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Gelecek
Dijitalleşmenin...

D

ünyayı etkisi altına alan Covid-19’un yaratmış olduğu global fırtına
hayatın tüm alanında halen etkisini göstermesine rağmen ülkeler
“normalleşme” sürecine hızlı bir geçiş yaptı. Yeni düzene
adapte olduğumuz bu günlerde en büyük yatırımlar dijital dünyaya
gerçekleşmektedir.
Covid-19 sebebiyle evlere kapandığımız günlerde teknolojinin önemini
bir kez daha anladık. Bu doğrultuda şirketler, teknolojik altyapılarını,
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Türkiye sanayisinin
yapısal dönüşümünü artırmasının yolu üretimde yüksek teknolojiyi ön plana
çıkarmasından geçiyor. Bu sebeple bu sayımızda “Dijital dünyada neler
oluyor?” dosya konumuz ile yenilik yaratan firmalarla yaptığımız
röportajları keyifle okuyabilirsiniz.
Ayrıca dünyanın en büyük ortak sorunu olan iklim değişikliği ve yeşil bir
dünya için hem Tema Vakfı ile hem de Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile yaptığımız
söyleşiler için bizlerin de gündelik yaşantımızda nelere dikkat etmemiz
gerektiğini konuştuk.
Sağlıklı günler ve keyifli okumalar dilerim.
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TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI İSMAİL GÜLLE

Önce Türkiye, Önce İhracat
Türkiye, küresel ticaretin “güvenilir limanı” olduğunu tescilleyerek ihracatta Haziran
ayı itibariyle normalin ötesindeki seyrine başladı. Haziran ayı ihracatımız 2020 yılı
Haziran ayında %15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolar oldu.

ovid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi,
Türkiye’nin üretim ve ihracatını da Mart- Nisan- Mayıs aylarında olumsuz etkiledi. Ancak
Haziran ayına gelindiğinde ihracatımızın %15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolar olduğunu belirten
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ihracat artışında TİM olarak yapmış oldukları tanıtım
ve sanal çalışmaların önemine değindi. İsmail Gülle,
“Yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, sek-
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tör temsilcileri, ihracatçılar ve hükümetimizin kıymetli üyeleriyle olan buluşmalarımızla, ‘dış ticaret
fazlası veren Türkiye’ hedefine, her zamankinden
daha büyük bir inançla odaklanmış durumdayız” dedi.
Küresel ticaret hacminin daraldığı bu dönemde, işletme ve endüstrilerin dijital dönüşüm ile iş
yapış modelleri değişti. Dengelerin değiştiği bu

İHRACAT
ortamda, TİM’in yenilikçi vizyonu ile “TanıtımPazarlama-İhracat” bağlamında ihracatçımıza
destekleri nelerdir?
Covid-19 salgını etkisiyle küresel ekonomi, 1929
Büyük Ekonomik Buhran sonrası en büyük kriz ile
karşı karşıya kalmış durumda. İhracatımızın yaklaşık
yarısını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ülkelerinin ise dramatik küçülmeler yaşayacağı öngörülüyor. IMF beklentilerine göre, özellikle önemli ihraç
pazarlarımız arasında olan Almanya’nın %7,8,
ABD’nin %8, İngiltere’nin ise %10,2 küçülmesi beklentisi ihraç ürünlerine talep noktasında bir baskı
oluşturmakta. Dünya Ticaret Örgütü de en iyimser
senaryoda dahi dünya ticaretinde %13’lük bir daralma beklentisini koruyor. Dünya ticaretinde %40’a
ulaşan bir düşüşün ihtimal dahilinde olduğu bu ortamda bile ihracatçılarımız başarılı bir performans
ortaya koydular. Başta Avrupa’da olmak üzere dünya
genelinde azalan küresel talep ve salgın nedeniyle
alınan tedbirler nedeniyle, 2020 yılının ilk iki ayına
rekorla başlamış olsak da ihracatımızda Mart ayı ortalarından sonra tahmin ettiğimiz ölçüde bir düşüşle
karşılaştık. Fakat ihracatta dünyadaki birçok ülkeden iyi durumdayız.
Tüm dünyada olduğu gibi salgın, Türkiye’nin üretim ve ihracatını Mart- Nisan- Mayıs aylarında olumsuz etkiledi. İhracat ailesi, salgın döneminde ‘önce
Türkiye, önce ihracat’ diyerek üreten Türkiye’nin dinamosu olmaya devam etti. Türkiye, küresel ticaretin ‘güvenilir limanı’ olduğunu tescilleyerek
ihracatta Haziran ayı itibariyle normalin de ötesindeki seyrine başladı. Ülkemiz, nasıl ki dünya ticaretindeki olumsuz gelişmeler ve Türkiye'ye yönelik
finansal saldırılara rağmen pek çok kez ihracatı artırmayı başardıysa, bugün yine başardı.
Olağanüstü koşulların barındırdığı fevkalade fırsatların farkındayız. İhracatçılarımıza güveniyoruz.
Çünkü onlar hep yapılamaz denilenleri yaptı, başarılamaz denilenleri başardı. Söz konusu Türkiye
olunca dün yaptık, bugün de yaparız, yarın da yapacağız. Haziran ayı itibariyle de ihracatımızda pandemi öncesindeki pozitif döneme yeniden
döneceğimizin işaretini vermiş olduk. Öyle ki, Haziran ayı ihracatımız 2020 yılı Haziran ayında %15,8
artışla 13 milyar 469 milyon dolar oldu. Mayıs ayına
göre %35,2 ile ihracatta rekor artış hızı elde edildi.
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Haziran’da 1.443 firma ihracat ailesine katılırken,
27 sektörün 24’ü ihracatta artış sağladı.
Bu başarının alt başlıklarına baktığımızda TİM
olarak yapmış olduğumuz tanıtım ve sanal çalışmaların son derece önemli olduğunu görmekteyiz. Yeni
nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, sektör
temsilcileri, ihracatçılar ve hükümetimizin kıymetli
üyeleriyle olan buluşmalarımızla, “dış ticaret fazlası
veren Türkiye” hedefine, her zamankinden daha büyük bir inançla odaklanmış durumdayız. Pandemi
süreci, bizleri yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizden alıkoyamadı. Yeni nesil ticaret heyetlerimizi, Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda,
Kenya, Özbekistan ve Hindistan ile sanal ortamda
gerçekleştirdik. Farklı coğrafyalardan birçok ülkeyle
sanal ticaret heyetlerimize devam edeceğiz.
Türkiye’nin ilk sanal fuarı olan Shoedex Ayakkabı
Fuarının da gerçekleştirilmesine katkı sağladık. Türkiye’nin ilk üç boyutlu sanal fuarı olan Agrivirtual
Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarına da
pazartesi günü katılım sağladık. Sanal fuarlara katılım ve bu fuarların sayısı önümüzdeki dönemde daha da artacaktır. TİM olarak bizler de ticaret
heyetleri ve fuarların sürmesi adına her türlü desteği
vermekten çok büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Ayrıca; katılım sağladığımız birçok toplantıyla
da ihracatçıların sorunları ve önerilerini dinliyor ve
bu sorunların çözülmesi adına değerli bakanlarımızla bir araya geliyoruz. Hükümetimiz ihracatçıların
taleplerini jet hızıyla çözüme kavuşturuyorlar. Bun-
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#GoodnessFromTürkiye projesini
hayata geçirerek, 'Made in Türkiye'
hijyen ürünleriyle 'insanlık' ve 'iyilik' hareketini bir adım öteye taşıdık. Hedef pazarlarımızdaki büyük
alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına özel tasarım hijyen kitleri göndererek hem
zor günlerde dayanışma ruhunu
canlandırmayı hem de Türk ürünleri algısını ve 'güvenilir tedarikçi
Türkiye' konumumuzu perçinlemeyi amaçladık.
lar gibi birçok projenin en zorlu şartlarda gerçekleştirilmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Daha önce Covid-19 süreci ve sonrasında ticaretin
yönünü çizmek hedefiyle ülkemizin Çin, Hollanda,
ABD ve AB Büyükelçileriyle online ortamda gerçekleştirdiğimiz TİM Export Talks buluşmaları ile Covid-19 sonrası bu pazarlarda ihracatçılarımız için
hangi fırsatların olduğunu değerlendirdik. Kıymetli
büyükelçilerimizin tespit ve önerileriyle Covid-19
sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ih-
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racatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ihracatçılarımıza sunmuş olduk.
Bildiğiniz gibi DHL Express ile çok önemli bir iş
birliği gerçekleştirdik. Ülkemiz, Covid-19 salgını döneminde 70'ı aşkın ülkeye uzattığı dost eliyle küresel
mücadeleye destek verirken ihracatçılar olarak bizler de #GoodnessFromTürkiye projesini hayata geçirerek, 'Made in Türkiye' hijyen ürünleriyle bu
'insanlık' ve 'iyilik' hareketini bir adım öteye taşıdık.
Hedef pazarlarımızdaki büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına özel tasarım
hijyen kitleri göndererek hem zor günlerde dayanışma ruhunu canlandırmayı hem de Türk ürünleri algısını ve 'güvenilir tedarikçi Türkiye' konumumuzu
perçinlemeyi amaçladık. Her şeyden önce bu küresel
salgının üstesinden gelmek için tüm insanlığın aklıyla kalbini birleştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Covid-19 ile birlikte kişisel hijyene yönelik farkındalık
çok üst seviyelere ulaşmış durumda. Yeni normal dediğimiz dönemde de bu farkındalığın devam edeceği
öngörülüyor. Biz de bu dönemde yurtdışındaki paydaşlarımıza ülkemizde üretilen hijyen ürünleri ile
yanlarında olduğumuz mesajını vermek istedik. Aynı
zamanda ülkemizde üretimin devam ettiğini ve her
alanda tedarik ihtiyaçları için bugün de gelecekte de
güvenilir bir ortak olarak burada bulunduğumuzu

bir kez daha hatırlatma fırsatı yakaladık.
Bir başka önemli nokta ise Türkiye İş Bankası ile
gerçekleştirdiğimiz iş birliği. İhracatçılara yönelik
kredi hacminin artırılması ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaşmasıyla, salgın sürecini
firmalar en az hasarla atlatacaklar. Tüm çalışmalarımızın amacı ihracatımızı ileriye götürmek, çünkü
biliyoruz ki; ‘Türkiye ihracatla yükselecek’. Paket
kapsamında, pozitif ayrımcılığın sağlanması adına
kadın girişimci ihracatçıların kullanacakları kredilerde daha avantajlı koşullar da oluşturuldu. Güçlü
ve zamanında sağlanan finansman sürdürülebilir ihracat için büyük önem taşıyor. Son aylarda
yaşadığımız pandemi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın
açıkladığı Finansman Paketiyle ihracatçıların ihtiyacı
karşılanmıştır. İhracat ailemiz adına destekleriyle
her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür
ediyorum.
Küresel ticaretteki payımızın artırılması için
kurgulanan, Sanal Ticaret Merkezleri ile ilgili
planlamalarınız nelerdir?
Özellikle salgın sonrası dönemde küresel tedarik
zincirinde bir dönüşüm kaçınılmaz oldu. Bu bağlamda ‘güvenilir liman tedarikçi Türkiye’ konumumuzu
perçinlemek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bu dönemde küresel değişim ve dönüşüm sürecinde yeniliklere

açık olmak oldukça önemli. 20. yüzyılın sonlarına
kadar konvansiyonel metotlarla ilerlemiş olan uluslararası ticareti, dijital platformlar sayesinde, bugün
yepyeni bir modele, iş yapma anlayışına taşıyoruz.
TİM olarak, ihracatçılarımızın ‘yeni normale’ adaptasyonları noktasında yapılacak olan tüm ‘yeni nesil
ticaret diplomasisi’ faaliyetlerini destekliyoruz. Ticaret diplomasisinin saha neferleri olan TİM olarak
salgın nedeniyle kesintiye uğrayan fuarların ve ticaret heyetlerinin sanal ortamda gerçekleştirilmesi
adına birçok çalışma yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye İş Bankası ile
gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde kredi paketi ile verilecek fuar kredilerinin kapsamına hem fiziki fuarları hem de sanal fuarları aldık. Paket ile;
sanal ve fiziki fuarlarda, 100 bin dolara veya avroya
kadar 1 yıl vadeli ihracat taahhütlü spot döviz kredisinde faiz oranları dolar cinsinden krediler için
%2,25; avro cinsinden krediler için %1 olacak.
TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak bu yıl 202 ticaret
heyeti gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu hedefimiz
doğrultusunda, küresel virüs salgının sebep olduğu
engellere aldırmadan Afrika ve Orta Doğu'dan başlayarak Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya uzanan bir hinterlantta, ticaret müşavirlerimizle yoğun temas
içerisinde, seferlerimizi sanal ortamda gerçekleştirmek üzere hızla çalışmalara başladık. Dünyayı etkisi
altına alan pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen
genel ticaret heyeti programları yerine Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile sanal ticaret heyeti programlarını devreye aldık. Geliştirdiğimiz sanal fuar
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platformu, ürün ve hizmetlerin pazarlanmasına olanak sağlayacak. İhracatçı firmalar ile ilgili ülkelerdeki yabancı satın alımcıların çevrimiçi ortamda bir
araya getirilerek nitelikli ikili iş görüşmeleri (B2B)
düzenlemelerinin hedeflendiği sanal ticaret heyeti
programlarının ilkini, 13-15 Mayıs tarihlerinde Özbekistan ile tarımsal gıda, tarım makineleri, soğuk
hava depolama ve gıda ambalajlama sektörlerinde
gerçekleştirdik. Ardından Kenya ve Hindistan ticaret
heyetlerini gerçekleştirdik. Farklı coğrafyalardan birçok ülkeyle sanal ticaret heyetlerimize devam edeceğiz.
Türkiye’nin inovatif kapasitesinin bir göstergesi olan, Sanal Fuarlar ile ilgili planlamalarınız nelerdir?
Dünya genelinde 325 milyar dolarlık bir ekonomik
değer üreten fuarcılık sektöründe pandemi nedeniyle pek çok organizasyon ertelendi veya iptal edildi.
Ticaret Bakanlığı’mızın listelerinde yer alan 2020 yılı desteklenen fuarlara baktığımızda imalat sektörleri için 151 milli fuar, 727 adet de bireysel fuarı
desteklediğini görmekteyiz. Yılın ilk üç ayında gerçekleşebilen fuar sayısı ise toplam 878 fuardan sadece 214 adettir. Hizmet sektörlerine baktığımızda
da 2020 yılında eğitimde 170, bilişimde 43, sağlıkta
152, film sektöründe 115, lojistikte 91, yayıncılıkta
33 ve yönetim danışmanlığında 20 olmak üzere toplam 1019 bireysel 7 de milli fuar organizasyonunun
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sadece %15'i gerçekleşebilmiş durumda. Bu durum,
tedarik zincirinde yaşanan krizi derinleştirmekte,
zincirde oluşan boşlukların ise yeni iş birlikleri ile
doldurulmasının önünde durmaktadır.
Geliştirdiğimiz sanal fuar platformu ile dünyanın
herhangi bir yerinde faaliyet gösteren katılımcı ve
ziyaretçileri tek bir platform üzerinde buluşturarak,
ürün ve hizmetlerin pazarlanmasına ve yeni iş birliklerini geliştirilmesine olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Bu platform sayesinde hem Covid-19'dan
etkilenen fuar sektörü ve piyasalar yeniden canlandırılacak hem de ciddi bir zaman ve maliyet avantajı
oluşturulacak, koronavirüsün ülkemiz ekonomisi
üzerindeki olumsuz etkilerinin azalmasına katkı sağlayacak ve yeni fırsat pencerelerinin açılmasını da
hızlandıracaktır. Tüm sektörlerde gerçekleştirmek
için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiğimiz sanal
fuarları tüm sektörlerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.
İlk fuarımızı, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, Selçuk Üniversitesi’nin kıymetli altyapı faaliyetleri ve
Orta Anadolu İhracatçı Birliklerimizin organizasyonuyla gerçekleştirdik. Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Sanal Fuarı, ilk kez üç boyutlu olarak tarım ve
hayvancılık makineleri alanında gerçekleştirilen bir
sanal fuar. Üç boyutlu deneyiminin yanı sıra, firmaların ziyaretçileriyle anlık mesajlaşma ile görüntülü
görüşme imkanları sunulması ve dört dilde çeviri
hizmeti; fuarın maksimum verimle gerçekleştirilmesini sağladı. Fuarın yerli ve milli yazılım kullanılarak
gerçekleştirilmesi bizleri gururlandırdı. Önümüzdeki
dönemde, gerek ilkleri yaşadığımız bu fuar gibi sanal fuarların gerekse sanal ticaret heyetlerinin sayısı
katlanarak artacaktır.
Türkiye’nin 20 yılda 30 milyar dolardan 180 milyar dolara sıçrayan ihracatına rağmen fuar merkezi
kapasitesinin sınırlı kaldı. Yeni normalde, bu açığımızı yüksek teknolojiyle kapatmaya çalışacağız. TİM
olarak bizler de temaslarımızda yüksek teknolojiyi
kullanıyoruz. Sanal fuarlarımızı tamamen yerli yazılım ile gerçekleştiriyoruz. Sanal fuarcılığa da imkan sağlayan teknolojiyle donatılmış yeni nesil fuar
merkezlerini Türkiye ekonomisine kazandırmamız
gerekiyor. Önümüzdeki dönemde de bu başarılar
artmaya devam edecektir, yazılım sektörünün gücüne yürekten inanıyoruz. FD
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Ekonominin yemediği
şok kalmadı; şimdi sıra
hasar tespitinde
Teknoloji yoğunluğu ve Ar-Ge harcamalarında durum önceki yıllardan daha iyi.
Orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu üretimin payı artmış ve ilk defa yüzde 30’u
geçmiş. İkinci iyi haber ise araştırma ve geliştirme harcamalarının yüzde 152 artmış olması.

ürkiye ekonomisinin başına gelmedik kalmadı. Son birkaç yıldır
üst üste güçlü şoklar yedi. Zor geçen 2019’dan sonra umutlar
2020’nin büyüme ve onarım yılı olmasındaydı ama olmadı. Pandemi bütün hesapları bozdu. Şimdi ekonominin fotoğrafını çekip, bir
hasar tespiti yapalım. Diğer bir deyişle ekonomiyi check-up’a sokalım.
Sonuçlar çok parlak değil. Ekonomi potansiyel büyüme oranının
çok uzağında. Geçen yıl yerinde saymıştı, bu yıl daralacak. İşsizlik oranı tarihinin en yüksek seviyelerinde dolaşıyor. Genç nüfus işsizliği çok
yüksek. Her dört gençten biri işsiz. İthalat ve talepteki durgunluğa
rağmen açık veren bir cari işlemler dengemiz var. Ekonominin yumuşak karnı olarak her an baş ağrıtmaya hazır bekliyor. Ekonomi biraz
canlansa açığın hızla genişleyeceği belli. Bir dönem en güçlü kasımız
olan bütçe açığı geçen yılın aynı döneminin bir hayli üzerinde seyrediyor. Dünya sıfır enflasyonla boğuşurken biz iki haneli enflasyonu
aşağı çekmeye çalışıyoruz. Arjantin, Mısır, İran ve sorunlu birkaç Afrika ülkesinin ardından dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkesiyiz. Enflasyonun yüksekliği ve beklentilerin bozulması zaten var
olan dolarizasyon eğilimini de daha da güçlendiriyor.
Ekonominin temel göstergelerindeki bu bozulmanın sanayi ve şirketlere etkisi ise İstanbul Sanayi Odası’nın 1968’den beri yaptığı “Türkiye’nin 500 Büyük Kuruluşu” araştırmasında net görünüyor. Rapor
aslında başlığının çok ötesinde değerlendirmeler sunan değerli bir doküman. Oda başkanı Erdal Bahçıvan’ın dediği gibi ekonominin “checkup”ı. Temmuz ortasında açıklanan 2019 raporunda da çarpıcı veriler
ve tespitler var.

T

Forum İstanbul
Yönetim Kurulu Üyesi
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Satışların artmasına rağmen karların düşmüş olması 2019’un nasıl zor bir yıl olduğunu teyit ediyor.
Hem iç hem de dış talep daraldı. Öte yandan girdi
maliyetleri TL’nin değer kaybı ile arttı, ancak durgun
talep karşısında sanayici bu artışları fiyatlara yansıtamadı; bilançosuna yansıtmak zorunda kaldı. İstanbul seçiminin yenilenmesi ile ekonomi yılın
yarısını seçim tartışmalarının gölgesinde geçirdi.
Oysa Mart’tan sonra seçim havasından çıkılsaydı,
ekonomi için daha iyi bir yıl olabilirdi.

Ekonomi
potansiyel
büyüme
oranının çok uzağında. Geçen yıl
yerinde saymıştı, bu yıl daralacak.
İşsizlik oranı tarihinin en yüksek
seviyelerinde dolaşıyor. Genç nüfus
işsizliği çok yüksek. Her dört gençten biri işsiz..
Araştırma gösteriyor ki; Türk sanayicisinin finansman ve borç sorunu devam ediyor. 500 büyüğün finansman giderleri yüzde 33 azalmış ve
giderlerin faaliyet karı içindeki payı 20 puana yakın
düşüşle yüzde 69.3’e gerilemiş ama gelinen seviye
bizim için hala yüksek. Kaynak yapısı içinde borçların payının 1.4 puan artarak yüzde 68.4’e yüksel-
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mesi ise faiz ve kur oynaklığının yüksek olduğu ülkemizde kaygı vericidir. Borçların vade yapısında
iyileşme var fakat bu düzelme büyük ölçüde zora
düşen bazı grupların borçlarında gerçekleştirilen
yapılandırmadan kaynaklanıyor. Yani vade anlamında ortada bir olumlu durum yok, aksine olağanüstü
bir durum var. Öte yandan böylesine borç ve finansman yükü altında olan sanayicinin KDV alacağının
artıyor olması çözüm bekleyen ayrı bir sorun.
Finansman tarafından banka sistemi ağırlık yapı
devam ediyor. Sanayiciler daha düşük maliyet ve
daha uzun vade sunan sermaye piyasalarından yeterince fonlama yapamıyorlar. Onca halka arz seferberliğine rağmen şirketler halka açılacak uygun
koşulları uzun bir süredir yakalayamıyorlar, yakalayanlar da halka açılmak istemiyor. En büyük 500
şirketin sadece 67’si halka açık ve bu sayı her geçen
yıl artmak yerine birer birer eksiliyor. Oysa sermaye
piyasalarında kaynak yaratarak daha pahalı ve kısa
vadeli olan para piyasalarından borçlanma ihtiyacının azalması lazım.
Her yıl rapor açıklandığında ilk baktığım detay
olan teknoloji yoğunluğu ve Ar-Ge harcamalarında
ise durum önceki yıllardan daha iyi. Orta-yüksek ve
yüksek teknoloji yoğunluklu üretimin payı artmış ve
ilk defa yüzde 30’u geçmiş. İkinci iyi haber ise araştırma ve geliştirme harcamalarının yüzde 152 art-
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mış olması. Türkiye sanayisinin yapısal dönüşümü
üretimin yüksek teknoloji yoğunluğunun artmasından geçiyor. Bunun için de şirketlerin Ar-Ge harcamalarının artması gerekiyor. Sanayi 4.0’ın
konuşulduğu bir dönemde Ar-Ge harcamalarının
düşüklüğü sanayimizin bir ayıbıydı. Geçmişte satışların ve karların yüksek oranda arttığı ancak Ar-Ge
harcamalarının azaldığı yıllar olmuştu. 2019’da ise
tüm zorluklara rağmen Ar-Ge harcamalarının artmış olması olumlu bir gelişmedir. Ancak Ar-Ge yapan firma sayısının azalmış olması dikkat çekiyor.
Araştırma kapsamındaki 500 firmanın sadece
262’sinin Ar-Ge’ye para harcamış olması sorunun
sürdüğünü gösteriyor. İSO 500’deki firmalar satışlarının yüzde 1’ini Ar-Ge’ye harcamışlar. Bu oran geçen yıl binde 5’ti. İyi bir artış var ancak hala
yakalamaya çalıştığımız gelişmiş ekonomilerin ve
rekabet etmeye çalıştığımız Asya ülkelerinin çok altında bir oran bu. İlk etapta bu rasyo hem ülke hem
de sanayi bazında yüzde 3’ü aşmalıdır.
Makro ve mikro halimiz özetle böyle. Bu tabloda
Türkiye ekonomisinin acil aksiyon bekleyen temel
öncelikleri var:
1- Ekonomik büyümeyi başlatmak ve potansiyel
seviyesine çıkartmak
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2- İstihdamı artırmak ve işsizlik oranını makul düzeye indirmek
3- Enflasyonu kalıcı şekilde makul düzeylere
indirmek
4- Cari işlemler açığındaki düşüşü konjonktürel
olmaktan çıkarıp kalıcı hale getirmek
5- Kamu maliyesindeki bozulmanın önüne geçip,
kamu kesimi açığını tekrar eski makul düzeylerine
çekmek
6- Üretimin yapısını değiştirip, yüksek teknoloji
yoğunluğunu artıracak yapısal adımları süratle atmak ve bu çerçevede Ar-Ge harcamalarını destekleyici teşvik ve mekanizmaları oluşturmak
Aslında bu listede bize yabancı olan hiçbir öncelik yok. Yukarıda sıralanan önceliklerin tamamı geçmişteki orta vadeli programların temel öncelikleri
arasındaydı. Geçmişteki programlar bu önceliklere
göre dizayn edilmişlerdi ancak aradan geçen bunca
zamana rağmen hala aynı noktada, aynı sorunlarla
karşı karşıyayız. Bu önceliklerin sağlanması Türkiye
ekonomisinde makroekonomik ve finansal istikrarın
kalıcı olarak sağlanması için elzemdir. 2019’u biz
harcadık, 2020 pandemi nedeniyle boşa gitti. Aman
dikkat edelim 2021 kayıp yıl olmasın. Sonra çok
üzülürüz… FD
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Anonim Şirket Yönetim Kurulu
Üyelerinin ve Pay Sahiplerinin
Sosyal Güvenlik Kurumu
Borçlarından Sorumluluğu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 88. maddesinin
20. paragrafı uyarınca Kurum’un sigorta primleri ve diğer alacakları, haklı bir sebep
olmaksızın belirtilen sürelerde ödenmez ise, tüzel kişiliği haiz işveren şirket ile
birlikte şirket yönetim kurulu üyeleri, üst düzeydeki yöneticileri, yetkilileri ve kanuni
temsilcileri Kuruma karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Özkan Gürden Bingöl
Avukatlık Ortaklığı,
LL.M., Ortak Avukat
erden.gurden@ogb.law

Özkan Gürden Bingöl
Avukatlık Ortaklığı,
Avukat
ozgur.ozbek@ogb.law

u yazımızda, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kurulan bir anonim şirketin yönetim kurulu üyelerinin
ve pay sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK/Kurum”)
borçlarından doğan sorumluluğu incelenmiştir. Bu konu, Anayasa Mahkemesinin (“AYM”) verdiği yeni tarihli bir karara(1) (“Karar”) da konu olmuş ve Karar ciddi hukuki tartışmalara yol açmıştır.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun
(“5510 Sayılı Kanun”) 88. maddesinin 20. paragrafı uyarınca Kurum’un
sigorta primleri ve diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın belirtilen
sürelerde ödenmez ise, tüzel kişiliği haiz işveren şirket ile birlikte şirket
yönetim kurulu üyeleri, üst düzeydeki yöneticileri, yetkilileri ve kanuni
temsilcileri Kuruma karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
Buna karşın, TTK’nın 329/2 maddesi, anonim şirket pay sahiplerinin sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumlu
olduğunu düzenlemektedir. Başka bir deyişle, kanunen anonim şirket or-

B

Avukatlık Ortaklığı
info@ogb.law
www.ogb.law

AYM’nin 19.07.2019 tarih ve 30836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30.05.2020 tarih
ve 2015/11192 başvuru numaralı kararı.

(1)
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taklarının, şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye
dışında herhangi bir sorumlulukları olmadığından
kamu borçlarından da sorumlu olmayacakları ilke
olarak kabul edilmiştir.
Karar ise; yönetim kurulu üyeleri açısından üyelerin temsil yetkisini haiz olup olmadığı yönünde herhangi bir ayrım gözetmeksizin, şirketin SGK
borçlarından sorumlu olacaklarını; daha da önemlisi
SGK’ya ödeme yapan yönetim kurulu üyesinin, bu
ödemeyi şirket pay sahiplerine payları oranında rücu
edebileceğini ifade etmektedir.
Karar’a konu olayda; AYM’ye başvuran kişinin
(“Başvurucu”) pay sahibi ve aynı zamanda yönetim
kurulu üyesi olduğu şirketin SGK primleri ödenmemiştir. Kurum’un şirkete başvurmaksızın, doğrudan
Başvurucu’nun da aralarında bulunduğu yönetim
kurulu üyelerine icra takibi başlatması sebebi ile konu yargıya taşınmıştır.
Başvurucu, kendisine gönderilen ödeme emrinin
iptali için açtığı davada; şirketin kendi malvarlığının
bulunmasına rağmen yönetim kurulu üyesi olarak
Başvurucu’ya karşı takip başlatılmasının hukuka aykırı olduğunu iddia etmiştir. Ancak yerel mahkeme
5510 Sayılı Kanun’un yukarıda anılan 88.maddesine
göre SGK borçları bakımından şirketin, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte müşterek müteselsil sorumlu
olduğu; dolaysıyla şirkete başvurulmaksızın doğrudan yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna baş-

vurulabileceği gerekçesiyle Başvurucu’nun itirazlarını reddetmiştir. Yargıtay da yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onamış ve yerel
mahkeme kararı Başvurucu aleyhine kesinleşmiştir.
Bunun üzerine Başvurucu; her ne kadar şirketin
yönetim kurulu üyesi olsa dahi, şirketi temsil ve ilzama yetkisi olmadığını, 5510 Sayılı Kanun’un 88.
maddesine göre Kurum alacağından müteselsil sorumluluğun gündeme gelebilmesi için sadece ‘yönetim kurulu üyesi’ sıfatını taşımanın yeterli
olmadığını, prim alacağının tahakkuk ettiği ve ödenmesi gereken dönemde şirketin temsil ve ilzam yetkisini haiz üst yönetici veya kanuni temsilci
olunması gerektiğini ve bu sebeple Kurum alacakları
için kişisel sorumluluğuna gidilemeyeceğini ileri sürmüş ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğinden bahisle
AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştur.
AYM, Karar’ında özetle aşağıdaki tespitleri yaparak Başvurucu’nun mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine kanaat getirmiştir:
• 5510 Sayılı Kanun’un 88. maddesi, 01.07.2008
tarihinden sonra tahakkuk eden prim borçlarının
tahsili bakımından uygulanacaktır.
• 5510 Sayılı Kanun’un 88. maddesinin 20. fıkrasında yönetim kurulu üyesinin SGK borçlarından şirket ile birlikte müşterek ve müteselsil sorumlu olduğu
açıkça düzenlenmiştir, bu sebeple yönetim kurulu
üyesinden prim alacaklarının tahsili yapılabilecektir.
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• 5510 Sayılı Kanun’un 88. maddesinin 20. fıkrasına göre şirket yönetim kurulu üyesinin SGK’nın
alacaklarından şirket ile birlikte müşterek ve müteselsil sorumluluğunun doğması için, bu yönetim kurulu üyesinin şirketi temsil ve ilzam yetkisinin
bulunmasına gerek yoktur. Başka bir ifadeyle tek başına, bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesi olmak, Kurum’a olan borçlardan sorumlu olmak için
yeterli olacaktır. Yargıtay, 01.07.2008 tarihinden
sonra verdiği kararlarında da bu şekilde bir içtihat
birliği oluşturmuştur.
• SGK borçlarının ödenmesinden şirket ile birlikte
müştereken ve müteselsilen sorumlu olan yönetim
kurulu üyesi, kendisine karşı SGK tarafından yapılan
takip nedeniyle takibe konu miktarı ödediğinde,
ödediği bedeli külli halefiyet prensibi gereği iç ilişkide diğer şirket hissedarlarına, payları oranında rücu edebilecektir. Yönetim kurulu üyesinin kendi
payına tekabül eden kısım için yaptığı ödemeyi, şirket tüzel kişiliğine de rücu edebilme imkânı bulunmaktadır.
AYM’nin tespitleri yukarıda belirtildiği şekilde olmakla birlikte, yönetim kurulu üyesi tarafından ödenen SGK prim borcunun, şirket ortaklarına payları
oranında rücu edilebilmesine ilişkin yapılan tespit
hakkında çeşitli çekinceler mevcuttur.
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Nitekim 5510 Sayılı Kanun’un 88. maddesinin 20.
fıkrası uyarınca şirket ortakları, ödenmeyen SGK primi ve diğer alacaklar bakımından SGK’ya karşı sorumlular arasında sayılmamıştır. İlgili hüküm
uyarınca SGK; ödenmeyen alacakları için sadece şirkete, şirket yönetim kurulu üyelerine, üst düzeydeki
yöneticilere, yetkililere veya kanuni temsilcilere başvurabilmektedir. Diğer taraftan, aşağıda değinilen
tek borç ilkesinin ve aynı zamanda şirketler hukukunun temel prensibi olan sınırlı sorumluluk ilkesinin bir sonucu olarak, TTK hükümleri uyarınca
anonim şirket ortaklarının şirketin kamu borçlarından sorumlu olmayacağının altını çizmek gereklidir.
Ancak Karar’da yapılan tespite göre, idareye ödeme yapan yönetim kurulu üyesi, takibe konu ödemeyi yapmış olmakla birlikte külli halefiyet ilkesi
gereği tüm ortaklara payları oranında başvurabilecektir. Kurum’a ödemeyi yapan yönetim kurulu üyesinin külli halefiyet ilkesi gereği Şirket ortaklarına
rücu edebilmesi için, öncelikle Kurum’un kendisinin
bu alacağa ilişkin olarak Şirket ortaklarına başvurabilme imkânının bulunması gerekmektedir. Zira
Türk Borçlar Kanunu altında düzenlenen ‘müteselsil
sorumluluk ilişkisi’ gereği alacaklıyı tatmin eden
borçlu, alacaklının haklarına halef olmakla birlikte
bu halefiyet hakkı; alacaklının, borçlulara karşı olan
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yasal haklarıyla sınırlandırılmıştır. Başka bir deyişle,
alacaklıya halef olan borçlu, alacaklının sahip olmadığı bir hakkı rücu borçlularına karşı ileri süremeyecektir.

Karar’a konu olayda; AYM’ye başvuran kişinin (“Başvurucu”) pay
sahibi ve aynı zamanda yönetim
kurulu üyesi olduğu şirketin SGK
primleri ödenmemiştir. Kurum’un
şirkete başvurmaksızın, doğrudan
Başvurucu’nun da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyelerine
icra takibi başlatması sebebi ile
konu yargıya taşınmıştır.
SGK borçlarından dolayı Kurum’a karşı sorumluluğu düzenleyen 5510 Sayılı Kanun’un 88. maddesinin 20. Fıkrasında belirtilen kişiler arasında, şirket
ortakları sayılmamıştır.
Bu sebeple, Karar’da belirtilen “Kuruma ödeme yapan yönetim kurulu üyesi külli halefiyet ilkesi gereği
ortaklara payları oranında rücu edilebilecektir.” tespitinin kanuni bir dayanağı bulunmadığını ifade etmek gerekir. Kurum’un şirket ortaklarına başvurması
hukuken mümkün görünmemekteyken, Kurum’a halef olacak kişiye – ödemeyi yapan yönetim kurulu
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üyesi veya diğer yöneticilere ortaklara başvurma
hakkı verilmesi, halefiyet ilişkisinin temel prensibine
aykırı olacaktır. Zira alacaklının sahip olmadığı bir
hak, kendisini tatmin eden müteselsil borçluya halefiyet yoluyla aktarılamayacaktır.
Bir an için AYM’nin bu tespitinin doğru olduğunun
kabul edilmesi halinde Kurum’a, kendi alacaklarının
tahsili için dolaylı olarak şirket ortaklarına başvuru
imkânı tanınmış olacaktır ki kanaatimizce böyle bir
yorumun kabulünün temel borçlar hukuku kuralları
ile bağdaşmayacağı değerlendirilmektedir. Aksi hal,
anonim şirket ortaklarının sadece taahhüt ettikleri
sermaye payları ile sorumlu oldukları yönündeki tek
borç ilkesine ve aynı zamanda sınırlı sorumluluk ilkesine aykırılık teşkil edecektir.
Yukarıda yer alan tespit ve açıklamalarımız ışığında, AYM’nin Şirket yönetim kurulu üyesinin SGK’nın
alacaklarından Şirket ile birlikte müşterek ve müteselsil sorumluluğunun doğması için bu yönetim kurulu üyesinin Şirketi temsil ve ilzam yetkisinin
bulunması gerekmediği yönündeki tespitini hukuken
yerinde bulmakla birlikte, Karar’da yazılı “Kuruma
ödeme yapan yönetim kurulu üyesi külli halefiyet ilkesi gereği ortaklara payları oranında rücu edilebilecektir” tespitinde hukuka uygunluk bulunmadığı
kanaatindeyiz. Anonim şirket ortaklarını, yönetim
kurulu üyelerini, üst düzey yöneticileri ve kanuni
temsilcileri önemli ölçüde ilgilendiren bu konudaki
gelişmeler takip edilmelidir. FD
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CRIF TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ SELİM TEZEL

Salgın sürecinde KOBİ’lerin
e-ihracata ilgisi arttı, veriyi
etkin kullanan dünyaya
açılabilecek
200 ülkeden 160 milyondan fazla şirket bilgisinin yer aldığı online platformumuz
“D&B Hoovers” ile ihracatçı şirketlere, potansiyel müşterilerini tespit edebilecekleri ve
verimli bir şekilde yeni fırsatlar yakalayabilecekleri global veri tabanı sunuyoruz.

ünya, bir yandan Covid-19 ile mücadelesine
devam ederken diğer yandan da salgın nedeniyle daralan ekonomik aktivitenin canlanması için yoğun çaba içerisinde. Dünya Ticaret
Örgütü, Nisan ayı değerlendirmesinde salgın nedeniyle küresel ticaretin yüzde 13 ile yüzde 32 arasında daralacağına dikkat çekmişti. Gerek Dünya
Ticaret Örgütü’nün bu tahmini, gerekse Uluslararası
Para Fonu, Dünya Bankası gibi kurumların açıkladığı
ekonomiye dair tahminler, küresel ekonomi-ticarette
dramatik bir daralmaya işaret ediyor. Neredeyse tüm
sektörleri kapsayan geniş bir etki söz konusu. Başta
ABD Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası
(ECB) olmak üzere dünyanın önde gelen merkez
bankalarının salgının söz konusu olumsuz etkilerini
azaltmak için para musluklarını tarihte eşine pek
rastlanmadık ölçüde sonuna kadar açtıklarını görüyoruz. Merkez bankalarının yanı sıra ülkeler de maliye politikalarıyla (çeşitli destek paketleri)
yaşadıkları ekonomik sorunları aşmaya çalışıyor.

D
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Diğer yandan, dünya ticaretini dramatik bir şekilde etkileyen salgın, uzun yıllardır oluşturulan küresel tedarik zincirini de bozdu. Hem talep hem de arz
tarafında yaşanan bozulmalardan darbe alan küresel
tedarik zincirinin eski günlerine dönmesi ve/veya
döndürülmesi kolay olmasa da yeni bir yapılanma
kaçınılmaz görünüyor. Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse çeşitlilik arz eden üretim yapısı ile yeniden yapılanma durumunda olan küresel tedarik
zincirinde daha fazla rol alma fırsatına sahip ülke-
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lerden biri. Tedarik zincirini yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kamu-özel işbirliği ile etkin
planlamamız ve zaman kaybetmeden uygulamaya
geçmemiz lazım.
KOBİ’lerimizin durumunu detaylı bir şekilde ele
almadan e-ticaretteki durumu Türkiye ve küresel ölçekte ortaya koymakta yarar var. Bilişim Sanayicileri
Derneği (TÜBİSAD) raporuna göre, e-ticaret sektörü
2019 yılında, yüzde 39 büyüme ile 83.1 milyar TL’lik
hacme ulaştı. E-ticaret pazarında perakende 44.9
milyar TL’lik bir yer tutarak bir önceki seneye göre
yüzde 43 büyüme gösterdi. Dünya çapında ise perakende e-ticaret satışları 2019’da 3.53 trilyon ABD
dolarına ulaştı, bu rakamın 2023’e kadar 6.54 trilyon ABD dolar olması bekleniyor. Salgın dönemi online alışverişin dünya çapında en popüler çevrimiçi
etkinlik haline gelmesi de gösteriyor ki, gelecek dönemde gerek Türkiye gerekse küresel ölçekte e-ticarette beklentilerin de üzerinde bir büyüme
göreceğiz. Türkiye’nin bu küresel fırsatlardan yararlanmasının yolu da doğal olarak e-ihracattan geçiyor, özellikle KOBİ’lerin dünyaya açılmasında itici
güç e-ihracat olacak.
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Türkiye’de ilçesinin sınırlarının dışına dahi çıkmayan KOBİ’ler var
Türkiye ekonomisinin temel dinamiğini oluşturan
KOBİ’lerin durumuna baktığımızda ise öncelikle salgın sürecinde e-ticaret/e-ihracata ilginin arttığını
görüyoruz. E-ticarete olan yönelim artışını CRIF Türkiye olarak Covid-19 salgını sürecinde tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, yeni dönemde pazarların
durumu ve fırsatlara ilişkin, ihracatçılara ışık tutmak
amacıyla düzenlediğimiz ‘Potansiyel Pazarlarda Hedef Müşteri Tespiti’ başlığı ile web konferanslara
gösterilen ilgiden de gördük. Bu ilgi bize KOBİ’lerin
de e-ihracatın önemini anlamaya başladıklarını gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda e-ihracata odaklanmış
şirketlerin sayısının hızla artacağına inanıyoruz. Ancak Türkiye’de dünyanın dört bir yanına açılan KOBİ’ler olduğu gibi, ilçesinin sınırlarının dışına dahi
çıkmayan KOBİ’ler de bulunuyor. Salgın döneminde
artan dijitalleşmenin de etkisiyle e-ticaret her gün
katlanarak büyüse de rekabetin arttığı bir dünyada
bu tür KOBİ’lerin gelecekte ayakta kalmaları mümkün değil. Dünya e-ticarete koşarken bizim, bu oyunun dışında kalmamız düşünülemez. Geleneksel
yöntemlerle ticaret yapan şirketler, önümüzdeki dönemde bırakın başka bir ülkeye ürün satmayı, kendi
ilçesinin sınırını bile aşamayacak. KOBİ’lerimizin
dünyaya açılmak için e-ticaretin olanaklarını kullanarak öncelikle kendi ilçesinden, bulundukları ile ve
Türkiye’ye açılmaları lazım. Yapılan araştırmalar, dijital teknolojilerden yararlanmayan şirketlerin kendi

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) raporuna göre, e-ticaret sektörü 2019 yılında, yüzde 39 büyüme
ile 83.1 milyar TL’lik hacme ulaştı.
E-ticaret pazarında perakende 44.9
milyar TL’lik bir yer tutarak bir önceki seneye göre yüzde 43 büyüme
gösterdi. Dünya çapında ise perakende e-ticaret satışları 2019’da
3.53 trilyon ABD dolarına ulaştı, bu
rakamın 2023’e kadar 6.54 trilyon
ABD dolar olması bekleniyor.
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pazarında olduğu gibi küresel ticaretten de yeterince
faydalanamayacaklarına işaret ediyor. Bu noktada
tüm şirketlerimizin dijital teknolojilerin sunduğu yeni olanaklardan yararlanarak alternatif tedarik kaynakları geliştirmesi çok önemli. Ayrıca Türkiye’nin,
ihracata dayalı büyüme yolculuğunda, geleneksel
yöntemlerle birlikte dijital platformları da kullanarak (hem B2B hem de B2C), ihracat potansiyelini
mevcut durumdan çok daha ileri taşıma imkanlarına
sahip olduğunu düşünüyoruz. Başka bir ifadeyle de
olsa tekrar edersek; Türkiye’nin küresel ticaretin yeni dönem fırsatlarından yararlanmasının yolu e-ihracattan geçiyor, özellikle KOBİ’lerin dünyaya
açılmasında itici güç e-ihracat olacak. Nitekim hükümetin başta KOBİ’ler olmak üzere tüm şirketlerin
küresel değer zincirine entegrasyonu hedefi kapsamında, dış pazarlara açılması ve e-ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi anlamında çeşitli destek
mekanizmalarını hayata geçirdiğini görüyoruz. Türkiye, dijitalleşme ve e-ihracata odaklı yatırımlarla
fırsatlarını iyi değerlendirebilmesi durumunda ise
yeni bir ekonomik büyüme hikayesi yazabilme şansı
yakalayacak.
Başarının yolu veriyi etkin kullanmaktan geçiyor
E-ihracatta başarılı olmanın yolu ise veriyi etkin
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kullanmaktan geçiyor. Bugün artık müşteri veli-nimet değil veri-nimet haline geldi. Rekabetçi piyasa
şartlarında kazanmak, yaratıcı hamlelerin yanı sıra
zamanında alınan sağlıklı kararlarla mümkün olabiliyor. Özellikle hızlı değişen pazarlarda ve kâr marjlarının küçüldüğü alanlarda veriye dayalı yönetim,
aynı hızda gelişen teknoloji ve analiz yöntemleri ile
işletmelere, daha isabetli kararları hızlı almalarına
yardımcı olacak ve katma değer yaratacak yenilikleri
mümkün kılacak potansiyeli sağlıyor. Şirketlerin,
müşteri deneyimini en iyi şekilde kullanmaları için
zaman kaybetmeden satış, sipariş, ürün müşteri davranışı ve geri bildirim verilerinin bir araya getirilebileceği ve gerçek zamanlı karar almayı sağlayacak
altyapı ve süreçleri tasarlaması lazım.
Veriyi etkin kullanmak e-ihracat ve e-ticarette
şirketlere nasıl bir fayda sağlayacak?
• Tedarikçilerinin ticari ve finansal risklerini veriler doğrultusunda değerlendirerek ticari risklerini
minimuma indirmeleri
• Verilere dayanarak alınan kararlar sayesinde,
riskleri azalacağı için ticaretini daha sürdürülebilir
hale getirmeleri
• Kredi kararlarını daha çabuk ve güvenilir olarak
alabilmeleri
• Müşteri adaylarından hangilerinin daha az risk
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ile daha çok kâr getireceğini öngörerek doğru müşterilere odaklanabilmeleri
Dijitalleşmenin yarattığı değişim dünya ticaretinde online kanalların güçlenmesini beraberinde getirdi. Bu durum şirketlere bir yandan rekabet
avantajı sağlarken, diğer yandan yerel pazarlarda
yeni rakiplerle rekabeti getiriyor. Geçmişte nasıl mağaza açarak satış yapıyorsak bugün online mağazalarda eski yöntemlerle satış yapıyoruz. Ama çok
önemli bir farkla, fiziki mağazalarda az da olsa müşterimizi tanıyabiliyoruz, online mağazacılıkta böyle
bir imkan yok. Ancak veriyi doğru okuyabilen şirketler; talepteki değişimden, ödeme şekil ve şartlarına
kadar müşterisini tanıma ve ona özel kampanya ve
ödeme koşulları sunabilme imkanına sahip olacak.
Son olarak bugün ve gelecekte doğrudan nihai tüketiciye ulaşma amacında olan markalar, ancak veri
analizleri ile etkin müşteri yönetimi gerçekleştirerek
rekabette öne çıkabilirler.
CRIF Türkiye KOBİ’leri dünyaya açıyor
CRIF Türkiye olarak, online platform ve çözümlerle KOBİ’ler başta olmak üzere ihracatçıları dünyaya
açıyoruz. 200 ülkeden 160 milyondan fazla şirket
bilgisinin yer aldığı online platformumuz “D&B Hoovers” ile ihracatçı şirketlere, potansiyel müşterilerini
tespit edebilecekleri ve verimli bir şekilde yeni fırsatlar yakalayabilecekleri global veri tabanı sunuyoruz. “D&B Hoovers” ile ihracatçılarımız, birkaç
dakika içerisinde dünyanın dört bir yanında müşte-
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rilerini nokta atışı olarak bulabiliyor. Türkiye’nin her
bölgesinden ve farklı sektörlerden ihracatçılarımızın
kullandığı “D&B Hoovers” platformu, yurt dışı müşteri bulma süreçlerini daha verimli ve kârlı hale getiriyor. Ayrıca ihracatçılarımıza buralardaki bütün
şirketler için CRIF Ticari Bilgi raporları da sunabiliyoruz. İhracatta başarılı olmak için doğru hedef pazarın belirlenmesi, gerçek potansiyel müşterinin
bulunması ve bu müşterilerin iflas, ödeme risklerinin değerlendirilmesi gerekiyor. CRIF Türkiye olarak
şirketlere hedef pazarın, potansiyel müşterinin bulunması ve firma riskinin ölçülmesi konularında
doğru ticari bilgilerle çözümler sunuyoruz. Satış pazarlama ve risk çözümlerimizle ihracatçıların doğru
pazarlarda hedef şirketlere ulaşmalarını, doğru iş
birliği yapmalarını sağlıyoruz.
Küresel trendleri değerlendirdiğimizde ise CRIF
Türkiye olarak bu yeni dünyaya hazırlanmak adına,
Türkiye’de yerleşik Fintech’lerle iş birliklerimiz söz
konusu. HASO (Hemen Al Sonra Öde) Platformu ile
2019 yılı başından beri B2C alanında öncelikle e-ticaret firmalarına açık hesap ve taksit kararının verildiği uygulamaların geliştirilmesinde işbirliği

HASO (Hemen Al Sonra Öde) Platformu ile 2019 yılı başından beri
B2C alanında öncelikle e-ticaret firmalarına açık hesap ve taksit kararının
verildiği
uygulamaların
geliştirilmesinde işbirliği yapıyoruz. Online alışverişlerde firmalar,
bireylerin onayı ile onların değerlendirmesini yapıp sepet tutarı ve
ürüne de bağlı olarak açık hesap
taksitlendirme yapabiliyorlar, tahsilat süreçlerini yönetebiliyorlar.
yapıyoruz. Online alışverişlerde firmalar, bireylerin
onayı ile onların değerlendirmesini yapıp sepet tutarı ve ürüne de bağlı olarak açık hesap taksitlendirme
yapabiliyorlar,
tahsilat
süreçlerini
yönetebiliyorlar. E-ticaretteki tek taraflı güven çift
taraflı hale gelirken, iade işlemlerinden kaynaklanan
ek iş yükleri de ödeme 1 ay sonra başladığı için or-
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tadan kalkmış oluyor. Benzer uygulamaların yakın
zamanda uygulamalar vasıtası ile perakende sektöründe mağazalarda da aktif olmasını bekliyoruz. Aynı platform ile B2B alanında da önemli
işbirliklerimiz var.
Başta KOBİ’ler olmak üzere tüm şirketler; bilgiye
ve veri analizine dayalı şirket yönetim anlayışı geliştirilmesini yanı sıra yerel alacak sigortasından
faydalanması (Devlet Destekli Ticari Alacak Sigorta
Sistemi) ve finansal okuryazarlığı artırması çok
önemli. CRIF Türkiye olarak Devlet Destekli KOBİ
Kredi Alacak Sigortası sisteminde de aktif rol alıyoruz. Bankalar, finansal kurumlar ve alacak sigorta
şirketlerinin KOBİ değerlendirme süreçlerinin oluşturulması, izlenmesindeki tecrübesi ile iyi sektör uygulamalarına anında erişim olanağına sahibiz.
Bundan dolayı da KOBİ’lere yönelik alacak sigortası
modelinin hızlıca uygulamaya geçilmesinde önemli
bir rolümüzün olduğunu söylemek mümkün. Bu sistem çerçevesinde KOBİ’lere atanan skorun belirlenmesinde kullanılan risk değerlendirme modelinin
algoritmaları CRIF danışmanları tarafından Türkiye
şartlarına uygun olarak global standartlarda geliştirildi.
CRIF Türkiye veritabanında 200’ün üzerinde
ülkeden 330 milyon firma yer alıyor
1988 yılında İtalya'da faaliyete geçen CRIF, sağladığı kredi bilgi ürünleri, hizmetleri ve çözümleri
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ile finansal ve ticari kuruluşlar ile tüketicilerin karar
alma süreçlerine hızlı ve etkin bir şekilde destek olmayı hedefliyor. CRIF, 50’den fazla ülkede 6.300’ün
üzerinde banka, kredi birliği, finansal ve finansal
olmayan kuruluşa hizmet veriyor, ayrıca 20 ülkede
kredi kayıt bürosu olarak faaliyet yürütüyor. 2019
yılında CRIF’in toplam cirosu 557 milyon Euro’ya
ulaştı. Grubun İtalya ve dünyadaki ofisleri ve iştirakleri ile çalışan sayısı 5.000'in üzerinde. CRIF
Türkiye olarak da firmaların bilgiye dayalı kararlar
alabilmelerini sağlayan katma değerli çözümler sunuyoruz. Global olarak 200’ün üzerinde ülkeden
330 milyon firmanın yer aldığı veri tabanı ile müşterilerimizin yurtiçi ve yurtdışında potansiyel müşteriler ve tedarikçiler bulmasına destek oluyoruz.
Aynı zamanda ticari ilişki içinde bulundukları veya
ticari ilişkiye girecekleri firmalar hakkında risk raporları sağlıyor ve böylelikle ticari kuruluşların karar alma süreçlerine hızlı ve etkin bir şekilde destek
oluyoruz. Bilgiye dayalı erken uyarı sistemi ile şirketlerin olası bir sorunu önceden fark edip, çözüm
yolları bulabilmelerine de imkân sağlıyoruz. Türkiye’de yerleşik 1.5 milyon ticari firmadan oluşan veri
tabanıyla CRIF Türkiye olarak, müşterilerimize iş
geliştirme ve planlama alanında, müşteri değerlendirmesinde, portföy yönetiminde ve alacak yönetimi
konularında hizmet veriyoruz. Ayrıca 150 bin şirketi ise aktif olarak izliyor; aylık 6.000 firma raporu
hazırlıyoruz. FD
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Belirsizlik Ortamında
Resetlenelim,
Gözlüklerimizi Değiştirelim
“Seni buraya getiren şey, seni bundan ötesine götüremez”

ovid-19 salgının yaratmış olduğu global fırtınaların iş dünyası
dahil hayatın tüm alanlarında neden olmuş olduğu hasarlarların
tamiri bireylerin, kurumların ve ülke yönetimlerinin kapasiteleri
ve yılmazlık maharetleri çerçevesinde sürmektedir. İş dünyası öncelikli
olarak çalışanlarının sağlığı ile ilgili önlemleri alırken, refleks olarak
‘hasar tespiti’ çalışmalarının hemen ardından hayatta kalma mücadelesine girişerek, müşteri ihtiyaçlarının, değişen ortamlarda karşılanabilmesi için değer zincirlerinin her bir halkasını işler halde tutabilmek
amacıyla ekosistemlerindeki mevcut-yeni tüm paydaşları ile sorunların
çözümüne yönelik yoğun çalışmalara koyulmuşlardır.
Küresel boyutta maruz kalınan can ve mal, servet, maddi - manevi
kayıplara baktığımızda, durumun teşhisi açısından ‘yıkıcı değişim’ etiketini koymamız gerekiyor. Uzmanların ve düşünürlerin rehberliğinde
anlıyoruz ki, salgın hastalık, bazı trendlerin ivmesini artırmıştır, bazı
davranışların geçerliliğini şüpheli hale getirmiş ve bazı yeni davranışların filiz vermesine ortam hazırlamıştır.
Şimdilik, şaşırma – öfke – anlama - uyum gösterme - endişelenme çare arama - kendine gelme hallerini yaşadığımız korku tünelinin, önümüzdeki bir vakitte, sonuna vardığımızda bugünden çok farklı bir dünyanın kurulmakta olduğuna şahit olacağız.
Yeni iş dünyasının yeniden tasarlanmasında önder, rol oynayacak olacak şirketlerin özelliklerini kestirmek pek zor olmayacak: müşteri
deneyimine odaklı, çalışan sermayesinin öneminin bilincinde olan,
agile – resilient - hizmetkarlık kültür yapısına sahip, otonom takımların
faal olduğu ve dijital teknolojileri kullanan, dijitalleşme üzerinde duran ve sürekli iş modellerini yenileme kapasitesine sahip yapılar. Bu
özelliklere sahip günümüz şirketlerinin, yeni dünyada, diğer şirketlerle
aralarındaki farkı (gelir - pazar payı – kar - sosyal sorumluluk bilinci
vs.) daha da açacaklarını öngörebiliriz.
Şirketlerin, mevcut ve potansiyet müşterilerinin, o yeni dünyadaki

C

Stratejik Liderlik
Danışmanı ve Koçu
osman@osmanerk.com

24
FİNANS DÜNYASI / AĞUSTOS-EYLÜL 2020

LİDERLİK-GÖRÜŞ

yeni durumlardaki, ‘ağrı ve acılarına’ çare olacak
ürün ve hizmetleri sunarak değer yaratabilmesi, ancak akıllıca yapacağı ön çalışmalar sayesinde gerçekleşecektir. Yeni dünyada var olmayı hedeflemekte
olan bir şirketin yapmaması gereken tek şey, sanırım, beklemek - hareketten yoksun olmasıdır.
Ön çalışma dönemini üç aşama halinde tanımlayabiliriz:
1) İyileşme-toparlanma (Recovery)
2) Duruma göre konumlanma (Reposition)
3) Kendini yeniden tasarlamak/yaratmak (Redesign)
Ön çalışma dönemi kapsamında isimlendirdiğimiz aşamalar birbirleriyle örtüşmek zorunda, zira
yeni dünyada yerimizi alabilmemiz için tümsel bakış açısı ile düşünmemiz/çalışmamız ve yapılanmamız gerekecek. Bir başka ifadeyle, bugünden, yeni
dünyada sahip olmayı öngördüğümüz/hedeflediğimiz konumu tasvir edebilelim ki, kendimize yakıştırdığımız o geleceğimizi bugünden inşa etmek
üzere yolda olalım; yolda şaşırıp, yönümüzü kaybetmeyelim.
Peki, VUCA dünyasında geleceği öngörmek mümkün mü? Mümkün olabilir. Nasıl? Yenilenmiş düşün-
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me yöntemlerimizle, önyargılardan uzak bir halde
yeni gözlüklerimizin sayesinde. Covid-19 sonrası
dünya halini öngörebilmek ve o haldeki dünyada
konumumuzu tanımlamak senaryo çalışmaları
ile mümkün olabilir. Bugünün ‘moda’ tabiri
‘bilmiyorum - bilmiyoruz’ u yerinde kullanmamız

Müşteri deneyimine odaklı, çalışan
sermayesinin öneminin bilincinde
olan, agile – resilient - hizmetkarlık kültür yapısına sahip, otonom
takımların faal olduğu ve dijital
teknolojileri kullanan, dijitalleşme
üzerinde duran ve sürekli iş modellerini yenileme kapasitesine
sahip yapılar. Bu özelliklere sahip
günümüz şirketlerinin, yeni dünyada, diğer şirketlerle aralarındaki
farkı (gelir - pazar payı – kar sosyal sorumluluk bilinci vs.) daha
da açacaklarını öngörebiliriz.
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çok önemli. ‘Bilmiyorum’ deyip, bekleme tercihinde
bulunmak sonumuzu getirebilir. Peki, hareket halinde olan lider takımlarının ‘bilmiyoruz’ ifadelerini nasıl anlamalıyız?
‘Öngörülerde bulunduk, varsayımlarımızı ortaya
koyduk, en iyi – iyi - kötü senaryolarımızı belirledik.
Bu senaryolarla hizalanmış bir şekilde yapılanıyoruz
ve ilerliyoruz ancak, baştan biliyoruz ki, kendi yolumuzda ilerlerken değişen durumlarla karşılacağız,
bu durumlardan öğreneceğiz, elimizdeki iş modellerini öğrendiklerimize göre denemelerden geçireceğiz, ayarlar yapacağız ve bu disiplinle
yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Yani, deneylemek –
öğrenmek - pivot etmek - vazgeçmek bu yolculuğun
temel anlayış setini oluşturuyor; iş modeli kervanlarımızı yolda düzüyoruz’ olarak anlayabiliriz.
VUCA konusuna odaklanmış olan Prof. Nathan
Bennett ve Prof. James Lemoine’ın bulgularına göre
VUCA ortamında geçerli tepkiyi verebilmek/harekette bulunabilmek için içinde bulunulan ortamın özelliği anlaşılmalıdır/tespit edilmelidir. Şöyle ki;
volatility (dalgalı) karşısında agility sergilenmeli,
uncertainty (belirsizlik) karşısında bilgi toplanmalı,
complexity (karmaşıklık) karşısında dahili operasyonlar/süreçler/bilgi akışı-erişimi/karar verme mekanizmaları yeniden düzenlenmeli, ambiguity
(muğlaklık) karşısında denemeler (experimentation) yapılmalıdır.
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Ön çalışma dönemini irdelemeye başlıyabiliriz.
İyileşme - toparlanma aşaması, salgın hastalığın
neden olduğu durumlar ve bu durumların bireylerin
yaşam şekillerindeki değişikliklerinden dolayı çoğu
şirketin bilançolarının - gelir gider tablolarının - nakit akım tablolarının son derece olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Bu durumda doğal olarak şirketlerin
aklıselim ile süratle risk analizi ve risk - kriz yönetimi yapması beklenir. Kriz yönetiminin amacı şirketi
yaşar halde tutmak, müşterilere hizmet etmek ve
tüm paydaşlarla ilişkileri sürdürübilmektir. Şirketin
yaşaması için çıkması gereken nakitin, nakit girişine
denk düşmesi sağlanmalıdır.
Salgının sebebiyet verdiği ‘zemin kayması’, lider
takımlarını sadece çok kısa vadelere odaklanmalarına sürüklememelidir. Amaç, yeni dünyada değer yaratmak üzere var olamak ise, tüm aksiyonlarımızın
gelecekte var olabilmemize de hizmet etmelidir. Düşünme metodları, muhakemeler, aksiyonlar, hedeflerin uyum içinde olması gerekir.
Krizleri daha ziyade tehditleri tetiklediği şekilde
algılıyor olabiliriz. Ancak, geçmişte yaşanan krizlerden öğrenmiş bulunuyoruz ki, tehditlerin yanı sıra,
krizler pek çok fırsatları da önümüze yığıyor. Nitekim Çincede kriz kelimesi tehlike ve fırsat karakterlerinin birleşiminden oluşmaktadır. Doğal olara
tehdit ve tehlikelerden kaçınmayı, hatta becerebiliyorsak onları fırsatlara dönüştürmek için atılım ha-
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linde olmalıyız.
Yaşamakta olduğumuz kriz şirketler için yeni büyüme sahalarını açmaktadır:
• İş modellerimizi yeni duruma göre düzenleyerek
(duruma göre konumlanma) kaybetmiş olduğumuz
gelirleri bertaraf edebiliriz ve değer aşınmalarını giderebiliriz
• Değer önerilerimizi ve böylece yeni iş modellerimizi yeniden tasarlayarak (kendini yeniden tasarlamak/yaratmak) yeni müşteri tercihlerine etkin bir
şekilde/rakiplerden farklı olarak cevap verebiliriz
Yeni büyüme alanlarının sunduğu fırsatları değere
dönüştürerek yeni dünyada var olmak ve ilerlemek
için dört aksiyon almak gerekecek:
1) Krizin neden olduğu yıkıcı değişimin pazarımızı
ve şirketimizi ne derece ve nasıl etkilediğininin değerlendirmesini yapmak,
2) Stratejimizi yeniden şekillendirmek için kriz
öncesi geçerli olan stratejimizi nasıl ‘pivot’ edeceğimizi aklıselimle düşünmek,
3) Şirketimizin yılmazlığını (resiliency) yeniden
oluşturmak amacıyla evrilmekte olan müşteri davranışalarının ışığı altında ‘core’ değer önerilerimizi
düzenlemek,
4) Büyümek için iş modellerimizi baştan tasarlamak amacıyla değişmiş olan müşteri tercihlerine uygun yeni değer önerilerini formüle etmek.
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Yeni dünyada var olabilmek ve yeni dünyada karlılık içinde büyüyebilmek için geçmiş krizlerden alınabilecek derslere bakalım:
1) Tehdit ve tehlikelere rağmen krizler pek çok iş
fırsatlarına imkan tanıyor. Bu farkındalıkla, uzun vadede karlı büyüyebilmek için ‘growth’ kafa yapısı ile
yeni duruma göre konumlanılmalıdır.
Resesyon döneminde kurulmuş şirketlere örnek:
Black&Decker, Colgate-Palmolive, Compaq, WholeFood. Kriz dönemlerinde pazara sunulan yeni ürünlere örnek: Sony, Transistörlü Radyo-1957; P&G, tek
kullanımlık çocuk bezi-1961; IBM, kişisel bilgisayar1981, Apple, iPod MP3-2001.
2) Krizler müşterilerin davranışlarını yeniden şekillendirmekte böylece talep değişiklikleri oluşmakta
ve rekabet yöntemleri değişmektedir. Yenilenen
müşteri davranışları yakından izlenerek, öncelikler
ve rekabet şekilleri hakkında somut anlayışlara ulaşılmalıdır. Bu anlayışlar, iyileşme - toparlanma aşamasının ötesinde duruma göre konumlanma ve
kendini yeniden tasarlama/yaratma aşamalarına
erişmeyi sağlayacaktır.
Örneğin; Londra metrosunda 2014 yılında 2 hafta
süreyle meydana gelen grev sonucu yolcular, keşfettikleri alternatif parkurları kullanma alışkanlığını
geliştirmişlerdir. 2008 yılındaki finansal kriz sırasında ABD’deki ipotekli evlerin bankalar tarafından sa-
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tılınma furyası 30 yaş civarındaki Y kuşağının ev sahipliği oranını bir önceki neslin aynı yaş grubundaki
bireylerin ev sahipliği oranından %30 daha düşük
seviyede gerçekleşmesine neden olmuştur.
3) Müşteri davranışlarını iyi anlamamız gerekiyor;
yeni bazı davranışlar alışkanlıklar haline dönüşürken, salgın öncesi geçerli bazı davranışlar da, salgın
sonrasında tekrardan ortaya çıkabilir. Buna göre, kalıcı temel davranışlara/tercihlere cevap verecek inovasyon çalışmaları üzerinde durarak sürdürülebilir
başarılarımızı sağlama almalıyız. Örneğin; kriz nedeniyle bireylerin video karşısında jimnatik hareketlerini evlerinde yapma alışkanlığının ortaya çıkması,
eve teslimat hizmetinin yaygın olarak tercih edilir
hale gelmesi.
4) Müşteriler, yeni dünyanın ‘normalleri’ni ortaya
koydukça şirketler nezdindeki deney iştahı (experimentation) ve öğrenme tutkusu inişe geçecektir.
Dikkatli olmamız gerekiyor; bu kriz de vakti gelince
son bulacak ve yeni dünyanın ortaya çıkışını hazırlamış olacaktır. Krizin son bulması buna bağlı olarak
bir rahatlama ortamı, inovasyon tempomuzun düşmesine sebep olmamalı. Şirket kültürümüzün agile
- resilient yapıyı canlı tutmasını gözetlemeliyiz. Rehavet eğilimlerine fırsat tanımamalıyız. Rekabet ortamında, atak ve cesaretli bir tutumla müşterilerin
çeşitli durumlardaki ‘ağrı-acıları’ na çare olmak üzere şirketimizi yeniden tasarlayarak/yaratarak
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(Redesign) uzun vadeli sürdürülebilir yapıyı oluşturmalıyız. Örneğin; havaalanlarında elektronik güvenlik hizmetleri sunan Clear firması, hava ulaşımının
yasaklanması sonrasında hizmetlerini çalışanların
sağlık durumlarının taranmasına yönelik sunmaya
başlamıştır. Clear, kriz sonrası dönemde de istifade
edebileceği yeni değer önerisini hayata geçirmiştir.
Fitness monitor bileklikleri konusunda uzmanlaşmış
olan Fitbit firması bir telemedicine statup’ı ile işbirliğine giderek sanal doktor randevularının alınması,
Covid-19 taraması ve sürekli kullanılan ilaçlarla ilgili yenileme reçetelerinin düzenlenmesi konularında hizmet vermeye başlamıştır. Böylece, daha önce
sadece fitness monitor hizmetleri sunan şirket hizmet gamını geliştirerek sağlık ve wellness alanlarında da hizmet sunmaya başlamıştır.
Düşünür, yazar, eğitmen ve yönetici koçu Marshall
Goldsmith’in vurguladığı gibi değişimin sabit olduğu
ortamda paradigmalarımızdan, ön yargılarımızdan,
alışkanlıklarımızdan kurtulamadığımız ve eski gözlüklerimizden vazgeçemediğimiz sürece ‘Seni buraya getiren şey, seni bundan ötesine götüremez”
uyarısıyla muhattap olmak durumunda kalacağız.
Kurulmakta olan yeni dünyada yerimizi almak istiyorsak, müşteri odaklı ve yaratıcı tutumla yepyeni
değer önerileri ve iş modelleri ile müşterilerimizin
‘ağrı ve acılarına’ rakiplerden farklı çözümlerle
sürekli çare üreterek değer yaratmak zorundayız. FD
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K AR G O SE KTÖ R Ü
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KARİD BAŞKANI ASLAN KUT

“Müşteri İhtiyaçlarına
Cevap Verebilen, Teknoloji
Odaklı Yatırımlarla
Sektörümüzü İleriye
Taşıyacağız”
Yıllardır dile getirdiğimiz sektörümüzün bir kamu hizmeti verdiği ve stratejik
önemi çok yüksek bir sektör olduğu gerçeği bugün daha iyi anlaşılmaktadır.

mek yoğun bir sektör olan kargo sektörünün
başlıca işlevi günlük ticari akışa hizmet etmek
ve buna bağlı olarak ekonomik ilerleme ve
gelişime destek olmaktır. Pandemi döneminde de
kargo sektörü bir taraftan evinde olan insanlarımızın
günlük ihtiyaçlarını kendilerine ulaştırırken öte yandan sosyal izolasyona katkı sağladı.
Sürecin başında B2B dediğimiz şirketten şirkete
giden kargoların oranı ciddi seviyede düştü. Ancak
e-ticaret gönderilerinin de etkisiyle şirketlerden şahıslara giden kargolarda artış yaşandı. Son yıllarda
e-ticaretin büyümesi kargo sektörünü e-ticaretin en
önemli taşıyıcısı konumuna getirmişti. Bu karşılıklı
etkileşimi kargo sektörünün teknolojik alanda yatırımlar yapmasını gerektiren bir süreç olarak değerlendirmek de mümkün. Artan e-ticaret gönderileri
karşısında sektör temsilcisi firmalarımızın e-ticarete
uygun operasyonel modelleri, temassız teslimat modelleri üzerinde çalışmaları bulunuyor.

E
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Posta sektörünün serbest rekabete
kavuşturulması, dijital dönüşüm
konusunda gerekli mevzuatların yeniden düzenlenmesi, teknolojik yatırımların gerçekleştirilebilmesi için
sektöre bir kısım muafiyetlerin sağlanması ve teşvik edilmesi çok
önem arz etmektedir.
Sektörümüz 110 bin personelle günde 7,5 milyon
adrese hizmet sunuyor. Sürecin başından itibaren
tüm sektör aksiyon planlarını hazırladı. Ciddi tedbirler alarak personel için gerekli olan her türlü maske, eldiven, dezenfektan vb. malzemeleri temin etti.
Şubeler, aktarma merkezleri, dağıtım araçları dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor. Şubelere müşteriler
maskeli ve aynı anda en fazla 3 kişi olacak şekilde
kabul ediliyor. BTK kararı doğrultusunda kargo teslim etme ve alma işlemlerinde ıslak imza ve kimlik
almadan kargolar SMS kontrolü ile teslim ediliyor.
Bu hassas dönemde de tüm sektör çalışanlarımız
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büyük bir özveriyle kesintisiz hizmet sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Yaş veya sağlık sebebiyle
binlerce personel idari izne ayrılmış olsa da hizmetin
sürekliliğini sağlamak için yeni işe alımlar gerçekleştiriliyor.
Yıllardır dile getirdiğimiz sektörümüzün bir kamu
hizmeti verdiği ve stratejik önemi çok yüksek bir
sektör olduğu gerçeği bugün daha iyi anlaşılmaktadır.
Sektör olarak gelişime çok açık ve potansiyeli yüksek olan bir iş yapıyoruz. Bu nedenle sürekli kendimizi yenilemeli ve geliştirmeliyiz, müşteri
ihtiyaçlarına cevap verebilen teknoloji odaklı yatırımlarla sektörümüzü önümüzdeki yıllarda çok daha
ileriye taşıyacağımızı düşünüyorum.
Bu noktada posta sektörünün serbest rekabete kavuşturulması, dijital dönüşüm konusunda gerekli
mevzuatların yeniden düzenlenmesi, teknolojik yatırımların gerçekleştirilebilmesi için sektöre bir kısım
muafiyetlerin sağlanması ve teşvik edilmesi çok
önem arz etmektedir. Sektör bu yönüyle desteklendiğinde; hem istihdama yüksek düzeyde bir imkan
sağlanacak hem de global markaların ülkemizde gelişmesinin yolu açılmış olacaktır. FD
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Enerji Ticaretinde
Başarılı Yapay Zeka
Uygulamalarının Sırrı
Kullanıcılar açısından kolaylık sağlayan bir optimizasyon aracı olarak görülen
yapay zeka ve büyük veri artık akıllı ve hızlı kararlar almak için bir
gerekliliğe dönüşüyor.

Analiz ve Ticari
Stratejiler Müdürü
esezer@outlook.com

nerji sektörü, büyük ve küçük ölçekteki güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji santrallerinin artışıyla birlikte büyük bir dönüşüm
geçiriyor.
Öte yandan rüzgar gibi kesintili enerji kaynaklarının elektrik iletim ve
dağıtım sistemleri üzerindeki etkisi, nesnelerin interneti sayesinde toplanan yüksek hacimli veriler ve bunların yönetimi, enerji depolama teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler hem enerji şirketleri hem de tüketicilere
yeni roller biçiyor. Teknik ilerlemelerle birlikte veri büyüklüğü artınca
bunların yönetimi de bir hayli zorlaşıyor. Otomatikleştirilmiş ya da elde
ettiği verilerle bir öğrenme sağlayarak birey yerine kendi kendine karar
veren algoritmalar geliştirmek gerekiyor. Bu nedenle, yapay zeka teknolojilerinin ve aynı zamanda büyük verinin rolünde de bakış açısı değişikliği yaşanıyor. Kullanıcılar açısından kolaylık sağlayan bir optimizasyon
aracı olarak görülen yapay zeka ve büyük veri, artık akıllı ve hızlı kararlar
almak için bir gerekliliğe dönüşüyor.

E

Peki Yapay Zeka Enerji Sektöründe Hangi Alanlarda Kullanılıyor?
Enerji tedarik halkasının birden fazla zincirinde yapay zekanın uygulama alanlarını görmek mümkün. Bunların en başında güneş ve rüzgar
santrallerinin üretim tahmini geliyor. Hem meteoroloji hem de santralden
gelen büyük veriler ışığında 15 dakikadan 1 saate kadar olan aralıklar
için üretim tahmini yapılabiliyor.
Yenilenebilir enerji tahminlerinin üretim tahmin sıklığı ve hata performansı artınca gün içi elektrik piyasasında dengeleme amaçlı yapılan ticari
faaliyetlerin hem hacmi, hem derinliği artıyor hem de sistem işletmecesine ve sonrasında piyasa katılımcıları üzerinde oluşan dengeleme yükü
giderek azalıyor.
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Piyasa Analitiği bakış açısından ise talep tahmini
kritik öneme sahip. Yenilenebilir üretim tahmini ile
birlikte doğru talep tahmini, hem yük dağıtımını
hem de talep tarafı yönetimini optimize etmek için
kullanılıyor. Zira tüketiciler sürekli artan bir eğride
veri akışı üretiyorlar. Özellikle akıllı sayaç kurulumunda yaşanan artışla birlikte bu verilere sadece dağıtım şirketleri değil aynı zamanda ilave
kurulumlarla tüketicinin kendisi ve izin verdiği hizmet sağlayıcılar da erişebiliyor. Yapay zeka bu verileri kullanarak tüketim alışkanlıklarını tahmin edip
her tüketici için optimum tüketim modelleri çizebiliyor. Son dönemde sayısı giderek artan elektrikli
araçlar ve çatı tipi güneş santralleri ile geleneksel talep profili tamamen değiştiğinden hangi saatte şebekeden enerji alınacağı ya da şebekeye enerji
verileceği gibi sorulara yapay zeka uygulamalarının
yaygınlaşmasıyla birlikte çözümler de beraberinde
geliyor.
Ancak bu uygulamaları yaparken belli kriterlere
odaklanmak gerekiyor. Zira yapay zeka algoritmaları
tek başına bir çözüm üretme konusunda başarılı olamıyor. Hem veri, hem kullanılan teknolojik altyapı
hem de yetişmiş insan gücü başarı faktörlerini ciddi
anlamda etkiliyor. Gelin dört maddede özetlediğim
bu kriterlere daha yakından bakalım:

FD

Günümüzde mevcut olan veriler,
karmaşık senaryoları ele alabilecek
sistemler geliştirmek için her
zaman yeterli veya yeterli kalitede
değildir.
1- Teknoloji Yeterince Olgunlaştı mı?
Yapay zeka yeni bir teknolojiden ziyade sürekli gelişen ve değişime adapte olan bir teknolojidir. İşlem
gücü, gerçek zamanlı veri toplama ve iletişim alanındaki gelişmeler, enerji sektöründeki yapay zeka
uygulamalarına kapı açıyor. Bununla birlikte, yapay
zekanın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için
daha fazla sermaye yatırımı ve araştırma gerekiyor.
Bu araştırma yatırımlarının ise hem özel hem de kamu sektörü eliyle sürekli desteklenmesi ise oldukça
mühim.
2- Veri Kalitesi Yeterli mi?
Yapay zeka ile ilgili temel zorluklardan biri, modellerin geliştirileceği büyük veri kümelerinin (büyük veri) kalitesidir. Günümüzde mevcut olan
veriler, karmaşık senaryoları ele alabilecek sistemler
geliştirmek için her zaman yeterli veya yeterli kali-
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tede değildir. Bununla birlikte, dijital teknolojiler bu
sorunları (örneğin; bulut sunucuları ve daha iyi veri
yönetimi) ele almak için gelişmektedir. Bu da daha
az veriye ihtiyaç duyulmasına ve verilerin daha iyi
yapılandırılmasına yol açmaktadır. Bu durum da daha fazla hesaplama yapma ihtiyacını etkilemektedir.

Dijital dönüşümün tüm
potansiyelinden yararlanmak ve
daha fazla yenilik için zamandan
ve kaynaktan tasarruf sağlayacak
görevleri otomatikleştirmek yeterli
değildir. İnsan sermayesinin
yönetilme ve gelişme biçimini de
değiştirmeye ihtiyaç vardır.
3- Siber Güvenliğe Yatırım Yapıyor musunuz?
Hem bilgi ve iletişim teknolojileri hem de piyasa
katılımcıları birbiriyle bağlantılı hale geldikçe ve yeni dijital teknolojiler yaygınlaştıkça siber güvenlik
giderek büyüyen bir konu olarak karşımıza çıkıyor.
Şebekelere yönelik saldırılar son yıllarda arttı ve
maalesef bazıları başarılı oldu. Bu saldırılar, enerji
sisteminin devam etmesini sağlayan kritik altyapılar
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için büyük tehdit oluşturuyor
Enerji sektörüne yönelik gelişmiş ve akıllı teknolojilerin getirilmesi hem fırsatlar hem de zorluklar
sunuyor. Artan cihaz sayısı ile birlikte zayıf güvenlik
altyapısına sahip IoT cihazlarından yararlanan saldırılar için geniş bir alan sağlıyor. Bunları engellemek için siber güvenlik ürünlerinin yaygınlaşması ve
bunların bazı düzenlemeler yoluyla politika yapıcılar
tarafından zorunlu hale getirilmesi atılması gereken
adımlar arasında yer alıyor.
4- İnsan Kaynağına Yatırım Yapıyor musunuz?
Yapay zekayı insan kaynağından ve onun etkisinden arındırarak uygulamak çok mümkün değil. Dijital dönüşümün tüm potansiyelinden yararlanmak
ve daha fazla yenilik için zamandan ve kaynaktan
tasarruf sağlayacak görevleri otomatikleştirmek yeterli değildir. İnsan sermayesinin yönetilme ve gelişme biçimini de değiştirmeye ihtiyaç vardır.
Enerji sektörü aktörleri dijitalleştirilen güç varlıklarını, enerji ticaretini ve enerji sistemlerini yönetmek için çalışanlarının özellikle bu alandaki
eğitimine yatırım yapmalıdır. Aksi takdirde daha etkili ve verimli bir enerji sektörü tam olarak gerçekleşmeyecektir. FD
Not: Bu yazıda anlatılanlar yazarın kişisel görüşleri olup çalıştığı
ve bağlı olduğu kurumlarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
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RÖPORTAJ

TEMA VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI DENİZ ATAÇ

“Bu Topraklarda Umut Yeşertiyoruz”
Yaşadığımız gezegende her bir canlının yaşam hakkı var ve her bir canlı dünyamızın
devamlılığı için önemli bir işleve sahip. Biz insanlar; doğanın sahibi olmadığımızı,
dünyanın diğer canlılarla paylaştığımız bir yer olduğunu ve doğaya verdiğimiz yükün
farkında olarak davranışlarımızı şekillendirmeyi unutmamalıyız.

üm dünyanın en büyük ortak sorunu olan iklim değişikliğinin sonucu olarak içme suyunun kaynağını oluşturan buzullar rekor
hızlarda eriyor ve yok oluyor. Buna bağlı olarak deniz seviyeleri yükseliyor. Ani yağan yağışlar ile birlikte gelen seller, sular altında kalan tarım alanları,
birçok yerde hissedilen kuraklık… Doğa bizi uyarıyor! Peki biz ne yapmalıyız? TEMA Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Deniz Ataç ile iklim değişikliğini ve
Vakfın bu konudaki çalışmalarını konuştuk.

T

İki toprak sevdalısı, Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit’in, 1992
yılında kurdukları TEMA Vakfı’nın sloganı “Türkiye Çöl Olmasın”dı. Aradan geçen 28 yılda dünyanın ve Türkiye’nin durumunu değerlendirebilir
misiniz?
TEMA Vakfı, 1992 yılının Eylül ayında Kurucu
Onursal Başkanlarımız Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit tarafından,
erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla ve bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak hedefiyle
kuruldu ve ‘Türkiye Çöl Olmasın’ sloganıyla yola çıkıldı. Vakfımız kurulduğunda kamuoyu doğadaki bozulmaların yeni yeni farkına varmaya başlamıştı.
Sosyal sorumluluk kavramı henüz gelişmemişti, iş
insanları hayırseverlik adı altında çalışmalar yürü-
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tüyordu ancak doğa koruma konusu ülke gündeminde bugünkü kadar öne çıkmamıştı. TEMA Vakfı ise,
başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışmalarına başladı.
27 yıldır gönüllü ve destekçilerimizin katkıları ile
ağaçlandırma çalışmalarından doğa eğitimlerine,
kırsal kalkınma projelerinden savunuculuk faaliyetlerine kadar birçok alanda, hiçbir zaman yılmadan
yorulmadan faaliyetlerimizi sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. “Gücünü gönüllülerinden alan
bir halk hareketi” olarak tanımladığımız TEMA Vakfı
bugüne kadar; arkasına 880 bini aşkın gönüllüsünü
almış, milyonlarca fidan dikmiş, milyonlarca çocuğa
ulaşmış, yani kısacası Türkiye’nin dört bir yanına dokunmuş, herkesin sevgisini kazanmış ve halka mal
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olmuş bir Vakıf haline gelmiştir. Bugün toplumun tamamına yakını tarafından bilinen, gönüllülükle, güvenle, ağaçla, doğayla ve doğal varlıkları koruma
çalışmaları ile özdeşleştirilen bir TEMA Vakfı algımız
var.
İnsanın ekosistemlere verdiği zarara karşın hala “umudu yeşertiyoruz” diyebilir miyiz?
Elbette diyebiliriz, hatta demeliyiz çünkü umut
bittiği an yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Oysa bugünkü durumu değiştirmek bizim elimizde. Çaresiz
değiliz. Ne yapılacağını ve nasıl yapılacağını biliyoruz. Bütün mesele, hangi davranışlarımızın hangi sonuçları doğurduğunu bilmek. Bu bir öğrenme ve
doğru olan davranışları hayata geçirebilme meselesidir. Yaşadığımız gezegende her bir canlının yaşam
hakkı var ve her bir canlı dünyamızın devamlılığı
için önemli bir işleve sahip. Biz insanlar; doğanın sahibi olmadığımızı, dünyanın diğer canlılarla paylaştığımız bir yer olduğunu ve doğaya verdiğimiz
yükün farkında olarak davranışlarımızı şekillendirmeyi unutmamalıyız. Aç gözlülükten uzak, paylaşımcı olabilmeyi hatırlamalıyız. Zaten bu
kültürümüzde var olan bir şey. Rahmetle andığımız
Vakfımızın Kurucu Onursal Başkanı Sayın Hayrettin
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Karaca’nın ifadesiyle bu ‘Anadolu Kültürü’dür ve
özümüzde olan bir şeydir.
TEMA Vakfı olarak “bu topraklarda umut yeşertiyoruz” dememiz için birçok sebebimiz var. Örneğin;
yukarıda saydığımız ilkeler doğrultusunda hayata
geçirdiğimiz doğa eğitimlerimize katılmış milyonlarca çocuk sadece kendilerini değil ebeveynlerini de
değiştirmeye başladılar. Bugün çok sayıda kurum ve
kuruluş orman varlığımızı artırmak ve daha yeşil bir
Türkiye için ağaçlandırma çalışmalarımıza daha fazla katkı koyuyorlar. Yürüttüğümüz kırsal kalkınma
projelerimizde topraklarımızı ıslah ederken; tarımsal verimliliği artırıyoruz. Beraber çalıştığımız üreticiler sürdürülebilir tarım uygulamalarını hayata
sokuyor ve edindikleri bilgileri çevrelerinde arkadaşları ve meslektaşları ile paylaşıyor. Çanakkale Kirazlı’da altın madenciliğine karşı yürüttüğümüz
savunuculuk çalışmalarına toplumun verdiği destek
her geçen gün artıyor. Tüm bunlar umudun yeşermesi değil mi?
28 yıldır çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli
ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya bıkmadan ve yorulmadan devam ediyoruz. Bundan sonrası için de
aynı istek ve heyecanla çalışmalarımıza ve ‘Umut Yeşertiyoruz’ demeye devam edeceğiz.
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TEMA Vakfı’nın varoluş nedeni yaşamın temeli toprağa sahip çıkmak,
korumaktır. Toprak olmasaydı ne
üzerinde yetişen bir bitki, ne onların sağladığı oksijen, ne bitkilerle
beslenen tek bir canlı, ne içilebilir
bir kaynak, ne gıda olurdu. Tüm karasal canlılar yok olur, karada yaşam biterdi.
TEMA Vakfı’nın topraklarımız, ormanlarımız,
meralarımız ve su kaynaklarımızın korunması
yönündeki çalışmalarının sonuçları nelerdir?
TEMA Vakfı’nın varoluş nedeni yaşamın temeli
toprağa sahip çıkmak, korumaktır. Toprak olmasaydı
ne üzerinde yetişen bir bitki, ne onların sağladığı oksijen, ne bitkilerle beslenen tek bir canlı, ne içilebilir
bir kaynak, ne gıda olurdu. Tüm karasal canlılar yok
olur, karada yaşam biterdi. Bu nedenle TEMA Vakfı
çalışmalarının odağına toprağı koymuş, toprağın
içindeki tüm canlılarla yaşayan bir ekosistem olarak
onu korumayı temel çalışma alanı yapmıştır. Toprak
varlığımızı tehdit eden, onun en verimli kısmını alıp
götüren, verimsizleştiren başta erozyon olmak üzere
toprak bozulumuna karşı mücadeleyi çalışmalarının
başına koymuştur. Topraklarımızın korunmasının bir
devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak
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için çalışmıştır. Çünkü toprak kaybetmeyi göze alamayacağımız kadar kıymetli bir varlıktır. Bu kapsamda ilk somut çıktılarımızın, Türkiye’de Mera Kanunu
ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun
yasalaşması olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında
bugün Türkiye’nin 81 ilinde TEMA Vakfı bağışçıları
sayesinde oluşturulan en az bir orman bulunuyor.
1992’den bugüne kadar yaklaşık 22 bin futbol sahası
büyüklüğü alanda 700 milyon meşe palamudu, yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğü alanda 17,7
milyon fidanı toprakla buluşturduk. İletişim çalışmalarımız ile orman varlığının önemine ilişkin bilgilendirmeler ve orman yangınlarına karşı uyarılar
yapıyoruz. Hukuka aykırı gördüğümüz; doğal varlıkların, suyun, toprağın, meraların ve ormanların
aleyhine olan uygulamalara karşı hukuksal zeminde
açtığımız davalar ile savunuculuk yapıyoruz. Doğal
varlıkları korumak için attığımız her adımın, yaptığımız her itirazın altında doğa yararına bilimsel nedenler var. Bu nedenle bugüne kadar açtığımız ya da
müdahil olduğumuz 256 davanın 145’i lehimize sonuçlandı ve devam eden onlarca davamız var. Bugüne kadar 266 kırsal kalkınma, koruma ve
ağaçlandırma projesi gerçekleştirdik. Çevre seminerleri ile 50 binden fazla öğretmene ve 35 bini aşkın
kamu görevlisine ulaştık. Milyonlarca çocuğa doğa
eğitimleri verdik. Onlar şimdi ekolojik okuryazar ve
birer doğa savunucusu.
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Artan yapılaşma baskısı ile yok olma tehlikesi altındaki Sakız ağaçlarını, tesis ettiğimiz klon parkında koruma altına aldık. Çay bahçelerinde, toprakları
kuvvetli asit hale getiren amonyum sülfat ve amonyum nitrat gübreleri; yaptığımız farkındalık çalışmaları ve eğitimlerle artık yok denecek kadar azaldı.
Şimdi bozulan bu toprakları ıslah ediyoruz. Islah
edilen topraklar çayda verimi artırıyor. Toprağa dost
sürdürülebilir uygulamalarla Gaziantep’te antepfıstığında verim ve kaliteyi artırırken, antepfıstığı tarımında karşılaşılan bölgesel sorunlara çözüm
üretiyoruz.
Su konusunda ise; 2012 yılından beri suyu yöneten tek bir çerçeve yasa olması gerektiğini savunuyoruz. 2012 yılında, Bilim Kurulu üyelerimizin
katkısıyla, su yönetimindeki çok başlılığa son verecek; insanın parçası olduğu “üstün ekosistem yararını” koruyacak nitelikteki Su Yasa Taslağı’nı
hazırladık ve kamuoyu ile paylaştık. Su sıkıntısı olan
bir ülke olarak kabul edilen Türkiye’nin su varlıklarının, su politikalarıyla iyi bir biçimde korunmasını
sağlamak artık bir zorunluluk. Su Kanunu bu işin
çerçevesini oluşturacak bir mevzuat.

1992’den bugüne kadar yaklaşık 22
bin futbol sahası büyüklüğü alanda
700 milyon meşe palamudu, yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğü
alanda 17,7 milyon fidanı toprakla
buluşturduk.
2019 Mayıs ayında da Avrupa Birliği Su Çerçeve
Direktifi ile uyumlu su yönetimi ve su koruma politikalarının hayata geçirilmesini teşvik etmek ve Türkiye’de su varlıklarının korunmasında katılımcılığın
artmasını sağlamak amacıyla ‘Katılımcı Nehir Havza
Yönetimi Projesi’ni hayata geçirdik. Burada da amacımız, Türkiye’nin 25 nehir havzasının yönetimine
sivil toplumun katılımını artırmak ve havza yönetimi
konusunda farkındalık yaratmak.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, iklim değişikliğini “insanlık ailesi olarak şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük ortak sorun”
olarak tanımlamıştı. TEMA Vakfı’nın iklim değişikliği konusundaki çalışmaları nelerdir?
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İklim değişikliği tüm dünya olarak en büyük ortak
sorunumuz. Milyonlarca insan ve hayvan türü için
içme suyunun kaynağını ve güvencesini oluşturan
buzullar, dünyanın her yerinde rekor hızlarda eriyor
ve yok oluyor. Deniz seviyeleri buna bağlı olarak
yükseliyor ve bilim insanları da bu yüzyılın sonuna
kadar deniz suyu seviyesinin metrelerce artabileceği
konusunda bizleri uyarıyor. Eğer bu olursa, deniz kıyılarına kurduğumuz onlarca şehir, ada ülkeleri ve
tarım alanları sular altında kalacak. Küresel sıcaklıklar artıyor. Buna bağlı olarak deniz suyundaki sıcaklığın ve CO2 miktarının değişmesi denizleri daha
asidik hale getiriyor. Daha asidik denizler, denizdeki
canlı hayatının devamlılığını tehdit ediyor, mercanlar şimdiden ciddi oranlarda yok olmuş durumda.
Sıcak havayı seven sivrisinekler, küresel sıcaklıkların
artması ile dünyada daha önce gitmedikleri yeni yerlere gidiyorlar ve malarya, sıtma gibi hastalıkları taşıyorlar. Kuraklık, artık daha çok yerde ve daha derin
olarak hissediliyor, birçok yerde kuraklık gıda krizine sebep oluyor. Ani yağan yağışlar selleri artıyor,
sular altında kalan tarım alanları nedeniyle oluşan
gıda krizi geleceğimizi tehdit ediyor.
Artık gündelik hayatta gördüğümüz tüm bu gelişmeler karşısında, Vakıf olarak iklim değişikliğinin
geri döndürülemez noktaya gelmeden ve üzerine
medeniyetlerimizi kurduğumuz dünya yaşamsal koşullarını kaybetmeden durdurulması gerektiğini sa-
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vunuyoruz. Bu amaçla da iklim değişikliği konusunda politikalar geliştiriyoruz ve bunları karar vericiler
ile paylaşıyoruz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi’ne (UNFCCC), Türkiye’den gözlemci olarak akredite olan ilk Sivil Toplum Kuruluşuyuz. Uluslararası süreçleri yakından takip
ediyoruz ve bu süreçleri etkileme konusunda diğer
Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. Ortak politikaları üreten ve iklim değişikliği konusunda
çalışan
EEB
(European
Environmental
Bureau) ve CAN-E (Climate Action Network Europe) gibi sivil toplum ağlarında etkin rol alıyoruz. Bu
ağlar sayesinde, uluslararası politika yapma süreçlerini etkileyerek, iklim değişikliği konusundaki küresel sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.
Uluslararası alandaki deneyimimizin yanı sıra,
Türkiye’de de iklim değişikliği konusunda kapasite
artırma ve farkındalık yaratma projeleri sürdürüyoruz. Uluslararası alandaki deneyimimizi, Türkiye’deki diğer paydaşlarımızla paylaşarak Türkiye’de iklim
değişikliği konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Türkiye çözüme ortak olmazsa, küresel iklim
krizinin çözümü için oluşturulan tüm yöntemlerin
eksik kalacağına inanıyoruz. Bununla birlikte Türkiye iklim değişikliği etkilerine karşı en hassas bölgelerden birinde yer alıyor ve bu değişiklikten en fazla
etkilenecek ülkelerden biri. Buna rağmen ülkemiz
iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonla-
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rını son dönemlerde en hızlı artıran ülkelerden biri
oldu. İklim değişikliğine karşı dirençli ve ekonomik
olarak güçlü bir ülke olma hayalimizi gerçekleştirmek için sera gazı emisyonlarını hızla azaltacak sanayi, ulaşım, enerji ve uyum politikalarının hayata
geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz.
Tüm bu sebeplerle ulusal ve yerel ölçekte faaliyetlerimize de oldukça önem veriyoruz. Kendi içimizde
yürüttüğümüz kapasite geliştirme projeleri ile Vakıf
içerisinde ulusal iklim değişikliği politikaları hakkında bilgi akışını sağlamayı ve politika oluşturmayı
amaçlıyoruz. İklim değişikliğinin etkileri hakkında
düzenli veriler paylaşılarak TEMA Vakfı içerisinde
farkındalık yaratılmasının yanı sıra TEMA Vakfı’nın
ana çalışma konuları olan toprak erozyonu, ormanlar ve ağaçlandırma, doğal varlıkların korunması konuları ile iklim değişikliği ilişkisini ve bunların
karşılıklı etkileşimleri hakkında bilgi üretiyor ve
bunları düzenli olarak paylaşıyoruz.
Söz konusu kapsamda dahil olduğumuz projelerimizden biri olan İklim Elçileri Projesi ile TEMA Vakfı
gönüllülerinin iklim değişikliğiyle ilgili kapasitesinin
artırılması, gönüllülerin “iklim elçileri” olarak yaşadıkları kentlerde savunuculuk yapması; karar alıcılarla diyalog geliştirilmesi ve yerel-ulusal medyada
iklim konusunda haberler yayınlanması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. İklim için Kadın Liderler Projesi ile ise özellikle kadın gönüllülerimizin yerelde
iklim savunuculuğu yapmasının desteklenmesini ve
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düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dayanıklı bir
toplum için bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesini hedefliyoruz.
Tüm bunlara ek olarak fosil yakıtlara dayalı enerji
ve doğal alanları yok eden maden projelerine karşı
da önemli çalışmalarımız bulunuyor. Bilindiği gibi
ülkemizde iklim değişikliğinin önde gelen nedenlerinden biri fosile dayalı enerji üretimidir. Ne yazık
ki, kömüre dayalı enerji üretim yatırımları ülkemizde son on yılda hız kazanmıştır. Özellikle kömür madenciliği ve kömürlü termik santral projeleri, 2012
yılının kömür yılı ilan edilmesiyle birlikte madencilik ve enerji politikaları içinde öncelikli bir çalışma
alanı haline gelmiştir. Bu proje ve faaliyetler, başta
orman alanları olmak üzere, iklim değişikliğine karşı
elimizdeki en değerli varlıklar olan sulak alanlar ve
tarım alanları dâhil tüm doğal alanları tehdit etmektedir.
Buna paralel olarak biz de Vakıf olarak su ve toprak varlıkları üzerindeki geri dönülmez etkileri nedeniyle enerji ve maden projelerine karşı çalışmalar
yapmayı önceliklendirdik. Ekolojik değerler açısından zengin, ekosistemlerin kırılgan olduğu bölgeler-
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de planlanan ve başlayan maden arama ve madencilik faaliyetlerini takip etmekte ve bu konularda
kampanya, hukuksal mücadele, lobi çalışmaları yürütmekteyiz. 2012’den bu yana konu hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, karar vericilerin
harekete geçmesi için bilgi ve belge üretiminin yanı
sıra ülke çapında kampanyalar düzenlemekteyiz.
Bunun yanında suyumuza, toprağımıza, havamıza,
doğal ekosistemlere ve tarım alanlarımıza zarar veren projelere karşı davalar açarak hukuki alanda da
yoğun çaba göstermekteyiz.
Uluslararası işbirliklerimizin yanı sıra bu çalışmaları yürütürken ulusal düzeyde işbirlikleri de yapmaktayız. Kurucularından olduğumuz Temiz Hava
Hakkı Platform’u termik santraller özelinde çalışmalar yürütmektedir. Termik Santrallerin gerekli çevre
yatırımlarını yapmadan çalışmalarına devam etmesine olanak veren düzenlemenin süresinin uzatılması için gündeme gelen madde 45 ve madde 50 yasa
tasarılarının geri çekilmesi ve veto edilmesi kararları
Platform olarak yaptığımız çalışmaların sonuçlarına
örnek teşkil eden iklim değişikliği ile mücadele anlamında olumlu gelişmelerdir.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Ortak Evimiz’in korunması adına yaptığınız
eğitim faaliyetleri nelerdir?
Son dönemde yaşadığımız pandemi ve alınan tedbirler sonrası karantina önlemleriyle insanların çevre ve doğaya karşı bilinç ve farkındalıkları arttı.
Ancak tabi ki bu bilincin ve farkındalığın artarak devam etmesi, herkesin bu konuda sorumluluk sahibi
olması şart. Burada da küçük yaşlardan itibaren uygulanacak eğitimler ön plana çıkıyor. Biz TEMA
Vakfı olarak ağaçlandırma faaliyetlerimizi gerçekleştirirken bir yandan da doğayı anlayan, koruyan, seven nesiller yetiştirmeyi misyonlarımızdan biri
olarak belirledik. Eğitim, Vakıf olarak oldukça önem
verdiğimiz konulardan bir tanesi. Doğayı tanıyan,
seven, koruyan; kendisini doğanın sahibi değil de
bir parçası olarak gören nesiller için çocukların doğa
ile daha fazla iç içe olması gerekiyor. Ancak doğayı
anlayarak ve doğaya uyum sağlayarak sürdürülebilir
bir yaşam mümkün olabilir.
Bu sebeple biz de eğitim çalışmalarımızı başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm toplumun ekolojik
okuryazarlığını
artırmak
ve
topluma
sürdürülebilir yaşam felsefesini benimsetmek amacıyla yürütüyoruz. Eğitim bölümümüz, ekolojik
okuryazarlık ve sürdürülebilir yaşam felsefesiyle çocuk ve gençlik eğitim programları ile yetişkin eğitimleri tasarlıyor, bu kapsamda içerik ve materyal
geliştiriyor. Bugün 4 milyondan fazla çocuğa ulaşmış
durumdayız. Çevre alanında yayınlarımız mevcut.

Eğitim bölümümüz, ekolojik okuryazarlık ve sürdürülebilir yaşam
felsefesiyle çocuk ve gençlik eğitim
programları ile yetişkin eğitimleri
tasarlıyor, bu kapsamda içerik ve
materyal geliştiriyor. Bugün 4 milyondan fazla çocuğa ulaşmış durumdayız.
2010 yılından itibaren seviyesi okul öncesinden liseye uzanan çocuklara ve gençlere, Millî Eğitim Bakanlığı ile var olan protokolümüz aracılığıyla 81 ilde
Doğa Eğitim Programlarını uyguluyoruz. Bu eğitim
programlarımızı ülke çapında gönüllü öğretmenlerimizin desteğiyle Minik TEMA, Yavru TEMA, Orta-
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okul TEMA ve Lise TEMA olarak 4 ana başlıkta gerçekleştiriyoruz. Minik TEMA ve Yavru TEMA eğitim
programlarımızı 2019 yılından itibaren Türkiye İş
Bankası desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Kurumsal iş
birliği çalışmalarımız doğrultusunda hazırlanan eğitim projelerimiz de var. Örneğin; Tetra Pak ile ‘Sıfır
Atık’, Balparmak ile ‘Arılar Varsa Yarınlar Var’, IKEA
ile ‘Evimiz Dünya’ ve Sompo Sigorta ile ‘Yerküreye
Saygı: İklimi Koru’ gibi eğitim içerikleri oluşturulup
sınıflarda uygulaması yapılıyor. Sınıf uygulamalarına ek olarak daha fazla kişiye erişebilmek için web
siteleri de hazırlıyoruz. Örneğin; toprakla ilgili infografiklerin yer aldığı topraktema.org, Arılar Varsa
Yarınlar Var projemizde hazırladığımız hem yetişkinlere hem de çocuklara özel bölümlerin olduğu ‘arılarvarsa.org’ web sitelerimiz var. Aynı şekilde Sıfır
Atık projemizde de sınıf uygulamalarıyla erişilen çocuklara ek daha fazla çocuğa ulaşabilmek için tüm
öğretmenlerin erişebileceği içinde eğitim içeriklerinin yer aldığı sifiratiktema.org portalı kullanıma
açık.
Tabi ki ülkemizde bu konuda birçok eğitim ve kampanya düzenleniyor ancak daha yapılması gereken
çok fazla şey var. Buradan bir kez daha bireysel ve
kurumsal olarak herkesi bu konuda düşünmeye ve
ellerinden geleni yapmaya davet etmek isterim. FD
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Ücret Gelirlerinin Beyanında
Yeni Dönem
2020 yılına ilişkin gelir vergisi beyanı 2021 yılı Mart ayı içerinden yapılacak
olup beyanname vereceklerin, beyannameleri üzerinde Kanunun izin verdiği
harcamaları (sağlık, eğitim, bağış ve yardımlar, vb.) indirim konusu yapmaları
imkanını göz ardı etmemeleri lehlerine olacaktır.

Y

Partner, Head of Tax
KPMG Turkey
serdikler@kpmg.com

eni Ekonomi Programı içerisinde belirtilen vergi önlemlerinin bir
bölümünü içeren 7194 sayılı Kanun (“Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”) 7 Aralık 2019 tarihinde
yayımlanmıştı.
Mezkur Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun, ücretlerin vergilendirilmesiyle ilgili hükümlerinde önemli değişlikler yapılmıştı.
Bu kapsamda, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan gelir
vergisi tarifesi değiştirilmiş ve üst dilime ilişkin oran %40’a yükseltilmiştir. Yine 7194 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde ile ücret gelirlerine; 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında eski
tarifenin uygulanacağı hükmü konulmuştur.
Yapılan söz konusu değişikliklere istinaden, 2021 yılı Mart ayında beyan edilecek 2020 yılı ücret gelirleri, Mali İdare’nin 311 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yaptığı açıklamalarına göre aşağıdaki şekilde
olacaktır.
1- Tek işverenden veya birden fazla işverenden elde edilen ücret
gelirlerinin beyanı
Tevkif suretiyle vergilendirilmiş;
• Tek işverenden ücret geliri elde edenlerin, ücret gelirleri toplamı
2020 yılı için 600.000 TL’yi aşması,
• Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerin, birinci işverenden
aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının 2020
yılı için 600.000 TL’yi aşması,
• Birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının ise 2020 yılı
için 49.000 TL’yi aşması,
halinde, ücret gelirleri yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan
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ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe
belirlenebilecektir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümlerine (86/1b ve 86/1-c bentleri) göre, ücret gelirlerinin beyan
edilip edilmeyeceği kendi içinde değerlendirilecek
olup, diğer gelirlerin bulunması halinde bu gelirler
hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Yine, diğer gelirlerin beyan edilip edilmeyeceğinin tespitinde de ücret gelirleri hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
Yıllık beyanname verilmesi durumunda, Gelir Vergisi Kanunu’nda (89. madde) belirtilen, eğitim ve
sağlık harcamaları ile bağış ve yardımlar gibi bazı
harcamaların da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması imkanı da bulunduğunu belirtmek
isteriz.
Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde işverenler tarafından tevkif suretiyle ödenen vergiler de mahsup edilebilecektir.
Diğer taraftan, tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri (Kanunun 64. maddesinde yer alan diğer ücretler hariç), tutarı ne olursa olsun yıllık
beyannameyle beyan edilecektir.
Buna göre, 2020 yılında tek işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş 700.000 TL ücret geliri elde
kişinin, elde ettiği ücret gelirinin 600.000 TL’yi aşması nedeniyle; bu ücret geliri yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Yıllık beyanname
üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde ke-
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silen vergiler mahsup edilebilecektir.
2020 yılında; birinci işverenden 580.000 TL, ikinci
işverenden 30.000 TL olmak üzere iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş kişinin; birinci ve ikinci
işverenden elde etmiş olduğu ücretleri toplamı
(580.000 TL+30.000 TL=) 610.000 TL; 600.000
TL’yi aştığından ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde kesilen vergiler mahsup
edilebilecektir.
2020 yılında; birinci işverenden 500.000 TL, ikinci
işverenden 50.000 TL olmak üzere iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş kişinin; birinci ve ikinci
işverenden elde etmiş olduğu ücretleri toplamı
(500.000 TL+50.000 TL=) 550.000 TL, 600.000
TL’yi aşmamakla birlikte birden sonraki işverenden
elde ettiği ücret geliri olan 50.000 TL, 49.000 TL’yi
aştığından iki işverenden elde ettiği ücret geliri toplamı beyan edilecektir. Yıllık beyanname üzerinden
hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde kesilen vergiler mahsup edilebilecektir.
Diğer taraftan, 2020 yılında; birinci işverenden
560.000 TL, ikinci işverenden 20.000 TL ve üçüncü
işverenden 18.000 TL olmak üzere üç işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş kişi; birinci işverenden alınan
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ücretin hangisi olacağı serbestçe belirlenebildiğinden, 560.000 TL’lik ücret gelirini birinci işverenden
elde edilen ücret olarak belirleyebilecektir. Bu durumda;
• Üç işverenden elde ettiği ücret gelirleri toplamı
(560.000 TL+ 20.000 TL+ 18.000 TL=) 598.000
TL, 600.000 TL’yi aşmadığından ve
• Birden sonraki işverenlerden elde ettiği ücretleri
toplamı (20.000TL+ 18.000 TL=) 38.000 TL,
49.000 TL’yi aşmadığından,
ücret gelirleri yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecektir.

2020 yılı için 49.000 TL’yi aşması
veya bu tutarı aşmamakla birlikte
her iki işverenden aldığı ücret geliri
toplamının 2020 yılı için 600.000
TL’yi aşması halinde, ücret
gelirlerinin tamamının beyan
edilmesi gerekecektir.
2- Özel sektör işyerlerinde birden fazla işverenin yanında çalışanların durumu
Aşağıdaki hallerde, ücretlerin birden fazla işverenden elde edildiği kabul edilmektedir.
• Bir özel sektör işvereninin yanında çalışan kişinin, yıl içerisinde bu işverenden elde ettiği ücretinin yanı sıra, başka bir özel sektör işvereninden ya
da kamu kurum veya kuruluşundan da elde ettiği
ücret gelirleri,
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• Aynı yıl içinde bir özel sektör işvereninin yanında çalışmakta iken, işten ayrılarak başka bir özel
sektör işvereninin yanında ya da kamu kurum veya
kuruluşunda çalışmaya başlanılması nedeniyle elde
ettiği ücret gelirleri,
• Aynı yıl içinde, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında çalışan kişinin, söz konusu mükelleflerin ortağı oldukları iş ortaklığı veya adi
ortaklıklar bünyesinde çalışmaya başlamaları halinde elde ettikleri ücret gelirleri.
Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi
durumunda her bir işverenden elde edilen ücret ayrı ayrı vergilendirilecek olup ücret matrahları birbiri
ile ilişkilendirilmeyecektir.
İşveren değişikliği yapılması durumunda, yeni işverenden alınacak ücret, eski işverenden alınan ücret matrahı ile ilişkilendirilmeden sıfır matrah esas
alınmak suretiyle vergilendirilecektir.
Aşağıdaki hallerde ücretlerin tek işverenden elde
edildiği kabul edilmektedir.
• İki ayrı özel sektör firmasının birleşmesi
(devir, nev’i değişikliği ve bölünme halleri dahil),
• İş Kanunu kapsamında asıl işveren- alt işveren
ilişkisi kurulan yerlerde çalışan hizmet erbabının, yıl
içinde alt işvereninin değişmesi,
• Ortaklık halinde faaliyette bulunan işyerlerinde,
ortaklardan herhangi birinin değişmesi.
Aynı takvim yılı içinde tek işverenden elde edildiği
kabul edilen ücretler, kümülatif matrah esas alınmak
suretiyle vergilendirilecektir.
Yıl içerisinde işveren değiştirenlerin, ücret gelirine
ilişkin gelir vergisi matrahını yeni işverenine bildir-
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zin her bir işverenden elde edilen ücret ayrı ayrı gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır. Bu durumda,
birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının, 2020 yılı için 49.000 TL’yi aşması veya bu tutarı
aşmamakla birlikte her iki işverenden aldığı ücret
geliri toplamının 2020 yılı için 600.000 TL’yi aşması
halinde, ücret gelirlerinin tamamının beyan edilmesi
gerekecektir.

mek suretiyle ücretinin gelir vergisi tarifesine
göre kümülatif olarak vergilendirilmesini talep
edebileceklerdir. Bu durumda yeni işveren
kümülatif matrahı dikkate alarak tevkifat
yapacaktır.
Yıl içinde birden fazla işverenden elde ettiği ücret
gelirleri kümülatif matrah dikkate alınarak vergilenenlerin, bu gelirlerini yıllık beyannameyle beyan
etme yükümlülüğü bulunması durumunda, yıllık beyannamede bildirilen matrah üzerinden hesaplanan
gelir vergisinden kümülatif matrah dikkate alınmak
suretiyle tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup
edilebilecektir.
3- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesi
Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve
kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç) çalışan personelin, yıl içerisinde bu kapsamdaki diğer kurum ve
kuruluşlardan da ücret alması veya bu kapsamdaki
diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret
olarak değerlendirilecektir.
Buna göre, bu idarelerde çalışanların tevkif yoluyla vergilendirilmiş tek işverenden aldıkları bu ücretleri 2020 yılı için 600.000 TL’yi aşmaması halinde,
bu gelirler beyan edilmeyecektir.
Ancak mevzu bahis personelin; aynı yıl içerisinde,
bunlar dışında bir işverenden de ücret geliri elde etmesi veya görevinden ayrılarak bu işveren nezdinde
çalışmaya başlaması durumunda, söz konusu personelin ücret matrahları birbiri ile ilişkilendirilmeksi-

4- İstisna kapsamında ücret geliri elde edenlerin durumu
Türk Uluslararası Gemi Sicili’nde kayıtlı gemilerde
ve yatlarda çalışan personele ödenen ücretler ile
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge, tasarım ve
destek personeline ödenen istisna kapsamındaki ücretlerin beyan edilmesi ve beyanname verilip verilmeyeceğinin tespitinde dikkate alınması söz konusu
değildir.
Serbest Bölgelerde çalışanların ücretlerinden ve
Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin ücretlerinden
kesilen gelir vergisi ise verilen muhtasar beyanname
üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilerek işverene kalmaktadır. Bu kapsamda çalışan ve şartları taşıyanlardan yapılan ücret
ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması
nedeniyle, bu ücretler için beyanname verilip verilmeyeceğinin tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
Değerlendirme
Bu kapsamda, 2020 yılında ücret geliri elde edenlerin yukarıda yer verilen açıklamaları göz önünde
bulundurmaları ve özellikle yıl içerisinde yapılan işyeri değişikliklerinde mevzuat hükümlerine göre hareket etmeleri; sonraki yıllarda olumsuz bir durumla
karşılaşmamaları için önem arz etmektedir. 2020 yılına ilişkin gelir vergisi beyanı 2021 yılı Mart ayı içerinden yapılacak olup beyanname vereceklerin,
beyannameleri üzerinde kanunun izin verdiği harcamaları (sağlık, eğitim, bağış ve yardımlar, vb.) indirim konusu yapmaları imkanını göz ardı
etmemeleri lehlerine olacaktır. Beyan sınırı ve indirim hususları gibi teknik konularda meslek mensuplarından destek alınması da beyanların doğru
yapılması ve hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından mutlaka dikkate alınmalıdır. FD
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CUENGINE TÜRKİYE CEO’SU ADİL YAMAN

Gayrimenkulde ülke
sınırları kaldırılıyor
Gayrimenkul brokerleri tarafından ve brokerler için tasarlanmış interaktif 3D satış
platformu CuEngine, oturduğunuz yerden tüm dünyaya konut satmanızı sağlıyor.

uEngine, profesyonel satış ekibiyle satış ofisi
yönetimi yapan, interaktif 3D satış sistemi ile
uzaktan satış gerçekleştirebilen, dünya çapında global acente ağına sahip, canlı fiyatlandırma ve
projedeki anlık stoku gösterebilen, müşterilerin satın
alma ve vatandaşlığa başvuru süreçlerinde hukuki
destek sağlayan, uluslararası acenteler adına müşteri hizmetleri sunan bir yapı.

C

3D satış sistemi konusunda mükemmel tecrübe
CuEngine, 250'den fazla yazılım mühendisi, görsel
sanatçı, mimar ve yönetim ekibiyle İngiltere merkezli bir şirket olarak gayrimenkul sektöründe yerini almaktadır.
Ekip, gayrimenkul projelerini yerel ve uluslararası
acenteler vasıtasıyla tanıtmak için pazarlama ve profesyonel satış danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.
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Bunun yanı sıra İngiltere, Dubai, Mısır, Körfez ve Avrupa ülkelerindeki proje geliştiricileriyle çalışma deneyimleri sayesinde 3D satış sistemi konusunda
mükemmel bir tecrübe ve geniş bir acente ağı elde
etmiştir.
İlk kez Türkiye’de online satışa geçiyoruz
Merkezi İngiltere’de olan CuEngine’nin 300’ü aşkın yazılım ekibi ise, Hindistan’da faaliyet göstermektedir. Dünyada kullanılan “online sunum”
yöntemini ilk kez bir “satış platformu” olarak Türkiye'de hizmete soktuklarını belirten CuEngine Türkiye CEO’su Adil Yaman, “Almanya ve Mısır da diğer
alternatif ülkeler arasındaydı ancak Türkiye’nin potansiyeli ve büyüme gücü nedeniyle Türkiye’yi seçip
burada satış yapılanmasına karar verdik. Gayrimenkulde ülke sınırlarını kaldıran bir satış platformuyuz.
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Müşterilerimize dünyanın bir ucundan bir ucuna yerinden kalkmadan ev sahibi olma imkanı sunuyoruz”
dedi.
Geniş network sayesinde pazarda çok öndeyiz
Yaman, Türkiye pazarının yüksek büyüme potansiyeli ve gücü nedeniyle ekibin ağırlık verdiği konuların öncelikle interaktif 3D satış sistemi ve proje
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yönetimi olduğunu söyleyerek, sundukları eşsiz hizmetler ve geniş network sayesinde pazarda çok önde
olduklarını belirtti. Yaman ayrıca, “Gayrimenkul geliştiricileri adına sadece ekip kurmakla kalmayıp satış ofislerini en profesyonel şekilde yöneterek, tüm
yerel ve uluslararası acentelerimiz ile birlikte bu projeleri dünyaya tanıtıyoruz” dedi.
Proje bitmeden ilgilendiğiniz dairenin gerçek
manzarasını görebileceksiniz
CuEngine Türkiye CEO’su Adil Yaman, satış ve pazarlamasını yaptıkları projelerin şehir içindeki konumunu gerçek zamanlı göstererek, proje içindeki tüm
donatılarda sanal olarak müşterilerini gezdirebildiklerini, dairelerin gerçekle birebir uyumlu görüntüleri
ve tüm malzeme detaylarıyla birlikte dünyanın diğer
ucundaki alıcı adaylarına sunum yapabildiklerini belirterek, “Müşteriler projenin lokasyonunu, ulaşım,
alışveriş, eğitim, tarihi ve turistik alanlara olan uzaklığını üç boyutlu, 4K kalitesinde görme imkânı buluyorlar. İlgilendikleri dairenin gerçek manzarasını
görüp, dairenin içinde 360 derece gezebiliyorlar. Müteahhitler ve acenteler için tek tıkla satış kampanyaları hazırlayabiliyor ve müşteriye her dilde hizmet
verebiliyoruz. Tüm iş yükünü biz üstleniyoruz. Yabancılara satışta güven ve şeffaflığı kendimize ilke
edindik. Yabancıya satışta dünyada 1800’den fazla
aktif acenteyle bağlantımız var” dedi. FD
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Hayatımızın merkezi haline gelen dijital dünyaya her gün
yenilikler eklenmeye, varolan uygulamalar yeni yatırımlar ile
büyümeye ve yeni özellikler katmaya devam ediyor. Kamu ve özel
sektörün firmaların ve şahısların hayatını kolaylaştırıcı
uygulamalar için dijital alandaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları
devam ederken, her gün yeni yatırımlar gerçekleşiyor. İşte biz de
bu dosya konumuzda dijital dünyaya yenilik getiren firmalarla
söyleşiler gerçekleştirdik.

DOSYA

DİJİTAL DÜNYADA NELER OLUYOR? FD RÖPORTAJ
DOSYA
ETİYA KURUCU ORTAĞI VE CEO’ SU ASLAN DOĞAN

“İhracata dayalı büyüme
modelini benimsedik”
TUBİSAD verilerine göre Türkiye’de bilişim sektörünün büyüklüğü 152,7 milyar TL.
Bir önceki yıla oranla %14 oranında büyüyen pazarın, son 5 yıl içinde her yıl ortalama
%17 büyüdüğünü gözlemliyoruz. Bu orandan hareketle 2020 sonunda pazar
büyüklüğünün yaklaşık 180 milyar TL, 2021 yılında ise yaklaşık 210 milyar TL’ye
ulaşacağını tahmin edebiliriz.

slan Doğan, Etiya’nın ilk kurulduğu yıllarda
daha çok bireysel ve kurumsal müşteri talepleri üzerinde yoğunlaştığını ilerleyen yıllarda
ise ürettikleri çözümleri nasıl standart hale getirip
ürünleştirecekleri konusuna odaklandıklarını belirtiyor. 7 farklı ülkede Türk yazılım gücünü temsil
eden Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan ile
yazılım sektörün geleceğini, şirketlerin dijitalleşme
yönündeki stratejilerini nasıl belirlemesi gerektiğini
ve gençlerin sektördeki konumunu konuştuk.

A

Etiya’nın kuruluşundan bugüne kadar olan yolculuğunu paylaşır mısınız?
Üniversite mezuniyetinden sonra çalışma hayatına
finans sektöründe başladım. Ardından diğer Etiya
kurucu ortaklarıyla birlikte kurumsal hayatı bırakıp
bağımsız çalışma modeline geçmeye karar verdik.
2001 krizinin başladığı zorlu bir dönemdi. Türk Telekom’a danışmanlık hizmeti vermekle işe başladık.
Bu süreçte şunu gördük ki Türkiye’de CRM konusunda ciddi bir ihtiyaç var. Bu alanda başlayan dönüşümde, bilgi birikimimiz ve hakimiyetimizle öncü bir
rol üstlenebileceğimize karar verdik. 2004 yılında
Etiya’yı kurduk. Kurulduğumuz ilk dönemde, daha
çok bireysel ve kurumsal müşteri talepleri üzerinde
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yoğunlaşarak çözümler ürettik. Ardından ürettiğimiz çözümleri nasıl standart hale getirip ürünleştiririz ve bu ürünleri dünyaya nasıl tanıtırız
konularına odaklandık. Yurtdışı serüvenimizin başlangıç adımı da bu standartlaşma oldu. Sonrasında
şirketimizin ihracata dayalı büyüme stratejisini hayata geçirdik. Bugün 7 farklı ülkede, 10 lokasyonda
Türk yazılımının gücünü en iyi şekilde gösteriyor ve
uluslararası teknoloji liginde ülkemizi temsil ediyoruz.
Pandemi süreciyle birlikte dünya hızlıca dijitalleşmeye yöneldi. Şirketler dijitalleşme konusunda stratejilerini nasıl belirlemeli? Bu süreçte
müşterilerinizden size gelen talepler ne şekilde
evrildi?
Tüm dünyayı ve özellikle iş dünyasını etkileyen
pandemi sürecinde, eğitimden iş hayatına, sosyalleşme alışkanlıklarımızdan üretim zincirine kadar birçok alanda sosyal mesafeyi korumak adına önlemler
aldık ve bazı değişimleri hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığımızın tüm uyarıları doğrultusunda aldığımız
tedbirlerin yanı sıra “EvdeKal” çağrısı doğrultusunda
da bu süreçte evden çalışma kararı aldık.
Yüz yüze temas kanalları kapanmış olsa da bir teknoloji şirketi olarak bu süreçte işlerimize kaldığımız
yerden devam etmeyi başardık. Dijital kanallardan
temas gündeme geldi. Teknoloji köprü oldu diyebilirim. Özellikle günlük ihtiyaçlar web siteleri ve uygulamalar üzerinden karşılanmaya başlandı. Buna
daha önceden hazırlıklı olan, e-ticaret konusunda
tüketicilerin zihninde yer eden şirketlerin bu durumda ön plana çıktığını görüyoruz. Eğitim hem kamusal hem de bireysel anlamda büyük ölçüde yine
internete kaydı. Fiziksel üretim hattı olmayan ve
uzaktan çalışma olanağı olan iş hayatı, dijitale kaydı
ama durmadı. Zaten insanlık tarihine baktığımızda
da en güçlü olanların değil, adaptasyon yeteneği en
yüksek olanların rekabette öne çıktığını görebiliriz.
Bu kural hayatın tamamı için geçerli. Pandemi ile
birlikte yaşadığımız bu süreç aslında şirketlere bu
tip krizlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini de bir
kez daha hatırlattı. Ve en önemlisi dijital köprüyü
başarıyla kurabilen ve böylece müşterisiyle bağlarını
koparmayan şirketlerin bu tür sınavdan başarıyla
çıktığını görme şansımız oldu. Önümüzdeki dönem-

de de bu doğal seleksiyonun devam edeceğini; dijitale en iyi şekilde adapte olan şirketlerin büyümeye
devam edeceğini öngörmek hiç de zor değil. Bu dönüşümün gerisinde kalan şirketlerin ise yok olan türler arasında yerini alacağını söyleyebiliriz.
Etiya olarak kurumlara bu kapsamda destek olmak, dijital dönüşüm sürecini başarıyla tamamlamalarını sağlamak ve tam da bu bahsettiğimiz
rekabetin önünde konumlanmalarını gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi döneminde daha çok yaşanan sıkıntıları çözmeye
yönelik geliştirmeler talep edilse de, yaşanan sıkışıklık dönemi geride bırakıldığında şirketlerin dijital
dönüşüm planlarını revize edeceklerini ve tüm stratejik süreçlerini dijital yetkinliklere göre yeniden tasarlayacaklarını düşünüyorum. Biz de bu süreçte
tüm yetkinliklerimizle şirketlerin dijital dünyadaki
en yakın iş ortakları olmaya devam edeceğiz.
“Connected Customer First” yaklaşımından kısaca bahseder misiniz?
“Connected Customer First” şirket olarak uzun süredir benimsediğimiz bir yaklaşım. Hem ülkemizde
hem de tüm dünyada bu yaklaşım ile kusursuz müşteri deneyimi yaratan projeleri hayata geçiyoruz.
Connected Customer First yaklaşımının hitap ettiği
müşteri kitlesinin davranış genetiğine bakacak olursak; dijitale çoktan adapte olmuş, markalar ile olan
ilişkileri oldukça farklı, deneyim odaklı, daha talepkar ve kişisel, anlık beklentileri olan, hata kabul et-
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meyen bir yaklaşımları olduğunu ve marka sadakatlerinin bir hayli düşük olduğunu gözlemleyebiliriz.
Geleceğin ekonomisinde var olmaya çalışan şirketlerin büyük ölçüde bu müşteri tipine hitap edecekleri kaçınılmaz bir gerçek. Bu kitlenin büyüklüğüne
bakacak olursak; We Are Social 2020 verilerine göre
dünyada 5.19 milyar mobil telefon kullanıcısı bulunuyor. İnternet kullanıcı sayısı ise 4.54 milyara ulaşmış durumda. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı,
yani 3.8 milyar kişi aktif olarak sosyal medya kanallarını kullanıyor. Ülkemizde ise aktif sosyal medya
kullanıcı sayısı ülke nüfusunun %64'üne denk gelen
54 milyon olarak rapora yansımış. İnternete bağlı
kullanıcı sayısı da her yıl %4 oranında büyüyor. Bu
da her yıl Connected Costomer First yaklaşımı kapsamına giren 2.4 milyon kişi daha demek. Dijital
ekonomiye dair veriler de çarpıcı; 15 yaşın üzerin-

Teknoloji alanında eğitebileceğimiz
hazine değerinde bir gençliğimiz
var ve bu gençlerin sadece %10’luk
bir kısmını bulut teknolojisi, yapay
zeka, büyük veri, siber güvenlik vb.,
teknolojiler konusunda eğitebilir ve
nitelikli iş gücü piyasasına kazandırabilirsek, Türkiye’nin bilişim alanında süper güç olmaması için
hiçbir neden ve engel kalmayacak.
deki nüfusun %68’nin bir finans kurumunda hesabı
ve %42’sinin bir kredi kartı bulunuyor. %36’sı internetten ödeme veya alışveriş yapıyor. Bu tabloya baktığınızda büyük ölçüde müşterilerin ürün ve
hizmetlere internet üzerinden ulaştığını, talep ve şikayetlerini de yine internet üzerinden dile getirdiklerini, markalarla olan ilişkilerini de daha çok
internet üzerinden sürdürmek istediklerini görebiliyoruz. Ayrıca bu müşteriler deneyim odaklı; talepkar
ve kişiye özel anlık beklentileri var. Hata kabul etmedikleri gibi marka sadakatleri düşük. %79’u deneyimin ürün ve hizmet kadar önemli olduğunu
söylüyor. %95'i güvendikleri kadar sadakatleri olacağını, %67'si de iyi deneyime olan beklentilerinin
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arttığını, kişiselleştirilmiş tekliflerin satınalma kararlarını 2 katına kadar olumlu etkilediğini belirtiyor.
İşte tam da bu sebeple Etiya “Connected Customer
First” diyor. Müşteri önceliği dijital ile fiziksel kanallardaki bağın kurulmasıyla başlatılarak ortak bir deneyimin yaratılması, bunun satınalma kararını
destekleyecek kişiselleştirilmiş kampanya kurgularıyla beslenmesi ve hızlı gelir kazanımlarına dönüştürülmesi Etiya’nın yapay zeka ile desteklenen ürün ve
hizmet portföyü ile oldukça hızlı ve kolay hale geliyor.
Bununla beraber Etiya’nın uluslararası standartlardaki iş yönetimi ve çevik entegrasyon yetenekleri kurumların doğru zamanlama ile rekabette öne
çıkacakları aksiyonları alabilmelerini sağlıyor.
Dijital dönüşüm alanında Türkiye’deki sektörlerin pazar büyüklüğü ne durumda, kısaca değerlendirebilir misiniz?
TUBİSAD verilerine göre Türkiye’de bilişim sektörünün büyüklüğü 152,7 milyar TL. Bir önceki yıla
oranla %14 oranında büyüyen pazarın, son 5 yıl
içinde her yıl ortalama %17 büyüdüğünü gözlemliyoruz. Bu orandan hareketle 2020 sonunda pazar
büyüklüğünün yaklaşık 180 milyar TL, 2021 yılında
ise yaklaşık 210 milyar TL’ye ulaşacağını tahmin edebiliriz. Bu yıl da %27 pay ile büyümenin lokomotifi
olan yazılım sektörü hem Etiya hem de ülkemizdeki
teknoloji girişimcileri için ne kadar büyük bir potansiyel barındırıyor. Tüm bu tabloya baktığımızda ülkemizdeki dijital dönüşüm faaliyetlerinde ağırlığı
yazılım tarafına vermemiz gerektiğini görebiliyoruz.
Raporlar, EMEA Bölgesi’nde Türkiye’nin dijital dönüşüm endeksine göre üst sıralarda yer aldığını ortaya koyuyor. Sahadan baktığımızda da bu gerçekliği
görebiliyoruz; fakat tam anlamıyla yeterli düzeydeyiz diyemiyoruz. Dijital dönüşüm dediğimiz bu kendi içinde sürekli değişiyor ve her gün yeni gelen
trendlerden besleniyor. Örneğin; 5G’ye geçiş dönemi, yapay zekayı, büyük veriyi, dijital müşteri ilişkilerini ve dijital kanalların kullanımını tümüyle
etkileyecek bir sistem olacak. Sağlayacağı yüksek hız
sayesinde diğer teknolojilerin katma değerinin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak. Tüm
bu yeni teknolojiler ve değişimler, Türkiye’nin dijital
dönüşüm haritası için de önemli konu başlıkları.
Bu büyük resimde öncü rol almak ve karar verici-
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ler arasında bulunmanın yolu ise yeni teknolojilerin
üreticisi olmaktan geçiyor. Tam da bu nedenle yazılım, dijital yaşamın ve yeni dünyanın en stratejik konusu olarak karşımıza çıkıyor. Etiya olarak bu
süreçte, yerli yapay zeka ürünlerimiz, diğer tüm
ürün ve çözümlerimizle pazarın takipçisi değil
trendleri belirleyen ve geleceğe yön veren şirketler
arasında konumlanma hedefindeyiz.
Ülke ekonomisine yapılacak en önemli yatırımlardan biri tam da bu nedenle bilişim teknolojileri. YASED’in yayınladığı “2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve
İletişim Teknolojileri” raporunda da belirtildiği üzere, ülkemizde bu alanda yaşanacak 1 birim büyümesinin ekonominin bütününde 1,8 birimlik büyüme
etkisi yaratacağına inanıyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘1 milyon yazılımcı’ projesinin sektör açısından ne gibi getirileri olur?
Ülkemizde oldukça başarılı yazılımcılar ve bu yazılımcıların yeteneklerini katma değerli ürünlere
dönüştürecek iş fikirlerine sahip girişimciler var. Öte
yandan kaynaklar kısıtlı. TUBİSAD verileri de sektörün önündeki 5 önemli problemden birinin “nitelikli
iş gücü açığı” olduğunu ortaya koyuyor.
TÜBİDER’ in “Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi
ve Ücretler 2020” araştırmasındaki verilere göre ise,
“Bilgi ve İletişim” sektöründe toplam istihdam her
yıl yaklaşık %3-4 büyüyor. Bilgi Teknolojileri kategorisi ise %66 pay ile yaklaşık 110 bin kişilik istihdam sağlıyor. Bu tabloya ek olarak Kodluyoruz
Derneği’nin 2019 yılında yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de yazılım başta olmak üzere
bilgisayar bilimlerinin farklı alanlarında 100 bin civarında uzman personel açığı bulunuyor. Yazılım
sektörü için insan kaynağı teşkil edebilecek 15-24
yaş grubundaki gençlerin 2018 sonu itibariyle sayısı
yaklaşık 13 milyon, yani ülke nüfusunun yaklaşık
%15,8’i.
Tüm bu rakamlara göz gezdirdiğimizde, çok da
fazla yoruma yer bırakmayan bir tablo beliriyor. Teknoloji alanında eğitebileceğimiz hazine değerinde
bir gençliğimiz var ve bu gençlerin sadece %10’luk
bir kısmını bulut teknolojisi, yapay zeka, büyük veri,
siber güvenlik vb., teknolojiler konusunda eğitebilir
ve nitelikli iş gücü piyasasına kazandırabilirsek, Tür-
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kiye’nin bilişim alanında süper güç olmaması için
hiçbir neden ve engel kalmayacak. Tek yapmamız
gereken meslek liselerinden başlayarak, kamu, üniversiteler ve iş camiasının el ele vererek bir gelecek
projeksiyonu ortaya koyması ve vakit kaybedilmeksizin bu alanlarda eğitime hız verilmesi. Özellikle
meslek liselerinde yazılım geliştirme yeteneklerini
öğrencilerimize katabilirsek, ara çalışan konusundaki sıkıntılara da çare üretmiş oluruz. Yine bunu başarabildiğimiz takdirde, ülkemizde genç işsizlik
oranlarının düşürülmesinde de büyük bir adım atmış
olacağız. Tüm dünyanın adım adım dijitalleştiği günümüzde, genç insan kaynağımızı dijitalleşmenin
getirdiği fırsatlarla ne kadar erken buluşturabilirsek,
o kadar fark yaratırız. İşte o noktada teknolojide yerli ve milli hedefi daha bir anlam kazanır.
Dünyada bir çok lokasyonda bulunan ofislerinizin faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bunlara bir yenisi katma planınız var mı?
Yüzde yüz yerli sermaye yapısı ile Ar-Ge yapan ve
ürün geliştiren bir şirket olarak, ihracata dayalı büyüme modelini benimsedik. Bu nedenle yetkinliklerimizin karşılık bulacağı bütün ülkeleri pazar fırsatı
olarak görüyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana
bu hedefle hareket ediyor, teknolojinin kalbinin attığı ülkelerde var olmayı amaçlıyoruz. 2018 yılı sonunda Kanada ofisimizi bölgedeki inovasyon ve
geliştirme merkezimiz olarak konumlandırdık ve
faaliyete başladık. Yakın dönemde, bu stratejik hedeflerimizle uyumlu yeni pazarlar ve bölgeler radarımızda olacak. FD
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DOSYA
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS GELİŞEN PAZARLAR
PAZARLAMA MÜDÜRÜ EMRAH AYDIN

“Dijitale yatırım yapanlar gelecekte
yerini sağlamlaştıracak”
Aralık ayında günlük 10 milyon olan toplantı katılımcı sayımız
Mart ayında 200 milyon, Nisan ayında ise 300 milyonu aştı.

esintisiz video ortamında verimliliği artırmak için ekipleri bir araya getirme düşüncesiyle kurulan Zoom, koronavirüs sürecinde
oldukça popüler hale geldi. 2021 mali yılı 1. çeyrek
rakamlarına göre toplam 328,2 milyon dolar gelir
elde ederek, önceki yılın aynı dönemine göre %169
büyüme yaşadıklarını ifade eden Zoom Video Communications Gelişen Pazarlar, Pazarlama Müdürü
Emrah Aydın; dünya genelinde Zoom çalışanlarının
sayısının 2.800’ü aştığını bildirdi.

K

Zoom’un 2011 yılından günümüze kadar olan
küreselleşme yolculuğu ve Türkiye pazarına girişi
nasıl oldu?
Zoom, kesintisiz video ortamında verimliliği artırmak için ekipleri bir araya getirme düşüncesiyle
2011 yılında San Jose, Kaliforniya’da, halen şirketin
CEO’su olarak görev yapmakta olan Eric Yuan tarafından kuruldu.
İlk yıllarda zamanımızın büyük bölümünü ürünümüzü mükemmelleştirmeye ayırdık. Ürünümüz hazır olduğunda ve “yeniden kullanan” müşterilere
erişebildiğimizde, şirket kültürümüzü satış odaklı
hale getirdik. Öğrenmeye açık ve kendini motive
eden çalışanları işe aldık. Aslında Zoom olarak bütünleşik video iletişimi hizmetimiz 2012 yılında pi-
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yasaya sunduğumuz ilk sürümden bu yana tüm dünyada kullanılabiliyor. 2012 yılının sonunda tümleşik
iletişim platformumuzun beta sürümünü yayımladık
ve bir yıl geçmeden 1 milyondan fazla kullanıcıya
ulaşırken, yatırım almaya da başladık. Zoom, 2017
yılında 1 milyar dolar değerini geçerek “Unicorn” oldu. Koronavirüs sonrasında hızlı popüler olduk ve
şirketin değeri de yükseldi, ancak bunun öncesinde
de hem kullanıcı sayısı hem de piyasaya değeri hızlı
büyüyen bir şirkettik. Sosyal izolasyon döneminde
ise büyüme ivmemiz de ciddi biçimde artış gösterdi.
Dijital dünyanın en güzel yanı, özellikle bir pazara
fiziksel bir giriş yapmadan da erişebilmek. Türkiye’ye ya da başka bir ülkeye de özel bir giriş yapmadan, en baştan beri dijital dünyadan herkese hitap
ediyor ve hizmet veriyoruz.
Türkiye’deki pazar payınız pandemi sürecinin
başladığı Mart ayından bugüne ne kadar arttı?
Maalesef ülkelere ve bölgelere göre veri paylaşamıyoruz. Aralık ayında günlük 10 milyon olan toplantı
katılımcı sayımız Mart ayında 200 milyon, Nisan
ayında ise 300 milyonu aştı. Kısa süre önce açıkladığımız 2021 mali yılı 1. çeyrek rakamlarımıza göre,
toplam 328,2 milyon dolar gelir elde ederek, önceki
yılın aynı dönemine göre %169 büyüme yaşadık.
Çalışan sayısı 10’dan fazla olan müşteri sayımız
265 bin 400 olurken, yine önceki yılın aynı dönemine göre %354 büyüdük. Son bir yıl içinde gelirlere
100 bin doların üzerinde katkıda bulunan 769 müşteriden elde edilen gelir, geçen yılın aynı çeyreğine
göre yaklaşık %90 artış gösterdi. Geçen mali yılın

aynı çeyreğini izleyen 12 aylık dönemde, 10’dan fazla çalışanı olan müşterilerde dolar bazında büyüme
oranı, arka arkaya 8 çeyrek boyunca %130’u aştı.
Nisan 2020 kullanım oranları baz alındığında toplam toplantı süresi 2 trilyon dakikayı geçti. Dünyanın dört bir yanında 100.000’den fazla K-12
seviyesinde okul, en iyi online eğitim deneyimi için
Zoom’u seçti. Ayrıca, dünya genelinde Zoom çalışanlarının sayısı 2.800’ü aştı.
90 günlük “iyileşme” planınızdan bahseder misiniz?
Zoom, 1 Nisan’da tüm mühendislik kaynaklarını
güvenlik ve gizlilik problemlerine aktardı. Üç aylık
süreçte kullanıcılarımıza 100’den fazla özellik sunduk. Bunlar arasında öne çıkanlar:
Zoom 5.0 sürümü ile;
• Ücretli ve ücretsiz tüm kullanıcılar için AES 256
bit GCM şifreleme
• Güvenlik simgesi, veri merkezi konumu ve yeşil
şifreleme kalkanı gibi arayüz güncellemeleri
• Kullanıcı raporlama özelliği
• Toplantılar için parola, bekleme odası ve kısıtlı
ekran paylaşımı gibi ayarların varsayılan olarak kullanılması
• Toplantı yöneticilerinin çoklu cihaz girişini engelleyebilmesi, kullanıcıların mikrofonu açılırken
kullanıcının rızasının alınması, bulut kayıtlarının
saklanma süresinin belirlenebilmesi ve daha sıkı Zoom Chat kontrolleri gibi diğer özellikler platformumuza eklendi.
Keybase satın alması ile ücretli ve ücretsiz tüm
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kullanıcılar için uçtan uca şifreleme çalışmaları başladı. Coğrafi konuma göre veri yönlendirme seçimi
getirdik. Güvenlik ve gizliliğin ürün ve özellik geliştirmenin her fazında öncelik olarak kalmasını sağladık. Bunun için süreçlerde aşağıdaki değişiklikleri
yaptık;
• Tasarım aşaması: Güvenlik gereksinimleri, risk
değerlendirmesi, tehdit modellemesi
• Programlama: Güvenli kod yönergeleri, self servis tarama, CI/CD araçları
• Test: Güvenlik testi, otomatik test yürütülmesi,
web test araçları
• Yayın öncesi: Güvenli konfigürasyon, tutarlılık
izleme, gereksinim doğrulama
• Üretim: Sistem güvenliği izleme, sistem sağlığı
izleme, tehdit değerlendirme
Lea Kissner, Alex Stamos, Luta Security, Bishop
Fox, Trail of Bits, NCC Group, Praetorian, Crowdstrike, Center for Democracy and Technology gibi güvenlik, gizlilik ve katılımcılık konusundaki
organizasyonlar ile CISO danışma konseyi, Zoom’un
ürün, uygulama ve politikalarını inceleyerek tavsiyelerde bulundu.
Zoom’dan talep edilen veri, kayıt ve içeriklerle ilgili bilgileri detaylandıran saydamlık raporu için
yaklaşım ve çerçeveyi belirledik. İlerleyen dönemde,
ilk raporumuzu 2020 mali yılı ikinci çeyrek bilgileriyle paylaşacağız.
Hata ödül programının kapsamını genişlettik ve
günlük toplantılarla bunları incelemeye başladık.
Üçüncü taraf değerlendirme kuruluşlarıyla koordinasyonu artırdık. Bünyemizde Ödül Programı ve Zafiyet Yöneticisi pozisyonu açtık ve sadece zafiyetlerle
ilgili çalışan uygulama güvenliği mühendisi sayısını
artırdık.
Farklı sektörlerden 36 Bilgi Güvenliği Üst Yöneticisi’nin (CISO) oluşturduğu bir konsey oluşturduk.
Burada SentinelOne, Arizona Eyalet Üniversitesi,
HSBC ve Sanofi gibi önemli kurumlardan katılımcılar yer alıyor. Zoom CIO Yardımcısı Gary Sorrentino
tarafından yönetilen konsey, 3 ay içerisinde 4 kez bir
araya gelerek bölgesel veri merkezi seçimi, şifreleme, toplantı kimlik doğrulaması ve Kullanıcı Raporlama, Parolalar ve Bekleme Odaları gibi özellikler
konusunda danışmanlık sağladı.
Zoom, aralarında Trail of Bits, NCC Group ve Bis-
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hop Fox’un da bulunduğu bazı şirketlerden platformunu kapsamlı biçimde incelemesini istedi. Özel
sızma testleri yapan bu şirketler hem açık hem barındırma yapılan veri merkezlerinde Zoom üretim
ortamını, bulut konfigürasyonlarını, dış IP alanlarını, iç üretim ağını, Zoom ana web uygulaması ve Zoom kurumsal ağında iç ağ ve harici çeperi, mobil ve
masaüstü istemcilerde Açık API’leri incelediler.
Güvenlik planı çerçevesinde her Çarşamba
günü Zoom CEO’su Eric S. Yuan’ın kullanıcıları bilgilendirmek için yaptığı webinar’larda yöneticiler ve
danışmanlar da yer aldı. Bugüne kadar 13 kez gerçekleşen webinar’lar, 15 Temmuz tarihinden sonra
ayda 1 kez gerçekleştirilmeye devam edecek.
Veri yönlendirme özelliğinin kullanıcılar için
sağladığı imkanlar nelerdir?
Zoom, görüşmeler ve webinar’lar için en iyi kalitede hizmet alabilmek isteyen kullanıcılar için 18 Nisan’da veri yönlendirme özelliğini kullanıma açtı. Bu
özellik, ücretli Zoom kullanıcılarının gerçek zamanlı
görüşmelerinin taşındığı veri merkezlerinde belirli
değişiklikler yapılmasına olanak sağlıyor. Veri yönlendirme, Zoom’un sektör lideri video iletişim hizmetlerini kullanırken, küresel ağ ile etkileşimleri ve
verileri üzerinde daha fazla kontrol olanağı sağlıyor.
Kullanıcıların hizmet almak istemediği bölgelerdeki
Zoom Konferans Odası Bağlayıcıları (CRC’ler), görüşmelere ya da webinar’lara bağlanamayacak. Bir
bölge devre dışı bırakıldığında, görüşmelere katılmayı sağlayan bölgesel arama numaraları da kullanım dışı kalacak.
Ücretsiz Zoom kullanıcıları ise hesaplarının etkinleştirildiği bölgelerdeki varsayılan hizmet merkezlerinden platformu kullanmaya devam edebilecekler.

DİJİTAL DÜNYADA NELER OLUYOR?

Covid-19 süreci ile birlikte küresel video konferans yazılımı endüstrisi pazarında büyüme eğilimi hızlandı. Bu alanın geleceğini nasıl
öngörüyorsunuz?
İşletmeler çalışanların aynı fiziksel konumda olmamaları sebebiyle yüz yüze iletişim olamayacağını
düşündüklerinden, bunun iç iletişimlerini etkileyeceğini düşünüyorlardı. Ancak, çalışanlar artık dünyanın neresinde olursa olsun, iç iletişimi başarıyla
yönetmek mümkün. İşletmelerin video webinar’lar
gibi uygulamalarla, her ne kadar bugünkünden daha
farklı olsalar da, online görüşmeleri yaptıklarını koronavirüs öncesinde de görüyorduk. Gartner,
2022’de tüm iş toplantılarının yüzde 40’ının sanal
sistemler ve gelişmiş analitik sayesinde gerçekleşeceğini söylüyor. Her seviyedeki çalışan için, şirketinin iyi durumda olması, stratejik açıdan ilerlediği
yol önemlidir. Videolu görüşmeler bunlara yardımcı
oluyorlar ve dünyayı nasıl değiştirebildiğini hepimiz
gördük. Gelecekte de herkesin uzaktan ortak çalışma araçlarını kullanacağına yürekten inanıyoruz.
Önümüzdeki yıllarda şirket olarak hedefleriniz
nelerdir?
Platformumuz, artan kullanıcı sayısının ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vererek güncel duruma
adapte oluyor, dolayısıyla gelecek için bir tahminde
bulunmak için erken. Şimdilik hastane, okul, finansal kurum, hükümet ya da çalışma arkadaşları, ar-
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kadaşları ve ailesiyle iletişim kurmak isteyen tüm bireyler ve kurumlara yardımcı olmak önceliğimiz.
Eklemek istedikleriniz...
Zoom olarak, işletmelere sadece iletişim değil,
birlikte çalışma olanağı da sağlıyoruz. Ortak çalışma araçlarına, iletişim platformlarına yatırım yapmak, işletmelerin büyüklüklerine bakmaksızın,
yani hem KOBİ’lere hem de büyük ölçekteki şirketlere inanılmaz bir çeviklik sağlıyor. Ayrıca işe gidip
gelme ya da bir toplantıya gidip gelme, hatta yurt
dışına gitme gereksinimini bile gerektiğinde ortadan kaldırarak, inanılmaz zaman kazandırıyor.
Maliyet, zaman, esneklik ve çeviklik konularında
geleneksel çalışma biçiminden daha avantajlı olduğunu hep beraber gördükten sonra, dijitale yatırımın artacağını ve bu yatırımı yapanların da
gelecekte yerini sağlamlaştıracağını düşünüyorum.
Ayrıca iyi bir ürün sahibi olmanın yanında, müşteri yaklaşımının da son derece önemli olduğuna
inanıyorum. Zoom her zaman müşteri öncelikli bir
şirket olmakla gurur duymuştur, bundan sonrasında da müşterilerimizin her zaman mutlu olduklarından emin olmak için elimizden geleni
yapacağız. İçinde bulunduğumuz dönemin daha
önce bir benzeri yaşanmadığını ve herkes için çeşitli zorluklar içerdiğinin farkındayız. Bu sebeple
tüm kullanıcılarımıza bize güvendikleri için teşekkür ediyoruz. FD
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DOSYA
AKILLIFON KURUCU ORTAĞI ESRA ULAŞAN

“Profesyonel yatırım danışmanlığı
hizmetinin ulaşılabilirliğini
artırmayı hedefliyoruz”
Globalde 1 trilyon dolara yakın bir portföy büyüklüğü robo danışmanlar
tarafından yönetilmektedir. Bu oranın 2024 yılında yaklaşık 3 katına
çıkması öngörülmektedir.

kademik bir merak sonucu 2018 yılında kurulan Akıllıfon; makine öğrenimi algoritmasını geliştirmiş ve başarısını hem teorik
anlamda hem de pratik olarak çeşitli piyasalarda kanıtlamış bir firma. "ODTÜ TTO Yeni Fikirler Yeni İşler" hızlandırma programı sonucunda KoçSistem
tarafından Teknoloji Paketi Özel Ödülü'nü almaya
hak kazanan Akıllıfon’un Kurucu Ortakları Esra Ulaşan, Prof. Mehmet Caner, Prof. Özlem Önder ve Ercan Gümüş.

A

2018 yılında kurduğunuz Akıllıfon şirketinizin
kuruluş yolculuğunu ve hedeflerini kısaca anlatır
mısınız?
Akıllıfon yapay zeka tabanlı bir portföy optimizasyon ve robo danışmanlık platformudur. Yatırımcıların risk profili, beklentileri ve kısıtları doğrultusunda
algoritmalara dayalı olarak yatırımcıya özel optimal
varlık dağılımı sunan, oluşturduğu portföyleri anlık
olarak izleyen ve yöneten bir robo danışmanlık teknolojisi sunmaktadır. Portföy yönetim şirketlerine algoritmalara dayalı fon oluşturma, fon sepeti
oluşturma hizmeti vermektedir. Finansal kurumlara
API ve SDK çözümlerinin yanında web ve mobil tabanlı çözümler de sunmaktadır. Akıllıfon, ölçeklene-
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bilir iş modelleri sayesinde profesyonel yatırım danışmanlığı hizmetini bakiye kısıtı gözetmeksizin geniş kitlelere düşük maliyetlerle sunmaktadır.
Akıllıfon’da iş modeli kullanıcı başı lisans ücreti veya
performans ücretine dayanmaktadır. Akıllıfon sadece yüksek gelir varlık grubundaki yatırımcıların yararlanabildiği profesyonel yatırım danışmanlığı
hizmetini tüm yatırımcılara yayarak bu hizmetlerin
ulaşılabilirliğini arttırma hedefi bulunmaktadır.
Fintech’in yeni yıldızı robo danışmanlığın, ekosistem içindeki yeri nedir? Dünyadaki ve Türkiye’deki getirileri neler olacaktır?
Globalde robo danışmanlar 2008 global finansal
kriz sonrası kurulan 10 yılı aşkın bir süredir hizmet
vermektedirler. Büyüme rakamlarına bakıldığında
robo danışmanlık sektörüne olan ilginin hızlı bir şekilde arttığını söyleyebiliriz. Şu anda globalde 1 trilyon dolara yakın bir portföy büyüklüğü robo
danışmanlar tarafından yönetilmektedir. Bu oranın
2024 yılında yaklaşık 3 katına çıkması öngörülmektedir. Eskiden sadece varlıklı yatırımcıların alabildiği
profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti robo danışmanlar sayesinde kitleler için de ulaşılabilir hale
gelmiştir.
Türkiye’de her teknolojik yeniliğin sisteme nasıl
entegre edileceğinin düzenlemelerle birlikte gelmesi
gerekiyor. Örneğin; şu an BES’te yaklaşık 7 milyona
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yakın katılımcı sayısı ve 135 milyar TL civarında toplam fon büyüklüğü söz konusu. Türkiye’de yatırım
fonlarında 145 milyar TL civarında bir fon büyüklüğü ve 2,5 milyona yakın bir yatırımcı sayısı bulunuyor. Yatırımcıların hepsine yatırım danışmanlığı
hizmeti verebilmenin yolu finansal dijital teknolojilerden geçiyor. Önümüzdeki dönemde de dijital onboarding süreçlerinin gelmesiyle birlikte Türkiye’de
robo danışmanlık teknolojilerine kurumların ilgisi
hızlı bir şekilde artacak gibi görünüyor. Ülkemizde
robo danışmanlık hizmetlerinin dijital hizmetlere
yatkın, hız ve kolaylığı önemseyen Y ve Z kuşaklarının istek ve ihtiyaçlarına göre şekillenecektir. İnovatif ve otomatikleştirilmiş sistemler arttıkça robo
danışmanlık teknolojisinin dünyada uzun yıllardır
test edildiği ve kullanıldığı için, Türkiye’de de hızla
yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Fakat bunun gerçekleşmesi için finansal okuryazarlığın artması gerekiyor.
Kişilerin
yatırım
araçlarının
nisbi
performanslarını sorgulamaya başladıkları noktada
Türkiye’de bu sektörün ivme kazanmaya başlayacağını göreceğiz.
Tübitak desteği ile gerçekleştirdiğiniz yapay zeka yazılımı ile ilgili yolculuğunuz nasıl başladı ve
gelişti?
Akıllıfon akademik bir merakla başlamış bir proje.
Doktora için Amerika’da NC State University’e gitti-
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kazanmıştır. Ödülün ardından KoçSistem ile iş partnerliği anlaşması imzalamıştır. Partnerlik çerçevesinde KoçSistem, Akıllıfon’u kendi portföy şirketleri ile
tanıştırmakta, iş geliştirme ve pazarlama desteği
sağlamaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda teknik
destek de sağlamaktadır.

ğimde oradaki danışmanım Prof. Mehmet Caner ile
birlikte çalıştığımız bir tez olarak başladık. Şu anda
geldiği noktada kendi makine öğrenimi algoritmasını geliştirmiş ve başarısını hem teorik anlamda hem
de pratik olarak çeşitli piyasalarda kanıtlamıştır. Eylül 2018 yılında Tübitak BIGG desteği alarak Ege
Teknopark’ta kurulduk ardından Kosgeb Ar-Ge İnovasyon desteğinden faydalandık. Akıllıfon’un 4 kurucu ortağı bulunuyor. Ben veri bilimciyim,
uzmanlık alanım ise portföy optimizasyonu ve makine algoritmaları üzerine yoğunlaşmaktadır.
Akıllıfon’un kurucu ortaklarından Prof. Mehmet
Caner, daha önce Dünya Bankası’na danışmanlık
yapmış, MIT, Colombia üniversitelerinde ders vermiş, büyük veri ve teorileri üzerine çalışan bir istatistik profesörüdür. Şu anda da NC State
University’de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Diğer ortağımız Prof. Özlem Önder ise ekonometri, finansal modeller üzerine uzmanlaşan bir
ekonometristir. Şu anda Ege Üniversitesi’nde İİBF
dekanlık görevini sürdürmektedir. Ercan Gümüş ise
daha önce birçok girişimini hayata geçirmiş bir seri
girişimcidir ve hali hazırda San Francisco’da bir şirketin ortaklarındandır.
Türkiye'nin önde gelen bilgi teknolojileri şirketleriyle imzaladığınız partnerlik anlaşmalarının çerçevesi nedir?
Akıllıfon, katıldığı ODTÜ TTO Yeni Fikirler Yeni İşler hızlandırma programı sonucunda KoçSistem tarafından Teknoloji Paketi Özel Ödülünü almaya hak
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Yapay zeka ile geliştirilen bir robo tavsiye sisteminin açık bankacılık sistemine getireceği ivme
nasıl olacak?
Finansal teknolojiler sektöründe yakın zamanda
olan bir gelişme tüm sektörün dinamiklerini çok hızlı bir şekilde değiştiriyor ve değiştirmeye devam edecek. Açık bankacılık çözümleri sayesinde artık tek
bir finans kuruluşuna bağlı kalmadan, özgür bir şekilde birçok farklı kuruluş ile verilerinizi paylaşabilecek, bu verilerin çıktılarından faydalanabilmek
mümkün hale gelecektir. Yapay zeka ile geliştirilen
bir robo tavsiye sistemi olan Akıllıfon da açık bankacılık çözümleri ile birlikte çok daha geniş bir kitleye hizmet verecek ve büyük veri setlerini analiz
edebildiği, yatırımcı hakkında daha çok bilgiye sahip
olmasından dolayı daha verimli çalışacak ve katma
değeri yüksek kişileştirilmiş ürün ve hizmetler sunacaktır.
Yazılım girişimciliği ile ilgili gelecek planlarınız
nelerdir?
Geliştirdiğimiz yapay zekâ algoritmalarının performansını çeşitli borsalarda test eden ve başarısını
kanıtlayan Akıllıfon, çözümlerini küresel finans merkezlerine sunmayı ve küresel piyasada alanında bilinen bir oyuncu olmayı hedeflemektedir.
Akıllıfon’un değer önerisi kendi geliştirdiği makine
öğrenimi algoritmalarına dayanmaktadır. Bunun ilk
adımı olarak geliştirdiğimiz algoritma uluslararası
saygın bir dergide yayınlanmaya hak kazanmıştır.
Akıllıfon platformuna müşteri taleplerine göre yeni
özellikler ve algoritmalar eklemekteyiz. Her geçen
gün algoritmalar değişmekte ve gelişmektedir. Kurucu ekibimiz tarafından teorik olarak ispatlanan algoritmalar Akıllıfon platformuna entegre edilmekte
ve uluslararası geçerliliği olan yöntemler kıstas kabul edilerek performans karşılaştırmaları yapılmaktadır. Bu bakımdan Akıllıfon her gün kendini
geliştiren bir Ar-Ge ve inovasyon firmasıdır. FD

DOSYA

DİJİTAL DÜNYADA NELER OLUYOR? FD RÖPORTAJ
DOSYA
MAABİR.COM KURUCUSU MURAT DİLEK

“Bir Türk markası olarak hedefimiz;
2025 yılına kadar global
bir marka olmak”
Maabir.com’u oluşturan başlıca nedenlerden biri doğrudan ithalatçı - alıcı ile
üretici - toptancı ve distribütörü buluşturarak, dolaysız ihracatı üyelerine sağlamaktır.

ürkiye’deki enerji şirketlerini, uluslararası
platforma taşımak, mal ve hizmetlerini satmak, işbirliklerini artırmak amacıyla kurulan
maabir.com’un Kurucusu Murat Dilek, “enerji sektörü ihracatındaki 18 yıllık geliştirme merkezi deneyimi ile bu alanın tek özel girişimi olarak sektöre katkı
sağlamayı amaçlıyoruz” diyor.

T

Maabir.com’u oluşturmaya nasıl karar verdiniz,
gelişim sürecinden kısaca bahseder misiniz?
Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hız her şey demek.
Bu artık her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.
Bir de üzerine teknolojiyi koyuyorsunuz. Değişim
her zaman oldu ama değişim hiçbir zaman bu kadar
hızlı olmamıştı. Dünya dijitalleşiyor. Bizde enerji
sektöründe fuar yapıp katılımcı firmalarımıza müşteri bulma konusundaki tecrübemizi dijital ortama
taşıma kararı verdik. Elbette ki bu kararı verirken
sadece dijitalleşmedeki trenler değil aynı zamanda
salgın sebebi ile ertelenen fuarlar da bizim ne kadar
doğru bir adım attığımızı ortaya koyuyor.
Türkiye’deki enerji şirketlerini, uluslararası
platforma taşımak, mal ve hizmetlerini satmak,
işbirliklerini
artırmak
amacıyla
kurulan
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maabir.com’un gelecek planları nelerdir?
Biz 18 yıldır aynı işi yapıyoruz. Hepsinden önemlisi sıfırdan Türkiye’de çok geniş katılımlı bir ekosistem kurmayı başardık. Ekosistem derken;
yatırımcısı, finansmanı, danışmanı, türbincisi panelcisi, kanatçısı, ankrajcısı, inşaatçısı, 1500 metreye
türbin çıkartan nakliyecisi, kurulumcusu, kabulünü
yapan mühendisi, teknisyeni, yerlisi yabancısı ile
Van’ın Erciş’inde, Mersin’in Mut’unda, İzmir’in dağında, Tokat’ın kışında santral kurulmasına aracılık
ettik ve her kurulan santralde biz ülkemiz için biz
dünya için güzel bir şeyler yapıyoruz dedik. Bunca
zamanda kazanılmış bunca bilgi birikimi ve öğrenilmişlik ile geleceğe daha çok umutla bakıyoruz. Daha
çok cesuruz.
Global partnerlerimizle beraber öncelikle Türkiye’de bütününe hakim olup tercih edilen bir yapı olduğumuzu gördükten sonra hedefimiz 2025 yılına
kadar Türk markası olarak gerçek global bir marka
olmak.
Enerji ihalelerinin maabir.com vasıtasıyla üyelerinize sağlayacağı faydalar neler olacaktır?
Dünya üzerinde yalnızca enerji sektörüne yönelik
mal üretip, hizmet sağlayan şirketlere; talep almaları ve müşteri bulmaları için tasarlanmış bir e-ticaret sitesi olarak binlerce adrese ve yüzbinlerle ifade
edilecek talep/teklif arşivine (bilgi bankasına) sahip
olan ve bunu üyelerinin hizmetine açan tek şirkettir.
Maabir.com enerji sektörü ihracatındaki 18 yıllık

geliştirme merkezi deneyimi ile bu alanın tek özel
girişimi olarak sektöre katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
Maabir.com’u oluşturan başlıca nedenlerden biri
de doğrudan ithalatçı - alıcı ile üretici-toptancı ve
distribütörü buluşturarak, dolaysız ihracatı üyelerine sağlamaktır.
Bir söyleşinizde Afrika ve Körfez ülkeleri ile
olarak temasınızdan bahsetmiştiniz. Bu temasınız ile üye firmalara sağlayacağınız fırsatlar neler
olacaktır?
Afrika kıtasında enerji konusunda ciddi anlamda
pazar var. Burada önemli olan doğru ve güvenilir kişi ve kurumlara ulaşabilmek. Özellikle dağıtık sistemler dediğimiz güneş ve rüzgar enerjine talep çok
fazla. Kıtanın nerdeyse tamamında ana büyük şehirler dışında elektrik olmayan yer çok. İhtiyaçta çok.
Maabir Enerji olarak Afrika kıtasının özellikle Kuzey ve Batı ülkelerinde başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Senegal, Gine, Gana Nijerya, Fildişi,
Nijerya, Benin gibi ülkelerde hem lokal partnerlerimiz var hem de sahadayız. Dış ticaret uzmanlarımızdan oluşan geniş bir ekibimiz var. Talep eden doğru
yatırımcıya birebir ulaşıp taleplerini topluyor ve üye
tedarikçilerimize iletiyoruz.
Körfez ülkelerinde durum farklı. Bu ülkede enerji
ihtiyacı olmasa da bölge ülkeleri petrol ve doğalgaz
dışında yenilenebilir enerjiye ciddi anlamda yatırım
yapıyorlar. Bu da enerjide hizmet veren ve enerji
santrallerinde kullanılan ürünleri üreten firmaları-
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DİJİTAL DÜNYADA NELER OLUYOR?
mız için pazar anlamına geliyor. Gelen talepleri veya
ihaleleri üyelerimizle paylaşarak onların ticari hacimlerini arttırmalarını sağlamaya çalışıyoruz.
Türkiye’deki yenilebilir enerjiye olan talebi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji geçmesi
ideal demiyorum artık bir zorunluluk haline geldi.
Bu konuda söylenmesi gereken çok şey var. Ama bir
özet geçmek gerekirse; özellikle son 10 yılda yenilenebilir enerjide çok büyük adımlar attık. Potansiyelleri az olmasına rağmen, Kuzey Avrupa ülkeleri
-özellikle Almanya- bu konunun ciddiyetini çok hızlı
kavradılar, bununla beraber adımlar atıldı. Maalesef
bizler Avrupa ile eşzamanlı olarak bu sistemler ile
tanışamadık. Ama kamuya baktığımızda görüyoruz
ki Türkiye de yenilenebilir enerji sektöründe öncü
ülkelerin arasına girmek istiyor.
Biliyorsunuz ülkemiz enerji kaynaklarının yarısına
yakınını ithal ediyor. Bu stüdyoya bakın her bir lambadan biri ithal demek. Yani buradaki tüketilen elektriğin yarısına yakını ithal doğalgaz ya da ithal
elektrikle üretiliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bu durumun en iyi alternatifi yenilenebilir enerji kaynakları.
Aklıma Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez attığı bir twit geldi. Şöyle diyordu; “1 mw güneş santrali yıllık 110.000 dolarlık doğalgaz ithalatını emtia
fiyatı ile engelliyor.” Bu müthiş gerçekten.
Kamunun çok doğru adımları oldu. Enerjide dışa
bağımlı bir ülkeyiz bunu olabildiğince kaynak çeşitliliği ile yerli ve yenilenebilir enerji çevirme yönünde
adımlar var. Doğalgaz ve ithal kömüre bağımlılığımız azalıyor. Yenilenebilir enerjinin toplam enerji
portföy içindeki ağırlığı gün geçtikçe artıyor.
Türkiye’nin kurulu gücü 90.000 mw önümüzdeki
7 – 8 yıl içerisinde 120.000 mw çıkacağını düşünüyoruz. Bizim hesaplamalarımıza göre, bizim hesaplamalarımız derken şirket içi hesaplamalarımız
dünya bankası veya buna benzer verileri birleştirdiğimizde, bu rakamın en az 20.000 mw yenilenebilir
enerjiden geleceğini düşünüyoruz. O yüzden hat safhada önemli bir konu.
2-6 Kasım tarihlerinde EIF Enerji Kongresi ve
Fuarı ilk kez “sanal fuar” olarak gerçekleşecek.
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Fuarın programından kısaca bahseder misiniz?
Enerji dünyasının buluşma noktası olan EIF Enerji
Kongresi ve Fuarı 13. kez sektörü bir araya getirecek
ancak bütün dünyada etkili olan koronavirüs salgını
sebebiyle bu yıl sanal olarak gerçekleşecek. 2 – 3 Kasım tarihlerinde sanal kongremiz olacakken; 4 – 5 –
6 Kasım tarihlerinde de sanal fuarımız organize edeceğiz.
Avrupa Komisyonu – Avrupa İşletmeler Ağı proje
ortaklığı ile düzenlenecek sanal fuar enerji sektörünün Avrupa Komisyonu ve Avrupa İşletmeler Ağı
proje ortaklığı ile düzenlenen ilk fuarı olma özelliğine sahip. Avrupa İşletmeler Ağı dünyadaki en yaygın ticari işletmeler ağı olduğundan fuarımıza
sektörel delege katılması ve güçlü işbirlikleri sağlanması için dünyadaki 600’den fazla şubesinden EIF
Sanal Enerji Kongre ve Fuarı’nın tanıtımını yapacak.
Fuar sırasında görüşmelerin sağlıklı ve verimli geçip
geçmediğini bizimle beraber kontrolünü sağlayıp fuar sonrasında tüm dünyaya yapılan işbirliklerini rapor edecek.
Başta Enerji Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız,
Ankara ve İstanbul Sanayi Odamız, Organize Sanayi
Bölgeleri yönetimleri ile beraber fuarın etkin geçmesi için çalışıyoruz.
Fuarımızda stand açan firmalar için fuar öncesinde randevu sistemi ile firmaların programlarını yapacağız. 3 gün boyunca dolu dolu bir programları
olacak. İnşallah başta ülkemiz sonra global enerji
sektörü için verimli bir etkinlik olur. FD

DOSYA

DİJİTAL DÜNYADA NELER OLUYOR? FD RÖPORTAJ
DOSYA
ENDLESS FAIRS KURUCUSU GÖKMEN ÖZDEMİR

“Gelecek dijitalleşmenin,
dijital devrimlerin,
uzay çağının devri”
Fiziki fuarlar ile sanal fuarlar birlikte daha büyük, daha güçlü ticaret hacmine
sahip fuarlar organize edilmesi gerekiyor. Artık bir elmanın iki yarısı olmalıyız
ve bu durumu kabullenmeliyiz.

ndless Fairs, 2016 yılında Gökmen Özdemir
tarafından “Online fuar diye bir şey var mı?”
sorusunun yanıtını ararken kuruldu ve daha
sonra Melek Yatırımcı Hande Enes tarafından “2 milyon dolar” değerlemeyle yatırım alarak hem ekibini
hem de Ar-Ge merkezini genişletti. Fiziki fuarların
sanal fuarlarla birlikte hareket etmesi halinde çok
daha büyük ticaretin yapılacağını düşünen Özdemir,
dünyanın her yerinden birbirinden farklı sektörlerin
fuarlarını düzenlemeyi hedefliyor.

E

2016 yılından bu yana fiziki fuar organizasyonlarını günümüz modern teknolojileri ile birleştirerek Türkiye’de bir ilk olan online fuar
platformunu kurdunuz. Bu süreçte bir melek yatırımcı tarafından 2 milyon dolar değerleme ile
yatırım aldınız. Endless Fairs’ın kuruluş ve gelişim serüvenini anlatır mısınız?
Fiziksel fuarlara katılımın yüksek maliyetleri Sanal Fuar fikrini geliştirmemizdeki payı büyük. “Online fuar diye bir şey var mı?” sorusu ile başladığımız
bir süreç aslında. Özellikle hizmet fuarlarının ve birebir görüşmelerin organize edilebileceği, fiziksel fuarlara rakip olarak değil, tamamlayıcı olacak bir
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platform tasarladık.
Sanal Fuar konseptinin yurtdışında birkaç örneğini de gördük ve kendi ülkemizde yerli bir yazılımla
bu işi hayata geçirme hedefi koyduk. Nitekim çok
güzel tepkiler aldık ve yerli yazılımcılarla birlikte
Endless Fairs adını verdiğimiz sanal fuar yazılımı hayata geçirdik. Endless Fairs yazılımını 2016 yılından
bu yana geliştirerek sürdürmeye devam ediyoruz.
Sanal Fuar hem organize edenler hem stant sahipleri hem de fuar gezmek isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. Dünyanın her yerinde fiziki fuarlarla
hem eş zamanlı hem de bağımsız olarak organize etme özelliğine sahip bir yazılımdan söz ediyorum. Yani bilgisayar başından fiziki olarak organize eden bir
fuarı tek tıkla ziyaret edebildiğinizi düşünün. Zaman
tasarrufunun yanı sıra maliyetlerden de büyük ölçüde tasarruf sağlıyor.
Sanal Fuar konseptini öz sermayemizle finanse ettik. Daha sonra tabi ki her girişimde olduğu gibi yatırımcı aramaya başladık beklediğimiz gibi de Melek
Yatırımcı Hande Enes tarafından “2 milyon dolar”
değerlemeyle yatırım aldık. Alınan bu yatırımla birlikte hem ekibimizi hem de Ar-Ge merkezimizi genişlettik. Hala uzun vadede yatırımcı arayışımız
devam ediyor. Türkiye’nin ilk ve yerli Sanan Fuar yazılımı olarak yazılım ihracatına da önümüzdeki yıllarda katma değerli ihracat konusunda destek
olacağımıza eminim.
Şirket olarak eğitim sektöründe büyük bir iletişim ağına sahipsiniz. Pandemi sonrası bu alanda ne gibi talepler aldınız?
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Sanal Fuarlarda eğitim fuarları için alt yapı kiralıyoruz, kendimiz de düzenliyoruz ama birinci hedefimiz mümkün olduğunca tüm sektörlere fuar alt
yapımızı kiralamak. Şu an için 20’den fazla ülkeye
fuar alt yapımızı kiraladık. Teknoloji, ihracat, tekstil,
ayakkabı, makine fuarları gibi birçok alanda dünyanın birçok bölgesine hizmet veriyoruz.
YÖK ile bir işbirliğimiz söz konusu ve bu bizim için
gurur verici bir durum. Türk üniversitelerinin yurt
dışındaki dijital ortamlarda da tanıtılması için yükseköğretim tarihindeki küresel ölçekteki ilk sanal
fuarı 20-22 Temmuz'da düzenledik. Fuarın amacı;
Türk diplomatik temsilciliklerinin bulunduğu 142
ülkede dikkatleri Türk yükseköğretimine çekmek,
yükseköğrenim çağındaki gençleri sanal ortamda
üniversitelerle buluşturmak, uzaktan öğrenme ve
öğretim de dahil yükseköğretimde sunulacak imkanlarla ilgili bilgilendirmek.
Hedef Odaklı Uluslararasılaşma Projesi kapsamında 5 yıl önce 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısı
rekor bir artışla 180 bine ulaştı. İlerleyen dönemlerde sanal fuarlarla birlikte eğitim sisteminde çok daha fazla uluslararası öğrencinin ülkemizde okuması
bizim için gurur ve mutluluk verici bir adım.
Endless Fairs’ın eğitim sektöründeki planları
nelerdir?
Özellikle bir sektöre yoğunlaşmamaya özen gösteriyoruz. Endless Fairs olarak dünyanın her yerinden birbirinden farklı onlarca sektörün sanal fuarını
düzenlemek ilk hedefimiz. Yurtdışı eğitim alanında
güçlü olduğumuz bir yapımız var ama bütün yumur-
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taları aynı sepete koymak uzun vadeli stratejimizde
yok. Endless Fairs alt yapısını hemen her sektör değerlendire bilir ve kullanabilir.
Pandemi süreci ile birlikte size gelen sanal fuar
talepleri arttı mı?
Şu an dünyanın hemen her ülkesinden çok büyük
holdingler bizimle iletişime geçiyor. İlerleyen günlerde bu fuarları takvim şeklinde paylaşacağız fakat
bir Türk yazılımının dünyada bu kadar talep görmesi
bizi daha çok çalışmaya itiyor. Sanal fuarlara artan
bu talep dünya lideri olma yolunda bize büyük bir
hız kazandırmış durumda. Ülkemizin yaşadığı bu
ağır süreci en hafif hasarla atlatması ve ticaretin en
kısa sürede eski performansına yükselmesi için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyorum.
Dünyada
yaklaşık
10-15
yıldır
gözlemlediğimiz dijital değişim son üç ayda inanılmaz bir hız kazandı. Bu pastadan ülke olarak en verimli şekilde payımızı alarak ülke ihracatını
hedeflenen seviyelere çıkarmamız oldukça önemli.
Yaşanan Covid-19 salgını yüzünden ulaşımdan, ticarete, turizmden, perakende sektörüne kadar hemen tüm sektörler olumsuz yönde etkilenmiş
durumda. Dünya genelinde yılın ikinci çeyreğinde
fuarlar için imzalanan toplam 145 milyar dolar değerindeki sözleşmeler askıya alındı. Fuarcılık sektörünün imdadına ise bu dönemde sanal fuarlar
yetişti. Salgın sebebiyle deyim yerindeyse fuarcılık
sektöründe aşı görevini gören sanal fuarlara talep
10 katına çıkmış durumda.
YÖK, MUSİAD, İŞKUR gibi önemli kurumlara alt
yapımızı kiraladık. Özel sektörde ise çok ses getiren,
Deutsche Messe’nin Türkiye ayağı Hannover Fairs
Turkey, ile çok güzel bir fuar işbirliği yaptık ve altyapımızı kullandılar.
Sanal Fuar sektörünün geleceğini ve gelecek
dönem için Türkiye’deki pazar payını nasıl görüyorsunuz?
Henüz ülkemizde sanal fuarlar yeni yeni tanınmaya başladı. Dünyada ise yıllardır organize ediliyor
dolayısıyla bizim daha çok çalışıp daha çok yatırım
yapıp büyük bir ivme yapmamız gerekiyor. Türk yazılım sektörünün son yıllarda gözle görülür bir şekilde büyümesi ve güçlenmesi gelecek hedeflerinin

çok da uzak olmadığını ortaya koyuyor. Gelecek hedeflerimiz için uzun yıllar beklemeyeceğiz. Hem alt
yapı hem de doğru adımlarla Türk yazılım sektörü
dünya ile yarışır hale geleceğini düşünüyorum.
Sanal Fuar sektörü fiziki fuarlarla bir bütün şekilde hareket etmeyi hedefliyor. İnsan sosyal bir varlık
ve fuarlara gitmeyi ürünleri fiziki olarak incelemeyi
yüz yüze görüşmeyi daha çok tercih ediyor. Fiziki fuarların sonunun geleceğini asla düşünmüyorum. Ancak fiziki fuarların, sanal fuarlarla birlikte daha
büyük daha güçlü ticaret hacmine sahip fuarlar organize edilmesi gerekiyor. Artık bir elmanın iki yarısı
olmalıyız ve bu durumu kabullenmeliyiz. Gelecek dijitalleşmenin, dijital devrimlerin, uzay çağının devri.
Fiziki fuarların sanal fuarlarla birlikte hareket etmesi halinde çok daha büyük ticaretin yapılacağını düşünüyorum.
Gelecek yeni projelerinizden ve ihracat hedeflerinizden bahseder misiniz?
Sanal fuar alt yapımızı güçlendirmeyi sanal gerçeklik yazılımlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Kullanıcılara bilgisayarları başından gerçek bir
fuardaymış hissi verene kadar yatırım ve alt yapı geliştirmelerimiz devam edecek. Gelecek planımız; sistemin tamamen otomatize edilebilmesi ve doğrudan
dünyanın her yerinde istenilen her türde etkinliği
anlık oluşturabilmek. Henüz ihracat olarak çok az
bir payımız var ama ilerleyen yıllarda bunun artacağını düşünüyorum. FD
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RÖPORTAJ

HERBAFARM KURUCUSU MELTEM KURTSAN

Doğal tedavi yöntemi:
Aromaterapi
Aromaterapi özellikle mide bulantısı, baş ağrısı, soğuk algınlığı, stres gibi günlük
rahatsızlıklarda etkili bir tedavi yöntemidir. Aynı zamanda kemoterapi gibi ciddi
durumlarda tedavinin yan etkilerini azaltmakta yardımcıdır.

itkilerin yaprağı, çiçeği, kökü, tohumu gibi
çeşitli bölümlerinden elde edilen uçucu yağlar ile fiziksel, duygusal ve zihinsel iyileşmeyi
sağlayan tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olan aromaterapi; özellikle günlük birçok rahatsızlıkta etkili
olarak kullanılıyor. Tıbbi bitkilerle ilgili daha çok bilgi sahip olmak isteyen Meltem Kurtsan 2006 yılında
HerbaFarm’ı kurdu. Meltem Kurtsan ile HerbaFarm
Akademi’yi, aromaterapiyi, tıbbi bitki yetiştiriciliğini
konuştuk.

B

HerbaFarm’ın 2006’dan bugüne yolculuğundan
kısaca bahseder misiniz?
HerbaFarm’ın bulunduğu araziyi 2006 yılında aldığımda arazide özellikle ilkbaharda kendiliğinden
yetişen aromatik ve tıbbi bitkilerin zenginliğine hayran kaldım. Bu arazi bende tıbbi bitkilerle ilgili daha
çok bilgiye sahip olma isteği uyandırdı ve Eczacılık
Fakültesi’nden mezuniyetimden yıllar sonra İstanbul
Üniversitesi’nde Fitoterapi yüksek lisansı eğitimimi
tamamladım. Böylelikle hem bilgilerim tazelendi
hem de tıbbi bitkiler konusunda uzmanlaştım. HerbaFarm’da doğal olarak yetişen bitkilerin yanında diğer şifalı bitkilerin de tarımını yapmaya başladım.
Ayrıca arazimizin tamamına organik tarım sertifikası
alarak gerek mevsimlik sebze ve meyveleri gerekse
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tüm tıbbi ve aromatik bitkileri organik tarım ilkelerine göre üretmeye başladık.
HerbaFarm Akademi’de hangi konularda eğitimler mevcut? Eğitim sonunda katılımcıların kazanımları nelerdir?
HerbaFarm Akademi’de aromaterapi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, homeopati, naturopati,
ekolojik mimari, ayurveda, doğal kozmetik, doğal
parfüm yapımı vb. eğitimler verilmektedir. Katılımcılarımız uygulamalı eğitim alma şansına ve geniş
kapsamlı eğitim notlarına ulaşabilmelerinin yanında, eğitim sonunda katılım sertifikasına sahip olmaktadır. Uluslararası geçerliliği olan NAHA
sertifikalı aromaterapi eğitimimiz de bulunmaktadır.

Aromaterapi nedir ve günlük
hayatımızdan aromaterapiden
nasıl faydalanabiliriz?

A

romaterapi; bitkilerin yaprağı, çiçeği, kökü, tohumu gibi çeşitli bölümlerinden elde edilen uçucu yağlar
ile fiziksel, duygusal ve zihinsel iyileşmeyi sağlayan tamamlayıcı bir ted a v i y ö n t e m i d i r. G ü n l ü k h a y a t ı m ı z a
birçok konuda aromaterapiyi dahil
edebiliriz. Asıl tedaviye yardımcı olmak amacıyla solunum, sindirim, kas
iskelet, dolaşım, sinir sistemi rahatsızlıklarında aromaterapiden yararlanabiliriz. Örneğin; stresli durumlarda
uçucu yağ koklayarak (inhalasyon),
ortama yayarak (difüzyon), baş ağrısında şakaklara sürerek, masaj yağı
karışımlarında, cilt, vücut ve saç bakımında, evcil hayvanlarımızda, ev temizlik
ürünlerinde
dahi
uçucu
yağlardan yararlanabiliyoruz.
Tedavi edici özelliği de bulunan aromaterapinin sağlık alanındaki rolü nedir ve sağlık sektöründeki geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Aromaterapi özellikle mide bulantısı, baş ağrısı,

soğuk algınlığı, stres gibi günlük rahatsızlıklarda etkili bir tedavi yöntemidir. Aynı zamanda kemoterapi
gibi ciddi durumlarda tedavinin yan etkilerini azaltmakta yardımcıdır. Tamamen doğal olduğu için vücutta kimyasal birikime neden olmaz. Hastalıkların
tedavisinde kimyasal tedaviye yardımcı olarak hastaların yaşam kalitesini yükseltir.
Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda
yetiştiricinin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
Türkiye’de ve dünyada bu sektöre olan ilgi ne durumda?
Türkiye’de ve dünyada doğal ve sağlıklı yaşama
olan yönelim sebebiyle tıbbi ve aromatik bitkilere
olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Türkiye tıbbi
bitki konusunda oldukça şanslı konumdadır. Avrupa’nın neredeyse tamamının sahip olduğu bitki sa-
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yısına sahibiz. Bu tür bitkilerin yetiştiriciliği
sebze/meyve yetiştiriciliğinden farklıdır. Bilgi ve eğitim gerektirmektedir. Bitkilerin toprak istekleri, iklim koşulları, su istekleri, hasat zamanları, kurutma
şekilleri ve kullanılan tıbbi özelliği olan kısımları değişkenlik gösterir. Bu tıbbi bitkilerden nasıl yararlanılacağı da yine üzerinde çalışılması gereken bir
konudur.
Aromaterapide en önemli bileşenlerden biri
uçucu yağlar. Bu yağları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
Uçucu yağlar aromatik bitkilerin yaprak, çiçek,
kök, meyve vb. kısımlarında bulunurlar. Bitkilerin
genellikle damıtılmasıyla elde edilirler. Uçucu yağlar
çok konsantre maddelerdir. Örneğin; 4 ton gül çiçeğinden 1 litre gül uçucu yağı çıkar. Yani kullanılan
uçucu yağın bir damlasında bile çok yüksek miktarda gül çiçeği bulunur diyebiliriz. Bitkide var olan
kimyasal bileşenleri yoğun şekilde içerirler. Bu denli
konsantre bir maddenin dikkatli kullanılması gerekmektedir. Örneğin; uçucu yağın direkt olarak cilde
temas etmesi sakıncalıdır, seyreltilmeden kullanıl-
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mamalıdır. Etkisi bünyeden bünyeye farklılık gösterebilir. Örneğin; genel olarak güvenli kabul edilen
lavanta uçucu yağı kimi bünyelerde alerjik reaksiyona sebep olabilir. İçerdiği kimyasal gruplara göre
uçucu yağların kullanım şekilleri oldukça farklıdır.
Bilinçsizce kullanılmamalıdır.
Günlük hayatımızda kullanabileceğimiz bir güneş bakım ürününün formülünü bizimle paylaşabilir misiniz?
Evde doğal hammaddelerle hazırlayabileceğimiz
güneş kremi, içerisindeki çinko oksitle güneş ışınlarını yansıtma yoluyla çalışır. Shea butter (karite yağı), kakao yağı, doğal balmumu, zeytinyağı (badem,
susam, aspir, üzüm çekirdeği vb. bitkisel yağlar da
olabilir) birlikte benmari usulü eritilir. Benmari kabından alınıp içerisine non-nano çinko oksit eklenir
ve blenderla karıştırılır. Karışım soğumaya bırakılır
ve donmaya yakın, içerisine istenilen uçucu yağ karışımı eklenir (lavanta, ylang ylang, ıtır favorilerimizden). Karışıma %1 oranında E vitamini ekleyerek
okside olması engellenir. Karıştırılıp, kapağı kapatılır
ve oda sıcaklığında donmaya bırakılır. FD

Baltalı Gıda Kurucusu
Funda Özer Baltalı

Üretmeye, üretime dayalı
sanayilere inanan
bir girişimciyim
Keçi sütünü miktarsal olarak geçmişte peynir üretim metotlarında yoğun kullanan Fransa,
Hollanda, Yunanistan gibi ülkelerin üretim ve tüketim miktarlarına ulaşmamız zaman
alacaktır ancak Türkiye genç, eğitimli ve yüksek bilinçli genç nüfusu ile sağlıklı beslenme ve
dolayısıyla keçi sütü ve keçi sütünden ürünler konusunda pazarı hızla büyütecektir.

altalı Gıda Kurucusu Funda Özer Baltalı, aslında bir avukat. Bir süre mesleğini icra ettikten sonra tarım ve hayvancılık konusunda
araştırmalar yapıp, bir keçi çiftliği kurmaya karar
vermiş ve bu hayalinin peşinden gözlem yapmak
üzere Hollanda’ya gitmiş. Türkiye’ye döndüğünde
ise Seferihisar Düzce Köyü’nde keçi sütü işleyen bir
mandıra kurdu. Funda Özer Baltalı ile sektöre giriş
hikayesini, keçi sütü ürünlerinin Türkiye ve dünyadaki yerini ve bu ürünlerin faydalarını konuştuk.

B

Profesyonel hayattan hayvancılık ve gıda sektörüne geçiş kararınızı nasıl verdiniz?
İstanbul Robert Lisesi ve Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi mezunuyum. Kariyerime bankacılık ile başladım. Daha sonra deri sektöründe saraciye üreten
bir şirket kurdum.
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dece keçi çiftlilerinden günlük alınan keçi sütünü işliyoruz.
Baltalı Keçi Çiftliğinin kuruluş hikayesini kısaca
anlatır mısınız?
Bir keçi çiftliği kurmak konusunda Türkiye’de o
günlerde bilgi birikiminden faydalanabileceğim bir
çiftlik olmadığı için Hollanda’ya gittim. Yerli bir süt
keçisi ırkı yaratmak gerektiğini orada çiftlikleri gezip
öğrendim. Düzce Köyü’ndeki işletmemizde hem keçi
çiftliğimiz, hem sadece keçi sütü işleyen bir mandıramız var.

Türkiye de tarım ve hayvancılığa inandığım için,
kalkınmış bir ülke ve iyi bir ekonomi için tarım ve
hayvancılığın güçlü olması gereğine inandığım için
bu alanda araştırmalara başladım. Türkiye’de sıklıkla tarım ve hayvancılığın önemi vurgulanıp çoğu zaman hiçbir şey yapılmaz. Onun için ben bu
kişilerden olmak istemedim. Ben kendim ve ailem
için doğru zamanda ve ekonomik şartlarım uygun
olduğu zaman bu yatırımı yapmaya karar verdim.
Tarım ve hayvancılık ile ilgili çok araştırma yaptım
ve sonunda hayvancılık yapmaya karar verdiğimde
süt keçisi çiftliği kurmaya karar verdim. Ben üretmeye, üretime dayalı sanayilere inanan bir girişimci
olarak yola çıktım. Bugün Seferihisar Düzce Köyü’ndeki mandıramızda hem kendi çiftliğimin hem
de Antalya’dan Balıkesir’e kadar geniş bir alanda sa-

Keçi sütü ve ürünlerinin faydaları nedir? Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu gıdaları ne kadar tüketmeliyiz?
Keçi sütü, içeriğindeki yağ ve proteinlerin inek sütüne göre farklı yapıları sayesinde doğal homojenize
bir yapıya sahip. Bu sayede hem hazmı kolay, hem daha iyi sindirildiği için besleyiciliği yüksek. Anne sütüne yakın bir süt olması ve giderek yaygınlaşan laktoz
alerjisinde doktorların reçetelerine girmesiyle her gün
artan oranda tercih edilmekte. Keçi sütünün o çok
özel yapısı biyolojik sistemde çok özel bazı fonksiyonları düzenleyerek antioksidan etki yaratıyor ve ileriki
yaşlarda görülen Tip 2 şeker, yüksek tansiyon, şişmanlık, kalp-damar hastalıkları gibi kronik ve dejeneratif
pek çok hastalığa yakalanma riskini azaltıyor. Keçi sütünün her bileşeni ayrı ayrı fizyolojik ve biyolojik özelliklere sahip olmakla birlikte, mucizevi yanı; tüm bu
bileşenlerin bir süt yapısı içerisinde birbirinin etkisini
arttırarak, sağlık üzerine olumlu etkileri yaratması.
Keçi sütü alerjik çocukların olmazsa olmazı.

Keçi sütünün özel yapısı biyolojik
sistemde çok özel bazı fonksiyonları
düzenleyerek antioksidan etki
yaratıyor ve ileriki yaşlarda görülen
Tip 2 şeker, yüksek tansiyon,
şişmanlık, kalp-damar hastalıkları
gibi kronik ve dejeneratif pek çok
hastalığa yakalanma riskini azaltıyor.
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Keçi sütü ve ürünlerinin dünyadaki yeri ve Türkiye’deki yerine baktığınızda ne gibi farklılıklar
veya benzerlikler vardır?
Keçi sütü ve keçi sütünden ürünler sağlıklı beslenmeye gösterilen özen ile birlikte dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan bir ilgi görmekte ve pazar
büyümekte. Keçi sütünü miktarsal olarak geçmişte
peynir üretim metotlarında yoğun kullanan Fransa,
Hollanda, Yunanistan gibi ülkelerin üretim ve tüketim miktarlarına ulaşmamız zaman alacaktır ancak
Türkiye genç, eğitimli ve yüksek bilinçli genç nüfusu
ile sağlıklı beslenme ve dolayısıyla keçi sütü ve keçi
sütünden ürünler konusunda pazarı hızla büyütecektir.
Bu sektörün büyümesi için hangi teşvik ve desteklere ihtiyaç vardır? Türkiye’de gıda güvenliği
ve denetimi konusunda nasıl bir noktadayız?
Bir destek veya teşvik gerekmemekte sadece yapılması gerekenler yapılmalı bence. Öncelikle keçi
çiftliklerinin sayısının artması lazım. İşin üretim kısmına gelince halen bizim yoğun mücadele verdiğimiz keçi sütünde inek DNA’sı aranması gibi dünyada
hiçbir yerde örneği olmayan analiz yönteminden,
tağşiş yasasına uygun miktar tespiti yapabilecek
analiz yöntemine geçilmelidir. Düzenli kayıtlı üreti-
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cilerin ürünleri konusunda tüketici bilinci oluşturulmalı ve kayıt dışı merdiven altı tabir edilen üreticiler
doğallık vs. gibi ölçümlenemeyen denetlenemeyen
kavramlarla teşvik edilmemelidir. Kayıtlı üreticiler
olan bizlerin, devletin olumlu, yapıcı ve destekleyen
tavrına moral motivasyon açısından ihtiyacımız vardır. Devletimizin bu konuda desteğiniz bekliyoruz.
Devletin moral desteğiyle kayıtlı üreticilerin, her geçen gün büyüyüp, daha çok üreterek, toplum için
daha yararlı işler üreteceğine inanıyorum. FD

SOSYAL SORUMLULUK FD
ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI GENEL MÜDÜRÜ EMRAH BİLGE

Reddet, azalt,
yeniden kullan, geri dönüştür
Aslında her şey tüketim alışkanlıklarımızla başlıyor, gereksiz ve çok
tükettiğimizde, doğal olarak çok da atık çıkarıyoruz. Yani bilinçli tüketim
alışkanlıklarıyla çöp üretimimizi azaltmalıyız, ürettiğimiz çöpü çevreye
atmamalıyız, çöpü attığımız yere dikkat etmeliyiz, evdeysek ayrıştırıp doğru
konteynere ulaşmasını sağlamalıyız.

İ

nsanların çevrelerine ve çöplerine sahip çıkmalarını sağlamak amacıyla yola çıkan Çöpüne Sahip
Çık Vakfı, toplum olarak yapmamız gerekeni dört
kelime ile özetliyor: Reddet, azalt, yeniden kullan,
geri dönüştür. Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü
Emrah Bilge ile Türkiye’deki çöp sorununu, toplum
olarak bu konuda bilinçlenmemiz için izlememiz gereken yolları ve vakfın hedeflerini konuştuk.
Öncelikle Çöpüne Sahip Çık Vakfı’ndan ve
vakfın hedeflerinden bahseder misiniz?
Çöpüne Sahip Çık Vakfı, çöpün azaltılması ve
doğru yere atılması yönünde toplumda davranış
dönüşümü sağlayarak, daha temiz bir çevre ve
yaşam alanı oluşturulmasına katkıda bulunmak
amacıyla Murat Vargı’nın liderliğinde 2015 yılında
kuruldu. Amacımız, insanların çevrelerine ve
çöplerine sahip çıkmalarını sağlamak. Türkiye’de
çöp sorununa, çöpün azaltılması ve geri dönüşüm
konularına odaklanan başka bir sivil toplum
kuruluşu olmadığı için önemli bir görevimiz
olduğunu düşünüyor ve buna uygun eğitim,
farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor, model
çözüm önerileri ve projeler hayata geçiriyoruz.
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Unutmayalım ki; ayrıştırmadan attığımız bütün
çöpler doğaya gidiyor.
Bir diğer sorunumuz ise; doğru davranışın ne
olduğunu
bilmemiz
ancak
buna
uygun
davranmaktan kaçınmamız. Yani “kimse çevreye çöp
atmıyor, hep başkaları atıyor” olarak bunu
özetleyebiliriz. Bu konularda işe kendimizi
eleştirmek ve alışkanlıklarımızı değiştirmekten
başlamalıyız. Bir kez daha altını çizmek istiyorum:
Çöpün azalması israfın ve gereksiz tüketimin
azaltılmasından, tek kullanımlık ürünlerden uzak
durmaktan geçer. İlk adımı burada atmalıyız.

Türkiye’deki
çöp
sorununu
nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Temizlik ve tasarruf aslında kültürel olarak
toplumumuzun yapısında güçlü bir şekilde
bulunuyor. Ancak kendimize ait olarak gördüğümüz
mekânların dışına çıktığımızda temizlikle ilgili
özenimizi maalesef kaybedebiliyoruz. Sokağımızı,
mahallemizi, yaşadığımız şehri ve çevremizi sanki
bu alanlar bize ait değilmiş gibi kirletebiliyoruz.
Aslında her şey tüketim alışkanlıklarımızla başlıyor,
gereksiz ve çok tükettiğimizde, doğal olarak çok da
atık
çıkarıyoruz.
Yani
bilinçli
tüketim
alışkanlıklarıyla çöp üretimimizi azaltmalıyız,
ürettiğimiz çöpü çevreye atmamalıyız, çöpü
attığımız yere dikkat etmeliyiz, evdeysek ayrıştırıp
doğru konteynere ulaşmasını sağlamalıyız.
Çöpümüze sahip çıkmak kavramı burada anlam
kazanıyor. Türkiye’de vatandaşın genel algısı “ben
çöpü çıkardığımda ya da attığımda belediye
temizliyorsa çöp sorunu yoktur” cümlesiyle ifade
edilebilir. Oysa asıl sorun o çöpün nereye gittiğidir.
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Çöpümüze nasıl sahip çıkarız? Birey olarak
bizim izlememiz gereken yol nedir?
Aslında bu basit prensibi dört kelimeyle ifade
edebiliriz: Reddet, azalt, yeniden kullan, geri
dönüştür. Burada “reddetmek” bize her pazarlanan
şeyi değil ihtiyacımız olanları tüketmek; “azaltmak”
ihtiyacımız olduğu kadar tüketmeyi; “yeniden
kullanmak” kullanılabilir durumdaki şeyleri yeniden
kullanmamızı ya da başkalarına kullandırmamızı
ifade ediyor. Bütün bu önlemleri alıp hayat tarzımızı
buna uygun hale getirdikten sonra ortaya çıkan az
miktarda çöpü de ayrıştırarak geri dönüşüme
yollamamız gerekiyor. Bunları yaptığımızda kalan
çöp miktarının ne kadar azaldığını göreceğiz.
Bunları yapmak demek hayatımızı alt üst etmek ya
da tüm konfor ve zevklerimizden vazgeçmek
anlamına gelmiyor. Yalnızca tüketirken ve atarken
doğayı ve diğer insanları da düşünelim diyoruz.
Bununla ilgili bilgi ve ipuçları için bir de rehber
hazırladık:
https://www.copunesahipcik.org/faydalibilgiler/co
pumuze-nasil-sahip-cikariz
Yerel yönetimlerin bu konuda yapması
gerekenler nelerdir?
Yerel yönetimlerin rolleri aslında net biçimde
tanımlanmış durumda. İlçe belediyeleri geri
dönüştürülebilir atıkları ayrı ayrı toplamak ve geri
dönüşüme yollamakla görevli. Bu konuda da aslında
oldukça yol alındı, birçok belediyenin bu konuda
işleyen sistemleri bulunuyor. Burada önemli olan
vatandaşın bilgilendirilmesi ve ayrıştırma ve geri
dönüşümü nasıl yapacakları konusunda farkındalık
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yaratılması. Burada biz de vakıf olarak yerel
yönetimlere destek veriyor, onlarla işbirliği
yapıyoruz.
Birey olarak bir kişinin yıllık ürettiği çöp
miktarı nedir?
Türkiye’de yılda 32 milyon ton evsel atık
üretiliyor. Bunun, ülkemizde kişi başına 400 kg atık
ürettiğimiz anlamına geliyor. Türkiye İstatistik
Kurumu, 2018 yılı verilerine göre ürettiğimiz bu
atığın yalnızca %11,8’ini geri dönüştürüyoruz. Kalan
kısmını çevreye ya da karışık olarak çöpe attığımız
için belediyeler bunları gömmek durumunda kalıyor.
Çünkü karışık atılan atıkların sonradan ayrıştırılması
imkansıza yakın bir işlem. Geri dönüşüm oranı
dünyada %20, OECD ülkelerinde ise %30 civarında.
Bu sayılara bakarak daha alacak çok yolumuz
olduğunu söyleyebiliriz. Hem kişi başına ürettiğimiz
atık miktarını azaltmak, hem de geri dönüşüme
yolladığımız kısmın oranını artırmak önemli
hedeflerimiz olmalı.
Ayrıştırma çöp konusunda en önemli
etkenlerden bir tanesi. Covid-19 sebebiyle
mecburi olan maskeler sokaklarda karşımıza
çıkan yeni “çöp”ler. Çöp ayrıştırması yaparken
nelere dikkat etmeliyiz?
Salgın nedeniyle koruyucu maske ve eldivenler
başta olmak üzere tek kullanımlık ürünlerin
kullanımında ciddi bir artış görüyoruz. Bunların
gelişigüzel çevreye atılması hem çevre kirliliği hem
de halk sağlığı açısından çok önemli bir konu haline
geldi. Bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık
yaratmak amacıyla video çalışmamız oldu, sosyal
medya ve çeşitli mecralarda paylaşıyoruz. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı maske ve eldiven atıklarının
nasıl atılması ve toplanması gerektiğini düzenleyen
genelgesine göre bu atıkların 2 ayrı torbaya konarak
72 saat bekletildikten sonra evsel atığa atılması
büyük önem arz ediyor. Bu zorlu süreç geçip
gittikten sonra pişman olmamak için, kendi
sağlığımız, başkalarının sağlığı ve öte yandan da
geleceğimiz için bu konuda çok hassas davranmamız
gerekiyor.

Sıfır Atık Projesi’nin aktif paydaşları arasında yer
alıyorsunuz. Bu kapsamda yürüttüğünüz
projelerden ve önümüzdeki yıllar için
hedeflerinizden bahseder misiniz?
Sıfır Atık Projesi’ni ve hızla yaygınlaşan
uygulamaları çok önemsiyoruz. Bu anlamda bilgi ve
farkındalık düzeyinde bir artış olduğunu görüyoruz.
Ancak doğru bilgiyi doğru davranış ve tutuma
yansıtmak için daha çok işimiz olduğu da ortada.
Sıfır Atık Projesi kapsamında mevzuatta önemli
çalışmalar yapıldı ve Temmuz 2019’da bir
yönetmelik yayınlandı. Gerçekçi ve uygulanabilir
yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasında toplumun
alışkanlık
ve
ihtiyaçlarının
göz
önünde
bulundurulması hayati önem taşıyor. Bu konuda
ayrıca sivil toplumun katkısının önemli olduğunu
düşünüyor, üzerimize düşeni yapıyoruz.
Bu bağlamda son iki yılda özellikle eğitim
konusuna odaklandık. İlk eğitim projemiz olan
Kocaeli Çöpüne Sahip Çıkıyor Projesi’ni DP World
Yarımca’nın ortaklığıyla hayata geçirdik. Bir model
olan proje kapsamında içeriği Kocaeli Üniversitesi
Eğitim Bölümü akademisyenlerince hazırlanan
Çöpüme Sahip Çıkıyorum Eğitimi, ilkokul 3. sınıf
öğrencilerine yönelik tasarlandı. Eğitmen eğitimi
yoluyla 800 öğretmene ulaşarak bu öğretmenlerin
30 bin çocuğu eğitmesi hedefimiz. Fiziksel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü
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eğitimdeki verilen ara sebebiyle, çalışmalarımız
2020-2021 eğitim döneminde de devam edecek.
Bundan sonraki aşamada da tüm Türkiye’ye
uygulanmasını hedefliyoruz.
Eğitimlerde çocukların oynadığı Çöpü Sıfırla
adında bir kart oyunumuz var. 8 yaş üstü çocuk ve
yetişkin, 3-4 kişiyle oynanabilen ve eğlenceli olan bu
oyunun yaygınlaşması ve daha çok çocuğa ulaşması
için çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Bir diğer devam eden projemiz “Farkında mısın
Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması”. İstanbul
Havalimanı ile birlikte yürüttüğümüz yarışma
kapsamında çöp ve bilinçli tüketim temalı fotoğraf
ve kısa videolar değerlendirildi, kazananlara
ödülleri verildi. Eserler şu an yarışma web sitesinde
sergileniyor: www.farkindamisinyarismasi.org
Sizce geri dönüşüm bilinci konusunda yeterli
bilgiye sahip miyiz? Bu bilinci nasıl
oluşturabiliriz?
Sorunumuz bilgi eksikliğinden öte bildiğimizi
uygulama
konusundaki
eksiklerimizden
kaynaklanıyor. Ebeveynlerin çocuklarına küçük
yaştan itibaren bu sorumluluğu aşılaması, örnek
olmaları önem taşıyor. Ardından da eğitim hayatı
boyunca mutlaka atık ve geri dönüşüm konularında
bilgi verilmeye devam edilmeli.
Plastik kullanımını azaltmak amacıyla bez
torba uygulaması başlatılmıştı. Ancak Türkiye
Perakendeciler Federasyonu’nun açıkladığı
verilere göre koronavirüs sürecinde bez torba
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kullanımı azaldı. Poşet kullanımı ise yüzde 40-50
oranında arttı. Siz bu durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz? Toplum olarak bu konuda
bilinçlenmeyi nasıl arttırabiliriz?
Bir plastik poşetin ortalama kullanım süresi 12
dakika. Araştırmalar tüm dünyada yılda 5 trilyon
plastik poşet tükettiğimizi ortaya koyuyor. Bu çok
yüksek bir miktar ve her geçen gün artmaya devam
ediyor. Bildiğiniz gibi plastikler doğada yüzlerce yıl
kalabiliyorlar. Bu plastik atıkların mikro plastik
haline gelerek gıda ve su kaynaklarımıza karıştığını
ve bu yolla bedenimize ulaştığını biliyoruz. Bizim
önerimiz tek kullanımlık poşetleri tamamen
hayatımızdan çıkararak kendi alışveriş çantalarımızı
kullanmak. Bu yolla hem çevreyi korumuş hem de
bir masraftan kurtulmuş oluruz.
Elbette bu salgının davranış ve alışkanlıklarımız
üzerinde ciddi etkileri oldu. Özellikle plastik
poşetler başta olmak üzere çevreye en çok zarar
veren tek kullanımlık ürünlerin kullanımında ciddi
bir artış, buna karşın geri dönüşüm oranlarımızda
ise bir düşüş söz konusu. Her şeye rağmen insanların
sağduyusuna güveniyoruz. Er ya da geç toplumda
doğru davranışın yaygınlaşacağını ve bu sorunun
çözümünde yol alacağımıza inancımız tam. Burada
üzerimize düşen eğitim, farkındalık çalışmaları ve
model uygulamalarla bu süreci kolaylaştırmak ve
hızlandırmak. Hepimiz kendi hayatlarımızda,
alışkanlıklarımızda
yapacağımız
küçük
değişikliklerle çözümün parçası olabiliriz. Çaresizlik
düşüncesini aklımızdan çıkarmamız gerekiyor.
Değişimin bizimle başlayacağını unutmamalıyız. FD

RÖPORTAJ

TINY HOUSE

FD

RÖPORTAJ

VAGOON HOUSE KURUCUSU CEM DEMİRER

Tiny House akımı ile
“eşya değil, anı biriktir”
Tiny House sahibi olmak isteyenler için en önemlisi model seçimi. Öngörülen
kullanım sıklığı, kullanacak kişi sayısı ve yaşam tarzına göre bir seçim yapılmalıdır.

ünyada etkili olan Tiny House akımı; doğa
ile iç içe yaşamak isterken konforunu elden
bırakmak istemeyenlerin tercih ettiği, daha
az eşya ile çevreye minimum zarar vererek yaşamak
isteyenler için geliştirilmiş bir mimari çözüm. Tiny
House akımını Türkiye’ye getiren Vagoon House kurucusu Cem Demirer ile Tiny House’ların üretim sürecini, gerekli alt yapı sorunlarını, yasal prosedürleri
ve Tiny House kullanıcısının dikkat etmesi gerekenleri konuştuk.

D

Dünyada yaygın olan Türkiye’de de giderek popüler hale gelen Tiny House akımı nedir?
Tiny House akımı; doğa ile iç içe yaşamak isteyip
ancak konforu da elden bırakmak istemeyen, modern şehir yaşamına alışkın insanların, küçük alanlarda konforlu bir şekilde yaşaması üzerine
tasarlanmış evlerdeki yaşamıdır. Bu akımın amacı
sadece küçük alanlarda yaşamak değil aynı zamanda
minimalist yaşam felsefesini de içermesidir. “Eşya
değil, anı biriktirmek” anlayışı ile kullanılmayan
alanlara ve eşyalara para vermek yerine, insanların
sevdikleri ile keyifli vakitler geçirmesi üzerine kurulu bir akımdır.
Bu akımı Türkiye’de hayata geçirme fikri nereden doğdu?
Bu fikir ilk başta ticari bir proje olarak gelişmedi,
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aslında bir Tiny House sahibi olma fikri ile başladı.
Türkiye’de profesyonel anlamda bir üretici olmaması ve bu doğrultudaki talebin artarak oluştuğunu
görmek bizi bir marka oluşturmaya ve üretim yapmaya yöneltti.
Tiny House’ların imalat süreci ne kadar sürüyor? Proje bittiğinde müşteriye transfer süreci
nasıl ilerliyor?
Teslimat süremiz ortalama 45-60 gün arasında bulunuyor. Evlerin halihazırda bulunan projelerimizden seçilmesi durumunda, proje süreci sadece ürün
üzerinde istenirse kişiselleştirmelerin belirlenmesi
ile tamamlanıyor. Bizim tasarımlarımızdan farklı bir
model istenildiği durumda ise bu süreç müşteri taleplerinin dinlenip, bu taleplerin ilgili standartlara
göre projelendirilmesi ile sonlanıyor. Transfer ise tarafımızca organize ediliyor, transfer lokasyonuna göre uygun araçlar ile gerçekleştiriliyor.
Tiny House’lar taşınabilir minik yaşam alanları.
Gerekli alt yapı sorunları nasıl çözülüyor?
Ürettiğimiz Tiny House’lar yasal olarak karavan
olan ürünlerdir ancak Dünya’da Tiny House kullanımı; daha çok uzun süreli konaklamalar şeklinde olmaktadır. Tekerlekler gezmek için değil, bir yerden
bir yere transfer amacıyla kullanılmaktadır. Bu durum alt yapı ihtiyaçlarına uzun vadeli çözümler bulmayı gerektiriyor. Evin konulduğu arazide şebeke
suyu var ise direkt olarak bağlantı yapılabiliyor. Herhangi bir şebeke bulunmuyor ise kullanılacak alana
yerleştirilecek büyük hacimli (5 ton, 10 ton vb.) su
depoları ile temiz su ihtiyacını çözebiliyoruz. Bu depolar su kuyusu ve taşıma ile doldurulabiliyor.
Pis su için birçok çözüm bulunmakta; yurt dışında

kasetli tuvaletler, kompost tuvaletler gibi çözümler
daha sık kullanılıyor. Ülkemizde ise daha çok fosseptik çukurları ile çözüm sağlanıyor.
Elektrik, varsa direkt şebekeden alınabiliyor. Şebeke bağlantısı yoksa güneş paneli, rüzgar gülü, akü
ve jeneratör kombinasyonları ile çözülüyor.
Evler ne kadar dayanıklı, ömürleri kaç yıl oluyor. Düzenli bakım gerektiriyor mu?
Kullanılan iklim koşullarına göre belirli periyotlarda tabi ki bakımlarının yapılması gerekiyor. Bu periyot havanın nem durumundan, rüzgarı alış yönü
vb. bir çok dış parametre ile orantılı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu evlerin ömürleri, düzenli bakımlar ile uzatılabilecek olup, ortalama 50 yıl olarak
düşünebilirsiniz.
En minik ve en büyük Tiny House kaç m2 alanlara sahip. Tiny House sahibi olmak isteyenler
hangi fiyat aralığında bu evlere sahip olabiliyor?
En büyük modelimiz 20m2 oturum alanına sahip
ancak 10m2 ara katlar ile toplamda 30m2 kullanım
alanına sahiptir. En küçük evimiz ise 11 m2 kullanım
alanına sahip. Fiyatlarımız 85.000 TL - 200.000 TL
arasında değişkenlik gösteriyor.
Tiny House bir evi dekore ederken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi parçalardan kaçınmalıyız.
Neleri mutlaka evimizde bulundurmalıyız?
Bir Tiny House dekorasyonu yaparken kullanılacak iklim koşulları dikkate alınarak öncelikle dış
cephe tercihleri yapılmalıdır. Çok güneş alan bir arazide yatak odası camlarının büyük olması istenilmeyebilir veya çok soğuk bir bölgede çok camlı bir
oturma odasını ısıtmak zor olabilir. Bu durumlar göz

85
AĞUSTOS-EYLÜL 2020 / FİNANS DÜNYASI

TINY HOUSE
önüne alınarak aynı zamanda yaşam tarzına göre bir
dış cephe tercihi uzun vadede ürünün daha verimli
kullanılmasını sağlayacaktır.
Vagoon Station nedir?
Vagoon Station; Vagoon House sahibi olmak isteyen ancak kendi arazisi bulunmayan müşterilerimize
sunduğumuz bir yer temini projesidir. Bu proje elektrik, su ve pis su gibi alt yapıların tarafımızca çözüldüğü Vagoon House sahipleri için oluşturulan kişisel
kullanım alanına ve ortak kullanım alanlarını içeren
bir birlikte yaşam projesidir. Şu anda Ankara ve İstanbul olmak üzere iki lokasyonda hizmet vermekteyiz.
Tiny House akımı Türkiye için yeni bir kavram.
Yasal prosedürlerde bu konuda kısıtlamalar var
mı?
Yasal prosedürler ile ilgili birçok kısıtlama var tabi
ki. Tiny House kavramı yeni bir kavram olsa da aslında firmamızın ürettiği ürünler yasal olarak Karavan olan ürünlerdir. Tip onay belgesine sahip,
karayolları çıkış izinleri bulunan bir üreticiyiz.
Türkiye’de bu akımın popülerleşmesi ile yasal izinleri bulunmayan merdiven altı firmaların oluşması
ile bu firmalardan ürün alan vatandaşların, prosedürleri tamamlanmamış ürünler aldıklarından dolayı, birçok problem yaşamaktadırlar. Bu noktadaki
tavsiyemiz ürün alacakları firmanın kendi tip onay
belgesi olup olmadıklarını sorgulamak olacaktır.
Dünyada gördüğümüz örneklere bakacak olursak; ev sahipleri çoğu kez doğa ile iç içe alanlarda minik evlerini konumlandırıyorlar. Türkiye’de
bu konuda güvenlik endişesi var mı?
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Bu tarz müstakil yaşamlarda her zaman güvenlik
endişeleri olmaktadır. Ancak konumlanan yerler genel olarak yerleşim yerlerine yakın bölgelerde olduklarından dolayı genel güvenlik önlemleri ve
donanımları ile bu endişeleri gidermekteyiz.
Türkiye’ye ilk geldiğiniz yıldan bugüne nasıl
bir talep artışı söz konusu oldu. Hedeflediğiniz
rakamlara ulaşabildiniz mi?
Türkiye’de şu anda dünyada da olduğu gibi artan
bir grafik ile talep artmaktadır.
Tiny House sahibi olmak isteyenler için tavsiyeleriniz nelerdir?
Tiny House sahibi olmak isteyenler için en önemlisi model seçimi. Öngörülen kullanım sıklığı, kullanacak kişi sayısı ve yaşam tarzına göre bir seçim
yapılmalıdır. Örnek vermek gerekirse; sadece hafta
sonları kullanılacak bir Tiny House kullanıcısının
çok fazla depolama alanına ihtiyacı olmayacaktır,
ya da uzun süre konaklama yapacağının düşünen
bir kullanıcının loft katlar ve depolama alanlarının
çokluğu ile yaşamı kolaylaşacaktır. Bu ve benzeri
kriterler göz önüne alınarak yapılacak model seçimi
ilk ve en önemli seçim olacaktır.
Şuan İzmir, İstanbul ve Atina’da şubeleriniz
var. Önümüzdeki yıllar için hedefleriniz nelerdir?
Önümüzdeki yıllar için gerçekleştirmeyi planladığımız en büyük hedef, Türkiye’nin birçok yerinde
Vagoon Station’lar kurmak. Bu sayede birçok lokasyonda belirlemiş olduğumuz teknik şartlar ile yer
değiştirebilecek olan Vagoon House sahipleri gerçek
anlamda kendilerini özgür hissedeceklerdir. FD
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İŞ DÜNYASI NE GİYMELİ?

Wessi CEO’su

Göksel
Aksu

“Mottomuz ‘Farklılığı Keşfet’.
Wessi; farklı, kaliteli ve modanın
her zaman önünde olan bir
giyim tarzıdır.”

İŞ MODASI
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akım elbise sektörünün iddialı isimlerinden
Wessi, “Farklılığı Keşfet“ mottosu ile 2008
yılında faaliyete başladı. Yatırımlarının yaklaşık yüzde 80’inin e-ticaret ve e-ihracat üzerinden
gerçekleştiren Wessi CEO’su Göksel Aksu markasının
kitlesini şu sözlerle tanımlıyor; “20-50 yaş aralığı ve
kaliteli, farklı ürünü giymeyi seven ama bu ürüne de
binlerce lira ödemeden ulaşan bir kitledir. Bu kitle
ürünlerden o kadar memnun ki Wessi bugünkü bilinilirliğinin en büyük sebebi memnun müşterilerin,
memnuniyetlerini birbirleri ile paylaşmasından kaynaklanıyor.”

T

Wessi markası nasıl doğdu?
Markamız 2008 yılında Merter’de bir perakende
mağaza olarak doğdu. Markayı kurarken asıl amacım, üniversiteden sonra artık ailemden para istemek istememem ve düğünümü kendi param ile
yapma hayalimdir ki hayallerime ulaştım. Ama Wessi ile asıl patlamayı ilk yıl değil ikinci yılda toptan
satışa başlamamız ile yaptık. 2009 yılında blazer, yani tek ceket furyasını başlatan firmayız ve bu süreci
çok iyi değerlendirdik. Bu süreçten sonra günümüze
koleksiyonumuz genişleyerek ve kalite düzeyi artarak geldi diyebiliriz. Blazer ile başladık ama şu an
koleksiyonumuzun en önemli parçası ne diye sorsanız takım elbise ve damatlık derim. Umarım her geçen gün yükselerek devam edeceğiz.

Odağınızda e-ticaret ve e-ihracat var. Bu konulardaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
İtiraf etmem gerekirse; ticaretimin ilk 5 yılı, çok
genç olmama rağmen, e-ticarete çok kapalı biriydim.
Daha sonra küçük bir proje ile başladık ve ben orada
kendimi çok daha mutlu hissettim. O günden bugü-
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tek fiyat sistemi ve müşteri memnuniyet standardının her zaman en üst seviyede olmasıdır. Günümüz
şartlarında bayilerimize koleksiyonlarımızı hazırlarken diğer markalardan daha kaliteli ve daha uygun
fiyatlı ürünler hazırlamaya çalışıyoruz ki onlarda bu
rekabetten para kazanarak çıkabilsin. Wessi’nin mottosu ‘Farklılığı Keşfet’, biz bu mottoya uygun olarak
farklı bir Wessi tarzı oluşturduk. Bir kere bizden giyinen müşterimiz bir daha bizi bırakmıyor. İstatistiklerde gösteriyor ki bir Wessi bayiliği açan bir
firma uzun yıllar başarılı bir şeklide devam ediyor.

ne her geçen gün yatırımlarımızın payı her zaman
için e-ticarete doğru arttı ve günümüzde yatırımlarımızın yaklaşık yüzde 80’i e-ticaret ve e-ihracat üzerinedir. E-ticaret artık günümüzde birçok markanın
altında yapılabilen ve başkalarının çatısı altında mağazaların kolaylık açıldığı ve satışların yapıldığı bir
ortam. Ancak biz Wessi olarak bu yolu değil müşteri
ile arada herhangi bir firma olmadan direkt kontak
kurma yolunu seçtik. Bu yol diğer yollara göre çok
daha zor ama uzun vadeli bir yatırım. Dünyada satışlarımız Türkiye’ye yaptığım satışlardan çok daha
fazla ve yurtdışı satışlarımızda bile direk kendi sitemizden satışlar yapıyoruz. Bunun için iyi derecede
İngilizce bilen ekip, tüm dünyanın kullandığı ödeme
yöntemleri, hedeflenen ülkelerin giyim kültürü hatta
hedeflenen ülkelerin fuarlarına bile yatırımlar yapıyoruz. Ama açıkça söylemek gerekirse kar etmek için
yaklaşık 4 sene para kazanmadan, hatta çoğu zaman
zarar ederek bekledik ama artık karşılığını alıyoruz.
E-ticaret’in yanı sıra bayilik sistemi ile çalışıyorsunuz. Fiyatlandırma, marka konumlandırması vb. konularda bayiler ile işbirliğiniz nasıl
ilerliyor?
Evet bayilik sistemi ile de çalışıyoruz. Önceliğimiz

Markanızı gelecekte nasıl konumlandırıyorsunuz? Wessi’nin yurtdışı pazarı için büyüme
stratejisi nedir?
Wessi kitlesi, 20-50 yaş aralığı ve kaliteli, farklı
ürünü giymeyi seven ama bu ürüne de binlerce lira
ödemeden ulaşan bir kitledir. Bu kitle ürünlerden o
kadar memnun ki Wessi bugünkü bilinilirliğinin en
büyük sebebi memnun müşterilerin, memnuniyetlerini birbirleri ile paylaşmasından kaynaklanıyor.
Yurtdışında da farklı bir kitleyi hedeflemiyoruz. Asıl
hedef ülkeler Avrupa ülkeleri ve Amerika, bu ülkelerde de aynı hedef kitleye ulaşıyoruz ve inanın hepsi bu kaliteyi bu fiyata almaktan inanılmaz mutlu.
Aynı kişi senede 10 takım elbise alıyor ve her alımında bizim hakkımızda güzel yorumlarını bırakıyor internet ortamına ki bu çok değerli bir reklam. Bizi
Wessi yapan bu kitleye sonsuz teşekkürler. Bizde onlar için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz.
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İŞ MODASI

Wessi markasının tarzını bir cümle ile
özetlemenizi istesek?
Wessi; farklı, kaliteli ve modanın her zaman önünde olan bir giyim tarzıdır.
Takım elbise sektöründe iddialısınız. Takım
elbise seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar
nelerdir?
Öncelikle bizim için en önemli husus takım elbisenin kalıbıdır. Kalıp güzel olmaz ise en iyi kumaşta
olsa takım elbise kötü durur. Paçalar kesinlikle bol
olmamalı, yelek modelinin önü çok kapalı olmamalı,
ceketin ise kolları kesinlikle eskiden olduğu gibi çok
uzun olmamalı ve gömlekten önce bitmelidir. Kumaşlarda ise ceketlerde hafif desenler, yelek ve pantolonlarda düz desenler bu sezon moda olacaktır.
İş dünyası erkek giyimi için ne gibi tüyolar
verebilirsiniz?
En önemli tüyo kesinlikle kendilerinde bir beden
büyük gibi duran takım elbiselerden kaçınmalılar.
Sosyal medyada bazen görüyorum, aşırı dar olan ta-

90
FİNANS DÜNYASI / AĞUSTOS-EYLÜL 2020

FD

kım elbiseler var, onlardan da uzak durmalılar. İtalyan kesim dediğimiz belden oturan ama içinde rahat
hissettikleri ürünler onları diğer takım elbise giyen
insanlardan ayıran bir özellik olacaktır. Gömlek seçimlerinde çok renkli seçimlerden kaçınmalı ve
mümkünse beyazdan vazgeçmemeliler. Kravat takarken kesinlikle mendilde kullanmalılar. Ayakkabı seçimlerinde çok renkli olanlardan kaçınmalı ve siyah,
lacivert ve taba renklerinin dışına çıkmalarını önermem.
Günlük hayatta vazgeçemediğiniz renk ve
parçalar nelerdir?
Benim en önem verdiğim parça pantolondur ve en
önemli kısmı paça darlığı ve paça boyunun gerektiği
kadar kısa olmasıdır. Gömlek olarak da rahat ama
slim fit bir gömlek tercih ederim. Ceket konusunda
ise genelde koyu ve kendinden desenli sivri yakalı
tek düğmeli ceketleri tercih ederim. Özel bir gün
olursa mendilsiz asla gitmem. Favori renklerim lacivert ve siyahtır. FD
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Bir küçük Akdeniz adası

MALTA

Mdina bölgesi, on ikinci yüzyıldan beri mimari yapısı hiç bozulmadan günümüze
kadar gelebildiği için Avrupa’nın en iyi korunmuş Ortaçağ kenti olarak kabul
ediliyor. Nüfusun bu mekanlarda yaşayanlar ile sınırlı olması nedeniyle buraya
“sessiz şehir”, “soylu şehir” veya “eski şehir” de deniyor.

alta, Akdeniz’de Sicilya’nın güneyinde yer alan küçük bir ada.
Üç yüz kilometrekarelik alanda dört yüz bin kişi yaşıyor. Malta’ya yapılacak bir turistik gezi için en uygun zaman bahar aylarıdır. Çiçeklerle donanmış ağaçlar, erguvanlar, mor salkımlar,
leylaklar, erik ve badem ağaçları, pembe manolyalar Malta’ya çok hoş
bir görüntü katar. Çiçekli ağaçlara ilaveten saksı çiçekleri de coşar bu
aylarda. Katmerli sardunyalar, begonyalar, ateş çiçekleri, petunyalar,
rengarenk laleler, menekşeler hem çiçekçi vitrinlerini hem de beyaz boyalı Akdeniz evlerinin ya da Malta taşından yapılmış adaya özgü iki
katlı, rengarenk cumbaları olan evlerin balkonlarını, cumbalarını ya da
pencere pervazlarını süsler. Yaz sonu yapılacak bir seyahatte belki bu
çiçeklerden bazılarını bulamayız ama eksilenlerin yerini begonviller,
zakkumlar, japon gülleri, oya çiçekleri, kasımpatları, saraypatları, çuha
çiçekleri, yıldızlar alır. Malta’da başka coğrafyalara ait insanların yetiştirdiği çiçekleri seyredip koklarken, insan ister istemez tanrının insanları mutlu etmek için ne denli cömert davrandığını ve dünyanın
değişik yerlerine değişik güzellikler sunduğunu düşünüyor.
Malta’da sarı Malta taşlı evlerde dikkat çeken bir başka özellik, kapı
kenarlarına veya bina köşelerindeki nişlere yerleştirilmiş heykeller ve
süslemeler. Bronzdan, ahşaptan, alçıdan, mermerden veya başka malzemelerden yapılan ve insan, hayvan veya meyve motifleri içeren bu
süslemeler, binalara ayrı bir hoşluk ve kişilik katıyor. Malta’da sokak
lambaları da bahsetmeye değer. Paris’teki sokak ve caddelerde özenerek veya itiraf etmek gerekirse bir tür kıskançlıkla seyrettiğimiz birbirinden güzel ve çekici sokak lambaları gibi bunlar da şehrin mimari
dokusuna önemli katkılar sağlayan ve özgünlük kazandıran elemanlar.
Malta evlerinin dikkat çeken bir başka özelliği de rengarenk kapıları
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ve yine yeşil ve mavi renkli ahşap cumbaları. Eski
yapılarda sıklıkla görülen bu cumbalar yeni binalarda da benimsenmiş ve özgün renkleri ve şekilleri korunarak yeni yapılara hoş bir şıklık katmış. Sadece
Malta’da değil hemen kuzeyde yer alan ve bir feribotla geçilen minik ada Gozo’daki evlerde de bu
cumbalara rastlanıyor. Maltalılar da bakmaya doyamadığımız bu cumbaların turistik değerinin farkına
varmış, yüzlerce resimlerini çekmiş, kartpostal ve
posterlere basmışlar. Hediyelik eşyalar kadar bu ilginç kapı, cumba ve süslemelerin posterleri de turistlere cazip geliyor.
Malta, İtalya’daki Floransa gibi adeta bir açık hava
müzesi görüntüsünde. Altı bin yıllık tarihi olan ada
uzun süre Romalıların egemenliğinde kalmış, daha
sonra uzun süre Arapların siyasi ve kültürel etkinliği
altında yaşamış, daha sonra da “Hospitalier” (Saint
John) Şövalyelerine ev sahipliği yapmış. Adanın bugünkü kimliğini kazanması asıl o dönemde olmuş.
St. Paul, Hıristiyanlığın adada yayılmasını sağlayan en önemli kişi. Bu nedenle adanın her yerinde
onun adına yapılmış pek çok tarihi eser ve heykel
görmek mümkün. Tarihi boyunca farklı milletler ta-
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rafından yönetilmiş olan Malta adasında irili ufaklı
400 kilise ve şapel bulunduğu söyleniyor. Pek çoğu
iyi korunarak günümüze kadar sapasağlam gelmiş
olan bu yapıların en ünlüsü hiç şüphesiz St. John Katedrali. Kilise, içindeki sanat eserleri nedeniyle,
UNESCO tarafından “Dünyanın Korunması Gerekli
Kültür Eserleri” arasına alınmış ve biraz da bu nedenle ülkeye gelen turistlerin odağı haline gelmiş.
Adanın başkenti olan Valetta şehri on altıncı asırda
meşhur Osmanlı kuşatmasının hemen ardından inşa
edilmiş, dikkate değer mimari özelliklere sahip, Avrupai bir küçük kent. İsmi büyük kuşatma sırasında
ülkeyi başarıyla savunan Jean Parison Valetta’dan
geliyormuş. Aslında Valetta bir saraylar kenti. Ancak, saray deyince Malta’lıların aklına öncelikle
“Grand Master’s Palace (İl-Palazzo) geliyor. Burası
Valetta’da, Malta’nın simgesi haline gelmiş sarı otobüslerin başlangıç noktası olan büyük otobüs durağının hemen yakınında bulunuyor. Saraya taş
duvarların üzerindeki renkli ahşap cumbalar on sekizinci asrın sonlarında ilave edilmiş. Barok stili binadaki taş işçiliği, binanın cephesindeki farklı
pencere örnekleri, balkonlardaki ve çatı kenarların-
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daki mermer heykeller çok etkileyici.
Şehrin sokak ve caddeleri satranç desenli (ızgara
planlı) olduğu için Valetta’da her mevsimde, günün
her saatinde, hafif de olsa bir esinti var. Özellikle yaz
aylarında sıcak bir iklime sahip olan ada için bu çok
önemli bir avantaj teşkil ediyor. 1566-77 yılları arasında inşa edilmiş olan şehir daha sonraki yıllarda
orijinaline uygun şekilde restorasyonlara uğradığı
için özgün tarihi dokusunu günümüze kadar koruyabilmiş. Valetta şehrinin çevresini surlar kaplıyor.
Bu surlar, Kanuni Sultan Süleyman döneminde kırk
bin kişiyle yapılan ilk kuşatmanın ardından, şehri
yapılacak benzeri kuşatmalardan korumak için inşa
edilmiş. Bu yüksek surları, Siege Çanını, St. Angelo
Kalesini ve kuşatmanın geçtiği Vittoriosa şehrini toplu halde ve uzaktan görmek için öncelikle Baraka
bahçesine gitmek gerekiyor. Bu bahçe, Malta’nın bağımsızlığını kazanmasının ardından halkın kullanımına ve turist ziyaretlerine açılmış.
Adada Rönesans ve Barok mimarisinin özelliklerini taşıyan önemli eserler de var. Örneğin; halihazırda Parlamento Binası olarak kullanılan, başkent
Valetta’nın trafiğe kapalı ana caddesi Republique yakınındaki Şövalyeler Sarayı çok görkemli bir yapı.
İçinde pek çok tarihi eseri ve sanat ürününü barındırıyor. Turistler Sarayı ziyaret ettikten sonra ya kapının önündeki paytonlara binip çevreyi dolaşıyor,
ya da tarihi ağaçların altındaki kahvelerde oturup
biralarını yudumluyorlar.
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Valetta’dan sonra gidilebilecek bir başka yer Malta
Şövalyelerinin adaya gelmelerinden önce başkent
olarak kullanılan, adanın en yüksek yerine kurulmuş
olan Mdina bölgesi. Burası oldukça güzel bir yerleşim merkezi. On ikinci yüzyıldan beri mimari yapısı
hiç bozulmadan günümüze kadar gelebildiği için Av-

Gozo’nun Dwejra bölgesindeki Mavi Pencere (Azure Window) denilen yerden bir doğa harikası olarak
bahsediliyor. Burası da UNESCO
tarafından “Dünya Kültür Mirası
Listesine” alınmış. İç denizden bir
mağara ile açık denize çıkılabiliyormuş.
rupa’nın en iyi korunmuş Ortaçağ kenti olarak kabul
ediliyor. Eskilerden kalma tarih kokan görkemli yapılarda bugün Malta’nın köklü aileleri yaşıyormuş.
Şehrin içine burada oturanların dışında kimse taşıtla
giremiyor. Sokaklarda mağazalar yok. Nüfusun bu
mekanlarda yaşayanlar ile sınırlı olması nedeniyle
buraya “sessiz şehir”, “soylu şehir” veya “eski şehir”
de deniyor. Mdina’da şehir surları, Barok mimari tarzının bütün güzel ögelerine sahip Şehir Kapısı ve
Mdina Zindanları gezip görülebilecek diğer yerler
arasında sayılabilir.
Görkemli bir yapı olan Mdina Katedrali ise dünya-
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nın en eski Hz. Meryem ikonasına sahip olması nedeniyle tarihte özel bir yere sahip. Şehrin dar ve sevimli sokaklarından geçerek surlar üzerindeki
Bastion Meydanına geliniyor. Malta’nın en yüksek
noktasındaki meydanda bulunan kahvede oturup soluklanırken gördükleriniz ve okuduklarınız sizleri tarihin derinliklerine götürecektir eminim. Bir
zamanlar atalarımızın kuşatmak için geldikleri topraklara asırlar sonra bizlerin onların torunları olarak
bu kez sadece gezip görmek amacıyla uğramamıza
tarihin bir cilvesidir de denilebilir belki de.
Gezinin ikinci gününde Malta’nın kardeş adası
olan Gozo ziyaret edilebilir. Buraya gitmek için sabah saatlerinde adanın kuzeyindeki Cirkewa limanına gidip yarım saatte bir kalkan feribotlara binmek
gerekiyor. Gozo’nun Mgarr limanındaki geleneksel
balıkçı tekneleri herkesin ilgisini çekiyor. Küçük adadaki Ta’Pinu Kilisesi on dokuzuncu asırda yapılmış.
Ancak 1990 yılında Papa 2. Jean Paul tarafından ziyaret edilerek Katedral olarak ilan edilmesinin ardından aniden büyük ün kazanmış. Bu kilisede Hz.
Meryem’e adanan duaların kabul edildiğine ve istenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor. Kilise çıkışındaki açık Pazar hanımların oldukça ilgisini
çekecek bir mekan. Bilindiği gibi Malta dantelleri ile
ünlü bir yer. Kenarları oyalı keten masa örtüleri, ör-
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gü bluzlar ve hırkalar, hasır şapkalar ve çantalar
hem Gozo’da hem de adanın diğer yerlerindeki dükkanlarda ve açık pazarlarda –doğu ülkelerini aratmayacak pazarlık marjlarıyla- turistlerin beğenisine
sunuluyor.
Gozo’nun Dwejra bölgesindeki Mavi Pencere (Azure Window) denilen yerden bir doğa harikası olarak
bahsediliyor. Burası da UNESCO tarafından “Dünya
Kültür Mirası Listesine” alınmış. İç denizden bir mağara ile açık denize çıkılabiliyormuş. Malta’nın en
önemli dalış merkezlerinden olan Xlendi balıkçı köyü özellikle gençlerin çok ilgisini çekiyor. Turizm sezonunda yoğun olan balıkçı köyündeki yeşil, mavi
ve kırmızı boyalı balıkçı sandalları çok ilginç. Burunları uzayarak yukarı yükselen ve üzerlerinde mutlaka göz motifleri bulunan, gondola benzer bu renkli
sandallara adanın her yerinde rastlamak mümkün.
Sandallar aslında adanın sembolü haline gelmiş. Balıkçılara ilaveten turistler de bunlara binip kıyılarda
kısa gezintiler yapıyorlar. Parası ve zamanı bol olan
turistler Gozo’yu gezerken taş ocaklarının bulunduğu ve ünlü yapımcı Francis Coppola’nın çektiği
“Oddysea” filminin setlerinin kurulduğu bölgeye de
giderlermiş.
Gozo’nun merkezi olan Victoria’daki kale ve surlar
da gezilebilir. Kale surlarına çıkıp hem Gozo hem de
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Malta adasının uzaktaki eşsiz panoramik manzarası
seyredilebilir. Dört beş saat kaldıktan sonra adadan
yine feribotla Malta’ya dönülebilir, ancak otele dönmeden önceki birkaç saat Silema ve St. Julian’s sahil
şeridinde yürüyerek geçirilmelidir. Güneş batarken
Mount Carmel Kilisesi dolaşılabilir ve Pensikola koyunda renkli bir sandalla kısa bir gezinti yaparak
ada bu kez denizden seyredilebilir. Ardından, Paparazi, Rafael, St.Juliano gibi ünlü restoranlara ev sahipliği yapan bu bölgede yerel Malta şarapları
eşliğinde güzel bir akşam yemeği yenebilir.
Tahmin edilebileceği gibi Malta’da yemekler balıkla başlayıp balıkla bitiyor. Ancak iklim nedeniyle birçok sebze ve meyveyi de balıkla birlikte tatmak
mümkün. Yemek kültürlerini biraz da yakın komşuları İtalya’dan aldıkları için Maltalılar pizza ve makarnayı da bolca tüketirler. Keçi peynirini de severek
bolca yiyorlar. Malta’da sofrada yemeklere Malta veya İtalyan üzümlerinden yapılmış beyaz ve kırmızı
şaraplar eşlik ediyor. Şarap haricinde bol miktarda
bira da tüketiliyor.
Malta’da bir gün daha kalınacaksa eğer, üçüncü
gün Osmanlı kuşatmasının geçtiği Vittoriosa şehri ve
St. Angelo kalesi ile adanın güney bölgesinde yer
alan otantik balıkçı köyü Marsaxlokk’da geçirilebilir.
Malta’nın sembolü olan Gardiola Seglea bölgesinde,
şövalyelerin yaptığı tarihi gözetleme kulesi üzerindeki “gözümüz ve kulağımız açık” anlamına gelen
göz ve kulak kabartmaları görmeye değerdir. Büyük
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limanın manzarasının görülebileceği bu parktan
sonra Vittoriosa’ya (Birgu) geçilebilir. On altıncı asırda inşa edilmiş olan ve bugün Papanın Malta’daki
temsilcisine tahsis edilmiş Engizisyon Sarayı, şehir
merkezindeki şehrin koruyucu azizi St. Lawrence
adına ve Osmanlı kuşatmasının kazanılması anısına
yapılmış iki ayrı anıt, Birinci Dünya Savaşı sırasında
Malta’ya sürülen İttihatçı aydın ve yazarların hapsedildiği St. Angelo kalesini gezmek bizleri tarihin derinliklerine götürecek, hem bu tarihi simaları hem
de o günlerin özel koşullarını hatırlamamıza yardımcı olacaktır.
Tarihi kale gezintisi sonrası Vittoriosa sokaklarında yapılacak bir gezinti, daracık parke sokaklar, yürüye yürüye aşınıp incelmiş taş merdivenler, renkli
cumbaları ile gezenleri büyüleyen evler, evlerin dantel perdelerle süslü pencereleri, taş ve ahşap işçiliğinin en güzel örneklerini sergileyen kapılar, kapı
tokmakları, sokakların kesiştiği köşeleri süsleyen taş
ve bronz heykeller bölgeden aklımızda kalacak olan
mimari özellikler olacaktır.
Malta’da kalacağınız üç dört gün adanın tamamını
görmenize tabi ki yetmeyecektir. Ancak sabah erken
saatlerde başlayıp akşam geç saatlere kadar yürüyerek bu güzel ve sevimli adayı dolaşabilir ve adanın
tarihi ve coğrafi güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Diğer bir deyişle, corono musibetini düşünmeden kısa
bir süreliğine de olsa mutlu olabilirsiniz Malta’da.
Benden söylemesi…Karar sizin tabi ki…. FD
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