif bir rol oynayabilirim düşün-
cesiyle Adana’ya geri döndüm. Bura-
da hem HKMO Adana Şube yönetim 

kurulu üyesi seçilip hem de Çukurova 
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bölü-
mü’nde öğretim elemanı olarak eş za-
manlı beş sene çalıştım. Yüksek lisansımı 
uzaktan Algılama (Uydu teknolojileri) ve 
GIS üzerine tamamlarken, Üniversite ile 
TÜBİTAK iş birlikteliğiyle iki sene üst üste 
hem Çukurova Hem de Harran Üniversi-
tesinde yaz okulları gerçekleştirdik. DPT 
projesi, Kıbrıs Tarım Topraklarının Harita-
lanması, Adana Valilik Pilot Projeleri ve 
STK’larla birlikte pek çok projede yer 
aldım. Beşinci senenin sonunda İstan-
bul’a Harita Mühendisi olarak geldim. 
HKMO İstanbul Şube’de Yönetim Kurulu 
üyeliği ile beraber Merkez Denetleme 
Kuruluyla toplamda 10 seneye yakın 
genç bir kadın olarak yönetim kade-
melerinde bulundum. Her ne kadar 
bazıları için Meslek Odaları sanki sade-
ce laf üretme yeri gibi gözükse de ben 
buraları siyasi girişim ve görüşlerin yakın-
dan takip edilip öğrenildiği hatta liderlik 
anlayışlarının geliştirebileceği, ülke ile 
dünya konjonktürünün yakından takip 
edildiği orta ve büyük ölçekli kurumlar 
olarak görüyorum. 2007’de Koçluk ile 
tanıştım ve bu alanda da Türkiye’ye 
yeni bakış açıları sunup, şu anda uygu-
lanan pek çok çalışma içinde gizli kah-
raman olarak bulundum. Özetle kariyer 
yolculuğumun, yöneticilik yapmaktan 
daha fazla hayatımda zaman aldığını 
söyleyebilirim.
 

İlişki ve Yönetimi En Önemli 
Noktalardan Biri

Yöneticilerde en çok bulunması ge-
reken özellikler neler? 

Konu yöneticiler de olsa, ilişki ve yöneti-
mi en önemli noktalardan biridir. Karşı-
lıklı anlayışsa empati yeteneğinin geliş-
mesiyle mümkün. Yöneticilerin vizyoner, 
açık görüşlü ve anlamlı bir gelecek 
okur olması, hem ilk çember çalışanla-
rını olumlu etkileyen hem de pazar ra-
kiplerinden ileri götüren bir avantajdır. 
Baskıcı ve zorlayıcı yönetim anlayışı, 
günümüzde mobbing için çizilen sınırlar 
yardımıyla kısmen de olsa yerini kapsa-
yan yönetici davranışına bırakmakta-
dır. Duygularını yöneten ve kendilerini 
doğru şekilde ifade edebilen yönetici-
ler ekipleriyle en verimli şekilde çalışan 
kişilerdir. Bu durum, bir lider gibi bakma-
yı, eylemde bulunmayı, yürümeyi ve ko-
nuşmayı içerir. Lider, ortak amaç ve de-
ğerler etrafında bağlılık, enerji ve coşku 
yaratan kişidir. Eleştiri yerine yapıcı geri 
bildirimler verir. Beraber yolda olduğu 
kişilerin çabalarını açıkça takdir ederek 
cömertçe beğenisini ifade ederler.

Yeni Nesil Liderlik Anlayışı

Bir ekibe liderlik edebilmek için kişi-
ler hangi yönlerini geliştirmeli? 

Yeni nesil liderlik anlayışı, birçok özelliği 
bünyesinde barındırıyor. İş tanımlarını 
kesin kalıplara sığdırmak yerine, olay-
lara esnek bakabilmeyi ve uyumlu ola-
bilmeyi içeriyor. Yöneticilerin empat 
olması, hibrit takımların yönetilmesi, çe-
şitlilik, yenilikçilik ve yaratıcılık, liderlik için 
temel önem taşıyor. 

Birliktelik

Pandemide yöneticiler en çok hangi 
alanlarda zorlandı? 

Kapalı kalınan sürenin uzaması ve açık 
alan anlayışının kısıtlı-sınırlı alanla yer 
değiştirmesi, giderek azalan çalışan sa-
yısıyla iş tamamlamaya çalışmak, stres 
faktörlerini de artırdı. Liderler bu süreci 
yönetebilmek için bilmedikleri alanda-
ki bireysel stres yönetimi ve öfke kont-
rolü için çalışmalar yapmalılar. Özetle 
dokunup, görülmeyen alan için duygu 
kontrolü ve sürecin yönetimi önemlidir. 

Bu süreç sadece anı kurtarmayı tasar-
lamak değil sürdürülebilir olmayı da 
içerir. Bu kısım liderler eleştiriye açıktır. 
Gerektiğinde geri bildirim almayı bilir 
bunu kişilik meselesi değil, kendileri için 
gelişim alanı olarak görüp değerlendi-
rirler. Dinleme becerileri gelişmiştir. Ola-
nı kapsama hali çalışanların kurum için 
değerli olduğunu ve beraberinde aidi-
yet duygusunu getirir. Bu sebeple lider 
mükemmel bir iletişimci gayretinde ve 
güvenilir olmalıdır. Ekibini motive eder-
ken, başarıya teşvik eden, inovasyonu 
tetikleyen, değişime ön ayak olurlar. 
Bu kişiler en çok da kendi oldukları gibi 
davranırlar ve kalpten konuşurlar. Gü-
cün, kendi doğal halleri olduğunu gös-
terirler. Bir şey yapmadan dahi güçlü 
görünmek kabul getirir ve bu karizmatik 
liderlere hastır. Her zaman verilecek bir 
cevabın olması gerekliliği yerine, ekibe 
güvenerek, en doğru cevabı birlikte 
yola çıkarak çözüvermek daha doğal 
bir güç getirir.

Tüm dünya için büyük bir kriz döne-
mi olan pandemiden kimler güçlü ve 
başarıyla çıkıyor? 

Burada detay gibi görünen ancak her 
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biri kendi içinde önemli olan başlıkları 
sıralayabiliriz.

● Doğru ilişki kurmayı bilen ve bunun 
için çaba sarf ederek gelişmeye çalı-
şan yöneticiler, ekipleriyle güçlü olarak, 
başarıyla bu dönemden çıkabilirler. 
Doğru ilişki tutarlıdır, şeffaf, alçak gö-
nüllü, güvene dayalı, samimi ve ilham 
veren ilişkileri içerir, bu belirsizliği en aza 
indirir.

● Toplumsal cinsiyet eşitliğinde insan 
odaklı ilişki yaklaşımını benimser. İş ta-
sarımı olarak; işin tanımı, iş gücü, mo-
tivasyonu, gelişimi, iş yeri oluşumu ve 
ölçümlendirme insan esaslıdır. Örgüt-
sel verimlilik bireysel gereksinimler göz 
önünde tutulduğunda gerçekleşecek-
tir. Birey ve örgüt, mevcut potansiyelinin 
keşfinin dışarı yansıtılmasını da hedefler. 
Bu şekilde biyoloji, sinirbilim, pozitif psi-
koloji ve örgüt psikolojisini dikkate alır ve 
bu şekliyle de bilimseldir. Bu bakış açısı, 
yeni nesil iş stratejilerine yön verme / yol 
gösterme şeklinde gelişir. Hizmet ama-
cının hangi ihtiyaçlara çözüm üretece-
ği ve bunun nasıl yapılacağı, yeni nesil 
liderlerin planlaması gereken öne çıkan 
başlıklardandır. 

● Dijitalleşme ve dijital dünyayla uyumlu 
beceri ve yetkinliklere sahip, hızlı, kont-
rollü ve adil olan yöneticiler.

● Sürdürülebilirlik anlayışında olan; deği-
şim, dönüşüm ve farklı iş birlikteliklerine 
açık, çalışma arkadaşlarına rol model 
olmayı bilen, hata töleransını hoşgörüy-
le karşılayıp gelişime çevirebileceği bir 
alan olarak gören, deneyselliğe önem 
veren ve sahip olunan yaratıcılık yete-
nekleri ödüllendiren bir lider olunmalıdır. 
Çalışma ortamında psikolojik güvenlik 
sağlanmalıdır. Ekipleri yetkilendirirken 
onlara güven içinde sorumluluk verebil-
meli, delege edebilmeli, onların insiyatif 
almalarını sağlamalı ve takım ruhun-
dan anlamalıdır. Geleceğin anahtarı 
olan çeviklik ve koşullara uyum sağla-
yabilmek; performans, verimlilik ve kar-
lılığı artıran bir iş ortamı yaratmak için 
önemlidir.

Acun Ilıcalı ve Murat Kolbaşı 
Başarılı Yöneticilere Örnek

Ülkemizde tarzını, çalışmalarını çok 
başarılı bulduğunuz yöneticiler kim-
ler? Kimleri örnek gösterebiliriz? 

Marka yönetimi ve müşteri ihtiyacını 
içeriden dışarıya doğru belirleyerek 
yola devam eden Arzum markasını ve 
yöneticilerinden Murat Kolbaşı’yı başa-
rılı buluyorum. Sürdürülebilir projelerin 
içinde, çalışanlarına değer verip,onları 
sürece dahil ederken aynı zamanda 
da sürece dahil olan yönetim anlayışı 
çok kıymetli. Aynı şekilde Acun Ilıcalı da 
başarılı bulduğum yöneticilerden. Hem 
inovatif hem olanı geliştiren, kısmen risk 
alan ama yine de yola devam edip, 
çalışanlarının yanında olan yönetici 
anlayışı çizmektedir. Genel olarak çok 
basit bir mantıkla, işe dahil olursanız işi 
yaparsınız ve iş kendiliğinden büyür. 
Çalışanlarınızı da işin içine katar aidiyet 
duygusu gelişir ve güven de oluşursa, 
eninde sonunda o iş büyüyecektir. İşin 
ucundan tuttuğunuzdaysa, iş sizi bırakır 
ya da o işe sahip çıkan çok olur. Günün 
sonunda istenen verim pek de alına-
maz. 

Siz, koçluk ettiğiniz yöneticilerle nasıl 
bir çalışma süreci planlıyorsunuz?

İlk olarak yolumuzun kesişmesinin sebe-
bi nedir? İş veya genel hayatında neyi 
değiştirmek veya yeniden yapılandır-
mak istiyor, ona bakıyoruz. Bireysel ola-
rak 360 derece kendisini ve diğerlerini 
gözden geçiririz. Ben kimim? Diğerleri 

beni nasıl görüyor? Ben bir yönetici 
olarak doğru şekilde iletişimde miyim? 
Sahip olduklarımın olumlu veya olum-
suz farkında mıyım? Hem bireysel hem 
de kurumsal olarak bir kör nokta var 
mı? Yönetici olarak, yaşam alanının her 
başlığı için kişi netlik kazanır. Bu şekilde 
ilerlerken bireysel ve kurumsal hedefler 
ve stratejiler hem gözden geçirilir hem 
de boşluk varsa konuya dair hedefler 
belirlenir.

Kişinin Yönetici Olarak 
Kendine Başka Bir Açıdan 
Bakması
 
Yönetici koçluğu çalışmalarının sizce 
en önemli aşaması hangisi? 

Bu hizmeti almaya karar vermek! Yani 
kişinin kendini dürüstçe değerlendirme-
si ve gelişim sürecine katkı sağlayacak 
hizmetlere yönelme kararı vermesi en 
önemli aşama. Çünkü yoğun iş tempo-
su, sürekli basamakların çıkılması kişilerin 
her şeyi doğru yaptıkları ve vazgeçil-
mez olduğu sanrısıyla yaşamasına se-
bep olabilir. Bu noktada kişinin yönetici 
olarak kendine başka bir açıdan bak-
ması ve değerlendirmesi, buna cesaret 
göstermesi bu aşamada bireysel bir kı-
rılmayla birlikte hem kişisel hem de ku-
rumsal gelişim süreci getirecektir. 

Farklı Kabiliyetleri Olan Kişileri 
Bir Araya Getirsinler

Yöneticilere buradan ufak tüyolar ve-
relim. Başarılı ekipler oluşturmak için 
nelere dikkat etsinler? 

Farklı kabiliyetleri içeren profiller, ekibin 
birbirini tamamlamasını sağlayacak 
özellikleri barındırır. Bu kişileri bir araya 
getirsinler. Duygu yönetimini yapabi-
lecek, çalışma koşullarında çevik şe-
kilde hareket ederken aynı zamanda 
esnek olarak da ilerleyebilecek, koşul-
lara uyum gösteren bireylerle yola de-
vam edilmelidir. Dedikodu kültüründen 
uzak, hedef ve strateji odaklı eylemler 
gerçekleştirilmeli. Ekip üyeleri kurum 
içi gelişim sürecindeki katılıma teşvik 
edilmelidir. Teşvik edici prim sistemi ve 
sürdürülebilir gelişim için İK departman-
larının gelişim sürecine katkısı da yadsı-
namaz. 
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GROB, GNC Makina Güvencesiyle Türkiye’de… Orka Holding’den Yeni Yatırım Müjdesi

Üretim sektöründeki sanayicilerin bir numaralı çözüm ortağı olan GROB, 4 ve 5 
Eksen Yatay İşleme Merkezi ile otomotiv, savunma, havacılık, uzay, enerji gibi birçok 
sektörde kullanılıyor. Türkiye’de GNC Makina güvencesi ile hizmete sunulan Alman 
devi GROB, tüm dünyada yetkinlik, inovasyon gücü, Endüstri 4.0 altyapısı, üstün 

performans özellikleri ile tercih edilen bir marka.

Tüm dünyada üretim sektörünün en 
önemli çözüm ortaklarından bir olan 
GROB’un kuruluş öyküsü 1926 yılında 
Almanya’da başlıyor. Günümüzde 
Almanya, İtalya, Brezilya, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Çin olmak üzere 
5 ülkede üretim tesisi bulunan GRO-
B’UN dünya genelinde 6900 çalışanı 
bulunuyor. Otomotiv, savunma, ha-
vacılık, uzay, kalıp, medikal, enerji 
gibi sektörleri başta olmak üzere 
endüstrinin birçok farklı alanında 
kullanılan GROB; 4 ve 5 Eksen Yatay 
İşleme Merkezi üretme özelliği ile bi-
liniyor. Yetkinliği ve inovasyon gücü 
ile öne çıkan GROB, teslim tarihleri-
ne olan bağlılığı ile güven veren bir 
marka. Sanayide hassasiyet gerekti-
ren ve üretim verimliliğinin gerekli ol-
duğu alanlarda iyi bir çözüm ortağı 
olan GROB,  üretilen parçanın her 
noktasında hatasız işlem yapılmasını 
sağlıyor. Türkiye’de üretim sektörün-
de GNC Makina güvencesiyle hiz-
met veren GROB,  birçok ödülün de 
sahibi olan bir marka. 

ROBOT ENTEGRELİ 
OTOMASYON 

GROB’un bir diğer önem-
li özelliği ise robot en-
tegreli otomasyon hat 
üreticisi olması. Audi, Sko-
da, OYAK RENAULT gibi 
önemli markaların da 
üretim hatlarında tercih 
ettiği GROB, robot en-
tegrasyonu son derece 
kolay ve verimliliği yük-
sek bir şekilde kullanabi-
liyor. Sisteminde bulunan 
‘GROB-NET4 Industry’ 
teknolojisi sayesinde sa-
nayicilerin üretimin her 
aşamasını kontrol edebil-
mesini, verimlilik ölçümleri 
yapabilmesine ve gelişen 
dünya teknolojisi olan 

Edüstri 4.0’a kullanıcılarının kendini 
kolayca adapte etmesine olanak 
tanıyor. 

GROB’UN TEKNİK 
ÖZELLİKLERİ

GROB mekanik olarak; 5 eksen ya-
tay işleme merkezi olduğu için dik 

olan 5 eksen işleme merkezlerine 
göre (metalin doğasında bulunan 
şekil değiştirmeden kaynaklı) ölçüsel 
hatalara geçit vermiyor. Ayrıca ya-
tay formda olduğu için talaşın parça 
üzerinde birikmesinin önüne geçiyor. 
Tüm bunlara ek olarak GROB bir 
yatay işleme merkezi olduğundan 
spindle hareketi tabla hareketlerini 
kısıtlamıyor. Gövdenin tamamen içi-
ne kadar hareket edebilen spindle 
sayesinde maksimum parça ebatla-
rında maksimum takım uzunlukları ile 
çalışmanıza da imkan tanıyor.

PORTFOYÜNDEKİ 
MAKİNALAR

Ürün skalası oldukça geniş olan GRO-
B’un, 500x500 mm’den 800x1000 
mm’ye kadar tek palet ve çoklu 
palet sistemine sahip 4 eksen yatay 
işleme merkezleri, 380 mm çaptan 
1280 mm çapa kadar tek palet ve 
çoklu palet sistemine sahip 5 eksen 
yatay işleme merkezleri, çift spindle 
çift palet 5 eksen yatay işleme mer-
kezleri mevcut. 

Bu yıl 17 ülkede 26 yeni mağaza açma başarısı gösteren Orka Holding, yıl sonuna 
kadar aralarında İtalya, İspanya ve Dubai’nin de olduğu ülkelerde 14 mağaza daha 

açacak. Grup, yıl sonunda da 900 milyon TL ciro hedefliyor.

Orka Holding, perakende ve ihracat 
başarısının yanında üretim alanında 
yapacağı yeni yatırımlarla da gücü-
nü perçinlemeye hazırlanıyor. Orka 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Orakçıoğlu, Giresun’da ileri 
teknoloji ile donatılan ve Avrupa’nın 
sayılı üretim merkezleri arasında yer 
alan tesislerine yenisini ekleme müj-
desini vererek “Gelecek yıl Gire-
sun’da 30 milyon TL yatırımla üçüncü 
üretim tesisimizi açmayı planlıyoruz. 
Yeni yatırımımızla gömlek ve panto-
londa üretim kapasitesini iki kat arta-
cak ve 300 kişiye ek istihdam sağla-
yacağız” diye konuştu. 
Bu yıl 35.kuruluş yıldönümünü kutla-
yan Orka Holding, köklü geçmişinde 
ilk kez hem erkek hem de kadınlara 
hitap eden “ortak koleksiyon” da 
hazırladı. Damat Tween markasının 
2021/22 Sonbahar Kış koleksiyonun-
da yer alan ve “döngüsel tüketimi 
ve cinsiyetsiz stili” merkezine alarak 
oluşturulan koleksiyon, markanın tüm 
dünya mağazalarında satışa sunul-
du. 
 
Dünya Moda 
Perakendesinde Zirvede 
Kendine Yer Açtı

Orka Holding, Covid-19 salgını son-
rası dünya moda perakendesinde 
yaşanan gelişmeleri ve markalarının 
gelecek hedeflerini düzenlediği ba-
sın toplantısı ile tanıttı. Orka Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Orakçıoğlu’nun ev sahipliğinde dü-
zenlenen toplantıya, Orka Holding Eş 
Başkanı Halidun Orakçıoğlu ile Orka 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Arar da katıldı. 

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Orakçıoğlu, “Dünya moda 
endüstrisinde erkek giyim alanında 
zirvede kendine yer açan Damat 
Tween D’S Damat olarak sorumlulu-
ğumuz çok büyük. İnsan odaklı bakış 

açımızla dünyanın sürdürü-
lebilirliğine ne kadar katkı 
sunduğumuz, gelecek ne-
sillere ne ölçüde yaşanabi-
lir bir dünya bıraktığımız ve 
aynı şekilde müşterilerimizin 
yaşam tarzına getirdiğimiz 
konfor ve şıklık, bizim için en 
öncelikli hedefler” dedi. 
 
Bu Yıl Sonu Ciro 
Hedefi 900 milyon TL

Pandemi döneminde dün-
ya çapında arka arkaya 
kapanan ünlü markalara 
tanık olduklarının altını çizen 
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Orakçıoğlu, “Böylesine zor 
bir dönemde krizlere olan tecrübe-
mizin etkisiyle geçen yıl ekonomide 
yaşanan tüm olumsuzlukları en az ha-
sarla atlatırken, 2021 yılında ise glo-
bal çapta büyümemizi sürdürüyoruz. 
Yorgun ve enerjileri düşük olan mar-
kaların bıraktığı boşluğu, üretimden 
perakendeye, stok algoritmasından 
e- ticarete ve ihracata kadar her 
aşama açısından çok iyi değerlendi-
riyoruz. Bu yılki ciroda 2020 yılını yüzde 
75 geçmiş durumdayız. Orka Holding 
olarak bu yıl sonunda 900 milyon TL 
ciro hedefliyoruz. Gelecek yıl hedefi-
miz 1 milyar 100 milyon TL ciroya ulaş-
mak olacak. Halen grup bünyesinde 
2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. 
Amacımız istihdamı gelecek yıl 3 bin 
kişiye çıkarmak” diye konuştu. 
 
Giresun’a Erkek Giyimdeki 
En Büyük Yatırım Müjdesi

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye adına 
değer yaratmak üzere erkek giyimde 
sektördeki en büyük ve Avrupa’nın 
sayılı üretim yatırımının müjdesini de 
verdi. Giresun’da ilk fabrikayı 2004 
yılında, ikincisini ise 2015 yılında açtık-

larını hatırlatan Süleyman Orakçıoğ-
lu “Mevcut iki tesiste halen yirmi bin 
metrekare kapalı üretim alanında 
günlük 4 bin gömlek, bin 100 adet 
takım elbise ve bin pantolon üretim 
kapasitesine sahibiz. Toplamda 800 
kişiye istihdam sağlıyoruz. Üçüncü 
üretim tesisimizi Giresun’da Organize 
Sanayi Bölgesinde 30 milyon TL yatı-
rımla açmayı planlıyoruz. Yeni fabri-
kamızla kapasite olarak gömlek ve 
pantolon üretiminde iki katına çıkma-
yı ve 300 kişiye ek istihdam yaratmayı 
planlıyoruz” diye konuştu. 

Koleksiyonların Yüzde 30’u 
Geri Dönüşümden...

Orka Holding Eş Başkanı Halidun 
Orakçıoğlu da sürdürülebilir moda 
felsefesi ile artık koleksiyonlarının yüz-
de 30’unun geri dönüşümden oluş-
tuğunu belirterek şu bilgileri paylaştı: 
Halidun Orakçıoğlu, “Geçen yıldan 
itibaren koleksiyonlarımızın yüzde 
30’unda, geri dönüşüme kazandırı-
lan atık pet şişelerinden elde edilen 
iplikler kullanıldı. Üretimden tasarıma, 
lojistikten muhasebeye kadar tüm sü-
reçlerde kaynak kullanımını azaltmak 
üzere Sürdürebilirlik Departmanını 
kurduk”dedi.
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ORHAN TURAN: KOBİ’LERİ YARINLARA HAZIRLAMALIYIZ
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye ekonomisinin belkemiği 
olan KOBİ’leri daha güçlü yarınlara hazırlamanın zorunluluk olduğunu ifade ediyor.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Turan ile TÜRKONFED’in KO-
Bİ’lere yönelik çalışmalarını değer-
lendirdik.

KOBİ’lerimiz İçin Son 4 
Senedir Önemli Projeler 
Yürütüyoruz

TÜRKONFED olarak KOBİ’lere yöne-
lik ne tür çalışmalarınız oluyor? KO-
Bİ’lere hangi katma değerleri sunu-
yorsunuz?

Günümüzde sürdürülebilirlik her 
alanda işletmelerin ve özellikle KO-
Bİ’lerimizin ana gündeminde olması 
gereken bir odak. Ancak pande-
mi döneminde yaşanan ekonomik 
sıkıntılar, döngüsel iş modellerine 
geçişi ikinci plana atıyor. Çatısı al-
tındaki 30 federasyon ve 275 dernek 
üzerinden 40 bine yakın şirketi temsil 
eden Türkiye’nin en büyük bağımsız 
iş dünyası örgütü olarak, ekonomimi-
zin ana dinamosu olan KOBİ’lerimizi 
çağın gerektirdiği ikiz dönüşüm (diji-
talleşme ve yeşil dönüşüm) sürecine 

hazırlamak ve kapasitelerini artırmak 
için son dört yıldır yıldır önemli proje-
ler yürütüyoruz. 

Dijital Anadolu Projemiz 
2018 Yılında Başladı

Bu kapsamda üretime odaklanmış 
sektörlerin dijital dönüşümüne kat-
kı sağlamayı hedeflediğimiz Dijital 
Anadolu projemiz 2018 yılında baş-
ladı. İlk iki yılda dokuz ilde üç binden 
fazla KOBİ ile buluştuk. Pandemi 
döneminde de iki yılda 17 çevrim 
içi etkinlik ile 17 bin katılımcıya diji-
talleşme yolunda rehberlik yaptık, 
yapmaya da devam ediyoruz. Yü-
rütücülüğünü üstlendiğimiz Dijital 
Dönüşüm Merkezi ile bu zamana ka-
dar 150 KOBİ’ye dijitalleşme karnesi, 
dijitalleşme yol haritası ve iki bin saati 
aşan mentorluk desteği verdik. Üre-
tim, iç yönetm ve pazarlama-satış 
için dijitalleşme eğitimi ile KOBİ’lere 
işletmeye özel butik teknolojik çö-
zümler sunduk. Pandemi dönemin-
de çevrim içi olarak devam ettiğimiz 
DDM 2020 Programı ile de 24 farklı 
şehirden 125’ten fazla firmaya bire 
bir ücretsiz koçluk hizmeti verdik. Bir 
diğer projemiz İşimi Yönetebiliyo-
rum. KOBİ’lerin mevcut kapasitele-
rini artırmayı ve yaşam döngülerini 
sürdürülebilir kılmayı amaçladığımız 
İşimi Yönetebiliyorum ile altı ilde bin-
den fazla KOBİ temsilcisine kapasite 
geliştirme eğitimi verdik. Pandemi 
döneminde ise altı webinar ile 550 
KOBİ temsilcisine eğitim düzenledik. 
Eğitimlere katılarak kriterleri karşıla-

yan KOBİ’lere çevrim içi olarak men-
torluk, e-ticaret ve dijital pazarlama, 
ücretsiz dijitalleşme destekleri sağ-
ladık. İşimi Yönetebiliyorum Online 
Eğitim Sistemi’ni yine bu dönemde 
KOBİ’lerin erişimine açtık.

Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü 
Yarınlar

Dokuz ay süren ve Eylül ayında ta-
mamladığımız Dayanıklı KOBİ’ler, 
Güçlü Yarınlar projemiz ile de Tür-
kiye ve Suriye sermayeli KOBİ’ler 
arasında birlikte çalışma kültürünün 
geliştirilmesini hedefledik. Aynı za-
manda KOBİ’lerin afet ve pandemi 
gibi krizlere karşı dayanıklılıklarının 
artırmaya, dijital dönüşüm süreçlerini 
desteklemeye, sosyal bütünlük sağ-
lanmasına, ekonomik kapsayıcılığın 
artırılmasına ve iş gücü kaybının ön-
lenmesine katkı sunmaya odaklan-
dık.  Projede 14 eğitim seansın-
da toplam 42 saat eğitim, 952 saat 
koçluk grup ve bire bir koçluk verdik. 

Altı webinar ile hem katılımcılar hem 
de erişim sağlanan diğer izleyiciler 
alanlarında uzman konuşmacıların 
tecrübelerinden faydalanma imkânı 
buldu. Katılım şartlarını tamamlayan 
45 KOBİ’mize de dijital dönüşüm sü-
reçlerini iyileştirmeleri, altyapı eksik-
liklerini gidermeleri amacıyla 30’ar 
bin TL’lik fon sağladık. 

Yaşadığımız Olağanüstü 
Süreçte KOBİ’lerin Son 
Durumu

2021 ilk yarı değerlendirmesi çer-
çevesinde KOBİ’lerin fotoğrafını 
çekmenizi istesem bize nasıl bir 
fotoğraf verirsiniz?

TÜRKONFED olarak pandeminin ba-
şından itibaren sahada yaptığımız 
araştırmalar ile KOBİ’lerin durumunu 
ortaya koyduk. Bu yılın ilk çeyreğinde 
yayımladığımız bir araştırmaya katı-
lan firmaların yüzde 41’i krizin etkile-
rini büyük ölçüde hissettiğini, yüzde 
35’i de etkilendiğini ifade etti. Mikro 
ve küçük ölçekli işletmelerde bu etki 
yüzde 51’e kadar çıkıyor. Firmaların 
iş hacimlerinde de daralmalar de-
vam ediyor. İşletmelerin yüzde 68’i 
iş hacimlerinde yaşanan daralmaya 
dikkat çekiyor. Bu oran mikro ölçekli 
işletmelerde yüzde 70, küçük ölçekli 

işletmelerde yüzde 73’ü buluyor. Ay-
rıca bu işletmelerimizin yüzde 57’si iş 
gücü kaybı yaşadıklarını belirtiyor.

Atlatılan ve Kronikleşen 
Sorunlar Var…!

Yılsonu itibarıyla Türkiye’nin KO-
Bİ’lerini nasıl görüyorsunuz?

1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların bü-
yük ölçüde kalkmasıyla birlikte pan-
deminin işletmeler üzerindeki etkisi 
kısmen hafifliyor gibi görünse bazı so-
runların hala devam ettiğini bazıla-
rının ise kronikleştiğini görüyoruz. Ya-
şanılan kayıpların telafi edilmesi, yılın 
son çeyreğinin ve 2022 yılının iş dün-
yası açısından iyi geçmesi için mer-
kezde alınan kararların sahaya tam 
olarak yansıtılması büyük önem teş-
kil ediyor. Diğer taraftan içeride ve 
dışarıda yaşayacağımız gelişmelerin 
ülkemiz açısından pozitif bir gündem 
teşkil etmesi ve pandemi ile toplum-
sal olarak mücadele başarıya ulaş-
mamız da çok önemli unsurlar. Bu 
alanlarda başarıya ulaşırsak krizler 
karşısında dayanıklılığı yüksek olan iş 
dünyamız kayıplarını çok daha hız-
lı bir şekilde telafi edecektir. Çünkü 
tüm zorlu koşullara rağmen yaptığı-
mız araştırmalar ve üyelerimizin dav-
ranışlarında yatırım iştahında bir artış 

olduğunu gözlemliyoruz. Yüzde 56’lık 
bir oran ile iş dünyası gelecek çey-
reklerde yatırım yapacağını belirti-
yor. Yatırım planlamayanların yarısı 
ise yatırım ortamının iyileştirilmeme-
sini gerekçe gösteriyor. Yüzde 30’u 
kredi ve vade koşulları nedeniyle 
yaklaşık yüzde 20’si de yargı konu-
sunda reform beklentisi ile tercihlerini 
belirlediğini ifade ediyor. Dolayısıyla 
beklentiler karşılanır, uygun koşullar 
sağlanırsa iş dünyası ve KOBİ’lerimiz 
katma değer yaratmaya, ülkemizin 
rekabetçiliğine destek olmaya de-
vam edecektir.

KOBİ’lerin Finansmana 
Erişimi

KOBİ’lerin en başat sorunları neler-
dir, çözüm önerilerinizi de aktara-
rak değerlendirir misiniz?

Kriz dönemlerinde finansmana erişim 
işletmeler için hayati bir konu haline 
geliyor. Nakit akışı ve alacak sorun-
ları nedeniyle finansman arayışında 
olan işletmelerimiz özellikle devletten 
daha fazla destek ve katkı görmek 
istediklerini aktarıyor. Pandeminin ilk 
yılında yaşanan kredi bolluğu, bu 
yıl kredi maliyetlerindeki artış nede-
niyle KOBİ’ler için kapandı. Böyle bir 
ortamda bazı borçların ötelenmesi-
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ne dair düzenlemeler ve destekler 
önem kazanıyor. Daha kapsamlı ve 
daha uzun süreli hibe destek pa-
ketlerinin açıklanması ekonomik ve 
toplumsal hayatta rahatlama sağla-
yacaktır. KGF kredilerinin de yeniden 
ve etkin bir şekilde yatırım ve ihracat 
odaklı firmalar kapsamında devreye 
alınması özellikle üretim, istihdam ve 
ihracatta hareketliliği artıracaktır. 

Alacakların Zamanında 
Ödenmesi

Öte yandan KOBİ’lerin ‘geleceğin 
büyük firmaları’ olması önündeki en 
büyük engel alacaklarının zamanın-
da ödenmemesi. Ödemelerin AB’de 
olduğu gibi 30 güne düşürülmesi, 
kamu kurumları ile yerel yönetimle-
rin de kapsama alınmasına yönelik 
Önce Küçüğü Düşün ilkesi çerçeve-
sinde önerilerimizi karar vericiler ile 
düzenli olarak paylaşıyoruz. Halka 
açık şirketler de sene sonu yayımla-
nan bilançolarına ‘KOBİ’lere yapı-
lan ödemelerin ortalama vadesi’ni 

de ekleyerek, bunu bir sosyal fayda 
unsuru olarak kamu ile paylaşabilir. 
Genel bir çerçeve çizecek olursak, 
iklim değişikliği odaklı yeşil ekono-
miye geçişi esas alan, dijitalleşmeyi 
bir kaldıraç olarak kullanan, yeni gi-
rişimleri destekleyen, araştırma-ge-
liştirme çalışmalarının önünü açan, 
KOBİ’lerin direncini artıran ve kapasi-
telerini geliştiren, küresel ekonomide 
etkin bir aktör olmayı hedefleyen bir 
stratejinin oluşturulması gerekiyor.

‘Avrupa Yeşil Mutabakatı ve 
KOBİ’ler’

AB İklim Yasası kapsamındaki Sınırda 
Karbon Düzenlemesi (SKD) ilk etapta 
her ne kadar sanayicileri etkileyecek 
gibi görünse de aslında KOBİ’leri de 
dolaylı olarak etkileyecek. Çünkü 
Avrupa’ya ihracat yapan sanayici-
lerin en büyük tedarikçileri KOBİ’ler. 
Dolayısıyla KOBİ’lerin bu tedarik sü-
recini devam ettirebilmek veya di-
rekt olarak ihracat yapabilmek için 
SKD’nin şartlarını yerine getirmesi 

gerekiyor. Şu an sanayicilerimizin 
bu alanda çalışmalara başladıkları-
nı biliyoruz ancak KOBİ’lerde henüz 
istenilen düzeyde değiliz. TÜRKON-
FED olarak bu farkındalığı artırmaya 
yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu sü-
reci KOBİ’ler çerçevesinde değer-
lendirmek üzere geçtiğimiz Nisan 
ayında “Avrupa Yeşil Mutabakatı 
ve KOBİ’ler” başlıklı bir rapor da ya-
yımladık. Raporda KOBİ’lerin yeşil 
büyüme kapsamındaki rolleri, kar-
şılaştıkları engel ve fırsatları değer-
lendirdik. Fırsatlara bakacak olursak, 
kaynak verimliliği kanalıyla kazanı-
lan maliyet avantajı, yeni pazarlara 
erişim fırsatları ve eko-inovasyonu 
sıralayabiliriz. Yeşil ekonomiye geçiş-
te karşılaşılan en önemli engeller ise 
belirsizlik, finansal kaynakların yeter-
sizliği, farkındalık ve iş gücü eksikliği. 
Dolayısıyla bu alanlara odaklanarak 
KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecine 
uyum sağlamasına destek olmamız, 
iş dünyamızın ve ekonomimizin gele-
ceği için büyük önem arz ediyor.

HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI AKILLANDI: 
Tek Bir Mobil Uygulama İle 50 Cihaz Kontrol Edilerek İzlenebiliyor

Yüzde 100 yerli firma Bomaksan’ın yenilikçi yeni projesi BOASmart, hava temizleme 
cihazlarını inovasyon ile akıllandırdı.  2021’de ihracat rakamını en az iki katına 
çıkarmayı hedefleyen şirket yeni ürünüyle mobil uygulama üzerinden 50 cihazın 

hava kalitesini izleme ve her birini tek tek kontrol etme imkanı sunuyor.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgını sonrası normalleşme sürecin-
de insan yoğunluğunun bulundu-
ğu alanlarda temiz hava daha da 
önemli hale geldi. Tesisat Mühen-
disliği alanında sistem tasarımından 
uygulamaya, satış sonrası servisten 
bakım hizmetlerine kadar tüm süreç-
leri kapsayan çözümleriyle Bomak-
san, BOA ürün ailesini genişleterek 
aynı anda birden fazla işi yapabilen 
dinamik cihazlar tasarladı.  Salgınla 
birlikte hava temizleme cihazlarına 
olan talebin arttığını vurgulayan Bo-
maksan Pazarlama Direktörü K. Burak 
Boysan, özellikle iç pazarda ciddi bir 
ivme yaşandığını söyledi. Yılın ilk beş 
ayı itibarıyla yılsonu hedeflerinin yarı-
dan fazlasını gerçekleştirdiklerini be-
lirten Boysan, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Artık üretici ve tüketici daha 
da bilinçlendi. Beklediğimizden daha 
iyi iş sonuçları alıyoruz. 2021 yılı iç pa-
zarda ciddi bir taleple başladı. İlk beş 
ayda yıl sonu hedefimizin yarısından 
fazlasını gerçekleştirdik. Geçen yıla 
oranla yüzde 100’lük bir artıştan bah-

sedebiliriz. Bu süreçte iki yeni ürünün 
Ar-Ge çalışmalarını da bitirdik. Bu yıl 
Ar-Ge’ye ayırdığımız pay, geçen yılın 
aynı dönemine göre yaklaşık dört kat 
arttı. Yakın zamanda BOA ürün aile-
sini genişletmek ve alternatif hava 
temizleme teknolojileriyle donatmak 
adına Ar-Ge çalışmalarımızı hızla sür-
düreceğiz.”

Üretim Dört, İhracat İki 
Katına Çıkacak

Temiz hava dolaplarına özellikle yurt 
dışından yoğun bir talep olduğuna 
dikkat çeken Bomaksan Pazarlama 
Direktörü K. Burak Boysan, 2021’de 
yeni fabrikaya taşınacaklarını ve üre-
tim kapasitelerini 4 kat artıracaklarını 
açıkladı. 2020 yılı ihracat rakamlarını 
bu yıl iki katına çıkarmayı hedefle-
diklerini sözlerine ekleyen Boysan; 
“Almanya, Fransa, Çekya, Libya, Slo-
venya, Özbekistan, Kazakistan, Fas, 
Cezayir, Kenya, Belçika, İsrail, Polon-
ya, Portekiz, İtalya ve İngiltere başta 
olmak üzere toplam 15’in üzerinde 

ülkeye ihracatımız var. AB ülkeleri 
başta olmak üzere Rusya, Türk Cum-
huriyetleri ve ABD pazarı da radarı-
mızda bulunuyor. 2021’de de ihracat 
rakamlarımızı en az 2 katına çıkarma-
yı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.  

Uzaktan İzleme İmkanı 
Sunuyor

35 yıldır endüstriyel tesislerin toz, gaz 
ve duman problemlerine yönelik 
çözümler tasarlayan Bomaksan’ın 
geliştirdiği “BOAsmart” ürün ailesi, iç 
ortam kalitesini anlık olarak izleyerek 
gereken hava temizleme ihtiyacına 
yönelik otomatik çözümler sunuyor. 
Wifi ve gelişmiş aplikasyonla prog-
ramlanabilen ürün, işletme veya 
okullarda bulunan 50 cihaza kadar 
hava kirliliği seviyesini izleyebilme im-
kanı tanıyor. 
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Sanayiplatformu KOBİ’lerin Gelişmesini Hedefliyor

Sanayiplatformu.com 
Kurucu Ortağı Lale 
Yumrukçal, KOBİ’lere 
yönelik geliştirdikleri 
çalışmaları anlattı.

Sanayiplatformu.com Kurucu Ortağı 
Lale Yumrukçal, “Türkiye’nin sektör 
odaklı dijital organize sanayi bölgesi 
sanayiplatformu.com, KOBİ’lerin iç ve 
dış ticaretinin geliştirilmesini sağlamak 
amacıyla kurduğumuz bir B2B iletişim 
ağı. Makine imalatı, talaşlı imalat ve 
diğer işçilikler, malzeme ve hırdavat 
sektörleri kapsamında organize sa-
nayi bölgesini dijital alana taşıyan 
platformumuz, işlerini büyütmek iste-
yen imalatçı ve tedarikçilerin bu ko-
nudaki arama derdine son vererek 
zaman kaybını ortadan kaldırıyor. Bu 
4 sektör rutin faaliyetleri için birbirin-
den sürekli tedarik sağlayan sektörler, 
aynı zamanda diğer sektörler için de 
tedarikçi konumunda oluyorlar. Bu 
anlamda birbiriyle ilişkili olan dört ana 
sektördeki firmaları buluşturduğumuz 

sanayiplatformu.com ile tamamen 
bu dört sektör özelinde uzman hizmet 
sunuyoruz. Platformumuzda adeta 
bir sanayi çarkı oluşturan bu dört ana 
sektör altında detaylı bir sektör-ürün 
ağacı bulunuyor. Makine imalatçıla-
rı; talaşlı imalatçılarla, malzemecilerle 
ve hırdavatçılarla çalışıyor, onlardan 
tedarik sağlıyor. Bu kendi içinde bir 
çark. Ayrıca dışarıdaki farklı sektörler-
deki alıcılar ise bu 4 sektör ile ticaret 
sağlıyor. Platformumuz işte bu sektör-
lerdeki imalatçılar ile tedarikçileri bu-
luşturuyor, talep-teklif yönetimi yap-
malarını sağlıyor, böylece ticaretlerini 
büyütme fırsatı sunuyor. Son tüketici-
ye ürün satan firmalar platformumuz-
da yer almıyor.  

Potansiyel Alıcılara Ulaşın

Sanayiplatformu.com bir e-ticaret 
sitesi değil. Yani sistemimizde doğ-
rudan ürün satışı yer almıyor, ancak 
üye firmalar satmak istedikleri ikinci el 
makinelerini ya da âtıl stok ve ürün-
lerini burada sergileyerek potansiyel 
alıcılara ulaşabiliyor. Platformumuzun 

diğer bir özelliği ise kariyer havuzu 
oluşturmak için gerekli alt yapıyı sağ-
laması. Yani firmalar iş ilanı yayınla-
yabildiği gibi bireysel üyeler de kendi 
özgeçmişleriyle iş arayışlarını duyura-
biliyor. 

Sistemimiz iki farklı üyelik modeli üze-
rinden ilerliyor. Bunlardan ilki olan 
standart üyelik, ayrıntılı firma sayfası 
oluşturmayı, ilgili kategorilerde teda-
rikçi listesinde yer almayı ve ürün ka-
taloğunu yüklemeyi sağlıyor. Ayrıca 
talep havuzunu görme, 10 adet teklif 
verme, direkt olarak firmasına özel 5 
adet talep alabilme gibi avantajları 
da bulunuyor. Premium üyeler ise yine 
ayrıntılı firma sayfası oluşturabildiği ve 
ürün kataloğunu yükleyebildiği gibi 
kategori ağacında ve arama listele-
rinde öncelikli şirket görünümü hakkı 
elde ediyor, tekliflere sınırsız cevap 
verebiliyor ve sınırsız talep alabiliyor. 
Bunlara ek olarak kampanyalı stok 
fazlası ürünlerini ve ikinci el makine-
lerini depo/ikinci el satışı için sergile-
yebiliyor. İş ilanlarını yayınlayabiliyor, 
yeni ürün/iş haberi ve firma duyurula-
rını yayınlayabiliyor” dedi. 

Organize Sanayi Bölgesini 
Dijital Alana Taşımayı 
Amaçlıyoruz

Sanayiplatformu.com’un amacı, he-
defleri nelerdir? Bu fikir nereden çıktı?
Aslına bakarsanız bu girişimin hika-
yesi 12 yıl öncesine dayanıyor. KOBİ 
ölçeğindeki pek çok firmanın dijital 
dünyada daha da fazla yer alması 
ve imalatçı firmaların doğru ya da 
alternatif tedarikçiye kolay bir şekil-
de ulaşması ve ticaretlerini büyüt-
meleri için model arayışımız vardı. 
Eşim Kaan Yumrukçal, dede mesleği 
olan sanayiciliği Türkiye’de farklı bir 
noktaya konumlandırmak için bu gi-
rişim fikrini ortaya koydu. Ben ise ağır-
lıklı erkek egemen sanayi sektörün-
de kadın bir girişimci olarak, bu fikri 
projeye dönüştürme, uygulama ve 
yönetme aşamasında rol aldım. 20 
yıllık profesyonel iş hayatım boyunca 
pazarlama yöneticiliği, markalaşma, 
ürün-portföy yönetimi ve stratejisi ve 
son 10 yıldır ise dijital iletişim alanların-

da edindiğim tecrübelerimi buraya 
aktardım. Ekip olarak titiz bir araştırma 
ve analiz süreci sonunda sanayiplat-
formu.com’u hayata geçirdik. Plat-
formumuzun temel amacı; makine 
imalatı, talaşlı imalat ve diğer işçilikler, 
malzeme ve hırdavat sektörleri kap-
samında organize sanayi bölgesini 
dijital alana taşıyarak sektörün tüm 
paydaşları için bir buluşma noktası 
yaratmak. Platformumuz dört sektör 
özelinde sanayi rehberi, bilgi portalı 
ve en önemlisi imalatçı ve tedarikçi-
ler arasında iş ve iletişim sağlayan bir 
alan sunuyor. Tedarikçilere bilinirlik ve 
müşteri kazanmaları için kendilerini 
tanıtma imkânı tanıyor. Geniş firma 
listesi ve bilgi portalı özelliğimizle kısa 
zamanda sanayi dünyasının en etkin 
çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.

KOBİ’lerin Ticari Faaliyetlerini 
En Efektif Şekilde 
Sürdürmelerini Sağlayacağız

KOBİ’lere ne gibi faydanız olacak, 
KOBİ’lere nasıl bir vizyon katacak-
sınız?

KOBİ’ler ülkemizdeki girişimlerin yüz-
de 99,8’ini oluşturan çok büyük bir 
ekosistemi temsil ediyor. Bu noktada 
KOBİ’lerin kalkınması, sanayinin kal-
kınması anlamına geliyor. Bizim ama-
cımız ise sanayiplatformu.com ile 
KOBİ’lerin ticari faaliyetlerini en efektif 
şekilde sürdürmelerini sağlayacak di-
jital bir kaynak bulma ağı yaratmak. 
Şöyle ki; zaman ve kaynak tasarrufuy-
la verimli satın alım yapmak isteyen 
imalatçı firmalar ve ticaretlerini bü-
yütmek isteyen tedarikçi firmaları bir 
araya getiren platformumuz, günler-
ce organize sanayi bölgesi gezerek 
ya da aradığı ürün için internette ara-
ma motorlarında uzun zaman harca-
yarak en iyi iş ortağını bulma çabasını 
ortadan kaldırıyor. Hem imalatçılar 
hem de tedarikçiler özelinde birçok 
avantajı bir araya getiren platfor-
mumuz; endüstriyi bilgilendiren, des-
tekleyen ve güçlendiren çözümler 
yaratmak için endüstriyel satın alma 
sürecini her iki taraf için de kolaylaş-
tırıyor. 

KOBİ’lerin Kalkınmasındaki 
En Önemli Rolü Dijitalleşme 
Üstleniyor

Bugün KOBİ’lerin kalkınmasındaki en 
önemli rolü dijitalleşme üstleniyor. 
KOBİ’lerin dijitalleşme yatırımlarına 
hız kazandıran platformumuz, aynı iş 
kolundaki firmaların olduğu alanda 
yer almak ve doğrudan imalatçının 
karşısına çıkmak için uygun alt yapıyı 
sunuyor. Özel firma sayfasıyla tanıtım 
avantajı sağlayan platformumuz bu 
özelliği sayesinde KOBİ’lerdeki dijital-
leşme sürecine de ivme kazandırı-
yor. Sanayiplatformu.com, şirketlere 
kendilerine özel firma sayfası açma 
imkânı da sunuyor. Şirketler sana-
yiplatformu.com uzantılı bu sayfaları 
web sitesi olarak müşterileri ya da 
potansiyel müşterileriyle paylaşabili-
yor. Böylece web sitesi olmayan ya 
da aktif olarak kullanmayan firmalar 
için bu hizmeti de sağlamış oluyoruz. 
İşlerini büyütmek isteyen imalatçıların 
aradığı ürünü üreten ve/veya satan 
doğru firmalar listesine bir arada, gü-
venli şekilde, zaman kaybı olmaksızın 
tek yerden ulaşmasını sağlayan sana-
yiplatformu.com, ürün/hizmet talebi 
yaratarak firmaların imalatçıya ulaş-
masını kolaylaştırıyor. Satın almacı, 
aynı anda tek bir talep formuyla sa-
dece aradığı işi yapan firmalara tek 
tuşla talebini iletebiliyor. Tedarikçiler 
ise platforma üye oldukları sürece ta-
leplere cevap verebiliyor ve görünü-
mün yanı sıra bilinirlik sağlıyor. Üstelik 
firmalar platform üzerinden talep ve 
teklif yönetimi sağladıklarında, kayıtlı 
bir satın alma süreci yürütmüş oluyor. 
Deneyimi yeniliğe entegre eden bir 
platform olarak, bizimle yola devam 
eden KOBİ’lerle global ölçekte bir 
başarı elde etmek için var gücümüz-
le çalışacağız. Bu kapsamda ticareti-
ni büyütmek, iş hacmini genişletmek, 
en doğru imalatçı veya tedarikçiye 
zaman kaybetmeden ulaşmak ve 
nokta atışı sonuçlara erişmek isteyen 
KOBİ’leri platformumuza bekliyoruz. 
Kısa vadede platformumuzu yurt dı-
şına açmak üzere de çalışmalarımız 
devam ediyor. Buradaki amacımız 
imalatçılarımızı yurt dışındaki alıcılar 
ile buluşturmak, ihracatlarını artırmak.

Hammadde Tedariği ve 
Enerji Kaynakları

Platform olarak Türkiye sanayisinin 
gelişimini, açmazlarını nasıl görü-
yorsunuz? Platform olarak sana-
yimize yönelik ne gibi raporlarınız 

var?

Ekonomilerin kaldıraç görevini gören, 
ülkelerin kalkınmalarında belirleyici 
bir rol üstlenen ve gelişimlerini domine 
eden sanayi ekosisteminin gelişmesi, 
21. yüzyılın en önemli gündem konu-
larının başında geliyor. Bu noktada 
ülkemiz; büyüme ivmesini sürekli ko-
ruması, gelişime açık ve potansiyeli 
yüksek olması, genç nüfusu, eşsiz je-
opolitik konumu, önemli ticaret yolla-
rına yakın olması gibi pek çok özelliği 
sayesinde oldukça önemli bir sanayi 
bölgesi konumunda.  Tüm bu özellik-
lere rağmen yine de sanayimizin bazı 
açmazları mevcut. Özellikle de ham-
madde tedariğinde yaşanan zor-
luklar, enerji kaynakları konusundaki 
sıkıntılar, nitelikli iş gücü ve sermaye 
yetersizliği, kırılgan dengeler gibi un-
surlar sanayimiz üzerinde etkili olabili-
yor. Ülkemiz, hala gelişmekte olan bir 
ülke olduğu için küresel çalkantılar ve 
ekonomik belirsizliklerden etkilenebili-
yor. Bu noktada ekonomik ve sosyal 
alanlarda yaşanan değişimler, sana-
yinin de daha bütüncül bir anlayışla 
değerlendirilmesini gerekli kılıyor. Bu 
noktada hem devletimizin hem de fir-
maların iş birliğine açık, global bir viz-
yon belirlemesi yakaladığımız ivmeyi 
daha yukarıya taşıyacaktır. Aynı za-
manAda makine imalatçılarımızın ye-
terli donanım, bilgi ve üretim gücüne 
sahip olmasına rağmen, bir kısmının 
yurt dışına yeteri kadar açılamadığını 
da biliyoruz. İşte biz bu anlamda da 
imalatçı ve tedarikçilere kaynak sağ-
lamayı hedefliyoruz. 

KOBİ’lerimizin Kalkınmasını 
Amaçlıyoruz

Sanayiplatformu.com olarak çıktığı-
mız yol yeni olsa da tecrübelerimiz 
çok köklü. Amacımız, sanayinin dört 
kolu için en iyisini sunmak ve KOBİ’le-
rin kalkınmasını sağlayarak sanayi-
mizin başarısını global bir vizyona 
taşımak. Uzman kadromuz, titizlikle 
yürüttüğümüz operasyonel süreçleri-
miz ve güçlü iş birliklerimiz ışığında yol 
alarak kısa zamanda sanayi ekosis-
teminin en etkin çözüm ortağı olmak 
için çalışıyoruz. KOBİ’lerimizi, iş süreç-
lerini kolaylaştıracak sistemimizi keş-
fetmeleri için sanayiplatformu.com 
sitemize bekliyoruz.  
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Enerjisa Enerji ve Brisa, Türkiye’de Elektrikli Araçlar İçin 
Hızlı Şarj İstasyonu Sayısını Artırmayı Hedefliyor 

Enerjisa Enerji’nin çoğunluk hisse-
sine sahip olduğu, Türkiye’nin ilk 
ve en hızlı elektrikli şarj istasyonu 
ağı Eşarj ile müşterilerine kesintisiz 
yolculuk deneyimi sunmak üzere 
sektöre öncülük eden lastik sek-
törü lideri Brisa’nın iş birliği kapsa-
mında şu ana kadar 8 adet hızlı 
elektrikli şarj istasyonu devreye 
alındı. Brisa’nın hızlı bakım servis 
zinciri Otopratik mağazalarında 
devreye alınan istasyon sayısının 
yıl sonuna kadar, tamamıyla hız-
lı şarjı destekleyecek şekilde 17 
adete çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye genelinde 251 lokasyonda 468 
soketli araç şarj istasyonu ağı ile en 
hızlı şarj istasyonu haline gelen Eşarj ile 
müşterilerine kesintisiz yolculuk dene-
yimi sunmayı hedefleyen lastik sektörü 
lideri Brisa arasında, 2019 yılında anlaş-
ma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında 
Brisa, seçili hızlı bakım ve servis zinciri 
Otopratik mağazalarında elektrikli araç 
şarj istasyonları açmaya başladı.  Bu 
kapsamda bugüne dek İstanbul, Bur-

sa, Denizli, Antalya, Tekirdağ, Trabzon 
ve Adana illerindeki Brisa Otopratik 
mağazalarında toplam 8 adet istasyon 
hizmet vermeye başladı. Brisa ve Eşarj, 
elektrikli araç kullanımının yaygınlaş-
masında önemli bir ihtiyaç olan bu is-
tasyonların sayısını gerçekleştirilen yeni 
anlaşma ile yıl sonuna kadar 17 hızlı 
istasyona çıkarmayı hedefliyor. Ülkemiz-
deki hibrit ve elektrikli araç sayısının son 
dönemdeki yükselişi sonrasında taraflar 
arasında gerçekleştirilen anlaşma dahi-
linde, hizmet verilen lokasyon sayısının 
önümüzdeki günlerde Mersin, Ankara, 
Amasya ve Diyarbakır illerindeki Otop-
ratik noktalarının da eklenmesi ile 17 
adete, varolan soket sayısının yaklaşık 
50 adete çıkarılması hedefleniyor.
  
Pınar: 150 Bin Kez Şarjlanma 
Sayısına Ulaşan İlk Şarj 
İstasyonu Şirketiyiz

Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Pınar konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada artan elekt-
rikli araç sayısının bu anlamdaki hizmet 
ağının da artışına sebep olduğunu be-
lirterek, “150.000 kez şarjlanma sayısına 

ulaşan ilk şarj istasyonu şirketi olarak, 
gerçekleştireceğimiz iş birlikleri ile bu sa-
yının katlanarak artmasını hedefliyoruz. 
Elektrikli araç piyasasının hareketlen-
mesi ve yollardaki elektrik araç sayısının 
günden güne artmasına paralel olarak 
bu alandaki yatırım ve çalışmalarımızı 
sürdürmeye devam edeceğiz” dedi 

Kürkçü: Müşterilerimize 
Kesintisiz Bir Yolculuk 
Deneyimi Sunmak Üzere 
Çalışmalarımızı Hızlandırıyoruz

Yapılan işbirliği ile ilgili görüşlerini akta-
ran Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, “Eşarj 
ile elektrikli araçlar için şarj çözümü 
sunmak üzere güçlerimizi birleştirdik. 
Kapsamlı bir saha araştırması ve altyapı 
çalışmasının ardından, müşterilerimizin 
her türlü servis ve bakım ihtiyacını tek 
noktadan karşıladığımız Otopratik ma-
ğazalarımızda Eşarj hizmetimizi de yay-
gınlaştırmaya başladık. Özellikle yüksek 
teknolojili ve hızlı şarj etme kapasitesine 
sahip istasyonlarla, elektrikli araç tercih 
eden kullanıcılara yüksek kalitede hiz-
met sunuyoruz” dedi.

Çiğdem Üstgül Yazdı: Yurtdışından Elde Edilen İştirak 
Kazançları İstisnası

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesi-
nin birinci fıkrasının (b) bendinde, kurumların 
yurt dışında elde ettikleri iştirak kazançları belli 
şartların yerine gelmiş olması şartıyla kurumlar 
vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre yurt 
dışından elde edilen iştirak kazançlarının istis-
na şartları 6 madde de toplanmıştır;

1. İştirak Edilen Kurumun Tam Mükellef 
Statüsünde Olmaması 
Kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki 
iştiraklerinden elde ettikleri kazançların, ku-
rumlar vergisinden istisna olabilmesi için işti-
rak edilen kurumun kanuni ve iş merkezinin 
Türkiye’de bulunmaması gerekmektedir. 

2. İştirak Edilen Kurumun Sermaye Şirketi 
Mahiyetinde Olması  
Kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı iştiraklerinden 
elde ettikleri iştirak kazançlarının kurumlar vergisinden is-
tisna olabilmesi için iştirak ettikleri kurumun anonim veya 
limited şirket mahiyetinde olması gerekmektedir. 

3. İştirak Edilen Yabancı Kurumun Sermayesine 
En Az %10 Oranında İştirak Edilmesi 
Gerekmektedir. 
Yurt dışı iştirak kazançlarının kurumlar vergisinden istisna 
olabilmesi için iştirak edilen yabancı kurumun ödenmiş 
sermayesine en az %10 oranında iştirak edilmesi gerek-
mektedir.

4.Kazancın Elde Edildiği Tarih İtibariyle İştirak 
Payının Kesintisiz Olarak En Az Bir Yıl Süreyle 
Elde Tutulması Gerekmektedir. 
Buna göre iştirak kazancı elde edilen yabancı kuruma, 
kazancın elde edildiği tarih itibariyle kesintisiz en az bir 
yıl süre ile iştirak edilmesi gerekmektedir. (Rüçhan hakkı 
kullanılmak suretiyle veya yurtdışı iştirakin iç kaynakların-
dan yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen 
iştirak payları için sahip olunan eski iştirak paylarının elde 
edilme tarihleri esas alınır.)

5.İştirak Edilen Kurumun Faaliyette Bulunduğu 
Ülke Vergi Kanunları Uyarınca En Az %15 
Oranında Gelir ve Kurumlar Vergisi Benzeri 
Toplam Vergi Yükü Taşıması Gerekmektedir. 
Kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki yabancı 
kurumlardan elde etmiş oldukları iştirak kazançlarının ku-
rumlar vergisinden istisna olabilmesi için iştirak edilen ku-
rumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarın-

ca en az %15 oranında,  iştirak edilen yabancı 
kurumun esas faaliyet konusunun finansman 
temini veya sigorta hizmetlerinin sunulması ya 
da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, 
iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu 
ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye’de 
uygulanan kurumlar vergisi oranında, gelir 
ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü 
taşıması gerekmektedir.

Vergi yükü; kanuni veya iş merkezinin bulun-
duğu ülkede ilgili dönemde tahakkuk eden to-
plam gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin, 
bu dönemde elde edilen toplam dağıtılabilir 
kurum kazancı ile tahakkuk eden kurumlar ver-

gisi toplamına oranlanması suretiyle tespit edilebilecektir. 

Vergi yükü hesaplanırken, kurumlar vergisi düştükten 
sonra kalan toplam dağıtılabilir kurum kazancının tespit 
edilmesi gerekmektedir. İşletmede bulunan ancak 
karşılık veya yedek akçe olarak ayrılan kazanç tutarları 
da dağıtılabilir karın bir unsuru olarak kabul edilecektir. 

Buna karşılık bulunduğu ülke mevzuatı uyarınca vergiye 
tabi kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmeyen 
ancak fiilen yapılmış olan gerçek mahiyetteki giderler 
nedeniyle dağıtılabilir kazançta azalmaya yol açan un-
surlar, dağıtılabilir kurum kazancının tespitinde dikkate 
alınabilecektir.  

6.İştirak Kazancının Türkiye’ye Transfer Edilmesi 
Gerekmektedir 
Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan kurumlar ver-
gisi mükelleflerinin yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri 
kazançların kurumlar vergisinden istisna olması için söz 
konusu kazançların, elde edildikleri hesap dönemine il-
işkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin 
sonuna kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması gerek-
mektedir. 

Türkiye’ye bu süre içinde transfer edilmeyen yurt dışı işti-
rak kazançları, daha sonraki yıllarda Türkiye’ye transfer 
edilse dahi anılan istisnadan yararlanamayacaktır.
Geçici vergi dönemleri açısından, iştirak kazançlarının il-
gili geçici vergi dönemine ait beyannamenin verileceği 
tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi halinde, bu 
geçici vergi döneminden itibaren istisnadan yararla-
nabilmesi mümkün olacaktır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki Türkiye’ye transfer edilen yurt 
dışı iştirak kazançlarının kanunen Türk Lirasına çevrilmesi 
zorunluluğu bulunmaktadır.

Çiğdem Üstgül - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
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KASTAMONU ENTEGRE VE HAN TÜMERTEKİN 
VENEDİK’TE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

PTT, “YEŞİL LOJİSTİĞE” BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Ağaç bazlı panel sektörünün yarım 
asırlık global markası Kastamonu En-
tegre, Venedik Bienali 17. Uluslararası 
Mimarlık Sergisi’nde yer alan, mimar 
Han Tümertekin ve Proje Ortakları’na 
ait “Yan Yana” (Side by Side) proje-
sinin destekçisi oldu. Bienalin “Birlikte 
Nasıl Yaşayacağız?” temalı ana sergisi 
kapsamında hayata geçirilen eser, in-
sanları daha önce bulunmadıkları yer-
lerde yan yana getirmenin olanaklarını 
ve potansiyellerini tartışmaya açıyor.

DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ’NDE 
ANLAMLI İŞBİRLİĞİ

Mimar Han Tümertekin’in projesine 
verdikleri desteği Dünya Mimarlık Gü-
nü’nde açıklayan ve tüm mimarların 
bu özel gününü kutlayan Kastamonu 
Entegre CEO’su Haluk Yıldız, Venedik 
Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde 
Türkiye’den bir mimarın ilk kez yer al-
masının çok büyük bir gurur olduğunu 
belirterek, “Türkiye’de mimarlık kültürü-
nün geliştirilmesine ve dünyada temsil 
edilmesine destek vermeyi misyonu-
muz olarak görüyoruz. Kastamonu En-
tegre’nin en önemli üretim üslerinden 
birinin yer aldığı İtalya’da, dünyaca 
ünlü mimarımız Han Tümertekin’le bir-
likte mimarlık ve sanat sahnesine çık-

mak bizim için bir onurdur” dedi. Ulus-
lararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından 
bu yılki Dünya Mimarlık Günü için “Sağ-
lıklı Bir Dünya İçin Temiz Çevre” teması-
nın seçildiğini de hatırlatan Yıldız şunları 
söyledi: “Mimari tasarımların; insanlara 
kaliteli yaşam alanları sunmanın ve 
şehre estetik katmanın ötesinde çev-
resiyle dost bir birliktelik içinde olması 
gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Han 
Tümertekin ve Proje Ortakları’nın ese-
rinde nasıl ki insanların birbiriyle yan 
yana durmasının imkânlarını ve ola-
sılıklarını tartışmaya açıyorsa, biz de 
doğayla ve diğer canlılarla yan yana 

durduğumuz bir mimarinin şartlarını her 
zaman zorlamalıyız. Kastamonu Enteg-
re olarak sürdürülebilirlik odaklı üreti-
mimizle ve doğa dostu ürünlerimizle 
bu yönde de elimizden gelen gayreti 
gösteriyor ve daha fazlasını yapmak 
için çalışıyoruz.”   

İSTANBUL’DAN VENEDİK’E 
UZANAN TASARIM 
YOLCULUĞU; “YAN YANA” 

İçinde bulunduğumuz koşullarda daha 
da anlamlı hale gelen “Yan Yana” 
projesine verdikleri destek için Kasta-
monu Entegre’ye teşekkürlerini sunan 
Han Tümertekin, “Farklı insan grupları-
nı yeni biçimlerde yan yana bir araya 
getirmek ve öngörülemeyen karşılaş-
malara olanak sağlamak heyecan 
verici bir tasarım konusuydu. Pandemi 
öncesinde çalışmaya başladığımız bu 
proje, Venedik Bienali’nde yerini alana 
kadar çok çeşitli aşamalardan geçti. 
İlhamını İstanbul’un eşsiz coğrafyası-
na özel kentsel hareketlilikten, geçiş 
alanlarından ve günlük seyahatlerden 
alan ‘Yan Yana’, insanları daha önce 
bulunmadıkları yerlerde yan yana ge-
tirmenin olanaklarını ve potansiyelleri-
ni tartışmaya açıyor. Venedik’te, yine 
bir su kenarında ziyarete açılan bu 
mekânsal müdahalenin, İstanbul’un 
bağlamsal bir yeniden yorumlaması 
olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

PTT doğa dostu 
uygulamarı ile atık 
kaynaklı sera gazı 
salınımını azaltıyor. PTT 
AŞ Genel Müdürü Hakan 
Gülten, “Faaliyetlerimiz 
neticesinde 
kurumumuzda oluşan 
atıklardan kaynaklı 
sera gazı salınımlarının 
azaltılmasını sağlıyoruz. 
Yürüttüğümüz bu 
çalışmalar, Avrupa Kamu 
Posta İşletmecileri Birliği 
(PostEurop) tarafından 
her yıl oluşturulan ‘En 
İyi Sosyal Sorumluluk 
Broşürü’ içerisinde 2020 
yılının iyi uygulamaları 
arasında yerini aldı. 
Posta ve kargo 
dağıtım hizmetlerinde 
kullandığımız tüm 
ambalaj malzemelerimiz 
yüzde 100 geri 
dönüştürülebilir ve 
renklendirmelerde 
faydalandığımız 
materyaller ise suda 
çözülebilir özellikte” 
dedi.
Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’nın 
12’ncisi bu yıl 25 binden fazla katı-
lımcıyla gerçekleştirildi. Şûrada, Sür-
dürülebilir Lojistikte İnovasyon, Yeni 
Trendler ve Yeşil Lojistik Uygulamala-
rı oturumunda konuşan PTT AŞ Ge-
nel Müdürü Hakan Gülten, PTT’nin 
geleceğin önemli çözümleri arasın-
da görülen Yeşil Lojistik alanına bü-
yük önem verdiğini söyledi.  Gülten, 
dünyanın büyük bir hızla yeni tekno-
lojiler geliştirdiği bir dönemde lojistik 

sektöründeki dinamiklerin de değişi-
me uğradığını belirterek şu ifadeleri 
kullandı: “Perakende satış, E-ticare-
tin hayatımıza girmesiyle lojistik sek-
törleri için bir dönüm noktası oldu. 
Öncesinde tedarikçiler arasında bir 
köprü görevi üstlenen sektörümüz, 
bugün son tüketiciye kadar mal ve 
hizmet sağlanmasına aracılık eder 
hale geldi. Lojistik ve kargo sektörü, 
bugün doğuyu batıyla, kuzeyi gü-
neyle buluşturan en dinamik ağı kur-
muş durumda. Dünya çapında da 
bu hizmetlerden kaynaklanan kar-
bon salınımının azaltılabilmesi için 
PTT Ailesi olarak çevre dostu projele-
re önem veriyor ve bu kapsamdaki 
projelerimizi hayata geçiriyoruz.” 

PTT, ÇEVRE DOSTU 
PROJELERLE GELECEĞE 
UMUTLA BAKIYOR

PTT’nin çevre dostu projeleriyle ge-
leceğe umutla baktığını kaydeden 
Gülten, bu kapsamda hayata geçir-
dikleri projelerle ilgili konuştu. Çevre 
kirliliğini azaltan, pratik hizmet sun-
mayı sağlayan doğa dostu elektrikli 
scooterları 2021 Haziran ayından 
itibaren İstanbul’da dağıtım hizmet-

lerinde kullanmaya başladıklarını 
ifade eden Gülten, bu araçlarla 3 
ayda yaklaşık 450 bin gönderiyi sa-
hiplerine ulaştırdıklarını vurguladı. 
Gülten, “Dağıtım sürecimizde kul-
landığımız elektrikli scooterlarımızın 
sunduğu verimlilik konusunda saha-
dan olumlu geri dönüşler alıyoruz.  
Ayrıca, Şirketimizde kullanılan araç-
ların, binde 5’inin hibrit araçlardan 
seçilmesi yönünde aldığımız kararla 
da karbon salınımı konusunda gös-
terdiğimiz hassasiyetle faaliyetlerimi-
ze devam ediyoruz” dedi. 

SIFIR ATIK PRENSİBİ İLE 
TEMİZ BİR GELECEK İNŞA 
EDİYORUZ

Çevre Kanunu kapsamında, Sıfır 
Atık Yönetmeliği ile pek çok kurum 
ve kuruluş gibi PTT’nin de önemli fa-
aliyetlerde bulunduğunu kaydeden 
Gülten, 2018 yılından bu yana 3 bin 
tonun üzerinde tehlikeli ve tehlikesiz 
atık biriktirerek belediyelere veya li-
sanslı geri dönüşüm firmalarına tes-
lim ettiklerini ve bu kapsamda ülke 
ekonomisine katkı sağladıklarını ifa-
de etti. 
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PESA, Tasarım Süreçlerini Hızlandırmak için Dassault 
Systèmes’in 3DEXPERIENCE Platformunu Seçti

3DEXPERIENCE platformunun kullanıma alınması, PESA’nın dijital dönüşümünün bir 
parçası… Platform, tasarım sürecinde PESA’nın ekipleri arasında sorunsuz, gerçek 
zamanlı iş birliğini mümkün kılacak. PESA, endüstri standartlarına uygun, müşteri ihti-

yaçlarına göre uyarlanmış yenilikçi ürünler yaratabilecek.

Dassault Systèmes, Polonyalı vagon 
üreticileri arasında lider olan PESA 
Bydgoszcz SA’nın tasarım süreçleri-
ni optimize etmek ve yeni ürünlerin 
pazara çıkış süresini önemli ölçüde 
kısaltmak için 3DEXPERIENCE platfor-
munu seçtiğini duyurdu. 3DEXPERIEN-
CE platformunun ürün geliştirme ala-
nında uygulanmasına yönelik 3 yıllık 
sözleşme imzalayan PESA, bu adımın 
dijital dönüşüm süreçlerinin bir par-
çası olarak atıldığını açıkladı. 1851 
yılında kurulan PESA Bydgoszcz SA, 
Polonya’nın önde gelen elektrikli ve 
dizel tren, lokomotif ve tramvay üre-
ticisi. PESA ürünleri, Polonya’nın tüm 
bölgelerinde ve diğer pek çok ülke-
de milyonlarca yolcu tarafından kul-
lanılıyor. PESA ürünleri Kazakistan’ın 
demiryolu hatlarından, Moskova’nın 
tramvay güzergahlarına, Orta Avru-
pa’daki bir dizi şehirden Çek Cumhu-
riyeti, Almanya ve İtalya’daki bölge-
sel bağlantılara kadar pek çok yerde 
hizmet veriyor. PESA ürünlerinin ta-
sarımları ise, 250’yi aşkın mühendisin 
çalıştığı Araştırma ve Geliştirme De-
partmanı’nda gerçekleştiriliyor. Tüm 
ürünlerin geliştirilmesi, araçlar kulla-

nıma hazır hale gelene ve PESA’nın 
kendi demiryolu test hatlarında test 
edilene kadar tamamen PESA Byd-
goszcz SA bünyesinde yürütülüyor.

MALİYET YÖNETİMİ

Bütün bu çalışmalar çok geniş bir 
ekip tarafından yürütüldüğü için, 
PESA sorunsuz ve gerçek zamanlı iş 
birliğini mümkün kılacak bir çözüme 
gerek duyuyor. Bu tasarım aşamasın-
da; ürün geliştirme süreçleri üzerinde 
sistematik denetim, verimli veri ve 
erişim yönetimi, proje maliyetlerini ve 
garantileri etkileyen ayrılmış ve par-
çalanmış veri miktarının azaltılması 
gibi ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. PESA’nın 
diğer ihtiyaçları ise, katı endüstri yö-
netmeliklerine uyumun sağlanmasını 
ve çevre koruma standartlarının yeri-
ne getirilmesini kapsıyor. Bu doğrultu-
da PLM (ürün yaşam döngüsü yöne-
timi) sağlayıcıları arasında ayrıntılı bir 
araştırma yapan PESA dijital platform 
yaklaşımı benimseyerek, geliştirme 
ve doğrulama sürecini optimize et-
mek üzere en iyi çözüm olarak 3DEX-
PERIENCE platformunu kullanmaya 

karar verdi. Böylece PESA, 3DEXPE-
RIENCE platformuna dayalı “Küresel 
Modüler Mimari” endüstri çözümü 
deneyimi sayesinde müşteri ihtiyaçla-
rına göre tasarlanmış yenilikçi ürünler 
ortaya çıkarırken ve aynı zamanda 
endüstri standartlarına uygunluğu da 
sağlayabilecek. Bu iş birliğiyle 3DEX-
PERIENCE platformu PESA’ya ürün 
ve ilgili süreçler hakkında tek bir bilgi 
kaynağına erişim sağlıyor. Bu da pro-
je tasarlama ve yürütme süreçlerini 
önemli ölçüde basitleştiriyor. Sonuç 
olarak PESA tasarım üretkenliğini ar-
tırma, kalite sorunlarını azaltma ve 
ürünlerin piyasaya sürülme süresini 
kısaltma imkanına kavuşuyor. Bunun 
yanı sıra şirket, tadilat ve garanti hiz-
meti maliyetlerini de düşürme imka-
nını elde ediyor. Gerçekleştirilen iş 
birliğini duyuran Dassault Systèmes 
Polonya Ülke Müdürü, Ireneusz Bo-
rowski şöyle konuştu: “Polonya’daki 
birinci sınıf demiryolu araçları üreticisi 
ve Avrupa çapında tanınmış bir mar-
ka olan PESA’nın dijital dönüşüm he-
deflerini kolaylaştırmak için 3DEXPE-
RIENCE platformunu kullanmasından 
memnuniyet duyuyoruz.” 
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