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4. Ege Ekonomik Forum
Ardından...

Ö

zgencil Grup olarak EGEV işbirliği ile her yıl gerçekleştirdiğimiz
Ege Ekonomik Forum, dördüncü yılında ilk kez Covid-19 sebebiyle
online olarak 5 gün boyunca 61 konuşmacı ile gerçekleşti. Güzel
mesajların alındığı, son derece verimli geçerek yoğun ilgiyle izlenen Ege
Ekonomik Forum konferansını kaçıranlar Ege Ekonomik Forum youtube
sayfamızdan izleyebilir ve bir özetini dergimizde okuyabilirsiniz.
Finansal Teknoloji yani fintech, geleneksel finans hizmetleri ile teknolojiyi
harmanlayan, bugün ortaya çıkan yeni ürünleri ile gerek Türkiye gerekse
dünyada yatırımlarını katlayan bir sektöre dönüşmüş durumda. Pandemi
dönemi ile birlikte fintech şirketleri bireyselleşmenin önemini bir kez daha
anlarken kişiye özel kolay ve erişilebilir olan ürünlere yöneldi.
Aralık sayısı dosya konusu olarak işlediğimiz konu fintech ekosistemi.
Araştırmalara göre; Türkiye’de 200’ün üzerinde ve toplam piyasa değeri
tahmini 15-16 milyar dolar olan fintech şirketi bulunuyor. Sektörün önde
gelen firmaları, fintech sektörüne getirdiği yenilikleri ve ürünlerinin
Türkiye’de neleri değiştirdiğini anlattılar.
İşletmelerin verileriyle coğrafi bilgi sistemlerinin entegre edilmesi sonucu
ortaya çıkan lokasyona dayalı iş zekası olarak tanımlanan lokasyon analitiği
dünyada her yıl %15 büyüme ile yüksek potansiyele sahip. Türkiye’de 10
yıldır lokasyon analitiği konusunda hizmet veren Maptriks CEO’su Akgün
Karlıbel de Aralık sayısında sektörü ve lokasyon analitiğinin önemini anlattı.
İyi okumalar dilerim…
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İhracatla ilgili her şeyin yeni adresi:
“Kolay İhracat Platformu”
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan Ağustos ayında, ihracatçılara sunduğu danışmanlık kalitesini
arttıracak ve ihracatçıların dijital
danışmanı olacak olan Kolay İhracat
Platformunu tanıttı. 90 bin ihracatçı ve
3 milyonun üzerinde KOBİ olmak üzere
ihracat hedefi olan girişimcileri hedefleyen platformda Akıllı İhracat Robotu
bulunuyor. Akıllı İhracat Robotu firmaların geçmiş faaliyetlerini göz önünde
bulundurarak firmalara özel pazar önerileri sunar. Kobiler Akıllı İhracat Robotunu kullanarak doğru ürünle doğru
pazarı hedefler. FD

Global e-ticaret trendleri
Nielsen APAC EEMEA Türkiye Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan ve Nielsen E-Ticaret Asya Lideri Ji
Hyuk Park E-ticaret’in büyümesi ile alakalı araştırma sonuçlarını açıkladı. Nielsen’in verilerine
göre, Türkiye’de pandemi öncesi dönemde de
hızlı olan online FMCG büyümesi, pandemi ve
yeni normalde adeta uçuşa geçti. Pandemi
öncesi %57 olan online FMCG büyümesi,
Covid-19 döneminde %159, Yeni Normal’de
ise %130 olarak gerçekleşti. Avrupa’da ise bu
oran, pandemi öncesi %9 seviyelerinde iken
Covid-19 döneminde %65, Yeni Normal’de ise
%46 şeklinde oldu. Bu da söz konusu süreçte
ülkemizde online FMCG büyümesinin Avrupa’nın çok daha üzerinde seyretti. FD
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IdeaSoft ve Google işbirliği ile e-ticaret
yapmayan işletme kalmayacak
IdeaSoft ve Google, Türkiye’de pandemiden zarar gören işletmeleri desteklemek için güçlerini birleştirdi. Bu işbirliği
ile online alışverişe henüz geçmemiş veya yeterli yatırımı yapmamış olan işletmeler de e-ticaret yapabilecek. KOBİ’ler
24 saat içinde e-ticaret sitelerini kurarak,
dükkanlarını dijital ortama taşıyarak
7/24 açık tutabilecekler. IdeaSoft CEO’su
Seyhun Özkara, Türkiye’de işletmelerin
yüzde 99’unun KOBİ olduğunu ve herkesin e-ticarete başlayabileceğini ifade etti. Google Türkiye Pazarlama
Lideri Işıl Heves ise “Bu işbirliği ile amacımız, ekonominin bel kemiği olan KOBİ’ler ve özellikle perakende alanındaki işletmeler başta olmak üzere herkesin internetten satış yapabilmesini mümkün kılmak” dedi. FD

Türkiye’nin ilk yerli otoyol bariyeri
Türkiye’nin bariyer markası Arma Kontrol, Ar-Ge ve
inovasyon odağında 2 milyon TL’lik yatırımla ProBanN Bariyer sistemini geliştirdi. 10 milyon açma kapama sonrasında bile sorunsuz çalışabilen ve
otoyollarda kullanıma uygun olan Pro-BanN Bariyer,
otoyollarda geçiş güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılabilen ilk yerli bariyer olacak. Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal,
“Bariyerlerimizi, en zorlu yol ve hava şartlarına dayanacak şekilde tasarladık. Ayarlanabilen hızı ile yoğun
otoyollarda sorunsuz bir trafik akışı sağlamaya da yardımcı oluyor. Ayrıca yerli ve milli üretim olmasıyla
birlikte cari açığın azaltılmasına da ciddi anlamda katkı sağlayacağız. Bugün ürünlerimizi başta Avrupa ve
Ortadoğu olmak üzere 52 ülkeye ihraç ediyoruz. Böylece ülkemize ciddi anlamda döviz getirisi sağlıyoruz.
Yeni bariyerimizle yeni pazarlara açılarak ihracatımızı
% 45 artırmayı ve buna bağlı olarak ülkemize olan
katkımızı da artırmayı hedefliyoruz” dedi. FD
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Samsung Pay Card İngiltere’de
Teknoloji devi Samsung, Mastercard
banka kartı olan Samsung Pay Card’ı İngiltere’de piyasaya sürdü. Londra merkezli fintech Curve’den güç alan bu
hizmet, mevcut diğer tüm banka kartlarını tek bir kartta ve dijital cüzdanda birleştirmeye olanak sağlayarak parayı
yönetme imkanı veriyor. FD

Keiretsu Forum Türkiye’den İletmen’e
29 milyon TL değerleme üzerinden
yatırım
Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum Türkiye
melek yatırımcıları tarafından, yerel market, lokantalar ve e-ticaret
sitelerine ürün servisi noktasında akıllı teslimat hizmeti sunan İletmen’e 29 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yapıldı.
Profesyonel dijital harita sistemi ve gelişmiş yazılım kullanımıyla,
yeni nesil paket servis çözümü olan İletmen; sektöre restoran, market gibi esnafların teslimatları ile adım atıp, kargo ve e-ticaret sitelerinin teslimat ihtiyaçlarına cevap vererek büyüdü. İletmen,
Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarının yatırımıyla, önce İstanbul, ardından da ülke düzeyindeki büyüme yolculuğunu hızlandırmayı hedefliyor. İletmen Kurucu Ortağı Özgür Duruöz, hedeflenen
büyüme süreci için motive ve hazır olduklarını dile getirerek, bu yatırımla birlikte İletmen’in, sektöre hareket getirerek kendi ile beraber
sektörü de büyüteceğine inandığını ifade etti. FD
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Tüketicinin kış lastiği kullanım
analizi arabam.com’dan
2.el otomobil ilan platformu arabam.com, Kasım
ayında kış lastiği kullanımı nezdinde gerçekleştirdiği
ve 2.600 kişinin katıldığı anket sonuçlarını derleyerek
otomotiv sektörüne ışık tutacak istatistikleri paylaştı.
Ankete katılan araç sahiplerinin %60’ından fazlası kış
aylarında kış lastiği kullanacağını belirtti. Kış lastiğini
tercih etmeyenlerin büyük çoğunluğu bulunduğu ildeki kış şartlarının sert geçmemesini sebep gösterirken,
lastik fiyatlarının pahalılığı nedeniyle kış lastiği tercih
etmeyenlerin oranı %20’nin üzerinde seyrediyor. Dört
mevsim lastikleri tercih edenlerin oranı ise %16.5.
arabam.com’un gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre tüketicilerin %51.4’ü kış lastiği alırken kaliteyi ön
planda tutuyor. Fiyat-performans vaadeden bir lastiği satın alanların oranı %35.5, “en ucuzunu alırım” diyenlerin oranı ise %13.1 şeklinde ankete yansıyor. Anketin sonuçlarına göre; tüketicilerin %89.9’u kış lastiği kullanmalarının ana sebebini güvenlik faktörü olarak gösterirken, zorunlu olduğu için kış lastiği takanların oranı
%6.1 ve aracının zarar görmesini istemediği için kış lastiği takanların oranı %3.8. arabam.com’un gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre yerli üretim lastik markaları daha çok tercih ediliyor. Tüketicilerin %27.2’si Lassa
markasını kullanıyor. Lassa’yı sırasıyla Petlas, Bridgestone, Goodyear, Pirelli, Michelin ve Continental markaları
takip ediyor. FD

Tüm banka hesaplarının tek ekrandan
yönetilebileceği sistem “NetEkstre”
EÇözüm Bilgi Teknolojileri, ticari ve kurumsal firmaların
tüm banka hareketlerinin tek bir ekranda görüntülenmesini
ve ERP sistemlerine aktarılabilmesini mümkün kılan “NetEkstre” ile tüm banka bilgilerimizin elektronik olarak görüntülenmesini, bankaları da dijital ortamlarda takip edebilmeyi
mümkün hale getirdi. Bankacılık uygulamalarında fintech süreci ile birlikte yeni çözüm ve ürünlerin de sürece dahil olduğu
“PSD2” dönemine girdik. Bu dönemde NetEkstre ile işletmelerin tüm banka hesapları tek ekranda toplandı. NetEkstre’nin
mobilite özelliği ile tüm banka hesaplarımız tek bir ekranda
olma kolaylığı ile webimize, tabletimize, cebimize girdi ve tek
bir ekrandan muhasebeleştirilmek mümkün oldu. Kullanıcılar,
tüm banka/hesap durumlarını günlük-haftalık-aylık olarak anlık grafik raporları ile görüntüleyebiliyor, tüm banka/hesap
hareketlerini tek panelden takip edebilme avantajı ile bir önceki günün devir bakiyesi ile anlık bakiyeyi görebiliyorlar. FD
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İstanbul lütfİ Kırdar uluslararası Kongre ve sergİ sarayı
genel Müdürü İhsan geMİCİ

Pandemi sonrası
fuarcılık sektörü

ncelikle sürecin başında pandeminin global
ölçekte bir problem yaşatacağını ve işlerin
duracağını hiçbir sektör profesyonelinin tahmin edebildiğini sanmıyorum. Pandemi sürecinde
fuarcılık sektörü, en hızlı şekilde çözüm üretmeye
çalışan, alternatif yollar arayan ve dijital platformlar
ile hibrit modelleri kendi sektörüne en hızlı entegre
eden sektörlerin başında geliyor. Bu arayış, hali hazırda müşteri ile olan ilişkilerin kopmadan devamını
sağlasa da, ne müşteri ne de fuar düzenleyen firmalar tarafından ticari olarak beklenen faydaları beraberinde getirmediği kanaatindeyim.
Yeni normalde; fuar düzenleyen firmalar, katılım-

Ö
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cılar ve ziyaretçiler arasında 3 temel konunun trend
olacağını düşünüyorum;
a) Fuarlara entegre edilecek hibrit modeller
b) Nitelikli ziyaretçi deneyimi
c) Yeni normale uyum sağlayacak fuar alanları ve
koşulları
Pandemi süreci sonrası, ekonomik ve ticari normalleşmenin yanı sıra, yaptığımız işin hammaddesinin insan ve bizlerin sosyal birer varlık olduğu
gerçeği ile; belki başlarda olmasa da, fuarların tekrar eski gücü ile kaldığı yerden devam edeceğine ve
katılımcı, ziyaretçi sayılarının da tekrar artacağına
inanıyorum. fd
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İ H R ACAT 'IN FUA R AYAĞI
İZFAŞ Genel Müdürü CAnAn KArAosMAnoğlu AlıCı

Yakın Geleceğin Gerçeği
sanal Fuarlar

ZFAŞ, dünya üzerindeki yenilik ve gelişmelere kısa sürede adapte olabilen bir kuruluş. Dolayısıyla
sürecin olumsuzluklarına odaklanmak yerine kendimize “bu süreci nasıl değerlendirebiliriz?” sorusunu
sorduk ve çalışmalarımızı hızlandırdık. İçinde bulunduğumuz dönemde ticaret metotlarında ve küresel tedarik zincirinde dönüşüm kaçınılmaz oldu. Küresel
tedarik zincirinde yeniliklere açık olmak bizler için
bir zorunluluk haline geldi. Uluslararası ticaret dijital
faktörler sayesinde yepyeni bir modele ve iş yapma
anlayışına dönüşüyor. Ne mutlu ki bizler bu pandemi
sürecini ticari anlamda avantaja çevirecek dijital alt
yapımızı hazırladık. Sürece uyum ve gelişme konularında detaylı çalışmalar yürüttük. Geldiğimiz noktada
İZFAŞ dijital fuarcılıkta da öncü oldu. Haziran ayında
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) organizasyonu ile dönemin ilk sanal fuarı olan Shoedex’i gerçekleştirdik ve

İ

katılımcılardan çok olumlu yorum aldık.
Öte yandan geçtiğimiz Eylül ayında İzmir Enternasyonal Fuarı Uluslararası İzmir İş Günleri’ni bu yıl pandemi koşulları sebebiyle ilk kez online olarak
gerçekleştirdik.
T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi
ve İZFAŞ tarafından; İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası
(İTB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Deniz Ticaret
Odası İzmir Şubesi (İMEAK) işbirliğiyle düzenlediğimiz İzmir İş Günleri’nde, pandemi sürecinde ticaretin
nasıl gerçekleştirilebileceğini konuştuk.
“Akdeniz’de Ticaretin Lojistiği” başlığı altında yapılan 9 oturumda aralarında T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital
Ekonomi Bakanı Moulay Hafid Elalamy; İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto
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Illera; İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan
Yardımcısı Manlio Di Stefano; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer’in de bulunduğu 40’ın üzerinde konuşmacı İzmir İş Günleri’nde yer aldı.
İzmir İş Günleri, uluslararası ticaretin her koşulda
devam edebileceğinin göstergesi oldu. Konuşmacılarımızın büyük bir kısmı online toplantılara Fuar İzmir’e kurduğumuz stüdyolardan katıldı. Çok ciddi bir
dijital altyapı ile küresel tedarik zincirinin önemli
paydaşlarını İZFAŞ birleştiriciliği ile bir araya getirdik.
İhracatçılarımızın yeni normalde adaptasyonu için
tüm yeni nesil ticaret faaliyetlerine dahil olmak durumundayız. Daha etkin ziyaretçi ve alım heyeti çalışmaları için dünyanın dört bir yanında İZFAŞ temsil
ofisleri açıyoruz. İlk temsilcilik ofisimiz Moskova-Rusya’da işler hale geldi bile. Bunun yanında Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Brüksel’de İZFAŞ
temsilci ofisleri açacağız. Bu ofisler sayesinde de tüm
fuarlarımıza yeni müşteriler getirmeyi amaçlıyoruz.
2021 yılı başına kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi
öncülüğünde dijital platformlar oluşturmayı planladığımızı belirtmek isterim.
Bir fuar işletmecisi olarak fuarların düzenlenememesi bizi olumsuz etkiledi. Misafir ettiğimiz fuarcılık
firmalarının da aynı sıkıntıyı yaşadığını biliyoruz. Buradaki ana problem yurtdışı ziyaretçinin getirilemeyecek olması. Ziyaretçilerin gelemeyecek olması,

ihracatın olumsuz etkilenmesi ve sektörlerin bir araya
gelememesi durumunu oluşturdu. Bu süreç bizleri
adaptasyon sürecine hızlı bir geçiş yapmaya teşvik etti. Yakın gelecekte fuarcılığın dijitalleşmesi konusunda beklenen gelişmeler, bu süreçte hızlandı. Bu da
olumlu bir gelişme olarak kabul edilebilir.
Teknoloji ve dijital dönüşüm ile çok daha iç içe bir
süreç bekliyor bizi. Küresel tedarik zinciri ve onun
önemli yapı taşlarından biri olan fuarcılık sektöründe
bu alanda ciddi adımlar atılacak. Sanal fuarlar yakın
gelecekte ön planda olacak. Fakat bazı sektör ve kurumları sanala adapte etmek zor. Sadece Türkiye’de
değil dünyaya bakılınca adı fuarcılıkla anılan pek çok
kentte iptal edilen fuarlar hem yerel hem ulusal pek
çok sektör ve ekonomiyi derinden etkiledi. Bu sebeple
Türkiye’de nitelikli ihtisas fuarları çok önemli. Hem
şehrin dinamiğini ekonomik anlamda canlı tutuyor
hem de küresel anlamda ihracat bazında yeni iş anlaşmaları gerçekleştirmek isteyen KOBİ'ler, küçük işletmeler ve firmaların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu
sebeple hibrit adını verdiğimiz hem fiziksel hem de
online olarak gerçekleştirilen fuarların adını da yakın
gelecekte sıkça duyacağız.
Bizim de fuarlarımızı online platformlara taşıyacak
dijital altyapımız hazır. Süreci hep beraber yaşayıp
göreceğiz. Dijital Fuarcılık üzerine yaptığımız çalışmalar tamamlandı. Altyapı çalışmalarımız hazır. Fuarların sekteye uğradığı bu sürecin geçici olduğunu
düşünüyoruz. Fiziksel fuarların devam edemediği süreç ve sektörlerde ise teknolojiye ayak uydurmak için
biz hazırız. Sektörlerimiz ile birlikte hareket ederek
hem online platformlarımız hem hibrid fuarlarımız
ile ilerlemeye devam edeceğiz. Fd
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Ekonomi Politikalarında
Keskin Dönüşüm
2020’nin ilk 10 ayında ihracatta yüzde 9,1 gerileme, ithalatta ise yüzde 2,2 artış
var. Cari açık, Ekim ayında açıklanan 2020 tahminini aşacak. Bu durumda dış
ticaret politikamızda da bir değişim ihtiyacı olduğu muhakkak.

asım ayı başında üç önemli değişiklik gördük. Önce Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı ve yerine Strateji ve
Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Aynı günün akşamında Hazine
ve Maliye Bakanı istifa etti. Yerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan atandı. Her iki isim de daha önceki hükümetlerde bakanlık yapmış isimler.
Naci Ağbal, Maliye Teftiş Kurulu kökenli. Bakanlıkta, genel müdürlük
ve müsteşarlık görevlerinin ardından 2015-2018 döneminde Maliye Bakanı olarak görev almıştı. Ağbal, bürokrat olduğu dönemde, devletteki
en muteber en donanımlı yöneticilerden biri olarak görülürdü. Bakanlığı
döneminde de piyasa dostu adımları ile çokça takdir toplamış bir isim.
Ağbal göreve geldikten sonra banka web sitesinde yapılan kısa açıklamada “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat
istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde
iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu
toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır” dendi.
Lütfi Elvan, eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı kökenli. Siyasete girdikten sonra, Ulaştırma Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
olarak farklı hükümetlerde görev aldı. Eski görevleri nedeniyle, gerek
bürokraside gerek siyasette yerleşik ve köklü ilişkileri var. Ekonomi camiası tarafından tarzı ve tecrübesi bilinen bir isim.
Elvan göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada “Ekonomi politikalarımızın esası, büyüme ve istihdamı arttırma amacıyla uluslararası norm-
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lara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla
mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm
araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz.
Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi
ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız. Vergi
düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler
açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli
adımlar, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere
ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde atılacaktır” dedi.
Ekonominin bu iki önemli pozisyonunda görev
değişimi yapılması, politikalarda da ani ve köklü bir
değişiklik yapılacağının net bir işareti idi. Ancak yine de bazı zihinlerde “isimler değişebilir ama önemli olan politikasının değişmesi” gibi yorumlar da
belirmedi değil. Bu tereddütleri birkaç gün sonra
partisinin milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanımızın ifadeleri büyük ölçüde ortadan kaldırdı.
Verdiği mesajlar özetle şöyle:
• Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal
istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere, üç
sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız.
•Türkiye’yi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkâr bir

cazibe merkezi hâline getirmekte kararlıyız.
• Ekonomi politikalarında güven ve kredibilite
kazanımına odaklanacağız, ülke risk primini düşüreceğiz ve yatırımcılara her türlü kolaylığı göstereceğiz.
• Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası
araçlarını, temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde,
şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa
sürede getireceklerine inanıyorum. Bu çerçevede
atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğumu özellikle belirtmek istiyorum.
• Önümüzdeki aylarda, hukuk devleti ilkesini
güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı
ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız.

Tüm dünyada ve Türkiye’de vaka
sayıları zirvede ve yükselmeye
devam ediyor. Bunun ekonomik
aktiviteyi yavaşlatması, harcama ve
yatırımları azaltması olasılığı var.
Ama 2021’in 2.çeyreğinden
itibaren küresel ekonomik aktivite
canlanmaya başlayacaktır.
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Bundan Sonra Ne Olacak?
Ekonomideki bu değişim adımlarının pozitif sonuçları olacağı muhakkak. Politika faizinde artışı takip eden haftalarda
-Sade faiz politikasına dönüşü,
-Aktif rasyosu uygulamasının sona ermesi ya da
ciddi oranda esnekleşmesi,
-Merkez Bankasının sadece kararları ile değil, daha aktif iletişim ile piyasaları sözlü olarak yönlendirmesi gibi değişiklikler göreceğiz.

İhracat kilogram fiyatlarımız son
yılların en düşük düzeylerinde
seyrediyor. Aslına bakılırsa
ihracatımızda miktar bazında güzel
bir artış var fakat fiyatlar aşağı
indiği için toplam gelirlerimizde
ciddi ve istikrarlı artış görmüyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında ise
-Daha az ama daha etkili mevzuat değişimi
-Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye çekilmesine yö-
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nelik adımlar
-Kamuda tasarrufa yönelik önlemler görebiliriz.
Diğer yandan çok sayıda dış faktör bu sonuçları
daha da pekiştirebileceği gibi, kısıtlayabilir. Doğrudan Türkiye ile ilgili ya da bizi dolaylı olarak etkileyecek küresel politik ya da ekonomik gelişmeler
para ve maliye politikasının hareket alanını ve sonuçlarını etkileme potansiyeline sahip.
Jeo-Politik Gelişmeler: Doğu Akdeniz’de sondaj
çalışmalarımız ve bu süreçte bazı ülkeler ile zaman
zaman gerilimin artması, Libya’daki gelişmeler, bazı
Orta-Doğu ülkeleri ile ilişkilerdeki istikrarsızlık.
Covid-19: ABD’de Pfizer aşı geliştirdiğini açıkladı. Yakında başka ülke ve şirketlerce de benzer açıklamalar yapılacaktır. Ancak aşının bulunmuş olması
riskin bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü aşılama süreci muhtemelen Şubat ve sonrasında olacak. Yani
önümüzde 3-4 ay daha var. İşin kötüsü tüm dünyada ve Türkiye’de vaka sayıları zirvede ve yükselmeye devam ediyor. Bunun ekonomik aktiviteyi
yavaşlatması, harcama ve yatırımları azaltması olasılığı var. Ama 2021’in 2.çeyreğinden itibaren küresel ekonomik aktivite canlanmaya başlayacaktır.
ABD Ek Teşvik Paketi: Şu anda Senato’da bekle-
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yen ek teşvik paketi dünya genelinde pozitif bir hava yaratabilir. FED’in uzun süre faizleri düşük tutması bekleniyor.
ABD-Çin Ticaret Gerilimi: Trump’ın son yıllarda
Çin ile tansiyonu artırması, özellikle 2019-2020 döneminde sadece ABD-Çin ticaretini değil, küresel ticareti de yavaşlattı. Biden resmi olarak göreve
başlarsa, bu politikada bir esneme olasılığı net olarak var.
Ticaret Politikasında da Değişime İhtiyaç Var
2020 yazında yaşanan gelişmelerin, dış ticaretimiz üzerinde iki etkisi olacağı varsayılmıştı. Kurdaki yükseliş ve ithalat vergilerinin artırılması ithalatı
yavaşlatacak ve değer kaybeden TL nedeniyle ihracat artacaktı. İkisi de olmadı. İthalat hızla yükselmeye devam etti. İhracat ise bazı aylar hafif artış
bazı aylar hafif düşüş gösterdi. Sonuçta dış ticaret
açığı ve cari açık yükselmeye devam etti. İhracatın
net bir yükseliş göstermemesinin birden çok nedeni
var. Her şeyden önce TL’ye değer kaybettirerek ihracatın kalıcı ve anlamlı bir şekilde artmasını beklemek doğru değil. Bunun etkisinin çok sınırlı
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olduğu daha önce yapılan çalışmalarla kanıtlandı.
Kaldı ki; Türkiye’de üretilip ihraç edilen mallar zaten çok ucuz. İhracat kilogram fiyatlarımız son yılların en düşük düzeylerinde seyrediyor. Aslına
bakılırsa ihracatımızda miktar bazında güzel bir artış var fakat fiyatlar aşağı indiği için toplam gelirlerimizde ciddi ve istikrarlı artış görmüyoruz.
Kurlarda ve gümrük vergilerindeki artışa rağmen
ithalatın düşmemesi de sürpriz sayılmaz. Zira aktif
rasyosu ve düşük faizler nedeniyle son aylarda adeta bir kredi patlaması yaşadık. Kredi artışı doğrudan ithalatı hareketlendiren bir faktör. Bunun
yanında ihracatta miktar bazında artış da ithalatı
yukarı çekiyor. Son olarak altın ithalatındaki artışın
da toplam ithalatı yükselttiğini hatırlayalım.
Sonuçta 2020’nin ilk 10 ayında ihracatta yüzde
9,1 gerileme, ithalatta ise yüzde 2,2 artış var. Cari
açık, Ekim ayında açıklanan 2020 tahminini aşacak. Bu durumda dış ticaret politikamızda da bir
değişim ihtiyacı olduğu muhakkak. İhracat son birkaç yıldır yerinde sayıyor ve ihracat fiyatlarımız geriliyorken, aynı politikalarda ısrar etmek bizi ileri
taşımaz. FD
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‘DÖNÜŞÜMÜN İÇİNDEYİZ’
4. EGE EKONOMİK FORUM
Özgencil Grup ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı iş birliği ile Dünya ve Türkiye
gündemini ele alarak farklı sektörlerde gelecek perspektiflerinin değerlendirildiği
4. Ege Ekonomik Forum 2020, 30 Kasım- 4 Aralık tarihlerinde
ilk kez online olarak gerçekleşti.

zgencil Grup ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı iş birliği ile Dünya
ve Türkiye gündemini ele
alarak farklı sektörlerde gelecek
perspektiflerinin değerlendirildiği 5 gün boyunca yoğun ilgi ile
takip edilen 4. Ege Ekonomik
Forum 2020, 30 Kasım- 4 Aralık
tarihlerinde ilk kez Dünya Gazetesi canlı yayın sponsorluğu ile
online olarak gerçekleşti.
İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Bornova Belediyesi, Ege
İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, İzmir
Ticaret Borsası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği, Finans Dünyası Dergisi, Ege Bölgesi Sanayi
Odası, Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.,
Pınar, Dünya Gazetesi, Bersay İletişim ve Gözlem Gazetesi’nin sundukları değerli katkılarla hazırlanan ve
‘Dönüşümün İçindeyiz’ ana temasıyla düzenlenen Ege
Ekonomik Forum’da bu yıl sırasıyla ‘Dünyayı Yeniden
Tasarlamak’, ‘Tarım ve Gıda Sistemlerinin Yeniden Tasarlanması’, ‘Dijitalleşme ile Bütünsel Dönüşüm’, ‘Küresel Pazarlardaki Payın Artırılması: İnovatif Hamle’,
‘Ekonominin Lokomotifi: KOBİ'ler ve ESNAF’, ‘Değişim
için Geri Dönüşüm’, ‘Finansal Teknoloji Endüstrisinin
Geleceği’, ‘Turizm Sektöründe Türkiye’nin 2020 sonrası planları ne olmalı?’, ‘Yüksek Teknoloji Temelli
Üretim Ekosistemi’, ‘Küresel Güç Olmanın Anahtarı:

Ö
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E-İhracat’, konuları tartışıldı.
Konferansın açılış konuşmalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Tunç Soyer ve EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Ali Susam gerçekleştirdi.
20 yılı aşkın tecrübesi ile Özgencil Grubu’nun EGEV ile bir
araya gelerek Ege Ekonomik Forumunun oluşturulduğunu belirten Mehmet Ali Susam, “Ege
Bölgesi, Türkiye’nin bugün içinde
bulunduğu koşullarda ekonomik kalkınma hamlesinin lokomotifi olabilecek güçte
ve kararlılıktadır. Bölgenin tüm ticari paydaşları ile
birlikte bunun altını çizerek, ihracata dayalı, bilim ve

EGE EKONOMİK FORUM FD
teknoloji merkezli, gençliği önemseyen –çünkü Türkiye’nin 0-17 yaş nüfusunun yaklaşık 3 milyonu
Ege’de bulunmaktadır, bir yaklaşımla Ege Bölgesi,
gençliği de içine alarak yeni dönemde Türkiye’nin
tüm bu sorunlarının içerisinden çıkabilmesinde, küreselleşmeden bölgesel tedarik zincirine geçilen bu
süreçte Türkiye’nin lokomotifi olmaya hazırdır. Bunu,
bu ekonomik forumlarla perçinlemek için büyük bir
çaba içerisindeyiz” sözleri ile Ege’nin potansiyelinin
altını çizdi.

Hedef; Kentteki İş İmkanlarını Yeni Bir Ekonomik Vizyonla Büyütmek
Dirençli bir kent olmanın odağına İzmir’de ortak
aklı ve yaşam hakkını koyduklarının altını çizen İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal ve
ekonomik gelişmenin kaynağını ise yenilikçi düşünce
olarak tarif ettiklerini belirtti. Gençlerin yenilikçi fikirlerini geliştirebilmeleri için tarihi Havagazı Fabrikasını gençlik yerleşkesi olarak gençlere tahsis
ettiklerini hatırlatan Soyer, “Kentimizdeki iş imkanlarının büyümesi, yeni bir vizyonla ekonomik gelişmenin sağlanması için tüm paydaşlarımızla uyum içinde
çalışmaya gayret gösteriyoruz. Yeni yatırımcıların, girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek için çatı kurumlar ve merkezler kurmaya gayret ediyoruz.
Paydaşlarımızla sosyal girişimcilik ve gıda girişimciliği
programlarımızı başlattık” sözleri ile İzmir’in ve bölgenin kalkınması attıkları adımları paylaştı.
30 Kasım saat 10:00’da başlayan forumun ilk oturumu ‘Dünyayı Yeniden Tasarlamak’dı.
“Sürdürülebilir, Kapsayıcı, Esnek Bir Büyüme Oluşturmak ve Kalkınma İçin İş Birliği Yapmak”, “Serbest

Ticaret Anlaşmalarındaki Son Durum”, “Küresel Ekonomi ve Bölgesel Pazarlar Nasıl Yeniden Şekillendirilir?”, “Dijital Ekonomiye Yatırım”, “5G ile Dünya Nasıl
Dönüşecek?” gibi konular Türkiye Ekonomi Bankası
Yönetim Kurulu Başkanı & Forum İstanbul Enstitüsü
Onursal Başkanı Yavuz Canevi’nin moderatörlüğünde; Singapur Ulusal Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü
Başkanı Bilahari Kausikan, Paris- İstanbul Bosphorus
Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası, “Capital Failure” kitabının yazarı Dr. Nicholas Morris, Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Öğütçü ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Yorgancılar tarafından değerlendirildi.
Bilahari Kausikan, doğru sorunun ‘ne zaman yeniden tasarlayabileceğimiz’ olması gerektiğini söyledi.
Bahadır Kaleağası; satın alma gücüyle birlikte dünyanın ekonomik gelirinin yaklaşık 130 trilyon dolar
olduğunu ve pandemi ile birlikte bu durumu sadece
ekonomik olarak değil, insani ve kurumsal boyutları
ile de çok önemli ölçüde eriyeceğini paylaştı.
Mehmet Öğütçü: ‘Değişen düzen hep değişecek.
Dünya enerjisi yine muazzam bir enerji devrimi yaşıyor. Bunun tam ortasındayız. Fosil yakıtlardan yenilebilir enerjiye geçiş yaşamımızı kökten değiştirecek
özelliklerde. Şunu unutmamalıyız; Türkiye Çin’den
başlayıp Almanya’ya Rusya’dan başlayıp Suudi Arabistan’a kadar inen coğrafyanın en önemli bölgesel
gücüdür. Türkiye’nin önünde bir fırsat penceresi var.’
dedi.
Şu an dünyanın; ekonomik gelişimi, kalkınmayı
tekrar tasarlama açısından en iyi dönemi yaşadığını
belirten Dr. Nicholas Morris, Kovid-19’un bütün dün-
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ya ülkelerinde var olması ve pandemiye karşı atılan
adımların uyumsuzluğunun işsizliği körüklediğini
paylaştı.
İçinde bulunduğumuz dönemde dünyayı yeniden
tasarlamak başlığının gerçekten çok daha büyük
önem arz ettiğini belirten Ender Yorgancılar, pandemi
sürecinde sağlık ve gıdanın ön plana çıktığı, güvenlik
ve özgürlüğün kaybolması konularının ön plana çıktığını, bu konuların da insanların kafalarındaki soru
işaretlerini daha belirgin hale getirdiğini söyledi.
Aynı gün saat 14:00’da İzmir Ticaret Borsası ana
sponsorluğunda gerçekleşen ‘Tarım ve Gıda Sistemlerinin Yeniden Tasarlanması’ başlıklı ikinci oturum
onur konuğu T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli’nin açılış konuşması ile başladı.

Tarımda Teknoloji ve Bilgiye Hızlı Erişim Üretimi Artırıyor
T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli,
tarımda teknoloji kullanımı ve bilgiye hızlı erişimin
üretime daha fazla katkı sağlayacağına dikkati çekerek; "Topraksız tarım, dikey tarım, kent tarımı konuları da tüm dünyada giderek yaygınlaşmaya başladı.
Su kaynaklarını etkin ve tasarruflu kullanmak için tarımda su verimliliğini sağlamak zorundayız. Dünyadaki gıdanın yüzde 80'i aile çiftlikleri tarafından
üretiliyor. Buradan hareketle gıda üretiminde, gelecekte de aile işletmeciliği ilk sırada yer alacaktır diyebiliriz. İşte tüm bu konular, tarımda geleceğin
kodlarını barındırıyor. Bizler de Bakanlık olarak bu
konuları ve daha fazlasını düşünerek planlamalarımızı yapıyor, projelerimizi hayata geçiriyoruz" sözleriyle
Pakdemirli, tarımda teknoloji kullanımı ve bilgiye hızlı erişimin üretime daha fazla katkı sağlayacağına dik-
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kati çekti.
Ege illerinde ve tüm Türkiye'de proje ve yatırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Pakdemirli,
şunları kaydetti:
"Bildiğiniz gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi
başlatıldı. İstikrar, büyüme ve istihdam odaklı bu seferberlikteki amacımız, ülkemizi, hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmaktır. Tarım ve
orman sektörü gelecek için en önemli yatırım alanlarından birisidir. Yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara
başlamaları çağrısında bulunuyorum. Ben de buradan
tüm yatırımcıları, tarım, gıda ve orman sektörüne yatırım yapmaya davet ediyorum."
Sayın Bakan’ın açılış konuşmaları ardından geçilen
“Tarım ve Gıda Sistemlerinin Yeniden Tasarlanması”
oturumu Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat
yönetiminde gerçekleşti. Oturuma; TAGEM Genel
Müdürü Dr. Nevzat Birişik, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Temsilci Yardımcısı
Ayşegül Selışık, İzmir Köy Kooperatif Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Neptün Soyer ile Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer konuşmacı olarak katıldı.

İlk olarak söz alan Işınsu Kestelli, “Hem dünyada
hem de Türkiye’de ekilebilir tarım alanları hızla azalıyor. Ülkemizde kişi başına düşen yıllık su miktarı ise
2000 yılında 1652 m3 iken, 2020 yılında 1346 m3’e
geriledi. Bu koşullar çerçevesinde daha az toprakta,
daha az su kullanarak ancak daha verimli üretim yapmak zorundayız” dedi.
Ardından söz alan Dr. Nevzat Birişik ise mevcut
kaynaklar ile tüm dünyada 12 milyarlık bir nüfusu
beslemenin mümkün olduğunu paylaşırken, Türkiye’de, mevcut doğal kaynaklar ve coğrafi imkanlar
göz önüne alınarak en uygun hangi ürünün üretile-
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bileceği ve bunun ticari anlamda nasıl en iyi şekilde
değerlendirilebileceği konusuna da dikkat çekti.
Ayşegül Selışık ise konuşmasında pandeminin yarattığı koşulların gıda ithalatı yapan ülkeleri olumsuz bir
şekilde etkilediğini, ithalata bağımlı ülkelerde gıda fiyatlarında artışa neden olduğunu söyledi. Türkiye’de
ise çok olumsuz bir etkisi görülmediğini belirtti.
Neptün Soyer ise 1800’lerden bugüne kooperatifçiliğin yapılanması açısından teoride çok başarılı bir
sistem kurgulandığını ancak uygulamada bir karmaşıklık olduğunu belirtti: ‘kooperatiflerin yetki ve görevlerinin Bakanlık tarafından bir an evvel ayrılarak,
sonrasında çok güçlü bir çatıda birleştirmesi gerektiğini düşünüyorum.’ dedi.
Tunç Tuncer, Türkiye’de hayvancılığın yapısında
çoklu bir etkinin söz konusu olduğuna dikkat çekiyor:
‘İşletmelerin yüzde 64’ü on baş ve altında, yüzde 5’i
ancak 50 baş ve üzeri hayvan barındırıyorlar. Yüzde
3’lük bir kısım ise ihtisaslaşmış yapıda faaliyet gösteren işletmelerdir.’ dedi.

Pandemi ile 7 Milyon Yeni İnternet Kullanıcısı
Konferansın ikinci günü saat 10:00’da İzmir Ticaret
Odası ana sponsorluğunda ‘Dijitalleşme ile Bütünsel
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Dönüşüm’ başlıklı sabah oturumunun açılışını TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi & İzmir Ticaret Odası Başkanı
Mahmut Özgener gerçekleştirdi.
Dönüşüm sürecinde pandeminin tetikleyici etkisine ve
kurumlara mali faydalarına değinen Mahmut Özgener:
“Dijital dönüşüm sadece müşteri taleplerini karşılamakla
sınırlı kalmadı. Aynı zamanda uzaktan çalışmayı arttırdı
ve maliyetleri düşürdü. Fiziksel etkileşimi azaltmayı hedefleyen geçiş, dijital dönüşümü bir maliyet etkinliği olarak kullanmanın da yolunu açtı.” dedi.
Açılış konuşması ardından Dünya Gazetesi Yayın
Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderatörlüğünde düzenlenen oturuma; Türk Telekom Yönetim Kurulu
Üyesi & Forum İstanbul Enstitüsü Başkanı Aclan Acar,
Fütüristler Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aykut, Philip
Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu & Yönetim Kurulu
Başkanı Zehra Öney ile TTGV Yönetim Kurulu Başkanı & Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav konuşmacı olarak katıldı.
Aclan Acar, pandemi öncesi ve sonrası internet kullanımı ile ilgili bir artış olduğunu belirtirken, “Pandemi öncesinde internet ile herhangi bir ilgisi olmayan
7 milyon insan, pandemi ile birlikte internet dünyasnın bir parçası haline geldi, interneti kullanmaya başladı” dedi.
Panelin ikinci konuşmacısı olarak söz alan Dr. Mustafa Aykut, dijitalleşmenin bütünsel bir dönüşüm olmadan gerçekleşemeyeceğinin altını çizerek,
dijitalleşmenin beş temel konu üzerinden ilerlediğini
belirtti. Aykut, bu konuları şöyle sıraladı: a. Mobilleşme, b. Otomasyon, c. Sanallaşma, ç. Akıllanma, d.
Küçülme (Nano teknoloji marifeti ile).
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Filiz Yavuz Diren ise Philip Morris Sabancı’nın dönüşüm hikayesini paylaştı. “Bizim yaptığımız aslında;
normal bir satış operasyonunu daha sonra bir dijital
platforma alarak, bakkalın kendi siparişini bu platform üzerinden, doğru stok seviyesine ve tedarik zincirindeki doğru hesaplamasını yaparak, doğru
miktardaki malı sipariş edebilmesine imkan veren bir
dönüşüm. 150 bin bakkal esnaftan bahsediyoruz. Burada bütünsel bir dönüşüm söz konusu. Çünkü paydaşımız olan bakkalların dijital okur-yazarlıkları öne
çıkıyor– yani her gün ya da iki günde bir bu platforma
girmeleri anlamına geliyor. Bu süreçle birlikte paydaşlarımızın dijital altyapısını da güçlendirdik.”
Zehra Öney; ‘Yapılan araştırmalarda; 2023’e hatta
2030’a kadar 97 milyon yeni iş başlığının geleceği konuşuluyor. Bu yeni iş başlıkları rutinde eğitimi aldığımız yaptığımız işlerden çok farklı. İşte bu anlamda
yeni iş başlıklarında ilerde doğabilecek insan kaynağı
açığımız yaklaşık 3 milyon – 4 milyon ‘a yakın.’ dedi.
Cengiz Ultav ise tüm dünyanın bugün geldiği noktada bir kırılma olduğunu, Kovid-19 olsa da olmasa
da bu kırılmanın yaşanacağını ekledi. Kırılma sonrası
dönemin Türkiye için fırsatlarla dolu olduğuna düşündüğünü belirten Ultav, “Çünkü müthiş bir gençlik
geliyor. Ve gençlerimizin şu anki büyük resmi içselleştirmelerinde büyük fayda var. Dünyada değişmeyen
şeylerden arasında ilgi, zekâ, empati, cesaret yer alıyor.” diyerek, yaşananları yorumladı.
Ultav; inovasyonun para ile fikir arasındaki en hızlı
yol olmadığını, teknobilimle en hızlı çözümleri geliştirmenin adının artık inovasyon olduğunu da ekledi.

Yeni Düzende Küresel Ticaret Yolları Yüzde 90
Değişecek, İş Birlikleri Kazanacak
İkinci günün öğleden sonraki oturumu Ege İhracatçı Birlikleri ana sponsorluğunda gerçekleşen ‘Küresel
Pazarlardaki Payın Artırılması: İnovatif Hamle’ baş-

lıklı oturum.
Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi,
küresel ticaret yollarının yüzde 90 oranında değişeceğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünyadaki bütün endüstrilerdeki tedarik zincirlerinde ve lojistik süreçlerinde blockchain kullanılıyor.
Ege İhracatçı Birliği’nin dijitalleşme ve dönüşme açısından da önemli adımlar atıyoruz. Burada kadın ihracatçıların emeği ve çabasının yerinin çok ayrı. İşte
Kadın – BinYaprak Deneyim Platformu’nun kurulması
ile mentorluk programını da hayata geçirdik.”

Habertürk Ekonomi Yazarı Abdurrahman Yıldırım’ın moderatörlüğünü yaptığı oturuma Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Doğan
Holding Murahhas Üyesi & CEO Çağlar Göğüş, İnci
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, DEİK Asya Pasifik Bölgesi Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı
konuşmacı olarak katıldı.
Açılış konuşması ardından Moderatör Abdurrahman Yıldırım; dijital dünyanın fiziki dünyanın devamı
olduğu, burada atılım yapmak, fırsatları değerlendirmenin Türk ihracatçılar ve girişimciler için daha kolay
olabileceğini düşündüğünü paylaştı.
Oturumun ilk konuşmacısı Çağlar Göğüş; KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki etki alanına değinirken,
Türkiye ekonomisinin yüzde 99’unu, istihdamın yüzde 75’ini ve toplam yatırım yüzde 50’sini oluşturduğunu, ancak bu gücün bankacılık ve kredilerdeki
payının yüzde 26 olduğu tespitini paylaştı. Göğüş, belirsizliğin artmasıyla bankacılık ve kredilerdeki payın
bir miktar daha düştüğünü tahmin ettiğini belirtti ve
‘Özellikle tedarik finansmanı ve bu şekilde başlatıla-
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bilecek bir finansman ilişkisi KOBİ’lerin hayatında
önemli bir yer teşkil edebilir.’ Dedi.
Perihan İnci ise, geleceğe yolculukta öncelikle bir
durum tespiti yapılmasının önemine vurgu yaptı. TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı olarak da çalışmalar
neticesinde farklı sektörlerin sorunlarını ve dijital dönüşüm süreçlerinde yaşanan sıkıntılarını yakından izleme şansı elde ettiğini belirten İnci; on ay önce de
var olan ekonomik, sosyal, siyasi ve çevresel zorlukların üzerine eklenen pandemiyle birlikte şartları neredeyse tamamen farklı bir boyuta taşıdığını söyledi.
Oturumun ve günün son konuşmacısı Murat Kolbaşı ise Asya’daki fırsatlara dikkat çekti.
Çin ve Asya’daki gelişmiş ekonomilerde ticaretin
yüzde 30 oranında dijitalleştiğini hatırlatan Kolbaşı,
Türkiye’nin ve özellikle de Ege Bölgesi’nin gıda ihracatı ile bu bölge ile ticarette ciddi bir avantajı olduğunu paylaştı.
Türkiye’nin %65 Cirosunu Üreten KOBİ’lere Bilanço Danışmanlığı Desteği Sağlanmalı
2 Aralık Çarşamba günü saat 10:00’da başlayan beşinci oturum İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen ‘Ekonominin
Lokomotifi: KOBİ’ler ve Esnaf’ oturumudur.

Açılışını gerçekleştiren İESOB, Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu; ‘Değişimin farkında olan esnaf
ve sanatkârlar olarak gerekil altyapıları oluşturmaya
çalışıyoruz. Ancak bu süreç ortak akılla hareketi gerektiriyor. Herkesin birlikte çalışması gerekiyor. El ve
akıl birliğine, hatta gönül birliğine ihtiyaç var. Bunu
başarmak bizler için tarihi sorumluluk.’ Dedi.
Gözlem Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu
moderatörlüğünde, KOSGEB İzmir Müdürü Levent
Arslan, TEB Kobi Bankacılığı Dijital Dönüşüm ve Girişim Bankacılığı Direktörü Nurullah Beyter, Yeni Asır
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Gazetesi, Ekonomi Yazarı Gonca Elibol, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Zekeriya Mutlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Yaşar Uysal konuk konuşmacı olarak oturumunda yerini
aldı.
Gonca Elibol, KOBİ’lerin GSYH’ya katkılarının yüzde 75 civarında olduğunu, istihdam boyutunda ise bu
rakamın yüzde 76’ya ulaştığını hatırlatıyor. ‘KOBİ’lerin en büyük avantajları; üretime ve çeşitliliğe hızlı
adapte olabilmesi, büyük sanayi işletmelerine destek
olması, bölgesel kalkınmayı destekleyen çalışma sistemleri olması, büyük ölçekli şirketlere göre daha hızlı karar alabilen mekanizmalarına sahip olması.
Ancak bu avantajlara rağmen KOBİ’lerin önemli sorunları arasında finansmana erişim yer alıyor.’
Nurullah Beyter ise “Dünya Ekonomi Forumu rakamlarına baktığımızda pandemide internet kullanımı Kovid-19 öncesinde göre dünya genelinde yüzde
70 artış gösterdi. Firmaların yüzde 30 uzaktan çalışmaya başlarken, pandemi sonrası beklenti ise bu oranın yüzde 50’ye çıkması. Bu gelişmeler ışığında
farkındalık ilk adım olurken, strateji geliştirme ve uygulama ile başarı da takip adımları şeklinde ortaya çıkıyor. Tüm bu süreçler ekseninde ise başta KOBİ’ler
olmak üzere herkese görev düşüyor.”
Prof. Dr. Yaşar Uysal esnaf ve KOBİ’lerin yaşadığı
sorunların etkilerinin sadece ekonomi ile sınırlı kalmadığını, her başlığa uzandığını belirtirken, işletme
düzeyinde yönetsel ve vizyoner bir yenilenme ile önlem almak gerektiğinin altını çizdi. Uysal; ardından
da endüstri bazında bir strateji geliştirmeli ve devlet
desteği ile mekân – ürün – proje entegrasyon üreten
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bir vizyon gerektiğini vurguladı.
KOBİ’lerin Türkiye’ni cirosuna olan kayda değer
katkısının belirten Dr. Mustafa İduğ ise KOBİ’lerin bilançolarının düzenlenmesi ve bunun için de gerek
akademi gerekse devlet destekli danışmanlık hizmeti
alması gerektiğinin söyledi: “Türkiye’de 3 milyon 100
bin işletmenin yüzde 99’u olan esnaf ve KOBİ’lerimiz,
istihdamın yüzde 76’sına destek verirken, Türkiye’nin
cirosunda olan katkıları ise yüzde 65. Yani her 100 liranın 65 lirası KOBİ’ler tarafından üretiliyor. Buradan
hareketle en çok kredinin esnaf ve KOBİ’ler tarafından kullanılması gerekirken bu rakam aslında yüzde
25. Finansal erişimin azlığının arka planında ise rekabet gücünü kaybeden esnaf ve KOBİ’lerin teminat
yapısında ve borç geri ödeme yapısında ciddi bir azalma var.”
KOSGEB İzmir Müdürü Levent Arslan ise işsizlik ya
da kadının iş gücüne katılımı gibi ekonomik ve sosyal
sorunlara, devletin tek yetkili mercii olarak girişimcilik alanında sağladıkları destekler ile çözüm sunduklarının paylaştı.Bu çözümleri ekonomik ve akılcı bir
yolla yaptıklarını paylaşan Arslan, düşük teknolojili
şirketlerde bile bir kişilik istihdamın işletmeye maliyetinin 250 bin liraya ulaştığını, ancak KOSGEB olarak 65 bin lira destek ile bir kişilik istihdam
yarabildiklerinin altını çizdi.

Döngüsel Ekonomiyle Türkiye’de Binlerce Kişilik
İstihdam, Milyarlarca Liralık Fayda Yaratmak
Mümkün
Konferansın 2 Aralık saat 14:00’da gerçekleşem
‘Değişim İçin Geri Dönüşüm’ başlıklı oturumunda
döngüsel ekonominin Avrupa ekonomisine katkısı ve
Türkiye’ye sağlayabileceği katkılar detaylı bir biçimde

konuşuldu.
Forum İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yıldırım moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma Philip
Morris Sabancı Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Altıntaş, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma
Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru
Dildar Edin, PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı & TOBB
Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı
& SEM Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu,
Yerli Yeşil Yeni Koordinatör & Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu konuşmacı olarak katıldı.
İlk olarak sözü alan Ebru Dildar Edin, döngüsel
ekonomi ile 2030’a kadar Avrupa Birliği’nin GSYH ile
ilgili mevcut projeksiyonlara ek olarak 82 milyar euro’luk ve 700 bin kişilik istihdam fırsatı oluşabileceğini, yine 2030’a kadar kaynak verimliliği ile 1,8
trilyon euro’luk ekonomik fayda sağlanabileceğinin
araştırmalar ile ortaya konduğunun paylaştı.
Ardından söz alan oturumun ikinci konuşmacısı
Zeynep Güney Altıntaş, Philip Morris Sabancı olarak
“sürdürülebilirlik her şeyden önce sorumluluğumuzdur” felsefesi ile yola çıktıklarını, İzmir’de kuruldukları günden bu yana çevre hassasiyeti ile hareket
ettiklerini ifade etti: ‘Sürdürülebilir bir dünya için her
alanda proje geliştirmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik şemsiyesini 4 ana başlık altında topluyoruz; 1.
Tüm faaliyet alanlarında dönüşüm, 2. Operasyonel
mükemmeliyet, 3. Sosyal etkimizin iyileştirilmesi, 4.
Çevresel ayak izimizi azaltmak.’ dedi.
Yavuz Eroğlu “İhtiyacımız olan hayatımız için gerekil ürünleri kullandığımızda da artık döngüsel ekonomi çerçevesinde defalarca sisteme katacak, yeni bir
kaynak ihtiyacı olmadan değerlendirebileceğimiz bir
sisteme gitmemiz gerekiyor. Ülkemiz, yıllık 10 milyona yaklaşan üretim kapasitesi ile plastik sektöründe
güçlü bir yerde. Avrupa’da üretim kapasitesinde Almanya’dan sonra ikinci, dünyada ise altıncı sırada.’
dedi. Eroğlu; Türkiye’nin plastik üretimi için gerekli
olan hammaddeyi ithal ettiğini, burada da ciddi bir
fırsat olduğunu belirtirken, çok büyük bir geri dönüşüm endüstrisi hem plastikteki hammadde açığının
kapatılabileceği hem de döngüsel ekonomide büyük
değişimin parçası olabilmenin mümkün olduğunu
vurguladı.
Oturumun son konuşmacısı olan Doç. Dr. Murad
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Tiryakioğlu ise bu kapsamda farkındalık yaratılması
için çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi. Hane atık yönetim sürecinin de önemli olduğunu, İzmir,
İstanbul ve Ankara’da bu konuda farkındalığın dışarıya yansıdığını belirten Tiryakioğlu, Anadolu geri dönüşüm ya da atık yönetimi açısından yerel
yönetimlerin farkındalık açısından daha aktif olmalarının ya da bu alana yönelik mevzuatlar ile adım
atılmasının daha sağlıklı sonuçlar verebileceğini belirtti.

Dünya Ekonomisinin Kurtuluş Reçetesi ‘Yeni Bir
Uluslararası Finans Anlaşması’
3 Aralık Perşembe günü saat 10:00’da başlayan
dördüncü gündeki yedinci oturum “Finansal Teknoloji Endüstrisinin Geleceği” başlıklı oturumun moderatörİlüğünü Strategic Advisory Services Yönetici
Ortağı & Gazeteci Buse Biçer gerçekleştirdi. Manchester Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ertürk,
Denizbank İnovasyon Komitesi Başkanı Gürhan Çam,
Finoa, Co-CEO ve Kurucu Christopher May, Bahçeşehir Üniversitesi, Öğretim Üyesi & İstanbul Blokzincir
Kadınları Derneği Kurucu Üyesi Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul’un konuşmacı olarak katıldığı oturumda ilk
sözü alan İsmail Ertürk; “Fintech gerçekten teknolojik
yenilikler getiren bir sektördü. Özellikle açık bankacılık açısından arkasında denetleme kurullarının da
desteği vardı. Aynı zaman da teknolojinin önemli
olup olmadığına karar veren bir yatırımcı grubu da
vardı. Ancak bunlar pandemi sonrası zayıfladı. Fintech şirketleri işin sadece çok akıllı teknolojiler yapmak olmadığını, o teknolojiyi kâra dönüştürecek
şirketlere de ihtiyaçları olduğu gerekliliğini sorgulamaya başladı.”
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Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul ise finansal teknoloji
endüstrisinin geleceğinden bahsetmeden önce bugünü iyi bir şekilde değerlendirmenin gerekliliğini vurguladı. Özkul: ‘IMF ile Dünya Bankası’nın 15 Ekim
tarihinde yaptığı toplantıda söylediklerine dikkat çekmek isterim: ‘Bugün yeni bir Bretton Woods anındayız.’ Kastettiği ise dünya ekonomisini kurtarmak için
yeni bir uluslararası para anlaşmasına ihtiyaç duyulduğuydu.’ dedi.
Christopher May ise teknolojinin finans desteği aldığı sürece güçlü olabileceğini söylerken, teknolojinin
ilerleyen yıllarda gelir dağılımı, eşitsizlik, sağlık sorunları gibi konulara eğilme ve çözüm bulabilmesi
açısından daha sofistike finansal bazı enstrümanlara
ihtiyaç olabileceğini paylaştı.
Oturumun son konuşmacısı Denizbank İnovasyon
Komitesi Başkanı Gürhan Çam ise, Türkiye’de bankacılık sisteminin Avrupa ve ABD’den çok daha önde olduğunu, teknolojik açıdan çok güçlü bir yerde
durduğunun paylaştı. Çam: “Türkiye’deki bankacılık
sektörü teknolojiye yatırım konusunda oldukça cömert, müşteri deneyimine aktarma açısından da oldukça başarılılar. Bu anlamda pandemiye en hazır
sektörlerden biriydik. Pandemi başladığında, uzaktan
çalışma kararları alınmadan bankalar 4 ya da 5 gün
içerisinde uzaktan çalışma sistemine anında uyum
sağladılar. Bankalardaki bilgisayarlar bile evlere
transfer edildi ve hiçbir hizmet sekteye uğramadı” dedi.

Haziran 2021’de Turizmde Hareketlilik Başlayacak
3 Aralık Perşembe günü saat 14:00’de gerçekleşen
“Turizm Sektöründe Türkiye’nin 2020 Sonrası Planları Ne Olmalı?” başlıklı oturumun açılışını TARKEM
Genel Müdürü Sergenç İneler yaptı.
Sergenç İneler, turizmde 2021 itibarıyla dünyadaki
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yeni turizm trendlerinin standart, inovasyon ve dayanışma eksenine oturduğunu paylaştı. İneler: ‘Şu an
her yerde geçerli olan inovasyonu turizm açısından
veya hangi açıdan trend olacağını göre değerlendirdiğimiz üç temel öğe üzerine oturduğunu görüyoruz:
1. Yerinde olması, 2. Akıllı olması, 3. Entegre olması.’
dedi.
Moderatörlüğünü Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç’ın yaptığı oturumda Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı
Ramazan Bingöl, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
Four Points by Sheraton İzmir Genel Müdürü Bülent
Süzer, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu
Alıcı, Otelz.com Kurucu Ortağı ve CRO & TÜRSAB
Rota Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Tekin konuşmacı
olarak katıldı.
Oturumun ilk konuşmacısı olan Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “Yeni dönemde turizm yeniden tanımlanıyor. Yeni algı; daha nitelikli, daha butik, daha fazla
para harcanan, daha fazla keşfe dayalı yaklaşımları
içeriyor. Biz de bunu amaç edinen bir strateji oluşturduk. Dolayısıyla yeni turizm alışkanlıklarına yönelik
hazırlıklarımızı yoğunlaştırıyor” dedi.
Ardından söz alan Ramazan Bingöl, Türk mutfağı
ile gastronomi avantajının Türkiye’de hala en iyi şekilde değerlendirilmediğini belirterek: ‘Turizm için o
kadar önemli ki Türk mutfağı, gastronomi turizmiyle
ilgili artık dünyada milyar dolarlık işlem hacmi var.
Sadece gastronomiden milyar dolarlık bir pasta alabiliriz.’ dedi.
Orkun Tekin ise dijitalleşme sürecinin aslında yıllardır turizme dokunduğunu belirtirken, dijitalleşme-
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nin ağırlık olarak müşteriyi kazanma, müşteri arama
ya da tercih edilme açısından müşteriye ulaşma yaklaşımıyla başladığını söyledi. Ayrıca Tekin, bugün
oteller açısından iç süreçlerin dijitalleşmeye başladığını, kanal yönetimi ile online seyahat acenteleri
mantığının tüm dünyada oturduğunun altını çizdi.
Son olarak söz alan Bülent Süzer, beklentilerin
2021 Haziran ayı itibariyle turizm sektöründe tekrar
hareketlenmesi ve seyahat trafiğini artması yönünde
olduğunu paylaştı.Süzer: ‘2021 yılına dair hedefler
koymak, hedef kitlemizi belirlemek için kimlerin
adım atması gerekiyor? Bu konuda Türkiye Turizm
Ajansı’nın biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum.’
dedi.

Daha Kaliteli, Performansı Yüksek, Ancak Maliyeti Düşük Üretim Tam Otomasyon ile Mümkün
Konferansın son günü 4 Aralık Cuma günüydü.
Sabah 10:00’daki ilk oturum olan ‘Yüksek Teknoloji
Temelli Üretim Ekosistemi’ Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve Yazarı Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde; Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika
Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama
Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel, ENOSAD
Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Halıcı, MEA Bölgesi,
Dijital Lideri Gürhan Kalelioğlu ve ESİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Fadıl Sivri konuşmacı olarak katılımları ile gerçekleşti.
Oturumun ilk konuşmacısı olan Tolga Bizel, son zamanlarda yüksek teknoloji içeren çalışmalar konusunda özellikle Japonya’daki genel merkezde uygulanan
yüksek teknoloji unsurlarına benzer uygulamaları,
Türkiye’de de yapma şansı bulduklarını paylaştı. Bizel, ‘Üretim teknolojileri yaklaşımlarımız hücresel ro-
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bot hatları üzerinden geçiyor. Yani, insanın ve robotun beraber çalıştığı ve hücre olduğu. Sosyal ağların
işletilmesine benzer yöntemler kullanılıyor. Fakat burada kullanılan yeni teknoloji robotlarımız tıpkı insan
gibi içinde bulunduğu durumu algılayıp, kendi kendine karar vermesini ve yorum yapmasını bekliyoruz.
Geliştirdiğimiz teknoloji ile yoğun işlem gücü ihtiyacı
duyan bazı algoritmalar yerine kendi ürettiği algoritmaları entegre ederek, sahada bulunan gömülü bilgisayarlarımız tarafından da bu verilerin
işlenebilmesini sağladık. Robottan tıpkı bir operatör
gibi çalışmasını bekliyoruz, ki bu beklenen gelecekte
çok olacak bir şey.’ dedi.
Dr. Hüseyin Halıcı, üretimin bir sürü sektörden
oluştuğunu, otomasyonun da bunların bir parçası olmasına rağmen farkındalık açısından çok güçlü olmadığını hatırlattı. Halıcı, şöyle devam etti: “Otomasyon,
makine – insan iş birliğidir kısaca. Biz, otomasyon olmayan bir durum olursa o makinenin tamamen bir
insan tarafından kontrol edildiğini söyleyebiliriz. Ama
tam tersi, tamamen robotla yapılırsa tamamen otomasyonla ilerleniyor. Biz, Türkiye’de ise yarı otomasyonlu ürünler kullanıyoruz” dedi.
Gürhan Kalelioğlu ise Türkiye’nin etrafındaki ülkelerde birçok büyük firmanın bulut merkezleri kurduğunu hatırlatırken, Türkiye’nin bu alanda iyi bir yerde
olduğunu paylaştı. Çok uluslu bulut firmasının radarında olmanın da aslında önemli olduğunu savunan
Kalelioğlu, bu sayede millî yazılımların küreselleşmesi fırsatı doğacağını belirtti. Kalelioğlu, “Bunların yanı
sıra iki konu daha öne çıkıyor. 1. Müşteri deneyiminin
birincil önem kazanması, 2. Çalışan deneyimi. Bugün,
tedarik zincirinden müşterinin memnuniyet hissiyatına kadar her adımın değerlendirildiği, servis ve hizmet yaklaşımlarının daha önemli olduğu, bir yaklaşım
söz konusu.’ dedi.
Fadıl Sivri, internetin olmadığı açık veri tabanlarının çok çok az olduğu, uluslararası kuruluşların küçük ofisler halinde Türkiye’de bulunduğu dönemlerde
yazılım geliştirme faaliyetlerine başladıklarını belirtirken, özellikle kurumsal kaynak planlama yazılımları, denizcilik, üretim sistemleri gibi sektörlerde
yazılımlar geliştirdiklerini paylaştı. Ardından İzmir ve
Ege Bölgesi ile İstanbul’da çeşitli projelere imza attıklarını belirten Sivri, yurt dışı ile de yoğun bir iş birliği
ve ilişki içerisinde olduklarını, 1997 – 2007 arasında;

öncelikle işletmeleri bu konuda motive etmek, bilgilendirmek, ilham vermek açısından pek çok sunum
yaptıklarını ekledi.
“Türkiye’nin Yeni Petrolü” E-Ticaret ile KOBİ’lerin Dış Pazara Açılmaları, Cari Açık ve İstihdam
Sorununu Çözebilir
Dergimiz ana sponsorluğunda gerçekleşen konferansın son oturumu ‘Küresel Güç Olmanın Anahtarı:
E-İhracat’ oldu.

Açılışını Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un onurlandırdığı oturum
Dünya Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde Göksel Global, Kurucu ve CEO Gökhan
Göksel, BIGGPLUS Grubu CEO Enis Karslıoğlu ve
ZESS International Kurucu Ortağı Sevdil Yıldırım’ın
konuşmacı olarak katılımları ile gerçekleşti.
Oturumunun açılış konuşmasını gerçekleştiren T.C.
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur Türkiye’nin e-ticaret hareketliliğine dikkat çekerken, özellikle sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleriyle
Türkiye’nin ihracat hareketliliğini sürdürülebilir kılmak adına yaptıkları çalışmalara değindi.
2019 ile 2020 yıllarının ilk 6 ayındaki e-ticaret hareketliliğini karşılaştıran Batur, 2020 yılı ilk 6 ayına
baktığımız zaman Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yılın ilk altı ayına göre %64 oranında artmış görünüyor. 91.7 milyar lira olarak bir gerçekleşme var
dedi.
“2019 ila 2020’nin e-ticaret hareketliliğinde ilk 6
ayı karşılaştırdığımızda en büyük artışı yüzde 95 ile
ev ve bahçe ürünleri aldı. Kendimizi evlerimize kapatarak, ev ve bahçelerimize eğildiğimizi söyleyebiliriz
bu rakamlara göre. Burada oluşan ticaret hacmi ise
2,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bir diğer alan,
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 oranın-
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da artan beyaz eşya elektronik ticareti oldu. Nominal
olarak değer oldukça yüksek. Oluşan ticaret hacmi ise
11,3 milyar lira. Geçtiğimiz yılın aynı dönemler için
bu rakam 5,9 milyar liraydı. Üçüncü sırada ise yüzde
58’lik artışla elektronik eşyalar, 5,9 milyar liralık bir
hacimle yer alıyor. Dördüncü sırada da yüzde 45’lik
bir artışla giyim bulunuyor.”
Ardından Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde “Küresel Güç Olmanın Anahtarı: E-İhracat” başlıklı oturuma geçildi. Oturumda ilk olarak söz alan Enis
Karslıoğlu, E-ihracatı “Türkiye’nin yeni petrolü” olarak tanımladı. Karslıoğlu; “Özetle; 1. İçerik ve Pazarlama Hizmeti, 2. Stok ve Tedarik Yönetimi, 3.
Entegrasyon, Takip ve Hızlı Teslimat, 4. Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti, 5. İade Yönetimleri başlıkları
e-ihracat sürecinde KOBİ’lerimizin karşı karşıya olduğu konular. Gördüğünüz gibi oldukça teknik bir iş. Bu
nedenle de esnafın ve KOBİ’nin bu işi çözmesi için kümeleşmesi gerekiyor. E-ticaret servisi sağlanması gerekiyor.” Karslıoğlu; New York’ta, Moskova’da,
Dubai’da, Amsterdam’da, Londra’da, Kenya’da ve
Çin’in Şanghay ve Guangzhou bölgelerinde, serbest
e-ticaret bölgeleri kurdurarak ya da var olan bu bölgelere girilmesi gerektiğinin, Türkiye’nin geleceğinin
serbest e-ticaret bölgelerinde olduğunun altını çizdi.
Oturumda söz alan ikinci konuşmacı Gökhan Göksel ise Çin’in kalkınma modelinin Türkiye’ye çok benzediğini, çünkü Çin’de de ciddi oranda KOBİ’lerin
olduğunu paylaştı. Göksel; yüzde 99’u KOBİ’lerden
oluşan Türkiye’nin, e-ticaret ekosisteminde atılması
gereken adımları atması halinde istihdam ve döviz
problemlerini çözme şansı olacağını belirtti: “E-ihracatın ihracattan bir farkı olmadığını düşünüyorum.
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Burada asıl gelmemiz gereken yerin, Türkiye’nin uluslararası ticarete ne kadar uyumlu olduğu ya da olmadığı konusudur. Türkiye, uyumunu hızlandırmalı.
Pandemi nedeniyle çok popüler hale geldiği için şu
an e-ihracatı konuşuyoruz. Yüzde 99’u KOBİ olan ülkemizde, bu yapıların dış pazarlara ürün satabilme
kabiliyetlerini ortaya çıkarmak gerek.” dedi.
Ege Ekonomi Forumu’nun son günündeki son oturumun son konuşmacısı Sevdil Yıldırım ise, Türkiye’nin toplam ihracatı içerisinde e-ihracatın payının
artırılmasının önemine dikkat çekti.
“Türkiye’nin öncesinden de sistematik bir şekilde
ele alması gereken bir konuydu e-ihracat. Pandemi
tabiki bir paradigma değişikliği yarattı. Yaşanması gereken yapısal değişimi zorunluluk haline getirdi. Dijitalleşme zaten şirketlerin gündemindeydi. Endüstri
4.0’ı zaten senelerdir konuşuyoruz. Ancak bakıldığında her ne kadar pandemi sonrasında çok hızlı bir hareket yaşanmış olsa da gelinen nokta çok tatmin edici
düzeyde değil” diyen Yıldırım, Ticaret Bakanlığı’nın
pandemi döneminde aldığı tedbirlerin çok etkili olduğuna, bu kapsam e-ticarette de e-ihracatta da çok
önemli adımlar atıldığının vurguladı.
Özgencil Grup ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı
işbirliği ile bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirilen
4. Ege Ekonomik Forum konferansı 5 gün boyunca 61
konuşmacı ve 10 oturum ile yoğun ilgiyle izlendi. Son
derece verimli geçen Ege Ekonomik Forum konferansını kaçıranlar Ege Ekonomik Forum youtube sayfasından oturumları izleyebilirsiniz. FD
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İndir Faizi,
Bindir Faizi
Hatırlayın; Türkiye ekonomisi 2001 krizinde duvara çarpınca ciddi yapısal adımlar atmıştı.
O sancılı ancak cesur adımlar bizi neredeyse 10-15 yıl götürdü. Büyüme hızlandı,
enflasyondüştü, refah arttı, ekonomik ve finansal istikrar sağlandı. Yeni adım atma
vakti çoktan geldi. Yoksa daha çok faiz indirir, faiz bindiririz…

aşlıktaki “İndir Faizi, Bindir Faizi” sözü toprağı bol olsun rahmetli Güngör Uras’ın bir kitabının başlığıydı. Aslında kitaba adını veren Uras’ın bir makalesidir. Yılların faiz tartışmasını çok iyi
karikatürize eden bir köşe yazısıydı. Son cümlesinde diyordu ki; “Uzatma... Bir gün indir, bir gün bindir. Bugüne kadar nasıl idare ettiysen
öyle idare et gitsin...”
Kasım toplantısında Merkez Bankası politika faizini artırınca Uras’ın
bu makalesi aklıma geldi. Acaba idare mi edeceğiz yoksa yapısal sorunlara yapısal çözümler mi bulacağız? Merkez Bankası’nın attığı adımı
eleştirmiyorum, bence doğru bir adımdı. Keşke daha önce atılabilseydi.
Merkez Bankası enflasyon görünümü karşısında yapması gerekeni yaptı. Yeni Başkan Naci Ağbal ile birlikte Merkez Bankası hem söylem hem
aksiyon olarak çok daha farklı ve çok daha güven verici davranıyor. Aslında Merkez Bankası’ndan borçlanan bankalar açısından Kasım ayında
bir faiz artırımı olmadı. Ağırlıklı ortalama borçlanma maliyetleri nerdeyse aynı kaldı. Ancak Merkez Bankası politika faizini 4.75 puan artırarak sadeleşmeye gitmiş oldu. Oysa daha önce geç likidite penceresi
gibi aslında günün sonunda, para bulamayan ya da elindeki parayı plase edemeyen bankaların başvurdukları teknik bir imkanı fonlama aracı
olarak kullanıp, onun faizini arttırarak “faiz artırmadan faizi yükseltme” yoluna gidiyordu. Aynı şeyi 2017’de de denemişti. O zaman bu hareket “politika faizine dokunamayan” Merkez’in parasal sıkılaştırmayı
geçici kılmak için başvurduğu bir yol olarak görüldü. Politika faizine
dokunmadan faiz etkisi yaratmak istedi. Olmadı, çalışmadı. Yaklaşık
1.5 yılın sonunda politika faizini tam 8.5 puan artırmak zorunda kalmıştı. Bence doğru bir uygulama değildi. Merkez Bankası Kasım toplantısında politika faizi olan haftalık repo faizini artırıp, piyasayı bunun
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üzerinden fonlamaya başlayınca her şey yerli yerine
oturdu, anlamına kavuştu.

Faiz artışının temel ekonomik sorunlara çözüm olmadığı konusunda
neredeyse herkes hem fikir. Uygulanacak etkin ve basiretli para politikası ancak TL üzerindeki baskıyı
azaltarak hükümete adım atacak
zaman kazandırır. Ne için kazandırır? Şiddetle ihtiyaç duyulan yapısal
adımların atılması için.
Sadelik güzelliktir. Biz ise karmaşıklıktan uzak
durmamız gerekirken daha da karıştırabiliyoruz. Hatırlarsınız 2020 baharında “aktif rasyosu” çıkardık.
Bankaları üç noktada aksiyon almaya zorladık. Dedik ki; 1) Topladıkları kaynakların üzerinde oturmasınlar, kredi olarak kullandırsınlar; böylece daralan
ekonomi canlansın. 2) Kredi vermiyorlarsa Hazine’ye borç versinler; hızla genişleyen kamu açıkları
finanse edilebilsin. 3) Topladıkları dövizleri ise
TCMB’ye getirsinler; eriyen rezervler güçlensin… Ve
formülü tutturamayan bankalar için para cezası koyduk. Bankalar cezadan kaçınmak için ya kredileri ya
devlet tahvili stoklarını, ya da merkez bankası ile

FD

yaptıkları swapları artıracaklar veya formülün paydasındaki mevduatı azaltacaklar ya da hepsini birden yapacaklardı. Nitekim öyle de oldu. Bankaların
mevduat iştahı azaldı. Öyle düşük faizler önerdiler
ki, vadesi gelen bazı mevduatlar dönmedi. Mevduatın enflasyon karşısında kendisini korumadığını düşünen tasarruf sahibi arayışa girdi. Yüksek enflasyon
ve TL’deki negatif reel faizin etkisiyle zaten güçlü
olan dolarizasyon eğilimi daha da güçlendi. Portföy
tercihleri değişmeye başladı. Dövize, altına, borsaya
ve kamu bankalarının verdiği ucuz kredilerin de desteğiyle gayrimenkule gittiler. Buzdolabı, çamaşır makinası aldılar. Hatta bir kısım para sistemin dışına
çıktı; cepte ya da evde tutulmaya başlandı. Yan etkileri görülünce aktif rasyosunda BDDK bazı değişiklikler yapmak durumunda kaldı. Ama yanlış
uygulamalar ve mesajlar neticesinde gelişmekte olan
ülkelere yönelik portföy akımlarının iyice oynaklaştığı dönemde Türkiye negatif ayrıştı. Para ve finansal
sektöre ilişkin politika uygulamalarının yarattığı belirsizliğin ülkenin risk primini artırdığı ve kurda oynaklıklara zemin hazırladığı bir kere daha görüldü.
Hep dediğimiz gibi “Ne kadar basit, o kadar iyi.”
Merkez Bankası’nın borç verdiği paranın maliyetini değiştirmesi kritik bir karardır. Özellikle ekonominin büyüme, işsizlik ve enflasyon gibi üç önemli
sorun ile karşı karşıya olduğu bir dönemde. Ancak
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EKONOMİ-YORUM
bu faiz artırımına çok fazla anlamlar yüklememek
gerekir. Para politikasının sorunların çözümünde oynayacağı rol belli ve sınırlıdır. Faiz artışının temel
ekonomik sorunlara çözüm olmadığı konusunda neredeyse herkes hem fikir. Uygulanacak etkin ve basiretli para politikası ancak TL üzerindeki baskıyı
azaltarak hükümete şiddetle ihtiyaç duyulan yapısal
adımların atılması için zaman kazandırır.
Türkiye’nin çözüm bekleyen ciddi ekonomik sorunları var. Mesela 15-24 yaş grubunu kapsayan
genç nüfustaki işsizlik oranı Ağustos ayında yüzde
26,1’di. Yani Türkiye’deki her 100 gençten 26’sı, ya
da daha da daraltırsak her 4 gençten 1’i işsizdi. Ne
bir eğitim kurumunda eğitime devam eden ve ne de
bir işte çalışanların oranı ise yüzde 30.4. Anlayacağınız, Türkiye’de her 3 gençten biri ne bir iş bulabiliyor ne de bir okulda okuyor. Sorun ciddi. Sadece
ekonomik değil aynı zamanda sosyal. Eğer çözüm
bulunmazsa sadece mental ve psikolojik rahatsızlıklara değil aynı zamanda suç oranında artış ve sosyal
çalkantılar gibi daha pek çok sonuca yol açabilir. Bizim gibi gelişmekte olan ekonomilerden gelişmişlere
beyin göçünü hızlandırır.
Bu sorunlarla başedebilmek için Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir ve makul bir büyüme hızına kavuşması gerekiyor. Ve bu büyüme istihdam yaratan
nitelikte bir büyüme olmalı. Büyüme potansiyelimiz
bizim sandığımız yüzde 4.5-5’lerin çok altına indi.
İşte faiz artırımını bu ortamda kritik sorunların çözümüne yönelik zaman kazandıracak bir hamle ola-
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rak düşünmek lazım. Daha öte bir anlam yükleyip
karar vericileri ve politika yapıcıları atalete yöneltmemeli. Yoksa atılan adımlar Güngör Uras’ın dediği
gibi “İndir faizi, bindir faizi” çerçevesinde kalır. Hatırlayın Türkiye ekonomisi 2001 krizinde duvara
çarpınca ciddi yapısal adımlar atmıştı; hem de üç
partili zayıf bir koalisyon hükümeti tarafından. O
sancılı ancak cesur adımlar bizi neredeyse 10-15 yıl
götürdü. Büyüme hızlandı, enflasyon düştü, refah
arttı, ekonomik ve finansal istikrar sağlandı. Yeni
adım atma vakti çoktan geldi. Yoksa daha çok faiz
indirir, faiz bindiririz… FD
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UNIVERSAL ROBOTS TÜRKİYE VE MEA ÜLKE MÜDÜRÜ KANDAN ÖZGÜR GÖK

Esnek iş gücü avantajı

Yeni Nesil Robot: COBOT
hızlı kurulum ile üretimde farklılık

Cobot’lar, geleneksel robotların aksine, 60 dakikadan daha kısa bir sürede kurulup,
programlanabiliyor ve üretime başlayabiliyor. Bu süre üretimde minimum kesinti ve
hızlı bir üretime geçiş avantajı veriyor.

snek ve kolay kullanım, hızlı kurulum imkanı
sağlayan her zaman aynı hız, aynı kalite ve
aynı kapasite ile çalışan cobot’lar bu çalışma
modeli sayesinde sanayici ve üreticiler tarafından
son yıllarda önem kazanmış durumda. Universal Robots’un 2000’li yılların başında icat ettiği cobot’lar,
geniş yelpazedeki uygulamalara çözüm sağlamak
için 3, 5, 10 ve 16 kg olarak dört farklı taşıma kapasite seçeneği sunuyor. Universal Robots Türkiye ve
Mea Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök ile cobot’ların
özelliklerini kolaboratif robotlarla olan farklılıklarını
ve Türkiye’deki robot pazarını konuştuk.

E

Kolaboratif robot ya da cobot nedir?
Universal Robots’un 2000’li yılların başında icat
ettiği cobot, insanlarla iş birliği içinde onlarla etkileşimde yani insanlarla yan yana güvenle endüstriyel üretimde ve diğer birçok alanda kullanılabilen
robot teknolojisidir. İlk kez 1999 yılında ortaya çıkan
cobot kelimesi, iş birliği ve robot kelimelerinin birleşimiyle doğdu. Temel özellikleri kolay programlama imkanı, hızlı kurulum, esnek kullanım ve güvenli
kullanım imkanıdır. Cobot’lar gelişmiş özellikleri ve
ileri teknolojisiyle tüm sektör ve üretim süreçlerinde
tekrar eden, manuel yapılan, zorlu ya da riskli işler
için kalite ve verimliliği artırmak, iş güvenliği ve sağlığını sağlamak için risk analizlerine bağlı olarak insanlarla yan yana herhangi bir güvenlik bariyerine
ihtiyaç duymadan çalışabilirler.
Cobot’ların özellikleri nelerdir?
Cobot’lar esnek üretim, esnek otomasyon ve esnek
iş gücü avantajı sağlar. Cobot’lar, üreticilerin üretim
kapasitesini artırarak, artan veya azalan üretim taleplerini güvenli bir şekilde karşılamalarına yardımcı
olur. Artan mesai saatleri karşısında düşen iş gücü
ya da konsantrasyon gibi insana özgü sorunları cobot’lar sorun olmaktan çıkarıyor. Cobot’lar, üreticilere konvansiyonel robotlardaki zor programlama,
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uzun süren kurulum ve özel korumalı iş hücreleri gibi ekstra maliyetleri ortadan kaldırır. Esnek kullanım, kolay programlama, güvenli kullanım, hızlı
kurulum cobot’ların temel özelliğidir. Tüm bu özelliklerle küçük ve orta ölçekli işletmelere rekabet,
üretim gücü ve esneklik kazandırır.
Cobot’ların en önemli özelliği hızlı kurulabilmesidir. Cobot’lar ve kontrol ünitesi bir kutu içinde geliyor ve 220 watt’lık enerjisi ile ekstra elektrik
tesisatına gerek duymadan hızlı bir şekilde montajını yapıp çok hızlı bir şekilde programlayıp basit bir
işlem için çalışır hale getirebiliyorsunuz. Cobot’lar
aynı zamanda çok az alan kaplıyor ve dar alanlarda
çalışabiliyor. Universal Robots cobot’larının programlanması akıllı telefon kullanmak kadar kolay. Patentli sezgisel 3D programlama, sezgisel el
kumandası özelliğimizin yanı sıra cobot’u hareket
ettirerek elle programlama özelliği bulunuyor. Ayrıca cobot’larımız tabletler üzerinden sürükle bırak
şeklinde birkaç dakika gibi kısa sürede yeni bir iş
için programlanabiliyor.
Cobot’larımızın tümü 15 ve 17 seviyede, sabit ya
da ayarlanabilir güvenlik fonksiyonu bulunuyor. İlk
güvenlik özelliğimiz robotun kuvvet sınırlaması
özelliği. Siz bir program yazarken cobot’a limitler

belirleyebiliyorsunuz. Robot çalışırken etrafta bir şeye çarparsa ya da temas ederse kendine ve etrafına
zarar vermeden duruyor. Cobot’a ayrıca güvenli bir
alan da yaratabiliyorsunuz. Cobot’larımızın ayrıca,
EN ISO 13849-1, EN ISO 10218-1, Kategori 3, PLd
TUV Nord Sertifikaları bulunuyor. Cobot’larımız 360
derece eksende hareket edebiliyor. Özellikle UR3 ve
UR3e cobot’umuzun 6’ncı eksende sonsuz dönüş kabiliyeti önemli bir fark yaratıyor. Bununla birlikte cobot’larımızın düşük enerji tüketimi bizim ve üretici
için son derece önemli bir özellik. Enerji maliyetinin
az olması yapılan yatırımın da kısa sürede geri dönüşünü sağlıyor. Türkçe kullanımın da bu anlamada
çok değerli olduğunu biliyoruz. Gerek cobot’un kumanda panelinde gerekse tüm kılavuzlarımızı Türkçe hazırlıyoruz.
Cobot’ların konvensiyonel robotlardan farkları
neler?
Cobot’lar, konvansiyonel robotların daha önce tek
bir görevde kullanılmasının aksine farklı görevler
için yeniden kolayca taşınarak yeniden programlanarak ya da daha önce yazılmış olan program kullanılarak kullanılabilir. Üretim sürecinde cobot bir
üretim görevi bittiğinde cobot başka bir istasyonda
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başka bir iş için kullanılarak katma değer yaratma
imkanı sunuyor. Çok basit olan programlaması, bir
uzman danışmanlığı ya da yeni bir yazılım yatırımı
gerektirmiyor. Cobot’lar, geleneksel robotların aksine, 60 dakikadan daha kısa bir sürede kurulup,
programlanabiliyor ve üretime başlayabiliyor. Bu süre üretimde minimum kesinti ve hızlı bir üretime geçiş avantajı veriyor. Geleneksel robotlara göre
güvenlik standartları daha yüksek olduğundan, risk
değerlendirme analizine bağlı olarak güvenlik çiti
olmadan insanlarla birlikte rahatça çalışma imkânı
sunuyor.
Kolaboratif robotlar, hangi klasik üretim yöntemlerini değiştiriyor?
Gelişen ve değişen dünyada insanlar, katma değeri
yüksek işler yapma ihtiyacı içerisinde ve bununla ilgili de üretimde her zaman yeni teknolojileri kullanıyorlar. Cobot’lar da teknolojisiyle, sağladıklarıyla
üretime esneklik, mobilite ve kalite katıyor. Gelişen
dünyada artık rekabet daha sert, daha zorlu olacak
ve teknolojiden uzaklaşan şirketler katma değer yaratmakta zorlanacak. Bu noktada ülkemizde ve dünyada rekabet edebilirlik, esnek üretim ve değişen
dünya koşullarına en iyi şekilde cevap verebilmek
esnek bir otomasyon sistemiyle veya esnek bir teknolojiyle mümkün oluyor. Bunu sağlayacak teknolo-
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jilerden bir tanesinin tüm endüstri ve sosyal alanlarda cobotlar olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca, yapay zeka ve makine öğrenimi günümüz
dünyasında ve üretimde sıkça karşımıza çıkıyor. Örneğin, akıllı telefonlarımızı kullandığımızda her gün
yapay zeka ve makine öğrenimi ile karşılaşıyoruz.
Hareketleri ve sesli komutları kullanarak sezgisel
programlama, gelecekte robotik üretimde de muhtemel. Daha önce çalışanların gerçekleştirdiği monoton, sıkıcı ve tekrar eden işleri kesin ve verimli bir
şekilde devralan cobot’lar, insanlar ile iş birliği halinde iş yüklerini hafifleterek insan gücünün başka
alanlarda daha fazla kullanılmasına olanak tanıyacaklar.
Endüstriyel robot kolları hangi sektörlerde talep değişikliklerine hızlı cevap verebilmenizi, rekabet gücünüzü artırmanızı, kısa sürede yatırım
geri dönüşü almanızı, kalite ve verimliliğinizi artırmanızı sağlamaktadır?
Cobot’lar, sektör fark etmeksizin son derece yüksek hassasiyetle üretime destek oluyor. Esnek ve güvenli kullanım, hızlı kurulum, uygun maliyet, kolay
programlama, hafif ve kompakt yapıları ile üretimde
esneklik, pazarda fiyat ve kalite rekabeti sunan cobot’lar, hammaddeden ürününün sevkiyatına kadar
geçen tüm süreçlerde paketlemeden, makine besle-

meye, kalite kontrole kadar başarıyla yer alabiliyor.
Yüzde 500’e varan üretim artışları ile başarı hikayelerinin yazılmasına yardımcı olan cobot’lar, üretimin
her şartta kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Bugün
otomotivden kimyaya, tarımdan gıdaya, teknolojiden kozmetiğe kadar akılınıza gelebilecek tüm sektörlerde ve bu sektörlerin üretimden paketlemeye
kadar tüm süreçlerinde başarıyla görev alıyorlar.

Cobot’lar insan hayatı için riskli
olan alanlarda dezenfeksiyon ve
tıbbi örnek alımı için görev almaya
başladı. Tıbbi uygulama derneği
olan ve Almanya’da 13 lokasyonda
600’ün üzerinde çalışanı ile tıp alanında tüm testleri gerçekleştiren
Diagnosticum, bulguların güvenilir
ve hızlı bir şekilde iletilmesi için
cobot’larla çalışıyor.
Universal Robots’un dünyanın her yerinde her
gün binlerce farklı üretim ortamında kullanılan
47 bin 500 cobot’u hakkında bilgi alabilir miyiz?
Bugün, farklı iş ve üretim modellerinde hizmet
vermek üzere farklı taşıma kapasitelerinde robot geliştiriyoruz. Farklı erişim ve taşıma kapasitesiyle CB
ve e-Series olarak 2 serimiz mevcut ve bu ürünler de
UR3, UR3e, UR5, UR5e ve UR10, UR10e, UR16e
olarak ayrılıyor. Geniş yelpazedeki uygulamalara çözüm sağlamak için 3, 5, 10 ve 16 kg olarak dört farklı taşıma kapasite seçeneği sunuyoruz. 6 eksenli

cobot’larımız son derece esnek yapıda ve mevcut
üretim ortamlarına kolayca entegre edilebiliyor.
UR3e cobot’umuz, masaüstü uygulamaları için
ideal olan ultra hafif, kompakt, iş birliğine dayalı endüstriyel bir robot. Az alan kaplaması sayesinde
doğrudan makinenin içine veya dar çalışma alanlarına kurulum imkanı tanıyor. Bu cobot 3 kg taşıma
kapasitesine sahip ancak, ± 360 derecelik dönüş kabiliyeti ve uç elemanı bağlantı ekseninde sonsuz dönüş imkanıyla, hafif montaj ve cıvatalama
uygulamaları için ideal. 5 kg'a kadar taşıma kapasitesi ile orta ölçekli uygulamalar için ürettiğimiz
UR5e cobot’umuz ise, kompakt ve hafif bir endüstriyel kolaboratif robottur. Genel amaçlı bu robotu, çok
yönlülük ve uyarlanabilirlik için ürettik. UR10e, 10
kg’lık yüksek taşıma kapasitesi ve uzun erişim kabiliyeti ile çok yönlü bir iş birliğine dayalı endüstriyel
robot koludur. 1300 mm'lik erişimi, hassasiyetten ve
taşıma kapasitesinden ödün vermeden geniş çalışma
alanı sağlar. UR10e, makine besleme, paketleme ve
paletleme vb. birçok uygulama için ideal. 16 kg taşıma kapasitesi ve kapladığı az alanla, ağır makine
besleme, malzeme taşıma, paketleme, cıvata ve lokma sıkma uygulamaları için ideal UR16e cobot, daha
ağır uç elemanı kullanımı ve daha kısa çevrim süreleri elde etmek için çoklu parça taşıma imkanı sunuyor.
Robot yatırımlarının önemi Covid-19 ile bir kez
daha anlaşıldı. Bu noktada cobot’ların geleceğinde bizleri neler bekliyor?
Pandemiyle birlikte sektör fark etmeksizin üretim-
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de esnekliğin önemi anlaşıldı. Sizlerin de bildiği gibi
sokağa çıkma yasakları, evden çalışma modelleri ve
hastalık sayılarının artmasıyla birlikte insan ağırlıklı
olan bazı sektörlerde yavaşlama hatta durmalar yaşandı. Özellikle pandemi sonrası insan odaklı olan
üretim sistemlerinde cobot’lara geçiş başladı. İlerleyen dönemlerde bu geçişin daha fazla ve daha hızlı
olacağını düşünüyorum. Çünkü cobot’lar hastalanmaz, dikkatleri dağılmaz ya da yorulmazlar. Cobot’lar üretimde her zaman aynı hız, aynı kalite ve
aynı kapasite ile çalışırlar. Bu çalışma modeli de sanayici ve üretici açısından son derece değerli bir çalışma şeklidir.

Cobot’lar esnek üretim, esnek otomasyon ve esnek iş gücü avantajı
sağlar. Cobot’lar, üreticilerin üretim
kapasitesini artırarak, artan veya
azalan üretim taleplerini güvenli
bir şekilde karşılamalarına yardımcı olur.
Yaşanan son gelişmeyle de birlikte cobot’lar insan
hayatı için riskli olan alanlarda dezenfeksiyon ve tıbbi örnek alımı için görev almaya başladı. Tıbbi uygulama derneği olan ve Almanya’da 13 lokasyonda
600’ün üzerinde çalışanı ile tıp alanında tüm testleri
gerçekleştiren Diagnosticum, bulguların güvenilir ve
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hızlı bir şekilde iletilmesi için cobot’larla çalışıyor.
Ayrıca geliştirdiğimiz cobot’lar, tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 pandemisinde etkin bir mücadele veriyor. Cobot’lar, dezenfeksiyondan test kiti
çözümlerine, hastane yatağından ventilatör ve siperlik üretimine kadar birçok alanda insan hayatını korumak ve salgını sıfıra indirmek için çalışıyor.
Robot pazarının günümüzdeki büyüklüğü nedir? Türkiye’de ve dünyada robot pazarının geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) tarafından
hazırlanan 2019 Dünya Robot Raporu’na göre, Türkiye’de fabrikalardaki kurulu robot sayısında 2018
yılında yaklaşık 13 bin 500 üniteye ulaştı. Türkiye’deki endüstriyel robot kurulumunda 2013’ten
2018’e kadar yıllık ortalama yüzde 22’lik bir büyüme kaydedildi. Yine üretimde insanlarla iş birliği
içinde etkileşime dayalı bir şekilde çalışabilen kolaboratif robotlar olarak adlandırdığımız cobot pazarı
da her geçen gün büyümeye devam ediyor. Rapora
göre, 2015 yılında cobot pazarı, tüm endüstriyel robot pazarında yüzde 2 paya sahipti. Bu oran 2018
yılında yüzde 4’e çıktı. IFR’nın öngörüsüne göre,
2022 yılında yaklaşık 235 bin cobot endüstride kurulacak ve iş başına geçecek. 2025 yılında ise bu oranın yüzde 35 ila 40 oranında yükselmesi
öngörülüyor. Bu da yıllık bazda yüzde 70’lik bir bü-
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yüme anlamına geliyor. Bu büyüme oranında cobot’ların sektörlere sağladığı avantajların her geçen
gün daha fazla anlaşılmasıyla oluyor.
“Katılımcıların 87 dakikada cobot programlanmasını öğrenebileceği platform” olarak bahsettiğiniz Universal Robots Akademi’den bahseder
misiniz?
Universal Robots olarak, yeni nesil cobot’larımızı
kullanmayı öğrenmek isteyenler için UR Akademi
kapsamında çevrimiçi ücretsiz cobot eğitimleri veriyoruz. UR Akademi ile robot otomasyonunun herkes
için erişilebilir, kolay anlaşılabilir olması için online
bir akademi hayata geçirdik. Cobot kavramlarını öğrenmek ve robot kolunu programlamak isteyenler
için web sitemizde 8 dil seçeneğiyle ücretsiz e-sertifikalı çevrimiçi eğitim fırsatı sağlıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde e-series eğitimlerimize Türkçe dil
seçeneğini de ekledik. Kısa süre içerisinde CB3 serisi
eğitimlerine de Türkçe dil seçeneğini ekleyeceğiz.
UR Akademi ile cobot’ları akıllı telefon kullanan herkesin rahatlıkla öğrenebileceği kolaylıkta ve herkes
için erişilebilir hale getiriyoruz. UR Akademi internet sayfasından ücretsiz çevrimiçi eğitim imkanımız
ile dileyen herkes yalnızca 87 dakika içinde cobot
programcısı olabiliyor.
CB3 ve e-Series olarak her iki cobot ailesinin de
eğitiminin bulunduğu, 9 modülden oluşan CB3 serisi
cobot eğitiminde robota giriş, robotun nasıl çalıştığı,
uç elemanı ayarı, program oluşturma, harici cihazlarla haberleşme, güvenlik ayarları, koordinat düzlemleri, paketleme ve program akışını anlatıyoruz.
e-Series cobot’ların eğitiminde temel seviye, ileri se-
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viye ve uygulama eğitimi ile üç adımda cobot programlamayı öğretiyoruz. Temel Seviye Eğitim, e-Series robotları çalıştırmak için gereken tüm temel
kavramları, terminolojiyi ve programlama komutlarını, ikinci adım olan İleri Seviye Eğitim, temel seviye eğitimde elde edilen becerilere ilave olarak daha
karmaşık konularını öğretiyoruz. Bu eğitimde etkin
program akışı, özelleştirilmiş koordinat sistemleri ve
kuvvet kontrolü aşamalarını öğrenme imkanı sunuyoruz.
Çevrimiçi eğitimin üçüncü ve son adımı olan e-Series uygulama eğitiminde cobotların cıvatalama, paletleme ve makine besleme gibi uygulamalar için
gerekli bilgileri ve becerileri öğretiyoruz. Paletleme
modülünde farklı dizilim modelleriyle çoklu katmanlı ve katmanlar arasında seperatör de içeren bir
paletleme programını kolayca oluşturmak için paletleme sihirbazının nasıl kullanılacağını anlatıyoruz.
Cıvatalama modülünde ise harici vidalama cihazını
UR cobot ile nasıl kullanabileceğini gösteriyoruz.
2020 yılı Universal Robots açısından nasıl geçti? 2021 yılını sektörünüz açısından nasıl görüyorsunuz?
Sorumlu olduğumuz ülkelerin koşullarına göre artış ve azalışlarla karşılaştık ancak toplamda zorlu koşullara
rağmen
yılı
iyi
kapatacağımızı
değerlendiriyorum. Pandemi, birçoğumuzun lüks
olarak düşündüğü dijital ve teknolojinin aslında hayatımızın devamlılığı için bir zorunluluk olduğunu
net ve keskin bir şekilde ortaya koydu. Bu dönemde
teknoloji ile yapılan üretim, karlılık ve verimlilik anlamında işletmelere ve üreticilere fiyat ve kalite anlamında rekabet avantajı sağladı. Ayrıca
insanlar-çalışanlar için gerekli olan ergonomik çalışma alanlarını oluşmasına da imkan sağladı. Tüm bu
saydıklarım doğrultusunda 2021 yılında teknolojik
üretim modellerine ve özellikle robotik teknolojilere
olan talepte artış olacağını düşünüyorum. Ayrıca,
üretimdeki kişiselleştirilmiş ürünler, müşterilerin artan ve değişen beklentileri, kalite talepleri, kalifiye
çalışan sıkıntıları gibi sektörde pek çok problem bulunuyor. Üretimde otomasyona geçiş bu problemlerin de önüne geçilmesini sağlıyor. Bunlar da her
geçen gün robotik teknolojilere daha fazla yatırım
yapılmasının önünü açıyor. FD
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İşverenlerin Çalışanların Kurumsal
E-Posta Hesaplarını İnceleme Hakkı
Anayasa Mahkemesi, işverenlerin çalışanlarına tahsis ettiği kurumsal uzantılı e-posta
adreslerini keyfi olarak incelemeyeceğinin ve bu tür uyuşmazlıklarda mahkemelerin
hangi hususları denetlemesi gerektiğinin altını çizmiştir. Dolayısıyla işverenlerin de
herhangi bir durumda çalışanların e-posta hesaplarını incelemesi söz konusu
olduğunda bu hususları dikkate almaları gerekmektedir.

Özkan Gürden Bingöl
Avukatlık Ortaklığı,
LL.M., Ortak Avukat
guryay.bingol@ogb.law

eçtiğimiz Ekim ayında Resmi Gazete’de ilgi çekici bir Anayasa
Mahkemesi kararı yayımlandı. Karara konu başvuru, özel bir şirkette çalışan kişinin kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işvereni
tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin
feshedilmesi nedeniyle özel hayatına saygı hakkı kapsamında kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddialarına ilişkin idi.
Konu, birçok işveren ve çalışanı ilgilendirmektedir. Nitekim günümüzde iletişimlerimizin çoğunu dijital olarak yapmakta ve bağlı olduğumuz
kurumun (işyeri, üniversite vs.) bize tahsis ettiği ve ilgili organizasyonun
uzantısı bulunan e-postalarımızı sık sık kullanmaktayız. Ayrıca söz konusu e-posta hesaplarından her zaman işimiz ile ilgili değil, özel hayatımıza dair yazışmalar da gerçekleştirmekteyiz.
Karara konu olayda, başvurucu çalışan ile ilgili, diğer çalışanlar işverene şikâyet dilekçeleri vermiş olup dilekçelerdeki iddialar dolayısıyla
başvurucunun kurumsal e-posta yazışmaları işverence incelemeye alınmıştır. Bunun sonucunda işveren iş akdini feshetmiş ve fesih bildiriminde
iddiaların araştırılması amacıyla işlerin sürekliliğin sağlanması için kullanılan, her an kontrol edilebileceği de bilinen ve güvenlik nedeniyle kurumsal internet ortamında saklı tutulan e-posta yazışmalarının
incelendiği belirtilmiştir.

G

Avukatlık Ortaklığı
info@ogb.law
www.ogb.law
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Özkan Gürden Bingöl
Avukatlık Ortaklığı,
LLM, Avukat
esra.tuncay@ogb.law
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Başvurucu işe iade istemli tespit davası açmış, ilk
derece mahkemesi iş akdinin feshine dayanak teşkil
eden olayların ve nedenlerin fesih bildiriminde
açıkça belirtildiği, bunların davacıdan kaynaklandığı, ayrıca davacının görevi gereği işverenin işlerini
yürütmesi için verilen ve işveren tarafından da ulaşılabileceğini bildiği e-posta adresinin kullanıldığını
ve feshe dayanak aldığı olayların işveren açısından
haklı fesih nedeni oluşturacağı gerekçesiyle davanın
reddine hükmetmiştir.
Davacı kararı temyiz etmiş ve kişisel hesaplar üzerinden gerçekleştirilen yazışmaların fesih gerekçesi
yapılmasının özel hayatın gizliliğini ve haberleşme
hürriyetini ihlal ettiğini, ayrıca kurumsal e-posta
hesaplarının şifreli olduğunu, işyerinde çalışanlara
e-posta yazışmalarının okunabileceğine dair bildirim yapılmadığını ve bu konuda çalışanların rızasının da alınmadığını ileri sürmüştür. Davalı işveren
ise e-postaların okunabileceğinin bilinmesi gerektiğini, işveren tarafından açılan bu e-posta hesaplarının işverene ait sunucuda depolandığını, e-posta
hesaplarının şifreli olmadığını belirterek buna ilişkin Yargıtay içtihatlarına yer vermiştir. Yargıtay’ın
da davacının temyiz talebini reddetmesi üzerine
başvurucu Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru-
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da bulunmuştur.
İnceleme kapsamında Anayasamızın 20.maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği1 ve 22.maddesinde düzenlenen haberleşme hürriyetini
irdeleyerek devletin kişisel özel ve aile hayatına
keyfi olarak müdahale etmeme ile üçüncü kişilerin
haksız saldırılarını önlemekle yükümlü olduğunu ve
devlete yüklenen söz konusu pozitif yükümlülük
doğrultusunda mahkemelerin bu güvenceleri göz
ardı etmemesi gerektiğini ifade etmiştir.

KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk nedenlerinden hiçbiri mevcut değil ise,
kişisel veri işleme faaliyeti için
ilgili kişinin açık rızası alınmalıdır. Anayasa Mahkemesi de kararına hükmederken başvurucunun
rızası alınmadan ve önceden bir
bilgilendirme yapılmadan e-posta
içeriklerine erişilmesi iddialarının
mahkemelerce karşılanmadığını
belirtmiştir.

[1] Anayasa Mahkemesi, haberleşme hürriyetinin, haberleşmenin yanı sıra içeriği ve biçimi ne olursa olsun haberleşmenin içeriğinin
gizliliğini de güvence altına aldığını vurgulamıştır.
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Anayasa Mahkemesi, işbu kararda mahkemelerin
her bir somut olayın koşullarına göre cümlenin devamında belirtilen hususları denetlenmesi gerektiğine hükmetmiştir: (i) işverenin, çalışanın
kullanımına sunduğu iletişim araçlarının ve içeriklerinin incelenmesinin haklı olduğunu gösteren
meşru gerekçelerinin olması, (ii) işverenin iletişimi
denetlemesini şeffaf bir şekilde gerçekleştirmesi ve
çalışanları bu konuda önceden bilgilendirmiş olması, (iii) iletişimin incelenmesi şeklinde yapılan müdahalenin ulaşılmak istenen amaç için elverişli
olması, (iv) aynı amaca daha hafif bir müdahale ile
ulaşılmasının mümkün olmaması, (v) söz konusu
inceleme doğrultusunda elde edilen verilerin amaçla sınırlı olması ve (vi) bu müdahalenin çalışan üstündeki etkisi ve sonuçları ile işverenin menfaatinin
adil şekilde dengeli olması.
Anayasa Mahkemesi somut olayda yukarıda belirtilen hususlara ilişkin değerlendirme yapmış ve şu
sonuçlara ulaşmıştır:
• İşveren, işyerinde yaşanan sorunlar ve kendisine sunulan şikayet dilekçeleri doğrultusunda yürüttüğü disiplin soruşturması kapsamında somut delil
elde etmek amacıyla kurumsal e-posta hesabını in-
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celediğini belirtmiş olup, bu durumda kurumsal eposta hesabının iletişim akışına ve içeriğine erişilecek şekilde kullanıma sunulmasının somut olayda
işyerinin yönetimi bakımından meşru bir menfaat
teşkil ettiği, ayrıca hedeflenen amacı sağlamaya elverişli bir yöntem olduğunu söylenebilir.
• Bununla birlikte, e-posta hesabı üzerinden yapılan iletişimin denetlenebileceğine ve iletişim araçlarının kullanım koşullarına ilişkin olarak önceden
tam ve açık bilgilendirme yapılmadığı hallerde, çalışanlar temel hak ve özgürlüklerinin işyerinde de
korunacağı yönündeki haklı beklentiyle çalıştığından, işverenler de bu çalışanların e-postalarından
kişisel yazışmalar yapabileceğini öngörebilecek durumdadır.
• Ayrıca uyuşmazlığı inceleyen mahkemeler de
çalışana bu yönde bir bilgilendirme yapılıp yapılmadığını tartışmamış olup, başvurucunun kendisi alenileştirmediği halde onun rızası alınmadan ve
önceden bir bilgilendirme yapılmadan e-posta içeriklerine erişilmiştir.
• Buna ek olarak; aynı amaç doğrultusunda tanıkların dinlenilmesi, işyeri kayıtları ile yürütülen
projelerin sonuçları gibi daha hafif diğer araçlar da
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mevcut olduğu halde e-posta içeriklerinin incelenmesi uygun olmamıştır.

Açık rızaya başvurulduğu takdirde
çalışanın rıza vermemesi durumunda e-postalar incelenemeyecektir.
• Son olarak, e-posta hesabı incelenirken trafik
bilgisi ile yetinilmeyerek işveren tarafından belirsiz
içeriklere erişilmesi ve iddialarla sınırlı bir denetim
yapılmaması de amaçla sınırlılık ilkesine aykırılık
teşkil etmektedir.
Tüm bu nedenlerle, derece mahkemelerinin Anayasal güvenceleri gözeten özenli bir yargılama yapmadığı ifade edilerek Anayasa Mahkemesi
tarafından başvurucunun kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ve 10.000 TL manevi tazminata
hükmedilmiş, ayrıca dosya yeniden yargılama yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilmiştir.
Kararın değerlendirilmesi bakımından (Anayasa
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Mahkemesinin de karar metninde belirttiği üzere)
öncelikle kişisel verinin korunmasını isteme hakkının ileri sürülebilmesi için korunması gereken bir
kişisel verinin olup olmadığı tespit edilmelidir. Bilindiği üzere kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanununda (“KVKK”) kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmakta olup isim, soy isim, e-posta adresi ve e-posta hesabındaki yazışmalar kişisel veri
addedilmektedir. Kararda üstünde durulan “önceden tam ve açık bilgilendirme” ise, KVKK’nın
10.maddesinde düzenlenen ve veri sorumlularına
yüklenen aydınlatma yükümlülüğüne karşılık gelmektedir. Daha önceki yazılarımızda da değindiğimiz üzere aydınlatma yükümlülüğü uyarınca veri
sorumluları (ki şirketlerin kendisi veri sorumlusu
sayılmaktadır), kişisel verisini işlediği her gerçek kişiye karşı aydınlatma yapmak ve ilgili maddede belirtilen asgari hususlar hakkında2 bilgilendirme
yapmakla yükümlüdür. Bu kişiler kendi çalışanları,
müşterileri veya iş ortaklarının yetkili kişileri olabilir.
KVKK’daki başka bir kavram ise, kişisel veri işle-

[2] Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi
amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’nın 11 inci maddede sayılan diğer hakları.
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me faaliyetinin hukuka uygunluk nedenlerinden biri olan “açık rıza”dır. Eğer KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk nedenlerinden
hiçbiri mevcut değil ise, kişisel veri işleme faaliyeti
için ilgili kişinin açık rızası alınmalıdır. Anayasa
Mahkemesi de, kararına hükmederken başvurucunun rızası alınmadan ve önceden bir bilgilendirme
yapılmadan e-posta içeriklerine erişilmesi iddialarının mahkemelerce karşılanmadığını belirtmiştir.
Kanaatimizce, işverenin çalışanlarına tahsis ettiği
kurumsal uzantılı e-posta hesaplarının işverence denetlenebileceğine ve içeriklerine erişilebileceğine
yönelik çalışanlardan açık rıza alınması, işyerinde
görülen işin ve gerektiğinde çalışanların denetlenebilmesi bakımından uygun düşmemektedir. Nitekim, KVKK’nın 5/2 maddesinde yer alan “bir hakkın
tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartları -somut olayın
özelliklerine göre değerlendirilmek koşuluyla- mevcut olabilecektir. Kaldı ki, açık rızaya başvurulduğu
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takdirde çalışanın rıza vermemesi durumunda epostalar incelenemeyecektir. Bununla birlikte, veri
sorumluları, veri işleme şartı ne olursa olsun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmelidir.
Sonuç olarak; Anayasa Mahkemesi, söz konusu
kararıyla işverenlerin çalışanlarına tahsis ettiği kurumsal uzantılı e-posta adreslerini keyfi olarak incelemeyeceğinin ve bu tür uyuşmazlıklarda
mahkemelerin hangi hususları denetlemesi gerektiğinin altını çizmiştir. Dolayısıyla işverenlerin de herhangi bir durumda çalışanların e-posta hesaplarını
incelemesi söz konusu olduğunda bu hususları dikkate almaları gerekmektedir.
Önemli olarak, işverenler çalışanlarına işyerinde
e-posta hesaplarını kullanırken hangi sınırlamalara
dikkat etmeleri gerektiği ve bu hesapların işverence
incelenebileceği konusunda önceden bilgilendirme
yapmalıdır. Bu bilgilendirme, KVKK’nın 10.maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğüne uygun
yapılmalı ve bu husus gerektiğinde işverence ispat
edilebilmelidir. Aksi takdirde e-posta hesaplarının
incelenmesinde elde edilen veri ve bulgular mahkemelerde delil olarak kullanılamayacaktır. FD

RÖPORTAJ

LOKASYON ANALİTİĞİ FD RÖPORTAJ
RÖPORTAJ
MAPTRIKS CEO’SU AKGÜN KARLIBEL

Doğru ürün, doğru müşteri,
doğru lokasyon
Konumun gücünün yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu biliyoruz ve bu fırsatları
yakalayabilmeleri için doğru soruları sorarak ilerliyoruz. “Hedef kitlem nerede?”
“Daha karlı mağazaları nerede açmalıyız?”, “Hangi pazara girmeliyim?” gibi sorular ile
hedef kitlelerine hitap edebilecek doğru lokasyonlarda konumlanmalarını ve bu
lokasyonlarda da doğru ürün grupları ile bulunmalarını sağlamak üzere harita ve
analiz gücümüzü kullanıyoruz.
okasyon analitiği konusunda Türkiye’de 10
yıldır hizmet veren sektörün öncü firmalarından Maptriks, Türkiye’nin yanı sıra İngiltere
ve Hollanda ofisleri ile 150’den fazla yerel ve global
ölçekli kurumsal müşteri ve 400’den fazla markaya
iş analiği çözümleri sunuyor. İşletmelerin konumdan
bağımsız düşünülemeyeceği fikri ile yola çıkan Maptriks, yatırımcılara ve işletmelere belirli soruları sorarak lokasyon değerlendirmesi ve analiz imkanı
sunuyor. Maptriks CEO’su Akgün Karlıbel, dünyada
her yıl %15 büyüme ile yüksek potansiyele sahip lokasyon analitiği sektörü için Türkiye’de sektör potansiyelinin her zaman yüksek ancak farkındalığının
düşük olduğunu ancak pandemi ile birlikte lokasyon
analitiğinin önemini gösterdiğini belirtti.

L

Maptriks, 2009 yılında iş dünyasında lokasyon
ile veri analitiğini bir araya getirebilme hedefiyle
kuruldu. Maptriks’in yola çıkış hikayesini, hedeflerini ve hizmet verdiği alanları anlatır mısınız?
Maptriks olarak 10 yılı aşkın süredir sizin de bahsettiğiniz üzere lokasyon ile veri analitiğini bir araya
getirerek işletmelerin sürdürülebilir başarı sağlaması
adına çözümler ve çalışmalar yürütüyoruz. Bizim
yolculuğumuz kendi harita motorumuzu yazmamız
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ile başladı. Aslında oyun motoru olması üzerine yola
çıkılmış fakat sektördeki ihtiyaçların farkına varılması ve o dönemki ve hala bizlerle olan ekip arkadaşlarımın öngörüsü ile şu an Türkiye’de lokasyon
analitiği konusunda hizmet veren sayılı teknoloji firmalarından biri olmamız yolu şekillendirdi. Sayılı
firmalardan biriyiz diyorum hatta tecrübemizi de
göz önüne alırsak 10 yıldır bu işi yapan öncü firmayız.

Sektöründen bağımsız olarak tüm
firmalar şube sayısını arttırmak
için yer seçim analizine ihtiyaç duyar. Bazı sektörler rekabetin olduğu
alanlardan beslenirken, bazıları
rakibin olmadığı alanları seçerek
pazara hakim olmak ister. Dolayısıyla sektörel dinamikler burada
önem kazanır ve analizlerimizi
şekillendirir.
Yolculuğumuzun en başında fark edilen nokta işletmelerin konumdan bağımsız düşünülemeyeceği
konusuydu. Şu an baktığımızda da görüyoruz ki işletmeler için birçok parametre başarı kriteri olarak
sayılabilir. Hatta bu kriterler sektör özelinde ayrışa-
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rak farklılaşabilir. Fakat bütün sektörlerde etkili olan
ana kriter lokasyondur. Lokasyon analitiğini işinin
temeline alan bir şirket olarak bizim sürdürülebilir
başarı için mottomuz “Doğru ürün, doğru müşteri,
doğru lokasyon” üçlüsüdür. Maptriks’in en büyük
katkısı işletmelere lokasyona dair tüm dinamikleri
değerlendirme ve analiz etme şansı sunuyor olmasıdır. Konumun gücünün yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu biliyoruz ve bu fırsatları yakalayabilmeleri
için doğru soruları sorarak ilerliyoruz. “Hedef kitlem
nerede?” “Daha karlı mağazaları nerede açmalıyız?”,
“Hangi pazara girmeliyim?” gibi sorular ile hedef
kitlelerine hitap edebilecek doğru lokasyonlarda konumlanmalarını ve bu lokasyonlarda da doğru ürün
grupları ile bulunmalarını sağlamak üzere harita ve
analiz gücümüzü kullanıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz Pandemi sürecini de göz önüne alacak
olursak lokasyon analitiği “nerede mağaza açmalıyım?” ötesine geçtiğini görebiliriz. Artık yatırımcılar
nerelerde kimlerin yaşadığını ve nelere ihtiyaç duyup hangi ürünleri tercih ettiğini ya da edebileceğini
bilmek istiyor. Bu noktada yatırımcılar için lokasyona dair verileri analiz ederek coğrafi iş zekası konularında sunduğumuz çözümler ile verimliliği
arttırmayı hedefliyoruz. Finanstan perakendeye,
otomotivden tekstile 12 farklı sektörde müşterileri-
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mize sunduğumuz çözümlerde çok katmanlı verileri
analiz ederek şirketlerin doğru kararları almalarına
destek oluyoruz. Özellikle perakende sektöründe perakende noktaları için erişim alanı hesaplamasından, satış noktası zenginleştirmeye kadar uçtan uca
çözümler sunuyoruz.
Türkiye, İngiltere ve Hollanda ofisleriniz ile
150’den fazla yerel ve global ölçekli kurumsal
müşteri ve 400’den fazla markaya iş analiği çözümleri sunan Maptriks’in danışmanlık hizmeti
süreçleri hakkında bilgi alabilir miyiz?
Maptriks olarak 12 farklı sektörde sunduğumuz
çözümlerin hepsi sektörlere göre özelleşiyor. Maptriks çözüm ortakları dilerlerse sistem üzerinde kendi analiz ve çalışmalarını yapabilirken dilerlerse
terzi usulü dediğimiz danışmanlık çözümlerimizden
yararlanabilir. Burada tamamen müşteriyi anlama,
o sektöre ve soruna odaklanma, soruna özgü veri parametrelerini belirleme ve analiz yöntemlerinin ortaya konması şeklinde tamamen özelleşmiş bir akış
üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her sektör
için uyguladığımız çözümlerin bazı noktaları ortaklaşsa dahi, sektörlerin kendi dinamiklerinden dolayı
farklılaşmaların olması kaçınılmaz ve mecburi kalıyor. Örneğin; sektöründen bağımsız olarak tüm firmalar şube sayısını arttırmak için yer seçim
analizine ihtiyaç duyar. Bazı sektörler rekabetin olduğu alanlardan beslenirken, bazıları rakibin olmadığı alanları seçerek pazara hakim olmak ister.

Dolayısıyla sektörel dinamikler burada önem kazanır ve analizlerimizi şekillendirir. Ayrıca her sektörün temel ihtiyacı farklı olabilir. Örneğin; FMCG
sektöründe yeni dağıtım kanalları bulmak ve bu kanallardaki dağıtım ağını optimize etmek önemli
iken, evlere servis yapan yeme içme sektörü firmaları için şube dağıtım bölgelerinin oluşturulması
önemlidir. Bu nedenlerden ötürü sektör özelinde değişen ve özelleşen çözümlerimiz ile müşterilerimize
maksimum faydayı sağlamak için çalışıyoruz. Teknolojik ve sektörel gelişmeleri takip ederek sektöre
özgü ihtiyaç duyulabilecek konular için çözümler
üretiyoruz, böylece kendimizi sürekli yenileyerek çözümlerimizi şekillendiriyoruz.
Hangi sektörlerde, hangi somut sonuçlar elde
etmeyi hedefliyorsunuz? Örnekler misiniz lütfen..
Bizim temel amacımız çözüm ortaklarımızın sorunlarına somut faydalar getirebilmek. Ölçümleyebileceğimiz yararları ortaya koymak oluyor. Yani size
her müşteri için %20 karlılık, ya da mevcut maliyetlerin %5 azaltılması gibi paket hedeflerden bahsedemeyiz. Fakat şu var her bir çözüm ortağımız için
gerçekleştirdiğimiz çalışma sonucunda sağlanılan
faydayı onların ölçümlediği değerler üzerinden gözlemlemek bizim için varılmak istenen hedeftir. Örnek vermek gerekirse işletmelerin doğru lokasyonda
bulunmaları hem rekabet ortamını yakalayabilmeleri hem de doğru hedef kitleye dokunabilmeleri açı-
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sından oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Müşterilerimizden olan zincir marketlerden biri açılan mağazaların %30’nun kapanması üzerine süreci
Maptriks ile birlikte yer seçim çalışmalarını yürütmeye başladı. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda mağaza kapanma oranını %2’ye kadar
düşürmeyi başardık. Kritik karar lokasyonda doğru
konumda bulunmak ve hedef kitle için ulaşılabilirliği
sağlamaktı. FMCG sektöründe bir müşterimiz ile
yaptığımız ürün planogram çalışmamızda ise “hangi
ürünü, hangi noktada konumlandırmalıyım?” sorulara yaptığımız segmentasyon çalışmaları ile yanıtlar
bulduk ve nihai sonuç olarak müşterimiz satışlarda
%7 artış sağladığını iletti. Bunların tümü aslında bizlere işletmeler için konumun ve hedef kitle analizinin önemini göstermektedir. Bizim için varılan hedef
çözüm ortağımızın sağladığı ve sağlayacağı fayda
olarak şekillenmektedir.
Danışmanlık verdiğiniz akaryakıt, bankacılık &
finans, eğitim, FMCG, gayrimenkul, medya, otomotiv, perakende, sağlık, sigorta, telekomünikasyon, kamu sektörlerinden odaklandığınız
sektörler hangileridir?
Doğru kelime odaklanma mı emin değilim. Ama
yoğun çalıştığımız ve çözüm ortakları portföyümüzün daha geniş olduğu dolayısıyla farklı sorunları
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gözlemleyerek tecrübemizi genişlettiğimiz sektörlerin başında FMCG, bankacılık, perakende ve akaryakıt geliyor. Son 5 yıldır dokunduğumuz ve
özelleşmiş çözümler sunduğumuz diğer bir sektör de
kamu. Özellikle ağırlıklı şehir planlama ve harita
mühendislerinden oluşan ekibimizle kamu özelinde
çalışmalar yürütmek onlarla bir ekip olmayı ve mesai arkadaşlığı yapmamıza imkan tanıdı. Kamu özelinde yaptığımız projelerin bizim tarafımızda da ayrı
bir motivasyonu oluyor. Çünkü gün sonunda üzerinde çalıştığımız proje kamusal yarara hizmet etme ve
bizlere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesinde bir yol
açma görevi görüyor.
Lokasyon analitiği sektörünün Türkiye’de ve
dünyada potansiyeli nedir? Maptriks’in global
pazardaki hedeflerinden bahseder misiniz?
Lokasyon analitiği dünyada her yıl %15 büyüme
ile yüksek potansiyele sahip bir sektör olarak dikkatleri üzerinde toplamıştır. Teknolojimizin ve 10 yıllık
tecrübe ile sahip olduğumuz uzmanlığımızın yurtdışında rekabet edebilir hatta pazara yön verebilir olduğunu gördüğümüz için ana odağımızı dünyadaki
%15’lik büyümenin yarısını Amerika ile paylaşmakta
olan Avrupa ülkeleri olarak belirledik. İngiltere’de
bulunan ofisimiz ile Türkiye’de de çalıştığımız uluslararası bir firmanın Londra projesi için iş birliğimize

LOKASYON ANALİTİĞİ FD
devam etmekteyiz. Hedefimiz ciromuzun %30’unu
yurtdışından sağlamak. Aynı zamanda yurtdışındaki
pazar araştırmalarımızda gördük ki bu hedef; verdiğimiz hizmet ve danışmanlığın aynı kalitede ve rakipsiz olarak devam edeceği bir ortamda Türkiye
hedeflerimizden daha hızlı yakalayabileceğimiz bir
başarı olarak bizi beklemekte.
Türkiye’de ise sektör potansiyeli her zaman yüksekti fakat farkındalığı düşüktü. Özellikle pandemi
süreci hepimizin yakından takip ettiği üzere perakendeden bankacılığa havacılıktan medyaya bütün
sektörleri etkiledi. Burada küçülen pazar payları
ekonomik daralmalar ve plansız ilerleyen süreçler
birçok şirket için öngörülemez bir durumdu. Dünya
devleri olarak adlandırdığımız firmaların birçoğu
ekonomik küçülme rakamlarını açıkladılar. Bizim bu
süreç içerisinde gördüğümüz ise; çalıştığımız 12 sektörde ve perakende özelinde hali hazırda dijitalleşmeyi başarmış ve güçlü alt yapılara sahip firmalar
ya da hızlı geçişi başarıyla gerçekleştirebilenler yola
devam etti. Bu yolculukta biz, hizmet verdiğimiz yazılım ürünlerimiz ile müşterilerimizin kendi pazarlarında sahaya hakim olarak aktif planlama
yapabilmeleri için her zamankinden daha çok çalıştık. Mevcutta da geniş bir potansiyeli olan lokasyon
analitiği pandemi ile birlikte büyüyerek ve önemini
gösterdi. Farkındalığımız aslında bu süreçle birlikte
daha da arttı. Konumun gücünü önemsiyor ve konuma dair tüm verilerin analitik yaklaşımlar ile anlamlı
sonuçlar üretmesinin sektör için temel yapı taşlarını
oluşturduğunu görüyoruz. Günümüzde en büyük
trendlerden olan internet alışverişleri ve e-ticaret sitelerinin kullanımının artması dışarıda sektörü etki-

liyor olarak gösterse de aslında tüketici ve talep gittikçe büyüyor. Dolayısı ile artan talebe stock-out olmadan cevap verebilmek doğru depolama
sistemlerini kullanmak, ürün planogramı yapabilmek, müşteriyi ve hedef kitleyi doğru tanımak, müşteri hedef kitlesini segmente edebilmek oldukça
kritik önem taşımaktadır. Esasında biz işletmelere
ellerindeki verilerin kıymetli olduğunu ve işlenmemiş birer madene sahip olduklarını söylüyoruz. Bu
madeni işleyebilmek ve kullanılabilir hale getirmek
için de Maptriks olarak her zaman 10 yıllık tecrübemiz ile başarıya ulaşmaları için danışmanlık veriyoruz.

“Geocoder” ürünü ile KVKK kurallarına uygun olarak aldığımız müşteri adreslerini düzenleyerek,
koordinat verisini üretiyoruz. Bu
sayede de müşterilerinin nerelerde
yoğunlaştığını harita üzerinde görebilmelerini ve analizler yapabilmelerini sağlıyoruz.
Maptriks’in makine öğrenmesi & yapay zeka ile
desteklenen lokasyon analitiği ürünleri hakkında
bilgi alabilir miyiz?
Biz Maptriks olarak büyük veriyi kullanarak çalışmalar yapmaya 2009 yılında başladık. O zamandan
beri de çalıştığımız firmalar ve katma değer yaratacak diğer çalışmalarımız için projelerimizi geliştirmek adına büyük veriyi kullandığımız ürünler
geliştirmeye başladık. Bu ürünlerimizle birlikte finans sektöründen, gıda sektörüne; kamu sektöründen FMCG sektörüne kadar geniş bir yelpazede
destek veriyoruz. Bunları sizlere anlatmak isterim
elbette. Bir örnek üzerinden anlatabilirim. Örneğin;
siz paket servis yapan bir restoran firmasısınız ve
Türkiye’nin her yerinde müşterileriniz var. Paket servis yapmanızdan dolayı da müşterilerinizin adres
bilgisi sizde mevcut. Bu müşterilerin adreslerini düzenli bir yapıda, doğru koordinatlarla görmek istediğinizde birçok sorunla karşı kaşıya kalınıyor.
Birincisi çok fazla müşteri adresi var, ikincisi müşterilerin birden çok adresi olabilir, üçüncüsü bu adresler yazım hataları ve kısaltmalardan dolayı eksik
girilmiş olabilir, dördüncü ve en önemlisi bu adres-
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lerin karşılığındaki koordinatı otomatik olarak bilecek bir sisteminiz olmayabilir. İşte biz bu noktada
müşterilerimizin tüm bu sorunlarını çözüme kavuşturacak bir ürün olan “Geocoder” ürününü oluşturduk. KVKK kurallarına uygun olarak aldığımız
müşteri adreslerini düzenleyerek, koordinat verisini
üretiyoruz. Bu sayede de müşterilerinin nerelerde
yoğunlaştığını harita üzerinde görebilmelerini ve
analizler yapabilmelerini sağlıyoruz. Firmanın müşteri arttıkça bu havuzda verilerden makinenin öğrenmesi artıyor ve adresleri doğru koordinata
ataması giderek iyileşiyor. Tam olarak veriyi lokasyon olarak görmeyi sağlıyoruz aslında. Tabi bu noktadan sonra yine aynı örnekle devam edelim. Biz
paket servis yapan firmaya analizlerinde kullanabileceği bir lokasyon verisi verdik. Fakat müşteri artık
şu soruyu soruyor. Ben müşterilerimin nerede yoğunlaştığını gördüm, nerede yoğunlaşmadığını da
artık görüyorum. Peki buralardaki müşteriler için en
doğru lokasyonu seçebilir miyim? İşte bu noktada
da çözüm sunan ürünümüz “Expansion Manager”
Bizler bu ürünümüz sayesinde hem müşteri verisini
hem de Maptriks’in ürettiği demografik ve diğer rekabet unsuru olabilecek markaların bilgisi gibi verileri analiz eden, bu lokasyonları skorlayan bir
modelleme aracına sahip oluyoruz. Bu modelleme
aracı birçok istatistiki ve coğrafi yöntemleri kullanarak algoritmalar geliştirdiğimiz bir yapay zeka ürünüdür. Yeni şubelerini doğru lokasyonlarda açarak
şube ağını genişleten örnek restoran firmamız üzerinden giderek ürünlerimizi anlatmaya devam edebiliriz. Firma, zamanında paket servis yapma
konusunda zorluk yaşamamak için analitik yöntemlerle devam etmek istediğinde bizler dağıtım ağı op-
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timizasyonu konusunda “Lead&Sales Manager” ürünümüz ve dağıtım yaparken optimum süre ve minimum mesafe, yakıt koşulunu sağlamasına destek
olacak “Route Manager” ürünümüz ile destek veriyor oluyoruz. İki ürünümüz de hem yapay zeka, hem
de makine öğrenmesini kullanarak çözümler üretmemize destek oluyor. Çözüm odaklı bir firma olarak bizler firmalara bütüncül bir yaklaşım sunmaya
çalışıyoruz.
2020 yılı Maptriks için nasıl geçti? Şirketinizin
2021 hedefleri arasında neler var?
Tüm zorluklara rağmen 2020 yılını büyüme ile kapatıyoruz. 2020 yılını bir geçiş dönemi, kendi içimize
döndüğümüz,
değerlendirmelerimize
yoğunlaştığımız ve iyileştirmelere odaklandığımız
verimli bir süreç olarak ele alıyoruz. Kendi iç sistemlerimize ve iş akışlarımıza dair birçok iyileştirmeyi
yaparak daha güçlü bir şekilde 2021’e ve sonrasına
giriş yapacağımızı söyleyebilirim. 2021 yılında ise
temellerini attığımız yurtdışı pazarına daha köklü ve
kapsamlı bir şekilde çözümlerimizi sunmaya devam
edeceğiz. Ciromuzun büyük kısmını yurtdışında kazanmak gibi bir hedefimiz var. Yurtdışında görüştüğümüz müşterilerimizin geri dönüşleri ve yaptığımız
projelerin nihai sonda sağladığı katkıları gördüğümüzde de bu hedefimizi çok sağlam bir şekilde gerçekleştireceğimizi söyleyebiliriz. Akademik iş
birlikteliklerimiz, kendi geliştirdiğimiz literatüre geçen model ve çözümlerimiz ile sektöre akademik
yönden de katkılar sunmaya devam edeceğiz. Teknolojik gücümüz, veri gücümüz ve danışmanlık gücümüz ile birlikte lokasyon analitiğinin gücünü
işletmeler ile buluşturmaya devam edeceğiz. FD

DOSYA:

FINTECH
Değişen ve değişmekte olan Dünya düzeni içerisinde Finansal Hizmetlerde
de her geçen gün hızlı dönüşümler yaşanmakta. Bunların en başında fintech
ekosistemi geliyor. Pandemi ile birlikte artan e-ticaret, ödeme hizmetleri
sunan fintech sektöründe de hızlı sıçramalar yarattı. Ancak unutmamak
gerekir ki fintech ekosisteminde artık sadece ödeme sistemleri ile ilgili oyuncular yer almıyor. Regtech, Insurtech gibi daha bir farklı alana hizmet sunan
fintech firmaları sektörde yerini almaya başladı. Güçlü bankacılık alt yapısı
ile teknolojik yenilikler getiren fintechlerin işbirliğini önümüzdeki dönemde
daha da fazla hissedeceğiz. Bu sayıdaki dosya konusunda her geçen yıl
büyüyerek ve ek yatırımlar alarak gelişen fintech ekosistemini ele aldık. Bu
anlamda öncelikle Deloitte Ortağı ve Risk Danışmanlığı Lideri Cüneyt Kılar,
Türkiye’nin finansta dijital dönüşüm süreçleri, Türkiye’nin fintech pazar
büyüklüğünü ve dahası ile ilgili değerlendirmelerini sundu. Araştırmalara
göre; Türkiye’de 200’ün üzerinde ve toplam piyasa değeri tahmini 15-16 milyar dolar olan fintech şirketi bulunuyor. Sektörün önde gelen firmalarına
“fintech sektörüne getirdiği yenilikleri, önümüzdeki yıllar için hedeflerini ve
ürünlerinin Türkiye’de neleri değiştirdiğini” sorduk.
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Deloitte ortaği ve rİsk Danişmanliği lİDerİ Cüneyt kirlar

Fintech’ler için başarı
kazan kazan ortamı
yaratabilmekte saklı
Ülkemizde büyük IT ekipleri olan bankalarla işbirliği imkanı ﬁntech’ler
açısından sınırlı olsa da özellikle orta ve küçük ölçekli bankalara sağlayacakları
avantajlarla büyüme fırsatları yakalayacaklardır. Önümüzdeki dönemde
özellikle ﬁnans kuruluşlarını tamamlayıcı hizmetlerle destekleyen ve çeviklik
kazandırıcı avantajlar sağlayan ﬁntech’lerin öne çıkacağını öngörüyoruz.

T

ürkiye’de ödeme hizmeti ve e-para kuruluşları ile görünür hale gelen fintech

dünyasında

farklı

alanlarda hizmet veren fintech’ler

1.108 fonksiyonunu inceleyerek bu araştırmaya
katkı sağladık. Genel bakış ve bilgilendirme içeriğine ulaşılan “bilgi toplama”,
müşterilerin bir ürün ya da hizmet

sektörde yerini aldı. Özellikle

etrafında geçirdiği tüm dene-

regtech, insurtech, global para

yimleri kapsayan “kullanıcı ka-

transfer hizmetleri, borç verme

tılımı”, hesabın yönetildiği ve

alanındaki yatırımlar ön plana

transfer hizmetlerini içeren

çıkmaya başladı. Deloitte Or-

“günlük bankacılık”, krediler,

tağı ve Risk Danışmanlığı Lide-

tasarruflar ve sigorta gibi ek

ri Cüneyt Kırlar; “Türkiye’de

ürün ve hizmetlerin dahil oldu-

fintech’lere yatırım yıllar boyunca
tutar bazında da değişse de yatırım
alan firma sayısının her yıl arttığını
gözlemliyoruz. Bu da fintech firmalarına ya-

ğu “ilişkilerin geliştirilmesi” ve
son olarak da “hesap kapatma” başlıklarında Türkiye, toplam altı başlıktan beşinde lider olarak ilk sırada yer aldı.

tırımcıların ilgisinin bir göstergesi olmakla beraber,

Türkiye, mobil ve internet bankacılığı fonksiyonla-

yatırımın henüz potansiyelinin çok altında olduğu-

rında sunmuş olduğu hizmetlerin çeşitliliği, ulaşı-

nu söyleyebiliriz” diyor.

labilirliği ve elde etmiş olduğu skor ile dijital
şampiyonlar arasında yer almayı başardı. Araştır-

Türkiye’nin finansta dijital dönüşüm süreciyle
ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?

manın detaylarını incelediğimizde Türk Bankaları’nın pek çok alanda şampiyonlar arasında yer

Deloitte olarak bankacılık sektörünün dijital ye-

almasına rağmen online müşteri kabulü, diğer ban-

tenekleri ve işlevleri ile piyasa durumunun kapsam-

ka hesaplarının birleştirilmesi ve fintech ekosistemi

lı bir analizinin yapıldığı Dijital Bankacılık

ile ilişkiler açısından gelişime açık noktalar oldu-

Olgunluğu Araştırması 2020’yi yayınlandık. Bu

ğunu gözlemliyoruz.

araştırmaya 39 ülkeden bankalar katıldı. Türki-

Bankacılığa ek olarak sigortacılık, ödeme hizmeti

ye’den de aktif büyüklüğüne göre ilk 8 bankanın

ve e-para kuruluşları ve diğer finansal kurumlarda
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hem verimlilik ve risk yönetimi, hem de müşteriye

met sunan fintech’ler sektörde yerini aldı ve bir

sunulacak değeri artırmak üzere dijitalleşmeye

farklılaşma getirdi. Özellikle regtech, insurtech,

önemli bütçeler ayrıldığını görüyoruz. Elbette fin-

global para transfer hizmetleri, borç verme alanın-

tech’ler de ortaya koydukları tamamlayıcı değer

daki yatırımlar ön plana çıkmaya başladı. Türki-

önerileri ile bu finans kurumlarına rekabet avantajı

ye’de 200’ün üzerinde ve araştırmalara göre de

ve çeviklik sağlıyorlar. Finans sektörü özellikle bu-

toplam piyasa değeri tahmini 15-16 milyar dolar

lut bilişime, büyük veriye yatırım yaparken bir yan-

olan fintech şirketleri bulunuyor.

dan da regülasyonlara uyum için çözüm arayışı

Fintech ekosistemi elbette önümüzdeki dönemde

içinde. Bunlara ek olarak yeni regülasyonların da

büyüyecek ve ek yatırımlar alacaktır, ancak Türki-

önünü açtığı açık bankacılık ve uzaktan müşteri

ye’de fintech’leri diğer ülkelerden farklı değerlen-

edinimi, önümüzdeki dönemde dijital dönüşümün

dirmemiz doğru analiz yapmamız açısından

önemli konuları olacaktır.

önemlidir. Fintech’lerin hızlı gelişim gösterdiği ülkelerdeki dijital bankacılığın olgunluğu ve müşteri

Türkiye’nin fintech pazarının büyüklüğü ne-

deneyimi ile Türkiye’deki dijital bankacılığın olgun-

dir? Gelecekte büyüme potansiyelini nasıl görü-

luğu ve müşteri deneyimi çok farklıdır. Doğal ola-

yorsunuz?

rak olgunluğun düşük olduğu ülkelerde fintech’ler

Türkiye’de fintech’ler öncelikle ödeme hizmeti ve

ortaya koydukları çözümlerle ve değer önerileriyle

e-para kuruluşları ile görünür hale geldi. Halen fin-

pek çok boşluğu hızla doldururken Türkiye gibi ol-

tech dünyasında bu alanda değerli oyuncular yer

gunluğun yüksek olduğu bir ortamda değer önerisi

almakla beraber son dönemde farklı alanlarda hiz-

yaratmak fintech’ler için daha güç olabilmektedir.
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Özellikle ülkemizin önde gelen büyük bankaları sa-

hem tüketiciye ulaşan hizmet kalitesinin iyileşme-

hip oldukları müşteri deneyimi ve teknoloji birikimi

sine hem de tüketiciye yansıyan maliyetin düşme-

ile ortaya koydukları fintech vizyonunu sınır ötesi-

sine katkı sağladılar. Bununla beraber fintech’ler

ne taşımışlardır. Özellikle Avrupa’da faaliyet göste-

sundukları hizmetlerle finansal kapsayıcılığın art-

ren

masını, finansal hizmetlere çeşitli sebeplerle ulaşa-

bazı

bankalarımızın

fintech’ler

kurarak

bulundukları pazara katma değer sağlayıp öncü rol

mayan kesime bir alternatif yaratılmasını ve kayıt

de üstlendiklerini gözlemliyoruz. Bu anlamda ge-

dışı ekonominin azaltılmasını sağladılar.

nelleme yapmaktan kaçınarak, ülkemizde büyük IT

BDDK tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2021’de

ekipleri olan bankalarla işbirliği imkanı fintech’ler

tüm maddeleri ile yürürlüğe girecek “Bankaların

açısından sınırlı olsa da özellikle orta ve küçük öl-

Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetle-

çekli bankalara sağlayacakları avantajlarla büyüme

ri” yönetmeliğiyle beraber “Açık Bankacılık” kavra-

fırsatları yakalayacaklardır. Önümüzdeki dönemde

mı bankacılık mevzuatımızda yerini almıştır.

özellikle finans kuruluşlarını tamamlayıcı hizmet-

Bununla ilgili ek düzenlemelerin gelmesiyle bera-

lerle destekleyen ve çeviklik kazandırıcı avantajlar

ber buradaki oyun alanı da netleşecektir. Bankala-

sağlayan fintech’lerin öne çıkacağını öngörüyoruz.

rın

sunacakları

API’lerden

faydalanarak

Fintech’ler için başarı kazan kazan ortamı yarata-

fintech’lerin inovatif iş modelleri ile pazara çıka-

bilmekte saklıdır diyebiliriz.

caklarını ve hem tüketicinin deneyimini artırırken
hem de finansal kuruluşlara katma değer sağlaya-

Fintech Türkiye’de neleri değiştirdi ve gelecekte neleri değiştirecek?

caklarını öngörmek mümkündür. Özellikle bankalarla

ilgili

karşılaştırma

hizmetleri,

kredi

Fintech’ler ülkemizde mevzuat gereği mevduat

değerlendirme, risk yönetimi amaçlı müşteriyi ta-

toplayamıyor ve kredi veremiyorlar, dolayısıyla or-

nıma alanlarında önemli yenilikler getireceğini dü-

taya koydukları iş modelleriyle temelde bankaların

şünebiliriz. Tüm bunlar doğal olarak finansal

komisyon gelirlerinden pay alma gayretindeler. Bu

ürünlerin fiyatlandırmasının tüketici tarafından da-

anlamda fintech’ler özellikle ödeme hizmetleri nok-

ha net ve karşılaştırmalı olarak görülmesini sağlar-

tasında tüketicinin ödeyeceği komisyon gelirlerinde

ken

rekabetin artmasını sağladılar. Böylelikle sektörde

sağlayacaktır.
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alınan

hizmetin

kalitesinin

artmasını
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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapora gö-

uluslar üstü bir noktaya taşıyarak tanımış olacak-

re; finans otoriteleri ve G20, dijital paraların

lardır. Bunun sonucu olarak da kripto paraların gü-

standartlarını belirleyecek. 2022’nin sonunda

ven ortamında hızla yaygınlaşmasını ve banka

G20 üyeleri IMF, Dünya Bankası ve BIS düzenle-

erişimi olmayanlar için ve uluslararası ödemeler

yici stablecoin çerçevelerinin, CBDC tasarımla-

için önemli bir alternatif olmasını bekleyebiliriz.

rının, teknolojilerinin ve deneylerinin araştırma

Önümüzdeki dönemde bu konudaki gelişmeleri

ve seçimini tamamlamış olacak. Bu konudaki

hep beraber ilgi ile takip edeceğiz. FD

görüşlerinizi alabilir miyiz?
Blok zincir tabanlı kripto paraların isimlerini çokça duysak da günlük kullanımda çok da yaygın olamadıklarını görüyoruz. Bununla beraber bu kripto
paraların kanun dışı işlerde kullanılması, bu paraların değerindeki yüksek dalgalanmaların yatırımcıları zor durumda bırakması bunların itibarını
ciddi olarak etkilemiştir. Elbette ki buradan çıkarılacak derslerle güven verici blok zincir tabanlı dijital paranın standartlarının oluşturulması bizlere
yeni kapılar açacaktır. Dünyadaki belli başlı finans
otoritelerinin kripto paralarla ilgili sağlam yasal bir
çerçeve doğrultusunda standartları belirlemesi
kripto paralarla ilgili soru işaretlerini en aza indirecek ve bunlara ilgiyi artıracaktır. Bununla beraber

Ö

B a n k a la r v
e fi n te c h ’l e
r
a r a s ın d a k i
g ü v e n il iş k
is
i
g ü ç le n e c e k
nümüzdeki

dönemde ba
nkalar ve fi
ntech’ler aras
ında güven
il
iş
ki
si
n
in
leneceğini, ba
güçnkaların stra
tejisinin bir pa
rçası
olarak fintech
’ler ile regüla
syonların da
ar
yacağı kapıla
alarla çok daha
fazla işbirliğ
i yapabileceğini d
üşünüyorum
. Fintech’ler
sahip
olduğu çevikl
ikle finans se
ktörüne geti
recekleri inovatif
iş modelleri
ile sektörde
tamamlayıcı bir yol
arkadaşı olac
aklardır.

uluslararası finans otoriteleri bu kripto paraları
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İnİnal Ceo’su Hakan GonCa

Bankacılık sistemi dışında kalan
ve online alışveriş yapan
kitleleri hedefledik

20 binden fazla noktada (D&R, KİM Market, Migros, Pratik İşlem, PTT iş
yerleri, Şok Market, Teknosa ve Vatan Bilgisayar) ön ödemeli kartı ve tüm
akıllı telefonlar için de İninal Cüzdan uygulamasını tüketicilerimize
sunuyoruz.

İ

ninal olarak kurulduğumuz dönemde sahip olduğumuz vizyon ve hedeflerin üzerine her
yıl yenilerini koyarak özellikle dijital
doğanlar (Z kuşağı) ve dijitale adapte
(X,Y kuşağı) olan kullanıcılara sunduğumuz finansal çözümleri ve
bankacılık ürünlerini sürekli geliştirdik. Daha çok bankacılık sistemi
dışında kalan ve online alışveriş
yapan kitleleri hedefleyerek Türkiye’deki lider finansal teknoloji şirketlerinden biri olmayı başardık.
Bugün hem bireysel hem de kurumsal müşterilere temel finansal hizmetleri sağlamak amacı ile hizmet
veriyoruz. İninal olarak kullanıcıların finansal
işlemlere kolayca ulaşmasını sağlıyoruz. Kolay kullanım
özelliklerimiz ve yaygın ağımız ile hayatlarını kolaylaştırıyoruz. 20 binden fazla noktada (D&R, KİM Market, Migros, Pratik İşlem, PTT iş yerleri, Şok Market, Teknosa ve
Vatan Bilgisayar) ön ödemeli kartı ve tüm akıllı telefonlar
için de İninal Cüzdan uygulamasını tüketicilerimize sunuyoruz. İninal kullanıcıları, hesaplarına veya kartlarına
75 binden fazla perakende ve ATM noktalarından bakiye
yükleyebiliyor ve yükledikleri bakiyeleri dünyadaki bütün
fiziki ve sanal alışveriş noktalarında harcayabiliyor.
Kullanıcılarımız evlerinden çıkmadan ve istedikleri saatte 300’den fazla kurumun fatura ödemesini ücretsiz yapabiliyor, tek tıkla oyun kodları ve dijital üyelik kodlarını
satın alabiliyor. Yakın zamanda İninal Plus Hesabı hayata
geçirdik. Bu süreç ile beraber kullanıcılarımız kimliklerini
doğrulayarak ve belgelerini yükleyerek, aylık işlem limit-
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lerini 50 bin TL’ye kadar yükseltebiliyor. Ayrıca İninal
Cüzdan üzerinden 7/24 para transferi ve yükleme işlemi yapılabilen hizmetimizi de
başlattık. Bu hizmetle 7/24 EFT ve ininal Kart’a yükleme yapabilme imkanını kullanıcılarımıza sunuyoruz.
2012’den bugüne 4 milyon kart
kullanıcımıza sunduğumuz güvenli ve güçlü ödeme altyapısını,
Türkiye’de ve global’deki markalar ile yaptığımız işbirliklerinde de
sağlıyoruz. Firmalar, ekstra bir yatırım yapmadan, elektronik para lisansı almadan, operasyonel maliyete
girmeden gelişmiş İninal API'larını kullanarak kendi müşterilerine, çalışanlarına veya
iş ortaklarına hizmet verebiliyor. Gerek kendi ödemelerini yönetmek isteyen gerekse son kullanıcılarına
kendi finansal hizmetlerini sunmak isteyen kurumsal
müşterilerimize ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlerin
olduğu bir dünya sunuyoruz.
2020’de büyüme trendimizi hızlandırarak hem yeni
kullanıcılara ulaşmayı ve yaygınlığımızı artırmayı, hem
de kullanıcılarımızın baştan sona finansal çözümü haline
gelmeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda QR kod ile ödeme
ve döviz alım satımı gibi özellikleri hizmetlerimize ekleyerek kullanıcılarımızın bankacılık ihtiyaçları konusunda
akıllarına gelen ilk marka olarak pratik çözümler sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca kullanıcılarımıza sunduğumuz
avantajlar dünyasını genişlettiğimiz, ininal kullanıcılarına
özel sadakat programını da kısa bir süre içinde hayata geçireceğiz. FD

FINTECH

FD

PAYCELL GENEL MÜDÜRÜ MELİKE KARA

Paycell, sunduğu birçok zengin
içerik ve özellik ile techfin
sektöründeki rakiplerinden
ayrışıyor
Türkiye’nin yeni nesil ödeme platformu Paycell olarak 2020’nin üçüncü
çeyreğinde toplam işlem hacmimiz 2,2 milyar TL’ye, aktif müşteri
adedimiz 4,5 milyona ulaştı.

020 yılı, yaşanan pandemi nedeniyle hem bireyler hem de kurumlar için daha önce
örneği olmayan değişimlerin yaşandığı bir yıl oluyor. Pek çok alanda
olduğu gibi finansal servislerde de
büyük bir değişime ve dönüşüme
tanıklık etmeye devam ediyoruz.
Müşteri alışkanlıklarının dijitalleşmesiyle yeni nesil ödeme
sistemleri daha fazla tercih edilmeye başlandı. Türkiye’nin yeni
nesil ödeme platformu Paycell
olarak 2020’nin üçüncü çeyreğinde toplam işlem hacmimiz 2,2 milyar TL’ye, aktif müşteri adedimiz 4,5
milyona ulaştı.
Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde, dünyada hızlı bir
techfin dönüşümü gerçekleşiyor ve bu doğrultuda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu kapsamda, Paycell’in
dijital ödeme ve sadakat platformu olarak sunduğu
birçok zengin içerik ve özellik ile techfin sektöründeki
rakiplerinden ayrışıyor ve Türkiye’deki her segmente
uygun bir ödeme hizmeti sunabiliyor. Paycell kullanıcıları banka müşterisi olsun olmasın, Turkcell müşterisi olsun olmasın, kendisine uygun güvenli ve ödeme
aracına bu platformda bulabiliyor. Ayrıca Paycell kullandıkça biriken puanlarını internet ve marka hediye
çeklerine dönüştürebiliyor. Hatta büyük bir mutlulukla bu hafta lanse ettiğimiz Paycell Ormanı projemiz
ile birlikte puanlar artık fidanlara dönüştürülebiliyor.
Paycell olarak üye işyerlerine yeni nesil ödeme çö-

2

zümlerimizle güvenli ve katma değerli ödeme hizmeti
sunuyoruz. Bu çeyrek itibarıyla 11 bin üye
işyerinde kullanılmakta olan yenilikçi
çözümlerimize mobil POS ürünü de
eklendi. 507 VUK mevzuatına
uyumlu şekilde GIB’e ilk başvurulan Android POS cihazı olma
özelliği olan Paycell Android
POS, tahsilat, stok takibi ve efatura süreçlerini tek bir platform üzerinden sunarken, üye
işyerlerine maliyet ve verimlilik
avantajları sağlıyor. Ayrıca üye iş
yerlerine sunduğumuz QR tabanlı
ödeme yöntemiyle, temassız ödeme
hizmeti sunarak perakendeden gıdaya
birçok sektörün dijitalleşmesine katkı sunmaya devam ediyoruz.
Pandemi süreci sektörde yaşanmasını beklediğimiz
dönüşümü 5 yıl öne çekti. 2020 yılında değişen kullanım alışkanlıkları artık kalıcı olarak günlük hayatımızdaki yerini aldı. 2021 yılında da yeni nesil dijital
ödeme sistemlerine olan ilginin giderek artacağını
öngörüyoruz. Müşteri deneyimi ve dijital dünyada
güveni tesis eden markalar/platformların önemi artarak, bireylerin ve kurumların hayatında öne çıkacak. 2020 yılında yakaladığımız büyüme trendini
2021 yılında da devam ettirerek, herkesin finansal
servislere erişimini sağlayarak hayatı kolaylaştırmayı
ve Türkiye’nin öncü ödeme platformu olmayı hedefliyoruz. FD
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Paytr Genel müDürü tarik tomBul

Bir işletmeye iki saatte
sanal Pos verebiliyoruz
Sonra Öde ile tüketiciler, ürünü alıp ödemesini sonra
yapabiliyor. Alışverişler ödeme anında kartsız ya da
banka havalesiz tamamlanıyor.

Ö

deme kuruluşları; bir yandan bankala-

ve ödemeyle ilgili diğer hizmetleri sunmakla

rın ulaşamadığı kitleye ulaşıp,

beraber, aslında tüm dünyadaki tüketi-

onları finansal sisteme dahil

cilere de hizmet sunan bir yapıya sa-

edip büyütürken; diğer yandan dijitalleşmeye

de

hip.

katkı

Bugün

dünyanın

her

yerindeki tüketiciler mal ve hiz-

sağlıyor. PayTR olarak, bugün

met alımlarını PayTR sanal

bir işletmeye iki saatte Sanal

posları üzerinden saniyeler

POS verebiliyoruz. Başvuru bi-

içinde sorunsuz olarak ta-

ze ulaştığı andan itibaren baş-

mamlayabiliyor ve müşterimiz

vuru

olan işletmeler de dünyanın

yapan

işletmeden bazı belgeler istiyo-

her noktasındaki müşterilerin-

ruz. Başvuruda bulunan şirket

den ödemelerini PayTR aracılığı

belgelerin tamamını sistemimize ek-

ile

siksiz bir şekilde yüklerse ve riskli kategoride yer almıyorsa iki saat içinde

alabiliyorlar.

Bu

noktada PayTR olarak işletmelerin eihracat işlemlerine de katkı sunduğumuzu

Sanal POS’u hazır oluyor ve kullanmaya başlayabi-

söyleyebilirim. Yakın bir zamanda her ülkenin yerel

liyor.

ödeme yöntemlerini de işletmelerimizin kullanımı-

Pandemi döneminde “link ile ödeme” ürünümüzde geliştirmeler yaptık ve işletmelerin kullanımına

na açacağımızın müjdesini de buradan paylaşmak
isterim.

sunduk. B2B ve B2C’de faaliyet gösteren ama he-

Sonra Öde (Pay Later) uygulamasını HASO plat-

nüz bir web sitesi olmayan birçok müşterimiz,

formuyla yaptığımız işbirliğiyle Türkiye’ye getirdik.

PayTR link ile ödeme ürünü sayesinde bu zor dö-

Sonra Öde ile tüketiciler, ürünü alıp ödemesini son-

nemi fırsata çevirdi. Pandemi süreciyle birlikte tü-

ra yapabiliyor. Alışverişler ödeme anında kartsız ya

keticilerin internetten alışverişe yöneldiğini gördük

da banka havalesiz tamamlanıyor. Üstelik alışveriş-

ve hayatımızın artık pek çok alanında harcamalar

lerde taksit seçeneği sunuluyor. E-ticaret firmaları-

dijital ortama kaydı. Aynı etkinin pandemi sonrası

nın müşterileri, yaptıkları alışverişlere ilişkin taksit

da devam edeceğini düşünüyoruz.

ödemelerini vadesi geldiğinde ATM’lerden, EFT ya

PayTR, Türkiye’de kurulmuş bir finansal teknoloji
şirketi olarak Türkiye’de yerleşik işletmelere ödeme
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da havale yoluyla, kredi kartlarıyla ya da PTT ile
gerçekleştirebiliyorlar. FD
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PayCore Ceo’su TurguT güney

yenilikçi ve verimli bir çözüm:
softPos
SoftPOS, NFC destekli Android akıllı telefonların ve tabletlerin
ek bir cihaza gerek kalmadan POS terminali olarak
kullanılabilmesini sağlıyor.
deme sistemleri alanındaki yazılım ihtiyacını karşılamak üzere 2001 yılında kurulan PayCore, Avrupa,
Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Hindistan’da aralarında ilk temassız
kredi kartı, kol saati üzerinden
ödeme, ilk display kredi kartı,
ulaşımda ilk temassız kredi kartı uygulaması, akıllı kimlik ve
ödeme özelliklerinin NFC teknolojisi ile birleştirdiği ulusal
mobil cüzdanın ve mobil cihazlar
üzerinden PIN’li/PIN’siz ilk ödeme
kabulünün da yer aldığı 20’den fazla
ilki gerçekleştirmiştir.
Son dönemdeyse kart kabul alanında her
türlü dijital ödeme çözümüne entegre bir şekilde
cevap verebildiğimiz “PayCore Dijital Ödeme Kabul
Platformu” ve bu platformun en ilgi çekici ürünü
olan “SoftPOS” sektöre getirdiğimiz en yenilikçi çözümümüz. SoftPOS, NFC destekli Android akıllı telefonların ve tabletlerin ek bir cihaza gerek
kalmadan POS terminali olarak kullanılabilmesini
sağlıyor. Bu çözüm sayesinde üye işyerleri, temassız
kartlar, mobil cüzdanlar ve giyilebilir cihazlardan
miktar ne olursa olsun kendi kişisel mobil cihazlarıyla ödeme kabul edebiliyor. Çözümle belirli miktarın
altında kalan ödemeler PIN girilmeden anında, belirli miktarı aşan ödemelerse PIN kullanılarak güvenli şekilde yapılabiliyor.
Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yurt dışı atılımları
ve önemli iş birlikleriyle bölgenin en büyük ve en çe-

Ö
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vik teknoloji şirketlerinden biri haline gelerek
2019’da ciromuzu yüzde 90 büyüttük. Bu
büyüme ivmesini 2020’de de sürdürüyoruz. Dünyadaki trendler doğrultusunda mobil güvenli ödemeler
odağımızda yer alırken, yakın
bölge için processing alanını
büyütmek ve Türkiye’de geleneksel ödeme sistemlerine ilişkin ürünlerimizde yapacağımız
geliştirmelere ilaveten yine dijital ödemeler 2020 yılı ve devamında en çok odaklanacağımız
alanlar arasında yer alıyor. SoftPOS
ürünümüzün de içinde yer aldığı “PayCore Mobil Ödeme Kabul Platformu”nu geliştirerek dünyadaki varlığımızı güçlendirmek ve
dış hizmet sağlayıcılığı alanında büyüyerek bölgedeki en güçlü firmalardan biri olmayı hedefliyoruz.
SoftPOS, tam anlamıyla devrimci, dünyada kart
kabulü alanındaki alışkanlıkları değiştiren yenilikçi
ve verimli bir çözüm. Pandemi ile birlikte patlama
gösteren temassız ödemeler alanında, iş yerlerinin
POS cihazı yerine kendi akıllı telefonlarını kullanabilmelerini sağlayan SoftPOS çözümümüze olan talep giderek artıyor. SoftPOS ile özellikle Avrupa
bölgesinde büyük başarılara imza attık. Samsung
Electronics, First Data, Global Payment ve diğer önde gelen şirketlerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle SoftPOS çözümümüzü dünyanın diğer
bölgelerinde de yaygınlaştırma çalışmalarımız devam edecek. FD
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Payguru yöneTİm Kurulu üyesİ onur ergüney

ana hedefimiz; ürün geliştirme
ve bölgesel büyüme
Ülkemizde farklı alanlarda kullanılan, farklı kullanım
alanları açan alternatif ödeme hizmetlerimizi yurt dışına
taşımayı hedeﬂiyoruz.

P

ayguru olarak, temelde iki farklı ödeme hizmeti sunuyoruz. Bir tanesi mobil ödeme, diğeri

duk ve ileriki süreçlerde daha da katma değer sağlamak diğer hedeflerimizden
biri.

ise ana sekiz banka entegras-

Pandemi sürecinde birçok fir-

yonlarımızla sunduğumuz na-

ma için hizmetlerimiz alterna-

kit ödeme ve banka transfer

tif

hizmeti. Hayata geçirdiğimiz

Yararlandığımız hizmetlerde

çözüm

oldu.

uygulamaların en güzel ör-

daha güvenli ve kullanım

nekleri; Passolig kart yenile-

kolaylığı sağlayan alternatif

meleri, araç hasar sorgulama,

ödeme seçenekleri sunuyo-

10 günden az çalışanlar için

ruz. Özellikle dernek, vakıf,

sigorta ödemeleri ve Kahramanmaraş şehrinde başlattığımız Kahraman

Kart

bakiye

yüklemeleri.

Özetle; fizikselde tercih edilen hizmetler

siyasi parti, birlik ve spor kulüplerinin

aidat

tahsilatlarına

mobil ödeme hizmetimizle ciddi anlamda katma değer sağladığımıza inanı-

dijitale taşınırken, alışılmış ödeme kanalların-

yoruz. Bugün bu alanda aktif 800’ün üzerinde

dan farklı şekilde ödemeleri mobil olarak ger-

derneğe bu hizmeti sunuyoruz.

çekleştirmek, hayatımızın içinde kullandığımız

Ödeme alışkanlarını değiştirmeye ve yeni

para transfer hizmetinin hızını ve operasyonel

alanlar açmaya devam edeceğiz. Özellikle pan-

kalitesini artırmak gerçekleştirdiğimiz yenilikler

demi süreci birçok şeyi değiştirdi. Bu doğrultu-

olarak paylaşılabilir.

da dijital dünyaya bakış açısı ve tercihler de

Önümüzdeki yıllarda ana hedefimiz; ürün ge-

değişiyor. Bu süreçte sunduğumuz ödeme hiz-

liştirme ve bölgesel büyüme. Sahip olduğumuz

metlerinin kullanım alanını daha da artırmayı

ürünlerin kullanım alanlarını daha da farklılaş-

hedefliyoruz. Yıllarca yurt dışındaki uygulama-

tırmak, kalitesini yükseltmek ve yaşamın merke-

ları gözlemleyip ülkemize entegre etmeye çalış-

zine entegre etmek öncelikli hedeflerimiz.

tık. Biz bu süreci tersine çevirmeyi istiyoruz.

Özellikle pandemi sürecindeki değişimin içinde,

Ülkemizde farklı alanlarda kullanılan, farklı kul-

dijital kanallar ve dolayısıyla dijital ödeme hiz-

lanım alanları açan alternatif ödeme hizmetlerimizi yurt dışına taşımayı hedefliyoruz. FD

metleri var. Buradaki değişimin bir parçası ol-
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ödeal KuruCu orTağı Fevzİ güngör

Hedefimiz, üye iş yeri sayımızda
50 bin barajını aşmak
Yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, üye işyeri sayımızı
%23, işlem adedimizi %120 ve işlem hacmimizi %70 artırarak; 81 ilde
64’ten fazla sektörde hizmet verme ve 39 bin üye işyerini aşma başarısı
gösterdik.
iz bir fintech kuruluşuyuz ve bir start-up oluşumundan, alanımızın lideri haline
geldiğimiz 6 yıl içinde, ürünlerimiz “Ödeal Cepte POS”, “Ödeal POS”
ve “Ödeal API” ile hem fintech alanına hem de ödeme sistemleri sektörüne
ilkleri
kazandırdık.
Özellikle Cepte POS ile ilk kez,
cep telefonunu POS olarak kullanma imkanı sunduk. Bu sayede,
aylık kotalar, sabit maliyetler ve
bürokrasi nedeniyle POS yatırımı
yapamayan KOBİ’ler ve küçük işletmelerin hem biraz nefes almasına hem
de bankacılık sistemine dahil olmalarına
katkı sunduk. Ödeal Yazarkasa POS ürünümüzle; yazarkasa POS cihazları üzerinden hizmet sunan ilk ödeme kuruluşu olma başarısı gösterdik. Yakın
zamanda piyasaya sunduğumuz API ürünümüzün sunduğu reyonda ödeme fırsatıyla, sektörde hizmet sunma
alışkanlıklarını ciddi şekilde değiştireceğine inanıyoruz.
Yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, üye
işyeri sayımızı %23, işlem adedimizi %120 ve işlem hacmimizi %70 artırarak; 81 ilde 64’ten fazla sektörde hizmet verme ve 39 bin üye işyerini aşma başarısı gösterdik.
2020 yılı başında, büyük kurumlarla işbirliği yapma hedefimize; Halkbank’tan sonra, Türk Telekom ve Şekerbank’ı da ekledik. Banka ve kurumsal işbirliklerine
odaklanmak önemli bir stratejik hedefimiz ve buna
odaklanmaya devam edeceğiz. Üye iş yeri sayımızda 50
bin barajını aşmak ilk hedeflerimizden birisi.
Fintech girişimleri her geçen gün daha fazla ön plana

B
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çıkarıyor. Böyle bir durumda sürdürülebilir büyüme
için sürekli yatırım yapmak gerekiyor. Bu yatırımlardan en yenisi, özellikle yeni girişimci ve küçük esnafın yazarkasa POS
ihtiyaçları için TURK Finansman
A.Ş. ile Türkiye’nin ilk dijital kredisi ParamKredi üzerinden güçlerimizi
birleştirmemizdir.
Yazarkasa POS satışlarımıza
TURK Finansman A.Ş. finansman
desteği sağlayacak. Böylelikle işletmeler ihtiyaç duydukları yazarkasa POS cihazlarını 36 ay taksit
imkânı, sıfır peşinat, sıfır masraf ve sıfır faiz avantajıyla vade farkı olmadan satın alabilecek. Bir diğer yatırımımız yakın
zamanda piyasaya sürdüğümüz, perakende mağazacılıkta kasa kuyrukları oluşturmadan müşterilerin kolaylıkla alışverişlerini tamamlamalarını sağlayan Ödeal API
isimli ürünümüz oldu. API ile müşteriler beğendikleri
ürünü reyonda ödeyerek, kasaya uğramadan mağazadan ayrılabiliyorlar; perakendeciler ise kasa maliyetinden kurtuluyorlar. Ayrıca devam eden yatırımlarımız var;
dayanıklı tüketim malları ve elektronik ürünlerin satın
alınması aşamasında tüketicilerin nakit ihtiyacını hızlı
olarak çözümlemeleri için Kredi-POS ürünümüzün geliştirmelerine devam ediyoruz. Bu ürünümüz ile alışveriş
esnasında kredi alımını kolaylaştırarak, üye işyeri ve
müşterileri için ürettiğimiz çözümlerimize bir yenisini
daha eklemiş olacağız. Cepte POS ürünümüze QR ile
ödeme, ses ile ödeme gibi farklı ödeme yöntemleri ekleyerek, ödeme alma yöntemlerimizi zenginleştiriyoruz. FD
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Paybyme Ceo’su emre gürsoy

2021 yılı için “uzaktan Kimlik
doğrulama” ve “digital ıd”
üzerine çalışıyoruz
Oyun ve uygulama pazarlarında kullanılmak üzere Türkiye’nin
ilk ön ödemeli kartını geliştirdik ve 300 bini aşkın bir
kullanıcıya ulaştırdık.

P

aybyMe olarak sektördeki 10’uncu yılımızı kutluyoruz. Edindiğimiz bilgi
birikimimizi hem yurt içi hem
de yurt dışında gerçekleştirdiğimiz
projelerde kullanıyor. Organizasyonlara sadece Türkiye ile sınırlı kalmayarak global pazarda
ödeme alabilmeleri konusunda
hizmet veriyoruz. Bu tecrübe
doğrultusunda sektöre getirdiğimiz yeniliklerden birkaçını
şöyle sıralayabilirim; oyun ve
uygulama pazarlarında kullanılmak üzere Türkiye’nin ilk ön ödemeli kartını geliştirdik ve 300 bini
aşkın bir kullanıcıya ulaştırdık.
Uzun vadeli stratejik planlarımızda bundan
önce olduğu gibi bundan sonra da geleneksel çözümlerimizin (banka ve kredi kartı yazılımını) yanında, yeni nesil alternatif ödeme çözümlerimizi
(mobil ödeme, operatör ücretlendirmeleri, kart
saklama, abonelik sistemi, bayi tahsilat sistemi, pazaryeri ödeme çözümü, link ile ödeme alma) yeni
çağın gereksinimlerine göre geliştirip, organizasyonlara dünyanın her yerinden kolayca ödeme alabildikleri yeni nesil ödeme kanallarını daha da
geliştirilerek sunmayı hedefliyoruz. 2021 yılında
ise “Uzaktan Kimlik Doğrulama” ve “Digital ID”
üzerine çok yoğun bir çalışmamız var.
Değişen dinamiklere uyum sağlamak ve bu uyumu hızlıca gerçekleştirmek çok önemli. Sene başından itibaren tüm dünyada artık bir pandemi

süreci var. 2020 planlamamızı önceden yapmamıza rağmen, değişen koşullara en
hızlı şekilde adapte olmak için yeniden strateji toplantıları düzenledik.
Yeni
müşterilerimizin
ödeme alma süreçlerini daha
da hızlandırabilmek adına entegrasyon süreçlerimizi kısalttık.
Bununla
birlikte
altyapımız ve uluslararası iş
ortaklıklarımız ile neredeyse
tüm yerel para birimlerinde
ödeme almaya imkan veriyoruz.
Marttan itibaren hızla artan iş
hacmimize ilaveten, internet üzerinden satış yaparak ödeme almak isteyen
yeni kazanım müşterilerimiz ile beraber geçen
sene aynı döneme (Mart-Eylül) kıyasla yurt içi ve
yurt dışı işlemlerimizde yüzde 69 büyüme gerçekleştirdik. Böylece ihracat yapan değerli firmalarımıza ve Türkiye’ye kazandırılan dövize de katkı
sağlamış olduk.
Dijitalleşen dünyada alışverişten eğlenceye, bankacılıktan ödeme yöntemlerine kadar birçok alanda
geliştirilen teknolojiler, günlük hayatımızda zamandan tasarrufa, verimliliğe ve dolayısıyla ekonomiye
büyük katkılar sağlıyorlar. PaybyMe olarak pandemi
sürecinde elde ettiğimiz başarıları pekiştirerek getireceğimiz yenilikler, müşterilerimizin evlerinden
çıkmalarına gerek kalmadan dijital ortamda yasal
olarak işlem başlatmaları ve devamının sağlanmasına büyük ölçüde katkıda bulunacak. FD
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PaPara KuruCusu ve Ceo'su aHmed FaruK Karslı

nihai hedefimiz; 5 yıl içinde
bölgenin en büyük finans
uygulaması olmak
2021 yılında sektörün gelişmesini hızlandırmasını beklediğimiz iki yeni
düzenleme var. Bankacılık ve elektronik para sektörüne etkisi büyük
olacak bu iki yeni gelişme, uzaktan kimlik tespiti ve açık bankacılık.

D

ört yıl gibi kısa bir sürede fintech sektörüne önemli yenilikler kazandırdık. Bireysel kullanıcılarımıza
ücretsiz bir hesap, ücretsiz bir kart
ve zaman sınırlaması olmadan ücretsiz para gönderme hizmetleri
sunuyoruz. Para transferi, fatura
ödeme, bütçe yönetme, ücreti
bölüşme ve döviz al/sat gibi finansal işlemlerin tek bir yerden
kolayca gerçekleştirilebilmesini
sağlıyoruz. Nakdi dijitalleştirerek,
kullanıcılarımızın paralarını en iyi
şekilde yönetmesini sağlıyoruz.
Rakiplerimizden kullanıcı deneyimine verdiğimiz önem ve bu bağlamda sağladığımız hizmetler konusunda ayrılıyoruz. Kişilerin
bir banka hesabı olmasa bile finansal anlamda geri
planda kalmamasını sağlıyoruz. Geleneksel kısıtlamalara karşı finansal işlemlerin kolay ve 7/24 ücretsiz
bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.
2021 yılında sektörün gelişmesini hızlandırmasını
beklediğimiz iki yeni düzenleme var. Bankacılık ve
elektronik para sektörüne etkisi büyük olacak bu iki
yeni gelişme, uzaktan kimlik tespiti ve açık bankacılık. Uzaktan kimlik tespiti ile ıslak imzaya gerek olmayacak. Şirketler, finansal hizmetlerini vermeden
önce gerçekleştirmeleri gereken kimlik tespiti işlemlerini online kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Bunun için çalışmalarımıza başladık ve hız kesmeden
devam ettiriyoruz. Açık bankacılık düzenlemesinde
ise müşterinin onaylaması ile hesap bilgileri ve ödeme
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yetkisi başka banka ve firma uygulamalarından
erişilebilir olacak. Kullanıcılar farklı firmalardaki hesaplarına tercih ettikleri 3.
parti yazılımlar ve uygulamalar üzerinden ulaşıp, finansal işlemlerini
gerçekleştirebilecek. Rekabetin
artması ile elektronik para uygulamalarının açık bankacılık
altyapısını kullanarak, müşterilere daha iyi bir deneyim sunma yolunda yeni bir adım
olacak. Bütün finansal işlemlerin
hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini hedeflediğimizden açık
bankacılık ile çalışmalarımız hız kazanacak.
Bu iki gelişme ile birlikte finansal herhangi bir
ihtiyaç olduğunda ilk akla gelen uygulama olmak için
çıktığımız yolda oldukça ilerlemiş olacağız. Yakın zaman içerisinde yatırım ürünlerimizi de hazırlamış olacağız.
Geleceğe dair önemli hedeflerimizden biri de yurt
dışında faaliyete geçmek. Nihai hedefimiz ise Türkiye’den çıkan bir Fintech Startup’ı olarak 5 yıl içinde
bölgenin en büyük finans uygulaması olmak.
Rakiplerimizden kullanıcı deneyimine verdiğimiz
önem ve bu bağlamda sağladığımız hizmetler konusunda ayrılıyoruz. Kişilerin bir banka hesabı olmasa
bile finansal anlamda geri planda kalmamasını sağlıyoruz. Geleneksel kısıtlamalara karşı finansal işlemlerin kolay ve 7/24 ücretsiz bir şekilde
gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. FD
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ınvesTaz yöneTİm Kurulu başKanı elsHan gulıyev

Hedef: Her haneden hane
ekonomisinin yatırımlarını
yöneten bir yatırımcı

Ev hanımlarından, öğrencilere kadar farklı proﬁldeki kişilerin yatırımcı
olabilmeleri için çalışacağız. Mobil uygulamamız ile doğru yatırım
yapmayı ve kazanmayı öğreteceğimiz etkinlik ve eğitimlerle
Türkiye’deki yatırımcı sayısını artırmayı hedeﬂiyoruz.

B

ireysel yatırımcı pazarında lider olma viz-

yonuyla 2013 Mayıs ayından beri
faaliyetlerimizi sürdüren ve

InvestAZ olarak sektörümüzde birçok yeniliğin öncüsü olduk. Henüz banka ve aracı

halihazırda 300 milyon TL’lik günlük hisse senedi işlem hacmini yöneten

bir

aracı

kurum

hesabı

arasında

entegrasyonun bulunmadığı dönemde, bankalarla tek tek ileti-

kurumuz.

şim

kurarak

entegrasyon

InvestAZ’nin 35 milyon TL’lik

sağlamıştık. Öncülüğünü üst-

güçlü öz sermayesi ve 60 milyon

lendiğimiz bu teknoloji günü-

TL'ye yakın da günlük VİOP hac-

müzde tüm sektöre hizmet

mi bulunuyor. Çeşitli finansal ya-

verir hale geldi. Yatırım hesa-

tırım

araçlarını

ülkemizde

bına 7x24 Otomatik Para Trans-

binlerce müşterimize sunuyoruz.

feri

Kuruluşumuzdan bu yana finansal
teknolojilere yatırım yapan bir şirket olarak önümüzdeki yedi yılın vizyonunu finansal

de

hayata

geçirdiğimiz

sektörel ilklerden biri.
Sunduğumuz
mesafeli

sözleşme,

tüm

hizmetleri,

girişim

sermayesi

hizmetlere ve yatırım araçlarına erişimi kolaylaştırma

yatırım fonu ve ödeme hizmetlerinde karekod üre-

ve finansal hizmetleri demokratikleştirme odaklı ola-

timi gibi yeniliklerle buluşturuyoruz. Daha az fizik-

rak şekillendireceğiz. 2027’ye kadar Türkiye’de her

sel temaslı bir dünyada daha fazla dijital temas

haneden bir hane ekonomisinin yatırımlarını yöneten

vizyonu doğrultusunda InvestAZ Yatırım Mobil Uy-

bir yatırımcının bulunmasını hedefliyoruz.

gulamasını tüm yatırım işlemlerinin uzaktan yapı-

Yatırımın tabana yayılmasının ülke ekonomimiz ve

labildiği bir mobil ofis niteliğine kavuşturduk.

hane halkı gelirlerinin artması açısından ne kadar

Pandemiyle birlikte bireyselleşme hem hızlandı

önemli olduğunu görebiliyoruz. Bu doğrultuda yatı-

hem de önem kazandı. Teknolojinin yardımıyla bir-

rım araçlarının daha erişilebilir olabilmesi için çalışı-

likte sadece kişiye özel yatırım hizmetleri sunacak

yoruz. Ev hanımlarından, öğrencilere kadar farklı

altyapıları geliştirmek üzere çalışmalarımıza devam

profildeki kişilerin yatırımcı olabilmeleri için çalışa-

ediyoruz. Yatırımın kolay ve erişilebilir olması ilke-

cağız. Mobil uygulamamız ile doğru yatırım yapmayı

sini merkeze alan bir vizyona sahibiz, bu anlamda

ve kazanmayı öğreteceğimiz etkinlik ve eğitimlerle

girişim dünyasına da destek vererek çeşitli fintech
yatırımlarımıza da devam edeceğiz. FD

Türkiye’deki yatırımcı sayısını artırmayı hedefliyoruz.
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Apsİyon CEo’su vE KuruCu ortAğı KudrEt türK

apsiyon’la fintech sektörüne
yeni bir soluk kazandırdık
Site Yöneticisinin Dijital Asistanı sloganıyla Türkiye genelinde ve yurt
dışında 850 binden fazla konuta ve 1,7 milyon kişiye hizmet veren
Apsiyon, teknolojinin sağladığı güvenlik ve hız avantajlarını site
sakinlerinin yanı sıra yöneticilerle de buluşturarak, ﬁntech sektörüne yeni
bir soluk kazandırdı.
ite sakinlerine güvenli ödeme imkanı
Apsiyon ile geleneksel site yönetim
yöntemlerini dijitalleştirdik. Güvenlikten finansa, temel ihtiyaçtan
komşuluk ilişkilerine kadar tüm
süreçlere entegre olarak onları
tek bir platform etrafında topladık. Tüm bunları yaparken de
aidatlardan faturalara, kiralardan borç sorgulamasına kadar
tüm finansal süreçleri de teknolojik hale getirdik. Apsiyon’u site
yönetiminin muhasebesiyle entegre ettik ve tüm ödeme süreçlerini birbirine bağlı bir sistem olarak
kurguladık. Böylece konut sakinlerine güvenli bir ödeme altyapısı sunduk. Toplu yaşam
alanları yöneticilerini, kapı kapı gezip aidat toplama
derdinden kurtardık. Site sakinlerine ise, Apsiyon
üzerinden dakikalar içinde aidat ya da faturalarını,
saat ve zaman sınırı olmadan ödeme imkanı verdik.
Ayrıca toplu yaşam alanlarında sitenin finansal durumunu görebilme imkanı vererek süreçlere şeffaflık
kazandırdık. Bu sayede sitelerde oluşabilecek güven
sorununu da ortadan kaldırmış olduk.

S

Yurt dışına açılmak istiyoruz
Bugün Türkiye genelinde 76 ilde, yurt dışında ise
Azerbaycan, Makedonya, Ukrayna, Karadağ ve Kıbrıs’ta hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz şehir, site
ve kullanıcı sayıları her geçen gün büyük bir hızla artmaya devam ediyor. Kuruluşumuzdan bugüne kadar
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insan hayatına dokunan özelliklerimiz ile birlikte
hızlı bir şekilde büyüyoruz. Önümüzdeki
yıllarda bu büyümemizi ve kaliteli hizmet anlayışımızı hizmet verdiğimiz
ülkeler dışında farklı ülkelerde de
gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu
başarabilmek için ciddi Ar-Ge
yatırımları yapıyoruz. Teknolojimiz, güçlü insan kaynağımız
ve Ar-Ge’mizle fintech sektöründe ilkleri gerçekleştiren, sektöre yön veren ve yenilikleriyle
takip edilen bir firma olma özelliğimizi yurt dışında da korumak istiyoruz.
Kullanıcıların, zamanın ve değişen toplu yaşam alanlarının beklentilerine göre çözüm sunacağız
Apsiyon’u, hayatın merkezinde insanlara ve hayatlara dokunan bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz. Bu konumumuzu korumak için de
kullanıcıların, zamanın ve değişen toplu yaşam alanlarının beklentilerine göre yeni çözümler sunmaya
devam ediyoruz. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da
toplu yaşam alanları yöneticilerine ve konut sakinlerine teknolojinin sunduğu rahatlığı, zaman ve maliyet
tasarrufunu önceliğimize koyuyoruz. Apsiyon’un, Apsiyon’lu site yönetiminin kullanıcılara sunduğu tüm
avantajları her geçen gün artırarak ve daha fazla insana ulaştırarak emlak sektöründe başlattığımız teknoloji rekabetini sürdürmeyi istiyoruz. FD
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Parİbu Ceo’su yasİn oral

blokzincir teknolojinin tüketicisi
değil üreticisi olmalıyız
Bir blokzincir hub’ı kurarak bu alanda yetişmek, projeler üretmek
isteyenlere gerekli koşulları sağlayacağız.

2

015’te Paribu’nun ön hazırlık süreci başladığında Türkiye’de kripto para birimlerine
dair dikkate değer bir eğilim vardı. Tüm dünyada yatırım aracı olarak
görülmeye başlayan ve tercih edilen Bitcoin’in geleceğin para birimi olduğunu biliyorduk. Çünkü
her şeyden önce blokzincir teknolojisi üzerine inşa edilmişti ve
hız, maliyet, transfer ve muhafaza kolaylığı bakımından itibari paraların ve diğer yatırım
araçlarının vadedemeyeceği avantajlar sağlıyordu. Bu öncüller ve
Bitcoin’in ivmesi tüm dünyada heyecan yaratmıştı. Evet, Türkiye’de bir eğilim
vardı ancak kripto para piyasasının yapısından
kaynaklanan yoğunluğa dayanıklı bir altyapı, kolay
işlem yapmayı sağlayan bir arayüz, veri ve varlıkların
güvenle muhafaza edilmesini sağlayacak soğuk cüzdan hizmeti veren bir platformun eksikliği söz konusuydu. Bunları inceledikten sonra ve yoğun bir
çalışma sürecinin sonunda, her yönüyle pratik bir
platform olarak Paribu’yu 14 Şubat 2017’de kullanıma açtık. Hızlı, kolay ve güvenli işlem hizmeti sağlamamızın karşılığını kısa sürede gördük. 3 ay içinde
pazar lideriydik.
Bugün marketimizde işlem gören kimi kripto paraların hacminde dünya çapında başarı kazanmamız,
750 bin kullanıcıya hizmet vermemiz, marketimizde
saniyede 7 işlem gerçekleşmesi tesadüf değil. Ancak
önümüzde elbette uzun bir yol var. Sıklıkla ifade ettiğim bir konuyu yinelemek isterim: Blokzincir teknolojisinin tüketicisi değil üreticisi olmalıyız. Bu
teknoloji tedarikten veri depolamaya, tasdik işlemle-

rinden akıllı sözleşmeler yaratmaya kadar pek çok
alanda avantajlar sağlayan ve gelişmekte
olan bir alan. Paribu olarak bir blokzincir ağı kurmayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız tüm hızıyla
sürüyor. Böylece Türkiye’nin kendi projelerini yaratacağı bir altyapıyı hazırlayacağız.
Ayrıca bir blokzincir hub’ı kurarak bu alanda yetişmek, projeler üretmek isteyenlere gerekli
koşulları sağlayacağız. Türkiye’nin üretici kimliğiyle, genç ve
teknolojiye yatkın nüfusuyla bu
alanda bir öncü haline gelebileceğine
inanıyoruz.
Blokzincir teknolojisinin en popüler ürünü
olan kripto paralar konusunda verdiğimiz hizmeti
daima geliştirmemizin yanı sıra kullanıcıların geleceğin parası ile tanışması, ekosisteme dahil olması ve
kripto paraların gündelik hayattaki kullanımı için de
çalışmalarımız var.
Ön başvurularını almaya başladığımız ve 2021’de
hayata geçecek olan Paribu Card bunlardan biri. Böylece Paribu kullanıcıları hesaplarındaki kripto paraları
alışverişlerinde ve ödemelerinde harcayabilecek. Yani
nakit paranın gün geçtikçe hayatımızdan çıktığı bu
süreçte Türkiye geleceğin parasını gündelik hayatında da kullanabilecek.
Bugün devletler dijital para çıkarıyor, kripto para
piyasası tüm dünyada çok büyük bir hacme ulaştı,
blokzincir teknolojisi daha şimdiden çığır açtı… Tüm
bunları yakından takip ediyor, Paribu olarak Türkiye’nin yarının dünyasında başrolde olmasını istiyor
ve bu nedenle öncü adımlar atmayı sürdürüyoruz. FD
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sanCTıon sCanner KuruCusu FaTİH CoşKun

Kuruluşlar, mali suçlarla
mücadelede sanction scanner
ile daha güçlü
Sanction Scanner, ﬁrmaların ﬁnansal suçlarla mücadele ve
regülasyonlara uyum süreçlerini destekleyen çözümler sunan API tabanlı
SaaS modelli bir ﬁntech/regtech girişimidir.

G

lobal pazarlara açılma düşüncemiz
ve çalışmalarımızın sonucu
olarak Sanction Scanner’ı

kurduk. Uzun yıllardır finansal

büyüklükteki kuruluşun yükümlülüklerini
uygun maliyetlerle kolayca yerine getirmelerini sağlıyor ve kuruluşların

risklerini

minimize

hizmetler sektöründe yer alan

ediyoruz. Son yıllarda artan

bir ekip olmamız nedeniyle

düzenlemeleri ve bu düzenle-

kurumların mali suçlarla ve

melere uymamanın getirdiği

Kara Para Aklamayı Önleme

ağır cezaları baz aldığımızda

(AML) uyum süreçleriyle mü-

Sanction Scanner’ın sağladı-

cadelede karşılaştığı zorlukları

biliyoruz.

Bu

ğı çözümlerin daha da önem

nedenle

kuruluşların AML uyum süreçlerini en hızlı hale getirmek için
Sanction Scanner’ı hayata geçirdik.
Sanction Scanner, firmaların finansal suçlarla

kazandığına inanmaktayız, bu
bağlamda giderek daha da fazla
ülkeye ulaşmaya devam ediyoruz.
Teknolojinin oldukça geliştiği ve gelişmekte olduğu bu günlerde kara para aklama

mücadele ve regülasyonlara uyum süreçlerini

teknikleri de oldukça gelişmektedir ve gelişen bu

destekleyen çözümler sunan API tabanlı SaaS

suçlara karşı kuruluşların manuel çözümler kul-

modelli bir fintech/regtech girişimidir.

lanması riskli ve oldukça zaman alıcıdır. Sancti-

Küresel bir tehdit olan kara paranın aklanma-

on Scanner olarak AML İzleme Yazılımımız, AML

sının önlenmesi için düzenleyiciler risk altındaki

İşlem İzleme Yazılımımız ve Otomatik İşlem İz-

kuruluşları düzenleyip denetleyerek başta kara

leme Yazılımımız ile Türkiye’de ve globalde fin-

para aklama olmak üzere tüm finansal suçların

tech gibi kara para aklama riskleri olan tüm

tespit edilerek önlenmesini amaçlamaktadır. Ka-

kuruluşlara uygun maliyetli ve API destekli çö-

ra para aklama riski olan kuruluşlar bu düzenle-

zümler sunarak onların risklerini minimize edi-

melere kolaylıkla uyum sağlamak ve risklerini

yor ve işlerini kolaylaştırıyoruz. Sonuç olarak

minimize etmek için bazı çözümler kullanmakta-

kuruluşların mali suçlarla mücadelede Sanction

dırlar. Sanction Scanner olarak biz de sağladığı-

Scanner ile daha güçlü olduğuna inandığımızı

mız yapay zeka tabanlı çözümler ile her

söyleyebiliriz. FD
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Paladyum eleKTronİK ödeme (PeP) genel müdürü arTun Kumrulu

Türkiye’nin yeni
dijital cüzdanı: PeP
Her alışveriş sonunda numarası değişen tek kullanımlık
PeP Visa Sanal Kart, online alışverişlerde güvenli bir
seçenek oluşturuyor.

T

ürkiye’nin yeni dijital cüzdanı olarak
tanımladığımız PeP; alışveriş, nakit çekim ve para transferi işlemlerinde tüketicilere güvenli,
hızlı ve yenilikçi finansal çözümler üretiyor. Global bir cüzdan
hedefiyle yola çıkan PeP, sadece Türkiye bazlı hizmet vermiyor, küresel hizmetleriyle
sınırları ortadan kaldırıyor.
Dünyanın dört bir yanında ve
internette yapılan harcamaları
avantajlı döviz kurları ile gerçekleştirme imkanı sağlayan PeP Visa
Kart, yurt içinde ve yurt dışında
ATM’leri komisyonsuz kullanma olanağı
da sunuyor. PeP ayrıca, yurt dışından ülkemize
ve ülkemizden yurt dışına yapılan para transferinde, 7/24 ve anında gönderim ve önemli bir fiyat
avantajı sağlıyor.
İnternetten güvenli alışveriş
PeP’in tüketicilere sunduğu bir diğer önemli
avantaj ise, internetten güvenli alışveriş imkanı
sunması. Her alışveriş sonunda numarası değişen
tek kullanımlık PeP Visa Sanal Kart, online alışverişlerde güvenli bir seçenek oluşturuyor. Tüketiciler kart bilgilerinin çalınma riski olmadan,
avantajlı kurlarla online alışverişin keyfini yaşıyor.
Serbest çalışanlar için para transferi aracı
Ayrıca, serbest çalışan, hizmetlerini online ola-

rak satan ve bireysel iş yapan kişiler için de
mükemmel bir para transferi aracı işlevi
görüyor. Örneğin; freelance çalışan
biri, yurt dışına yaptığı bir işin bedelini, klasik yöntemlere oranla
çok çok daha düşük – yüzde
50’ye varan düşüklükte - maliyetle ve anında PeP aracılığı
ile alabiliyor.
Finans dışı kurumlar için
kart
Bunun yanı sıra PeP, finans kuruluşu olmayan işletmelerin, bir
ödeme aracı çıkarmalarında kendilerine çözüm ortaklığı sunuyor. Buna en
güzel örnekler ise; online alışverişlere yönelik
tüketicilere güvenli bir seçenek sağlayacak PeP Kızılay Kart ile dijital ortamda ve yurt dışında güvenli bir alışveriş deneyimi sunarken aynı zamanda
farklı kampanyalarla birbirinden farklı platformlarda kazanç sağlayan Opet PeP Visa Sanal Kart.
Yakın gelecekte farklı sektörlerle işbirliği var
Tüketicilerin ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmak için özel çalışmalar
yürüten PeP’in önünde büyük iş birlikleri için fırsatlar, hatta fırsattan öte somut adımlar var. Bu iş
birliklerinin ilki önümüzdeki günlerde turizm
sektörüne yönelik olarak gerçekleşecek. Önümüzdeki dönemde ise hedef, PeP yurtdışı cüzdanını açmak. FD
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GANDALF
Kurumsal kültürümüzün mottosu GANDALF olacaktır. DBS çalışanları, zihin
haritalarını ve davranışlarını-alışkanlıklarını Google, Amazon, Netflix, Alphabet,
Linkedin, Facebook gibi teknoloji şirketlerinin yenilikçi düşüncelerinden ve
yaptıklarından esinlenerek oluşturacaklardır. Ayrıca, Yüzükler Efendisi’nin Gandalf
karakterinin özellikleri de VUCA ortamında bizlere esin kaynağı olacaktır.

üneydoğu Asya’nın en büyük bankası DBS’in CEO’su Piyusu
Gupta’nın Temmuz 2020’de, CNBC muhabirine söyledikleri çok
dikkatimi çekmişti: “Dünya genelinde reel sektörün maruz kaldığı ekonomik sıkıntılar bölgemizdeki bankaları da zorlamaktadır. Ancak, bankaların sermaye yeterliliklerinden dolayı bu büyük krizi az
hasarla atlatabileceğini öngörüyorum. Esasında, bankacılık sektörünün
önünde, daha büyük bir zorluk olduğuna inanıyorum. Dijital teknolojilerden yararlanma maharetine sahip olan inovatif kuruluşlar, platform
işletmecileri ve/veya ekosistem-marketplace oyuncuları üzerinden
‘asset light’ özellikleri ile bütün pazarlarda oyunun kurallarını altüst
etmektedirler ve bankalara da meydan okumaktadırlar. Dijital teknolojileri yeterince kullanma kabiliyetinden ve kapasitesinden yoksun
bankalar, sermaye yetersizliğinden değil de dijital yetersizliklerinden
konsolidasyon dalgasının kurbanı olabilirler.”
Yapılan araştırmalardan hareketle inovatif şirketlerin sahip oldukları
özellikleri şu beş kurumsal kafa yapısı (mind set) davranışla çerçeveliyebiliriz:
• Her zaman herşey daha iyi/farklı yapılabilir zihniyeti,
• Mevcut ve potansiyel müşteri/kullanıcıların içinde bulundukları
farklı durumlara göre, açık-açığa çıkmamış ihtiyaçlarına büyük bir merak-tutku-sabırla odaklanmak,
• Mevcut-potansiyel müşteri-kullanıcılara sunulacak değer önerilerini destekleyecek ürün ve hizmetleri hazırlarken firma içinde tüm takımların arasında etkin ve firma dışında tüm çözüm ortakları ile çok
yakın işbirliğini sağlamak,
• Geçerli ve böylece büyük ölçeğe ulaşabilecek değer önerisinin keşfi
başarıdır. Başarıya ulaşmak için geçerli iş modelini inşa etmek metodlu
ve disiplinli çalışmayı gerektirir; tekrar tekrar önemli hiptozlerin testi,
denemeler (experiments), öğrenilenlerden pivot etmek, iş modelinin
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tüm unsurlarının hizalanmış olmasının sağlamasını
yapmak, başarının asgari önkoşulları olduğuna dair
zihniyet,
• İş modeline katkı sağlayacak her bireyin-takımın
yetkilendirilmesi, sözünün dinlenmesi, saygı duyulması, yapıcı iletişim kurulması, hata yapma korkusundan arınmışlığının sağlanması ve gerekli
kaynakların kullanılabilir olması ortamının tesis
edilmesi. Özetle, kişilerin potansiyellerinin ortaya
çıkmasını sağlayacak güvenli çalışma ortamının sağlanması.
Şimdi, 1968 yılında Singapur’da sanayi kuruşlarının yatırımlarını finanse etmek üzere bir devlet bankası olarak kurularak 2003 yılından itibaren
yurtdışına açılıp, küresel ölçekte ticari bankacılık
faaliyetlerini sürdürmekte olan DBS’in hikayesini
paylaşacağım. Bu bankanın özelliği, dijital (transformasyon) değişim-dönüşüm girişimleri neticesinde
üstün başarılara ulaşmış olmasıdır.
DBS’nin karnesi şöyle: 2019 yılında, The Banker
dergisi, ‘Bank of the Year’, Global Finance dergisi
‘Best Bank in the World’, Euromoney dergisi ’World’s
Best Bank’ ünvanlarına layık gördü.
‘Euromoney Awards for Excellence 2018’ küresel
kategorisinde, ‘World’s Best Digital Bank’ ve ‘World’s

Best SME Bank’ ünvanları ile ödüllendirildi. DBS’in
küresel dijital bankacılık alanında Euromoney tarafından ‘World’s Best Digital Bank’ ödülü ile ilk kez
onurlandırılması 2016 yılında gerçekleşti. Halihazırda 26,000 çalışanı olan banka, Çin’de, Güneydoğu
Asya’da, Güney Asya’da 18 ülkede 280 şubesiyle faa-

DBS, 1968 yılında Singapur’da
sanayi kuruşlarının yatırımlarını
finanse etmek üzere bir devlet
bankası olarak kurularak 2003 yılından itibaren yurtdışına açılıp,
küresel ölçekte ticari bankacılık
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu
bankanın özelliği, dijital (transformasyon) değişim-dönüşüm girişimleri neticesinde üstün
başarılara ulaşmış olmasıdır.
liyette bulunmaktadır. Hindistan ve Endenozya’da fiziksel şubesi bulunmamakta, akıllı cihazlar
üzerinden online hizmetler sunmaktadır.
Bankanın başarı hikayesini yazan Piyush Gupta
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2009 yılında CEO görevine atandığında şu manzara
ile karşılaştı: ömrünü tamamlamış teknolojisi ve bürokratik yapısıyla müşterilerini canından bezdiren,
halk tarafından ‘Damn Bloody Slow’ (D-B-S) ünvanına layik görülmüş bir banka durumundaydı. Singapur bankaları arasında en düşük müşteri
memnuniyeti notuna sahipti. Veri tabanının yetersizliğinden dolayı şubelerin kar-zararı genelmüdürlükce takip edilemiyordu.
2009-2014 dönemi yangın söndürme ve toparlanma girişimlerinin gerçekleştirildiği yılları kapsar. Bu
yıllarda banka kültürünü yenilemek üzere atılımlarda bulunuldu. DBS, Singapur pazarında faaliyette
bulunan güçlü yabancı sermayeli bankalardan tefrik
edilebilmek için Asya kültürü kalitesininde hizmet
sunan banka markasının sahipliğine yönenildi. Yapılan anket çalışmaları sonucu en çok itibar edilen
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üç özellik öne çıktı: saygınlık (respectful-R), muhatap olunması kolay (easy to deal with-E), güvenilir
(dependable-D). Bankanın hizmet kalitesini oluşturan bu üç kültürel değer, ‘RED’ başlığı altında kümelendirildi. Amaç, bu üç değerin davranışlarda
yaşatılmasını sağlayarak müşteri memnuniyet seviyelerini yukarı çekmekti. Bu amaca hizmet etmesi
için ‘PIE’ adı verilen (süreç iyileştirme çalışmaları yapacak-Process Improvement Events) cross-functional takımlar kuruldu. Bu takımların görevi, en geç
1 hafta içinde uygulamaya konulacak süreç iyileştirmelerini tanımlamaktı. Bu çalışmayla, en yoğun
müşteri sorunlarının en kısa sürede çözümü hedefleniyordu. Bunun için çözümün hızlandırılması ve
çözümsüzlüğün getirdiği israfın asgari seviyeye indirilmesi üzerinde duruldu. Doğru-gerçekçi hedefler
konulduğunda, doğru yöntemlerle hedeflere ulaşılabildiğinin çalışanlarca anlaşılması sağlanmış oldu.
Bu çalışma yöntemi, tabandaki çalışanların heyecan
duymasına ve enerjilerinin dışarıya vurmasına neden oldu. ‘PIE’ çalışmaları sayesinde, geniş yelpazede operasyonel süreçlerin çabuk ve göze çarpacak
şekilde iyileşmesi, örgüt genelinde iş yapış kültüründe değişmelere neden oldu. Operasyonel engellerin
ortadan kaldırılması maddi teşvik mekanizmaları olmaksızın çalışanların çalışma arzularını kamçıladı.
Operasyonel süreçlerin iyileştirilmesinin yanısıra
müşteri odaklılığı üzerinde duruldu. Bu sırada, çok
kıymetli bir metrik keşfedildi: sorunun çözümü sırasında müşterinin kaybettiği süre: saatler, günler.
Böylece, ‘PIE’ çalışmalarının performanslarının,

müşterilerin ‘kayıp’ saatlerinin düşürülmesine göre
ölçüleceği kararı verildi. Bu metrik sayesinde, 10
milyon müşteri ‘kayıp’ saat bertaraf edileceği hedeflenmişken, 250 milyon ‘kayıp’ saat tasarrufu sağlanmış oldu. Bu metrik ile müşterinin banka ile
muhatap olduğunda daha kaliteli bir deneyim yaşaması üzerinde durulmaya başlandı. Böylece, müşteriye yaşatılan kaliteli ilişki üzerinden çalışanların bu
ilişkiye katkıları nispetinde ödüllendirimeleri hayata
geçirildi. Google, DBS’in çok yararını gördüğü müşteri ‘kayıp’ saat metriğini kendi performans ölçümlemesine dahil etti.
2009-2014 yılları arasında DBS’in elde ettiği diğer
bir başarı teknoloji alt yapısını yenilemesi ve outsource ettikleri IT hizmetlerini insource’a çevirmesiydi.
Bu girişim, bankanın kendi teknolojisini oluşturması
ve geliştirme kapasitesini inşa etmesine fırsat verdi.
2009 yılında IT hizmetlerinin %85’i outsource edilirken, 2018’de %90’ı insource edilir olmuştu. Böylece, bu dönemde bankanın teknoloji altyapı
taşlarının tümü yerli yerine oturtulmuş oldu.
Dijitalleşme stratejisinin ve böylece transformasyon süreçlerinin hayata geçirilmesi 2014 yılında
P. Gupta’nın bir ‘eureka’ anının parıldamasıyla tetiklendi.
P. Gupta, ‘Eureka’ anını yaşamasına neden olan şu
üç olaya işaret etmişti: (i) Çin’de atılım halinde olan

fintech start-up’ları, Alibaba’nın faaliyetlerini yakından izliyor olması ve 2014’de Alibaba hisselerinin
NYSE’de kote edilmesi sonrası Jack Ma ve yardımcısı
Joe Tsai’yi ziyarete gitmesi (ii) 1997 yılında

Halihazırda 26,000 çalışanı olan
DBS’nin, Çin’de, Güneydoğu Asya’da, Güney Asya’da 18 ülkede
280 şubesiyle faaliyette bulunmaktadır. Hindistan ve Endenozya’da
fiziksel şubesi bulunmamakta,
akıllı cihazlar üzerinden online
hizmetler sunmaktadır.
Citibank bünyesinde online bankacılık stratejisini
hayata geçirmek için kurulan e-Citi şirketinin iki üç
yıl içinde faaliyetine son verilmesi (iii) 2013 yılının
sonunda Hindistan’da babasını ziyarete gittiğinde
85 yaşındaki babasının faturalarını ve vergilerini
online ödemesini, evinin bazı alış verişlerini e-ticaret
siteleri üzerinden yapıyor olmasını hayretle izlemiş
olması.
Bu üç olayın DBS’nin dijital stratejisinin temel taşlarına dönüşmesi şöyle özetlenebilir:
• Bankacılık sektörüne nazaran çok daha liberal
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mevzuata tabi fintech start-uplar hızla yayılıyor; çeviklikleri ve inovatif zihniyet yapıları ile bankalara
meydan okuyorlar. DBS, fintech zihniyeti ile düşünmeli ve davranmalı. Bankalar, geçmişte kalmış hikayelerdir.
• Alibaba ve Tencent gibi e-ticaret platformları dijital ödeme teknolojilerinden yararlanarak finansal
hizmetler sunmaktadırlar. Bu kuruluşlar geleceğin
finansal hizmetlerini şekillendireceklerdir. Amaçları
‘data’ ya ulaşmak ve kullanmaktır. Bankacılık sektörünün tabi olduğu regulasyonlar gittikçe ağırlaşmaktadır, büyümek için banka satın almak iyi bir
düşünce değildir. DBS, rehavete girmemek için e-ticaret, platform işleticileri ve fintech şirketleri ile ilgili paranoya halinde olmalıdır. DBS’nin her çalışanı,
bir sorunun cevabını araken, ‘benim yerimde Jeff
Bezos olsaydı ne yapardı?’ sorusunu sormalı, ‘JP
Morgan CEO’su Jamie Dimon ne yapardı?’ sorusunu
sormamalı.
• Kurumsal kültürümüzün mottosu GANDALF olacaktır. DBS çalışanları, zihin haritalarını ve davranışlarını-alışkanlıklarını Google, Amazon, Netflix,
Alphabet, Linkedin, Facebook gibi teknoloji şirketlerinin yenilikci düşüncelerinden ve yaptıklarından
esinlenerek oluşturacaklardır. Ayrıca, Yüzükler Efendisi’nin Gandalf karakterinin özellikleri de VUCA ortamında bizlere esin kaynağı olacaktır.
• Yeni bir atılıma basamak olacak girişimler yan
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tarafta/yedekte oluşturulacak kendi halinde yapılarla, iştiraklerle yapılamaz. Bakınız, e-Citi örneği; tren
böyle kaçırılır. DBS dijitalleşme stratejilerini ana işi
(core business model) üzerinde hayata geçirecektir.
Amacımız sadece dijitalleşmek değildir. Tüm yenilikçi girişimlerimizi, Prof.Clayton Christensen’ın ‘job
to be done’ teorisine dayandıracağız. DBS, müşterilerine daha basit, çabuk ve daha iyi hizmet etmek
amacıyla ana işini proaktif olarak yıkacaktır. Markamız şu anlayış ve amacı temsil etmelidir: ‘Live more,
bank less’; sunduğumuz hizmetler kolay ve süratli
olsun, vakit kaybettirmesin; hizmetlerimiz, müşterinin günlük yaşam akışının içinde, muhatap olduğu
tedarikcilerle sürdürdüğü bağlantıların içine ‘gömülü’ olsun, biz ‘invisible’ olalım.
• VUCA ortamında sürdürebilirliliğimizi sağlama
almanın en önemli unsuru çalışanlarımıza güven
aşılayarak ve öğrenme süreçlerini devamlı kılarak,
sahip oldukları potansiyeli dışavurmalarına uygun
iklimi oluşturmaktır. Çalışanlarımızın sürekli
deneyler yaparak yenilikçi fikirlerini değere dönüştürmelerini sağlamalıyız; hata yapmaktan korkmamalıdırlar. Hatalarımız olmalıki, öğrenelim ve
gelişelim, yeni yapıcı anlayışlara erişebilelim.
Çok esinlendirici bir hikaye değil mi? Müşterilerinizin, sizinle yaşadıkları deneyim yolculuklarında
uğradıkları ‘saat’ kayıplarını nasıl bertaraf edebilirsiniz? FD
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Yeniden Yapılandırma,
Yeniden Varlık Barışı
17/11/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması” hakkında Kanunun ilk dört maddesi kamu ve diğer bazı alacakların
yapılandırmasına ilişkin hükümleri içermektedir. Kesinleşmiş olan vergi ve SGK
başta olmak üzere gümrük ile diğer kamu alacakları yapılandırma kapsamına
dahil edilmiştir.

B

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

ir süre kamuoyunun gündemini meşgul eden, yeni yapılandırma
kanunu olarak adlandırılan, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun (“Kanun”) 17/11/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Mezkur Kanun’la;
• Kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılması imkan tanınmış,
• Yeni bir varlık barışı düzenlemesi getirilmiş,
• İstihdam teşviklerine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve
• Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV kanunlarında bazı değişiklikler
yapılmıştır.
Kanunla şirketlerin kendi hisse senetlerini iktisap etmesinin vergilendirilmesine ve konaklama vergisinin (1/1/2022 tarihine) ertelenmesine ilişkin önemli düzenlemeler de yapılmıştır.
Kamuoyundaki beklentinin aksine ilgili Kanunda;
• Kesinleşmemiş alacaklara (dava, inceleme ve uzlaşma aşamasındaki
alacaklar)
• Matrah ve vergi artırımı ile
• Kasa, ortaklardan alacaklar ve stok affına
ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir.
Bu yazımızda, Kanunun borçların yapılandırılması ile varlık barışı hükümlerine yönelik hususlar açıklanmaktadır.
1. Kamu ve Diğer Bazı (Kesinleşmiş) Alacakların Yapılandırılması
7256 Sayılı Kanunun ilk dört maddesi kamu ve diğer bazı alacakların
yapılandırmasına ilişkin hükümleri içermektedir. Kesinleşmiş olan vergi ve
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SGK başta olmak üzere gümrük ile diğer kamu alacakları yapılandırma kapsamına dahil edilmiştir.
Yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi, 31
Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kanunun 21’nci maddesinde yer
verilen hükümle, evvelce 6486, 6736
ve 7186 sayılı Kanunlarda yapılanlara
paralel bir düzenleme ile Gelir Vergisi
Kanunu’na Geçici 93’üncü madde
eklenmiştir. Bu madde ile yurtiçinde
veya yurtiçinde bulunan varlıklar için
herhangi bir vergi mükellefiyeti
yaratılmaksızın beyan ve bildirim
imkanı getirilmekte, hüküm uyarınca
işlem yapanlara vergi inceleme ve
tarhiyatının yapılmayacağı açık ve net
olarak düzenlenmektedir.
Mezkur Kanuna göre;
Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
• 31.08.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
• 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden
(bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara

FD

bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
• 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
• Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri
tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihine kadar tahakkuk
ettiği hâlde ödenmemiş olan;
• 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile
bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
• 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi
ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı
alacakları,
• 31.08.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu
işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı
gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
• 31.08.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme
cezası ve gecikme zammı alacakları,
• 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile
bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
• Kanunda belirtilen diğer asli ve fer’i amme alacakları (Gümrük ve diğer alacaklar)
kanun kapsamında yapılandırılabilmektedir.

Daha evvel yürürlüğe giren yapılandırma kanunlarından 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılan ve
7256 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından talep edilmesi hâlinde 7256 sayılı
Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir.
Ancak, bu Kanun hükümleri önceki yapılandırma
kanunlarından 6736 sayılı Kanun ile 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile
6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar
hakkında uygulanmayacaktır.
A. Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibariyle
(bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş veya
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan;
• Vergilerin ödenmemiş kısmının tamamının,
• Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının
%50'sinin,
hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutarı ile birlikte Kanunda belirtilen süre
ve şekilde ödenmesi halinde;
• Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının,
• Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi
cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının
%50'sinin ve
• bunlara bağlı faiz, gecikme zammı ve gecikme fa-
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izlerinin tamamının,
tahsilinden vazgeçilmektedir.
B. Başvuru ve Kanun Kapsamında Yapılacak
Ödemeler
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin;
31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,
• Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
• Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28.02.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir. Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar
peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.
Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme
süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların ayrıca %90'ının tahsilinden de vazgeçilecektir. Yapılandırılan alacağın sadece fer'i alacaktan
oluşması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan
%50 indirim yapılacaktır.
Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim
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oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılacaktır. Yapılandırılan alacağın
sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılacaktır.

Gerek yurtdışından getirilen ve
gerekse Türkiye’deki varlıkların
bildirilmesi veya beyanında
kullanılan değerlerden daha düşük
bedelle elden çıkarılmasından doğan
zararlar vergi matrahından
indirilememektedir.
Yukarıda belirtildiği üzere, Kanun çerçevesinde hesaplanan tutarların taksitle ödenmesi de mümkün
olup, mükellefler başvuru sırasında Kanunda belirtilen taksit seçeneklerinden birini tercih edebileceklerdir. Taksitli ödemeler ikişer aylık dönemler halinde
yapılacak olup, Kanunda belirtilen katsayılar dikkate
alınmak suretiyle vade farkı uygulanacaktır. Kanun
hükümlerinden yararlanmak üzere başvura bulunanlara, tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı
verilecektir.
2. Varlık Barışı
Kanunun 21’nci maddesinde yer verilen hükümle,
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evvelce 6486, 6736 ve 7186 sayılı Kanunlarda yapılanlara paralel bir düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 93’üncü madde eklenmiştir.
Bu madde ile yurtiçinde veya yurtiçinde bulunan
varlıklar için herhangi bir vergi mükellefiyeti yaratılmaksızın beyan ve bildirim imkanı getirilmekte, hüküm uyarınca işlem yapanlara vergi inceleme ve
tarhiyatının yapılmayacağı açık ve net olarak düzenlenmektedir.
Hüküm yurtdışında ve yurt içinde olan varlıklar için
farklı esaslar getirmektedir. Bunlar ayrı ayrı aşağıda
ele alınmaktadır.
A. Yurtdışında Bulunan Varlıklar
Türk uyruğunda olsun olmasın, Türkiye’de ikamet
edip etmediğine bakılmaksızın tam veya dar mükellef
gerçek kişi ve kurumlar hükümden yararlanabilecektir.
Kapsama giren varlıklar,
Para (TL), Altın, Döviz, Menkul Kıymet, Diğer
Sermaye Piyasası Araçları
olarak yer almaktadır.
Yurtdışındaki taşınmazlar kapsamda değildir. Ancak taşınmazların yukarıda sayılan kapsamdaki varlıklara çevrilmesi suretiyle şekil değiştirmesi halinde
bu varlıklar da kapsam içinde getirilebileceği kanısındayız.
Kanuna göre varlıkların belli bir tarihte yurtdışında
var olduklarının ispat edilmesine gerek bulunmamaktadır.
Yurtdışındaki sayılan varlıkların 30.06.2021 tarihi-

ne kadar Türkiye’deki bir banka ve aracı kuruma bildirilmesi zorunludur (bu süre Cumhurbaşkanınca 2
defa 6’şer ay uzatılabilecektir).
Vergi dairesine ayrıca bir bildirim öngörülmemiştir.
Bildirilen varlıklar üzerinde tam bir tasarruf yetkisi
tekrar (yurtdışına transfer, şekil değiştirme vesaire)
tanınmaktadır.
Bildirimi yapanın Türkiye’deki bir tüzel kişilik olması halinde sırf bu varlıklar nedeniyle bu tüzel kişinin kanuni temsilcileri, ortakları ve vekilleri ile
bunların ortak oldukları şirketlerin de varlık barışından faydalanmaları mümkün olacaktır düşüncesindeyiz. Bildirimde bulunanın gerçek kişi olması halinde
bu varlıklar nedeniyle şirketlerin ortakları da bu hükümden benzer varlık barışı hükümlerinde öngörüldüğü gibi yararlanabilecektir.
Esasen bu hükümde varlığın yurtdışından getirilmesi yeterlidir. Varlığın, “yurtdışında kimin hesabında
olduğu, ne zaman var olduğu sorgulanmayacaktır”
anlayışı kanunda yer almaktadır.
Bildirimin bir kereden fazla yapılmasının da mümkün kılınacağı, evvelce yapılmış bildirimlerin düzeltilmesine tebliğlerle imkan verileceği kanısındayız.
Ancak bu işlemler en geç 30.06.2021 tarihine kadar
tamamlanmalıdır.
İnceleme ve tarhiyat muafiyeti için 30.06.2021 tarihine kadar bildirilecek, varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya
Türkiye’deki bir banka veya aracı kurumda açılacak
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bir hesaba transfer edilmesi şarttır.
Bildirim sadece tasarruf imkanı vermekle beraber
Türkiye’ye getirme, banka ve aracı kurumun Türkiye’deki hesabına yatırma vergi incelemesi ve tarhiyatı
muafiyeti de sağlamaktadır.
Türkiye’ye getirme koşulunun tek istisnası, yurtdışında bulunan banka ve finans kurumlarından kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla
kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin 30.06.2021
tarihine kadar kapatılmasında kullanılmasıdır. Bu takdirde, yine vergi inceleme ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
Öte yandan Kanun’un yayım tarihinde kanuni defter kayıtlarında sermaye avansı olarak kayıtlı tutarların Kanunun yayım tarihinden önce yurtdışında
bulunan kapsam içindeki varlıkların karşılanmak suretiyle kapatılması halinde kanun hükümlerinden yararlanılmaktadır. Böylece, Kanun’un yayım tarihinden
önce yurtdışından getirilmiş ve sermaye avansları hesabında izlenen varlıklar için de, bu varlığın kayıtlardaki sermaye avansından düşülmesi kaydıyla
yararlanılması sağlanmaktadır.
Defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
bu madde kapsamındaki varlıklarını Türkiye’ye getirmekle kanuni kayıtlarına alabilirler. İşletmelerine dahil edebilirler. Bu işlemler vergiye tabi kazancın
tespitinde dikkate alınmaz, bu varlıkların sonradan
işletmeden çekilmesi halinde de vergilendirilmez, dağıtılan kar olarak mütalaa edilmeksizin işletmeden
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çekilebilir.
Görüldüğü gibi yurtdışındaki varlıkların Türkiye’ye
getirilmesinde bir vergi ödenmesi gereği doğmamakta, varlıkların Türkiye’ye getirilmesinin sağlanması
amacıyla vergi incelemesi ve tarhiyatı muafiyeti oldukça geniş kapsamlı sağlanmaktadır.
B. Türkiye’deki Varlıklar
Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu göstermesini
temin etmek üzere gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de olmakla beraber
kanuni kayıtlarda yer almayan,
Para (TL), Altın, Döviz, Menkul Kıymet, Diğer
Sermaye Piyasası Araçları, Taşınmazlar
30.06.2021 tarihine kadar vergi dairesine beyan
edilebilecektir (Bu süre yukarıda yer verilen hükümler gibi Cumhurbaşkanınca uzatılabilmektedir). Bildirilen varlıklar 30.06.2021 tarihine kadar vergiye
tabi kazancın tespitinde dikkate almaksızın kanuni
defterlere kaydedilebilmektedir.
Kayda alınan varlıklar, vergiye tabi karın tespitinde
ve kurumlar için dağıtılabilir karın tespitinde dikkate
alınmaksızın işletmeden çekilebilmektedir.
Bu fikre kapsamda bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına
alınması halinde sermaye artırım kararının bildirim
tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın
bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi şartıyla bu madde hükümlerinden faydalanmakta, bir başka deyişle vergi
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incelemesi ve tarhiyatında muaf tutulmaktadır.
Bu varlıkların Kanunun yayım tarihi itibarıyla şirketlerin kanuni temsilcileri ortaklarının mülkiyetindeki kapsama dahil varlıkların beyanının da şirket
tarafından yapılabileceği kanısındayız.
Daha önce 7186 sayılı Kanun’da %1 oranında vergi
ödenerek sağlanan bu imkanın bu kere vergisiz olarak
sağlanmaktadır.
Gerek yurtdışından getirilen ve gerekse Türkiye’deki varlıkların bildirilmesi veya beyanında kullanılan
değerlerden daha düşük bedelle elden çıkarılmasından doğan zararlar vergi matrahından indirilememektedir.
Maddede yer alan sürelerin hepsi 6’şar ayda 2 kere
olmak üzere Cumhurbaşkanınca bir yıla kadar uzatılabilmektedir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ise usul ve esasları belirleyecektir.
3. Değerlendirme
Yeni yapılandırma kanunu olarak adlandırılan 7256
sayılı Kanunun kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırılmasına ve varlık barışına ilişkin hükümleri sorumlu vergicilik anlayışı içinde irdelenmiş, konuya
ilişkin kanaat ve düşüncelerimiz paylaşılmıştır.
Kanunun bahsedilen hükümlerinden faydalanılması için başvuru tarihinin kaçırılmaması gerektiğini ve
yapılacak alt düzenlemelerde farklı görüşlerin ileri sürülebileceğinin göz önünde tutulması gerektiğini hatırlatmak isteriz. FD
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TEKLİNK TELEKOM KURUCUSU MUSTAFA ÇALIŞ

Modüler Akıllı Maske
Avrupa Yolcusu
Pandemi sürecinde 11 yaşındaki oğlum mutluluğu ölçen bir maske fikrinden
bahsetti. Bu fikir bende ateş, nabız, tansiyon ve gaz ölçen sensörler ile modüler
yapıya sahip akıllı maske yapma fikrini uyandırmış oldu.

an Teknokent’te faaliyet gösteren Teklink Telekom, Covid-19 salgınına karşı tam koruma
sağlayan yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen
akıllı bir maske tasarladı. Ateş, nabız, tansiyon ve
gaz ölçen sensörlere sahip olan modüler akıllı maske
ile Avrupa dahil birçok ülkeden siparişler aldıklarını
belirten Teklink Telekom Kurucusu Mustafa Çalış,
akıllı maske ile birlikte birçok fırsatlar ile karşı karşıya geldiklerini ve bu fırsatlar dahilinde Almanya
Münih’te şube kurma sürecini başlatarak Avrupa’ya
satışlar yapmanın çalışmalarını başlatmış olduklarını
belirtti.

V

2003 yılında kurmuş olduğunuz Teklink Telekom, akıllı ürünler dışında yazılım çözümleri de
üretiyor. Firmanızın kuruluş hikayesinden ve şuan yürüttüğünüz projelerden bahseder misiniz?
2000 yılında Netaş ailesi içinde çırak olarak başlamış olduğum bu yolda 2003 yılında firmamızı kurduk. Satış ve servis ile başladığımız bu yolda 2020
yılına geldiğimizde 81 ilde konumlanmış bayi yapısı
ile Teklink markası ile telefon santral sistemleri, bulut ürünler, çağrı merkezi, otomasyon gibi ürünlerin
yanı sıra dünyada ilk defa UPS+POE+SWITCH teknolojisini bir araya getirerek yerli switch üretmeye
başladık.
Akıllı maske ile birlikte birçok fırsatlar ile karşı
karşıya geldik. Bu fırsatlardan biri de Almanya
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Münih’te şube kurma sürecini başlatarak Avrupa’ya
satışlar yapmanın çalışmalarını başlatmış olduk.
Dünyada ilk defa modüler yapıya sahip akıllı
maskeyi siz tasarladınız. Maden sektörü, kimyasal fabrikalar, itfaiyeler, laboratuvarlar ve hastaneler gibi bir çok sektörde de kullanılabilecek
yapıya sahip olan bu maskenin ortaya çıkış hikayesini ve üretim süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Mucit bir aileyiz. Pandemi sürecinde 11 yaşındaki
oğlum mutluluğu ölçen bir maske fikrinden bahsetti.
Bu fikir bende ateş, nabız, tansiyon ve gaz ölçen vb
sensörler ile modüler yapıya sahip akıllı maske yapma fikrini uyandırmış oldu. Üretim tecrübemiz olduğu için hemen start verdik. 31 Mart 2020’de Van
Teknokent üzerinden Bilim ve Sanayi Bakanlığı portalına proje girişi yaptık ve seri üretim yapacak konuma geldik.
Akıllı maske ile ilgili önümüzdeki günler için
ihracat ve pazarlama bakımından hedefleriniz
nelerdir?
Akıllı maske ile ilgili başta Avrupa olmak üzere
birçok ülkeden siparişler aldık. Patent hakkı Teklink
Telekom A.Ş.’de olduğu için bütün dünya pazarına
emin adımlar ile ihracat etmeyi planlıyoruz. CE belgelendirme süreci bittikten sonra işimiz çok daha
kolay olacaktır.
Akıllı maske projenizin yanı sıra akıllı ev ve
akıllı ofis yazılım çözümleriniz de mevcut. Bu
projelerinizden de kısaca bahseder misiniz?

FD

Özellikle akıllı ofis uygulaması hakkında bilgi vermek istiyorum. Teklink Telekom olarak IP telefon
santrali üreten ve Türkiye pazarında dağıtımı yapan
bir firmayız. Akıllı ofis uygulamasını telefon santrali
ile entegre ettik. Bu sayede ofiste masasında oturan
bir kişi masasındaki telefon makinesi ile bir tuşa basarak elektik, klima, kapı, asansör, kombi, kamera
sistemi gibi birçok şeyi zaman ve ekonomik tasarruf
açısından yönetme imkanına sahip olacaktır. Hatta
mobil telefon uygulaması ile telefon santrali üzerinden uzaktan da bunları yapma şansına sahip olacaklardır. Elektrik düğmesini IP telefon makinesinin
üzerinde yer alan bir tuş ile kapatma ve açma şansı
mümkün olacaktır.
Türkiye Bilişim Federasyonu – TÜBİFED Genel
Sekreterliği yaparak Türkiye’de bilişimin kalkınması adına faaliyetler sürdürüyorsunuz. Ayrıca
Van İş Adamları Derneği’nde de görev almaktasınız. Van Teknokent’in de içinde olan şirketiniz
bağlamında, Van şehrinin bilişim, Ar-Ge konusundaki açılımları, yatırımları nelerdir?
Türkiye Bilişim Federasyonu’nda Genel Sekreter
olarak görev aldım. Görevim yıl sonunda tamamlanıyor. Amacımız, Türkiye’de sektör birliğini sağlamak. Ayrıca Endüstri 4.0 konuştuğumuz;
berberlerin, fırıncıların odasının olduğu bir dönemde herkesin teknoloji dediği robotları konuşulduğu
bir dönemde maalesef bilişimcilerin bir odası bile
yok. Ülke olarak maalesef Endüsti 2.5 seviyesindeyiz. Amacımız, ülkemize katma değerli ve ülkenin
kalkınacağı katkılarda bulunmaktır.
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Van İş Adamları Derneği’nde de Genel Sekreterlik
görevime devam etmekteyim. Van’ın ve bölgenin
kalkınması için çok büyük çalışmalar yapmaktayız.
En büyük çalışmalarımızdan biri de Doğu ile Batı
birleşiyor sloganı ile teknolojiye davet bilişim etkinliği olarak en büyük bilişim zirvesini gerçekleştirdik.
Birçok yatırımcıyı bölgeye kazandırdık.
Teklink Telekom ve Linksan Teknoloji ile Van Teknokent içinde faaliyet gösteriyoruz. Buradaki amacımız mezun olmuş yazılım mühendisi öğrencileri

Akıllı ofis uygulamasını telefon
santrali ile entegre ettik. Bu sayede
ofiste masasında oturan bir kişi
masasındaki telefon makinesi ile
bir tuşa basarak elektik, klima, kapı, asansör, kombi, kamera sistemi
gibi birçok şeyi zaman ve ekonomik
tasarruf açısından yönetme imkanına sahip olacaktır. Hatta mobil telefon uygulaması ile telefon
santrali üzerinden uzaktan da bunları yapma şansına sahip olacaklardır.
yetiştirip bölge ekonomisine katkıda bulunmak. Bu
sayede bölgeye kazandırdığımız firmalar ve yazılımcılar oldu. Bu durum bizleri çok mutlu ediyor.
Van’da tespit etmiş olduğumuz 300 yakın mezun
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olmuş ve boşta dolaşan mühendis var. Bu mühendisler ortalama 17-18 yıl eğitim görüyor. Büyük umutlar ile mezun oluyor. Ama bölgede teknoloji
şirketleri olmadığı için birçoğu garson, işçi olarak
çalışıyor ya da kahve köşelerinde boş boş oturuyorlar. Bu sadece Van için geçerli değil bütün Doğu ve
Güneydoğu bölgesi için geçerlidir. Devletin buna acil
bir şekilde çözümler bulması gerekiyor. Üretim olursa bölge kalkınır bölge kalkınırsa ülke kalkınır. Böylelikle göçün önüne geçmiş oluruz.
Ülkenin kalkınması çok önemli. Güney Kore 10 yıl
önce Türkiye’nin 3’te 1’i kadar küçük bir ekonomiye
sahipken şimdi kişi başı gayri safi hasılası 28000 $
seviyesinde. Türkiye ise 9000 $ seviyesinde. Yani
Güney Kore Türkiye’yi 3’e katlamış durumda. Burada üretim ve ileri teknoloji çok önemli. Örneğin;
Samsung 1940 yılında 26 $ sermaye ile kurulmuş
bir firma olarak şimdi Güney Kore’nin 1/4 ekonomisini oluşturuyor. Türkiye’nin Kore’den neyi eksik buradaki tek sıkıntı eğitim yetersizliği ve dijital
dönüşüm eksikliği. Yazılım olabilmesi için öncelikle
İngilizce olması gerekiyor. Ama maalesef üniversite
mezunu olan mühendisler İngilizce konuşamıyor.
Bence İngilizce ana okul seviyesine kesinlikle zorunlu ders olarak girmeli. Ayrıca ülkece dijital dönüşümü hızlıca tamamlayarak adapte olmamız gerekiyor.
Dünya Endüstri 5.0 doğru giderken yapay zeka ve
ileri teknoloji yerini alacak ve doktorların bile kodlama yapacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Eksiği
kapatmak için kaliteli eğitim şart. FD

1K Kimya Yönetim Kurulu Başkanı
Kimyager Sevginar Baştekin

Benim keşfettiğim şey
"akıllı temizlik" metodu
Önümüzdeki 5 yıl içinde, ciromuzun %40’ının ihracat pazarlarından oluşmasını
hedefliyoruz. HighGenic markasını Kuzey ve Güney Amerika ve Avrupa’ya pazarlayarak,
yurtdışı market raflarında konumlandırarak dünya markası olmayı hedefliyoruz.

slen kimyager olan Sevginar Baştekin, 20002005 yılları arasında Ar-Ge’si, etiket tasarımı ve
formülünü kendisinin geliştirdiği 100 farklı
ürünü piyasaya sürerek sektörde adından söz ettirdi.
2010 yılında ise eşi ile birlikte şuan yönetim kurulu
başkanlığını yürüttüğü 1K Kimya’yı kurarak HighGenic
markası adı altında ürünlerini Rusya, Irak, Almanya,
Bulgaristan, Suudi Arabistan, Moldova, Azerbaycan,
Kuveyt, Özbekistan, Fas, KKTC gibi 16 farklı ülkede tüketicilerle buluşturdu. “2021 yılında Türkiye’deki tüm
tüketicilere ulaşmak ve ürünlerimizi en az bir kere denemelerini sağlamak ana hedefimizdir” diyen Sevginar
Baştekin ile HighGenic ürünlerini ve ihracat hedeflerini
konuştuk.

A

Türkiye’de leke çıkarıcı ürünler bulunmazken ilk
kez yerli ‘Profesyonel Leke Çıkarıcı’ ürünleri geliştirerek tüketicilerle buluşturdunuz ve 2010 yılında
1K Kimya’yı kurdunuz. Bu yola çıkarken hedeflediklerinizi ve markanızın kuruluş yolculuğunu anlatır mısınız?
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nden
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1988 yılında mezun oldum. Profesyonel iş hayatına
özel sektörde biyokimya alanında başladım ve kimya
sektöründe devam ettim. Bu esnada diagnostik üretimi
ile ilgili Almanya’da eğitim gördüm. Profesyonel iş hayatım yaklaşık 9 yıl sürdü ve son işim de, biyokimya
alanında diagnostik kitler üreten bir firmada üretim
müdürlüğü oldu.
2000 yılında Ar-Ge’sini, tasarımlarını ve üretimini
kendi yaptığım ürünlerle temizlik sektörüne adım attım. Her zaman yeni ve farklı ürünler peşinde oldum.
Günlerimin çoğu laboratuvarda geçiyordu. Bir gün
içinde birkaç yeni ürün icat edebiliyordum. İlk önce evde kendim deniyor sonra yakınlarıma verip denetiyordum. İnanılmaz güzel sonuçlar alıyordum. Bir süre
sonra etrafımdakiler benden sürekli ürün istemeye
başladı. 2000-2005 yılları arasında kendi geliştirdiğim
(formül, şişe ve etiket tasarımı da dahil) yaklaşık 100
farklı ürünüm vardı. 2000 yılında Türkiye’de henüz leke çıkarıcı ürünler bulunmazken, kendi oluşturduğum
bu özel formüller sayesinde tüketicileri leke çıkarıcı
ürünlerle tanıştırdım.
2010 yılında üretim alanı 450 m2 olan bir işyerinde
eşimle birlikte 1K Kimya’yı kurduk. 1K Kimya’yı kurarken hedefimiz yenilikçi ürünler geliştirerek, piyasada
bulunan ürünlerden farklı ürünler ortaya çıkarmaktı.
Tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak, temizlik yapma
sürelerini kısaltacak formüller oluşturmak için çalıştık.
HighGenic markamızı piyasaya sunarken çok temel kararlar alıp, uzun süreli stratejiler belirledik. Bunlardan
en önemlilerinden birisi de ürünlerimizin Türkiye’nin
her yerinde çok fazla sayıda mağazası ve şubesi olan
indirimli marketlerde satılmasını sağlamaktı. Global
markalarla rekabette en azından ticari boyutta işimizi

biraz olsun kolaylaştıracak, bizi ayakta tutabilecek hayati
bir noktaydı bu.
Özgün, yenilikçi, hayatı kolaylaştıran ve tüketicilerin
işini kolaylaştıran temizlik ürünü tasarımlarım ile bugüne kadar 200'den fazla formül geliştirdim. Şuanda 1K
Kimya’daki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmeye devam ederken bir yandan da kimyager olarak ArGe departmanın başında bulunuyorum.
Büyüme sürecini anlatır mısınız?
2012 yılında HighGenic Narsprin Çok Amaçlı Temizleyici sayesinde ilk önemli dönüm noktamız gerçekleşti.
Az önce bahsetmiş olduğum şirket stratejilerimizden biri
olan indirimli marketlerden bir tanesi ile anlaşma gerçekleştirdik. Önce birkaç noktada deneme yapıldı. Çok
başarılı oldu. Sonra tüm marketlerde sürekli raf ürünü
olarak yerini aldı.
İkinci dönüm noktamız ise 2015 yılında HighGenic Silikonlu Temizleyici ile oldu. Orijinal formülü bana ait
olan HighGenic Silikonlu Temizleyici temizlik ürünleri
sektöründe olmayan bir kategori açtı. Bu kategoriye sonradan birçok rakip markanın girmiş olmasına rağmen,
lider ürün olarak satışları halen devam ediyor. Ürünün
çok amaçlı olması bu ana kadar büyük bir avantaj sağladı. Ayrıca, kullanım alışkanlıkları tüm dünyada sıvı ve
çok amaçlı olan temizlik ürünlerine kaydığı için bu alanda ilerleme hedefimizi de karşılıyordu. Ürünün işlevselliğini kendi evimde günlerce test ettim. Işlevselliği,
kokusu ve rengi benim için en önemli noktalardı. Başarılı
olduk ki, ürün tüm Türkiye’de büyük talep ve beğeni
gördü.
Bu ürünlerimizi HighGenic Sirkelim Çok Amaçlı Vegan
Temizleyici, HighGenic Köpük Fırın Mangal Temizleyici
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gibi başı çeken diğer ürünler takip etti. Tüketicilerimizle çok güzel bir bağ kurduk, ürünlerimiz onların takdirini kazandı.
2010 yılında 450 m2 ile başladığımız üretim serüvenimizi, 3 fabrika değiştirerek 2020 yılına getirdik. Mevcut üretimlerimizi İstanbul Avcılar’da bulunan 14.000
m2lik tesisimizde gerçekleştiriyoruz. Artık tüm Türkiye'de 81 ilde 15 bine yakın satış noktasında bulunan
ve milyonlarca kadının beğenerek kullandığı, sevdiği,
bildiği bir markanın sahibiyiz. Ulusal ve Türkiye genelinde pek çok yerel marketlerde, farklı ürün çeşitlerimizle bulunuyoruz.
HighGenic olarak 60’a yakın ürün ile 16 ülkeye
ihracat yapıyorsunuz. Global pazardaki büyüme
stratejiniz nedir? İhracat noktalarınızdan ve gelecek ihracat planlarınızdan bahseder misiniz?
2018 yılında ihracata ağırlık vermeye başladık.
Rusya, Irak, Almanya, Bulgaristan, Suudi Arabistan,
Moldova, Azerbaycan, Kuveyt, Özbekistan, Fas, KKTC
gibi 16 farklı ülkede yerel distribütörlerimiz aracılığıyla
HighGenic markalı ürünlerimiz satılmaktadır.
Önümüzdeki 5 yıl içinde, ciromuzun %40’ının ihracat pazarlarından oluşmasını hedefliyoruz. HighGenic
markasını Kuzey ve Güney Amerika ve Avrupa’ya pazarlayarak, yurtdışı market raflarında konumlandıra-
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rak dünya markası olmayı hedefliyoruz. Raflarına uygun ve fiyat/kalite olarak rekabetçi olan temizlik ve sıvı deterjan ürünlerimizi Walmart, ALDİ, LiDL gibi
Amerika ve Avrupa kıtalarındaki zincir marketlere satışını sağlayacak altyapı çalışmalarına 2020 yılında
başladık. Üretimde gelişmiş ülkelerin üretim standardının ve kalite sistemlerinin uygulamasını sürekli geliştirerek, en iyi standartları ve uluslararası kalite
çalışmalarını zaten yapıyoruz, bunlara hiç ara vermeden devam edeceğiz. HighGenic ürünleri önümüzdeki
birkaç yılda her evde bulunan ve tüketicilerin kullanmaktan mutluluk duyacakları; kalitesi, işlevselliği ve
ekonomikliği ile tüm tüketicilerin vazgeçilmez ürünleri
arasında olacak.
HighGenic Silikonlu Temizleyiciniz 2017 yılında
“Yılın En Yenilikçi Ürünü” seçilmişti. Biz bir nevi
“akıllı temizlik” formülünü veriyoruz diye belirtmiştiniz. Bu doğrultuda sloganlarınız “akıllı temizlik” ve “temizlik doktorum”. İnovatif ürünlerinizin
gelişim ve Ar-Ge sürecinden bahseder misiniz?
Erkek egemenliğinin yaşandığı temizlik ürünleri
dünyasında bir kadın olarak tüketicileri daha iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Bir kimyager olarak keyif
alarak ve kolayca hemen bitirebileceğim temizliği hedefledim hep. Kirleri, tozları, mikropları hayatımızdan
temelli çıkaramayız belki ama istediğimiz zaman onları
uzaklaştırmanın en yeni metotlarını keşfedebiliriz diye
düşündüm. Aslında benim keşfettiğim şey "akıllı temizlik" metoduydu. Akıllı temizlik yani kalıcı ve pratik temizlik. Bunun için de sadece gerektiğinde temizlik
yapmak üzere kullanılacak çok amaçlı ürünlere ihtiyaç
vardı.
Global güçlü markalar arasından sıyrılmayı ve onların yoğun kullandıkları raflarda ürünlerimizi konumlandırabilme başarısını yenilikçi, farklı, pazarda
olmayan kaliteli ürünler geliştirerek başardık. Biz aslında kimyacıyız ve Ar-Ge’yi seviyoruz. Asla başka firmaları taklit etmiyoruz. Hatta hep ayrışmaya
çalışıyoruz. Kendi işimi yapmaya karar verdiğim 2010
yılından beri hiçbir ürünü geliştirirken ne kadar satarım ve ne kazanç sağlarım diye çalışmadım. Motivasyonum hep en iyi ürünü nasıl yaparım ve farklılık
katarım isteği ile oldu. Hep söylediğim gibi, aslında son
sözü tüketici söyler, yani aslında patron onlar. Tü̈ketici
ürünlerimizi tercih ediyor, seviyor ve bu bizi güçlü kı-
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lıyor. Bu zorlu pazarda verdiğimiz mücadeleyi kolaylaştırıyor.
Tüm dünyada etkili olan Covid-19 sebebiyle şuan
hijyen ve hijyen ürünleri hepimizin olmazsa olmazı. Yıllardır bu sektörde olan biri olarak kalıcı, anti
alerjik ve etkili bir temizlik yapmak için ürün ve
kullanım bakımından nelere dikkat etmeliyiz?
Tüm dünya olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz.
Türkiye olarak temizliğe her zaman önem veren, dikkat
eden, bayram temizlikleri yapan bir ülkeydik, artık
daha da fazla önemsiyoruz. Pandemi nedeniyle yapılan
temizlik sıklığı da arttı, bu nedenle sürekli kullandığımız ürünlerin ağır kimyasal içermemesi ancak aynı zamanda yüzeyleri dezenfekte etmesi çok önemli.
Hidrojen peroksit bazlı temizlik ürünleri klor içermez, toksik değildir ve çevre dostudur. Çamaşır suyuna
kıyasla kokusu rahatsız edici değildir, ama çamaşır suyu
gibi yüzeyleri dezenfekte etme özelliğine sahiptir. Bu
süreçte yüzey temizliğinde klorsuz hidrojen peroksit
bazlı ürünleri kullanmak etkili olacaktır. Tezgah yüzeyleri, kapı kolları, lavabo armatürleri, yer zemini bu tarz
ürünlerle temizlenebilir. Pandemi döneminde bizim de
Ar-Ge’sini tamamlayıp, ilk çıkardığımız ürün HighGenic
Oksijenli Hijyen Sihirbazı oldu. Yüzeylerde hijyen sağlayan ürünleri tercih etmek bu dönem için en önemli
kural. Hidrojen peroksit bazlı temizleyiciler yerine, alışık olduğumuz klorlu çamaşır suyu kullanılmak isteniyorsa, onda bir oranında sulandırarak tuvaletlerde veya
farklı yüzeylerde bu ürünler de kullanılabilir.
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2020 yılı markanız açısından nasıl geçti? 2021 hedefleriniz nelerdir?
Bu sene pandemi nedeniyle tüm sektörler gibi biz de
bir çok zorlukla karşılaştık. Değişen döviz kurları, ithal
gelen hammaddelerin bir dönem getirilememesi kimya
sektörünü olumsuz etkileyen konulardan oldu. Tüm
olumsuzluklara rağmen, sene başında koyduğumuz
2020 hedeflerimizi yakalayacağız gibi görünüyor. 2020
yılında Türkiye distribütör ağımızı genişletmeyi hedeflemiştik, su anda 3-4 il dışında tüm Türkiye’de yerel
partnerlerimiz mevcut. Bu durum, ürünlerimizin çeşitliliği ve bulunurluğu acısından bizim için çok güzel bir gelişme.
2021 yılı için ise, öncelikle yenilikçi, çevreci ve farklı
ürünler geliştirmeye, Ar-Ge yatırımı yapmaya devam
edeceğiz. Temizlikte çok fonksiyonlu hepsi bir arada
ürünlere inanıyoruz. Bu kapsamda yeni ürün serilerimizi
geliştirdik. Ar-Ge’leri tamamlanmış 2 farklı ürün serimiz
var, 2021 başında bu ürünlerimizin lansmanını yapacağız. 2021 yılında Türkiye’deki tüm tüketicilere ulaşmak
ve ürünlerimizi en az bir kere denemelerini sağlamak
ana hedefimizdir. FD
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SOSYAL SORUMLULUK FD
GIDA KURTARMA DERNEĞİ VE FAZLA GIDA KURUCUSU OLCAY SİLAHLI

“Üret-Tüket-At” mantığı devam ederse,
tüm dünya gıda güvenliği
sorunuyla karşılaşacak
FAO’nun araştırmalarına göre her yıl üretilen gıdaların 3’te 1’i renk, şekil gibi
kalite standartları, fazla üretim, yanlış lojistik kararlar ve tüketim tarihleri ile
ilgili basit bilgilerin eksikliğinden ve yanlış bilinmesinden dolayı çöpe
gitmektedir. Oluşan gıda atığı her yıl 1.3 trilyon $ finansal kayba neden
olurken, bu gıdalarla açlık sınırındaki 793 milyon insanı doyurmak
mümkündür.

O

lcay Silahlı ve Arda Eren tarafından 2015
yılında kurulan Fazla Gıda, İklim Eylemi’ne
yönelik teknoloji tabanlı bir girişim ile çözüm bulma amacıyla yola çıkmış. Odağında gıda
olan Gıda Kurtarma Derneği ise Türkiye’de gıda atığı
bilincini oluşturarak israfı önlemeyi ve gıda bankalarına altyapısal destekler sağlayarak gıda bankacılığı faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen bir
platform. Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda Kurucusu Olcay Silahlı ile “gıda atığı” kavramını, gıda
atığını önleyebilmek için yapmamız gerekenleri, gıda atığının iklim değişikliği üzerindeki etkilerini ve
Gıda Kurtarma Derneği ile Fazla Gıda’nın faaliyetlerini konuştuk.
2015 yılında Arda Eren ile kurduğunuz Fazla
Gıda; atıl ürünleri ekonomiye, çevreye ve topluma kazandıran teknoloji platformu. Fazla Gıda’nın kuruluş amacından ve hikayesinden
bahseder misiniz?
Çocukluğumda yaz aylarımın önemli bir kısmı de-
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demle tarlada geçerdi. Tarlamıza çok yakın olan çöplüğe ise bir dondurma firması gelip hatalı ürünleri
dökerdi. Ben de gidip bu ürünleri alır çapada çalışan
kadınlara dağıtırdım. Bu sebeple çocukluk yıllarımdan beri gıda atığı sorununu gözlemleme şansım oldu. Bu sorunun bir başka ve büyük boyutunun iş
dünyasına girdiğimde tedarik ve değer zincirlerinde
de yaşandığını fark ettim. Kurumsal kariyerim esnasında içinde bulunduğum çeşitli sosyal sorumluluk
projeleri sebebi ile 2014 yılında Dublin’de gerçekleştirilen One Young World Summit’e katılmak için
delege edildim. Zirve sırasında, katılan tüm genç liderlere Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin lansman öncesi etkinliği düzenlendi. Zirve sırasında,
çeşitli ülkelerden delege edilen liderler, sürdürülebilir bir dünya yaratmak için yenilikçi fikirlerini sundular. Ancak Türkiye'den benimle birlikte gelip
dinleyici olan 4 delege dışında yaptığı iyi örneği anlatan kimse yoktu. Bu zirve, toplum ve dünya için
iyiliği içeren bir iş yaratma tutkumu daha da ateşledi. Türkiye'ye döndüğümde Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerine ulaşmak için Türkiye'de neler yapabileceğim üzerinde çalışmaya başladım. İklim Eylemi
hedefine ulaşmak ve dünyadaki gençlere insanlar ve
dünya için iyilik içeren bir iş yapmanın mümkün olduğunu göstermek istedim ve bir sosyal girişim oluşturmak için hakkında sağlam bilgi ve deneyime
sahip olduğum gıda israfı sorununu seçtim.
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Türkiye’de her sene 300 milyar TL’lik gıda çöpe
atılıyor. Gıda atığı kaybını önlemek ve bu konuda
bilinçlenebilmek için sürdürülebilir başarıyı nasıl
yakalarız?
Mevcut gıda sistemleri lineer yapıda. Sistem ürettüket-at mantığı ile ilerlemektedir. Öte yandan dünyada 793 milyon insan yeterli besine ulaşamıyor.
Sistem bu düzende devam ederse, uzun vadede toplumların ve ekosistemin ihtiyaçlarını karşılayamaya-

Gıda Kurtarma Derneği aracılığı
ile Türkiye’deki gıda atığı bilincini
oluşturarak israfı önlemeyi ve gıda
bankalarına altyapısal destekler
sağlayarak gıda bankacılığı
faaliyetlerini güçlendirmeyi
hedefledik.
cak duruma gelecek. Bu da tüm dünyanın gıda
güvenliği sorunuyla karşılaşmasına neden olacaktır.
Bu bağlamda, sürdürülebilir gıda sistemleri yarata-

bilmek için Gıda Kazanım Hiyerarşisini baz alan
döngüsel sistemler yaratmalıyız. Çok paydaşlı ekosistemlerle yaratılabilecek döngüsel gıda sistemleri,
değerlendirilemeyen ürünleri gıda bağışı, yeniden
satış, hayvan yemi üretimi, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm operasyonları ile maksimum sosyal, çevresel
ve finansal faydayı yaratarak değerlendirilmesine
olanak sağlayarak sürdürülebilir gıda sistemleri yaratacaktır.
Pandemi döneminde evlere kapanan insanlar
bilinçsizce stok yaptı. Bu sürecin gıda atık miktarı üzerindeki etkisini nasıl gözlemlediniz?
Evlerde muhakkak ki atık miktarının arttığını düşünsek de genelde stoklanan ürünler kuru gıda ve
uzun ömürlü ürünler olduğundan dolayı oluşan atığın ana sebebinin alışveriş ve stoklama değil daha
çok evde yemek pişirme alışkanlığının tekrar artması
ile birlikte planlama hataları sebebi ile ortaya çıkan
tüketilemeyen pişmiş ürünlerin atığa dönüşümü olduğunu gözlemledik. Bu artışa binaen özellikle “evde kal” döneminde çeşitli partner kurumlarımızın
çalışanlarına yönelik evlerde sıfır atık süreç yönetimine yönelik webinarlar düzenledik, böylelikle yu-

SOSYAL SORUMLULUK FD
Gıda atıklarının iklim değişikliği üzerindeki etkisi nedir?
Gıda sektörü iklim değişikliğine neden olan karbon salınımının %26’sını oluşturmaktadır. Sadece gıda atığı ise toplam karbon salınımının %8’ini
oluşturmaktadır. Bu da 1 yılda 1,2 milyar arabanın
yarattığı sera gazı emisyonuna eşittir. Buna ek olarak gıda ürünlerinin sofralara gelmeden ve değerlendirilemeden atığa dönüşmesi üretim, lojistik,
tedarik zinciri gibi aşamalarda harcanan enerji, su,
tarımsal alan gibi kısıtlı kaynakların da tüketilmesine neden olarak iklim değişikliğini başka bir noktadan da olumsuz etkilemektedir.

Boşa Harcama kampanyası ile yılda
1,5 milyon TL değerinde ürün israfı
önlenirken, kurulacak lojistik altyapı
ile de toplam 7 milyon TL değerinde
ürün, ihtiyaç sahibi ile
buluşturulacak.

karıda bahsettiğimiz konuya biz nebze de olsa çözüm yaratmaya çalıştık.
Buna ek olarak tedarik zincirinin kırılmasından ve
yıllardır süre gelen standart üretim planlamasından
ve HoReCa kanalı başta olmak üzere pandemi nedeniyle faaliyetleri aksayan veya durma noktasına gelen gıda işletmelerinde de üretim ve stok kaynaklı
tüketici ile buluşturulamayan gıda miktarının fazlalığını birince elden gözlemleme fırsatımız oldu. Yarattığımız farklı çözümler sayesinde, stok fazlası ya
da yanlış üretim planlaması gibi kök sebepler neticesinde ortaya çıkan bu gıda fazlalığını öncelikle dönemin ihtiyacı olan ihtiyaç sahiplerine bağış
modülünde, ya da gıdanın miktarı, yapısı ve durumuna göre, yeniden satış, hayvan yemi ve biyogaz
tesislilerinde geri kazanım modüllerinde değerlendirilmesini sağladık.

Fazla Gıda platformu üzerinde gıda işletmeleri
için ayrılmış bir bölüm var. Sanırım burada işletmeler atık yönetimini kontrol altında tutarken
belli periyotlardaki raporlara da ulaşabiliyorlar.
Bu sistem nasıl çalışıyor, sisteme ilgi nasıl?
Partnerlerimiz gerçekleşen operasyonlara yönelik
verileri analitik panelimizde görüntüleyebilir. Bu panelde finansal, çevresel ve soysal faydayı gösteren
özet raporlara ulaşabileceği gibi, operasyonların detaylarına inerek, gıda ürünlerinin kategorilerine, bu
ürünlerin adet sayısına ve tonaj sayısına da ulaşabiliyorlar. Bu iç görüler sayesinde partnerlerimiz üretim, tedarik zinciri, lojistik gibi aşamalardaki atığa
neden olan yanlış aksiyonları tespit edip, atığı kaynağında azaltmak için gerekli iyileştirme adımlarını
belirleyebiliyorlar. Atığı kaynağında azaltmaya yönelik kullanılan veri iç görü rakamları dolaylı yoldan, üretim, lojistik aşamalarında harcanan enerji,
su gibi kaynakların tüketilmesini de önlediği için çift
taraflı finansal ve çevresel fayda yaratmaktadır.
Özellikle global partnerlerimiz, Sıfır Atık Hedefi ve
sürdürülebilirlik gereklilikleri sebebi ile platformun
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veri iç görü alanını sıklıkla kullanıyor ve global global yönetim ofislerini bu raporlamalar üzerinden bilgilendiriyorlar.
Aynı zamanda Gıda Kurtarma Derneğinin de
kurucususunuz. Bu derneğin Fazla Gıda’dan ayrı
olarak yaptığı nedir, neden ayrı bir dernek daha
kurma ihtiyacı duydunuz?
Fazla Gıda’nın faaliyete başladığı ilk yıllarda gıda
bağışı operasyonlarımızı gerçekleştirirken ekosistemdeki birçok eksikliği de fark etme şansımız oldu.
Bunlardan en önemlisi Türkiye’de sadece 8 gıda
bankasının faaliyet göstermesiydi. Bu gıda bankalarının çoğunun da operasyonlarını verimli yürütecek
yeterli finansal, operasyonel, teknolojik ve lojistik
altyapısı yoktu. Aynı zamanda ülkemiz gıda atığı
konusunda hem kurumsal hem de bireysel açıdan
yeterli bilince sahip değildi.
Gıda Kurtarma Derneği aracılığı ile Türkiye’deki
gıda atığı bilincini oluşturarak israfı önlemeyi ve gıda bankalarına altyapısal destekler sağlayarak gıda
bankacılığı faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefledik.
Avrupa Birliği, sektör lideri firmalar ve belediyelerle
yaptığımız iş birlikleri ile çok güzel projeler yürüttük. 2017’de 8 olan gıda bankası sayısını sıkı çalışmalarımız ve yürüttüğümüz projeler sayesinde 40’ın
üzerine çıkardık.
Gıda Kurtarma Derneği olarak; ulusal gıda israfını önlemek amacıyla Fairy ile işbirliği yaptı-

nız. “Boşa Harcama” kampanyasını hayata geçirdiniz. Bu kampanya kapsamında neler yapıyorsunuz?
Fairy Türkiye destekleri ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde henüz gıda kurtarma faaliyetleri yürütülemeyen ve ihtiyaç sahiplerinin gıda bankacılığı
uygulamalarından faydalanamadığı bölgelerde Gıda Kurtarma Derneği’nin gıda bağışı toplama ve dağıtma kapasitesini artırılması hedeflenmektedir.
Projemiz iki aşamalı planlandı. Birinci aşamada
Fairy, Gıda Kurtarma Derneği için iki yeni gıda kurtarma aracı temin etti. Bu araçlar Ege ve Akdeniz
bölgelerinde konumlandırılarak bu bölgelerdeki çalışmalar için lojistik destek sağlayacak.
Ege Bölgesinde 145.000 kişiye, Akdeniz Bölgesinde 185.000 kişiye gıda yardımı yapılması hedeflenmiştir. Böylece Gıda Kurtarma Derneği’nin aylık
düzenli gıda yardımı sağladığı 330.000 ihtiyaç sahibi sayısı 660.000 kişiye ulaşacak.
Projemizin ikinci aşaması ise, gıda israfı konusunda toplumda farkındalık yaratmaya odaklanmakta. Bu kapsamda 50 yeni gıda bağış noktası
aktifleştirilecek ve 300 personele eğitim verilecek.
Bu kişiler bağış noktalarında toplumu gıda israfına
karşı bilinçlendirme sorumluluğuna da sahip olacaklar.
Boşa Harcama kampanyası ile yılda 1,5 milyon
TL değerinde ürün israfı önlenirken, kurulacak lojistik altyapı ile de toplam 7 milyon TL değerinde
ürün, ihtiyaç sahibi ile buluşturulacak. FD

Sanat
KÜLTÜR

ATLAS HARRAN TASARIMCISI VE INCOMPLIT KURUCUSU ÖYKÜ ÖZGENCİL

Mitlerden ilham alan proje
“Public Dreams”
Public Dreams; bölgede hüküm sürmüş Asur, Babil ve Yunan medeniyetlerine ait mitlerden
ilham alarak tasarlanan, mitlerde tekrar eden olay örgüsünün altını çizmek üzere her üç
mitolojide ölümden doğuma uzanan 15 adımlık örgüyü toplam 45 sembol ile işliyor.

A

tlas Harran; toplumsal, uyarlanabilir ve işbirliğine yönelik tasarım metodolojisine dayanan, Harranlı kadınlar ve mülteci
kadınların el emeği aracılığıyla Mezopotamya bilgeliğini ve kültürünü bugünün dünyasına tercüme
eden bir tasarım koleksiyonu. Atlas Harran Tasarımcısı ve Incomplit Kurucusu Öykü Özgencil ile bu yıl
İKSV Tasarım Bienali’nde de yer alan Atlas Harran’ı,
Incomplit’in yola çıkış hikayesini ve bienal projesini
konuştuk.
Atlas Harran ile yollarınızın kesişme hikayeniz
nedir?
Atlas Harran’ın küratörlerinden Dilek ile ATÖLYE
isimli ağırlıklı olarak tasarımcı ve girişimcileri bir
araya getiren platform üzerinden tanışıyorduk. Dilek, projede genç ve alternatif isimlerle çalışmak istediklerini söyledi. Bir sosyal tasarım projesi olan
Atlas Harran ile yine sosyal etki odaklı bir tasarım
stüdyosu olan Incomplit’in birbirini besleyebileceğine inandım ve heyecanla kabul ettim. Çok merak
ettiğim bu büyülü coğrafya için beraber yol aldık.

Tasarım disiplininizi nasıl özetlersiniz?

I

ncomplit, değindiği meseleleri farklı topluluklar ile çalışmak üzere hem eğitim

tasarımı hem de daha sonra bu meseleleri
daha geniş kitlelere duyuracak tekstil ve
kağıt düzleminde tasarımlar geliştiriyor.
Yaptığımız işi etki odaklı, katılımcı tasarım
olarak özetlemek mümkün.

KÜLTÜR-SANAT
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tabilmek bu sırada da bölge halkının ve mülteci kadınların üretim becerilerinin parlamasına vesile olmak harika bir tecrübeydi. Atık kavramını
sorgulamak, tarih kadar, hikayeler kadar, insan kadar doğanın da değerini tekrar hatırlayıp hatırlatabilecek bir ürün çıkarmak Incomplit için çok
anlamlıydı.

Atlas Harran için hazırladığınız ürün “Tote
Bag”. Tote Bag tasarımınızdaki referans noktaları ve etkilendiğiniz kültürler nelerdir?
Tote Bag’i tasarlarken Harraniler’in gök bilimi ile
ilgili çalışmalarının yanı sıra mitlerinden referans
aldık. Nakış işli cep ve ahşap sap ile bölge mitolojisine ve inanışında hakim sembol olan ayın farklı evrelerini kullandık. Aynı zamanda günümüzde
Harranlıların pamuk üzerinden toprakla kurduğu
yakın ilişkiyi malzeme seçimiyle destekleyip yüzde
yüz pamuk kumaş kullandık. Tote Bag’in yer ve gökyüzü arasında bir bağ oluşturmasını hayal ettik. Tote Bag’i hem sosyal hem de çevresel faktörleri
gözeterek tasarladık.
Atlas koleksiyonunun hepsi bölge halkının kadınlarına beceri kazandırma amaçlı kurulmuş aile destek merkezlerindeki atölyelerden çıkıyor ve burada
karma kültürler buluşuyor. Fakat bizim tasarladığımız Tote Bag, Suriyeli mültecilerin yaşadığı Harran
Konteyner Kentinin içindeki tekstil atölyesinde üretilirken; yeryüzü ile olan bağı temsil eden ahşap
sap, ahşap atölyelerinde yine tasarımcı arkadaşım
Barış’ın ürünlerinin kesiminden artan daire seklindeki çeperden oluşuyor.
Tasarım vasıtasıyla hem böyle bir coğrafyanın hikayesini derinlemesine öğrenmek ve yer yer yansı-

Hazır değinmişken biraz da kurucusu olduğunuz Incomplit’ten bahsedelim. Incomplit, 2016
yılında kurmuş olduğunuz masallara inanan tematik koleksiyon ve ürünler tasarlayan bir tasarım stüdyosu. Aynı zamanda dezavantajlı
çocuklara odaklanan, onlarla ortak tasarımla yapan bir moda markası, sosyal sorumluluk projesi. Incomplit’in yola çıkış hikayesi nedir?
Aslında biz kendimize baktığımızda bir sosyal sorumluluk projesi görmüyoruz. Biz aslında standart
kabul edilmesi gereken değerlere sahip bir tasarım
stüdyosuyuz. Derdimiz gezegenimiz ve insan türü
olarak dahil olduğumuz canlılar kümesine zarar
vermeden hayallerimizi gerçekleştirebilmek. Yeni
bir kurum olsak da yıllar içinde iş yapma biçimlerimiz evrilip değişti. Değişmeyen ise değerlerimiz oldu. Bu değerler sosyal ve çevresel meselelere karşı
sorumluluk hissetmeyi kapsıyor ama sosyal sorum-
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luluk projesi kavramı bize yetmiyor.
Bu yıl İKSV Tasarım Bienali’nde Atlas Harran
da vardı. Bienal projenizin tasarım ve üretim süreci nasıl ilerledi? Bienal sizin için nasıl geçti?
Incomplit olarak bu yılki bienalin teması olan Empatiye Geri Dönüş’e yönelik yine Atlas Harran’ın bir
parçası olarak Kamusal Rüyalar (Public Dreams)
isimli bir tekstil yerleştirmesi tasarladık. Bölgede
hüküm sürmüş Asur, Babil ve Yunan medeniyetlerine ait mitlerden ilham alarak tasarlanan Public Dreams; mitlerde tekrar eden olay örgüsünün altını
çizmek üzere, her üç mitolojide ölümden doğuma
uzanan 15 adımlık örgüyü toplam 45 sembol ile işliyor. Mitolojilerin olay örgüsündeki farklı dönem
ve sembollere dişil veya eril cinsiyet kazandırma
eğilimini; ‘Toprak Ana’ ve ‘Gök Baba’ fikrini ve mitlerin bu yolla günümüze taşıdığı cinsiyet normatifliği irdeliyor.
Öndeki transparan katmanıyla mitolojik arketiplerin bilinçaltımızdan günlük hayatımıza geçişini,
öteki ile olan ilişkilenme biçimlerimiz üzerindeki etkisini ve bunların farkındalığını vurguluyor.
Renk geçişleri ve döngüsel deseni ile cinsiyetler
arası asimetrik kalıpların yerini çeşitlilik ve biraradalığın parlattığı anlatı ve kimlikler ile değiştirme
ihtiyacını gözetirken; ikili birliğin altını çiziyor.
Bienal tabii ki Covid-19 dolayısıyla alışılagelmiş
halinden daha hafif geçti. Covid-19 gerçeği her aşamada aklımızdaydı. Tasarım sırasında da Incom-
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plit’in genlerinde bulunan interaktif ve katılımcı bir
deneyime yönelik hayaller kurmamız da bu sebeple
mümkün olmadı. Belki de bir daha benzerine rastlamayacağımız pandemi gibi bir gerçeklikte bienal
gibi bir organizasyon için üretimde bulunmak tabii
ki çok öğretici ve geliştirici bir tecrübeydi.

Incomplit’in masalsı dünyasının sizdeki etkisini birkaç cümle ile anlatmanızı istesek?
Incomplit bana biraz edebiyat ve sinemadaki ‘Büyülü Gerçekçilik’ akımının tasarım dünyasındaki bir
yansıması gibi geliyor. Tasarımın üstlendiği çözüm
bulma, cevap verme, fonksiyonerlik gibi şapkalarının yanında bolca soru soran, hayal kuran, sezgiselliği önceliklendiren şapkalar da takıyor. Bu soruları
sormaya masalların bizlere ve bilinçaltımıza ettiği
tesirlerin günlük hayatımızdaki etkilerini sorgulamak ile başladı. Büyüsü de belki bundandır. FD
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Bir Masal Dünyası

KapadoKya
Doğal kaya oluşumları, ilginç yeraltı şehirleri ve olağanüstü manzarasıyla adeta peri
masalından çıkmış gibi hissettiren Kapadokya’da gün doğarken rengarenk
balonların yerden havalanışı ve peri bacaları arasından yükselişi anlatılır gibi
değildir. İnsanın hayatında hiç değilse bir kez bu muhteşem atmosferi yaşaması
gerekir diye düşünüyorum.

oronavirüs nedeniyle bir yerlere gidemedik ama, gitseydik öncelikle
nereye giderdik diye sordum kendi kendime. Cevabım, bugünlerde
“tarihle doğanın buluştuğu diyar” veya “yeryüzündeki cennet” olarak tanımlanan, günümüzde özellikle yabancı turistlere ilginç gelen ve bir
süredir görsel bir şöleni andıran havadan balonlu turların da yapıldığı “Kapadokya” olurdu sanırım. Yıllarca öne eşimin Mülkiye’den sınıf arkadaşı
sevgili Hikmet ve Nedret Uluğbay çifti ile gitmiştik Kapadokya’ya. Seyahatimizde önce, Nevşehir-Kırşehir yolu üzerindeki Hacıbektaş-ı Veli törenlerine katılmış, Ihlara Vadisini dolaşarak Kapadokya’ya geçmiştik. Aradan
otuz sekiz yıl geçtikten sonra 2018’de tekrar gittik Kapadokya’ya. Bu ay
sizlere Kapadokya gezimizden bahsederek bu coğrafyayı anlatmaya çalışacağım.
Nevşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Kırşehir illerini bağrında barındıran
bölge doğal kaya oluşumları, ilginç yeraltı şehirleri ve olağanüstü manzarasıyla adeta peri masalından çıkmış gibidir. Gün doğarken rengarenk
balonların yerden havalanışı ve peri bacaları arasından yükselişi anlatılır
gibi değildir. İnsanın hayatında hiç değilse bir kez bu muhteşem atmosferi
yaşaması gerekir diye düşünüyorum. Eminim, hayatları boyunca tebessüm
ederek hatırlayacakları bir macera ve bir deneyim olacaktır balonlu Kapadokya gezisi. Kapadokya’nın neresinde olursanız olun harika manzaralarla
karşılaşacak, bu güzel anları tespit edebilmek için fotoğraflar çekip duracaksınız. Bölgedeki pek çok yapıyı, vadi ve kiliseyi yürüyüş parkurlarına
katılarak keşfedeceksiniz. Kapadokya, tarihi, sanatı ve kültürüyle bizlere
bırakılan bir mucize, bir armağandır adeta.
Kış dahil her mevsim rahatlıkla gidilebilir. Kışın bembeyaz kar örtüsü altında da güzeldir, doğanın yavaş yavaş uyanmaya başladığı bahar ayların-
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da da ağaçların sarıya kırmızıya dönüştüğü sonbahar
aylarında da. Eminim yapacağınız bu gezide çok mutlu
olacak, belki de bazılarıyla ödüllü yarışmalara gireceğiniz güzel ve özgün fotoğraflar çekerek döneceksiniz
Kapadokya’dan.
Bir zamanlar Hititlerin yaşadığı bu topraklar daha
sonraki dönemlerde Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuş. Kayalara oyulan evler ve kiliseler,
bölgeyi Roma İmparatorluğu’nun baskısından kaçan
Hristiyanlar için devasa bir sığınak haline getirmiş.
“Yeryüzündeki Cennet” olarak sunulan Kapadokya
Hristiyan öğretiyi yaymak için ideal bir yer olmuş, derin vadiler ve volkanik yumuşak kayalardan oyulan sığınaklar Romalı askerlere karşı güvenli bir alan
oluşturmuş.
Kapadokya bölgesi ve peri bacalarının tarihi çok eskilere kadar gidiyor. Altmış milyon yıl önce, üçüncü
jeolojik dönemde Anadolu’da Toroslar yükselmişti. Kuzeydeki Anadolu Platosunun sıkışmasıyla beraber yanardağlar faaliyete geçti. Erciyes, Hasandağ ve ikisinin
arasındaki Güllüdağ bölgeye lavlar püskürttü. Platoda
biriken küller yumuşak bir tüf tabakası oluşturdu. Tüf
tabakasının üzeri yer yer sert bazalttan oluşan ince bir
lav tabakasıyla örtüldü. Bazalt çatlayıp parçalara ayrıldı. Yağmurlar çatlaklardan sızıp yumuşak tüfü aşındırmaya başladı. Isınan ve soğuyan hava ve rüzgarlar
da oluşuma katıldı. Böylece sert bazalt kayasından şap-
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kaları da olan bugünkü ilginç koni yapılar oluştu. Bu
değişik ve ilginç kayalara halk “Peri Bacaları” adını yakıştırdı.
Bazalt örtüsü olmayan tüf tabakaları ise vadilere
dönüştü. İlginç şekiller ve doğa manzaraları oluştu.
Daha sonraları insan eli, emeği ve duygusu devreye
girdi. Dokuz, on bin yıl öncesine ait yerleşimlerden ilk
Hristiyanların kayalara oydukları kiliselere, büyük ve
güvenli yer altı kentlerine kadar uzanan büyük bir uygarlık yaratıldı.
Kapadokya’daki doğal şekillenme içinde insanoğlunun kayaları biçimlendirmesi, kaya oyma işlemi yalnızca Kapadokya‘ya özgü değil. Çin’de, Etiyopya’da,
Ürdün Petra’da, Sicilya’da da insanlar tarih boyunca
kayalara evler ve yaşam mekanları oydular. İnsanlar
Anadolu’da da yüzyıllar boyunca değişik yerlerde sayısız kaya oyma mekanlar yarattılar. Hasankeyif’teki,
Afyonkarahisar’ın kuzeyindeki Ayazin’deki, Bafa Gölü
kıyısındaki, Konya yakınında Sille’deki, Amasya’daki
ve Trabzon Boztepe’deki kaya oyma yapılar akla gelen
ilk örnekler. Trabzon Sümela ve Giresun Şebinkarahisar’daki kaya oyma kiliseleri türlerinin en güzellerinden sayılıyor.
Ancak Kapadokya’da her şey çok farklı. Kapadokya,
doğa ve insan emeğinin çok geniş bir alana yayılan
uyumunu sergiliyor. Kaya oyma mimarisinin ve bezemenin en güzel örneklerini içeriyor burası. Doğanın
muhteşem örnekler sunduğu, ağacın az bulunduğu,
jeolojik örtünün kolay işlendiği bir bölgede yerel jeolojik koşulların dayattığı bir sonuçtur aslında Kapadokya. Bölgenin birinci derece deprem bölgesinde
bulunmaması bu muhteşem güzelliğin zamanımıza kadar gelmesinde önemli bir etken olmuş.
Bölgedeki jeolojik örtünün büyük bir kesimini oluşturan ve içinde yanardağ külü ve kumu gibi bileşenler
bulunan tüf Kapadokya’yı Kapadokya yapan ana tılsımlı malzemedir. Bu toprak insanlara yeni olanaklar sağlamış, peribacalarını oyarak yontarak kaya oyma
mekanları yaratmalarına yol açmış. Bu yapıların en ilginç özelliği içlerinin kuru oluşu, rutubetin bulunmayışı, böceklerin yaşamasına elverişli olmayışı, ses
geçirmeyişi, yaz kış içerisinin ısısının (ortalama 12-15
derece) değişmemesi.
Kapadokya’da doğanın gerçekleştirdiği özellikleri
keşfeden ve doğanın doğal olarak oyup yarattığı mekanları gören insanlar Kapadokya’da doğanın yarattıkları doğal oluşumlara benzeterek kayalara evler,
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Kapadokya’da gezilecek yerler

A

vanos, Ürgüp, Göreme, Akvadi, Uçhisar ve
Ortahisar kaleleri, El Nazar Kilisesi, Aynalı

Kilise, Güvercinlik Vadisi, Derinkuyu, Kaymaklı,
Özkonak yeraltı şehirleri, Ihlara Vadisi, Selimiye
Köyü, Çavuşin, Güllüdere Vadisi, Paşabağ Anapınar Köyü görülmesi gereken yerler arasında sayılabilir.

mutfaklar, yemekhaneler, şaraphaneler, yeraltı kentleri,
tapınaklar, kiliseler, güvercinlikler, limonluklar (doğal
soğuk hava depoları) oymuşlar. Günümüzde de otel,
disko, kafe, bar inşa etmeye devam ediyorlar.
Rehberimizin söylediğine göre, bugün Güney Anadolu limonunun büyük bir kısmı Kapadokya limonluklarında depolanıyor, kabukları burada inceliyor, rengi
yeşilden sarıya dönüyor, lifleri suya dönüşüyor, her limon üçte bir oranında ağırlaşıyormuş. Patates ve başka
meyveler de doğal koşullara sahip soğuk hava depolarında saklanıyormuş. Ambarcılık bugün Kapadokya’da
ciddi bir uğraş. Ama, tabi ki ambarcılık taşımacılığı, o
da kamyonculuğu artırıyor ve bu yeni gelişmeler Kapadokya’nın ekonomik durumuna fayda sağlarken jeolojik yapısına zarar veriyormuş.
Kapadokya, bölge turizmi açısından günümüzde büyük bir öneme sahip. Avanos, Ürgüp, Göreme, Akvadi,
Uçhisar ve Ortahisar kaleleri, El Nazar Kilisesi, Aynalı
Kilise, Güvercinlik Vadisi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak yeraltı şehirleri, Ihlara Vadisi, Selimiye Köyü, Çavuşin, Güllüdere Vadisi, Paşabağ Anapınar Köyü
görülmesi gereken yerler arasında sayılabilir.
Kayalara oyulmuş geleneksel Kapadokya evleri ve
güvercinlikler yörenin özgünlüğünü dile getirmekte.
Bu evler on dokuzuncu yüzyılda yamaçlara ya da kayalara kesme taştan inşa edilmişler. Bölgenin tek mimari malzemesi olan taşın bol olmasından ve kolay
işlenebilmesinden dolayı yöreye has olan taş işçiliği gelişerek mimari bir gelenek halini almış.
Emekli olduktan sonra sanat tarihi dersleri almaya
başlayan bir sanat sever hanım arkadaşınız olarak Kapadokya’da özellikle kiliselerde gördüğüm resimlerden
çok etkilendiğimi söylemeliyim. Bilindiği gibi kaya üzerine resim sanatının tarihi çok eskilere gidiyor. Kimileri

otuz bin kimileri elli bin yıl öncesine götürüyor kaya
resimlerinin tarihini. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde
(örneğin; Güney Fransa’da) içinde duvar resimleri bulunmuş ünlü mağaralar var. Bu resimlerde üretim ile
dinsel inançların örtüştüğü ifade ediliyor. “Fresk” denen bu mağara resimlerine tarihi medeniyetin başladığı dönemlere kadar giden Anadolu’da da rastlıyoruz.
Örneğin; Antalya çevresindeki Karain, Beldibi, Toroslardaki Kürtin İni, Adıyaman Palanlı, Hakkari Tirşin,
Kars-Camışlı Yazılıkaya ve Van Yeşilalıç gibi.
Kapadokya kiliseleri deyince akla gelen Bizans resim
sanatı kendisini mozaik, duvar resmi, ikona (kutsal tasvirler) ve minyatürde ortaya koyuyor. Kapadokya’da
özellikle kaya oyma kiliselerde öne çıkan ve bir açıdan
Kapadokya’ya damgasını vuran duvar resimleri, diğer
bir deyişle freskler Bizans resim sanatının bir parçası.
Bilindiği gibi, Roma İmparatorluğu’nun 395 yılında ikiye ayrılmasının ardından Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkentinin 1. Konstantinus tarafından 330
yılında İstanbul’a taşınması Latin İtalya’dan Helenistik
dünyaya dönüşü simgeliyordu. Böylesine geniş bir alana yayılan Bizans İmparatorluğu döneminde klasik
dünyanın teknik ve sanatsal mirasçısı olmanın ötesinde
eski Anadolu ve Ortadoğu uygarlıklarının, eski Batı
Anadolu ve Yunan, Helenistik, Roma, İran ve Sasani
sanat ürünlerinin ilginç bir eklemlenmesine ulaşıldı.
Genelde bir Doğu Akdeniz sanatı olan Bizans sanatının
ana kaynağı Anadolu idi. Dördüncü yüzyılın başlangıcındaki Kudüs, Antakya, İskenderiye ve Roma gibi dört
önemli Hristiyanlık merkezine Konstantinopolis de eklendi. Özellikle Justinianus (527-565) döneminde kubbeyi evrensel bir öge olarak vurgulayan Ayasofya
mimarisi ve iç süslemeleri ile Konstantinopolis öne geçerek Bizans sanatının merkezini oluşturdu. Artık bir
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başkent ve onun değişik uzantısı olan eyaletler (ya da
taşra) sanatından söz edilebilirdi. İşte bu noktada, Kapadokya sanatı eyaletler sanatının bir parçasını oluşturdu. Eyaletler ya da taşra biçemi her zaman ikincil
plandaydı. Belirleyici olan Konstantinopolis biçemiydi.
Ama Rusya, Ermenistan ve Gürcistan etkileri de görülüyordu. Çok sayıda küçük dinsel topluluklara sahip
Kapadokyalılar mozaik, mine, fildişi, değerli taş ve metalden dinsel ürünler üretemeyecek kadar yoksuldular.
Onlardan geriye sadece duvar resimleri kaldı.
Bizans resim sanatı esas olarak dokuzuncu yüzyıldan
sonra gelişmiştir. Temelde bir Hristiyan sanatıdır. Yani,
devletle bütünleşen kilise tarafından belirlenen ve
onun hizmetinde olan bir sanattır. Helenistik biçem gibi doğalcı değil, soyutlamacıdır. Gerçeği değil ulvi olanı
vurgular. Ortodoks içeriği ile Katolik resim sanatından
önemli ölçüde farklıdır. Bizans resim sanatının değerli
bir bölümünü oluşturan Kapadokya resim sanatında
renkler bez yumaklarla tüften oluşan duvarlara ya da
duvarlarda bir sıva üzerine uygulanırdı. Islak sıva üzerine kök boyalarla yapılan resim sıva ile birlikte kuruyarak duvarların ayrılmaz bir parçası haline geliyordu.
Kapadokya’da kilise veya şapel duvarlarına yapılan
dinsel nitelikli resimlerin yanı sıra insansız, figürsüz
bezemeler de yapıldı. Duvarlar üçgen, yarım daire, dama motifleri, paralel çizgiler, kesme taştan yapılmış izlenimi veren taş örgü bezemeleri, bitkisel motifler,
düşsel yaratıklar ile donatıldı. Din dışı duvar resimleri
gerçekleştirildi. Rehberimiz bugün bazı duvarlardaki
süslemelerin karşımıza Orta Anadolu kilim ya da halı
nakışı olarak çıktığını söylediğinde, sanatın ne kadar
evrensel olduğunu ve asırlar sonra bile kültürlerin birbirini nasıl da etkileyebildiğini düşündük.
Klasik güzergahlar dışı olmakla birlikte Kapadokya
seyahatiniz süresince mutlaka Ihlara Vadisini gezmelisiniz. Yaklaşık yüz metre derinliğinde olan vadi binlerce yıl önce Melendiz nehrinin oluşturduğu bir
kanyon. Ihlara köyünde başlayıp on dört kilometre
sonra Selime Köyü’nde sona eriyor. Vadide bir zamanlar dört binden fazla ev, yüz kadar kilise olduğu söyleniyor.
Kalmasanız bile mutlaka Ürgüp’e uğramalısınız. Ürgüp, günümüzde otelleri, pansiyonları, restoranları,
diskoları olan ve lapis lazuli, yeşim, fildişi, gümüş ve
altından yapılmış takılar, ahşap ve metalden hatıra eşya, halı ve kilim örnekleriyle dolu mağazalarıyla Kapadokya’nın kalbinin attığı yerdir. Osmanlı döneminde
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önemli bir ticaret merkezi olan Ürgüp, revaklı ve oyma
süslemeli taş evleriyle ünlü. Çoğu iki katlı Türk tarzı
kemerli evlerin hayat adı verilen avluları, şömineli misafir odaları, yazlık kışlık mutfakları pek güzel.
Adını bölgedeki çömlek yapımına uygun kırmızı topraktan alan Kızılırmak nehri üzerindeki Avanos da görmeniz gereken bir diğer turizm merkezi. Halı, dokuma
ve çömlek atölyeleri ile ünlü. Bir zamanlar Kapadokya’nın ikinci büyük kenti imiş. Kentteki eski kaya oyma
evler şimdiki evlerle iç içe. Evlerin ön cepheleri Osmanlılar döneminde Selçuklulardan kalma ince oymacılık
teknikleri kullanılarak süslenmiş. Kapı, pencere, şömine ve dolap üstleri rölyeflerle bezenmiş. Günümüzde
Avanoslu genç girişimciler bu evleri korumak için çaba
göstermekte, buraları aile pansiyonlarına dönüştürmekteler.
Son olarak Göreme kasabasından bahsetmek isterim. Seyahatiniz sırasında orayı da görmelisiniz. Kaya
oyma evleriyle modern taş yapıların iç içe geçtiği Göreme meydanında Hristiyanlık öncesi dönemden kalma bir tapınak veya anıt mezar var. Tavana asılmış iki
kırık sütununa bakılarak eserin Roma döneminden kaldığı düşünülmekte. Hızla büyüyen turizm yörenin el
sanatlarını da geliştirmiş. Yörenin el tezgahlarında dokunan halı ve kilimler üstün kaliteleri ve parlak renkleriyle rağbet görmekte. Kim bilir belki siz de bir halı
veya kilim alarak dönersiniz evinize.
Kapadokya ile ilgili olarak yazdıklarım sizde bir merak uyandırdıysa, corona salgını biter bitmez oraya gitmeli ve bu muhteşem doğa güzelliğini bizzat kendi
gözlerinizle görmelisiniz. İnsanlar uzak Doğu’dan,
Çin’den, Japonya’dan geldiklerine göre vardır bir bildikleri herhalde. FD

MO
DA
İŞ DÜNYASI NE GİYMELİ?

Giovane Gentile
Genel Müdürü

Zaur
Samedov

“Centilmenin sözünün değeri” ve
“ulaşılabilir lüks” mottolarıyla
koleksiyonlarımızın yüzde 70'ini
Giovane G. Designers, yüzde
30'unu ise çok özel seçilmiş
materyallerden oluşturduğumuz
Giovane Gentile Limited Edition
olarak iki temel marka
altında topladık.

iovane Gentile, gelişen yeni teknikleri takip
ederek özellikle “inovatif” ve “akıllı” ürünlere önem veren bir marka. Mağazalaşma noktasındaki temel stratejilerinin doğru lokasyon ve
doğru zamanlama olduğunu ifade eden Giovane
Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov; yurtiçinde
30, yurtdışında ise 26 concept mağazaları olduğunu
ve buna yenilerini eklemek üzere çalışmalar yaptıklarını belirtiyor. Pandemi döneminde yeni müşteri
kazanmakla beraber, mevcut müşterilerine “sahip
çıkma” dönemini de göz önüne aldıklarını ifade
eden Zaur Samedov ile markanın hedeflerini, mağazalaşma stratejilerini, dijitalleşme konusundaki
fikirlerini ve 2021 yılında trendleri konuştuk.

G

Moda sektörüyle buluşmanız nasıl oldu? Giovane Gentile markası nasıl doğdu?
1984 yılında Beşiktaş’ta küçük bir mağazada ticaret hayatına başlayan Ercem Tekstil olarak, 2001 yılında Giovane Gentile ve 2005 yılında da büyüme
stratejimize entegre ettiğimiz Giovane G. Designers
markalarıyla dünyada ve Türkiye’de erkek giyiminde yepyeni bir rota oluşturduk. “Centilmenin sözünün değeri” ve “ulaşılabilir lüks” mottolarıyla
koleksiyonlarımızın yüzde 70'ini Giovane G. Designers, yüzde 30'unu ise çok özel seçilmiş materyallerden oluşturduğumuz Giovane Gentile Limited
Edition olarak iki temel marka altında topladık. Bugün inovasyon ve Ar-Ge’ye yönelik güçlü yatırımla-

110
FİNANS DÜNYASI / ARALIK 2020

rımız ile markalaşma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Yurt içinde 30 mağazamız bulunuyor ve bunların 11’i İstanbul’da, 3’ü Ankara’da,
1’i İzmir’de, diğerleri ise çeşitli Anadolu şehirlerinde
yer alıyor. Giovane Gentile olarak yurtdışında 26 ülkede olmak üzere Türkiye ile birlikte toplam 150
noktada hizmet veriyoruz; Yeni Zelanda, Rusya, Mısır, Özbekistan, Arnavutluk, Ukrayna, Almanya,
Türkmenistan, İngiltere, İran, Irak, Kazakistan, Hırvatistan, Tacikistan hizmet verdiğimiz bazı ülkeler.
Konsept mağazalarımız dışında, yüzlerce corner
mağazamızla koleksiyonlarımızı tüketicilerimizle
buluşturuyoruz.
Giovane Gentile’nin markalaşma sürecinde dönüm noktaları neler oldu?
Markalaşma sürecimizin dönüm noktası global bir
strateji benimsememiz oldu. 2001 yılında İtalyan
markası olan Giovane Gentile markasının haklarını
satın alarak müşterilerimize hizmet vermeye başladık. 2005 yılında ise markamıza Giovane G. Designers markasını da ekleyerek tüm erkek trendlerini
tek bir marka altında mağazalarımızda birleştirdik.
Bunun yanı sıra tüketicimizi en doğru şekilde analiz
etmemiz, inovasyon gücümüz ve kalite algımız ile
markalaşma yolunda başarılı bir ivme yakaladık.
Bugün hem Türkiye hem de globalde hitap ettiğimiz
hedef kitlemizin ihtiyaçlarına en doğru şekilde yanıt
vermek için sürekli çalışıyoruz.

İŞ MODASI
Giovane Gentile’yi gelecekte nasıl konumlandırıyorsunuz? Markanın hedefleri nelerdir?
Giovane Gentile olarak hem online hem de offline kanatta müşterimize daima merkezde tutuyoruz. Global
pazardaki rekabetin öngördüğü, kurumsal kültür ve
ekip ruhu çerçevesinde koşulsuz müşteri memnuniyeti
sağlamak temel prensibimiz. Müşterilerimizin öneri,
beklenti, talep ve şikayetlerini adil ve tarafsız olarak,
yasal gerekliliklere aykırı olmayacak şekilde ele alıyor,
onlarla şeffaflık ilkesi üzerinden iletişim kuruyoruz. Dolayısıyla müşteri memnuniyeti noktasındaki hassasiyetlerimiz gelecek dönemlerde de bizi tanımlayan temel
değer olacak.
Yakın dönemde yurtdışında 5 yılda 65 mağaza açma
planımız var. Yurt içerisindeki büyümeyi tamamlamış
bulunuyoruz ama 4-5 mağaza daha açmak da planlarımız arasında. Öte yandan yurt içerisinde yerli ve milli
üretim prensibiyle yıllık ciromuzu yüzde 50 oranında
arttırmayı hedeflemekteyiz.
Mağazalaşmada nasıl bir strateji izliyorsunuz?
Mağazalaşma noktasındaki temel stratejimiz doğru
lokasyon ve doğru zamanlama. Yurt içinde toplam 30
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mağazamız bulunuyor. Bunların 11’ü İstanbul’da, 3’ü
Ankara’da, 1’i İzmir’de, diğerleri Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yer alıyor. Yurtdışında ise 26 concept mağazamız ve 100’e yakın corner bulunuyor.
Öte yandan bu süreç yeni müşteri kazanmakla beraber, dönem mevcut müşterimize “sahip çıkma” dönemi. Bu nedenle tüm müşterimizle birebir ilgilenmek,
herkese “VIP Müşteri” kapsamında servis sağlamak, offline müşterilerimizi online kanalına davet etmek; uzaktan
satış
yöntemi
kullanarak,
müşteri
gelmiyor/gelemiyor ise, kombinlerini hazırlayarak güvenli bir şekilde kendisine ulaştırılmasını sağlamak ön
planda oldu. Bu önceliklerle yeni dönemin getirdiği
şartlar doğrultusunda, mağazacılık konseptimizde de
revizeler yaptık. Artık yeni açılacak mağazalarımızda,
müşterilerimizin kendilerini özel hissettirecekleri, güvenli bir şekilde servis alacakları bağımsız bölümler/vip
odaların bulunduğu mağazalar planlıyoruz. Yani kısaca
bu dönemde, markamızın da “özünde” olan butik anlayışı ön planda olacak.
Bu konuda çalışmalara başladık. Mayıs ayında açtığımız Bakü mağazamız bu konsept ile kurgulandı ve
açıldı. Aynı şekilde Tacikistan/Duşanbe mağazamız da
bu konsept ile şuan dekore ediliyor. Yurtiçinde de yine
bu çalışmalar ön planda ekim sonu açtığımız Diyarbakır
Cadde 75’teki mağazamız da bu konsept ile açıldı. Bu
mağazamızda 4 ayrı, bağımsız servis alanları/vip bölümleri bulunuyor.
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İŞ MODASI
Günümüzde her sektörde önem arz eden dijitalleşme, tekstil sektöründe de etkili bir konumda.
Markanızın bu konuda yaptığı yatırımlar var mı?
TÜSİAD tarafından Türkiye üzerine yapılan bir araştırmada, dijital dönüşümde tekstil sektörü pilot sektörlerden birisi olarak seçildi. Endüstri 4.0 sürecine uyum
sağlanması durumunda; verimlilikteki artışın yüzde 47 arasında olacağı, sanayide büyümenin yüzde 3 olacağı ve istihdamda ilk on yıl içinde yüzde 5 artış olacağı
tespit edildi. Dünya Ekonomik Forumu’nda, 2025’te
dünya nüfusunun yüzde 10’unun internete bağlanabilen giyilebilir teknolojileri kullanacağı belirtildi. Bunlar
önümüzü görebilmemiz açısından son derece önemli
raporlamalar. Dijitalleşme hem üretim sürecinde hem
Ar-Ge sürecinde hem de ürünün son kullanıcıya ulaşması aşamasından kendisini gösteriyor ve sektör önümüzdeki yıllarda bu dönüşümün daha fazla etkisi altına
girecek.
Giovane Gentile olarak dünyadaki eğilimlerin ve değişimlerin uzantısı olarak teknolojiye yatırım yapmanın
sürdürülebilir başarının kaçınılmazı olarak görüyoruz.
Gelişen yeni teknikleri takip ederek özellikli “inovatif”
ve “akıllı” ürünler noktasında markamıza ve ülkemize
katma değer sağlıyoruz. Hem günlük yaşamı kolaylaştırması hem de kıyafetlerin fonksiyonelliğini arttırması
bakımından yeni trendlerde inovasyon çok önem verdiğimiz bir konu. Bu açıdan pazardaki talebi pozitif
yönde etkilediğimize ve ülkemizin ihracat gücünü daha
ileri seviyelere taşıyacağımıza inanmaktayız.
İş dünyasında doğru giymenin tüyoları nelerdir?
Sizin çalışma hayatında tarz olmak için önerileriniz
nedir?
İş dünyasında ilk olarak karşımızdaki kişilere iyi bir
izlenim vermek için giyim tarzımıza dikkat etmemiz gerekli. Tercih edilen renk, model ve desen göz yormayacak, karşınızdakinin dikkatini dağıtmayacak, size
odaklanmasını engellemeyecek şekilde seçilmeli. Koyu
renk takım elbise içine açık düz renkli gömlek ve kravat, göze hoş gelen ve dış görünümü tamamlamaya
yardımcı olan takı, saat, kol düğmesi gibi aksesuarlar
dış görünümün önemli bir parçası. En önemli tüyolardan birisi ten renginizi destekleyen tonlarda giymek
olacaktır.
İyi bir iş gardırobunda neler bulunmalı?
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Takım elbise erkekler için olmazsa olmazdır. Bunu tamamlayacak aksesuarlardan bahsedecek olursak kemer
ve saatin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlıklı
olarak beyaz ve mavi renkli gömlekler bulundurulmalı.
Erkekler toplantılara gidecekleri zaman genellikle kravat takmayı tercih ederler. Tek renk ve dikkat çekmeyecek kravatlar her zaman şık gösterir. Daha spor bir
görünüm elde etmek istiyorsak uygun takım elbiselerin
içerisine gömlek yerine kazak tercih edilebilir.

2021 erkek modas
ında nasıl
değişimler bizler
i bekliyor?
2021 erkek m
odası yeni bi
r anlayışı da
beraberinde ge
tiriyor. 2021 er
kek modasına
baktığımız mono
krom takımların
ve ekosenin ön
planda olduğunu
göreceğiz. Fonksiy
onellik de ön
planda olacaktır
. Kış için üşüm
ey
i,
yağmurda
ıslanmayı önleyen
, kumaşları da gö
re
ce
ğiz. Ayrıca
pastel renklerin ha
kim olacağı bir yıl
olacak.

Günlük hayattaki favori parçalarınız?
Beyaz gömlek, Laci Chino pantolon, t-shirtler, trikolar
ve tabi ki lacivert ince çizgili takım elbise.
Sizin için moda kavramı neyi ifade ediyor?
Renkler, teknolojik ve fonksiyonel ürünlerin kombinlenmesiyle özellikle şıklığın ön plana çıktığı yenilikler,
herkesin kendine yakışanı giydiği akım. FD

1987 yılından günümüze
Türk ye’n n köklü ve
seçk n 26 kuruluşu le
100'ü aşkın
PRESTİJ KİTABI projes

Firmanızın marka değerini
artıracak olan Prestij Kitabı
projeleriniz için 'Konsept
Geliştirme, İçerik, Tasarım,
Uygulama' süreçlerini yönetiyoruz.
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