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Pandemi sonrası
“yeni dönem...”

D

ünya’da ve ülkemizde yaşanan Covid-19 virüs salgını ile tüm
sektörler için yeni bir dönem başladı. Bu sayımızda pandeminin
etkisiyle dalgalı günler yaşayan Türkiye’nin ihracat lideri ‘Otomotiv
Sektörü’ ile dijital dönüşüme hızlı ayak uyduran ‘Online Eğitim’ konusunu
ele aldık.
2020 yılına iyi başlayan ve 14 yıldır, Türkiye’nin ihracat sıralamasında
üst üste önde gelen Otomotiv Sektörü; tüm Dünyada yaşanan pandeminin
etkisiyle, ocak-temmuz ayı ihracat verilerine göre yüzde 36’lık bir düşüş
yaşadı. Yılın son dört ayından umutlu olan sektör liderleri 2021 yılında
dünyada yüzde 13’lük bir artışla 81 milyonluk, Avrupa’da ise 18,5 milyonluk
bir araç üretileceğini öngörüyor.
Eğitim, pandeminin hayatımıza girmesi ile en hızlı şekilde dijital dönüşüm
yaşayan alan oldu. Ülkeler yeni bir duruma karşı hazırlıklı olmak için
eğitime her zaman her yerden ulaşılabilecek sistemler geliştirdi. Milli Eğitim
Bakanlığı önderliğinde uzaktan eğitim çalışmaları hızlandırılarak EBA TV
kuruldu. Hem öğretmenler hem de öğrenciler eğitimin dijitalleşmesine
hızlıca adapte olurken bu konudaki yetkinliklerini her geçen gün
geliştirmekte.
Bu sayımız itibari ile keyifle okuyacağınıza inandığım; Dünya Gazetesi
Araştırma Müdürü Dr. Halil Bader Arslan artık yazarlarımız arasında.
Kendisine hoş geldin diyoruz. Bu yazısında Ar-Ge yatırımlarının önemine
değinen Arslan, bundan sonra her sayıda kalemiyle bizlerle olacak.
İyi okumalar dilerim…
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Biz ödevimizi yapalım da
onlar not vermesin
BBB notuna sahip olmak bir ülke için önemli bir kazanım ve ayrıcalıktır.
Ancak düşük not her şeyin bittiği anlamına da gelmiyor. Türkiye, tarihinde en fazla
doğrudan yabancı yatırımı BBB değil, BB notuna sahip olduğu 2006-2008 yıllarında çekti.
Çünkü bizim güçlü bir hikâyemiz vardı.

izim reyting hikayemiz 1992 yılında başlar. Uluslararası tahvil
ihraçlarına hazırlanan Türkiye, Demirel’in başbakanlığı döneminde 1992 Mayıs’ında ilk defa S&P’den BBB notu aldı. Yatırım
yapılabilir seviyedeki bir notla başlamak gurur vericiydi. Ancak iki yıl
bile geçmeden 1994 başında Çiller’in başbakanlığı döneminde BBB’yi
kaybetti ve B’ye kadar indi. Tekrar BBB’yi alabilmesi için 2012 başına
kadar beklemesi gerekti. Tam 18 yıl aradan sonra ilk BBB’yi Fitch’ten
aldı. Fitch’i bir yıl sonra Moody’s izledi. Yükselen notların etkisiyle Türk
menkul kıymetlerine yabancı ilgisinin arttığı bir dönem başladı. Hazine
eurobond piyasalarında tarihinin en düşük maliyeti ile borçlandı. Yatırımcılar kendilerine yüzde 3.5’in altında getiri sağlayan dolar cinsi 10
yıllık Hazine kağıtlarını kapıştılar. Her şey çok güzeldi ancak 18 yılda
geri aldığımız BBB’yi 4 yılda tekrar kaybettik. Moody’s 2016’da ve Fitch
2017’de Türkiye’yi tekrar spekülatif kategoriye çekti.
BBB notuna sahip olmak bir ülke için önemli bir kazanım ve ayrıcalıktır. Yatırım eşiğinin üzerindeki notlara sahip ülkelerin borçlanma piyasalarında hayatları kolaylaşır. Ancak düşük not her şeyin bittiği
anlamına da gelmiyor. Türkiye tarihinde en fazla doğrudan yabancı yatırımı BBB değil, BB notuna sahip olduğu dönemlerde çekti. Doğrudan
yabancı yatırımda zirveyi 2006-2008 yıllarında gördük. 2007‘deki 22
milyar dolar tarihimizde bir yılda gördüğümüz en yüksek rakamdır. Bu
halk bir daha da öyle bir giriş göremedi. 2006’daki 20.6 milyar ve
2008’deki 19.8 milyarlık girişler de tarihi ortalamamızın çok üzerindeki
hareketlerdi. Bu yılların tamamında Moody’s, S&P ve Fitch Türkiye’yi
BB seviyesinde yani “spekülatif” not kategorisinde derecelendiriyordu.
Fakat bizim güçlü bir hikâyemiz vardı.
O dönemdeki güçlü hikaye AB tam üyelik müzakereleri ve buna paralel ekonomi, hukuk, idare ve sosyal hayat ile ilgili alanlarda atılmaya
başlanan adımlardı. Yani reform süreciydi. Bu süreçte ihracatımız

B

Forum İstanbul
Yönetim Kurulu Üyesi
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neredeyse 2’ye katlandı. Yeni pazarlar yaratıldı,
mevcut pazarlarla daha güçlü bağlar kuruldu. Komşularla ticari ilişkiler hızla gelişmeye başladı. O zamanlar aramız iyi olan Suriye ile ticaret hacmimiz
bile ilk defa 1 milyar doları 2007’de aştı. Hikaye güçlüydü; güçlü olunca da yatırım seviyesindeki kredi
notuna sahip olmasak bile daha fazla mal satıp, daha fazla yatırım çekebiliyorduk. Hatta BB notuna sahip olmamıza rağmen BBB olanlarla benzer koşul ve
maliyetlerle bile borçlanabiliyorduk. Yani güçlü hikayemiz ve performansımız nedeniyle yatırımcılar
bizi notumuz gerektirdiğinden daha yukarıda değerlendiriyorlardı.

Reytingciler not artışı için döviz kırılganlıklarının azalmasına, cari açığın yapısal olarak daralmasına,
döviz rezervlerinin artmasına ve
özel ve kamu kesimi dış borçlarının
kontrol altında olmasına bakarlar.
Not artışlarında değil ama düşüşlerde kararın siyasi olup olmadığını çok konuşuruz. Hatta 20062008 döneminde hak ettiğimiz not artırımını
yapmadıklarından yakınırız. Aklımızın bir tarafında
bu tür not hareketlerinin arkasında başka bazı hesapların olabileceği hep vardır. Özellikle Moody’s ve
S&P’nin değerlendirmelerinde etki altında kaldıkları
eleştirisi sadece bizim değil diğer ülkelerin de öne
sürdükleri bir iddiaydı. Eylül başında aldığımız B1
notu yatırım eşiğinin altında olup yüksek riskli not

grubundadır. Büyüyebilmek için dış finansmana bağımlı olan Türkiye’nin daha yüksek notlara ihtiyacı
var. Yapılması gerekenler ise belli: Reytingciler not
artışı için döviz kırılganlıklarının azalmasına, cari
açığın yapısal olarak daralmasına, döviz rezervlerinin artmasına ve özel ve kamu kesimi dış borçlarının
kontrol altında olmasına bakarlar. Geçmişte de ekonominin sorunlu olduğu dönemler olmuştu. Ancak
ülkenin kamu borç yükü seviyesi, bankaların güçlü
bilançoları, halkın düşük borçluluğu ile ekonomideki ve kurdaki esneklikler hava yastığı görevi
görmüştü. Güçlü bir bankacılık sistemi vardı ve yüksek büyüme potansiyeli kredi görünümü güçlendiriyordu. Borç oranının düşüklüğünün yanı sıra
vadenin uzaması ve döviz cinsi borçların toplam
içindeki payının azalması Türkiye’nin notunu destekleyen olumlu gelişmelerdi. Özellikle kamu maliyesi tarafındaki durum önemli destekti.
Ancak son dönemde notumuzu destekleyen bu
alanlarda bozulma yaşadık. Temel makro ekonomik
göstergelerimiz bozuldu. Mesela büyümede zigzaglar çizmeye başladık. Türkiye ekonomisinin Covid19’dan önce başlayan ve son yıllarda iyice
belirginleşen daha derin bir büyüme sorunu var.
Ekonomi, potansiyelimiz olduğunu düşündüğümüz
yüzde 4.5-5’in çok altında büyüyor. 2018’de yüzde
2.8 ve 2019’da ise ancak 0.9 büyüyebilmişiz. Ekonomide cari işlemler açığı veriyoruz. O da dış finansman bağımlılığı yaratıyor. Finansal sistemin
yeterince güçlü ve derin olmaması ekonomiyi finansal krizlere açık hale getiriyor. O da üretim ve yatırımda finansman maliyetlerini yükseltiyor.

5
EKİM-KASIM 2020 / FİNANS DÜNYASI

EKONOMİ-YORUM
Reytingcilerin değerlendirme mekanizması basittir. Dört alana bakarlar. İlk ülkenin ekonomik gücüdür. GSYH, kişi başına gelir gibi faktörlerin yanı sıra
ekonominin büyüklüğü ve çeşitliliği ile uzun vadeli
trendleri öngörmeye çalışırlar. “Ekonomik yapı ne
kadar güçlü?” sorusunun cevabını ararlar. İkinci baktıkları alan ise kurumsal yapıdır. Ülkedeki kurumların ne kadar güçlü ve politikaların ne kadar
öngörülebilir olduğunu görmeye çalışırlar. Burada
hukuki yapı, yönetişim ve şeffaflık devreye girer.
Üçüncü alan kamunun finansal güçlülüğüdür. Kamu
maliyesi ve ödemeler dengesine bakarlar. Ülkenin
borç yükü ile hükümetin kaynaklarını mobilize etme
kapasitesini ölçmeye çalışırlar. Dördüncü olarak ise
borç geri ödemesini etkileyebilecek ani tehditlerin
gerçekleşme riskini ölçmeye çalışırlar. Ülkenin borç
ödeme kapasitesini olumsuz etkileyebilecek finansal,
ekonomik ve politik gelişmeleri tahmin etmeye çalışırlar. Siz bu kriterlere göre Türkiye’yi değerlendirseydiniz, notunuz ne olurdu?
Sürdürülebilir ve dengeli büyüme konusu geçmişte çok tartışıldı. Reçete de az çok belli. Hatta Türkiye’nin de içinde yer aldığı G-20 platformunda yapısal
reformlar için dokuz öncelikli alan belirlenmişti: Ticaretin ve yatırımda açıklığın desteklenmesi, rekabetin ve serbest piyasa ortamının desteklenmesi,

6
FİNANS DÜNYASI / EKİM-KASIM 2020

FD

inovasyonun desteklenmesi, alt yapının geliştirilmesi, finansal sistemin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,
istihdam piyasası reformlarının, eğitime ulaşımın ve
iş gücü yeteneklerinin geliştirilmesi, mali reformların
desteklenmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, kapsayıcı büyümenin desteklenmesi. Bu alanlarda
ilerlemelerin kaydedilmesi bizi daha yüksek kredi
notlarına götürecektir.
Enflasyonda da “en başarısız ülkeler” arasında çıkmanın yolu fiyat istikrarına yönelik para, maliye ve
ücret politikaları izlemektir. Ama öncelikle TL’nin istikrar kazanması şart. Türkiye son dönemde tekrar
kur artışlarının enflasyona olan geçişkenliğini fark
etti. Oysa çok iyi bildiğimiz bir ilişkiydi. Döviz kurundaki artışın fiyatlara olan yansıması ekonomiden
ekonomiye değişiklik gösterir. Ama bizim gibi dolarizasyon eğiliminin güçlü olduğu ve üretimde önemli
oranda ithal girdi kullanılan ekonomilerde bu ilişkin
varlığı ve etki gücünün yüksekliği çok aşikardır.
Kısacası; hem kredi notumuzun, hem sermaye girişlerinin ve asıl olarak refahın önünde engel olan sorunlar belli. Çoğu uzun süredir tartışılan ve
dillendirilen konular. Bunların bir kısmı acil, bir kısmı
ise orta vadeli aksiyon bekliyor. Biz ödevimizi yapalım; hikayemizi yaratalım da onlar not vermesin. Bunu onlar için değil, çocuklarımız için yapıyoruz. FD

LİDERLİK-GÖRÜŞ FD

Kazananlar, kaybedenler, arada
kalanlar ve kahkaha başına bilet
ücreti tahsil edenler
Dijital transformasyon, şirketin mevcut durumundan, strateji
formülasyonunun öngördüğü noktaya ulaşabilmesi için değişim yönetiminin
titizlikle yapılmasıdır. Dijital transformasyon bir teknik merhale olmaktan öte
özünde zorlu bir liderlik girişimidir.

ünya bankası 2020 yılında dünya ekonomisin %5.2 oranında
daralacağını öngörüyor. Böylece, yaşadıklarımız II. Dünya savaşından beri insanlığın görüp-geçirdiği en olumsuz
daralma/resesyon koşullarına işaret ediyor. Dünya ticaret hacmının
%18 civarında azalacağına dair tahminler de kaygılarımızı daha da artırıyor. Bu sıkıntılı durum, dünya toplam ekonomisinin %90’ınını etkilediği için kapsama alanı itibariyle, 1929’da başlayan Büyük Buhran’ın
dünya genelindeki etki kapsamından daha büyük bir ölçeye sahip olmuş oluyor.
Covid-19, iş dünyasında çok belirgin bir ayrışmaya neden oldu: kazanan sektörler, kaybeden sektörler ve arada kalan sektörler. Kazananlar: dijital teknoloji ürün-hizmet tedariki, telekom, e-ticaret pazaryeri
(marketplace), ilaç, sağlık bakımı, lojistik, video konferans, eğlence
(film, müzik) streaming, e-oyun, e-spor, uzaktan eğitim, mobil ve temazsız ödeme. Kaybedenler: havayolları, gemi seyahatleri (cruise), turizm, petrol-doğal gaz enerji, yatırım bankacılığı, geleneksel
perakende, AVM, iş merkezi-otel proje geliştirme/inşaatı, restoran, profesyonel spor karşılaşmaları, sahne gösterisi/konser, sinema. Arada Kalanlar: Bankacılık, sigortacılık, imalat sektörü, örgün eğitim, fintech.
Arada kalan sektörlerdeki şirketlerin core/ana iş modellerini sürdürme gayretleri zorluklarla karşılaşmalarına neden olacaktır; zira, dünyada yeni bir sayfa açılmıştır. Kısa vadede mevcut iş modellerini,
oluşan/oluşmakta olan/oluşacak koşullara göre sürekli gözden geçirip
mevcut yetkinlikleri çercevesinde yenilemeleri bir gereklilik haline gelmiştir ve gelecektir. Ancak bu çaba orta vadede yetersiz kalacaktır. Dolayısıyla orta vadede, şirketlerin karlılık içinde büyüyebilmesi ancak

D

Stratejik Liderlik
Danışmanı ve Koçu
osman@osmanerk.com
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geliştirecekleri yeni iş modelleri portföyünün verimliliğine bağlı olarak ölçeklendirebilecekleri yeni iş
modellerini keşfetme kabiliyetlerine bağlı olacaktır.

İş modeli bazında veri destekli
olarak üç bilmecenin çözümü üzerinde dururlar: (i) çözümün müşteri açısında cazibesinin ortaya
konması (desireability), (ii) çözümün hazırlanabilir olmasının ortaya konulması (feasibility), (iii)
Çözümün gelir gider dengesi açısından şirket için elverişliliğinin
ortaya konulması (viability).
Bir Zoom toplantısında, bir yöneticinin şahit olduğum ‘beş yılda yaşanabilecek olayları, beş haftada yaşadık’ ifadesinin iç anlamında, bu zorlu
dönemde şirketlerin varolma amaçlarının, değerlerinin, liderlik duruşunun, yılmazlık- agility (çeviklik)- esneklik seviyelerinin, takım çalışması
kalitesinin, çalışanların bağlılığının, süreçlerin verimliliğinin, şirket kültürünün, yönetim kurulu yö-

netişim niteliğinin ağır dozlarda stres testlerine tabi
tutulduklarının gerçeği vardı.
Covid-19 ile birlikte dünyanın sürdürülebilirliliği
(iklim değişikliğ vs.) konusunda endişelerin kantitatif göstergelerle dışavurumunun çok yetersiz olmasına rağmen bir nebze olsun arttığını gözlüyor
gibiyiz. Ancak, dünyanın dalgalar halinde büyük değişimlere uğramasının tetikleyicileri sadece Covid19 ve sürdürülebilirlik parametreleri değildir. Bu iki
faktöre şu beş faktörü de ilave etmemiz, dünyanın
maruz kalmakta olduğu transformasyonun derinliği
ve ölçeği konusunda daha gerçekci öngörülerde ve
böylece olası etkileri konusunda da hazırlıklı bulunmamıza fırsat verecektir:
• Dünya çapında gelir dağılımında ve servet birikiminde eşitsizliğin yaygınlaşması; orta kesimin siliniyor olması; piramidin alt katmanlarında işsiz
kalan nüfusun büyümesi ve küçük iş yerlerinin günbegün hayatta kalmalarının zorlaşması,
• Yapıcı yıkıcılık (disruption), süratle gelişen ve
yayılan teknojilerin birey ve toplum üzerindeki etkileri; teknoloji platformlarının büyümesi ve iş dünyası üzerindeki etkilerinin artması,
• Değişen demografik yapının baskısının her alanda hissedilmesi/yaşanması; genç nüfus için iş im-
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kanlarının daralması; sosyal güvenlik sisteminin üstündeki mali yüklerin artıyor olması, gelişen sektörlerin yeterli istihdam yaratma konusunda zorlanma
olasılığı,
• Milliyetçilik ve popülizm akımlarının güçlenmesi
ile küresel mutabakatların bozulması ve kutuplaşmanın artması; tedarik zicirlerinin yerelleşmesi ile
ülke ekonomilerinin diğer ülkelerle bağlarının zayıflaması; insanlığın büyük meseleleri çözmek üzere
çözüm ve uzlaşma konusunda gayrete koyulma olasılığı,
• Toplumları ayakta tutan kurumlara karşı güvenin sarsılmış olması; bazı kurumların dengeli ve adil
yaklaşımına karşı duyulan kuşku ve güven zafiyeti;
zorluklardan bazı kurumların ve liderlerin güçlenerek öne çıkma ihtimalleri.
Bu yedi faktörün ışığı altında Covid-19, bir son değil dünyanın seyrinde art arda yaşanacak büyük
krizlerin neden olacağı yeni oluşumlar ve durumların tecrübe edileceği bir çağın miladı olmuştur.
Peki bu tespitin iş dünyası için anlamı nedir?
Önümüzdeki dönemlerde B2C-B2B-B2G ‘ağrı ve
acılara’ şirket yapısı altında geliştirdiğimiz çözüm
setleri ile çare olmak niyeti ile ayakta kalmak istiyorsak değişen dünya durumlarının gerektirdiği
vizyon-amaç-misyon-değerler-strateji formulasyonustratejik öncelikler- geçerli iş modelleri-yetkinlikleri-örgüt mimarisini sağlamca inşa etmek zorundayız.
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PWC’ın Haziran ve Temmuz 2020’de yaptığı anketlerde, küresel ölçekte şirket tepe yöneticilerine,
Covid-19 sonrası dönemde öngördükleri trendleri
gözönünde bulundurarak iş modellerini hangi önceliklere göre değiştirecekleri sorulmuştur. Tepe yöneticilerinin, iş modellerini yenilerken dikkate
alacakları en öncelik konu şudur: Operasyonlarını
ve süreçlerini dijitalleştirerek ve dijital ürün-hizmet
sunabilerek şirketlerine daha dijital ve sanal bir yapı
kazandırmayı planlamaktadırlar.
Artık dünyanın dijitalleşmeye evrileceği kesinleşmiştir; doğuştan dijital teknolojileri kullanarak, pazara yapıcı-yıkıcı iş modelleri ile girerek ve şaşırtıcı
bir süratte büyüyerek yüksek pazar değerlerine ulaşmış olan genç şirketleri hepimiz gıpta ile izliyoruz.
Yaratıcılıklarından, çevikliklerinden, müşterilerine
yaşattıkları mükemmel deneyimlerden çok şey öğreniyoruz. Bu şirketler, çalışma alanları ne olursa olsun,
kendilerini
teknoloji
şirketi
olarak
tanımlamaktadırlar. İş modellerini bütünsel bir bakış
açısı ile bir süreç dahilinde geliştirme alışkanlığını
sahiptirler.
Bütün
bu
süreci
değişik
metodlardan/şablonlardan yararlanarak asgari hatalarla disiplinli bir şekilde becerebilmektedirler. Deneme- yanılma ve veri destekli ‘bilmece’ çözme
girişimleri
sürecinde
sürekli
olarak
hipotezlerinin/varsayımlarının geçerliliğini verilerle
kanıtlanmış olarak ortaya koyma disiplinini

LİDERLİK-GÖRÜŞ

sürdürebilmektedirler.
İş modeli bazında veri destekli olarak üç bilmecenin çözümü üzerinde dururlar: (i) çözümün müşteri
açısında cazibesinin ortaya konması (desireability),
(ii) çözümün hazırlanabilir olmasının ortaya konulması (feasibility), (iii) Çözümün gelir gider dengesi
açısından şirket için elverişliliğinin ortaya konulması
(viability).
Bu üç bilmecenin çözümünün bütünsel sağlaması
iki alanda yaşanacak deneyimin muhatabında bırakacak haz ve tat ile gerçekleştirilir: (i) Müşteri ile
şirket arasında yaşanan ilişki yolculuğunun her bir
durağında müşterinin duyduğu haz/aldığı tadı anlamak/öngörmek, (ii) Müşteriye çözüm sunulmadan
önce-sunulurken-sunulduktan sonra şirket çalışanlarının şirket içinde ve ekosistemdeki çözüm ortakları ile yaşadıkları ilişkilere ait duyduğu haz/aldığı
tadı anlamak/öngörmek.
Dijital teknolojiler sayesinde gerekli bilgilerin elde
edilmesi ve bu bilgilere göre müşterilere geçerli değer teklifleri sunulması ve şirket içi çalışmaların ve
ekosistemdeki paydaşlarla yürütülen çalışmaların
senkronize bir şekilde sürdürülmesi, çevik (agile) çalışma yönteminin şirket genelinde yaygınlaşması ile
mümkün olur.
Dijital şirketlerde şu özellikler dikkati çekmektedir:

FD

• Süratle sonuca gitmek amacıyla deneme-yanılma(experimentation/exploration) yönteminin içselleştirilerek şirket genelinde kullanılması; sürekli
öğrenme halinde önyargılardan arınmış olmak
böylece yenilenen anlayışlara varmak,
• Otonom, gerekli yetkinliklere sahip takımların
bürokrasinin engellerine takılmadan, sonuç odaklı
çalışma görgü ve disiplinine sahip olması,
• Sorunların/bilmecelerin çözümünde ve karar
verilirken gerekli verilerin toplanarak kullanılması,
• Mevcut ve potansiyel müşterilerin dillendirilmiş
ve/veya dillendirilmemiş ihtiyaçlarına çözüm sunmak üzere müşterileri yakından takip etmek, müşteri verilerine göre müşteri temaslarını, ilişkilerini
büyük bir adanmışlıkla sürdürmek,
• Belirlenmiş metriklere göre sonuç odaklı çalışmak,
• İnovasyon kültürünün verimli süreçlerle içselleştirilmiş olup, ‘pipeline’da sürekli yenilikci uygulamaların devreye alınmak üzere biriktirilmesi,
• Şirketin, müşterileri ve paydaşları ile ilişki ve irtibatlarından bulgu ve tespitler elde edilmesine hizmet edecek bir veri biriktirme, yönetim ve yapay
zeka kullanım düzeninin kurulmuş olması,
• Geçerli durumlarda, SaaS ürün-hizmetlerinin
sunulması ve müşteri ilişkilerinin devamlılığının sağlanması,
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• Müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere şirket hizmet gamının haricinde, bağımsız satıcıların ve
çözüm ortaklarının şirket ‘marketplace’ üzerinden şirket
müşterilerinin ihtiyaçlarını doğrudan karşılanması.
Doğuştan dijital şirket olmayan şirketlerin dijital
transformasyona yönelirken şu temel anlayışları gözetmelerinde büyük yarar görüyorum:
• Dijital transformasyon, mevcut işin dijitasyonu
değildir; kurumsal websitesinin yapılması değildir,
mobil apps değildir, sosyal medya kampanyaları
yapmak değildir, online satış kanalların kurulması
değildir. Bu yenilikler sadece operasyonel verimliliğe
katkıda bulunabilir ancak strateji formulasyonuna
bir yararı olmaz.
• Dijital transformasyon, dijital ve fiziksel üretim
hatlarının-makina parkının şirket aktiflerinin/makina parkı-üretim hatlarının data üretim/akışı üzerinden birbirleriyle bağlantılı bir hale gelmesini sağlar
ve ekosistemde yer alan paydaşların da bu amaca
hizmet eder hale getirilmesini koşullar. Böylece, iş
faaliyetlerinde, süreçlerde, yetkinliklerde, iş modellerinde önemli değişimler oluşması sonucunda şirket
verimliliğinin artması sağlanmış olur.
• Dijital transformasyon, süratle gelişmekte olan
dijital teknolojilerin, pazarlarda neden olduğu büyük değişimlere, örgütlerin, şirketlerin, lider takımlarının ve çalışanlarının uyum gösterme yeteneğidir.
• Dijital transformasyon sözcüklerinin en önemlisi
transformasyondur. Şirketin mevcut durumundan,
strateji formülasyonunun öngördüğü noktaya ulaşabilmesi için değişim yönetiminin titizlikle yapılmasıdır. Dijital transformasyon bir teknik merhale
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olmaktan öte özünde zorlu bir liderlik girişimidir.
• Dijital transformasyon bir proje değildir, önemli
rekabet üstünlüğü sağlayacak bir kompetans/yetkinliktir. Belli bir zamana yayılmış bir yatırım olarak hiç
görülmemelidir. Burada amaç, üstün teknolojik imkanlarla yeniliklerin sürekli hayata geçirilmesine imkan verecek dijital inovasyon fabrikasını açıp,
çalıştırmaktır.
Bazı şirketler ve bireyler ‘ağrı ve acılarına’ çare
olacak çözümleri edinirken, bu çözümlerin sonuçlarının (outcome) karşılığını, sonucun ‘ağrı ve acılarına’ yaradığı/çare olduğu seviyeye denk gelecek
şekilde ödenmesini tercih etmektedirler. Bu tür talebe cevap veren örnek bir iş modelini özetleyerek
bu yazının başlığında yer alan ‘…ve kahkaha başına
bilet ücreti tahsil edenler’ konusunu dijital teknolojilerin rekabet açısından çok önemli üstünlükler sağladığı gerçeğine bağlamak istiyorum.
Barselona, İspanya’da yerleşik Teatreneu adındaki

Dijital transformasyon, süratle gelişmekte olan dijital teknolojilerin,
pazarlarda neden olduğu büyük
değişimlere, örgütlerin, şirketlerin, lider takımlarının ve çalışanlarının uyum gösterme yeteneğidir.
komedi tiyatro kumpanyası izleyicilerinden, gösterilerden duydukları memnuniyet derecelerine göre
ücret almaktadır. İzleyiciler, tiyatro salonuna bilet
almadan girmekteler ve diledikleri koltuğa oturup
komedi gösterisini izlemektedir. İzleyici gösteri boyunca kaç kez güler ve kahkaha atarsa ödeyeceği ücret gülme+kahkaha sayısına göre hesaplanmaktadır.
İzleyicinin gülme+kahkaha atma faaliyeti önündeki
koltuğun arkasına monte edilmiş yüz tanıma ekranı
tarafından kayda geçirilmektedir. Her bir gülme
veya kahkahanın bedeli 30 euro centtir. Bir gösteri
izlemenin azami ücreti 24 eurodur; bu da 80 kez
gülme+kahkaha ya denk gelmektedir. İzleyici 9 kez
gülmüş ise sadece 9X0.30=2.70 euro ödemektedir.
Dijital transformasyon çalışmalarınız sırasında biraz soluklandığınızda, bu şirin örneği hatırlarsanız
ne mutlu! Bedavadan gülümsemenin keyfini çıkarırsınız belki. FD
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RAPORU HAZIRLAYAN: MARSH ve TÜSİAD

2020 Türkiye Siber Risk
Algı Araştırması
Siber güvenliğe yönelik farkındalık ve yatırım büyük ölçüde siber saldırı deneyimi ve
regülasyonlarla tetikleniyor. Firmaların bu konudaki genel eğilimi ‘bekle-gör’ davranışı
üzerinden şekilleniyor. Firmaların yüzde 78’inin tehditle karşılaşmadan siber riski fark
etme ve aksiyona geçme pratiğine sahip olmadıkları, yaşanan saldırının etki gücünün
öngörüden daha yüksek olduğu gözüküyor.
arsh ve TÜSİAD iş birliğinde gerçekleştirilen 2020 Türkiye Siber Risk Algı Araştırması, Türkiye’deki
şirket ve kurumların siber risklere ve bilgi güvenliğine yönelik farkındalıklarını, tedbir alma reflekslerini görmek, bu alandaki yatırımlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak üzere gerçekleştirildi.
Araştırma Türkiye’de siber riskler konusunda ilk ve en kapsamlı araştırma olarak dikkat çekiyor. Covid-19 salgını öncesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında kurumların siber risk yönetim sürecinden sorumlu üst ve
orta kademe yöneticileri ve uzmanlarının aşağıdaki 7 ana kategori çerçevesinde değerlendirmeleri alındı.
• Siber Risk Yönetimine Bakış
• Siber Risklerin Tespiti, Değerlendirilmesi ve Ölçülmesi
• Siber Risk Sigortası
• Siber Güvenlik Yatırım Alanları
• Yeni Teknolojiler ve Siber Riskler
• Tedarik Zincirinde Siber Risk Yönetimi
• Kamu Politikaları

M

SİBER RİSK
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Katılımcı Profili

Şirketler için en önemli bulunan risk başlıkları
Araştırma, siber riskler konusunda farkındalık açısından ülkemizde bir artışa işaret etse de Türkiye’deki şirketlerin gün geçtikçe artan bu riski öncelikleri
arasına almadığını ortaya koyuyor.

Siber yatırım, siber saldırının ardından geliyor
Araştırmanın sonuçlarına göre; siber güvenliğe yönelik farkındalık ve yatırım büyük ölçüde siber saldırı deneyimi ve regülasyonlarla tetikleniyor.
Firmaların bu konudaki genel eğilimi ‘bekle-gör’
davranışı üzerinden şekilleniyor. Firmaların yüzde
78’inin tehditle karşılaşmadan siber riski fark etme
ve aksiyona geçme pratiğine sahip olmadıkları, yaşanan saldırının etki gücünün öngörüden daha yüksek olduğu gözüküyor. Yaşanan siber atakların,
bugüne kadar, işlerin yavaşlaması, durması veya finansal zarara sebebiyet verebilecek bir vaka yaşatmamış olması, siber güvenlik konusunun daha az
gündemde olmasının temel nedeni olarak görülüyor.

Firmaların yüzde 78’inin risk yönetimi konusundaki öncelikli refleksi
riski azaltıcı uygulamaları hayata
geçirmek yönünde. Firmalar en çok
cihazların güvenliğini arttırma, sisteme veya ağlara hem şirket içinden hem de dışından erişimi daha
güvenli hale getirmeye yönelik yatırımlar gerçekleştiriyor.
15
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Kamu Politikalarının Siber Risk Yönetimine Etkisi
Türkiye’de siber güvenlik önlemlerine yapılan yatırım üzerinde değişen yönetmeliklerin etkisinin en
az siber saldırıdan duyulan endişe kadar yüksek olduğu görülüyor. Regülasyon ve yasalar hem yatırımı
teşvik etmekte hem de kurumların bu alanda kendilerini geliştirmelerinde yardımcı oluyor.
Siber güvenlik yönetimine yatırım yapan firmaların yüzde 77’si regülasyonların teşvik edici etkisi olduğunu belirtiyor. Havacılık, finans, bilgi
teknolojileri, enerji ve üretim sektörlerinde yer alan
firmaların siber risk yönetimi konusunda daha hassas davrandıkları ortaya çıkıyor. Devletin yasayla
çerçevesini çizdiği, takip ettiği konular firmalar tarafından hem daha çok dikkate alınıyor hem de daha çabuk içselleştiriliyor ve prosedürlere geçiriliyor.
Bu bağlamda KVKK, GDPR gibi kanunlar; ISO, NIST
gibi standartlar; EPDK, BDDK gibi sektör denetleme
kurumlar; halka açılma süreçlerinden geçen kurumlar için SPK tarafından belirlenen zorunluluklar, şirketlerin siber risk konusunda harekete geçmelerinde
etkili ve yol gösterici oluyor.
Covid-19 ve hızla devam eden dijital dönüşüm
riski de artırdı
Araştırmanın sonuçlarına göre; Covid-19 salgınının etkisiyle her alanda hızlanan dijital dönüşümün
hem farkındalığı arttıracağı hem de kurumları siber
risk yönetimine yönelik daha fazla aksiyon almaya
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teşvik edeceği görülüyor. Bu süreçte birçok firmanın
tam olarak hazır olmadan ve gerekli tedbirleri almadan hızlı bir şekilde dijitalleşmesi, siber saldırı olasılıklarını da yükseltiyor.

Firmaların yüzde 77’sinde siber risk
konusundaki sorumluluk IT/BT
ekiplerinin üzerinde. Firmaların
yüzde 75’inde büyüklük ve sektörel
yapıya göre siber güvenlik sorumluluğu CTO/CIO/CSO/CICO pozisyonlarından biriyle paylaşılıyor.
Yetkin ve yeterli insan kaynağı açığı en önemli
konulardan biri
Firmaların yüzde 77’sinde siber risk konusundaki
sorumluluk IT/BT ekiplerinin üzerinde. Firmaların
yüzde 75’inde büyüklük ve sektörel yapıya göre siber güvenlik sorumluluğu CTO/CIO/CSO/CICO pozisyonlarından biriyle paylaşılıyor. Bir başka deyişle,
süreci C seviyesi yönetiyor. Özellikle bu seviyedeki
yöneticilerin konuya yaklaşımları kurumun farkındalığını ve stratejisini doğrudan etkiliyor. Firmaların
yatırım kararı için en önemli dayanak noktası, yine
sektördeki firmaların yaşadığı olumsuz deneyimler
oluyor. Firmaların yüzde 56’sı ise, doğru bir strateji
kurabilmek için tarafsız bir kurumdan danışmanlık
alıyor.

*Mean skorları verilmiştir. Cetvelin üzerinde yer alan yüzde skorları ise sol ve sağdaki tutumların her birine katılıyorum + kesinlikle katılıyorum oranlarıdır.
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Siber risk yönetimi sürecinde yaşanan en
büyük zorluklar
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şında altyapı, organizasyon ve insan kaynakları geliyor. Firmaların yüzde 50’si bu yatırımları yapma
konusunda çekimser davranırken bu aşamalarda daha çok penetrasyon ve zafiyet analizleriyle yetiniyorlar.
Siber güvenlik yatırımları

Araştırmaya göre; firmaların yüzde 78’inin risk yönetimi konusundaki öncelikli refleksi riski azaltıcı
uygulamaları hayata geçirmek yönünde. Firmalar en
çok cihazların güvenliğini arttırma, sisteme veya ağlara hem şirket içinden hem de dışından erişimi daha güvenli hale getirmeye yönelik yatırımlar
gerçekleştiriyor. Siber riski ölçme, yönetme ve önleme süreçleri belirgin yatırımlar isterken bunların ba-
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Siber risk sigortasının önemi gün geçtikçe artıyor
Araştırmaya göre; şirketlerin siber güvenlik alanındaki olgunlukları, siber sigortaya yatkınlıklarını
olumlu yönde etkiliyor. Firmaların önemli bir kısmı-
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nın siber sigorta hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülüyor. Bu durum, poliçe kapsamının ihtiyacı karşılamayacağı algısıyla birlikte siber sigorta
alınmasının önündeki en önemli engel olarak ortaya
çıkıyor. Siber sigorta sahibi olan firmaların yüzde
86’sı sigortanın kendilerini koruyacağına güven duyarken bu oran sigorta sahibi olmayanlarda yüzde
34 düzeyinde kalıyor. Dijitalleşmedeki hızlı ilerlemenin ve özellikle pandemi sürecinin hem bireyler hem
de kurumların riski algıları üzerinde yarattığı etkilerin, siber risk sigortalarına ilgiyi daha da arttıracağı öngörülüyor.
Araştırma sonuçlarına göre; şirketler için en önemli çıkarımlardan biri siber risk yönetimi konusunda
bütünsel bir bakış açısının gerekliliğidir. Bunun için
çalışanlar arasında farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitim ve bilgilendirmeler yapılması gereklidir.
Ayrıca bu konuda uzmanlaşmış çalışanların yetiştirilmesi ve istihdamı için şirketler yeni insan kaynakları stratejileri izlemelidir. Siber riskin, şirketin
taşıdığı diğer tüm riskler gibi konumlanması ve vizyon planlarının içine alınması gerekliliği üst yönetim
tarafından içselleştirilmeli ve kurum kültürünün bir
parçası haline getirilmelidir. FD
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Ar-Ge: Mikrodan Makroya
Dönüşüm İhtiyacı
“Rekabet” pek çok firma ve girişimci için fiyatla ilişkilendirilen bir kavramdan
öteye geçemiyor. Rekabeti fiyat indirme yarışı olarak görmeye devam ettiği
sürece özel sektörümüzün Ar-Ge yapma isteği ve buna fon ayırma ihtimalinin
hızlanmasını beklemek zorlaşıyor.

ichael Porter, bir Harvard profesörü ve dünyanın en bilinen stratejistlerinden biri. Firmalar için geliştirdiği jenerik stratejiler,
yaklaşık 40 yıldır akademide öğretiliyor ve iş dünyasında uygulanıyor. Porter, rekabet için üç genel stratejiden bahseder: Maliyet liderliği, farklılaştırma ve odaklanma.
Farklılaştırma stratejisi; firmanın, rakiplerinden daha faklı mal ve hizmetler piyasaya sunarak müşterileri cezbetmesi üzerine kuruludur. Bunu
uygulamak isteyen firmaların, mal ve hizmetlerini sürekli geliştiren, kaliteli mal ve hizmet üreten işletmeler olması gerekir. Zira amaç piyasada
çok sayıda firma tarafından üretilebilen ürünleri düşük fiyatla satarak rekabet etmek değil, piyasada bulunmayan özelliklerdeki mal ve hizmetleri
alıcılar ile buluşturabilmektir.
Farklılaştırma stratejisini izleyen ve bunda başarılı olan firmalar, diğerlerine göre daha yüksek karlılık, daha yüksek rekabet gücü, daha uzun
rekabetçi avantaj gibi çok sayıda üstünlük kazanırlar ve bu firmaların
ürünleri de tüketici zihninde daha uzun süre yer tutar, firmanın algısını
güçlendirir. Firmaya bu avantajı sağlayan esas güç, geliştirdiği yeni ürünlerdir.
Firmalar farklılaşabilirse ülkeler de farklılaşabilir. İşe bir de makro taraftan bakalım…
Ülkeler ekonomilerinin performansını genellikle büyüme oranları ile
ölçer. Yüksek büyüme hızları doğal olarak övünç duyulan birer gösterge
olarak kabul edilir. Ancak yüksek hızlı büyümek ya da büyük bir ekonomi
olmak tek başına bir başarı göstergesi değildir. Büyüme ne zaman kalkınmaya dönüşürse, asıl başarı o zaman yakalanmış demektir. Ekonominin gelir yaratması, bu gelirin toplumun yaşam standartlarını
yükseltmesi, gelirin toplumda adil olarak bölüşümü, eğitim, sağlık ve
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altyapı hizmetlerinin kalitesinin artması gerçek başarıdır. Bu nedenle kalkınmaya dönüşmeyen büyüme kalıcı ve istikrarlı olamaz.
Büyümeyi kalkınmaya dönüştüren faktörlerden biri, o ekonomide yapılan araştırma geliştirme harcamalarının düzeyi, sektörel ve mikro düzeyde tabana
yayılmasıdır. Bir ülke ne kadar fazla Ar-Ge harcaması yaparsa, bu harcamalar sektörlere yaygın olarak
yapılırsa ve ne kadar çok kişi/kurum tarafından yapılırsa o ülkenin ekonomisinin o kadar daha kalıcı
büyüyeceğini ve büyümenin kalkınmaya dönüşeceğini görürüz.
Yukarıda OECD tarafından açıklanan son veriler
ile hazırlanmış bir grafik göreceksiniz. Bu, adı geçen
ülkelerin GSYİH’leri içinde Ar-Ge harcamalarının payını gösteriyor.
Listenin başında İsrail, Güney Kore ve Tayvan var.
Üçü de dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında değil.
Ama bu ivme devam ederse yakında öyle olacaklarını göreceğiz. Üçünün hemen ardından Kuzey ve
Batı Avrupa ülkeleri ile ABD ve Japonya geliyor. Bu
ülkeler uzun zamandır yüksek Ar-Ge harcaması yapan ülkeler.
Sıralamanın sonunda Doğru Avrupa ve Güney
Amerika ülkeleri var. Türkiye de sona yakın sıralarda
bulunuyor. Ancak Türkiye son yıllarda sıralamada
öne çıkmayı başardı. Uzun süredir, farklı platformlarda dillendirilen Ar-Ge ihtiyacı mayası tutmaya
başladı. Artık daha fazla şirketin bu konudaki bilinci
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güçlenmeye, Ar-Ge bütçeleri artırılmaya başladı ve
nihayet 2018’de Ar-Ge harcamalarının ekonomimizdeki payı yüzde 1’in üzerine çıktı. Bu şimdiye kadar
Türkiye ekonomisinin ulaştığı en yüksek Ar-Ge düzeyi.
2003 yılında Türkiye’de Ar-Ge’nin GSYİH’deki payı yüzde 0.47 idi. 2003’ten 2018’e geçen 15 yıllık
dönemde en hızlı iyileşme özel sektörün Ar-Ge harcamalarında yaşandı. Özel sektör Ar-Ge harcamalarının 2003’te yüzde 0.11 olan GSYİH’deki payı,
2018’de yüzde 0,6’ya çıktı. 2003’te toplam Ar-Ge
harcamalarının yüzde 23’ü özel sektör tarafında yapılırken, bu oran 2018’de yüzde 59’a çıktı.
2018’de yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin parasal karşılığı 8.2 milyar dolar. Sadece parasal değer olarak
değil, insan kaynağında da bu iyileşmenin emareleri
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açık. 2003’te 38 bin olan tam zaman eşdeğeri personel sayısı 2018 sonunda 172 bini aştı.
Bu güzel gelişmeler, bizi birkaç adım öne çıkarmış
olsa da ülke olarak hala hedeften oldukça uzağız.
1990’lı yıllarda küresel anlamda ticari güç sahibi
olabilmek için yüzde 3’lük Ar-Ge payı yeterli kabul
edilirdi. En fazla Ar-Ge harcaması yapan ülkelerin
bu harcamalarının ekonomilerindeki payı yüzde 3
civarındaydı. Şimdi gelişmiş ülkelerin Ar-Ge harcamalarının yüzde 4’e yakın olduğunu, sınıf atlamak
isteyen ve rekabet iştahı açık olanları ise bu oranı
yüzde 5’e taşıdığını görüyoruz. Bu nedenle 2018’de
ulaşılan yüzde 1’lik düzey bizim için sadece bir eşik
olarak görülmeli. Devlet, bir taraftan kendi araçları
ile Ar-Ge çalışmalarını desteklerken, bir taraftan da
ekosistemin kendi finansallarını yaratması için gereken ortamı hazırlamalı.
Bu açıdan 11. Kalkınma Planı’nı, devletin konuya
yaklaşımı açısından ayrı bir kefede görmek gerekir.
Plan, 2023 sonunda Ar-Ge’nin GSYİH’deki payını
yüzde 1.8’e taşımayı, tam zamanlı Ar-Ge personel
sayısını 300 bine, yüzde 59 olan özel sektörün
Ar-Ge’deki payının da 2023’de yüzde 67’ye çıkarma-
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yı hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak için Ar-Ge harcamalarının desteklenmesi ve harcamaların sonuçlarının ticarileştirilebilmesini devletin hanesine bir
görev olarak kaydediyor.

11. Kalkınma Planı’nı, 2023
sonunda Ar-Ge’nin GSYİH’deki
payını yüzde 1.8’e taşımayı, tam
zamanlı Ar-Ge personel sayısını
300 bine, yüzde 59 olan özel
sektörün Ar-Ge’deki payının da
2023’de yüzde 67’ye çıkarmayı
hedefliyor.
Son yıllarda yeni Ar-Ge ve Tasarım merkezleri açılmasına yönelik verilen desteklerin, ülkemizdeki
Ar-Ge kapasitesinin gelişimi için önemli hızlandırıcılar olduğunu görüyoruz. Kamu bu konuda özel
sektöre göre daha istekli ve daha bilinçli bir profil
çiziyor. Ancak firma tarafında Ar-Ge bilincinin zayıf
olduğunu görüyoruz.

MAKRO-YORUM
Bu zayıflığın temelinde yatan genetik kodlardan
biri, girişimcilerimizin rekabet anlayışı. “Rekabet”
pek çok firma ve girişimci için fiyatla ilişkilendirilen
bir kavramdan öteye geçemiyor. Rekabeti fiyat indirme yarışı olarak görmeye devam ettiği sürece özel
sektörümüzün Ar-Ge yapma isteği ve buna fon ayırma ihtimalinin hızlanmasını beklemek zorlaşıyor.
İkincisi Ar-Ge’nin bir yatırım değil, harcama olarak görülmesi. Zihinlerdeki bu yanlış algının bozulması için bir devrim gerekiyor. İSO-500 listesine
giren Türkiye’nin en büyük şirketlerinin bile yarıya
yakını hiç Ar-Ge yatırımı yapmıyor.
Üçüncüsü ise, Ar-Ge’nin savunma, bilgisayar ve
elektronik gibi belli birkaç sektörle sınırlı olan bir
faaliyet olarak görülmesi. Oysa madencilikten, tekstile, turizmden mobilyaya kadar her alana hitap
eden ve her sektörde rekabet avantajı sağlayacak bir
kavramdan bahsediyoruz.
Konu sektörlere gelmişken, yeniden dünyaya
dönelim…
Dünya genelinde Ar-Ge yatırımlarının en fazla yoğunlaştığı sektörlerin başında savunma, ilaç, tıp teknolojisi ve elektronik geliyor. Bunlarla birlikte,
otomotiv, makine, kimya, endüstriyel metaller, mo-
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bilya, tekstil, gıda ve kağıt sektörleri de Ar-Ge yoğunluğunun yüksek olduğu diğer sektörler. Tarım,
taşımacılık ve turizm sektörler de son yıllarda Ar-Ge
yatırımlarının artmaya başladığı alanlar arasında yer
alıyor. İsrail, ABD ve Almanya gibi ülkelerde tarım
alanında yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin pek çok ülkenin toplam Ar-Ge yatırımından daha yüksek olduğunu görüyoruz.
Özetle, mevcudu üretip fiyat üzerinden rekabet etmek ya da yenilik peşinde koşup farklı ürünler geliştirmek arasında hiç de ince olmayan bir çizgi
üzerindeyiz. Son yıllarda sayısı giderek artan başarı
örnekleri görsek de; bu bizi ülke olarak bir dönüşüme götürecek kadar güçlü bir ivme sağlamadı. Bu
dönüşümü gerçekleştirmek istiyorsak, herkes bu değişimi kendi firmasında başlatmalı.
Nereye gitmek istediğimize karar vermek için önce
nerede olduğumuzu bilmemiz gerekiyor.
Turkishtime’ın 2013’ten beri Türkiye’nin en fazla
Ar-Ge yatırımını yapan 250 firmayı, yapılan harcama, cirodan pay, alınan patent, yapılan tasarım, istihdam edilen personel gibi farklı açılardan analiz
ettiği çalışmanın son sayısı bize bu dönüşüm için ilham verecek, ışık tutacak nitelikte. FD
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Türkiye'de İlk Defa Hayata
Geçen Teknoloji:
PIN Destekli SoftPOS
Türkiye’de ilk defa hayata geçen PIN destekli SoftPOS teknolojisi ile tüketiciler temassız
ödeme limiti üzerindeki işlemleri de POS olarak kullanılan telefonların ekranlarından
PIN girerek gerçekleştirebilecek.

emassız ödemeye ihtiyaç giderek artarken
Türkiye’nin global ödeme çözümleri şirketi
PayCore bu alanda öncü teknolojisi SoftPOS
ile ciddi bir atılım yapıyor. PayCore’un akıllı Android
telefonların ve tabletlerin herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan POS terminali olarak kullanılabilmesini sağlayan PIN destekli SoftPOS teknolojisi, Visa
Ready Program kapsamında gerekli aşamaları geçerek onay aldı. Paycore, 200 ülkede 61 milyonun üzerinde iş yerine hizmet veren Visa’dan aldığı onay
kapsamında, dünyanın dört bir yanında iş yerlerinin
düşük maliyet ve yüksek teknolojiyle kart kabul etmelerine olanak sağlayacak. Türkiye’de ilk defa hayata geçen PIN destekli SoftPOS teknolojisi ile
tüketiciler temassız ödeme limiti üzerindeki işlemleri de POS olarak kullanılan telefonların ekranlarından PIN girerek gerçekleştirebilecek.
Bugün dünya genelinde 500 milyon işletmeden
yalnızca yüzde 15'i ödemelerde kart kabul ederken,
180 milyon mikro işletme ise ödeme terminallerinin
yüksek maliyeti nedeniyle yalnızca nakit üzerinden
ticaretini yürütüyor. Özellikle küçük ve mikro ölçekteki işletmelerin finansal ihtiyacını karşılayacak “uygun maliyetli” ödeme çözümlerine duyulan ihtiyaç
son yıllarda temassız teknolojilere yönelişi artırdı.

T
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Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 pandemisiyle hijyenin ön plana çıkması da nakit ödemelerden kaçınılmasını ve temassız kartlı ödemelerin
yükselişe geçmesini sağladı. Global Knowledge Management’ın hazırladığı dünya çapındaki çalışmada
hali hazırda temassız kartı olmayanların 3’te 1’inden
fazlasının pandemiyle birlikte en kısa sürede temassız kart sahibi olmak istedikleri verisi yer alıyor. Küresel teknoloji pazarı danışmanlık şirketi ABI
Research’ün son çalışmasına göre global olarak temassız ödemeler Covid-19 öncesi beklentilere kıyasla yüzde 6-8 arasında daha fazla artacak. Çalışma
2020’de verilen tüm kartların yüzde 65’inden fazlasının da temassız olduğuna vurgu yapıyor.
İnovatif Çözümle Gelen Kolaylık ve Maliyet
Avantajı
Türkiye’nin global ödeme çözümleri şirketi PayCore da geliştirdiği SoftPOS teknolojisiyle tam da bu
noktada yenilikçi bir çözümle sektörü dönüştürüyor.
SoftPOS, NFC destekli Android akıllı telefonların ve
tabletlerin herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan
POS terminali olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Bu
çözümle birlikte üye işyerleri temassız kartlar, mobil
cüzdanlar ve giyilebilir cihazlardan miktar ne olursa
olsun kendi kişisel mobil cihazları ile ödeme kabul
edebiliyor. PIN’li ve PIN’siz tüm işlem tiplerini destekleyen Pin on Glass teknolojisiyle, temassız limit
dışında ödemeler de POS olarak kullanılan telefonların ekranlarından PIN girilerek kolaylıkla kabul
edilecek. SoftPOS, yüksek tutarlı işlemlerle de üye
işyerlerine kolaylık ve maliyet avantajı sağlıyor. Türkiye’de birçok kurum tarafından kullanılan çözüm,
yurt dışında da gerçekleştirilen iş birlikleriyle hızla
yaygınlaşıyor.
Türkiye’den Visa’nın Pin on Glass Onayı Verdiği
İlk Şirketiz
Tüm bu atılımların ardından PayCore, Visa Ready
Programı’na dahil oldu ve sonrasında hem SDK, hem
white-label app onayı almayı başardı. PayCore
CEO’su Turgut Güney, çalışmanın başarıyla tamamlanmasının global yolculuklarında önemli bir kilometre taşı olacağını belirtiyor. SoftPOS’u Visa onaylı
bir çözüm olarak hizmete sunmanın kendileri için
çok değerli olduğunu ifade eden Güney, “SoftPOS

çözümümüzün hem SDK hem white-label uygulama
olarak onay alması sayesinde bankalar mobil uygulamalarına SoftPOS özelliğini entegre edebilecekleri
gibi alternatif olarak White-label uygulama sayesinde de sadece logo ve tema değişimiyle SoftPOS’u
özelleştirmeleri mümkün olacak. Bu iki çözümü de
bir paket olarak Visa’nın onayıyla sağlayan dünyadaki sayılı şirketlerden biriyiz” diyor.
Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise “Visa
olarak her zaman önceliğimiz, tüketicilerin ve iş yerlerinin ihtiyaçlarına göre şekillenen yeni nesil ödeme teknolojilerinin hayata geçmesine destek olmak.
Tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde gördük
ki nakitle temastan kaçınan tüketiciler, kartlı ve özellikle temassız ödeme teknolojilerini tercih ediyor.
SoftPOS çözümleri, işletmelere tam da tüketicilerin
dijital ödeme yapabilmeyi talep ettiği bu dönemde
Android telefonlarını temassız POS cihazlarına dönüştürme imkanı sunuyor. Türkiye’de ilk kez Paycore’un Visa’dan finansal kuruluşlara sunmak üzere
onay aldığı PIN destekli SoftPOS ise temassız limitinin üzerindeki ödemelerin de Visa kartlarıyla kolaylıkla yapılmasına olanak sağlıyor. KOBİ’lerin
temassız ödeme kabul altyapısını yaygınlaştıracak
ve Türkiye’nin kart kabul inovasyonunda öncü olacak bu çözüme destek vermekten ötürü mutluyuz”
dedi. FD
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TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TAYSAD)
YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALPER KANCA

Otomotiv Sanayii
Değişiyor
2021 senesinde dünyada yüzde 13’lük bir artışla 81 milyonluk araç üretileceği,
Avrupa’da ise 18,5 milyonluk bir araç üretileceği öngörülüyor.
ürkiye tedarik sanayisi yarattığı değer ve 50
yılı aşkın tecrübesiyle hiç şüphesiz ki ekonomimizin önemli itici güçleri arasında yer alıyor. 2020 yılı, pandemi nedeniyle tüm sektörlerde
olduğu gibi bizim için de zorlu geçen bir sene. Türkiye’de 462 üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri
Derneği (TAYSAD) olarak; salgının sektörümüze
olan etkilerini yakından takip etmeye her zaman
özen gösterdik. Yaşanan sorunları tespit etmek ve
çözüm önerileri geliştirmek adına üyelerimizin
büyük bir çoğunluğunun katılımıyla anketler
düzenledik. Gerçekleştirdiğimiz Koronavirüs Etki
Araştırmaları, yaşanan sorunları tespit etmemizde
ve bu sorunları kamuoyu ile paylaşmamızda önemli
bir paya sahip oldu. Araştırmalarımızla sektörün
nabzını tuttuk ve pandeminin ilk aylarından bu zamana kadar yaşanan değişimi takip etmeye çalıştık.

T

Hem ürettik hem de hastalığın yayılmasına engel olduk
Pandemi sürecinin ilk aylarını düşündüğümüz zaman; ülke olarak çok zorlu bir süreçten geçtik. Bu
süreci tüm dünya olarak yaşamaya da devam ediyoruz. Sektör olarak da zorlu bir dönem yaşadık. Tahmin ettiğimiz gibi sektörde pandeminin etkisiyle ilk
aylarda inanılmaz bir düşüş oldu. O düşüş artık yukarı doğru çıkıyor, bir iyileşme sürecine girdiğimizi
söylemek mümkün. Daha mutluyuz, daha umutluyuz. En iyi haberlerden bir tanesi de otomotiv sektöründe üretimin devam etmesine rağmen önemli
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bir sağlık sorunu olmaması. Sektör olarak hem ürettik hem de hastalığın yayılmasına engel olduk. Ayrıca bu dönemde baktığımız zaman sektörde hemen
hemen her şirkette inanılmaz derecede yoğunluk
var. Sektörün kimi oyuncuları 3 vardiyaya tekrar
döndü ve gece gündüz üretim yapıyor. Bazılarında
fazla mesai bile söz konusu olmaya başladı.
Salgının ilk anlarında çok iyi bir sınav verdik
Sektörümüz, geleceği daha iyi görüyor ve yüksek
tempo ile çalışıyor. En kötü günlerin geride kaldığını
düşünüyoruz. Otomotiv endüstrisi olarak salgının ilk
anlarında çok iyi bir sınav verdiğimize inanıyoruz.
Herkesin evde olduğu dönemde fabrikalarımızda siperlik ve sağlık ürünleri ürettik. Pandemi ile mücadeleye katkı sağladık. Şimdi ise sosyal mesafe ve
sağlık önlemleri açısından üst düzey çalışmalar yapıyoruz. Düzenli testler ve anında izolasyona dikkat
ediyoruz. Üretim tarafında, kendi üyelerimiz üzerinden OEM’lerin üretim tahminlerine bakıyoruz. Orada gördüğümüz kadarıyla Eylül, Ekim, Kasım ve
Aralık dönemi doluluk açısında yüzde 90 - 92 arasında değişiyor. Yani, sektörün kapasite kullanımı
çok iyi bir seviyeye geliyor. Avrupa tarafında da pazar bu haliyle devam ederse, pandemide ikinci dalga
veya yeni bir problemle karşılaşmazsak yılın son 4
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aylık bölümünün çok iyi olacağını düşünüyoruz.
Küresel otomotiv endüstrisi yüzde 22
daralacak!
Son 4-5 yıldır küresel otomotiv endüstrisi 92- 97
milyon adetler arasında bir üretim gerçekleştiriyordu. 2020 yılında bu rakamın yüzde 22 daralmayla
72 milyon adetlere kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu aslında inanılmaz bir düşüş. Avrupa’da üretim adetleri son 5 yıllık ortalamalara bakıldığında
22 milyon adet seviyesindeydi. Bu sene Avrupa’daki
üretimin 16 milyon adet seviyesinde tamamlanmasını bekliyoruz. Yani, dünyada yüzde 13, Avrupa’da
ise yüzde 15’lik bir düşüş var. Bütün bunlara karşın
2021 senesinde dünyada yüzde 13’lük bir artışla 81
milyonluk araç üretileceği, Avrupa’da ise 18,5 milyonluk bir araç üretileceği öngörülüyor.
İhracatımız önemli oranda artabilir
Türkiye otomotiv sanayisinin gerçekleştirdiği ihracatın açıklanan son verilerine göre, Ocak-Temmuz
döneminde yüzde 36’lık bir düşüş yaşadı. Herkesin
bildiği üzere Türkiye, ihracat açısından Avrupa’ya
bağlı. Tedarik sanayicilerinin ise ihracatta ana sanayiye göre kaybı daha az. Araç satışı Avrupa’da hala
hızlı değil ama üretim tarafında bir hızlanma var.
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Dolayısıyla bizden aldıkları parçalar orada üretime
gidiyor fakat henüz daha satılmıyor. Haziran ve temmuz aylarında ihracat açısından tedarik sanayinin
ana sanayiye göre daha iyi toparlandığını gördük.
Önümüzdeki dört ayda ise Türkiye’deki OEM’lerin
daha çok üreteceğini ve geçmiş aylara göre ihracatlarını önemli oranda arttıracaklarını tahmin ediyoruz. Bu bağlamda, otomotiv sektörü ihracatında
Ocak-Temmuz döneminde toplam 7 ayda yaşanan
4,8 milyar dolarlık ihracat kaybının durma eğilimine
gireceğine inanıyoruz.

2025’te elektrikli araç maliyetinin
normal, içten yanmalı motorlara
sahip araç maliyeti ile aynı olacağı
öngörülüyor. Bu araçların kullanım
maliyeti de düşük olacak.
Otomotiv sanayii değişiyor
Pandemi döneminde önce yaptığımız her açıklamada otomotiv ekosisteminin ciddi bir değişim sürecinde olduğunu vurguluyorduk. Bağlantılı araçlar,
elektrikli araçlar, hareketlilik/hizmetler ve otonom
araçlar değişimi tetikleyen en önemli konular. Bu
noktada da araçlardaki elektronik ve yazılım ağırlı-

30
FİNANS DÜNYASI / EKİM-KASIM 2020

ğının gittikçe artacağı kanaatindeyiz. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye’deki tedarik sanayinin
uzmanlaştığı alanların dışında yeni alanlarda yetkinlik kazanması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye
Otomotiv Sektörü’nün sürdürülebilir rekabetçiliği
koruması ve daha fazla katma değer yaratması adına
bu konulara odaklanması şart. Otomotiv sanayii değişiyor. Bu değişime ayak uydurmamız lazım. Geleceğimizi garantiye almak için bu rekabetçiliği hem
korumamız hem de geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. 2025’te elektrikli araç maliyetinin normal,
içten yanmalı motorlara sahip araç maliyeti ile aynı
olacağı öngörülüyor. Bu araçların kullanım maliyeti
de düşük olacak.
Bunlar tedarik sanayi için bir fırsat
Sektör olarak daha teknolojik ürünleri üretmeyi
ve bu ürünlerin sayısını artırmayı düşünüyoruz.
Üyelerimizin bir kısmı elektrikli araçlara özgü parçalar konusundaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Otomotiv tedarik sanayindeki firmaların;
ekonomik gücü ve teknik alt yapısı ile bu yeni teknolojik parçaları, otomotiv sektörünün beklediği
standart ve adetlerde, sürekli ve aynı kalitede ve bir
de rekabetçi olarak geliştirmeleri, üretmeleri çok kolay değil. Bu işin zaman alacağını düşünüyoruz. Zamanı kısaltmak ise ancak bu konuya ülke olarak
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yeterince kaynak ayırmakla mümkün olabilir. Otomotiv tedarik sanayi olarak yeni teknolojilerin önemini biliyor ve yeni parça ve sistemler üzerinde
çalışıyoruz. Türkiye’de üretim yapan tüm OEM firmaları ile bu parçalar üzerinde çalışmaya hazır ve
istekli olduğumuzu da değişik platformlarda ifade
ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bu konuda hızlanabilmek için OEM ve tedarikçilerin kol kola beraber hareket etmesi ve ilgili Bakanlıklarında gerekli
desteği vermesi gerekiyor. Elektrikli araç üretimine
yönelik çalışma yürüten OEM’ler olduğunu ve mevcut araçları için elektrikli versiyon üzerinde çalıştıklarını biliyoruz. Bunlar tedarik sanayi için bir fırsat
ve biz bunun bilincindeyiz. Elektrikli araçlar için yeni teknolojilerin Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OTEP (Otomotiv Teknoloji Platformu), üniversiteler ve diğer ilgili kurumlar ile ortak bir çalışma yürüttük ve yeni teknolojiler
ile ilgili sürecin hızlandırılmasına yönelik birçok tespit yaparak öneriler oluşturduk. Artık sıranın ilgili
Bakanlıklar ile de görüşerek uygulama aşamasına
geçmek olduğunu diye düşünüyoruz.
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Ciromuzdaki Ar-Ge oranı Türkiye ortalamasının üzerinde
TAYSAD olarak; 462 üyemizle ülkemizi hem yurtiçinde hem de yurtdışında çok iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. 32 şehirdeki 453 fabrikamızla
Türkiye ekonomisinde yılda ortalama 25 milyar dolar ciro, 10,6 milyar dolar ihracatla katkı sağlıyoruz.
Diğer yandan, gelişen teknolojilerle birlikte Ar-Ge’ye
verdiğimiz önem de her geçen gün artıyor. TAYSAD
üyelerinin 187 adet Ar-Ge ve Tasarım Merkezi var.
Ciromuzdaki Ar-Ge oranı ise yüzde 2,5 ile Türkiye
ortalamasının bir hayli üzerinde. Önümüzdeki 3-5
yıl içerisinde Ar-Ge’ye yapılan yatırımların etkisini
göreceğimize olan inancımız tam. Kendine ait tasarımlarımız ve patentli teknik çözümlerimiz var. Yalnızca 2019 yılında 37 yeni patent ve 30 faydalı
modeli otomotiv sektörüne kazandırdık. Otomotiv
tedarik sanayi olarak yeni teknolojilerin önemini biliyor ve yeni parça ve sistemler üzerinde çalışıyoruz.
Türkiye’de üretim yapan tüm OEM firmaları ile bu
parçalar üzerinde çalışmaya hazır ve istekli olduğumuzu da değişik platformlarda ifade ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. FD
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KPMG TÜRKİYE, ENDÜSTRİYEL ÜRETİM VE
OTOMOTİV SEKTÖR LİDERİ, ŞİRKET ORTAĞI HAKAN ÖLEKLİ

Beklenmeyen Küresel Salgın İle
Otomotiv Pazarında Değişen Dengeler
Türkiye otomotiv pazarı 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 60,3 oranında büyüdü. 2020 yılı ilk 7 ayında
341.769 adet araç satıldı. Bu rakamın 273 bin 22 adetini otomobiller,
68 binini ise hafif ticari araçlar oluşturdu.
ürkiye ekonomisinin özellikle ihracatta lokomotif gücü otomotiv endüstrisi, 2020 yılına
ortalamada 600 bin adetlerdeki satış öngörüleri ile girmişti. Sektör, ocak ve şubat aylarında öngörülemeyen bir taleple yüz yüze kaldı. Satış
beklentilerinde ve stok yönetiminde tedbirli davranan sektör, artan taleple birlikte ürün tedariğinde
sorun yaşamaya başladı. Ancak asıl ve beklenmeyen
sorunlar pandemiyle birlikte gündeme geldi. Yaşanan arz kaynaklı sorunlar sürerken, hiç kimsenin
beklemediği küresel salgın tüm dengeleri değiştirdi;
otomotiv için de yepyeni gündemleri beraberinde
getirdi. Otomotiv, küresel boyuta çıkan salgının yarattığı belirsizlik ve korku ortamıyla birlikte; mart
ayının ikinci yarısından itibaren ilk akla gelen kararla üretimini durdurdu.
Tüketiciler evlerinde kaldı. Talep oluşturmak bir
yana, garajlarındaki araçlarını dahi kullanmadı. Bunu takip eden aylarda da Avrupa otomotiv pazarı 2.
Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük satışla kapanan aylarını yaşadı. Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Avrupa’da altı ayda 5
milyon adetin biraz üzerinde araç satıldı. Bu sayı
2019 yılı aynı döneminde 8 milyonun üzerindeydi.
Sağlık tedbirleri çerçevesinde kapanan otomotiv
fabrikaları ülkemizde mayıs ayından itibaren, yeni

T
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kurallar çerçevesinde tüm sağlık tedbirlerini alarak
peyderpey üretime dönmeye başladı. Fakat günde
1000 adet üretim, 600 adetlere gerilemişti. Kapasite
kullanım oranları yüzde 85’lerden yüzde 50’lere çekildi.
Sektörün dalgalı gidişatı planların sürekli revize
edilmesini beraberinde getirdi. Yılbaşındaki tahminler salgınla birlikte önce 450 bin ve altına doğru revize edildi. Mayıs ve hazirandaki yükselen talep
dalgası ile tahminler yeniden 600 bin adetlerin üzerine çıkarıldı. Temmuz talebi de hazirandaki sürpriz
çıkışı bir adım öteye taşıdı. Temmuz ayında yaşanan,
tarihin en çok satış yapılan ayı rekorunun ardından
hedefler 750 - 850 bin adetlere yükseltildi.
Birçok ithal otomobil modelini satın alabilmek için
sıra bekleme dönemi devam ediyor. Yerli üreticiler,
Türkiye'de üretim yapmanın avantajını kullanarak,
çok uzun süredir en çok satan unvanlarını sürdürüyor. Fiat Egea 33 bin adetlik 7 aylık satış adetiyle en
çok satan model. Onu Bursa’da üretilen Renault Clio
5 izliyor. 25 bin adetin üzerinde satılan yeni Clio 5,
2021 yılından itibaren hibrit motor versiyonuyla da
satılmaya başlanacak.
Yılın ilk 7 aylık bölümünde Türkiye’de en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markaları ise Fiat
(56.507 adet), Renault (48.904), Ford (36.048), VW
(30.486), Peugeot (20.817), Opel (17.105), Dacia
(16.000), Toyota (15.287), Citroen (12.474) ve
Hyundai (12.187) olarak sıralanıyor. Bu markaların
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6’sının Türkiye’de üretim yaptığını hatırlayalım.
Haziran ayında otomobil satışlarını ateşleyen ana
unsurlardan biri taşıt kredileri oldu. 2019 yılı Ekim
ayında başlayan kamu bankalarının yerli otomobil
markalarına yönelik düşük faizli kredi kampanyaları, Haziran 2020 tarihinde özel bankaların da katılımıyla çığ gibi büyümeye başladı.
BDDK verilerine göre yılbaşında 7 milyar 50 milyon TL tutarındaki taşıt kredileri, 30 Temmuz itibariyle 9 milyar 641 milyon TL’ye yükseldi. Kamu
bankalarının 2020 yılı başında 1 milyar 158 milyon
TL olan kredi hacmi temmuz ayı sonunda 2 milyar
509 milyon TL’ye çıktı. Bu dönemde kullandırılan taşıt kredisi tutarı 1 milyar 109 milyon TL oldu. Kamu
bankalarından kullanılan taşıt kredileri haziran
ayından temmuz sonuna kadar yükselen bir trend
izledi.
Kredilerle desteklenen yerli otomotivde 25 Temmuz tarihinde önemli bir karar alındı. Kamu bankalarının yerli otomobil firmalarına yönelik düşük
faizli kredi kampanyası sona erdirildi. Gerekçe olarak otomobil şirketlerinin fiyat artışlarına gitmeleri
gösterildi. Ardından düşük faizli ikinci el oto kredileri de iptal edildi.
Türkiye Otomotiv Pazarı, 2020 yılı ocak-temmuz
döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 60,3 oranında büyüdü. 2020 yılı ilk 7 ayında
341.769 adet araç satıldı. Bu rakamın 273 bin 22
adetini otomobiller, 68 binini ise hafif ticari araçlar
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oluşturdu. Taşıt kredilerindeki artışın piyasaya yansıdığı görüldü. Toplam otomobil satışları içinde ithal
araçların payı yüzde 62 oldu. Türkiye’de en çok satan modeller ise Fiat Egea, Renault Clio ve Megane,
Toyota Corolla, Honda Civic Sedan olarak yerli modeller olarak sıralandı. VW Passat, Opel Corsa ve
Peugeot 3008 gibi ithal araçlar da en çok satan otomobiller listesinde kendine yer buldu. Dizel araçların pazar payı yüzde 42’lere gerilerken, otomatik
şanzımanlı araçların payı yüzde 80’lere yükseldi.
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerine göre bu
yılın ilk 6 ayında Türkiye’deki toplam otomotiv üretimi 518 bin 727 adet oldu. Traktör üretimi dahil
edildiğinde bu rakam 532 bin 249’a ulaştı. Bu veri
otomotiv üretiminin 2019 yılı aynı dönemine göre
yüzde 29 düştüğünü gösteriyor. 2020 ilk 6 ay bilançosunda otomobil üretimi de yüzde 26 düştü; 362
bin 397 adette kaldı. Türkiye’de üretim yapan fabrikalar, Covid-19 önlemleri kapsamında düşük kapasiteli üretim yapıyorlar. Nisan ayında 11 bin
adetlerdeki toplam otomotiv üretiminin haziran
ayında 103 bin adeti geçtiğine dikkat çekelim. Otomotiv üretimini en çok besleyen faktörün iç pazardaki yüksek talep olduğunu da belirtelim.
OSD ve OİB verilerine göre yılın ilk yarısında toplam ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre
adet bazında yüzde 37 düşüşle 402 bin 179 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayında 10 bin adete gerileyen
adet bazındaki ihracat haziranda 70 binin üzerine
çıktı. Otomobil ihracatı yüzde 33 oranında azalarak
281 bin 634 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde
44 oranında azaldı.
Otomotiv sanayii, ilk altı ayda yüzde 14,4’lük pay
ile Türkiye ihracat sıralamasında ilk sırada olmaya
devam ederken, Haziran ayında ihracatın yüzde
15’ini tek başına gerçekleştirdi. 2020 yılı ilk 6 aylık
otomotiv ihracatı 11 milyar doların üzerine çıktı.
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Otomotiv sektörü açısından kg başı ihracat değeri
10 dolara yaklaştı. Bu veri ihracatçı sektörler bazında 2 doların altında.
Yerli otomobilin üretileceği TOGG Gemlik Fabrikası’nın inşaatına başlandı. 18 Temmuz tarihinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 150 kişilik sınırlı katılımla Gemlik’teki 1.2 milyon m2’lik tesisin temeli
atıldı. Yerli otomobilin markası 'TOGG' olarak ilan
edildi. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, daha sonra
yaptığı bir toplantı ile 10 uluslararası teknoloji firması ile gizlilik anlaşması imzaladıklarını ve işbirliği
yapacaklarını açıkladı. Ayrıca dünya devi bir elektrikli araç pil üreticisini Türkiye’ye yatırıma getireceklerini duyurdu.

Otomotiv sanayii, ilk altı ayda yüzde 14,4’lük pay ile Türkiye ihracat
sıralamasında ilk sırada olmaya devam ederken, haziran ayında ihracatın yüzde 15’ini tek başına
gerçekleştirdi.
Yine yılın ikinci yarısında hayal kırıklığı yaratan
bir gelişme de Volkswagen cephesinden geldi. Alman otomotiv devi, Manisa’da yapmayı planladığı
fabrika yatırımından pandemi koşulları nedeniyle
vazgeçtiğini ilan etti.
İkinci el kullanılmış otomobil piyasası 2018 yılından bu yana yaşadığı kârsız dönemi geride bıraktı.
2. el araç fiyatlarında 2020 başında başlayan çıkış
halen devam ediyor. Ayrıca talep çokluğuna karşın
arzdaki noksanlık nedeniyle adeta araç spot piyasası
yaşanıyor. 2020 yılı sonuna kadar sürmesi beklenen
spot piyasa nedeniyle piyasada sıfırından daha pahalı ikinci el araçlara rastlanıyor. FD
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ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (OİB)
YÖNETİM KURULU BAŞKANI BARAN ÇELİK

Yıl Sonu İhracat Hedefi
“25 Milyar Dolar”
Sektör olarak asıl hedefimiz Eylül-Aralık dönemi. En büyük pazarımız olan AB’deki
talep, ihracatımız açısından belirleyici olacak. Her şey yolunda gittiği takdirde
son dört ayda 2,5 milyar dolarlık ortalamaya ulaşacağımızı öngörüyoruz.
ürkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisi olarak 2020 yılına iyi başlamıştık.
Ocak ayında 2,4 milyar USD, Şubat ayında
2,5 milyar USD ihracat ile yıla başladık. Aylık ortalamamız 2,5 milyar dolar seviyesinde ilerlerken,
pandemi nedeniyle mart ayı ortasından itibaren yavaşlama başladı. AB pazarının tamamen kapanması
ile nisan ayında 596 milyon dolar ihracata kadar geriledik. Mayıs ayından itibaren üretim kademeli olarak başladı ve ihracatımız yeniden yükselişe geçerek
mayıs ayında 1,2 milyar USD oldu. Yeni dönemin
başladığı haziran ayı ile birlikte hem AB pazarlarının
yeniden açılması hem bizde üretimin başlaması ihracat rakamlarımızın da yeniden toparlanmasını
sağladı. Haziran’da 2 milyar USD, temmuzda 2,2
milyar USD’ye kadar ulaştık. Yine de nisan-mayıs dönemi kayıplarını telafi etmek kolay değil.
Firmalar üretime başlasalar da yeni düzenlemeler
çerçevesinde üretim yapabiliyor. Yani sosyal mesafe,
maske ve koruyucu ekipman kullanımı, pozitif vakalarda karantina önlemleri gibi düzenlemeler bir yandan tam kapasite üretime ulaşılmasını geciktiriyor,
diğer yandan üretim maliyetlerini artırıyor. Yani rakamlar toparlansa da yeni normal dönem pandemi
öncesi döneme göre zorlu bir dönem olarak devam
ediyor.

T

Ağustos ayı, sektörün tatil dönemi
Ağustos ayı, otomotiv sektöründe tatil ayı olarak bilinir. Fabrikalar geçen ay üretime ara verdi. Dolayısıyla ağustos rakamları düşük gerçekleşti. Ağustos
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ayını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11’lik düşüşle 1 milyar 545 milyon dolar ihracatla kapattık.
Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan otomotiv
endüstrinin payı ise yüzde 12 oldu. Sektörün ocakağustos dönemi sekiz aylık ihracatı ise yüzde 27,2 dü-

OTOMOTİV

şüşle 14 milyar 536 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Yılın son dört ayından umutluyuz
2019 yılında aylık bazda ihracat ortalamamız 2,55
milyar USD iken, ilk sekiz ayda 1,8 milyar USD aylık
ortalama ile devam ediyoruz. Haziran-temmuz aylarında ise 2.1 milyar USD ortalamaya yükseldik.
Sektör olarak asıl hedefimiz eylül-aralık dönemi. Yılın son dört ayından umutluyuz. En büyük pazarımız
olan AB’deki talep, ihracatımız açısından belirleyici
olacak. Her şey yolunda gittiği takdirde son dört ayda 2,5 milyar dolarlık ortalamaya ulaşacağımızı öngörüyoruz. Yıl sonu ihracat hedefimiz 25 milyar
dolar. Yıla başlarken koyduğumuz 32 milyar USD’lik
hedefi pandemi nedeniyle 25 milyar USD olarak revize etmek zorunda kaldık.

Ağustos ayını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11’lik düşüşle 1
milyar 545 milyon dolar ihracatla
kapattık. Türkiye ihracatında ikinci
sırada yer alan otomotiv endüstrinin payı ise yüzde 12 oldu.
Dış ticaret fazlası veren lider sektör
Türkiye ihracatının 14 yıldır üst üste ihracat şampiyonu sektörü otomotiv endüstrisi olarak, uzun
süredir dış ticaret fazlası vererek ekonomimize de-
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ğer katmayı sürdürüyoruz. Özellikle 2018 ve 2019
yıllarında iç pazarın daralması ve motorlu araç ithalatımızın düşmesi ile toplamda 30 milyar USD’ye yakın dış ticaret fazlası verdik. Ülkemiz Avrupa’nın en
büyük ticari araç üreticilerinden biri. Binek otomobil
üretiminde de iyi bir konumdayız. Dolayısıyla ana
sanayinde genel olarak dış ticaret fazlası veriyoruz.
İç pazarın son iki yılda sert şekilde düşmesi ve ithalatın azalması da bunda etkili oldu.
Tedarik endüstrisinde ihracat ve ithalat rakamlarımız birbirine daha yakın ancak bir bütün olarak
ele aldığımızda, otomotiv endüstrisi son 14 yılda 50
milyar USD’nin üzerinde dış ticaret fazlasına imza
attı, bundan sonra da bu rakamı artırarak sürdürmek bir diğer önemli hedefimiz…
Otomotiv, katma değerli ihracatta da önde geliyor
Ana sanayinde yeni model yatırımları, hibrit araçların ülkemizde de üretilmeye başlaması ile birlikte
katma değerli ihracat oranımız da artıyor. Örneğin;
binek otomobillerde kilogram başına ihracatımız
2019 yılında 9,87 dolarken, 2020 yılının ilk yedi
ayında 10,44 dolara yükselmiş durumda. Aynı şekilde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda kilogram başına ihracat 8,09’dan 8,47’ye, otobüslerde
ise 2018 yılındaki 11,72’den 2020 yılında 12,48’e
yükselmiş durumda.
Otomotiv endüstrisi toplamda kilogram başına 7
dolar ile katma değerli ihracatta da ülkemizin en ön-
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de gelen sektörleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki
dönemde sektörde dijitalleşme, elektrikli araçlara
yönelim ile katma değerli ihracatta kilogram değerlerinin çok daha yukarıya çıkacağını düşünüyoruz.
“Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” sektör
için gurur kaynağı
Ülkemiz otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
(OİB) olarak katma değerli ihracatı artırma yolunda
çok önemli projelere imza atıyoruz. Bunların başında
sektörümüzün en büyük Ar-Ge ve inovasyon etkinliği
olan “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”nı 2012
yılından bu yana Ticaret Bakanlığı himayesinde ve TİM
koordinatörlüğünde düzenliyoruz. Yarışma, üniversite-sanayi iş birliğiyle sektörde yenilikçi tasarımları ortaya çıkararak yeni yeteneklere fırsat kapısını aralıyor.

Otomotiv Geleceği Tasarım Yarışması; bugüne dek 4 bin 25 projenin
değerlendirildiği ve 102 projenin
derece aldığı yarışmada, kazanan
girişim projelerinin şirket değerlemesi 47 milyon dolara ulaştı, 258
kişiye ise istihdam sağlandı.
Bu alanda öncülük etmek, OİB olarak bizim için ayrı
bir gurur kaynağı çünkü Dünya Otomotiv
Endüstrisi’nin gündemi son yıllarda elektrikli araçlar,
otonom sürüş, dijitalleşme, hibrit motorlar, yapay zekâ
ve bağlanabilirlik gibi yeni nesil trendlerle çevrilmiş
durumda. Küresel ticareti sekteye uğratan ve tedarik
zincirlerini yeniden şekillendiren pandemi ise otomotiv
endüstrisinde yaşanan bu dönüşümü daha da hızlandırdı. Uluslararası ticaretin dijitalleşmesi ve yeni iş modellerinin yaygınlaşması Covid-19 salgınının da
etkisiyle eskisine göre çok daha büyük bir hızla gerçekleşiyor. Endüstride araç içi bilgi ve eğlence sistemleri
ile yazılıma yönelik yatırımlar önem kazanıyor. Türkiye
olarak dünya otomotivinin bu yeni ekosisteminde bu
alanlara hakim olmak büyük önem taşıyor. OİB olarak
biz de Türkiye’nin Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi
konumuyla dünyada yaşanan bu hızlı dönüşüm sürecinin güçlü bir parçası olması vizyonuyla
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hareket ediyoruz.
Girişim projelerinin şirket değerlemesi 47 milyon dolar oldu
Buradan hareketle düzenlediğimiz etkinliğin sonuçlarını paylaşmak gerekirse; bugüne dek 4 bin 25
projenin değerlendirildiği ve 102 projenin derece aldığı yarışmada, kazanan girişim projelerinin şirket
değerlemesi 47 milyon dolara ulaştı, 258 kişiye ise
istihdam sağlandı. Dereceye girenler, ayrıca OİB’in
İTÜ ARI Teknokent ile yaptığı iş birliği sonucu İTÜ
Çekirdek programından faydalanmaya da hak kazandı. Yine yarışma kapsamında; 2012-2016 yılları
arasında dereceye giren toplam 10 kişi; OİB’in ön finansmanı ve Ticaret Bakanlığı’nın yurtdışı tasarım
bursu ile İtalya, ABD ve Avustralya gibi ülkelerde
eğitim gördü. Toplamda 2012 yılından bu yana 11
kişi yurt dışında eğitime gönderilmiş oldu.
Geçen yıl derece alanlara toplam 250 bin TL
ödül verildi
2019 yılında “Otomotivde Dijital Dönüşüm” temasıyla OİB Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde
Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yarışmada
toplam 250 bin TL ödül ve yurtdışı eğitim hakkı verdik. Yarışmada birinciliğe Oğuzhan Sarıtaş
liderliğindeki ekibin hazırladığı “Car4Future
Technologies” girişim projesi layık görüldü. Proje,
Dünya Otomotiv Endüstrisi’nin geleceğini oluşturan
ve ağırlığını her geçen gün hissettiren elektrikli ve
otonom araçlara yönelik blok zinciri ile geliştirdiği
şarj enerji paylaşım ağıyla 70 bin TL’lik büyük ödüle
hak kazandı.

OTOMOTİV

Otomotivin Geleceği Tasarım
Yarışması 27 Ekim’de
O t o m o t i v i n G e l e c e ğ i Ta s a r ı m Ya r ı ş masını bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle 27 Ekim’de online olarak
g e rç e k l e ş t i re c e ğ i z . “ E l e k t r i k l i A r a ç lar” temasıyla sektörün geleceğine
ışık tutacak yarışma, sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge-Teknopark
çalışanları,
t a s a r ı m c ı l a r,
g i r i ş i m c i l e r, s e r b e s t ç a l ı ş a n l a r v e ö ğ re n c i l e r i n k a t ı l ı m ı n a a ç ı k . Ya r ı ş m a d a
t o p l a m 2 5 0 b i n T L ö d ü l v e re c e ğ i z .
Dereceye girenler yine Ticaret Bakanlığı desteğiyle iki yıl süresince yurtdışında eğitim gör meye hak kazanacak.
O İ B , a y r ı c a n a k d i ö d ü l l e re e k o l a r a k
d e re c e y e g i re n p ro j e l e r i n İ T Ü A R I
Te k n o k e n t i ş b i r l i ğ i n d e k u l u ç k a m e r kezinde geliştirilmesine de destek
olacak.
Bu yıl da en yenilikçi tasarımların
ödüllendirileceği yarışmada; otomotivdeki genel tasarım, yazılım tasarımları ve ülke ve bölgeler için farklılık
yaratacak projelere odaklanılacak. Yarışma kapsamında otonom araçlar, sürücü ve yayaların güvenliği için
t a s a r l a n a c a k p a rç a l a r, b a t a r y a v e p i l ler, tüm mekanik ve elektronik aksaml a r, y e n i l e n e b i l i r e n e r j i v e ç e v re c i
y a k l a ş ı m l a r i l e e rg o n o m i , e m n i y e t ,
e n e r j i g i b i t e m a l a r ı i ç e re n ö z g ü n v e
yenilikçi projeler değerlendirilecek.
OİB MTAL gençlerin en çok tercih ettiği okullar
arasında
OİB’in Türkiye’nin Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olması vizyonunun en önemli diğer halkası ise
kurucusu olduğu OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Otomotiv sektörünün nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla kurduğumuz OİB MTAL,
bu yılki LGS yerleştirme sonuçlarına göre gençlerin
en çok tercih ettiği mesleki okullar arasında yer aldı.
OİB MTAL, Türkiye’nin yerli otomobil üretiminin de
yapılacağı Bursa'da ihtiyaç duyulan teknik elemanları
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yetiştirmek üzere motorlu araçlar teknolojileri alanında Türkiye’de bir ilk olarak açılan “Elektrikli Araçlar
Dalı” ile mesleki eğitim tercihlerinde Bursa birincisi
oldu. Aynı şekilde endüstriyel otomasyon teknolojileri
ve makine teknolojisi alanlarında en yüksek puanla
öğrencilerin tercihi ile mesleki eğitimde büyük başarı
elde eden OİB MTAL, ülke genelinde de en çok tercih
edilen okullar arasına girdi.
“Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı”nda 104
mühendis mezun oldu
Ayrıca Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği iş
birliği ile hayata geçirilen Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme
Programı’nda 2017-2018 yıllarında 104 mühendis
sertifikalarını aldı. 2019 yılında Bursa’nın yanı sıra
Kocaeli’nde Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği ve İzmir’de İnci Vakfı iş birlikleriyle gerçekleştirilen
programlar ile 94 mühendis daha “Ar-Ge Mühendisi”
unvanını aldı ve toplam mezun sayısı 198’e yükseldi.
Yerli otomobil, motivasyon kaynağı
Bu noktada; ülkemizin 2022 yılında piyasaya çıkarmayı hedeflediği TOGG elektrikli yerli otomobil yatırımının da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan liderliğinde sektörümüzdeki vizyonumuzu
ve iddiamızı ortaya koyan en önemli öğelerden biri
olduğunu ve ihracatçılarımızın motivasyonunu daha
da artıracağını belirtmek isterim.
Yerli otomobil üretimi, Türkiye’nin dünya otomotiv
endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün güçlü bir
parçası olma hedefine katkı sunacak. Ayrıca sektörde
güvenilir konumumuzu güçlendirmeye çalışan ihracatçılarımızın motivasyonunu daha da artıracak. Bunu ana veya yan sanayi olarak ayırmıyoruz. Buradan
bir başarı hikayesi çıkarabilirsek, ilerleyen yıllarda ülkemize olası yatırımların önünü de açmış olacağız. FD
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“Geleceğin nasıl olacağını
dizayn ediyoruz”
Şirketimizin CASE adını verdiği bir stratejisi; akıllıca birleştirilen, bağlanabilen
(Connected), otonom sürüş imkânı sunan (Autonomous Driving), esnek
kullanılabilen/paylaşılabilen (Shared) ve elektrikli sürüş sistemine sahip (Electric
Drive) araçların stratejik olarak gelecekteki alanlarını ifade ediyor. Bu stratejimiz ile
bugün birçok uygulamamızı hayata geçirdik.
ürkiye’deki otomotiv pazarı 2019 yılında, bir
önceki yıla göre önemli bir daralma yaşadı.
Sadece iç pazarda değil, ihracat pazarlarında
da talebin azalmasından kaynaklı olarak satış ve
üretim adetlerinde düşüş görüldü. 2019’un son çeyreğinde devreye alınan ve yerli üretim araçlara özel
olarak sunulan “Kamu Bankaları Finans Kampanyası” iç pazarın yeniden toparlanmasında etkili oldu.
2020 yılında toparlanma eğilimi yerini yavaş yavaş
yükselişe çevirirken tüm dünyayı etkisi altına alan
yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını, salgının yayılımı ile paralel olarak dünyadaki tüm otomotiv pazarlarını etkiledi. Ülkelerdeki salgın durumlarına
göre hemen her ülkede otomotiv pazarlarının daraldığına şahit olduk.
Türkiye’de de Mart 2020 itibarıyla etkisini hissetmeye başladığımız salgın nedeniyle pek çok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de önemli bir
durgunluk yaşandı. Ağır ticari araç segmentinde, seyahat kısıtlamaları sebebiyle şehirlerarası otobüs
grubu daha çok etkilenirken, günlük hayatın devamlılığını sağlayan tedarik zincirinin en önemli yapı taşı olan kamyon hareketliliğinde, özellikle yurt içi
faaliyet gösterenlerde azalma olmadı. 2019’un son
çeyreğinde Kamu Bankaları önderliğinde başlayan
ve yerli üretim araçları için sunulan finansman kampanyasının uzatılmasına ek olarak, bu yıl özel bankaların da iş birliği ile benzer şartlarda sunduğumuz
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özel finansman koşulları sayesinde, kamyon satışlarımızın olumlu yönde desteklendiğini gözlemliyoruz. Haziran ayından itibaren normalleşme sürecine
girilmesiyle otomotiv pazarı yeniden hareketlenmeye başladı. Yaklaşık 3-4 aylık sürede ertelenen taleplerin satın alımlara hızlı bir biçimde dönüşünü
izliyoruz. 2020 yılı kamyon ve otobüs pazarının
2019’un üzerinde bir adet ile tamamlanacağını öngörüyoruz. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki maalesef otobüs pazarı hala normal bir yıldaki pazarın
yarısı kadar.

Aksaray Kamyon Fabrikamızda
ürettiğimiz Yeni Actros, dünyanın
yan aynaları yerine kameraların
kullanıldığı ilk seri üretim kamyon
unvanına sahip. MirrorCam adını
verdiğimiz bu sistem yan aynalara
göre hem sahip olduğu aerodinamik tasarımı sayesinde hava direncini düşürerek %1.3’e varan yakıt
tasarrufu sağlıyor hem de sürücünün kör açı sorununu ortadan kaldırarak daha güvenli sürüşleri
beraberinde getiriyor.
Türkiye’deki ilk vakanın mart ayında açıklanmasıyla beraber tüm markalarda olduğu gibi MercedesBenz satışlarımızda da durgunluk yaşanmaya
başladı. Mevcut stoklarımızı eritmeye odaklandık.
Önceden aldığımız siparişleri teslim etmeye gayret
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gösterdik. Mart, nisan ve mayıs aylarında da devam
eden finans kampanyalarımız ile avantajlı koşullar
sunarak satışlarımızı devam ettirmeye çalıştık. Kamu
bankalarından yerli üretim araçlara sağlanan özel
krediler sayesinde pazardaki düşüş yeniden pozitif
bir ivme kazandı. Bu alandaki kredi imkânlarını ithal modellerimiz için de özel bankalarla yaptığımız
anlaşmalar ile destekledik. Hem kamyon hem de
otobüs alanında aralıksız bir biçimde satış ve servis
hizmetlerimizi sürdürerek hayatın devamlılığını sağladık. Haziran ayı itibarıyla da yeni siparişlerimizin
üretimini hızlandırdık. Yaklaşık 4 aylık kayıptan
sonra toparlanma ihraç pazarlarında da başladı. Nisan ayında ani bir düşüş yaşayan kamyon ihracatı
mayıs ayında kademeli olarak artmaya başladı. Avrupa pazarlarının canlanması, pandemi sürecinin
atlatılması ile doğru orantılı olarak ilerliyor bu nedenle şu an güncel olarak ihracat pazarının artma
trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Otobüs ihracatında ise; haziran ayının temmuz ve ağustos’a kıyasla
daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak eylül
itibarıyla otobüs ihracatında da kademeli bir artış
bekliyoruz.
Otomotiv sektörü pandemi sebebiyle bugüne kadar yaşanmamış global bir daralma ile karşı karşıya
kaldı. Bu durum hem markaların hem de ülkelerin
yeni deneyimler kazanmasına neden oldu. Biz de
Daimler’in tüm dünyadaki güçlü organizasyonu sayesinde deneyim biriktiriyoruz. Edinilen bu deneyimler doğrultusunda otomotivin geleceğine yönelik
çalışmalarımızı şimdiden planlayarak, belirlenen aksiyonları hayata geçiriyoruz. Mesela içerisinde bulunduğumuz bu koşullara rağmen ana şirketimiz

OTOMOTİV

Daimler; CO2-nötr mobilite ve üretimin, sürdürülebilir iş stratejimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu
vurgulayarak bu kapsamda yapacağı yatırımlarında
herhangi bir kısıntıya gitmeyeceğini açıkladı. eActros ve eCitaro araçlarında yapılan geliştirmeler ve
testlere ek olarak; Sindelfingen’de açılan düşük
enerji tüketimli “Factory 56” geleceğe yönelik yatırımlarımızdan sadece birkaçını oluşturuyor. Otomobilin mucidi sayılan şirketimiz yaklaşık 135 yıldır
otomotiv sektörüne yön veren olmayı sürdürüyor.
Bildiğiniz gibi şirketimizin CASE adını verdiği bir
stratejisi var. Bu stratejide her bir harf bir anlam taşıyor. CASE; Daimler tarafından sistematik olarak
geliştirilen ve akıllıca birleştirilen, bağlanabilen
(Connected), otonom sürüş imkânı sunan
(Autonomous Driving), esnek kullanılabilen/paylaşılabilen (Shared) ve elektrikli sürüş sistemine sahip
(Electric Drive) araçların stratejik olarak gelecekteki
alanlarını ifade ediyor. An itibarıyla bu dört alanın
tamamında liderlik rolünü üstleniyoruz. Hem de
üretimini yaptığımız her türlü araçta bunlara dair
bir çalışmamız bulunuyor.
CASE stratejimiz ile bugün birçok uygulamamızı
hayata geçirdik. ‘Bağlanabilirlik’ (Connected) kapsamında, binek araçlarımızda Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi – MBUX veya kamyonlarımız için
dünyada ilk defa Türkiye’de Ar-Ge çalışmalarını yaptığımız Apple CarPlay sertifikalı ve dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemini sayabiliriz. Bir diğer
örneği de otobüs alanındaki Ar-Ge çalışmalarımız
sonucunda tüm dünyada kullanımı yaygınlaşan
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Remote Bus Uygulaması olarak verebilirim. Bu uygulama, otobüs şoförünün seyahate çıkmadan önce
otobüsü hakkında bilmesi gereken birçok bilgiyi barındırıyor ve şoföre kilometre, sıcaklık, yakıt ve adblue seviyesi, teker basıncı, kapı ve bagaj kapaklarının
açık/kapalı durumu gibi birçok konuda bilgi veriyor
ve bu veriler anlık olarak sürekli güncelleniyor.
Otonom sürüş (Autonomous Driving) kapsamında
Yeni Actros çekicilerimizde opsiyonel olarak sunduğumuz; Mesafe Kontrol ve Şerit Takip gibi ayrı güvenlik asistanlarının fonksiyonlarını eşsiz bir
biçimde birleştiren Aktif Sürüş Asistanı sayesinde ise
bugünden itibaren kısmi otonom sürüşü mümkün
kılıyoruz. Esnek kullanılabilen/paylaşılabilen (Shared) kapsamında globalde car2go ve myTaxi gibi uygulamalarımız oldu. Elektrikli sürüş (Electric Drive)
kapsamında ise otomobil, hafif ticari araç, otobüs ve
kamyonlarda elektrikli seçenekleri dünyanın farklı
ülkelerinde hayata geçirdik. Geleceğin mobilite çözümlerinde elektriğin kullanılmadığı bir seçenek
bulmak doğru olmayacaktır.
Bir de bugünden geleceği şekillendirdiğimiz araçlarımızdan bahsetmemiz gerekiyor. Örneğin; Aksaray Kamyon Fabrikamızda ürettiğimiz Yeni Actros,
dünyanın yan aynaları yerine kameraların kullanıldığı ilk seri üretim kamyon unvanına sahip. MirrorCam adını verdiğimiz bu sistem yan aynalara göre
hem sahip olduğu aerodinamik tasarımı sayesinde
hava direncini düşürerek %1.3’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor hem de sürücünün kör açı sorununu
ortadan kaldırarak daha güvenli sürüşleri beraberinde getiriyor. Bir diğer teknolojimiz, Öngörülü Sürüş
Sistemi. Bu sistem sayesinde otoyollarda, şehirlerarası ve şehir içi yollarda %5’e varan yakıt tasarrufu
sağlıyoruz.
Tüm bu örneklerden yola çıkarak geleceğe hazır
olmaktan ziyade geleceğin nasıl olacağını MercedesBenz olarak dizayn ettiğimizi söyleyebiliriz. 2021 yılında ise otomotiv pazarının 2020’den daha
hareketli olacağını öngörüyoruz. Pandemi olmasaydı
2020’nin son çeyreğinde hem iç pazar hem de ihracat pazarlarında beklediğimiz pozitif artışın,
2021’de yaşanabileceğini düşünüyoruz. Özellikle
kamyon ve otobüs pazarlarında ertelenen satın almaların etkisiyle 2021 yılının daha yüksek adetlerde
kayıtlara geçmesini bekliyoruz. FD
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“Otomotiv Sanayi” eski günlerine
2022’de ulaşacak
2020’de pozitif yaşanan unsur; Türkiye otomotiv pazarının 2019’un ilk 8 ay
mukayeselerine göre yüzde 70 artması ve buradaki yerli üretim payının
yüzde 50’ye çıkmış olması.
on 5 yılda tasarım ve geliştirme yapanların,
Ar-Ge merkezi açanların sayısı hızla arttı. Bunun yanında global yatırım yapanlar da çoğalmaya başladı. Son 5 yılda hem finansal hem teknik
hem de tasarım kabiliyetleri çok gelişti. Türk firmaları,
kurumsal yapı olarak da ciddi olgunluk seviyesine
ulaştı.
2020’de Dünya Otomotiv Sanayini etkileyen 2 ana
akım vardı; 1.’si ve en önemlisi Covid-19 pandemi süreci, 2.’si ise elektriklenme hızının artması.
2020’de çevrecilik, yenilenebilir enerji, bağlantılı
araç modelleri, micro mobility çalışmaları hızlandı. En
fazla öne çıkan sektör ise; evinde kalıp online
siparişle yaşayan insanların çoğunluğu nedeniyle, paket taşıma için kullanılan küçük araçlar ve ilgili iş modelleri oldu.
Covid-19 ile yaşanan karantina süreçleri üretimin
aksamasına neden oldu. 2020’de dünya toplamında
yüzde 20-25 arasında bir küçülme bekleniyor. Bireysel
araç sahipliğinin artış gösterdiği pandemi sürecinin etkileriyle de 2021’de, 2020’ye göre yüzde 15 artış beklense de 2019’a göre hala yüzde 10 geride
seyredecektir. Bu dönemde en fazla etkilenen bölgeler; Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Amerika oldu.
Türkiye’deki otomotiv üretimi, dünya ile paralel olarak yüzde 20-25 bandında daralıyor. 2020’de dünya
genelinden biraz daha iyimser şekilde 2021’deki beklentimiz 2020’ye göre yüzde 20 toparlanması olacaktır.
2020’de pozitif yaşanan unsur; Türkiye otomotiv
pazarının 2019’un ilk 8 ay mukayeselerine göre yüzde
70 artması ve buradaki yerli üretim payının yüzde
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50’ye çıkmış olmasıdır.
İhracatta ise ana sanayi yüzde 30, yan sanayi ise
yüzde 20 düşüş yaşamıştır. İhracatta yaşanan araç satışlarındaki düşüşün; üretime yansımasındaki eksi etkisini azaltan, iç piyasanın talebindeki artış olmuştur.
Sonuç olarak; eğer ikinci bir dalga yaşanmayıp
karantina süreçleri olmaz ise, “otomotiv sanayi” eski
günlerine 2022’de ulaşacak gibi gözükmektedir. FD

DOSYA

OTOMOTİV

FD RÖPORTAJ
DOSYA

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ (OSD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HAYDAR YENİGÜN

“Sekiz aylık dönemde
otomotiv pazarı yüzde 69 oranında
büyüme kaydetti”
Satın alma vergi yükünün aracın kullanım sürecine yayıldığı bir vergi sistemi ile iç
pazarın önce 1 milyon ardından 1,5 milyon sonrasında da 2 milyon adetlik
potansiyeline kısa sürede ulaşabileceğini düşünüyoruz.
020 yılı gerek bir önceki yıla göre ciddi oranda artan iç pazar gerekse ihraç pazarlarının
olağan seyrine devam etmesi ile birlikte sanayimiz açısından oldukça iyi başlamıştı. Salgının etkilerinin görülmeye başlandığı mart ayı itibariyle en
önemli ihraç pazarımız olan Avrupa’nın durma noktasına gelmesi, tedarik sürecinde yaşanan kesintiler
ve vaka sayılarının artması neticesinde, sağlık önemlerini artırma gerekliliği ile fabrikalarımızın üretimlerine ara vermesi kaçınılmaz oldu. Mart ayında,
aylık ortalama duruş süresi 6 gün olarak gerçekleşirken, nisan ayında 18 güne ulaştı. Bu süreçte 14
üye firmamızın toplam 18 fabrikasından sadece bir
tanesi üretim faaliyetlerine ara vermeden devam etti. Diğer üyelerimiz ise araç üretimlerine ara vermiş
olsalar da sağlık ürünlerinin üretimini gerçekleştirerek ülkemizin salgınla mücadelesine destek sağladı.
İşe dönüş 13 Nisan itibarıyla kademi olarak başlamıştı, 11 Mayıs itibariyle ise tüm üye firmalarımız
üretimlerine yeniden başladı.
Mart ve nisan aylarında sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 91 oranında daralan üretimimiz, mayıs ayında
fabrikalarımızın yeniden üretime başlaması ile birlikte aşamalı olarak artmaya başladı. Alınan önlemler ve özellikle en önemli ihraç pazarımız olan
Avrupa’da talebin düşük seyretmesi ile üye firmala-
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rımız ilk etapta yavaş ve kontrollü bir üretim modeli
ve ardından kademeli olarak artan bir üretim planlaması sürdürdü. Pandemi ile birlikte hem fiziki mesafe gerekliliği hem talebin aşamalı canlanması
sebebi ile düşük seyreden kapasite kullanımı ve alınan birçok tedbirin etkisi ile yüksek maliyetli ve düşük verimlilik ile üretimimizi sürdürmek durumunda
kaldık.

İhracat açısından baktığımızda 14
yıldır sektörel ihracat sıralamasında ilk sırada yer alan ve geçen sene
31 milyar dolar ihracat yapan sanayimiz üretiminin kabaca yüzde
85’ini ihraç ederken, ihracatının
yüzde 80 gibi çok büyük bir bölümünü de Avrupa Birliği ülkelerine
gerçekleştirmekte.
Bugün geldiğimiz noktada, gerek son iki yılda yarı
yarıya daralan iç pazar sebebi ile ertelenmiş olan talebin etkisi, gerekse salgın sürecinin başarı ile yönetilmesi ile birlikte normalleşme etkisi birçok ülkeye
göre ülkemizde daha hızlı bir şekilde görülmeye başlandı. Mart, nisan ve mayıs aylarında geçen seneye
benzer seviyede gerçekleşen iç pazar, haziran ayı itibariyle hızla yükselişe geçti ve temmuz ayı tarihsel
olarak en yüksek temmuz ayı pazarı olarak kayıtlara
geçti. Sekiz aylık dönemde pazar bir önceki yıla göre
yüzde 69 oranında büyüme kaydetti. Bu hızlı topar-
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lanma sektör paydaşlarını memnun etmekle birlikte,
iç pazardaki ani iniş çıkışların yönetimi birçok zorluğu beraberinde getirdi. Oldukça belirsiz ve öngörülmesi zor bir yıl olan 2020 için haziran ayında
yapılan iç pazar tahminlerimizde yıl sonunu 800850 bin adet seviyesinde öngörürken, kur artışı ve
temmuz ayı başında devreye giren ÖTV düzenlemesinin etkisiyle 700 bin adet civarından bir kapanış
bekliyoruz. 2015-2017 döneminde ulaşılan 1 milyon adetlik iç pazar büyüklüğüne yeniden ulaşılması
ve hatta pazarın öngörülebilir şekilde daha da büyümesinin sağlanması için kalıcı düzenlemeler önem
taşıyor. Daha fazla araç satışı ile vergi gelirini yükseltmeyi hedefleyen, satın alma vergi yükünün aracın kullanım sürecine yayıldığı bir vergi sistemi ile
iç pazarın önce 1 milyon ardından 1,5 milyon sonrasında da 2 milyon adetlik potansiyeline kısa sürede ulaşabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca, araç
gruplarının farklı dinamiklerine uygun şekilde tasarlanmış bir yaşlı araç değişim programının birçok ülkede olduğu gibi süreklilik arz edecek şekilde
devreye alınmasını, araç parkı yaşının gençleştirilmesi, güncel teknolojili araçların araç parkındaki payının artırılması ile çevreye olumlu etki sağlanması
ve karayollarında can ve mal güvenliğini arttırıcı etki oluşturması açısından önemli buluyoruz.
İhracat açısından baktığımızda 14 yıldır sektörel
ihracat sıralamasında ilk sırada yer alan ve geçen sene 31 milyar dolar ihracat yapan sanayimiz üretiminin kabaca yüzde 85’ini ihraç ederken, ihracatının
yüzde 80 gibi çok büyük bir bölümünü de Avrupa
Birliği ülkelerine gerçekleştirmekte.

OTOMOTİV
Salgın sürecinde, Avrupa’nın ülkemize göre daha
erken ve çok daha yüksek etki altında kalması ile
birlikte öncelikle AB pazarlarındaki talep mart ayında hızla düşerek nisanda durma noktasına geldi. Bu
nedenle üretimimizdeki daralma ilk başta ihraç pazarlarındaki ani talep azalması kaynaklı düşüş gösterdi. Yılın ilk sekiz aylık döneminde sanayimizin
ihracatı yüzde 35 oranında daraldı. Küresel olarak
bakıldığında, otomotiv pazarında bu yıl yüzde 2030 aralığında bir daralma bekleniyor. Avrupa Birliği’ndeki otomotiv üreticilerini temsil eden ACEA
(European Automobile Manufacturers’ Association)
2020 yılı AB otomobil pazarında yüzde 25 daralma
beklediğini açıkladı. En önemli ihraç pazarımız olan
Avrupa pazarlarındaki bu beklenti ile yıl sonu ihracat rakamlarımızın da paralellik göstereceği aşikâr.
İhracatımızın yüzde 25 seviyesinde bir daralma ile
930-950 bin adet civarında gerçekleşmesini öngörüyoruz.
2021 yılı birçok öngörülemeyen parametresi ile
gelecek olmasına rağmen birçok fırsatı da barındırıyor. Sosyal mesafe gerekliliği ile birlikte bireysel otomobil kullanımının arttığını ve artmaya devam
edeceğini gözlemliyoruz. Ayrıca sosyal mesafe gerekliliği sadece bireysel otomobil talebinin değil yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araç grubunda
da talebi artıracağını öngörüyoruz. Yeniden hız kazanan ticari faaliyetlerin ticari araç satışlarına olumlu etki sağlamasını umuyoruz. Sosyal yaşamda
oluşan değişimler tüketici davranışları ve tercihlerinde de ciddi değişikliklere yol açtı. Salgın dönemi
ile birlikte e-ticaret ve diğer dijital servisler önem
kazandı.
Otomotiv ekosistemi birçok açıdan bir dönüşüm
sürecinde. Gelişen teknoloji ile birlikte araç yapıları
değişiyor, değişen tüketici davranışları ve beklentileri ile birlikte yeni ulaşım modelleri gelişiyor. Otomotiv ürünleri açısından bakacak olursak bağlantı
(connected) özelliği, araçlar için bir ilave donanım
olmaktan çıkıp standart donanım haline gelmeye
başladı. Makine öğrenmesi, sensör veri analizleri gibi sistemlerle gelişen otonom araçların da binek araç
sektöründe büyük bir dönüşüm sağlayacağını öngörüyoruz. Kullanıcıların araçlardan beklentileri daha
da arttı, artık araçlarında da hayatlarını kolaylaştıracak ve renk katacak teknoloji deneyimleri bekli-
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yorlar. Bu bağlamda araç içi uzaktan güncellemeler
(remote update), gelişmiş bakım zamanı uyarı sistemleri, kişisel kullanıcı deneyimleri gibi inovatif donanımlar ön plana çıkacak. Araç satın alma
süreçlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracak yeni sistem ve teknoloji trendleri de bizleri bekliyor. Araçlarda yakıt tüketimini azaltıp verimliliği artıran
teknolojilerin kullanımı her geçen gün daha da
önem taşıyor. Tüm bu inovatif ve teknolojik gelişmeler Ar-Ge süreçlerinden üretim süreçlerine kadar
tüm otomotiv ekosistemini etkisi altına almaya devam edecek.
Tüm bunlara ek olarak “European Green Deal” yani “Avrupa Yeşil Mutabakat”ı kapsamında sadece
araçların değil tüm süreçlerde karbon azaltımını hedefliyor. Üretimimizin büyük bölümünü Avrupa Birliği’ne ihraç eden sanayimiz için, tüm paydaşlar
çalışmalarını bu çevreci standartlar konusuna yoğunlaştırmak zorunluluğunda.
Yapısı gereği faaliyetlerini uzun vadeli planlar üzerine inşa eden sanayimiz için 2020 ve 2021 yılları
oldukça zorlayıcı. Gelecekten beklentimiz, değişen
otomotiv ekosisteminde ülkemizin mevcut rekabetçiliğinin korunmasını, geliştirilmesini hedefleyen
uzun vadeli planlar üzerine kurgulu bir yaklaşım ile
ihracatımızı arttırmak, öngörülebilir ve büyüyen bir
iç pazar oluşturmak ve tüm bunlarla birlikte ülkemize daha fazla yatırım gelmesi için gerekli ortamı
oluşturmak. İç pazar ile ivme kazanan üretimimizin
artan ihracat ile birlikte zaman içinde olgunlaşmasını, 2021 yılı ile birlikte üretimimizin yeniden büyüme trendine geçmesini bekliyoruz. FD
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Unutulma Hakkı
Unutulma hakkı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen 23.06.2020 tarih
ve 2020/481 sayılı kararda “bireyin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru
nitelikteki bilgilerinin zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılmasını ya
da gündeme getirilmemesini talep edebilmesi” şeklinde tanımlanmıştır.

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

990 yılından başlayarak gelişmeye devam eden “Bilişim Çağı” insanlık tarihinin en önemli çağlarından biri olarak görülmektedir.
Bu çağın bu kadar önemli olmasındaki en büyük etkenin teknoloji
ve internet olduğu şüphesizdir. “Digital in 2017 Global Overview” başlığı
altında düzenlenen rapora göre hali hazırda dünya nüfusunun yarısından
fazlası internet kullanmakta ve bu çoğunluğun da büyük bir kısmı akıllı
telefonları ile internete erişmektedir. Günlük hayatımızın oldukça içinde
bulunan, nitelik itibariyle hiçbir kimseye aidiyeti bulunmayan ve devamlı
şekilde kontrol altında tutulması mümkün olmayan internet üzerinden
sayısız paylaşım yapılmaktadır. Yapılan paylaşımların bazıları hukuka aykırı olmaları sebebiyle bir şekilde kaldırılsa dahi, internet üzerinden yapılan bir paylaşımın tüm dünya üzerinde erişime kapanması uygulamada
pek mümkün olmamaktadır. İnternetin hızı ve kalıcılığı dikkate alındığında yapılan bir paylaşım anında internet ortamının bir parçası olmakta
ve söz konusu paylaşım paylaşanın kontrolünden çıkmaktadır. Oysa 1990
yılı öncesinde, verilere erişmek için verinin bulunduğu yere gitmek gerekmekteydi (örneğin; kütüphane). Diğer bir deyişle, verilere erişim mekân açısından kısıtlamaya tabiydi. Günümüzde 1990 öncesi döneme
kıyasla verilere erişim çok kolaylaşmış, bu durum doğrudan veya dolaylı
olarak özel hayatın gizliliği, kişinin manevi varlığını koruma ve geliştirme
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hakkı gibi birçok temel hak ve özgürlüğü etkilemiştir. Bu yazımızda, bahsedilen haklar ile yakın ilişkisi
bulunan ve kişiler hakkında geçmişte internet üzerinden paylaşılan içeriklere erişimin zorlaştırılmasına/kaldırılmasına ilişkin olarak doğmuş olan
“Unutulma Hakkı”na yer vereceğiz.

Yayımlandığı tarihte hukuka uygun olan ancak zaman ve değişen
koşullar sebebiyle hukuka aykırı
hal alan veya böyle bir hal almasa
dahi toplumun söz konusu verilere erişmedeki yararı ile kişinin
hayatının olumsuz derecede etkilenmesi hususları kıyaslandığında, toplumun ulaşmasında yarar
bulunmayan veriler de unutulma
hakkı kapsamında internet üzerinden kaldırılabilecektir.
Unutulma hakkının kesin bir tanımı olmamakla
birlikte, bu hak çeşitli yargı kararları ve uluslararası
görüşler dikkate alınarak, Kişisel Verileri Koruma
Kurulu (“Kurul”) tarafından verilen 23.06.2020 tarih
ve 2020/481 sayılı kararda (“Karar”) “bireyin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin zamanın geçmesine bağlı olarak

erişimden kaldırılmasını ya da gündeme getirilmemesini talep edebilmesi” şeklinde tanımlanmıştır.
Belirtmeliyiz ki, unutulma hakkı kişinin onurlu bir
yaşam sürmesini güvence altına almayı amaçlamaktadır. Kişinin geçmişte yaptığı hatalar veya başından
geçen kötü olayların internet üzerinden hiçbir zaman kaldırılmaması ve insan doğasına aykırı olan
internetin unutmama özelliği insanın her zaman
geçmişiyle birlikte yaşamasına neden olmakta, bu
durum da kişilerin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple, kişinin “yeniden doğması” şeklinde nitelendirebileceğimiz unutulma hakkı, geniş
çerçevede internet üzerinden kişiye yeni bir sayfa
açması için verilen bir ikinci bir şans olarak da değerlendirilebilecektir.
Unutulma hakkını diğer haklardan ayıran en
önemli özellik sadece hukuka aykırı verileri değil
hukuka uygun verileri de kapsamasıdır. Şöyle ki, yayımlandığı tarihte hukuka uygun olan ancak zaman
ve değişen koşullar sebebiyle hukuka aykırı hal alan
veya böyle bir hal almasa dahi toplumun söz konusu
verilere erişmedeki yararı ile kişinin hayatının olumsuz derecede etkilenmesi hususları kıyaslandığında,
toplumun ulaşmasında yarar bulunmayan veriler de
unutulma hakkı kapsamında internet üzerinden kaldırılabilecektir. Diğer yandan önemle belirtmek gerekir ki, unutulma hakkı sadece internet üzerindeki
yayınlar ile sınırlı olsa da internet dünyasının sınırsızlığı içinde fiilen herhangi bir mekanla sınırlı ol-
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maksızın uygulama alanı bulmaktadır.
Unutulma hakkı, ilk olarak Avrupa Birliği Adalet
Divanı (“ABAD”)’nın 2014 yılında vermiş olduğu
Costeja Gonzalez vs. Google Inc, Google İspanya Kararında ortaya çıkmış olup hem ülkemizde hem de
dünyada büyük yankı uyandırmıştır. Söz konusu kararda, arama motoru üzerinden yapılan aramalarda
çıkan sonuçlar “geçersiz, eksik, tamamen ilgisiz veya
sonradan ilgisiz hale gelmiş ise”, arama motorları tarafından internete yüklenen ve amacını aşan söz konusu kişisel verilerin erişime engellenmesi gerektiği,
özel hayatın gizliliğinin kamunun bilgi alma hakkının üzerinde olduğu, söz konusu kişisel verilerin erişime engellenmemesinin sadece kamunun üstün
yararı olduğu olaylar açısından geçerli olacağı belirtilmiştir. Açıkça görüleceği üzere kamunun söz konusu haberlere ilişkin olarak üstün yararı
bulunmuyor ise, ilgili kişisel verilerin internet üzerinden erişime engellenmesi gerekecektir.
Söz konusu kararla birlikte öne çıkan başkaca bir
unsur, unutulma hakkı kapsamında ilgili haberlerin
internet üzerinden tamamen kaldırılmadığı, sadece
ilgili habere kişinin adı ve soyadı yazılarak ulaşılmasının engellendiğidir. Örneğin; arama motoruna adsoyad yazılınca çıkan gazete haberi unutulma hakkı
kapsamında artık ad-soyad yazıldığında çıkmaya(1)
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cak; ancak söz konusu tarihteki gazeteye ulaşıldığı
takdirde ilgili habere erişim söz konusu olacaktır.
Unutulma hakkı kavramını içinde barındıran kişisel verilerin korunması, Türk Hukuku’na ilk olarak
Anayasamıza 2010 yılında yapılan değişiklikle girmiştir. Önemli olarak 2015 yılında Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu tarafından verilen bir kararda1 da unutulma hakkına değinilmiştir. İlgili kararda kısaca
cinsel saldırı suçundan mağdur olan bir kişi, yapılan
ceza yargılamasında söz konusu cinsel saldırının nasıl gerçekleştiğini anlatmış ve ilgili açıklamalar mahkeme kararına aynen aktarılmıştır. Söz konusu
yargılamaya ilişkin bilgiler tarafların ismi hiçbir şekilde gizlenmeden bir kitapta yer almıştır. Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu’nun önüne gelen uyuşmazlıkta,
4 yıl önce gerçekleşen bir olayın mağduru olan kişinin adının açık bir şekilde yazılarak kitapta yer alması halinde unutulma hakkının ve bunun
sonucunda da davacının özel hayatının ihlal edildiğinin kabul edilmesi gerektiğini, Google İspanya Kararı’na atıfta bulunarak somut olayda kamunun
üstün yararı olmadığını belirtmiştir. Buna ek olarak,
2016 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından karara
bağlanan bireysel başvuru ile “unutulma hakkı”nın
Türk Hukuku’ndaki önemi artmış ve 2016 yılında
yasalaşan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Ka-

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17.06.2015 tarihli 2014/4-56 E., 2015/1679 K. sayılı kararı
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nunu (“KVKK”) ve akabinde düzenlenen Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile
“unutulma hakkı”nın uygulanabilirliği artmıştır.
KVKK madde 7’de kişisel verilerin silinmesi, yok
edilmesi ve anonim hale getirilmesi; madde 4’te kişisel verilerin işlenmesindeki genel ilkeler madde
11’de de veri sahibinin hakları düzenlenmiştir. Bu
doğrultuda Kurul, Anayasa, KVKK ve Yönetmelik’te
yer alan düzenlemeler çerçevesinde unutulma hakkının içinde pek çok kavram barındıran bir üst hak
olduğunu, unutulma hakkını sağlamaya yönelik olarak silme, anonimleştirme, yok etme, içerikten çıkartma, veri işleme faaliyetlerinin durdurulması gibi
araçlardan somut olaya uygun olanının uygulanması
gerektiğini ifade etmiştir.
Yukarıda yer alan Google İspanya Kararı ve ülkemizde yapılan hukuki düzenlemeler neticesinde Kurul, Karar’ında unutulma hakkının uygulanmasına
ilişkin oldukça önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. Söz konusu değerlendirmelerde; “kişilerin
ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan
aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede dikkate alınacak kriterler” belirlenmiş olup ilgili kriterlerden bazıları,
kişinin kamusal yaşamda önemli bir rolü olup olmadığı, ulaşılan bilginin güncel ve doğru olup olmadığı, arama sonuçlarındaki öznenin çocuk olup
olmadığı, ulaşılan bilginin kişi hakkında önyargıya
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veya herhangi bir riske sebebiyet verip vermediği
şeklindedir. Söz konusu kriterlere verilecek cevaplara göre kişiler, arama sonuçlarının içerikten çıkarılmasına ilişkin olarak öncelikle arama motoruna
başvuruda bulunacaklar, arama motoru yetkililerinin söz konusu başvuruya cevap vermemeleri veya
reddetmeleri halinde kişiler Kişisel Veriler Koruma
Kurulu’na şikâyette bulunabilecek veya konuyu doğrudan yargıya taşıyabileceklerdir.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz yasal düzenlemeler
ve yargı kararlarından da görüleceği üzere ülkemizde oldukça önemli bir yeri olan unutulma hakkına
karşı birtakım eleştiriler de getirilmiştir. Bu eleştirilerden en çok dikkat çeken ifade özgürlüğü, basın
özgürlüğü ve unutulma hakkı arasındaki ince çizgi
sebebiyle unutulma hakkının internet üzerindeki ifade özgürlüğünü ve genel anlamda basın özgürlüğünü ne ölçüde kısıtlaması gerektiğidir.
Sonuç olarak gelişen dünyanın bir sonucu olarak
tamamen internete bağlı olarak ortaya çıkan “unutulma hakkı” diğer haklardan oldukça farklı olması
sebebiyle birçok tartışmayı beraberinde getirmiştir.
Ülkemizde ve dünyada bu konuya ilişkin olarak yapılan düzenlemeler ve unutulma hakkının; özel hayatın gizliliği, ifade ve basın özgürlüğü, kişinin
maddi ve manevi varlığını geliştirme hürriyeti gibi
haklarla yakın ilişkisi sebebiyle öneminin her geçen
gün artacağını ve ilgili haktan daha fazla bahsedeceğimizi söylemek yanlış olmayacaktır. FD
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CW ENERJİ CEO’SU TARIK SARVAN

Güneş enerjisi kullanımını
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz
Türkiye’de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 90’lara
ulaşmış durumda. Bunun büyük bir kısmı hidroelektrik santraller,
yerli kömür santrallerinden oluşur.

ürkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üretim firması olan CW Enerji, son teknolojiyi yakından takip ederek güneş
enerjisini her alanda kullanmak üzere ürünler geliştiriyor. “Güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırıp,
insanlığın geleceğini yeni teknolojiler ile desteklemek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan ile yenilebilir
enerji tüketiminin Türkiye açısından önemini ve bu
enerjinin dışa bağımlılığını azaltmadaki rolü ile gelecek planlarını konuştuk.

T

Yaşadığımız gezegenin enerji ihtiyacını temiz
kaynaklarla karşılamak için güneş enerjisinin
kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 2010 yılında kurulmuş olan CW Enerji’nin bugüne kadar
olan kilometre taşlarını paylaşır mısınız?
Antalya merkezli güneş paneli üreticisi bir firmayız. Sanayi 4.0 normlarında yeni fabrikasını devreye
alan firmamız, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi konumundadır. Türkiye’de toplam 6300 MW anahtar teslim GES kurulumu var. Bu
kurulumun 1500 MW’lık kısmında CW Enerji güneş
paneli kullanıldı. Türkiye’ye en fazla güneş paneli
satışını gerçekleştiren lider firmayız. Aynı zamanda
250 MW anahtar teslim projeyi de devreye almış bulunmaktayız. Sektörümüzdeki yeni teknolojik gelişimleri takip ederek yapmış olduğumuz inovatif
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ürünler sayesinde, 2018 yılında Ar-Ge merkezimizi
kurduk. Merkezimizde tecrübeli mühendis kadrosu
ile yeni ürünler tasarlamaya ve üretmeye devam ediyoruz.
Türkiye neden fosil yakıt tüketimini azaltıp, yenilenebilir enerji tüketimine ağırlık vermelidir?
Dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltma potansiyeli
nedir?
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fosil yakıt
tüketimi azaltılmalı. Çünkü fosil kaynakların kullanımı çevreye zararlı gazlar salıyor ve bu gazlar bütün ekolojik dengenin bozulmasına neden oluyor.
Bununla birlikte fosil yakıtların yoğun kullanımı çeşitli solunum yolu hastalıklarına da yol açabiliyor.
Dolayısıyla insan sağlığına son derece zararlı.
Dünyada temiz enerji kaynaklarına yönelim giderek arttığı için de ülkeler bu konuda adeta yarışır hale gelmiş durumda. Halihazırda rüzgâr, jeotermal ve
güneş enerjisi açısından önemli kaynaklara sahip olmasına rağmen ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, özellikle son yıllarda önemli
bir ivme yakaladı.
Ülkemizin son yıllarda pek çok alanda olduğu gibi
yenilenebilir enerji alanında da ciddi bir atılım içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücünü
giderek artırdığını görüyoruz. Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, dünyaya
örnek olabilecek seviyede. Türkiye’de yerli ve yeni-

lenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yüzde
90’lara ulaşmış durumda. Bunun büyük bir kısmı
hidroelektrik santraller, yerli kömür santrallerinden
oluşur. Peşi sıra, rüzgar güneş enerjisi, jeotermal,
biyokütle vb. sağlar.
Yaklaşık 10 yıl önce, güneş enerjisi kurulu gücümüz neredeyse hiç yoktu. Bugün ise 6 bin 32 megavat seviyesine geldik. Yani ortada ciddi bir ilerleme
söz konusu. Devletimiz de bu konuda çok önemli
adımlar atıyor. Türkiye’nin ihracatının yüzde 50’sinden fazlası AB ülkelerine ihraç edildiği için ülkemizin mevcut pazarlarını korumak adına yeşil enerjiyle
üretim konusunda adımlar atması zaten kaçınılmazdı.
Kısacası, Türkiye yenilenebilir enerjide dışa bağımlılığını azaltabilecek potansiyele sahip. Cari açığı
azaltma konusunda da ülkemizin yüksek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebilirim. Sürdürülebilir
yatırımlar ve üretkenliği olumlu etkileyen adımlar
cari açığı azaltmada önemli bir rol oynuyor.
Garanti BBVA Leasing ile yaptığınız anlaşma ile
santral kurulumu yapacağınız müşteriye nasıl
özel bir finansman çözümü sunacaksınız?
Avrupa’nın en büyük güneş enerji sistemleri üreticisi CW Enerji olarak, leasing sektörünün önde gelen firmalarından Garanti BBVA Leasing ile iş birliği
protokolü imzaladık. Yaptığımız iş birliği kapsamında, güneş enerjisi alanında uygun finansman çözümleri sağlanacak. Güneş enerjisiyle elektrik üretmek
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CW Enerji olarak, Garanti BBVA
Leasing ile iş birliği protokolü
imzaladık. Yaptığımız iş birliği
kapsamında, güneş enerjisi alanında uygun finansman çözümleri
sağlanacak. Güneş enerjisiyle
elektrik üretmek isteyen firmalara,
hızlı ve kolay kredi sistemiyle
yardımcı olacağız. Böylece finansman sorunu ortadan kalkacak.
isteyen firmalara, hızlı ve kolay kredi sistemiyle yardımcı olacağız. Böylece finansman sorunu ortadan
kalkacak. İşletmelere nakit akışlarına uygun ödeme
planıyla kendi elektriklerini üretecek tesisler kurmalarına olanak sağlarken, sürdürülebilir finansman
çözümleri de yaratılacak. Bu anlaşma ile hem sektörümüze hem de ülke ekonomimize katkı sağlamış
olacağız. Aynı zamanda, sürdürülebilir enerjiyle doğal kaynakların verimli kullanılmasını teşvik ederek,
yarınlara daha yeşil bir dünya bırakılmasında da payımız olacak.
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Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üretim firması olarak, gerçekleştirdiğiniz
projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Güneş enerji santrallerinin (GES) yatırım ve teknik danışmanlığı, sistem tasarımı, lisanslı ve lisanssız santral kurulumları, lisans alımı ve işletme,
ayrıca lisanssız üretim yönetmeliğine uygun olarak
projeler planlama, projelendirme, finans ve uygulama ile kurulum sonrası teknik bakım, onarım konularında da hizmet veriyoruz. Endüstriyel
kurulumların yanı sıra evsel çatı kurulumlarında da
çözümler sunuyoruz.
Şebeke bağlantılı (On-Grid) sistemlerin yanı sıra
şebekeden bağımsız akü destekli sistemler (OffGrid), güneş enerjili sulama sistemleri, LED aydınlatma sistemleri, güneş enerjili kamera sistemleri ve
elektrikli araç şarj istasyonları gibi alanlarda da hizmet veriyoruz. Ayrıca CW Akademi sayesinde de
sektörü tanımak isteyen herkese ücretsiz yurt içi ve
yurt dışı eğitimler vererek sektöre katkı sağlıyoruz.
Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz çalışmalarımız
neticesinde, sektörün ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlıyoruz. Son teknolojiyi yakından takip ediyor ve
güneş enerjisini her alanda kullanmak üzere ürünler
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geliştiriyoruz. Güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırıp, insanlığın geleceğini yeni teknolojiler ile
desteklemek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Gelecek yatırım planlarınız nelerdir?
Gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu amaçla
sektördeki yeni teknolojik gelişimleri yakından takip
ederek, inovatif ürünleri hayata geçiriyoruz.
Çevre dostu, temiz enerji kaynağı olan ve güneş
gibi sınırsız özellikteki bir kaynaktan sonuna kadar
faydalanılması gerekiyor. CW Enerji olarak, güneş
enerjisinin kullanımını yaygınlaştırıp, insanoğlunun
geleceğini yeni teknolojiler ile desteklemeyi hedefliyoruz ve sürekli gelişim felsefesi ile faaliyet gösteriyoruz. Dünya ekonomisine katkı sağlamaya ve
gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda, yaşadığımız dünyanın enerji ihtiyacını sağlıklı ve
temiz kaynaklarla karşılamayı ve güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güneş enerjisinin
avantajlarını ve faydalarını tanıtacak projeler geliştireceğiz.
Daha fazla çalışarak, sektörün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmayı sürdüreceğiz. Sürdürülebilir büyüme anlayışı çerçevesinde sürekli kendimizi
geliştirmeye devam ediyoruz. Yenilikçi ve verimlilik
esaslı ürün geliştirme amacıyla yol alıyoruz. Müşteri
beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların güzel sonuçlarını
görmek bizler için gerçekten memnuniyet verici. CW
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Enerji ailesi olarak hızla büyümeye ve çalışmaya devam edeceğiz.
Hangi sosyal sorumluluk projelerine destek
vermektesiniz?
Yaşadığımız toplumla bütünleşmeyi önceleyen, değerlerin yaşatıldığı, insana ve doğaya saygılı bir anlayışa göre ‘gelecek odaklı’ sosyal sorumluluk
anlayışına sahibiz. Kültür sanattan spora, eğitimden
sağlığa kadar her alanda ‘ortak fayda’ ve ‘toplumsal
gelişimi’ esas alıyoruz. Geleceğe sürdürülebilir bir
dünya ve çevre bırakma amacımız doğrultusunda
toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmeye önem
veriyor ve tüm sosyal sorumluluk çalışmalarını bu
anlayışla hayata geçiriyoruz.
Bu kapsamda; TSK Mehmetçik Vakfı’na bağış, Antalya Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri 664. 665. ve
666. Güreş Ağalığı, Sokak Hayvanları Bakımevi (SOHAYKO) GES kurulumu, Sakarya Kaynarca ilçesi
Esenbel İlköğretim Okulu’na spor tesisi sponsorluğu,
Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Sempozyumu sponsorluğu, Denizli Bozkurt Belediyesi 1. Yenilenebilir
Enerji Şenliği sponsorluğu, Avrupalı Mühendislik ve
Teknoloji Fakültesi öğrencilerine eğitim sponsorluğu, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencilerine eğitim, Ankara
Gölbaşı Hacılar İlköğretim öğrencilerine forma ve
spor malzemeleri sponsorluğu, Antalya Elmalı Kışla
Köyü’ne tarımsal kalkınmaya destek ve ekolojik denge kapsamında yeşile yatırım, Elmalı MYO Elektrik
Elektronik bölümü öğrencilerine uygulamalı eğitim,
Denizli Teknoloji ve Bilim Koleji öğrencilerine eğitim, PV Cycle ( PV Geri Dönüşüm ) Derneği’ne üyelik
gibi sosyal sorumluluk çalışmalarımız vardır. FD

ENERJİ-YORUM

FD

Covid -19 Gölgesinde
Elektrik Piyasalarında
Son Durum
Elektrik talebi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre
%11 gibi çok sert bir düşüş yaşasa da temmuz ve ağustos aylarında sırasıyla
%1 düşüş ve ardından %4 oranlarında hızlı bir toparlanma evresine girdi.

Analiz ve Ticari
Stratejiler Müdürü
esezer@outlook.com

020 yılının ilk 3 çeyreğini tamamladık. Elektrik Piyasası dinamikleri açısından, geçen yıla kıyasla Covid-19 etkisiyle daralan ekonomi ve değişen yaşam şekilleri nedeniyle oldukça hareketli bir yıl
geçirdik. Bunun bir sonucu olarak da elektrik talebindeki daralma kaçınılmaz oldu. 2020 yılı ilk 9 ayına baktığımızda, enerji üretiminde, hidrolik santraller tarafında yaşanan düşüş ve BOTAŞ’ın bu dönemde elektrik
üretim santralleri için doğal gaz tarifesinde temmuz ayına kadar değişikliğe gitmemesi, serbest piyasa elektrik fiyatları (PTF) üzerinde 2019 yılına göre yukarı yönlü bir ivme oluşturdu. Sonuç olarak, 2020 yılı ilk 9 ay
PTF ortalaması yaklaşık 270 TL/MWh civarında kaydedildi. 2019 yılında
bu rakam 249 TL/MWh idi.

2

Elektrik Talebinde Çöküş Sonrası Toparlanma Sürüyor
2020 yılının ilk 9 ayında, 2019 yılının aynı dönemine göre elektrik talebinin yaklaşık %1,8 mertebesinde bir düşüş kaydettiği görülüyor. Yaşanan bu kırılganlığın temelinde özellikle mart – mayıs arasında sokağa
çıkma yasağı ve ekonomik kapanma ile birlikte elektrik talebinde %11’e
kadar ulaşan düşüş temel etken olarak gözüküyor. Pandemi süreci ile birlikte ülkemizin iktisadi faaliyet kollarında yaşanan zayıflamanın hem
imalat tarafında hem de tüketim alışkanlıkları üzerinde olumsuz bir yansıması oldu. Öte yandan, mevsimsel koşulların ve özellikle kış aylarının
geçtiğimiz senelere kıyasla görece daha sıcak geçmesi de elektrik talebi
üzerindeki düşüşü destekleyen bir başka faktör oldu.
Elektrik talebindeki gelişmeleri ilgili çeyrekler bazında incelediğimizde
bu savların tutarlı olduğu gözüküyor. 2020 yılı ilk çeyreğinde yaklaşık
74,1 TWh gerçekleşen elektrik talebi, 2019 yılı ilk çeyreğinde 71,8 TWh
seviyesinde idi. Pandeminin daha kendini ülkemizde belli etmeye yeni
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başladığı bu dönemle geçen sene arasında neredeyse
%2 civarında bir artış yaşanmış.

2020 yılında, ilk dokuz aylık
toplam elektrik talebinin yaklaşık
%31’i HES üretiminden
karşılanırken, bu oran 2019 yılı
itibariyle %34’lere kadar
yükselmişti.
Elektrik talebi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki
senenin aynı dönemine göre %11 gibi çok sert bir
düşüş yaşasa da temmuz ve ağustos aylarında sırasıyla %1 düşüş ve ardından %4 oranlarında hızlı bir
toparlanma evresine girdi. Eylül ayı elektrik talebi
ise geçen seneye göre %7 daha yukarıda gidiyor. Buradaki hızlı yükselişi pandemi döneminde geciken
siparişler ile ihracatın artmasının sanayi kapasite
faktörü üzerindeki olumlu etkisi olarak yorumlanabilir. Ancak bunu TÜİK’in rakamları açıklamasından
sonra daha net anlayacağız.
2020 yılı son çeyreği için elektrik talebinin yönünü kestirmek çok mümkün değil. Ancak uzun dönemli meteoroloji haritaları (tutarlılığına her zaman
şüpheyle yaklaşsam da), kasım ve aralık aylarında,
özellikle Türkiye’nin kuzey kesimlerinin geçtiğimiz
senelere göre mevsim normallerinin üzerinde bir
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sıcaklık yaşayacağını gösteriyor. Bundan daha önemlisi ise devam eden pandemi süreci ile birlikte ekonominin tekrar kapanıp kapanmayacağının netlik
kazanmaması belirsizliğe ayrı bir katman olarak
ekleniyor.
HES’ten Elektrik Üretimi Düşüyor
Bu sene, mevsim normallerinin üzerinde seyreden
yağış miktarına rağmen hem baraj hem de akarsu tipi hidrolik santrallerinden enerji üretimi, geçen sene
gerçekleşen üretim rakamlarının altında kaldı.
Barajlı HES üretimi, 2020 yılı ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %12’lik bir azalışla
53,5 TWh’ten, 47,2 TWh’e geriledi. Benzer bir şekilde akarsu tipi HES’lerin enerji üretimi de %10 oranında bir düşüşle 18,4 TWh olarak gerçekleşti. Daha
çarpıcı bir rakam vereyim. 2020 yılında, ilk dokuz
aylık toplam elektrik talebinin yaklaşık %31’i HES
üretiminden karşılanırken, bu oran 2019 yılı itibariyle %34’lere kadar yükselmişti. Yaşanan bu düşüş,
serbest piyasa elektrik fiyatlarının geçen seneye kıyasla yüksek seyretmesinde önemli bir rol oynadı.
Rüzgâr santrallerinden elektrik üretimi de ilk dokuz ayda bir önceki seneye göre %8 oranında bir artışla 17,1 TWh’ten, 18,5 TWh’e geldi. Bu gelişme de
dikkate alındığında biokütle, jeotermal ve güneş
santrallerinden enerji üretimi hariç sadece rüzgâr ve
hidrolik santralleri, Türkiye elektrik talebinin neredeyse %39’unu karşılamış oldu.

Yakıt Maliyetleri
2020 yılı ilk 6 ayındaki elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarife değişimleri, 2019 yılına benzer bir şekilde sakin geçti. Burada artan döviz kuruna rağmen
deyim yerindeyse çakılan Brent Petrol fiyatlarının tarifedeki değişiklik motivasyonunu tetiklememesinde
önemli olduğu gözüküyor. Bu bağlamda, BOTAŞ

Döviz kurundaki hızlı yükselişinin
ardı kesilemezse düşük petrol
fiyatlarına rağmen BOTAŞ doğal
gaz tarifesinde yukarı yönlü bir
revizyon yapmak durumunda
kalabilir.
elektrik üretim amaçlı gaz tarifesinde ilk altı ayda
herhangi bir değişikliğe gitmedi ve elektrik santralleri için tarifesini 1600 TL/’000 Sm3 seviyesinde tuttu. Ancak temmuz ayında, elektrik üretim amaçlı
gaz tarifesinde %12,5 oranında bir artışa giderek tarifeyi 1400 TL/’000 Sm3’e düşürürken, ağustos ve
eylül ayında tarifede bu seviyeleri korudu ve herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bu indirim kararının
haricinde doğal gaz santralleri özelinde aylık asgari
çekiş yükümlülüklerini tamamlamaları halinde ay
içinde çekecekleri ilave gazı 1260 TL/’000Sm3’ten
satacağını bildirdi.
Buna paralel olarak, BOTAŞ’ın doğal gaz tarifesi
üzerinde etkisi olan Brent Petrol fiyatları ise mart,
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nisan ve mayıs aylarında sırasıyla ortalama 33
USD/varil, 23 USD/varil ve 31 USD/varil seviyelerine kadar indi. Brent’in ilk 9 ay ortalama fiyatı ise
42 USD/varil civarında seyretti. Küresel ölçekte seyreden pandeminin etkisiyle petrol talebindeki hızlı
düşüşü fiyatların bir süreliğine tekrardan 60
USD/varil seviyelerine tekrar ulaşmasına imkan tanımasa da Türkiye ölçeğinde konunun başka bir boyutu daha önem arz ediyor. O da 7,8 seviyelerine
ulaşan dolar/TL kuru. Döviz kurundaki hızlı yükselişinin ardı kesilemezse, düşük petrol fiyatlarına rağmen BOTAŞ doğal gaz tarifesinde yukarı yönlü bir
revizyon yapmak durumunda kalabilir.
Son Sözler...
2020 yılına her ne kadar yüksek elektrik talebi ile
başlamış olsak da yılın ilk çeyreğinin sonlarında kendisini gösteren Covid-19 etkisiyle elektrik talebinde
hiç olmadığı kadar yüksek bir düşüş yaşadık. Doğal
gaz santralleri açısından oldukça karamsar bir hava
oluşsa da temmuz itibariyle talebin toparlanması ve
PTF’de yaşanan artışla birlikte doğal gaz santralleri
tekrardan üretime başladı. Ancak yılın geri kalanı
için pandemide seyrin ne olacağı ve ekonomileri nasıl etkileyeceği hala net olarak kestirilemiyor. Ben
her ne kadar ekonomilerin tekrardan kapatılmasının
oldukça zor olduğunu düşünsem de yine birlikte yaşayıp birlikte göreceğiz gibi duruyor. FD
Kaynak: TEİAŞ İstatistikleri, BOTAŞ ve Dünya Bankası Emtia Raporu.
Not: Bu yazıda anlatılanlar yazarın kişisel görüşleri olup çalıştığı
ve bağlı olduğu kurumlarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

VERGİ-YORUM

FD

Yeni Bir Müessese:
Kanun Yolundan Vazgeçme
Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf
veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde,
İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek, verilen yargı kararının niteliğine göre
vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edecektir.

Y

Partner, Head of Tax
KPMG Turkey
serdikler@kpmg.com
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eni Vergi sistemimizde re’sen, ikmalen ve idarece yapılan vergi tarhiyatları ile kesilen vergi cezalarına ilişkin ihbarnamelerin tebliğ
edilmesini müteakip mükellefler sahip oldukları yasal hakları çerçevesinde çeşitli mekanizmaları kullanabilmektedir.
Bunlardan, uzlaşma ve cezada indirim müesseseleri yargılama sürecine
gerek kalmaksızın durumun çözümlenmesini sağlayan idari mekanizmalar iken mükellefler bu tarhiyat ve cezalara dava açmak suretiyle ihtilafın
yargı birimlerince çözümlenmesi yoluna da gidebilmektedir.
Söz konusu tarhiyat ve cezaların mükelleflerce yargı denetimine götürülmesi anayasal ve kanuni bir hak olup, verilecek yargı kararına göre
İdarece işlem yapılması da yine anayasal ve kanuni bir gerekliliktir.
Vergi davalarının esas olarak görüldüğü mahkemeler vergi mahkemeleri olmakla birlikte Türk Vergi Yargısı üç kademeden oluşmaktadır.
1. Kademe: Vergi Mahkemesi
2. Kademe: Bölge İdare Mahkemesi (İstinaf)
3. Kademe: Danıştay (Temyiz)
Vergi yargımızdaki kanun yolları ise vergi mahkemelerinin kararlarına
karşı başvurulacak mercileri ifade etmekte olup olağan ve olağanüstü kanun yolları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Olağan kanun yolları aşağıda sayılmış olup başvurulması halinde mahkemenin vermiş olduğu kararların kesinleşmesini önlemektedir.
• İstinaf
• Temyiz
Olağanüstü kanun yolları ise aşağıdaki gibi olup mahkemenin vermiş
olduğu kesinleşmiş hükümlere karşı başvurulan kanun yollarını ifade
etmektedir.
• Kanun yararına temyiz
• Yargılamanın yenilenmesi
Yukarıda belirtildiği üzere, vergi yargımızda istinaf ve temyiz yolu açık

olan kararlar, bu kararlara karşı söz konusu olağan
kanun yollarının taraflarca kullanılması hâlinde kesin olma mahiyetini taşımamaktadır. Aynı zamanda
yargılama süreci devam etmekte ve yargı mercilerince verilen kararlara göre nihai halini almaktadır.

Bir yargı kararının kanun yolundan
vazgeçme kapsamında olması için;
“vergi/ceza ihbarnamesine karşı
süresinde açılan dava sonucu verilen
karar olması. Vergi mahkemesince
verilen karara karşı istinaf veya
bölge idare mahkemesince verilen
karara karşı temyiz yolunun açık
olması. Kararın danıştayın bozma
kararı üzerine verilmemiş olması”
şartlarını birlikte taşıması
gerekmektedir.
Vergi yargımızdaki dava sayısının artması, yargılama süreçlerinin uzamasına ve bunlara bağlı olarak
mahkemelerin iş yüklerinin artmasına neden olmaktadır. Bugün gelinen noktada, yargılama sürecinin
sonuçlanmasını beklemeksizin tarhiyat ve cezalara
ilişkin uyuşmazlıkların yargılama aşamasında da

çözümlenmesini ve böylece İdare ile mükellefler arasında tarhiyat ve cezalara ilişkin çözüm ve uyumu
her aşamaya yaymayı sağlayacak bir müesseseye ihtiyaç duyulmuştur.
Bu anlamda, idare ile mükellefler arasında vergi
ve cezalara ilişkin olarak ortaya çıkan ihtilafların
yargı aşamasında da mükelleflerin tercihlerine bağlı
olarak sonlandırılması; yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması ile uyuşmazlık konusu vergi ve cezaların müessese kapsamında tahakkuku ve
tahsilinin sağlanması amacıyla
5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanunla, Vergi
Usul Kanununun 379. maddesi, başlığıyla birlikte
yeniden düzenlenmek suretiyle vergi sistemimizde
1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere
“Kanun yolundan vazgeçme” müessesesi ihdas edilmiştir.
Kanun Yolundan Vazgeçme Kapsamındaki
Kararlar
Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan
davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu
açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen
temyiz yolu açık kararlar (Danıştayın bozma kararı
üzerine verilen kararlar hariç) kanun yolundan vazgeçme kapsamındadır.
Dolayısıyla bir yargı kararının kanun yolundan
vazgeçme kapsamında olması için;
1. Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan
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dava sonucu verilen karar olması,
2. Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf
veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı
temyiz yolunun açık olması,
3. Kararın danıştayın bozma kararı üzerine verilmemiş olması
şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.
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Kanun Yolundan Vazgeçilmesi Haline Tahakkuk
Edecek Vergi ve/veya Cezalar
Kanun yolundan vazgeçilmesi halinde, tahakkuk
edecek vergi ve/veya cezaların hesaplanmasında
istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararı
dikkate alınacaktır.
Örneğin; vergi mahkemesince verilen karara karşı
bölge idare mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmuş ve bunun üzerine bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık olan karara karşı
kanun yolundan vazgeçilmiş olması halinde, kaldırılan ve/veya tasdik edilen vergi ve/veya ceza tutarı
üzerinden tahakkuk edecek vergi ve cezaların hesaplanmasında, vergi mahkemesince verilen karar değil
bölge idare mahkemesince verilen karar esas alınacaktır.
Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde, istinaf veya
temyiz yolu kullanılmayan yargı kararına göre;
• Konusu sadece vergi olan davalarda, bu verginin
kaldırılması durumunda verginin %60’ı tahakkuk
edecek, verginin kalan %40’ı terkin edilecek, bu verginin tasdik edilmesi durumunda ise verginin tamamı tahakkuk edecek,
• Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının kaldırılması durumunda, verginin %60’ı tahakkuk edecek, verginin kalan %40’ı ve vergi ziyaı cezasının
tamamı terkin edilecek,
• Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının tasdik
edilmesi durumunda, verginin tamamı ve vergi ziyaı
cezasının %75’i tahakkuk edecek, vergi ziyaı cezasının kalan %25’i terkin edilecek,

VERGİ-YORUM
• Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan
veya Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde yazılı
kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması durumunda, bu cezaların %25’i
tahakkuk edecek, kalan %75’i terkin edilecek, bu
kapsamdaki cezaların tasdik edilmesi hâlinde ise cezaların %75’i tahakkuk edecek, kalan %25’i terkin
edilecektir.
Yargı mercilerince vergi ve/veya cezaların kısmen
tasdik edilmesi kısmen kaldırılması durumunda da
vergi ve/veya cezalar, tasdik edilen ve kaldırılan kısmına göre yukarıda yer verilen oranlarda tahakkuk
edeceğinden tahakkuk edecek kısımlar dışında kalan
tutarlar terkin edilecektir.
Ödeme ve Süresinde Ödemeye Bağlı Olarak
Yapılacak İndirim
Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk
eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay
içinde ödenir. Tahakkuk eden tutarların vadesinde
ödenmemesi kanun yolundan vazgeçilmediği anlamına gelmeyecektir. Vadesinde ödenmeyen tutarlar
için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Tahakkuk eden vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme
ilişkin normal vade tarihinden kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe
kadar gecikme faizi hesaplanır (VUK 112/3-c).

FD

Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk
eden vergi ve cezaların %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bir ay içinde tamamen ödenmesi şartıyla vergi ve ceza tutarından %20 oranında
indirim yapılır. Bu durumda, gecikme faizi verginin
indirimden sonra kalan %80’lik kısmı üzerinden hesaplanır.
Örneğin; bir mükellef hakkında 2019/Eylül dönemine ilişkin yapılan vergi incelemesi sonucu düzenlenen rapora istinaden vergi dairesince; 100.000 TL
re’sen KDV tarh edilmiş, 100.000 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve buna ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi
tebliğ edilmiştir.
Mükellef bu ihbarnameye karşı süresinde vergi
mahkemesi nezdinde dava açmıştır.
Yapılan yargılama sonucunda vergi mahkemesi tarafından istinaf yolu açık olmak üzere; verginin
50.000 TL ve bu vergiye bağlı vergi ziyaı cezasının
50.000 TL tutarındaki kısımlarının tasdik edilmesi,
vergi ve cezanın kalan kısımlarının ise kaldırılması
yönünde karar verilmiştir.
Buna ilişkin mahkeme kararı; İdareye 25/9/2020
tarihinde, mükellefe ise 6/10/2020’de tebliğ edilmiştir.
Mükellefin 30 günlük istinaf süresi, kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren başladığından
5/11/2020 tarihine kadar kanun yolundan vazgeçme kapsamında başvurunun yapılması şartıyla kanun yolundan vazgeçmeye ilişkin hükümlerden
yararlanabilecektir.
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FD
Vergi

Vergi Ziyaı Cezası

Süresinde dava açılan vergi / ceza
İhbarnamesi tutarı

100.000

100.000

Yargı kararına istinaden TASDİK edilen tutar

50.000

50.000

Yargı kararına istinaden KALDIRILAN tutar

50.000

50.000

Tasdik edilen tutardan

50.000

37.500

Kaldırılan tutardan

30.000

0

Terkin edilen tutar

20.000

62.500

Tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde
ödenmesi halinde %20 indirim

6.000

7.500

74.000

30.000

Kanun Yolundan Vazgeçilmesi Halinde

Kanun Yolundan Vazgeçilmesi Halinde ve
süresinde ödeme yapılması halinde ödenecek
Mükellef 2/11/2020 tarihinde kanun yolundan
vazgeçme kapsamında Vergi Dairesine başvurmuştur.
Mükellef kanun yolundan vazgeçme dilekçesini
2/11/2020 tarihinde verdiğinden bu tarih tahakkuk tarihi olacaktır. Tahakkuk eden tutarların
maddeye göre 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda son ödeme tarihi 2/12/2020 olacaktır.
Vergi Usul Kanununun 112. maddesine göre,
KDV’nin normal vade tarihi olan 26/10/2019 tarihinden kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih olan 2/11/2020 tarihine kadar vergi
tutarları üzerinden gecikme faizi hesaplanacaktır.
Mükellefin ödeme süresinin son günü olan
2/12/2020 tarihine kadar; vergi, vergi ziyaı cezası
ve gecikme faizini birlikte ödemesi halinde; yargı
kararına istinaden kaldırılan vergi ile tasdik edilen
vergi ziyaı cezası (tasdik edilen vergi hariç) %20
oranında indirim uygulanacaktır. Bu durumda,
ödenecek toplam tutarı yukarıdaki tabloda görebilirsiniz.
Bu kapsamda, 104.000 TL (74.000 TL vergi ve
30.000 TL vergi ziyaı cezası) ile 74.000 TL vergi
üzerinden hesaplanacak gecikme faizi süresi için-
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de ödenerek ihtilaf sonlandırılmış olacaktır.
Diğer taraftan, mükellefin vadesinde ödeme
yapmaması, kanun yolundan vazgeçilmediği anlamına gelmeyecektir. Bu durumda ödemeye bağlı
indirim imkanından yararlanılamayacak ve 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre vade tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanacaktır.
Değerlendirmemiz
Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan
davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde, İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek,
verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edecektir. Bu
şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların
vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim uygulanacaktır.
Düzenleme bu haliyle, “Vergi Affı” kanunları olarak nitelendirilen; 6111, 6736 ve 7143 sayılı Kanunların “kesinleşmemiş vergi alacakları”nın
yapılandırılmasına ilişkin hükümlerine benzer nitelikte olan bir sürekli yapılandırma düzenlemesi
olarak tanımlanabilir. FD

Y ENİ D Ü N YA N I N
YE N İ EĞİ T İM M O DE L İ
Covid-19 salgını, eğitim alanında da dijitalleşmenin
hızlanarak hayatımıza girmesini sağladı. Nisan ayı
başında durdurulan eğitimle birlikte dünya genelinde
1,5 milyar öğrenci bu durumdan etkilendi.
Türk Eğitim Derneği, Kadir Has Üniversitesi, İTÜ ETA
Vakfı Doğa Koleji ve Cambly Türkiye sizlerle
dijitalleşmenin eğitim sistemi üzerindeki etkilerini,
pandemi sonrası ortaya çıkan online eğitim sistemini,
eğitimin geleceğini ve yeni yaklaşımları paylaştı.

DOSYA

ONLINE EĞİTİM

FD

DOSYA

Salgın sürecinde
eğitimin dönüşümü
S. SELÇUK PEHLİVANOĞLU

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı

O

cak ayında Çin’in Wuhan eyaletinde başlayan Covid-19 kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılarak küresel bir salgına dönüştü. Eğitim sistemlerini de etkisi altına alan
salgın nedeniyle nisan ayının başında okul öncesinden yükseköğretime 194 ülkede okullar kapatıldı ve yaklaşık 1,5 milyar öğrenci
bu durumdan etkilendi. Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde
okul öncesinden yükseköğretime kadar yüz yüze eğitime ara verildi
ve küresel olarak ilk kez karşılaştığımız bu durum eğitim sistemlerini kriz durumuna geçirdi. Okulların yeniden açılmasına yönelik
planlar yapılırken hem salgının gidişatının belirsizliğini koruması
hem de yeni bir kriz ihtimaline karşı hazırlıklı olmak amacıyla pek
çok farklı senaryo üzerinde durulmaya başlandı.
Dünya salgından önce de teknolojiyi konuşuyordu. Covid-19’un
eğitim sistemimizi kısa sürede nasıl dönüştürdüğünü konuşmaya
başlamadan önce, dünyanın eğitim gündeminde salgından önce ne
vardı hatırlamakta fayda var. Nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka, robot ve paylaşım ekonomisi gibi ileri teknolojileri odağına alan Endüstri 4.0 ve bu teknolojik yenilikleri insanlık yararına
kullanarak toplumun refahını artırmak amacıyla insan merkezli bir
toplum yaratma çabasına dayanan Toplum 5.0 eğitim sistemlerinin
geleceği ile ilgili tartışmaların başrolünde olan kavramlardı. Eğitim
otoriteleri bu dijital dönüşümün gerektirdiği beceri setlerini tanımlayıp ilgili becerilerin öğretim programlarına nasıl entegre edileceğine ilişkin planlamalar yapmaya devam ederken tüm eğitim
sistemleri aniden kendini teknolojiye muhtaç buldu. Yüz yüze eğitimin tüm dünyada kesintiye uğramasıyla uzaktan öğretim araçları
devreye girdi, öğretmenlerin ve öğrencilerin dijital yeterlikleri daha
önce hiç olmadığı kadar önemli hale geldi.
Peki farklı ülkelerin eğitim sistemleri bu kriz durumuyla nasıl başa çıktı? Ülkeler öncelikle öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için çok hızlı bir biçimde tedbirler almak ve çeşitli
uzaktan öğrenme uygulamalarını hayata geçirmek durumunda kal-
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dı. Bazı ülkeler hali hazırda uygulamakta oldukları
hem okulların teknolojik imkânlarla donatılmasını
hem de öğrencilerin dijital yeterliklerini geliştirmeyi
odağa alan eğitim reformları sayesinde uzaktan eğitim sürecini etkili bir şekilde yönetirken bazı ülkeler
başta erişim problemleri ve hazır bulunuşluklarının
yeterli olmaması sebebiyle kendilerini kaosun eşiğinde buldu. Pek çok ülkede teknolojik araçlara erişimi
olmayan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine dâhil
olabilmesi için radyo, televizyon gibi geleneksel iletişim araçları devreye sokuldu. Benzer şekilde
Türkiye’de de geleneksel iletişim araçları ve internet
araçları bir arada kullanıldı. Uzaktan öğrenme süreci, ulusal uzaktan öğrenme platformu Eğitim Bilişim
Ağı (EBA) ve televizyon kanalları aracılığıyla sürdürülmeye çalışıldı. Tüm dünyada hem öğretmenler
hem de öğrenciler, eğitimin geleceği kurgusunda zorunluluk olarak görülen, başta dijital yeterlik ve teknoloji okuryazarlığı gibi becerileri farklı düzeylerde
de olsa deneyimlemiş oldu.
Bir çocuğun evi dışında, başka hiçbir ortamın çocuğun sağlığı ve refahı üzerinde okulu kadar etkisi
yoktur. Öte yandan da öğrencilerin yüz yüze eğitim
alabilmelerinin, fiziksel olarak bir arada bulunabil-
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melerinin ne denli gerekli olduğu gerçeğiyle yüzleşmiş olduk. Yüz yüze okul ortamı sadece eğitim öğretim sağlamaz; aynı zamanda çocuğun dil
gelişimini, sosyal ve duygusal gelişimini destekler,
öğrenme için güvenli bir ortam yaratır, fiziksel aktiviteye imkan sağlar, pek çok ülkede öğrencilerin sağlıklı beslenme ihtiyaçları dahi okulda karşılanır.
Dolayısıyla okulların kapalı kalması çocukların sadece akademik kazanımlarını değil sosyal, duygusal ve
davranışsal sağlıklarını ve hatta uzun vadede ekonomik refahlarını olumsuz etkiler. Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Covid-19
nedeniyle yaklaşık 6,8 milyon öğrencinin okulu terk
edeceği, öğrenmeye göre uyarlanmış eğitim sürelerinin ciddi anlamda düşeceği, bireylerin çalışma hayatları süresince yıllık ortalama 355$ ile 1.408$
arası gelir kaybı yaşayacağı tahmin ediliyor. Okulların kapalı olmasının dezavantajları sadece bunlarla
da sınırlı değil: Öğrenciler ve ailelerinde ruhsal sorunlar, öğrencilerin sosyal izolasyonunun ve hareketsizliklerinin artması, çalışan ebeveynler için çocuk
bakımında zorluklar, çocuklara yönelik şiddet, ihmal
ve istismarın artması gibi istenmeyen pek çok sonuç
da toplumsal sağlığı en az virüs kadar tehdit ediyor.
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Eğitim eşitsizlikleri uzaktan eğitim sürecinde orantısız bir şekilde derinleşmeye devam ediyor. Düşük
gelirli, göçmen ve engeli olan öğrenciler gibi dezavantajlı öğrencileri düşündüğümüzde yüz yüze eğitimin eksikliğinin yaşanan sorunlarda çarpan etkisi
gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu öğrencilerin uzaktan
eğitime erişim olasılıkları çok daha düşük ve temel
gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için okul destekli kilit kaynaklara daha çok ihtiyaçları var. Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre öğrencilerin yaklaşık yüzde 60’ının çevrimiçi içeriklere ulaşamadığını biliyoruz. Ancak bu öğrencilerin EBA
TV’ye erişimlerinin olup olmadığını, EBA TV üzerinden sunulan içeriklerin farklı sınıf seviyelerinde öğrenmeyi ne ölçüde destekleyebildiğini, öğrenciler
tarafından ne ölçüde izlendiğini, ebeveynlerin çocuklarına ne ölçüde öğrenme desteği sağlayabildiğini bilmiyoruz. Nihayetinde emin olduğumuz durum
şu ki; var olan eğitim eşitsizlikleri uzaktan eğitim sürecinde orantısız bir şekilde derinleşmeye devam
ediyor.
Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini alamaz.
Öğrencilerin yüz yüze eğitimden mahrum kalmasının sonuçları, okulların gerekli tedbirler ve planlamalar dâhilinde açılmasını bir noktada toplumsal
zorunluluk haline getiriyor. Bu durumu ve ülkelerindeki salgının seyrini dikkate alan Çin, Almanya,
Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç gibi ülkeler
mayıs başı itibarıyla okullarını öncelikli gruplar belirleyerek, seyreltilmiş sınıflarla ve sosyal mesafe ku-
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rallarıyla yeniden açmaya başladı. Eylül ayı itibariyle
ise İngiltere, Almanya, Rusya, Fransa, Norveç gibi ülkeler tüm öğrencileri için okula dönüşün planlamalarını hayata geçirmeye başladı. Bu süreçte pek çok
siyasi lider ve eğitimden sorumlu yönetici uzaktan
eğitimin yüz yüze eğitimin yerini alamayacağına ve
okulları yeniden faaliyete geçirmenin "ulusal bir öncelik" olması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Örneğin; İngiltere Başbakanı Boris Johnson eylül
ayından sonra okulları kapalı tutmanın "sosyal açıdan tahammül edilemez, ekonomik açıdan sürdürülemez ve ahlaki açıdan savunulamaz" olduğunu ifade
ederek yüz yüze eğitimin önemini oldukça çarpıcı bir
şekilde özetledi.

Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Covid-19
nedeniyle yaklaşık 6,8 milyon
öğrencinin okulu terk edeceği,
öğrenmeye göre uyarlanmış
eğitim sürelerinin ciddi anlamda
düşeceği, bireylerin çalışma
hayatları süresince yıllık ortalama
355$ ile 1.408$ arası gelir kaybı
yaşayacağı tahmin ediliyor.
Tüm dünyayla birlikte kendimizi içinde bulduğumuz bu krizin bir nesil kaybına dönüşmemesi için ülkemizde de tüm çocuklarımızın okullarına ve
öğretmenlerine bir an önce kavuşabilmesini sağlamalıyız. Ancak bunu yaparken öncelikle çocuklarımızın sağlığını ve yaşamlarını korumak ile
geleceklerini korumak arasındaki hassas dengeyi gözetmeliyiz. Bu aşamada öğrencilerin tamamı ile yüz
yüze eğitime başlanamadığı için toptancı bir kararla
okulları hiç açmayarak öğrencileri “yoklukta eşitlemek”ten vazgeçmek önemli bir başlangıç olabilir.
Şartların uygun olduğu yerlerde yüz yüze eğitime
başlamak, daha sonra telafi için enerjimizi yüz yüze
eğitim veremediğimiz gruplara yoğunlaştırmayı sağlayarak sistem üzerinde biriken yükü hafifletecektir.
Eğitimin Geleceği
Salgının seyri belirsiz ve eski normale dönmek neredeyse imkânsız. Salgının seyrine bağlı olarak gelecek olan “yeni normal” dönemde okullarda öğrenme
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ortamının uzaktan öğrenme araç, yöntem ve içeriklerinin de dahil edildiği yeni bir biçime evrilip evrilmeyeceği büyük ölçüde bu süreçteki deneyimlerden
elde edilecek verilere ve çıkarılacak derslere göre şekillenecek. Covid-19 salgını okulun sağladığı fiziksel
alanın öneminin yanı sıra eğitimin gerçekleştiği tek
yerin okul olmadığı gerçeğini de gün yüzüne çıkardı.
Eğitim sistemleri Covid-19 krizine uzaktan eğitim ile
acil durum müdahalesinde bulunurken, aslında bir
yandan da sistemin iyileşmesi, esnekliği ve yeniden
yapılandırılması için geleceğe dönük tohumlar atıldı.
Bugün uzaktan eğitim ile öğrencilerin okul dışında
da öğrenmelerini sağlamak ve sürdürmek için alınan
kararlar ve yapılan yatırımların, öğrenmenin gerçekleştiği mekân ve zamanı okulda ve okul dışında olmak üzere harmanlayacağı bir normal oluşturması
bekleniyor. Ülkeler yeni bir kriz ihtimaline karşı hazırlıklı olabilmek için eğitimin her zaman her yerde
olabilmesi esnekliğini de göz önünde bulundurarak
yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimi harmanlama
planları yapmaya başladı.
Yeni normalde karma veya hibrid öğrenme öğretimde uzunca bir süre kalıcı olabilir. Covid-19’un eğitim sistemlerini kısa sürede dönüştürmesiyle birlikte
en çok duyduğumuz kavramlardan biri “karma öğrenme” oldu. Uluslararası kaynaklarda “blended,
mixed ve hybrid learning” olarak geçen karma öğrenme en basit haliyle yüz yüze öğrenme ile çevrimiçi öğrenme deneyiminin bir bileşimi olarak
tanımlanabilir. Karma öğrenmenin temel amacı,

FD

teknolojinin ve dijital kaynakların faydalarını en üst
düzeye çıkarmak, öğretimin öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaşmasını sağlamak ve sınıf etkileşimini
teşvik etmektir. Bu yaklaşım hem yüz yüze hem de
e-öğrenme ortamlarının en etkili öğelerini birleştirmesi bakımından her iki yaklaşımın tekil halinden
üstün yönler sunmaktadır. Bir yandan e-öğrenme ortamında zaman ve mekân bağımsız çalışabilme ve
kendi hızında ilerleme fırsatı sunarken diğer yandan
yüz yüze öğrenme ortamında öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen etkileşimleri ile karşılıklı öğrenme
olanağı sağlar.
Dijital beceriler ve yetkinlikler kalıcı olarak eğitim
öğretimin ayrılmaz bir parçası olacak. Salgının beraberinde getirdiği bu zorunlu dönüşümle birlikte
yakın gelecek için eğitim sistemlerinin önceliklendirmesi gereken becerilerin de çerçevesi netleşmiş oldu.
Geleceğin eğitimi bizden dijital dünyada varlık gösterebilen, teknolojiyi başta eğitim süreçleri olmak
üzere hayatı kolaylaştırmak ve sorun çözmek için
kullanabilen, doğru bilgiye ulaşma yollarını çeşitlendirebilen, kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu
alabilen bireyler istiyor. Benzer kriz olasılıklarının
gelecekte her zaman var olacağından hareketle böylesi kaygan bir zeminde hem öğretmenlerimizin hem
de öğrencilerimizin dijital yetkinliklerini geliştirerek
onlara yeni yetkinlikler kazandırmamız gerektiği ise
dünyanın içinde bulunduğu bu dijital dönüşüm yolculuğunda çıkardığımız en önemli ders olarak karşımızda duruyor. FD
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Eğitimde dijitalleşme ile
daha çok öğrenciye
ulaşıyoruz
PROF. DR. SONDAN DURUKANOĞLU FEYİZ
Kadir Has Üniversitesi Rektörü
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ünümüzde eğitim alanında kullanılan dijital araçlar artık
hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Bu dijital araçlarla
dünyanın bir diğer ucundan dersler almak da mümkün,
elektronik kaynaklarla evimizin konforunda araştırma yapmak, tez
ve makale yazmak da mümkün. Eğitim teknolojileri, diğer teknolojik altyapılarla birlikte çok hızlı gelişiyor. Bizler de yükseköğrenimde çok uzun yıllardır, bu gelişmelere paralel olarak
öğrencilerimize en uygun ve kapsamlı fırsatları sunmaya çalışıyoruz. Benim A.B.D.’de doktoraya başladığım yıllarda, bir üniversite
kütüphanesinin kitap sayısı çok önemli bir referanstı, oysa günümüzde elektronik kitaplar ve kaynaklar sayesinde dünyanın en iyi
kütüphaneleri aslında parmaklarımızın ucunda sanal ortamda yer
alıyor. Türkiye’deki üniversitelerin bilgi merkezleri de A.B.D.’deki
muadillerinden asla aşağı kalmıyor.
Bununla birlikte akademik anlamda küresel işbirliklerinin de geliştirilmesi çok daha kolaylaştı. Dünyanın farklı noktalarında üniversitelerin birlikte araştırma yapma, ortak eğitim programları
geliştirme ve yayın yapma oranları da arttı. Bu anlamda bence dijitalleşme, eğitimi çok daha erişilebilir ve demokratik bir hale getiriyor; dünyanın farklı noktalarındaki bilim insanlarının iş
birliklerini artırıyor. Yani, öğrencilerimizi alanının en iyi bilim insanları ile bir araya getirmek için o bilim insanını fiziksel olarak
Türkiye’ye getirme zorunluluğu ortadan kalktı. Örneğin; MIT veya
Harvard’daki bir bilim insanı çok kolay bir şekilde bizim öğrencilerimize de ders verebilir olacak.
Pandemi süreci, tüm öğretim üyelerindeki online platformlara
karşı olan direnci de kırdı ve güzel olan şey, bu tüm dünyada böyle
oldu. Bunu çok önemsiyorum. Bu kırılan direnç sayesinde tüm bilim insanları bilime, mühendisliğe, sanata, kültüre ilgi duyan ve
ücra köşelerde bulunan gençlere ulaşabilir oldu. Bu müthiş bir şey.
Tüm öğrencilerin ufkunu açabilmek için bundan daha güzel bir olanak ben görmüyorum. Bugünün sorunu, bu olanağı en verimli şe-
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kilde ne kadar kullanabileceğimizdir. Bu başarıldığında, yani bilgi paylaşımını eğitim süreçlerindeki
her seviyeden en üst seviyedeki araştırmalara kadar
gerçekleştirdiğimizde, emin olun her türlü alandaki
sorunları çok daha hızlı çözüyor olacağız. Merkezi
hükümetler mutlaka bu ortamı sağlayacak politikalar geliştirmeli.
Online Eğitimde Fırsatlar ve Olanaklar
Kadir Has Üniversitesi olarak biz de uzun süredir,
kampüste örgün eğitimi dijital eğitim araçları ile destekliyoruz. SPARKS adını taşıyan akademik kayıt ve
bilgi sisteminden Moodle altyapısını taşıyan KHAS
Learn adlı öğretim yönetim sistemimize kadar pek
çok dijital eğitim aracını birlikte kullanıyoruz. KHAS
Learn ile ders materyallerini elektronik ortamda sunduk, öğrenci-öğretim üyesi iletişimini kolaylaştırdık
ve ders faaliyetlerini elektronik ortamda tasarlayıp,
gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde online eğitimin
öneminin daha ön plana çıkmasıyla bu altyapımızı
hızlıca geliştirdik. KHAS Learn sistemimize, eğitim
alanı için özel tasarlanmış video konferans uygulamalarını entegre ettik. Tüm fakültelerimize ve bölümlerimize, ihtiyaçlarına en uygun aracı eğitim
süreçlerine katma imkanı sunuyoruz.
Pandemi dönemi, yükseköğretimde bir takım kısıtlamalar getirmekle birlikte bizlere pek çok da fırsat
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sundu. Uzaktan eğitim tabii ki, pek çok açıdan örgün
eğitimin yerini alamaz. Sınıfta yüz yüze ders vermenin, laboratuvarda ve atölyede omuz omuza çalışmanın, birlikte proje üretmenin yeri ayrı. Ancak
öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin sağlığını
koruyarak, onları kapalı bir mekanda bir araya getirmeden, sanal olarak buluşturmak da mümkün. Yeni dijital eğitim teknolojilerinin sağladığı interaktif
araçlarla derslerimizi, öğrencilerimizle etkileşim halinde gerçekleştiriyoruz.

Çekirdek Program olarak adlandırılan ilk yılda üniversitemizin
farklı bölümlerine, farklı beceriler
ve donanımlarla gelen öğrenciler
ortak düzenlenen derslerde
beşerî bilimler, doğa bilimleri, sanat ve sosyal bilimlerden çeşitli
problem ve araştırma alanlarına
odaklanıyor.
Biz geçtiğimiz dönem bunu başarıyla deneyimleme şansına sahip olduk. Bu güz döneminde öğrencilerimize randevu sistemi ile öğretim üyeleri ile
buluşma olanağını sağlayacağız. Amacımız, uygulamalı derslerimizde online platformların sağlayacağı
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tüm olanakların yanında, yüz yüze görüşmeyi de
mümkün kılmak ve bunu sınırlı sayıda tutmak. Güz
dönemi zor geçecek, grip ve diğer kış hastalıklarını
en yoğun yaşayacağımız bir dönem olacak. Böylesi
zor bir dönemde tümüyle karma eğitime geçmek öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye
atmakla eşdeğer olurdu. Her ne kadar tüm hazırlıklarımızı karma eğitim için yapmış olsak da, artan vaka sayıları ve bizim dışımızda gelişen koşullar güz
döneminde de online eğitim kararını almamıza neden oldu. Gündelik hayatta “her şeyden önce sağlık
cümlesi” sanırım gerçek anlamını bu pandemi döneminde buldu ve biz de “her şeyden önce sağlık” diyoruz.
Kadir Has Üniversitesi olarak bu konuda reflekslerimiz çok hızlı. 11 Mart’ta Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesinden hemen sonra bahar tatilimizi öne
çekerek üniversiteyi tatil etmiştik. Bu aksiyonumuzdan hemen sonra, ilkbahar döneminde ihtiyaç duyulacak online eğitim altyapısının gerekli kapasiteye
çıkartılması konusunda çok hızlı harekete geçtik ve
çok başarılı bir dönem geçirdik. Geçen ilkbahar döneminde edindiğimiz deneyimleri de geliştirerek
2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemine hazırlandık. Bu dönemde biraz önce ifade ettiğim gibi
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özellikle uygulama ağırlıklı derslerde sınırlı da olsa
yüz yüze görüşmelere olanak verecek şekilde programımızı yaptık. Öğrencilerimiz kampüsün tüm olanaklarından randevu sistemi ile faydalanabilecekler.
Yani kampüsümüzde tamamen bir kapatma olmayacak.
Yükseköğretimde Bambaşka Bir Yaklaşım:
KHAS Yeni Eğitim Modeli
Öte yandan Kadir Has Üniversitesi olarak, 20192020 akademik yılında uygulamaya aldığımız “Yeni
Eğitim Modeli” ile Türkiye’de bir ilke ve dünyada örnek bir modele imza atmıştık. Geçtiğimiz yıl
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde ElektrikElektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinde başlayan yeni
eğitim modeli, 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi olmak
üzere 3 fakültede 12 bölümle devam ediyor.
Üniversite-sanayi işbirliği örneği olarak sektörlerin
önemli Ar-Ge uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan
yeni eğitim modelimizle, geleneksel müfredatı ortadan kaldırdık ve tamamen özgün bir eğitim sistemi
sunuyoruz. Bu yeni modelimizde odağımıza öğren-
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cilerimizi yerleştirdik. Bu yıl, bu yeni eğitim modelini uyguladığımız ikinci yıl olacak. Günümüzde üniversite, öğrencinin evrensel değerlerle bezenip,
zamanın gerektirdiği tüm yetkinliklerle donatılıp, özgür bir bireye dönüştürüldüğü entelektüel bir yer olmalıdır. Sadece belli konularda uzmanlık eğitiminin
verildiği bir yer olması yeterli değildir. Bu vizyonla
geliştirdiğimiz “Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim
Modeli” ile bir tıkla ulaşılabilecek bilgileri beyinlere
yüklemek yerine, tüm akademik konuları birer projeye yönelik ve projeye uyarlanmış modüller içerisinde işliyoruz.
Her öğrencimizin bir dünya vatandaşı olarak üniversite eğitimini tamamlamasını amaçlıyoruz. Öğrencinin etkin katılımının kişisel deneyimler ve
gözlemlerle sağlandığı ve öğretim üyelerinin ‘öğreten’ olmak yerine birer ‘mentor’ rolü üstlendiği yeni
modelimizle zamanın ve genç neslin ruhuna uygun,
geleceğin dünyasına şekil ve yön verecek, dünyanın
her yerinde çalışabilecek nitelikli insanlar yetiştiriyoruz.
Bu hedefle üniversite içerisinde büyük bir değişime imza attık ve tüm birinci sınıflarımızı, kendilerine bu yetkinlikleri kazandıracak “Çekirdek
Program”a dahil ettik. Çekirdek Program olarak adlandırılan ilk yılda üniversitemizin farklı bölümlerine, farklı beceriler ve donanımlarla gelen öğrenciler
ortak düzenlenen derslerde beşerî bilimler, doğa bilimleri, sanat ve sosyal bilimlerden çeşitli problem
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ve araştırma alanlarına odaklanıyor. Derslerde geleneksel ders verme ve değerlendirme yöntemlerinin
yerine öğrencilerin topluma, dünyaya ve insanlığın
durumuna dair farklı meselelere yönelik ilgi ve meraklarını bireysel ve ortak çalışmaya dayalı projelerle
geliştirmelerini amaçlıyoruz. Bu program içindeki
hiçbir derste geleneksel yazılı sınavlar yok. Öğrencinin belli yetkinliklerini kazanıp, kazanmadığını yazılı sınavlarla ölçmenin imkanı yok. Bu nedenle
öğrencileri, yazdıkları makalelerle, yaptıkları sunumları ile, yaptıkları forum tartışmalarıyla, tamamladıkları projelerle değerlendirmeye dayalı bir sistem
geliştirdik. Bu programdan geçen ilk öğrencilerimizin program sonunda edindikleri yetkinliklerden çok
mutluyuz.
Öğrenciler 2. sınıftan itibaren ise proje tabanlı bir
eğitim modeline geçerek her dönem en az 2 proje
hazırlıyorlar. Her bir proje için öğrencinin hem bir
akademik “mentor”u, hem de sektörün önemli temsilcilerinde çalışan sektörel “mentor”u bulunuyor.
Çekirdek programımızdan geçtiğimiz yıl yetişen ilk
öğrenci grubu ile bu yıl proje tabanlı uzmanlık eğitimine başlıyoruz. Çekirdek Programda olduğu gibi
proje tabanlı eğitimimizin de çıktılarını ölçeceğimiz
bir model geliştiriyoruz. İlk yıl ve sonraki yıl uygulamalarımızı çıktıları ile birlikte yayınlayacağımız bilimsel makalelerimizin hazırlıklarını da yapıyoruz.
Bu yayınlarla yeni eğitim modelimizi dünya literatürüne kazandırmış olacağız.

Öğrenciler 2. sınıftan itibaren ise
proje tabanlı bir eğitim modeline
geçerek her dönem en az 2 proje
hazırlıyorlar. Her bir proje için
öğrencinin hem bir akademik
“mentor”u, hem de sektörün
önemli temsilcilerinde çalışan
sektörel “mentor”u bulunuyor.
Ayrıca Yeni Eğitim Modelimiz kapsamında, pandemi dönemi süreci boyunca online projelere ağırlık
vereceğiz. Pandemi döneminin kısıtlamalarını ve fırsatlarını online projelerle ele alarak, her bölümümüzün çalışma alanları kapsamında öğrencilerimize
sunacağız. FD
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Dijitalleşme,
tüm kuşaklar üzerinde
etkili oldu
SERHAT ÖZEREN

İtü Eta Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı

K

oronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan ve kimsenin hazırlıklı olmadığı pandemi sürecini başlattı. Bu süreçte
birçok sektör ve kurum, faaliyetlerine uzaktan devam ederken dijitalleşme daha da önem kazandı. Dijital altyapısı güçlü olan
kurumlar, bu sınavı başarıyla geçerken, dijital çağa ayak uyduramayan, teknik donanımı yetersiz olan kurumlar sınıfta kaldı. Pandemi sebebiyle toplum olarak tüm alışkanlıklarımız sil baştan
değişti. Evde kaldığımız süre boyunca teknoloji, insanlığın imdadına yetişerek tüm rutinlerimizi online ortamda sürdürmemize olanak sağladı, bizlere büyük bir kolaylık ve konfor alanı yarattı.
Online ortamda çalıştık, çocuklarımızın eğitimi devam etti, alışveriş
yaptık.
Eğitim-öğretim sisteminin temelinde öğreten ile öğreneni aynı
ortamda bulundurarak, bilginin akışını sağlamanın esas olduğu aşikardır. Bu temel değer ve ana fikirden hiçbir şey kaybetmemekle
birlikte, zaman içerisinde farklı etkenlerle evrilmiş ve gelişim göstermiştir. Bu gelişimi; nüfus artışı olarak değerlendirmek yerinde
olacaktır. Aynı zamanda, temel eğitim ve okuma yazma oranının
iyileştirilmesine yönelik çalışmaları, istihdamda donanımlı personel
seçiciliğinin ön plana çıkması gibi etkenleri de tetiklemiştir.
Teknolojinin sağladığı imkanlar ve bunun yanında eğitimde teknolojinin daha çok kullanılmaya başlanması, eğitim sistemine derinlik kazandırmış, yaygınlaşmasını kolaylaştırmış, bireyselleştirip
zamansız hale getirerek çok boyutluluğa taşımıştır. Adına “dijitalleşme etkisi” diyebileceğimiz bu teknoloji dönüşümünü ve kavramlarını şöyle açmaya çalışayım:
Örgün eğitim, eğitim sisteminin temelini oluşturur. Tüm öğretmenler ve öğrenciler, oluşturulacak ders programlarını işlemek üzere, belirli gün ve saatlerde, bu iş için uygun donanımın olduğu
ortamlarda, yani okullarda bir araya gelirler.
Toplumun ihtiyaç duyduğu tüm temel akademik, sosyolojik, ahlaki, kültürel, sosyal ve insani bilgiler yüz yüze eğitim sırasında
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Dijitalleşmenin etkisiyle
öğrencilerin hem görsel, hem
işitsel ve hem de kinestetik
olarak algılarına hitap eden bilgi
yağmuru altında, “öğrenme”leri
de hız kazanıyor.
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verilir. Öğrencilerin bir arada bulunarak toplum içinde yaşamayı öğrenmeleri; akran öğrenmesi, kurallara uyum gibi birçok açıdan olmazsa olmaz yönteme
her zaman ihtiyaç olacaktır.
Dijitalleşmenin etkisiyle eğitim sisteminin örgün
temelleri üzerine katma değerler oluşturduğunu da
göz ardı etmemek lazım. Zira daha önce sınıftaki bir
tahtaya, öğretmenin yazdığı ya da çizdiği bir şekil,
duvardaki bir harita, getirilen bir kitaptaki resim ile
konu pekiştirilmeye çalışılırken, bugün için örneğin
bir hücrenin yapısı, Mısır Piramitleri ile geometri anlatımı ya da Anıtkabir’in ziyareti, dijital ortamın imkanları sayesinde mümkün hale gelebiliyor. Bu
sayede öğrencilerin hem görsel, hem işitsel ve hem
de kinestetik olarak algılarına hitap eden bilgi yağmuru altında, “öğrenme”leri de hız kazanıyor. Bu da
öğrencilerin merakları ya da ilgileri olan konulara
doğru derinleşmelerine hem imkan hem de zaman
kazandırmıştır.
Öğreten ve öğrenenin, dijital ortamda bir araya
gelmesi ise “online eğitim” olarak anılıyor. Öğretenin
canlı ve etkileşimli olarak öğrenen ile bir araya gelmesine senkron online eğitim deniliyor. Uzun yıllardır özellikle üniversitelerin belirli bölümlerinde
kullanılmakta olan bu yöntem, pandemi döneminde haftalık ders programının neredeyse tamamında
önemli bir rol oynamaya başladı.

Öğreten ve öğrenenin, dijital ortamda bir araya gelmesi “online
eğitim” olarak anılıyor. Öğretenin
canlı ve etkileşimli olarak öğrenen ile bir araya gelmesine senkron online eğitim deniliyor.
Öğrenenin, eğitim içeriğine ya da
öğretenin videolarına kendi belirlediği zamanlarda ulaşması ise
asenkron online eğitim modelidir.
Öğrenenin, eğitim içeriğine ya da öğretenin videolarına kendi belirlediği zamanlarda ulaşması ise
asenkron online eğitim modelidir. Dikkat edilirse online eğitimde de eğitim sisteminin temeli değişmemekte, sadece bulunulan ortam ve zamanlama
değişiklik göstermektedir.
Adına “kendi kendine öğrenme” denen model ise
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öğrenenin ilgi duyduğu ya da eksikliğini hissettiği
alanlarda kendisine derinlik katabileceği bir modeldir ki; diğerlerinden farklı olarak, sadece öğrenenin
motivasyonu ile doğru orantılı sonuçlar verir.
Yaşadığımız bu dijital çağ, kuşaklar üzerinde ciddi
etki yaratmıştır. 2000 yılı ve sonrasında doğan ve
“Dijital Yerliler” olarak da adlandırılan Z Kuşağı ve
2010 sonrasında dünyaya gelen Alfa kuşağı, teknoloji ile adeta iç içe büyümektedirler.
Verdikleri temel eğitim sistemini sağlam kurgulayan, bununla yetinmeyip teknolojiyle yoğrulan bu
kuşaklara ve dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek katma değerli yöntemleri de uygulayan eğitim öğretim kurumlarının ön plana çıkacağı
bir dönem bizi bekliyor.
Pandeminin etkisiyle bu yapının önemi artmış durumdadır. Eğitim ve öğretime öncülük eden İTÜ ETA
Vakfı Doğa Koleji, örgün eğitimin üstüne, öğretmen
– öğrenci etkileşimlerini okul – ev, senkron – asenkron, zamanlı – zamansız düzlemlere yaymayı başararak, adeta eğitimde rol model olmuştur.
Okulumuzda, öğretmenin okulda ve sınıfında anlattığı dersler aynı anda o sınıfta fiziki olarak bulunanların yanında evlerinde bulunan öğrenciler
tarafından da interaktif olarak takip edilerek, ders,
konu, etüt ve sınav denemeleri plana göre eksiksiz
olarak yürütülmektedir. İdeal olan sınıf ortamında
eğitimin geçici olarak yapılamamasından öğrencilerin asgari düzeyde etkilenmeleri için eğitim, öğretim,
ölçme ve değerlendirme, rehberlik hizmetleri, veli
görüşmeleri, online kurslar ve etkinlikler gibi birçok
konuda yeni yöntemler geliştirilerek uygulamaya
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başlanmıştır.
Eğitimde dijitalleşmenin artık geri dönülemez bir
yolculuk olduğunu hepimiz anlamış bulunuyoruz.
Teknolojinin sunduğu olanaklar ve İTÜ ETA Vakfı
Doğa Koleji’nin güçlü alt yapısıyla 2020-2021 eğitim
öğretim yılı hizmet içi eğitimlerimizi bizler de online
gerçekleştirdik. Velilerimizle ve öğretmenlerimizle
online toplantılar yaptık. Bu yıl eğitimde daha güçlü
daha heyecanlı çok daha başarılı olacağız. Bilişim alt
yapımız; akademik kadromuzun hazır bulunurluğu
ve programlaması; öğretmenlerimizin de özveri ve
emekleri, uzaktan eğitim sürecini başarı ile yönetmemizi sağladı.
Öğrencilerimizin motivasyon kaybı yaşamaması
için eğitim faaliyetlerimize kesintisiz devam ettik.
Okullarından uzak kalsalar da derslerinden, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrı kalmadılar. Bu
süreçte, öğrencilerimizin okullarıyla aralarındaki bağın güçlü kalmasını sağladık. Öğrencilerin uzaktan
eğitim süresince tek kaybının, “arkadaşları ve öğretmenleriyle bir arada olamamak”tan ileri gitmemesi,
sadece Doğa Koleji değil, tüm öğrencilerimiz için temennimdir.
Doğanın çalışkan arıları, 2019-2020 yılı online eğitim süresince “Doğa’m Evimde” online eğitim programımızda 557 milyon 714 bin dakika eğitim
alırken, 30 milyon 833 bin adet içeriğe ulaştı ve 5
milyon 480 bin adet test çözdü.
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Günde ortalama 7 bin öğretmenimiz, uzaktan
eğitim platformumuzda aktif eğitim verdi. Öncelikle
öğrencinin uzaktan eğitime katılabilmesi için uygun
koşulları sağlamak ailelerin birincil görevidir. Bunun
yanı sıra çocuğun ortamını bir sınıf ortamı gibi düzenlemek, dikkatini tamamen eğitime verebileceği
bir alan oluşturabilmek önemlidir. Eğitimin, okul ve
sınıf ortamında yapılmasına alışık olan öğrencilerin
ev ortamında derslere katılıp sorumluluklarını yerine
getirebilmiş olmaları büyük bir başarıdır. Bu sebeple
aileler çocuklarını bu özveri için mutlaka tebrik etmeliler. Bu tebrik, çocukların motivasyonlarını artırıp daha verimli olmalarını sağlayacaktır. Biz de İTÜ
ETA Vakfı Doğa Koleji olarak öğrencilerimizle uzaktan eğitim başarı belgesi paylaştık. Eğitim takvimimizde yer alan etkinlikleri online olarak
düzenleyerek öğrencilerimizin uzaktan eğitimde sadece ders içeriklerine ulaşmasını değil, sosyal ve
sportif faaliyetlerde bulunmalarına da önem verdik.
13. t-MBA Zirvesi, Satranç Turnuvaları, Veli Seminerleri, Kariyer Günleri, t-MBA Digital Youth Summit,
Uzay Çağı Sunumu ve Uzay Sergisi, Kız Kardeşim
Sosyal Sorumluluk Projesi ile Doğa’ya özgü birçok
geleneksel etkinliğimizi online olarak düzenledik.
Öğretmen eğitimleri ve veli toplantılarını aksatmadan online olarak düzenledik. Bilişim Haftası’nda
teknolojiye dair önemli bilgilerin paylaşıldığı ve sektörün önde gelen isimlerini ağırladığımız online bir
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canlı yayın programı gerçekleştirdik. Öğrencilerimizi
canlı yayınlarımızda yazarlarla buluşturduk.
51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda derece alan öğrencilerimiz, proje sunumlarını online olarak yaptı.
2020 – 2021 eğitim öğretim yılı ise, Türkiye genelindeki tüm Doğa Koleji kampüslerimizde 17 Ağustos
itibariyle başladı. Okullarımızdaki tüm sınıflarımız,
mevcut akıllı tahtalarımızın yanında ilave teknoloji
ürünleriyle donatıldı. Tüm sınıf şubelerimiz için birer senkron uzaktan eğitim sınıfı tahsis edildi. Güvenli Fiber optik alt yapısına sahip olan tüm
okullarımızın band genişlikleri, 10 ila 25 kat arttırıldı. Eğitim içeriklerimiz gözden geçirilerek bir kısmı
yenilendi, kitaplarımızın dijital uyumluluğu arttırıldı.
Tüm okullarımızda, yaz dönemi itibarıyla ders
programları hazırlandı. Sınav gruplarımızda (8. ve
12. sınıflar) okuyan öğrencilerimiz okullarımızda fiilen ya da diledikleri yerden, diğer tüm sınıflarımız
ise tamamen uzaktan eğitimle derslerine başladılar.
30’ar dakikalık dersler, bilfiil öğretmenlerimizin
okullarımızdaki kendi sınıflarını kullanmak suretiyle,
kampüslerimizde işlenirken, eş zamanlı (senkron)
olarak o sınıftaki öğrencilerimizin derse katılımları
sağlandı.
Öğretmenlerimiz, sanki öğrencilerimiz sınıftaymış
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gibi işledikleri derslerinde, öğrenciye söz verme,
akıllı tahtada işlem yaptırma, birden fazla öğrenciyle
ortak çalışma yaptırma, kitap okuma, video izleme,
test çözme gibi birçok uygulamayı rahatlıkla yapabiliyorlar. Sınav gruplarında yapılan deneme sınavlarında, okula gelen öğrencilerimiz basılı kitapçıklar
üzerinden, evlerinde olanlar ise online olarak aynı
anda ve aynı sınava katılabiliyorlar.
Dijital eğitimde ailelerin desteği de yadsınamaz bir
gerçektir. Uzaktan eğitim faaliyetlerimizde velilerimiz önemli bir rol oynadı. Okul öncesi ve ilkokul
öğrencilerimiz, ders saatlerini takip etmekte zorlanabilir. Takip noktasında ebeveynlerin çocuklarına
destek olmaları ve yol gösterici olmaları oldukça
önemli. Bu doğrultuda çocuklarını yönlendiren veli
sayımız günlük olarak 12 bini buldu.
Velilerimize gönderdiğimiz ev içi etkinlikler ve aktivitelerle bu süreci daha keyifli hale getirmeye
çalıştık. Canlı derslerde rehberlik derslerimizle öğrencilerimizi hem yönlendirdik hem de psikolojik
açıdan iyi oluşlarını sağladık.
Pandeminin er ya da geç sona ermesiyle hayatımız
normale dönecek olsa da eğitimin “yeni” normalinde, teknolojiyi çok daha iyi kullanan eğitimciler; değişimi yöneten ve ona ayak uyduran kurumlarla
birlikte geleceğimizi şekillendirecek öğrenciler yetiştirme yolculuklarına devam edeceklerdir. FD
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Ülkemizdeki İngilizce
yeterliliğini artırmayı
amaçlıyoruz
EMRE ŞİMDİ

Cambly Türkiye Ülke Müdürü

D

ijitalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte tüketici alışkanlıkları da önemli ölçüde değişti. Mobilitenin arttığı bir dünyada sadece iş ya da alışveriş değil eğitim de deyim
yerindeyse bir tık uzağımızda. Gerek mesleki eğitimleri gerekse dil
eğitimlerini bugün internet bağlantımızın, bilgisayarımızın ya da
telefonumuzun olduğu her yerden alabiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye’de ve dünyada pazardaki hacmi hızla büyüyen e-öğrenme, sunduğu fırsatlar dolayısıyla pazardaki yerini sağlamlaştırmaya devam
ediyor. E-öğrenmenin hızlı yükselişinin altında yatan etkenlere bakacak olursak; ilk olarak iş dünyasında e-öğrenme hem yöneticilere
hem de çalışanlara fırsat eşitliğinin yanı sıra ihtiyaç duyulan esnekliği sağlıyor. İkincisi e-öğrenme, öğrenmenin sosyal baskısını ortadan kaldırıyor. Üçüncüsü zayıf noktaları dikkate alıp, kullanıcıların
ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik sunulan eğitimi uyarlama imkânı sunuyor. Dördüncüsü ise e-öğrenme, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.
Rakamlar özelinde incelersek; son yıllarda e-öğrenme uygulamalarına yönelim ciddi oranda arttı. 2015 yılında yaklaşık 110 milyar
dolar olan küresel e-öğrenme pazarı 2019 yılında 200 milyar doları
aştı. Son yapılan araştırmalara göre ise pandeminin de dijital dönüşümü desteklemesiyle 2026 yılında pazar büyüklüğünün 2019
yılını neredeyse 2’ye katlaması bekleniyor.
Öte yandan Türkiye’de yapılan
araştırmalara göre e-öğrenme pazar büyüklüğü 2013-2018 yılları
arasında çift haneli büyürken,
Türkiye’de pazar büyüklüğünün
2023 yılının sonunda 200 milyon
dolara ulaşması bekleniyor. Bunun en önemli nedenleri arasında
online eğitimin kişiselleştirilebilir
olması, kullanıcılara zaman ka-
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Son yapılan araştırmalara
göre; pandeminin de dijital
dönüşümü desteklemesiyle
2026 yılında pazar
büyüklüğünün 2019 yılını
neredeyse 2’ye katlaması
bekleniyor.
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zandırması, global bilgi paylaşımını desteklemesi ve
sürekli kendini güncellemesi gibi önemli noktaları
gösterebiliriz. Ayrıca Türkiye özelinde baktığımızda
genç nüfusun yoğun olması, artan internet penetrasyonu, son yıllarda okul sayılarındaki yükseliş ve evden çalışma düzenine geçen şirket sayısındaki artış
ile birlikte çalışanların kendini geliştirmek için arayış
içerisinde olmaları da Türkiye açısından büyük bir
potansiyel olduğunu ortaya koyuyor.
Koronavirüs salgınının pandemi olarak ilan edilmesinin ardından okulların kapatılması hükümetlerin attığı ilk adımlardan biri oldu. Bu karar ile
çocukların büyük bir çoğunluğu pandemi döneminde uzaktan eğitime geçiş yaparken, ebeveynler de
e-eğitim özelinde hizmet veren şirketlere yöneldi. Diğer taraftan koronavirüs sadece ebeveynlerin ve çocukların değil, yetişkinlerin de çalışma şeklini ve
alışkanlarını değiştirdi. Bu süreçte evden çalışmaya
geçen bireylerin, kendine yatırım yapmak, vaktini
verimli şekilde değerlendirmek isteyen kişilerin tercihi de yine e-eğitimler oldu.
Söz konusu etkiyi kendi rakamlarımız özelinde de
aktarmam gerekirse; pandemi sürecinde Türkiye’deki mevcut kullanıcılarımızın Cambly kullanımında
artış oranı yüzde 21 olurken, salgın sürecinde yeni
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kullanıcılardan gelen organik trafiğimiz yüzde 25
arttı.

Cambly Kids ile çocuklar için de
fırsat eşitliği yaratmayı, büyük
şehirlerde yaşamayan, ana dili
İngilizce olan eğitmenlere ulaşamayan ya da okulda aldığı eğitimi
pratiğe dökmek isteyen çocuklara
ulaşmayı istiyoruz.
Normal şartlarda eğitimde dijitalleşme orta vadede ilerlerken pandeminin etkisi ile süreç hız kazandı.
Yapılan araştırmaların koronavirüs salgınının neden
olduğu e-öğrenme pazarının yükselişinin kalıcı olacağına işaret ediyor. Bizler de önümüzdeki yıllarda
yüz yüze eğitimlerin yanında online eğitimlerin de
daha ağırlık kazanacağı bir modelin giderek yaygınlaşmasını bekliyoruz. Bu dönemde yaşadığımız deneyimlerden ve alt yapımızın güçlü olmasından yola
çıkarak Türkiye’de eğitim sisteminin ileride online
olarak ilerleyeceğini öngörüyoruz.
Yapılan araştırmalar öğrencilerin ve çalışanların
online eğitim ile daha fazla bilgiye erişebildiğini ve
daha hızlı öğrenebildiğini ortaya koyuyor. Araştırma-
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lara göre e-öğrenme, daha fazla bilgi edinmek için
geleneksel bir sınıf ortamından yüzde 40-60 daha az
zaman gerektiriyor. Aynı zamanda kullanıcılar online
eğitim ile kendi öğrenme hızlarında eğitim alabiliyor; kendi seviyelerine göre eğitimi hızlandırıp yavaşlatabiliyor, anlamadığı bir konuyu geriye dönüp
tekrar okuyabiliyor ya da bildiği bir konuyu atlayabiliyor. Tüm bunlar e-öğrenme pazarındaki potansiyeli gözler önüne seriyor. Dolayısıyla günlük
yaşamdaki dijitalleşmeyle birlikte online eğitim pazarındaki dijitalleşmenin de artacağını söylemek
yanlış olmayacaktır. Bu artış ile şirketlerin öncelikleri, çalışanlarına ve müşterilerine sunduğu hizmetler de değişecek. Çocuklara online eğitim alanında
daha çok yatırım yapılacak ve çocuklar internet ile
daha küçük yaşta tanışacaklar. Ayrıca, online eğitimin artışı ile birlikte eğitim kurumlarının dijital alt
yapılarını geliştirmek için teknoloji şirketleri ile iş
birlikleri yapacağını düşünüyoruz. Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmesine imkân sunan, geleneksel
öğrenmeden uzak, daha kişiye özel ve daha esnek
bir eğitim sistemi ortaya çıkacak. Biz de Cambly olarak öğrencilerimize kendi programlarını yapabilecekleri, kişisel programlarına göre derslerini
planlayabilecekleri bir hizmet sunduğumuz için gelecekteki değişime çok daha hızlı ve kolay ayak uyduracağız.
Cambly olarak kullanıcılarımızın zamanını verimli
kılmak, dünyanın dört bir yanından insanlarla iletişim kurup fikir alışverişi yapmalarını sağlamak, ki-
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şisel gelişimlerine destek olmak istiyoruz. İngilizce
öğrenmek isteyen kişilere en iyi hizmeti sunmayı,
her yaştan bireye ulaşarak yaşam kalitelerini artırmayı, Türkiye’nin sosyo-ekonomik düzeyinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Cambly
Kids ile çocuklar için de fırsat eşitliği yaratmayı, büyük şehirlerde yaşamayan, ana dili İngilizce olan
eğitmenlere ulaşamayan ya da okulda aldığı eğitimi
pratiğe dökmek isteyen çocuklara ulaşmayı istiyoruz. Kullanıcılarımızın İngilizce eğitimine daha az
zaman ayırıp daha iyi bir öğrenme deneyimi yaşamalarını, trafikte kaybedilen zamanları, kurslarda
karşılaştıkları verimsizlikleri, belli ders saatleri gibi
zorlukları ortadan kaldırarak kullanıcılarımıza en
iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.
Türkiye, Dünya İngilizce Yeterlilik Endeksi'nde 100
ülke arasında 79'uncu sırada yer alıyor. Ülkemizdeki
İngilizce yeterliliğini artırmayı ve bu şekilde global
bilgi birikiminden yararlanılmasını daha çok üretim
ve ihracat yapılmasını, refah seviyesinin artmasını
amaçlıyoruz. Tüm bu hedeflerimiz doğrultusunda
Türkiye'nin endenkste daha üst sıralara yerleşmesine
katkıda bulunmak için programlarımızı sıklıkla güncellemeye devam ediyoruz. Başlangıç seviyesinden
orta ve ileri seviyeye uygun hazırladığımız ders programları ile, üyelerimizin planlı ve düzenli bir şekilde
İngilizcelerini geliştirmelerini, kariyerlerine ve hayatlarına katma değer katmayı amaçlıyoruz.

Türkiye’de yapılan araştırmalara
göre e-öğrenme pazar büyüklüğü
2013-2018 yılları arasında çift haneli büyürken, Türkiye’de pazar
büyüklüğünün 2023 yılının sonunda 200 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Bu kapsamda “Cambly ile İngilizce Öğren”
YouTube kanalında ücretsiz ders içerikleri paylaşırken, Spotify kanalımızda ise dinleme becerilerini geliştiriyoruz. Yine okurken hem eğlenip hem
öğrenebileceğiniz Cambly Blog’da ise İngilizce kendini tanıtmaktan özgeçmiş hazırlamaya birçok içerik
sunuyoruz. Aynı zamanda Covid-19 süresince tek geçim kaynağı Cambly’de çalışarak para kazanmak
olan, başka geçim kaynağı olmayan değerli eğitmen-
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lerimize desteğimizi de sürdürüyoruz. İlk kez uygulamayı deneyecekler için “ingilizce15” koduyla ücretsiz deneme dersi sağlıyoruz.
Cambly Türkiye olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını doğru anlamak ve onların talepleri doğrultusunda uygulamamızı geliştirmek için belirli
aralıklarla anket çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız
son anket çalışmasına göre kullanıcılarımızın neredeyse yarısı Türkiye’de ya da yurt dışında kursa gitmelerinin ardından Cambly'de karar kılmış. Ankete
katılan her 10 kullanıcımızdan 9'u ise Cambly’den
diğer yöntemlere göre daha etkili bir sonuç aldıklarını belirtmiş.
Yine anket çalışmamıza göre Cambly kullanıcılarının Cambly'yi tercih etmesinin en büyük sebebi ise
eğitmenlerin ana dilinin İngilizce olması, eğitmen
kalitesi ve çeşitliliği. Buna ek olarak Cambly'nin sunduğu teknolojik yenilikler ve kendini her zaman yenilemesini de yine bir avantaj olarak görüyorlar.
Yoğunlukla 26-35 yaş arasındaki kişilerden talep
alıyoruz. Bunu 21-25 yaş arası ve 36 yaş ve üzeri kullanıcılar takip ediyor. 36-45 yaş arası kitle, hayatta
belli hedeflerini gerçekleştirmiş olsa da; öğrenmenin
peşini bırakmadıklarını hem sosyal açıdan hem de
kariyerlerinde veya kişisel yaşamlarında kendilerine
sürekli yeni hedefler belirleyerek yenilikçi bir kitle
olarak Cambly'den yararlandıklarını görüyoruz. 26
yaş ve üzeri kullanıcılar en çok kariyer gelişimi, ki-
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şisel gelişim, kendilerine yatırım yapmak ve sosyalleşmek için İngilizce öğrenimini tercih ederken,
gençler ise akademik ve üniversite yaşamında başarılı olmanın yanı sıra yurt dışına taşınma hedefleri
doğrultusunda buna zemin hazırlamak adına İngilizcelerini geliştirmek için Cambly’yi kullanıyor.
Diğer taraftan uygulamamızı kadınların erkeklere
kıyasla daha çok tercih ettiğini görüyoruz. Orta-üst
seviye gelir düzeyindeki kişiler, IELTS veya TOEFL
sınavına, yurt dışında mülakata hazırlananlar/iş arayışında olanlar, iş yerinde İngilizce ihtiyacı olanlar,
iş için yurt dışı seyahati yapacak olanlar, motivasyon
arayan ve kendini geliştirme odağı olan kişiler uygulamamıza yoğun ilgi gösteriyor.
Bunun yanı sıra ebeveynler, küçük yaştan itibaren
çocuklarının dil gelişimine katkı sağlamak için
Cambly Kids’i tercih ediyor. Cambly Kids’te 4-15 yaş
arası çocuklar bu alanda uzman eğitmenlerle belli
bir müfredat eşliğinde, ebeveyn gözetiminde dersler
yapabiliyor.
Toparlayacak olursak; müşteri memnuniyeti bizler
için ilk sırada. Cambly olarak eğitmenlerimizin tamamı ana dilinin İngilizce ve eğitmen kalitesi/çeşitliliği çok yüksek. Ayrıca Cambly’nin teknolojik olarak
öğrencilere sağladığı faydaları da esnek olması, rezervasyon sisteminin ve derslerin kaydedilme özelliğinin bulunması, öğrencilerin geriye dönüp kendi
derslerini izleyebilmesi olarak sıralayabiliriz. FD
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RÖPORTAJ

DHL FREIGHT TÜRKİYE SATIŞ PAZARLAMA VE
MÜŞTERİ HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ ÇAĞLA MUTLUER

Hedefimiz “dijital bir dünyada
mükemmeli sunmak”
Saloodo! platformu şirketimizin dijitalleşme alanında attığı başarılı adımların en
önemlileri arasında yer alıyor. Nakliyecileri ve yük sahibi müşterileri uçtan uca dijital
bir platformda birleştiren Saloodo!, Ağustos ayı itibarıyla ülkemizde de devreye
alındı.

trateji 2025 ile hedeflerinin “dijital bir dünyada mükemmeli sunmak” olduğunu belirten
DHL Freight Türkiye Satış Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Direktörü ve Saloodo! Türkiye Satış
Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Sorumlusu Çağla
Mutluer, “bu strateji, bizim en iyi yaptığımız şeyin,
yani lojistiğin temelini güçlendirmeye odaklanmak
olarak belirlenmiştir” diyor. Lojistiği etkileyen en
önemli dört trendin; “Globalleşme, Dijitalleşme, ETicaret ve Sürdürülebilirlik” olduğunu ifade eden
Mutluer, Strateji 2025’in bu trendlere verdikleri bir
yanıt olduğunu belirtiyor.

S

Çağla Hanım öncelikle kısaca kendinizi ve DHL
Freight ile yollarınızın kesişme hikayesini anlatır
mısınız?
Yaklaşık 19 senedir lojistik sektöründe çalışıyorum. 1999 yılında ODTÜ Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra yazılım sektöründe 2 sene
kurumsal kaynak planlaması (ERP) üzerine çalışıp
tamamen tesadüf diyebileceğimiz bir şekilde lojistik
sektörüne adım attım. Benim için lojistik işi ucu sonu olmayan, sürekli kendini geliştirmem gereken bir
gündem oldu. Amerika menşeili uluslararası bir lojistik firmasında 12 sene çalıştıktan sonra DHL Freight’in Ankara ofisinde satış pazarlama ekibinin bir

parçası olarak çalışmaya başladım. 2017 yılından bu
yana da İstanbul merkez ofisimizde Satış Pazarlama
ve Müşteri Hizmetleri Direktörü olarak görevime devam etmekteyim ve 6 yıldır bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.
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Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik lojistik sektörünün önemli gündem maddelerinden. Şirketinizin bu konudaki politikalarından kısaca bahseder
misiniz?
Şirketimizin 2025 hedeflerinin en önemli parçaları; Dijitalleşme ve Go Green Projeleridir. Sürdürülebilir lojistik ve dijitalleşme çağımızın toplumsal
değişimler; ekonomik trendler ve çevre faktörlerinden dolayı olmazsa olmazı haline gelmiştir ve bu
gündemi yakalayarak mükemmeli sağlamaya devam
etmek en önemli hedefimizdir. DHL Freight, güncellenen TMS yazılımı, online takip sistemleri, müşteri
hizmetleri dijitalizasyonu, online sipariş programları
ve Go Green projeleri ile bu yarışın en ön sıralarında
yerini almaya başlamıştır.
Çalışanlarımız her gün tek bir ortak amaç ile birleşerek dünyayı bir araya getiriyor: İnsanları birleştirmek, yaşamları geliştirmek. Biz bunu herhangi bir
şekilde değil, sürdürebilir bir şekilde yapıyoruz.
Açıkçası sürdürebilirlik, çevrenin korunması veya
gönüllülükten çok daha fazlasıdır. Bu, iş dünyası ve
toplum için uzun vadeli değer yaratmakla ilgilidir.
Deutsche Post DHL Group olarak biz, bu taahhüdü
çok ciddiye alıyoruz. İşte bu yüzden sürdürebilirlik,
tercih edilen işveren, sağlayıcı ve yatırım olarak “insanları birleştirmek, yaşamları geliştirmek” misyonumuzun bir parçasıdır.
Grup şirketimiz Deutsche Post DHL Group, 2050
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yılı için oldukça iddialı bir hedef belirledi ve karbon
emisyon oranımızı tamamen 0’a indirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için öncelikle, 2025 yılına kadar karbon verimliliğimizi yüzde 50 oranında arttıracağız
ve satışlarımızın yüzde 50’den fazlasının “çevre dostu çözümlerden” oluşmasını sağlayacağız. Bu şekilde, müşterilerimizin tedarik zincirlerinin de daha
çevre dostu olmasını amaçlıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın yüzde 80’inin Go Green uzmanı sertifikası
alması; çevre ve iklimi koruma faaliyetlerimize dahil
olması da hedeflerimiz arasında. Buna, iş ortaklarımızı bir araya getirerek ormanlarımızı korumak için
her yıl bir milyon ağaç dikmek de dahildir.
Sürdürülebilirlik, bizim için sadece Go Green değil
aynı zamanda Go Help ve Go Teach programlarımızla da desteklediğimiz çok önemli bir önceliğimiz.
Gönüllülük esaslı projeler üretmek ve bu projelerde
yer almak, bizi biz yapan değerlerimiz arasında yer
alıyor. Dünya çapında her yıl gönüllülük esaslı yüzlerce proje üretiyor ve çalışanlarımızla birlikte daha
iyi bir geleceği herkese sunmak üzere çalışıyoruz.
Grup şirketimizin yeni markası Saloodo! platformu ise şirketimizin dijitalleşme alanında attığı en
büyük adımlardan ve başarılı yatırımlarından en
önemlileri arasında yer alıyor. Nakliyecileri ve yük
sahibi müşterileri uçtan uca dijital bir platformda
birleştiren yeni şirketimiz Saloodo!, Ağustos ayı itibarıyla ülkemizde de devreye alındı. Hem nakliye-
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cilere uygun yük bulma, hem de yük sahibi müşterilere aynı anda fiyat karşılaştırması ile en uygun teklifi değerlendirebilme imkânları sunması açısından
çok faydalı, sektörümüz adına değerli bir yatırım
oldu.
DHL Freight olarak “2020 Stratejisi” kapsamında tüm dünyada yatırımlar yaptınız. Şimdi ise
önünüzde “Strateji 2025” var. Bu doğrultudaki
hedefleriniz nelerdir?
Strateji 2025 ile bizim hedefimiz “dijital bir dünyada mükemmeli sunmak”. Bu strateji, bizim en iyi
yaptığımız şeyin, yani lojistiğin temelini güçlendirmeye odaklanmak olarak belirlenmiştir. Müşteri hizmetlerimizi geliştirmek ve süreçlerimizi sürekli
iyileştirmek için “özellikle dijitalleşme” fırsatlarını
hızlandırmak için bize bir çerçeve sağlıyor. Herhangi
bir stratejinin başarısı, anlaşılma, içselleştirme ve işte uygulanma yeteneğine bağlıdır. Bu nedenle, bizi
neyin güçlü kıldığına ve neyin zirvede kalmamıza
yardımcı olacağına dair ortak bir görüş sağlamak
için ön saf ve yönetim ekiplerimiz omuz omuza çalışıyor. Hepimiz, bu yeni konjonktürel dijitalleşme
ürünlerini geliştirerek ve yaygınlığını sağlayarak yolumuza devam ediyoruz.
Son yıllarda lojistiği etkileyen en önemli dört
trend, ileride sektörümüzü şekillendirecektir. Bu
trendler; Globalleşme, Dijitalleşme, E-Ticaret ve Sürdürülebilirlik. Strateji 2025, Deutsche Post DHL Group’un bu trendlere verdiği bir yanıttır. Şirket, temel
lojistik işlerinde kârlı ve uzun vadeli büyüme potan-
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siyelinden yararlanmak ve aynı zamanda tüm Grup
genelinde halihazırda devam olan dijital dönüşümü
hızlandırmak için bu eğilimleri temel alıyor.
Lojistik sektörünü dijital bir çözümle tek çatı
altında buluşturan Saloodo!’yu geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de faaliyete geçirdiniz. Saloodo!’dan
ve
müşteriler
için
sağladığı
avantajlardan bahseder misiniz?
Deutsche Post DHL Group iştiraki olarak 35'in üzerinde ülkede 30.000'den fazla gönderici ve 12.000'in
üzerinde nakliyeci tarafından kullanılan Saloodo!,
Ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de de kullanıma sunuldu. Nakliyecileri ve yük sahiplerini hem güvenli hem
de şeffaf gönderim sözleşmeleri ile dijital bir pazar
yerinde bir araya getirerek yük sahiplerini ve taşımacıları uçtan uca dijital bir çözümle tek çatı altında
buluşturan Saloodo! ile müşterilerimiz DHL’in davranış kurallarına göre doğrulanmış operatörlerden
uygun teklifler ve karşılamadan teslimata kadar canlı ulaşım güncellemeleri alıyor.
Saloodo!’ya hem yükleyici firmalar hem de nakliyeciler herhangi bir ücret ödemeden kaydolabiliyor.
Cep telefonu, tablet ya da dizüstü bilgisayar kullanılarak erişilebilen Saloodo! ile gönderi takibi, dijital
dokümantasyon ve ödeme için tek ve sezgisel bir
arayüz aracılığıyla müşterilerimizin günlük işlerini
daha basit hale getiriyoruz. Saloodo! üzerinden
müşterilerimiz hızlı ve kolay bir şekilde yük talepleri
için teklif alabiliyor veya teklif verebiliyor. Ayrıca
yükleyici firmalara Saloodo! ile tek bir sistem üzerinden birkaç farklı nakliyeciden teklif alma ve fiyat
karşılaştırması yapabilme imkânı sağlıyoruz. Böylece müşterilerimiz kendileri için en uygun teklife daha hızlı erişirken, günlük rutin işlerini de daha kolay
ve verimli hale getirebiliyor. Platformda müşterilerimiz istedikleri tarihlere, rotalara ve ulaşım tercihlerine bağlı olarak çeşitli teklifler arasından seçim
yapabildiği gibi tamamlanan tüm siparişlerinin belgelerine de doğrudan kontrol panelinden erişebiliyor. Kullanıcılarımız ayrıca, yükünün toplanması
sürecinden teslimatına kadar gerçek zamanlı durum
güncellemelerini Saloodo! üzerinden alıyor. Saloodo!’nun müşteri hizmetleri ile mesai saatleri içerisinde iletişime geçip siparişleri için destek
alabiliyorlar.
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Saloodo!, Türkiye harici hangi ülkelerde
kullanılıyor?
Saloodo! şu anda aktif olarak Avrupa’nın yanı sıra Ortadoğu ve Sahra Altı Afrika’da da kullanılan
bir platform. Toplamda 35’in üzerinde ülkede kullanılıyor. Özellikle yoğun kullandığı ülkelere örnek
vermem gerekirse Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri sayabiliriz. Türkiye’de platformun
hizmete açılması, ülkemizin Asya ve Avrupa’ya açılan bir köprü olma konumu itibarıyla, Saloodo! için
önemli bir kilometretaşıydı. Lojistiğin dijitalleşme
ve akıllı çözümler ile ilerleyişinin devam edeceğini
de düşünürsek, Saloodo! gelecekte de yatırımlarını
devam ettirerek farklı ülkelerde de yayılacak.
Şuan Türkiye’den Saloodo!’ya olan talep ne
durumda?
Saloodo!, dijital bir start-up şirketin esnekliği ile
Deutsche Post DHL Group’un yılları aşkın sektördeki tecrübesi, bilgi ve birikiminin bir araya gelmesiyle kuruldu. Sektörümüz yepyeni bir platformla,
kısa zaman önce tanıştı. Türkiye’ye ise giriş yapalı
henüz 2 ay olmasına rağmen sektörümüzdeki nakliyecilerden ve yük sahibi müşterilerden çok güzel,
olumlu geri dönümler aldık. Daha önce bu kalitede
bir işin benzeri, ülkemizde henüz gerçekleşmemişti
ve bu nedenle Saloodo! Türkiye için bir ilk oldu diyebiliriz. Şu anda sistemdeki kayıt sayılarımıza gö-
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re hedeflerimize paralel olarak ilerliyoruz. Platformun olumlu deneyimlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte talebin daha da artacağına ve kısa zamanda
çok sayıda daha nakliyecimizin bu platforma katılacağına, müşterilerin ise Saloodo! ile sipariş oluşturacağına inanıyoruz.
Pandemi döneminin lojistik sektörüne etkisi
nasıl oldu? Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Koronavirüs salgını, lojistik alanındaki dijitalleşmeyi daha da artırdı. Son aylarda, işimizi küresel
olarak daha da genişletmeyi başardık. Bu kısmen
hem göndericilerin hem de nakliye hizmeti sağlayıcılarının işlerini mümkün olan en hijyenik ve sorunsuz koşullarda yürütmelerini sağlayacak
çözümler aramış olmasından da kaynaklanıyor. Saloodo!, tüm nakliye süreci için optimal ve tamamen
dijital bir uçtan uca çözümü sunduğundan, şu anda
sorumlu şirketler için bir numaralı tercih konumundayız. Saloodo! üzerinden hem nakliyeciler
hem de müşteriler de tüm sipariş süreçlerini tamamen dijital bir ortamda gerçekleştiriyor. Buna ek
olarak tüm dökümantasyon ve faturalandırma sürecinin de platform üzerinden tamamen dijital bir
ortamda gerçekleşmesi de hem verimliliği arttırıyor
hem de gündelik işlerde büyük zaman tasarrufu
sağlıyor. FD
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GLASSHOUSE GENEL MÜDÜRÜ ALP BAĞRIAÇIK

Odağımız
Bilişim Teknolojileri Dönüşümü
Yapılan araştırmalar, buluta geçişi yavaşlatan ana problemin bilişim teknolojileri
organizasyonlarındaki insan kaynağı açığı olduğunu, bulut becerileri olan çalışan
bulmanın, örneğin yapay zeka veya machine learning becerisi olan çalışanları bulmak
kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. İşletmeler, bu insan kaynağını kendi bünyelerine
katmada ve tutmakta zorlandıkları için, bulut geçişlerinde bir
servis sağlayıcıya ihtiyaç duyuyor.

ek çatı altında hem on premise donanım hem
bulut çözümleri sağlayabilen, bunun yanı sıra
SAP ve Microsoft altyapı uygulamalarına destek verebilen bir hibrit bulut servis sağlayıcısı olan
GlassHouse, Türkiye’nin en büyük 1000 firmasının
500’üne dokunan ve 200’ün üzerinde kurumun bilişim teknolojileri altyapısına destek veren bir firmadır. GlassHouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık ile
GlassHouse’un dijitalleşme yolundaki işletmelere
tavsiyelerini, hibrit bulut teknolojisini ve bu teknolojinin geleceğini konuştuk.

T

GlassHouse olarak müşterilerinizin dijitalleşme
yolculuğuna destek oluyorsunuz. Öncelikle kısaca GlassHouse’un sektördeki yolculuğundan bahseder misiniz?
GlassHouse’u 2004 yılında kurduk ve bu tarih itibarıyla Türkiye’nin en önemli ulusal ve uluslararası
kuruluşlarına hizmet vermeye devam ediyoruz.
Uluslararası denetim ve tesciller sonucunda resmi
bir SAP Outsourcing Operations Partner ve Dell
Technologies Cloud Service Provider olarak operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl SAP alanında 20 yıllık tecrübesi bulunan CoretoEdge şirketini
satın aldık. Bu satın alma ile birlikte müşterilerimize
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bilişim altyapısı katmanında verdiğimiz hizmetlere
ek olarak, en kritik verilerini ürettikleri SAP katmanında da destek vermeye başladık.
Diğer yandan, HANA tabanlı uygulamaları işletmek ve sürdürmek için gerekli olan ‘SAP Certified in
SAP Hosting and HANA Operations Certification’ı
aldık. Bu sertifikayla birlikte dünya genelinde
S/4HANA altyapı dönüşümünü gerçekleştirecek yetkinliklere sahip şirketlerin yer aldığı SAP kataloğuna
girdik.
GlassHouse olarak, tek çatı altında hem on premise donanım hem bulut çözümleri sağlayabilen, bunun yanı sıra SAP ve Microsoft altyapı
uygulamalarına destek verebilen bir hibrit bulut servis sağlayıcısıyız.

Hibrit bulut teknolojisi, private
(özel) bulut tabanlı sistemlerle
public (genel) bulut tabanlı sistemleri bir araya getiren ve bu sistemlerin bir arada çalışmasını sağlayan
bulut tabanlı bir bilişim sistemidir.
Günümüzde dijitalleşme olmazsa olmazlardan.
Dijitalleşme yolundaki işletmeler hangi konulara
daha çok odaklanmalı?
Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte
hayatımızın her alanında dönüşüm yaşanıyor. Hızla
dijitale evrilen dünyada bu sürece ayak uydurmak
ve rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler bilişim teknolojisi yatırımlarına ağırlık vermeye başladı.
Biz dijitalleşmek isteyen işletmeleri İnsan Kaynakları
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Dönüşümü, Siber Güvenlik Dönüşümü, Uygulama
Dönüşümü ve son olarak Bilişim Teknolojileri (“BT”)
Altyapısı Dönüșümü olmak üzere dört bașlığa odaklanmaları konusunda uyarıyoruz. Dijital dönüşümün
uçtan uca olması gerektiğini düşünüyoruz.
GlassHouse olarak kurulduğumuz günden bu yana
Türkiye’nin en büyük 1000 firmasının 500’üne dokunan ve 200’ün üzerinde kurumun bilișim teknolojileri altyapısına destek veren bir firmayız.
Odağımız BT Dönüşümü. Müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerde, neredeyse her müşterimizin dijital dönüşüm ile ilgili projeleri olduğunu ve bu
dönüşümü hızlandırmak için baskı altında olduklarını görüyoruz. Bulut teknolojileri, şirketlerin BT dönüşümünü ekonomik bir şekilde hem mümkün
kılıyor hem de hızlandırıyor.
2017 yılından itibaren organik olarak yaptığımız
yatırım ve şirket satın almalarıyla birlikte müşterilerimizin buluta geçişine destek olacak yetkinlikleri
bünyemize dahil ettik. GlassHouse olarak, güçlü
mühendis kadromuz ve güçlü ekonomik alt yapımızla, teknoloji vizyonumuzla şirketlerin bilişim alt yapı
dönüşümlerine destek oluyoruz.
Hibrit bulut teknolojisi nedir ve avantajları nelerdir? GlassHouse olarak Hibrit Bulut konusuna
yaklaşımınız nasıl?
Geleneksel BT organizasyonlarında 3 veya 5 senelik periyotlar halinde sunucu, ağ cihazları ve veri depolama üniteleri satın alma süreçlerinden geçip
satın aldıkları donanım ve yazılımları kendi veri
merkezleri veya sistem odalarına kurarlardı. Bu modelde, BT organizasyonları için iyi tasarlanmış
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güvenli sistem odaları ve veri merkezleri vazgeçilmezdi. Yıllar içinde sistemlerin kapasitesi yetersiz
kalır, veri merkezleri dolar ve yerlerine daha büyükleri, daha iyileri alınırdı. IDC araștırmalarına göre
bu modelde ișletmelerin zaman ve bütçelerinin yüzde 70’i operasyonel ișlere harcanır ve iș birimlerine
destek olmak amacıyla yapılması gereken iyileştirmelere sadece yüzde 30’luk bütçe ve zaman kalırdı.
Yeni dünyada ise işletmeler, iş birimlerinin hızına
ayak uydurabilmek için 3 veya 5 senelik veri merkezi büyütme döngüsünden çıkıp iş ihtiyaçlarına hızla
cevap verebilecekleri yeni bir modele geçiyor. Bu
modeli de bulut teknolojileri oluşturuyor.
Hibrit bulut teknolojisi, private (özel) bulut tabanlı sistemlerle public (genel) bulut tabanlı sistemleri
bir araya getiren ve bu sistemlerin bir arada çalışmasını sağlayan bulut tabanlı bir bilişim sistemidir.
Geleneksel veri merkezinden buluta geçen büyük işletmelerin yüzde 15, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ise yüzde 36 civarında tasarruf sağladığı
tahmin ediliyor. Üstelik bu şirketler yalnızca maliyetten tasarruf etmiyor, aynı zamanda iş birimlerine
daha çevik bir şekilde destek oluyor ve güvenlik sorunlarını da azaltıyorlar.
Hibrit bulut teknolojisi, şirketlerin kendilerine ait
özel bulut (private cloud) sistemleri ile genel bulut
(public cloud) sistemlerinin karmasından oluşuyor.
Her iki bulutun avantajlarının tek bir sistemde toplandığı hibrit bulut, farklı ortamlarda bulunan farklı
iş yüklerinin bir arada çalışabilmesine olanak tanıyor. Bu da özellikle günümüz dijital ticaret ortamı
için en ideal BT çözümünün hibrit bulut olduğunu
gösteriyor. Örneğin; sanal makinelerinin bir kısmını
kendi sistem odasında çalıştıran bir perakende
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şirketi, sezonluk olarak ihtiyaç duyduğu daha fazla
sanal makineleri ekstra bir yatırım yapmadan, GlassHouse Cloud’da çalıştırabiliyor. Başka bir örnek vermem gerekirse işletmelerin veri yedekleme gibi
öngörülen/tahmin edilen ihtiyaçları (kullanıcı sayısı, depolama, I/O gereksinimleri ve bant genişliği tüketimi) söz konusu oluyor. Bu ve buna benzer iş
yüklerini ortadan kaldırmak için tasarladığımız projelerle uygun çözümler sunuyoruz.
Bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanan işletmelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarladığımız servislerimizle, BT organizasyonlarına
ister kendi veri merkezlerinde ister bulutta isterlerse
de her iki ortamı bir arada kurup işletiyor ve uçtan
uca destek oluyoruz.
Hibrit bulut teknolojisi’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Hibrit bulut teknolojilerinin, en az maliyet ile dönemsel olarak, artan ya da azalan iş yoğunluğuna
etkin çözümler sunabilmesi, siber saldırı, veri güvenliği, iş sürekliliği, üretim esnekliği, zaman ve maliyet
gibi sağladığı avantajlarla her geçen gün birçok firmanın dikkatini çekiyor. Hibrit bulut teknolojileri zaman, güvenlik ve maliyet gibi birçok firmanın
büyümesindeki en kritik noktalarda kullanıcılara
gözle görünür seviyede fırsatı tanıyor. Bu doğrultuda
sektör fark etmeksizin ulusal ve uluslararası arenada
pazar dinamiklerine ayak uydurarak hayatta kalmak
ve büyümesini sürdürmek isteyen birçok firmanın,
altyapı sağlayıcısı olarak hibrit teknolojilere geçeceğini düşünüyoruz. Saydığımız tüm bu avantajların
faydasının her geçen gün çok daha fazla şirket tarafından anlaşılmasıyla da gelecekte ekonomi, üretim
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ve hizmet sektörlerinin kalbinin hibrit bulut teknolojilerinde artacağını düşünüyorum. Gartner araştırmalarına göre; 2025 yılına kadar işletmelerin yüzde
80'i geleneksel veri merkezlerini kapatacak. 2019 itibari ile bu oran yüzde 10’a ulaștı bile.
Veri güvenliğini arttırmak ve siber saldırı riskini azaltmak için şirketlere vereceğiniz tavsiyeler
nelerdir?
Öngörülemeyen ve kritik durumların başında gelen felaket kurtarmanın (Disaster Recovery) önemi
geliyor. Aralarında telekom şirketleri, bankalar, holdingler, sanayi kuruluşları ve devlet kurumlarının da
olduğu 250’nin üzerinde işletme ile veri yedekliliği
ve iş sürekliliği projeleri yaptık. Veri, GlassHouse
olarak DNA’mızın bir parçası ve felaket kurtarma senaryolarında işletmelerin ortağıyız. Bu hizmetimiz
ile işletmelerin kendi ortamlarında çalışan sanal makinelerinin anlık olarak bir kopyasını GlassHouse
Cloud’da yaratıyoruz. Böylece işletmeler, bir felaket
anında GlassHouse Cloud kaynaklarını kullanarak
işlerine kesintisiz ve sıfıra yakın kayıpla devam edebiliyor. İş yüklerinde artış, azalma ya da öngörülemeyen ihtiyaçlarda veya kritik durumlarda bulutlar
arası geçiş de mümkün olduğu için şirketlere hibrit
bulut kullanmalarını öneriyoruz. Yine Gartner
araștırmalarına göre BT altyapılarını, buluttan IaaS
olarak tüketen ișletmeler yüzde 60 daha az güvenlik
sorunu yașıyor.
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Geçtiğimiz günlerde açık bankacılık çözümleri
alanında faaliyet gösteren BirAPI ile iş birliğiniz
kapsamında dijital bankacılığa yeni bir soluk getireceğinizi belirtmiştiniz. Bu projenizin altyapısı, sunduğu hizmetleri ve projeyi farklı kılan
detayları paylaşır mısınız?
Kısa bir süre önce Türkiye’nin ilk açık bankacılık
girişimi olan BirAPI’yle, bulut teknolojileri üzerinden altyapı desteği vermek üzere iş birliği gerçekleştirdik. GlassHouse olarak BirAPI’nin tüm verilerini
bulut altyapısı üzerinden destekleyerek, güvenlik ve
veri kayıpları gibi risklerin önüne geçeceğiz. Yaptığımız işbirliği kapsamında BirAPI’ye Infrastructure
as a Service, Back up as a Service ve Disaster
Recovery as a Service hizmetlerini sağlıyoruz.
BirAPI’ye Türkiye regülasyonlarına uygun, TIER 4
standartlarındaki veri merkezlerimizden hizmet veriyoruz. İşbirliği ile bulut üzerinden verdiğimiz alt
yapı, güvenlik ve veri yedekliği gibi hizmetlerimizle
destek oluyoruz. GlassHouse olarak hem regülasyonlara uygunluğumuz hem de sunduğumuz güçlü
ve yedekli altyapımız ile firmanın BT alanındaki
ihtiyaçlarını kusursuz şekilde karşılıyoruz.
Eklemek istedikleriniz…
Yapılan araştırmalar, buluta geçişi yavaşlatan ana
problemin BT organizasyonlarındaki insan kaynağı
açığı olduğunu ortaya koyuyor. Yapılan anketlerde
BT yöneticileri, organizasyonlarında bulut becerilerinin kısıtlı olduğunu ve bulut becerileri olan çalışan
bulmanın, örneğin yapay zeka veya machine learning becerisi olan çalışanları bulmak kadar zor olduğunu söylüyorlar.
Peki buluta geçiş neden bu kadar insan kaynağı
yoğun bir aktivite? Ankete katılan BT yöneticilerinin
yüzde 74'üne göre piyasada hazır hibrit bulut çözümleri yok ve BT organizasyonlarının bulut çözümlerini kendileri yaratmak zorunda. Özetle, buluta
geçerek maliyetlerden tasarruf etme ve güvenliği
arttırabilmek ancak yetkin insan kaynağı ile mümkün oluyor. İşletmeler, bu insan kaynağını kendi
bünyelerine katmada ve tutmakta zorlandıkları için,
bulut geçişlerinde bir servis sağlayıcıya ihtiyaç duyuyor. Bir hibrit bulut servis sağlayıcısı olarak. BT
dönüşümü yolculuğuna çıkan işletmelere destek vermeye devam ediyoruz. FD

Burpol Polimer Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü
İlkay Yıldırım

“Sürdürülebilir bir yaşam için”

Atıkların Geri Dönüşümü
Avrupa’nın ikinci büyük plastik hammadde tüketicisi olan Türkiye, her yıl plastik
ithalatı için 12 milyar dolar harcıyor. Bu durumun çözümü ise çöp kutularında saklı.

urpol Polimer, atıkları yüksek performanslı
hammaddeye çevirerek ağır sanayiye geri kazandırıyor. “Hedefimiz bu ülkenin plastik
atıklarını işleyip, yüksek performanslı hammadde
haline getirerek Avrupa’ya satmak” diyen Burpol Polimer Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım; atıkların geri dönüştürülmesi, küresel iklim
değişiklerinin ve çevre kirliliğinin önlenmesini dolayısıyla sürdürülebilir yaşamın sağlanabilmesi açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

B

Plastik atıkları yüksek performanslı hammadde
haline getirme fikri nereden doğdu?
Burpol Polimer, Türkiye’den ve dünyadan topladığı plastik atıkları yüksek performanslı plastik hammaddeye çevirebilen, teknoloji ve inovasyon alt
yapısında çalışan ve know-how sahibi bir firmadır.
Biz bu ülkenin plastik atıklarını ağır sanayiye katma
değer yaratarak geri kazandırıyoruz. İthal malzemeye alternatif üretim yapıyoruz ve cari açığın kapanması için katkı sağlıyoruz.
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Recyle plastik malzemelerden yüksek performanslı
plastik hammadde üretmek, yıllardır biriktirdiğim
teknik bilgiyi dünya sanayisi ve otomotiv sektörünün
ihtiyaçları doğrultusunda bir proje olarak başlattık.
Kaynakların kıt, ihtiyaçların fazla olduğu dünyada,
geri dönüşümden performanslı plastik hammadde
üreterek ağır sanayiye kazandırmak ülkemiz açısından önemli bir kazanımdır.
Burpol Polimer’in kuruluş hikâyesini ve gelişim
sürecini kısaca anlatır mısınız?
Bir başarı hikayesi ile karşılaştığımızda çeşitli düşünceler zihnimizde belirir. Burada önemli olan bakış açımıza odaklanamamaktır. Bazen başımıza
gelen başarı hikayelerimize daha başlamadan zihnimizde son vermektir. Oysaki başaran insanların bizden tek farkı var; iyi bir iş planı, kuvvetli bir
proje, inanç ve kararlılık. Başarmak ne basit bir
eylemdir ne de zorluklar ile ulaşılmaz olan bir eylem. Bilginin teknolojinin ve emeğin çok çalışmanın
bir sonucudur o kadar.
En iyi şartları beklemeyin, başkalarının yörüngelerinden sıyrılın ve asla pes etmeyin. Burpol Polimer’in hikayesi de bu ana hedefler dahilinde başladı.
Hedefim, rotasını kendim çizeceğim bir yol açmaktı.
15 yıl boyunca yüksek performanslı mühendislik
plastikleri hammaddesi sektöründe çalıştım. 2014
yılında profesyonel iş hayatıma son verip kendi işimi
yapmaya karar verdim. Bu kararı verirken arkasına
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dayandırdığım önemli bir projem de vardı. Bu proje
benim ışığım, yol arkadaşım ve inancımdır. Hedefim,
plastik atıkları toplayıp ayrıştıracak sonrasında 15
yıl boyunca edindiğim teknik ve ticari bilgiler ışığında, bu atıkları yeniden ağır sanayiye özellikle hedef
seçtiğim otomotiv sektörüne kazandırabilmekti.
Plastik atıkların geri dönüşümünde kaynak
sıkıntısı yaşıyor musunuz?
Avrupa’nın ikinci büyük plastik hammadde tüketicisi olan Türkiye, her yıl plastik ithalatı için 12 milyar dolar harcıyor. Cari açığı olumsuz etkileyen bu
durumun çözümü ise çöp kutularında saklı.
Atıktan özellikle ambalaj atığından toplanan
plastikleri ayrıştırarak geri dönüştürüyor bunu yaparken de en yüksek performanslı hale getirerek
üretim yapıyoruz. Biz atık halde olan plastik malzemeyi en ham hali ile alıp ekonomiye ve ağır sanayiye
aktif olarak kazandırabilen Türkiye’nin lider recyle
plastik compound üreticisiyiz.
Kaynak atıktan geldiği için arzı sınırlıdır. Bu manada, kaynakların çöpe ya da verimsiz alanlara gitmesi önlenmesi gerekmektedir. Plastik atıklar
toplanarak ayrıştırılarak performansı artırılarak ağır
sanayiye geri kazandırılmalıdır. Kaynakların en doğru şekilde bizlere gelebilmesi için devlet politikalarının güçlendirilmesi gerekmektedir.
Burpol Polimer bugün atıkları yüksek performanslı
hammaddeye çevirerek otomotiv sektörüne geri
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kazandırabiliyor. Şu anda kapasitemiz 12 bin ton seviyesinde. 12 bin ton plastik atık ağır sanayiye geri
kazandırılıyor. Bu malzemeyi bizden alamayan otomotiv sektörü yurt dışından orijinal plastik hammaddeyi ithal etmek zorunda kalıyor. Biz teknoloji ve
know-how sahibi bir üretici olarak, ithale ikame
recyle plastik hammadde üretebiliyoruz. Çöpten
plastik hammadde üretiyor ve ağır sanayiye geri kazandırarak cari açığı kapatıyoruz.
Çevre Bakanlığı ve devletimizden beklentim geri
dönüşüm lisanslarını sınıflandırmasıdır. Plastik atık
malzemeyi alıp en yüksek performans ile ağır sanayiye kazandırabilen know-how sahibi firmalara A+
Plus lisans verilmelidir. A+ Plus lisans; teknoloji,
inovasyon, know-how sahibi orijinal plastik hammaddeye alternatif malzeme üretebilen güçlü tedarikçilere verilmelidir.
Kaynak sıkıntısı her zaman geri dönüşümün her
alanında mevcuttur. Devletten beklentimiz, ayrıştırılan plastik atıkların en doğru üretim merkezlerine
ulaştırılması için politikalar üretmesidir.
Geri dönüştürülmüş plastikler otomotiv sanayiinde yoğun olarak kullanılıyor. Otomotiv sektörü için plastiğin önemi nedir?
Otomotiv sektörü her geçen gün büyüyor ve teknoloji ile sürekli desteklenerek ilerlemeye devam
ediyor. Bu alanda üreticiler; çevreye saygılı, dayanıklı, uzun ömürlü materyaller ile teknolojiye bütünleşmiş araç üretimine yatırım yapıyorlar. Yapılan
araştırmalara göre araç üretiminde kullanılan plas-
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tiğin sanılanın aksine çevreye faydası var. Bunları şu
şekilde özetleyebiliriz: Karbon emisyonunun azalması, geri dönüşüm, lojistik.
Karbon emisyonunun azalması; otomobil söz konusu olduğunda akla ilk gelen olumsuz etki, karbon
salımı. Araç yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerde
yapılan araştırmada karbon salımının %77'sine araçların sebep olduğu açıklaması uzun süre gündemde
kalarak tartışmalara yol açtı. Karbon salımının azaltılması için çözüm yollarından biri ise üretimde plastik kullanmak. Otomobil üretiminde plastik
kullanılmaya başlanması ile karbon salımı azaldı.
Günümüzde otomobil üretiminde plastik malzeme
kullanılmasıyla beraber otomobillerin ağırlığı azaldı
ve araçlarda plastik kullanımının artması ile yakında
araç ağırlığının yarı yarıya azalması söz konusu olacak. Günümüzde kullanılan otomobiller plastik yerine farklı malzemelerden üretilseydi 300 kg daha ağır
olacaktı. Araçlarda plastik kullanıldığı için her 100
kilometrede
yarım
litre
yakıt
tasarrufu
sağlanıyor. Araç ağırlığında %20 azalma, kilometre
başına 10–12 g karbondioksit salımını azaltmaktadır.
Karbon salımının azaltılması için uygulanabilecek çözüm ise plastik ve plastik teknolojilerinin desteklenmesi. Günümüzde kullanılan araçların sadece
%15'lik kısmı plastik malzemeden üretiliyor, bu oranın artmasıyla birlikte karbon salımı daha da azalacak.

Yapılan araştırmalara göre araç
üretiminde kullanılan plastiğin
sanılanın aksine çevreye faydası var.
Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:
Karbon emisyonunun azalması, geri
dönüşüm, lojistik.
Otomotiv sektöründe bir diğer önemli konu ise geri
dönüşüm. Plastikler, geri dönüşümü kolay malzeme
olma özelliğine sahip. Plastik malzeme eritilip yeniden şekil verildikten sonra defalarca kullanılabiliyor.
Otomobillerde kullanılan plastiklerin geri dönüşümü
yapıldığında çevre korumada fayda sağlıyor. Otomobil üretiminde kullanılan plastik malzemenin artışı
ile geri dönüşümü artacaktır. Otomotivde kullanılan
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plastiklerin %75’i geri kazanılabilir ürünlerdir. Geri
kazanılmış ürünler tekrar otomotiv sektöründe plastik olarak kullanılabilmektedir.
Plastik malzemeler hafiftir bu da lojistik için gereken enerjinin az olması demek, dolayısıyla daha az
karbon salımı anlamına geliyor. Plastik malzemenin
tercih edilmesiyle enerjiden ve maliyetten de tasarruf
sağlanabilmektedir.
Her firmanın ürettiği ürünlerin atık oluşma ve geri
dönüşüm sürecini takip etmesi gerekiyor. Doğayı korumak ve gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak
bizim elimizde.
İhracat ağınızdan ve bu konudaki hedeflerinizden bahseder misiniz?
Önümüzdeki dönemde hedefimiz yine otomotiv
sektöründe öncü olan OEM’lere hizmet verebilmektir. Romanya ve İngiltere ile çalışmalarımız devam
ediyor. Hedefimiz bu ülkenin plastik atıklarını işleyip, yüksek performanslı hammadde haline getirerek
Avrupa’ya satmak.
Geri dönüşüm konusunda Türkiye’nin bakış
açısı nasıl? Geri dönüşüm bilincini arttırmak için
birey olarak yapmamız gerekenler nelerdir?
Çöpten geri dönüşüme giden yolda sürdürülebilir
tedarikçiler oluşturulmalı ve devlet destekli politikalar işin ehillerine bırakılmalıdır.
Atıkların geri dönüştürülmesi, olumsuz etkiler ortaya çıkaran küresel iklim değişiklerinin ve çevre kirliliğinin önlenmesi dolayısıyla sürdürülebilir
yaşamın sağlanabilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle, atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve
geri dönüşüm sistemlerinin uygulanması gün geçtikçe daha fazla ilgi görmektedir. Özellikle, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın 2023 hedefleri ve Avrupa
Birliği uyum sürecine uyumlu olarak, atık madde
oranının azaltılması, geri dönüşümün ve tasarrufun
artırılmasının teşvik edildiği görülmektedir. Atık
madde miktarının azaltılması ve atık maddelerin yeniden ekonomiye kazandırılması ile sadece doğanın
değil, sınırlı olan kaynakların da korunması sağlanabilmektedir. Bu yolla özellikle ekonominin kalkınmasına da destek verilebilmektedir. Geri dönüşüm
uygulaması ile hammadde ihtiyaçlarının bir kısmını
karşılayan firmalar bu durumu bir fırsata dönüştü-
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rebilmektedir.
Geri dönüşüm evde başlar. Kendini gerçekten iyi
hissetmenin, sağlıklı olmanın, iletişim kurmanın, gelişmenin, topluma faydalı olmanın ve birçok aradığımız meziyetin en etkin aracı hizmet etmek ise
bizde yaşadığımız topluma etki edebilmek için çaba
göstermeliyiz. FD
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Papara’nın Kurucusu Ahmed Karslı
Endeavor Girişimcisi
Qumpara ve Twin Bilim Kurucuları
Endeavor Ülke Adayı
Endeavor Türkiye’nin online gerçekleştirilen seçim panellerinde Papara kurucusu Ahmet
Karslı Endeavor Girişimcisi seçilirken, Qumpara kurucuları Banu Ahıska & Nilhan Gür ve
Twin Bilim kurucuları Asude Altıntaş & Ömer Görgülü Endeavor Türkiye ülke adayı oldular.

apara Kurucusu Ahmed Karslı yılda 8 kere
gerçekleştirilen ve tüm dünyadan girişimci
adaylarının katıldığı Endeavor Uluslararası
Seçim Paneli’ni geçerek Endeavor Girişimcisi olmaya
hak kazandı. Papara kurucusu ve CEO’su Ahmet
Karslı, 17 yaşından bu yana pek çok farklı sektörde
girişimci olarak yer almış başarılı bir isim. Yılda ortalama 8.8 kat büyüyerek 2020 yılında 4 milyon bireysel kullanıcıya ulaşan Papara ise basit, hızlı ve
kolay erişilebilir ürünlerle finansal hizmetleri tabana
yaymak ve finansal kapsayıcılığı artırmayı amaçlıyor.
Öte yandan Qumpara kurucuları Banu Ahıska ve
Nilhan Gür ile Twin Bilim kurucuları Asude Altıntaş
ve Ömer Görgülü ise Endeavor Yerel Seçim Paneli’ni
geçerek ülke adayı oldular. Girişimciler, seçim sürecinde final aşama olan Uluslararası Seçim Paneli’ne
ülke temsilcisi olarak katılacaklar.
Endeavor Girişimcileri’nin seçiminde ilk basamaklardan biri olan ve yılda sekiz kere düzenlenen Yerel
Seçim Paneli’nin 61.’si Agah Uğur, Ahu Serter (Farplas), Barbaros Özbugutu (iyzico), Cansen Başaran-
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Symes, Ebru Dorman, Ebru Özdemir (Limak) ve Teymur Şanlılar’ın (Limak) katılımıyla gerçekleşti. Girişimcilerin iş modelleri, planları ve stratejilerinin
konuşulduğu etkinliğin sonunda panelistler değerlendirme yapmak için biraraya geldiler ve girişimcilerin Endeavor Ülke Adayı olup olamayacaklarına
karar verildi. Seçim süreci kuralları gereği, girişimcilerin ülke adayı olabilmeleri için tüm panelistlerin
olumlu oy kullanması gerekli. Yapılan değerlendirme sonucu Qumpara ve Twin Bilim kurucuları, başarıyla bir üst basamağa geçtiler.
Endeavor Türkiye girişimci ve girişimci adaylarının kısa hikayeleri ise şöyle:
Endeavor Girişimi: Papara
Papara 2016 yılında basit, hızlı ve kolay erişilebilir
ürünlerle finansal hizmetleri tabana yaymak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla kuruldu. Her
yıl ortalama 8.8 kat büyüyerek 2020 yılında 4 milyonun üzerinde bireysel kullanıcıya ulaştı. Son 4 yılda Papara kullanıcıları geleneksel finansal ürünler
yerine Papara’yı tercih ederek 500 milyon TL’nin üzerinde tasarruf ettiler. Kurumsal ve sosyal başarıları
neticesinde Papara, KMPG ve H2 Ventures tarafından her yıl yayınlanan Global Fintech 100 Listesinde
yer aldı. VISA tarafından Türkiye’de yılın girişimi seçildi. Bireysel kullanıcılarına ücretsiz bir hesap, ücretsiz bir kart ve ücretsiz para gönderme hizmetleri
sunan Papara; Uber, Yandex, Binance gibi 500’ü
aşkın işyerine de kurumsal ödeme hizmetleri de
sunuyor.
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Endeavor Ülke Adayı: Qumpara
Banu Ahıska ve Nilhan Gür tarafından kurulan
Qumpara, alışveriş fişinin fotoğrafını çekip gönderen
tüketicilerin dijital ödüller kazandığı, markaların bu
sayede sahadaki tüketim alışkanlıklarını analiz ettiği bir uygulama. Bu sayede markalara birkaç saat
içinde satış ve sadakat kampanyaları yapabilme imkanı sunuluyor. 2015 yılında kurulan ve 2017 yılında ticarileştirileşen Qumpara, markaların en etkili
kampanyaları oluşturmalarına ve tüketici davranışları hakkında derin bilgi edinmelerine olanak tanıyor.
Qumpara, şimdiye kadar aralarında P&G, Coca
Cola, Unilever, Ülker ve Henkel’in de bulunduğu
50'nin üzerinde marka ile çalıştı, Türkiye ve Kenya'da 1.25 milyon kullanıcıya, 4 milyonun üzerinde
ödül verdi. Qumpara, Banu Ahiska ve Nilhan Gür tarafından kuruldu, Erdem Yurdanur, markanın tohum yatırımcısı oldu.
Endeavor Ülke Adayı: Twin Bilim
Asude Altıntaş ve Ömer Görgülü tarafından kurulan Twin Bilim, çocukları bilime yönlendirmeyi ve
onları dünyanın problemlerini çözmeye teşvik etmeyi amaçlayan bir eğitim teknolojisi şirketi. Twin,
ürünlerini dijital ürünler ve fiziksel kitler olmak üzere iki ana kategori altında topluyor. Bu iki kategori
de birbirleriyle bağlantılı ve birbirlerini besliyor, ancak ayrı ayrı da kullanılabiliyor. Twin, şimdiye kadar
TED Ankara, Koç Okulu, Knightsbridge ve Marlborough College gibi 1.200 okulda, 400 binden fazla
öğrenciye ulaştı. FD
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SMA HASTALIĞI İLE MÜCADELE DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ECE SOYER DEMİR

“Ben SMA”

Her 50 kişiden biri SMA hastalığı taşıyıcısı
Spinal Musküler Atrofi, kısa adıyla SMA; kalıtsal,
ilerleyici hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır.

T

ürkiye’de ilk SMA derneği olan SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği 2017 yılında hastalar, hasta yakınları ve gönüllerin bir araya
gelmesi ile birlikte kuruldu. Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ece Soyer Demir, hastalığın
önlenmesinde ve erken tedaviye başlanmasındaki en
önemli adımın; çiftlerin bebeklerinde SMA hastalığına yol açacak bir mutasyonu taşıyıp taşımadıklarını belirleyen taşıyıcılık taraması olduğunu dile
getiriyor.
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SMA hastalığı nedir?
Spinal Musküler Atrofi, kısa adıyla SMA; kalıtsal,
ilerleyici hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır. İstemli kasların güçsüzlüğüne ve erimesine
(atrofi) yol açan SMA, sinir-kas (nöromüsküler) hastalıkları grubuna dahildir.
İstemsiz kaslar bu hastalıktan etkilenmez. SMA
hastası bireylerin görme ve işitme duyuları hastalıktan etkilenmez. Zeka; normal veya normalin üzerindedir. SMA otozomal resesif geçişli bir hastalıktır.

Yani hastalık; anne ve babanın taşıyıcı olması durumunda görülür. Yaklaşık olarak her 50 kişiden biri
SMA hastalığı taşıyıcısıdır.
SMA hastalığı 4 farklı tipte görülür. En hafif tip
hastaların, yaşam kalitesi düşerken; en ağır tip hastalar ise; yutma, baş kontrolü, nefes alma, oturma,
öksürme, kol-bacak hareketleri gibi temel becerilerden yoksundur.
SMA hastalığının belirtileri nelerdir? Erken tedaviye başlayabilmek adına bu hastalık doğum
öncesi veya sonrası hemen fark edilebiliyor mu?
Belirtiler bireyler arası farklılıklar göstermekle birlikte; genellikle aşağıdaki şekillerde görülür:
Kurbağa bacağı pozisyonunda yatma, dilde fasikilasyon (titreme), gevşek kas yapısı, azalmış kol-bacak hareketleri, azalmış derin tendon refleksleri,
kuvvetsizlik, yürüyememe, solunum sistemi tutulması, beslenme bozuklukları, cılız ağlama, yaşıtlarından geride kalma, yavaş hareket etme.
Aynı semptomlar; farklı hastalıklarda da görülebilir. Bu yüzden kesin tanı genetik inceleme ile konulur. SMA hastalığı 4 farklı tipte görülür. Doğum
sonrasında ilk 6 ayda tip 1 hastalar belirti verirken
diğer tip hastalarda ilerleyen zamanlarda semptomlar kendini gösterir, yani doğumdan hemen sonra
fark edilemeyebilir.
4 tip SMA hastalığı var dediniz. Bu 4 tipten kısaca bahseder misiniz?
SMA hastalığı başlangıç yaşına göre 4 ana tipe ayrılır.
Hastalığın başlangıç yaşı geciktikçe hastalık hafifler.
Tip 1; SMA grubunun en ağır seyreden tipidir.
Hastalık 6 aydan önceki dönemde belirti verir. Bazı
hastalarda belirtiler doğum öncesi dönemde başla-

yabilir. Gebeliğin son dönemlerinde; bebek hareketlerinde azalma görülebilir. Tip 1 hastası bebeklerin
büyük çoğunluğunun baş kontrolü, kol ve bacak hareketleri yoktur. Desteksiz oturamazlar. Bebekler
yutma ve emme gibi temel reflekslere sahip değildir.
Solunum kaslarının etkilenmesi, öksürmede güçlük
ve solunum yolu enfeksiyonlarından dolayı solunum
desteğine ihtiyaç duyarlar. Tedavi görmeyen hastaların büyük çoğunluğu iki yaşından önce kaybedilir.
Bu bebeklerin yüz hareketleri normal, bakışları canlıdır. Göz kontağı kurarlar. İletişim becerileri oldukça
güçlüdür, çevreye karşı ilgilidirler.

Tip 1; SMA grubunun en ağır
seyreden tipidir. Hastalık 6 aydan
önceki dönemde belirti verir. Bazı
hastalarda belirtiler doğum öncesi
dönemde başlayabilir.
Tip 2 hastalarında belirtiler 6. aydan sonraki dönemde görülür. Daha öncesinde bebeğin gelişimi
normaldir. Bu hastalarda baş kontrolü vardır, genellikle oturabilirler. Hastaların çoğu yardımsız ayakta
durmayı ve yürümeyi başaramaz. Desteksiz olarak
yatma pozisyonundan oturma pozisyonuna geçemezler. Hastalar solunum yolu enfeksiyonlarına karşı hassastırlar. Omurga eğrilikleri (skolyoz), el, ayak
ve göğüs duvarında anormallikler görülebilir.
Tip 3 hastalarında başlangıç 18. aydan sonradır.
Bebekler doğum esnasında normaldirler. İlk belirtiler hafif olarak görülebilir, hastalığın tanı alması
gençlik yıllarını bulabilir. Hasta bireyler aynı yaştaki
arkadaşlarıyla benzer fiziksel aktiviteyi gösteremez.
Örneğin; çocuk emeklerken ve yürürken akranların-
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dan geri kalır. Hastalar yürüyebilir, ancak kas zaafı
mevcuttur. Hastalık ilerledikçe kalça ve bacak kaslarındaki kuvvetsizlik koşmayı engeller, düşmeler sık
olarak görülür, yürüme güçleşir. Merdiven çıkmakta
ve oturdukları yerden kalkmakta zorlanırlar. 20-30
yaşlarında tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyabilirler.
Bu dönemde omurga eğrilikleri (skolyoz) gibi iskelet
bozukluklarının belirginleştiği görülür. Yutma ve çiğneme kaslarının güçsüzlüğü nadir olarak görülür.
Solunum etkilenmesi, tip 1 ve tip 2’deki kadar şiddetli değildir.
Tip 4 SMA, yetişkinlikte ortaya çıkar. Hastalığın
başlangıcı ve ilerlemesi yavaş seyreder. Hastalığın
ilerlemesinde duraklamalar da görülebilir. Erişkin
tip SMA hastaları genellikle yürüyebilirler; az sayıdaki hasta tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyar. Kollar
ve bacaklarda kuvvetsizlik, skolyoz, titreme, seyirme
görülür. Yutkunma ve solunum fonksiyonları için
kullanılan kaslar; tip 4 hastalarında nadiren etkilenir. Kuvvetsizlik ve kas erimesi; kollar ve bacakların
gövdeye yakın kısımlarında daha fazladır. Bu kuvvetsizlik yavaş bir biçimde yayılır.
SMA hastalığı nasıl önlenir?
Hastalarımızın tedavisi kadar önemsediğimiz başka
bir konuda, hastalığın ortaya çıkmadan önlenmesi.
Bunun en güvenilir, ekonomik ve sağlıklı yolu da taşıyıcılık taramasının yapılması. Taşıyıcılık taraması,
çiftlerin bebeklerinde SMA hastalığına yol açacak bir
mutasyonu taşıyıp taşımadıklarını belirlemeye yarayan bir test. SMA hastalığı taşıyıcıları, hastalık semptomlarını göstermiyor, dolayısı ile taşıyıcı olduklarının
farkında olmuyorlar. Bununla ilgili Ankara’da bulunan özel bir hastane ile 2019 yılında ortak bir çalışma
yürüttük. Ailesinde hastalık öyküsü olup olmadığına
bakılmaksızın, başvuran herkese ücretsiz olarak taşıyıcılık taraması yapıldı. Başvuran çiftler arasında taşıyıcı çiftler tespit edildi. Yaptığımız çalışma ile
insanların hayatlarına dokunma fırsatımız oldu, bir
anne olarak bunu görmek tarifsiz bir mutluluk. Taşıyıcılık taramasına ekonomik, sosyal vb. pek çok farklı
yönden bakılabilir. Tüm bu alanlara şüphesiz faydası
olacaktır, bunlara ek olarak ben bu teste bir anne olarak bakıyorum. Çünkü ben oğlumun mama torbasına
her mama koyduğumda, acaba sağlıklı bir çocuk olsa
ne yemeyi severdi diye düşünüyorum. Başka hiçbir
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anne bunu düşünmesin istiyorum.
SMA taşıyıcılık testinin evlilik ve gebelik öncesi zorunlu testler kapsamına alınması ile taşıyıcı bireyler
tespit edilebilir. Taşıyıcılığı tespit edilen ebeveynler
için atılacak ikinci adım; bu çiftler için PGT tüp bebek
yöntemi tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılanmasıdır.
SMA hastalığına sahip çocukların tedavilerine
maddi destek sağlamak amacıyla sosyal medya
üzerinden birçok kampanya yürütülüyor. Bu duyurular işe yarıyor mu? Daha çok çocuğa ulaşmak için birey olarak neler yapabiliriz?
Sosyal medyada düzenlenen kampanyalar, hastalığın bilinirliğinin ve farkındalığın artmasında rol oynuyor; fakat tüm hastalar için kapsayıcı değil.
Kampanya başlatan ve yürütebileceğine inanan hasta yakınları, bu yolu tercih ediyor. Şu an yaklaşık 50
hasta yurt dışı bağış hesapları ile kampanya başlattı.
Sosyal medyada ve basında karşımıza çıkan bu kampanyalar madalyonun sadece görünen yüzü. Sosyal
Güvenlik Kurumu’ndan aldığımız güncel hasta sayısı
1300. Bu hastaların hepsinin eşit derecede tedaviye
ihtiyacı var, hepsinin hastalığı ilerleyici. Bireysel
kampanyalarda anne babaların çabasını anlamakla
birlikte, kurum olarak kalıcı ve kapsayıcı çözüm yo-

lunun bu olmadığını savunuyoruz. Dernek olarak
amacımız güncel tüm tedavilerin Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alınması,
ayrım olmaksızın tüm hastaların tedaviden faydalanmasıdır.
Derneğininiz kuruluş hikayesinden kısaca bahseder misiniz?
Oğlumun hastalığını ilk öğrendiğimizde hemen
tedavisine başlamak istedik. Doktorumuz hastalığı
durduracak ya da iyileştirecek mevcut bir ilaç
olmadığını söyledi. Yaklaşık 9 ay sonra, şu an kullandığımız ilaç EMA ve FDA onayı aldı. Hastalığın
tedavisinde kullanılarak, çocukların ölmesini engelleyecek bu ilaç bizler için umut oldu. Söz konusu evlat olduğunda, ortada bir de bir umut olduğunda
organize olmak çok kolay oluyor. Hastalar, hasta yakınları ve gönüllerin bir araya gelmesi ile birlikte
2017 yılında Türkiye’deki ilk SMA derneğini kurduk.
Dernek olarak SMA hastaları ve yakınları için
ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz?
Dernek kuruluşunun ilk amacı; şu an mevcut olan
tedavi yönteminin yaş ve tip ayrımı gözetilmeksizin
tüm hastalara uygulanmasıydı. Şu an bütün yaş ve
tipteki hastaların tedavisine başlandı, ancak ilacın
devamı ile ilgili sıkıntılarımız var. Sağlık Uygulama
Tebliğindeki şartları sağlayamayan hastaların tedavisi yarıda kesiliyor. Hastaların tedavisinde sürekliliğin sağlanması, yaşam sürelerinin ve kalitelerinin
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artması için çok önemli.
2019 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi SMA,
ALS, DMD, MS ve Nadir Hastalıklar Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon toplantılarının tümüne
katılarak, taleplerimizi, ihtiyaçlarımızı dile getirdik.
Komisyon çalışmaları tamamlandı, rapor yayımlandı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Sağlık çalışanları ve toplum içinde SMA farkındalığının artmasını çok önemsiyoruz. Çeşitli seminerler
düzenleyerek, hastalığının; genetik nedenleri, belirtileri, tipleri, tedavi yöntemlerini, hasta öyküsü üzerinden hastaların karşılaştığı problemleri dile
getiriyoruz.
“Ben SMA” isimli bir film hazırladık, çeşitli illerde
gösterimini yapıyoruz, hastalığa dikkat çekmek istiyoruz.
Hasta ve hasta yakınlarına yönelik alanında uzman isimlerin katılımı ile bilgilendirici seminerler
düzenledik. Hastaların yaşam kalitesinin artmasında, ailelerin bilinçli olmasını çok önemsiyoruz.
SMA maddi olarak yıpratıcı bir hastalık. Hastaların kullandığı pek çok tıbbi cihaz ve medikal malzeme var. Örneğin; tip 1 hastalar, 6 adet cihaza bağlı
olarak hayatlarını sürdürüyor. Bunun dışında tek
kullanımlık ya da belli aralıklarla değiştirilmesi gereken malzemeler var. Bu malzemelerin bazılarında
geri ödeme mevcut. Ailelerimizin karşılamakta güçlük çektiği malzemeleri temin edip, destek olmaya
çalışıyoruz. Bağışçılarımızdan gelen maddi ya da ayni bağışçıları tıbbi cihaz, sarf malzeme, eğitim ihtiyaçları, gıda olarak ailelere ulaştırıyoruz. FD
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Sanat
KÜLTÜR

YAPIMCI ZEYNEP ÖZBATUR ATAKAN

Kalbimde hep sinema
yapmak vardı
“Yapımcılık yaparken reklam filmi alanında da çalışıp iyi performans gösterebildiğimi ve
yapımcı olarak sınırlarımı ve yaratıcılığımı iyi kullanabildiğimi fark ettim.”

S

inema-Tv bölümünden mezun olduktan sonra
reklam filmi sektörüne adım atan Zeynep Özbatur Atakan; reklam filminin yanı sıra kalbindeki işe, sinemaya yöneliyor. Geçtiğimiz
aylarda Oscar seçici kuruluna kabul edilen ilk Türk
yapımcı olan Zeynep Özbatur Atakan ile sektördeki
yolculuğunu, kurucusu olduğu Yapımlab ve Zeyno
Film’in gelecek projelerini konuştuk.

Zaman olarak, Türkiye’de sinema üretimi artmıştı.
Doğru bir zamanlama olduğu için kalbimdeki işe yöneldim. Ama yöneldikten sonra uzun bir zaman reklam filmi yapımına devam ettim. Yapımcılık
yaparken reklam filmi alanında da çalışıp iyi performans gösterebildiğimi ve yapımcı olarak sınırlarımı
ve yaratıcılığımı iyi kullanabildiğimi fark ettim. Bu
nedenle yapımcılık ile ilerledim.

Uzun yıllar reklam sektöründe çalıştıktan sonra sinema sektörüne geçiş yaptınız. Öncelikle
kendinizden ve sektöre giriş hikayenizden
bahseder misiniz?
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema-Tv bölümünde okurken reklam filmi sektöründe çalışmaya başladım. 1980’li yılların sonuna
doğru Türkiye’de çok film üretilmiyordu. Bu nedenle filmcilik yapmak isteyen biri için zanaati ve sistemi öğrenebilmek reklam filmi alanında mümkündü.
Pek çok şeyi hatta ‘iş insanı’ olabilmenin en önemli
adımlarını bu dönemde attım. Kalbimde hep sinema
yapmak vardı. 90’ların sonunda, reklam filmi alanında epeyce yol almış ve hayatımı kazanmaya başlamıştım. Bu arada okulumu bitirdim. Sinema
eğitimi almış biri olarak sinema hep kalbimdeydi.

2004 Yılından itibaren Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğindeki İklimler, Üç Maymun, Bir Zamanlar Anadolu’da, Kış Uykusu, Ahlat Ağacı
filmlerinin yapımcılığını üstlendiniz. Nuri Bilge
Ceylan ile yollarınız nasıl kesişti ve sanat yolculuğunuzu anlatır mısınız?
Nuri Bilge Ceylan ilk 3 filminin yapımcılığını yapmıştı zaten. İki meslektaş olarak, iş birliğini denemek istedik ve bu çalışma çok verimli oldu. 2004 ve
2019 yılları arasında çalıştık. 15 yıl, 5 film ve bir dolu güzel iş yaptıktan sonra ortaklığımızı tamamladık.
Yapımcılığını üstlendiğiniz filmler uluslararası
arenada birçok ödül aldı. Bu başarıların Türk sinemasına katkılarından bahseder misiniz?

KÜLTÜR-SANAT
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Fotoğraf: Tamer Yılmaz
Her ödül çok kıymetlidir ve sinema sayesinde dünyada Türk Sinemasına ilginin arttığını ve bunun
önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum.
Uzun yıllardır Avrupa Film Akademisi ve Asya
Pasifik Akademisi’nde üyeliğiniz var ve geçtiğimiz günlerde de Oscar seçici kuruluna kabul edilen ilk Türk yapımcı oldunuz. Öncelikle tebrik
ederiz. Bu süreç sizin için nasıl ilerledi?
Benim için gerçekten sürpriz bir gelişme oldu. Zira, yapımcılık konusunda ve belki de yapımcılık kavramının en iyi uygulandığı bir endüstriden bunun
gelmesi, uzun yolculuğumun ve hayatta mesleki anlamda tüm yaptıklarımın bir armağanı oldu. Bir sabah tebrik mesajları ile uyandım. Meğerse gece
Akademi yeni üyeleri açıklamış.
Yapımcılığın yanı sıra eğitimci yönünüz ile de
gençlerin ufkunu açıyorsunuz. 2010 yılında kurduğunuz Yapımlab’ın hedeflerinden ve eğitimlerinden bahseder misiniz?
Yapımlab, bir eğitim ve iletişim platformu. İlk 10
yıl birçok sinemacının yolunun geçtiği bir oluşum.
Şimdi ise, büyük bir aile gibi geniş bir networkü

olan, kesintisiz iletişim ve bu sektöre girmek ve süreklilik arayan meslek profesyoneli olmak isteyenlerin katıldığı ve meslek profesyonellerinin de bir dolu
paylaşımlarının olduğu bir platform.
Takip etmekten keyif aldığınız yerli / yabancı
yönetmenler?
Asghar Farhadi, Taiki Waikiki, Martin Scorsese,
Mira Nair, Naomi Kawase, Nadine Labaki, Pawel
Pawlikowski, Michel Franco, Danis Tanoviç ve Türkiye’deki her kuşaktan yönetmen.
Zeyno Film’in önümüzdeki dönemlerdeki projeleri nelerdir?
5 yıldır Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Genel
Sanat Yönetmeniyim ve ilk önceliğim hep o projede.
Sanki benim bebeğim gibi. Türk ve dünya sinemasına genç yeteneklerin kazandırılması açısından çok
değerli.
Bunun yanında yurt dışından önemli isimlerle birlikte uluslararası 2 tane ortak yapımı 2021’de gerçekleştireceğiz.
Yeni bir platform için farklı içerikler üreteceğiz ve benim yapmayı çok istediğim bir belgesel projesi var. FD

SEYAHAT-İZLENİM FD

“Pandemi Öncesi
Ne Güzel Gezermişiz Meğer...”
Bende büyük izler bırakan hem Trans Sibirya tren yolculuğu hem Afrika’nın
güneyinde Rovos Treniyle yaptığım istisnai seyahat hem de tarihi önemi olan yerler
gördüğüm Tuna Nehri gezisini tekrar hatırlayalım istedim. Koronalı günler bir an
önce bitse de yine yeni destinasyonlara gitsek, yeni coğrafyalarda yeni yeni yerler
görüp yeni insanlarla tanışsak.

andemi nedeniyle artık eşimle birlikte eskisi gibi seyahatlere çıkamıyoruz. Geziler yerini korona tedbirleriyle ilgili konuşmalara
ve maske – mesafe - hijyen kısıtlamalarını içeren “yeni normal”
yaşam biçiminin sürdürülmesine bıraktı. Bu yeni normalin ne kadar süreceği belli değil. Artık görmediğimiz yeni yerlere gitmek, yeni coğrafyalara yelken açmak hayal oldu. Sıkıldıkça mazide çektiğimiz eski
fotoğraflarımızı karıştırarak anılarımızı tazeleyeceğiz, tuttuğumuz günlüklerden zamanında keyifle gittiğimiz seyahatlerimizi hatırlayacak, renkli gezi anılarımızı düşünerek tekrar oralara gitmiş gibi olacağız. Gelin
o yolculuğu beraber yapalım. Bu ay sizlerle sevdiğimiz birkaç gezi anımızı paylaşalım.
Trenlerin benim hayatımda hep özel bir yeri olmuştur. Babam demiryolu subayı olduğundan ve demiryolu sınıfının kaldırılmasından sonra
uzun yıllar Devlet Demiryolları’nda yöneticilik yaptığından evlenmeden
önceki yıllarım hep yataklı vagonlu tren yolculukları yaparak geçti. Bu
sebepten, oflaya puflaya giden buharlı lokomotifler, elindeki kırmızılı
yeşilli işaret levhasıyla trenlerin durmasına ve hareket etmesine izin veren hareket memurları, yemekli vagonlarda gece geç saatlerde yenen
akşam yemekleri, kırmızı kadife perdeli yataklı vagon kompartımanları,
yol kazaları ve özellikle soğuk kış aylarında yolların kardan kapanması
ile oluşan rötarlar ve ertelenen iş toplantılarım çocukluk ve gençlik yıllarımda yaptığım tren yolculuklarının zihnimde bıraktığı izlerdir.
Yedi yıl önce yaptığımız Trans Sibirya tren yolculuğu asla unutulmayacak bir gezi oldu bizim için. Moskova’dan kalkan uçağımız doğu yönünde dokuz saatlik bir yolculukla Rusya donanmasının konuşlandığı
Viladivostok şehrine inmiş, şehri görmek amacıyla bir gün orada

P

umran@kumcuoglu.org
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SEYAHAT-İZLENİM
kalmıştık. Yedi yıl önce Temmuz ayında yaptığımız
bu fantastik gezi sırasında Rusya’nın Paris’i sayılan İrkutsk’u, Orta Asya bozkırlarını, Ural dağlarının sanılanın aksine fazla yüksek olmayan karlı tepelerini,
UNESCO’nun koruması altındaki dünyanın en büyük
tatlısu gölü olan ve “Sibirya’nın İncisi”, “Sibirya’nın
Mavi Gözü” veya “Kutsal Deniz” olarak da anılan Baykal Gölü’nü, Mogolistan’ın başkenti Ulan Batur’u, Orta Asya’daki Türklerin ilk somut heykelleri sayılan
üzeri kabartmalı Balbal taşlarını, Tonyukuk Yazıtlarını (Moğolistan’daki Orhun Anıtları tren güzergahının
dışında kalıyordu), UNESCO’nun Dünya Mirası Listesinde bulunan ve Tatarların tarihinde önemli yeri
olan Kazan Kentini ve Kazan Kremlini’ni, Ural Dağları üzerinden geçen Avrupa’dan Asya’ya geçiş noktasını, Uralların başkenti Yekateringburg’u ve ünlü
Mineral Müzesini, Sibirya’nın eğitim ve kültür başkenti Novosibirsk’i görmüştük.
Bu seyahat o kadar güzeldi ve tadı öylesine damağımızda kalmıştı ki yıllar sonra Fest Turizm’in bu kez
sadece Türk gezginlerine Afrika’nın güneyinde safarileri de içeren bir gezi yapmak ve Victoria Şelaleleri’ni göstermek için Rovos Yataklı Treni’ni kiraladığını
duyduğumuzda geziye katılmak konusunda hiç tereddüt etmedik.
İsmi ülkenin bağımsızlık kahramanı Mandela ile
birlikte anılan ve bir zamanlar bir çadır kasabası ve
bir madenci gecekondu bölgesi iken sonrasında dinamik bir ticaret ve finans merkezine dönüşen
Johannesburg ve ülkenin idari başkenti Jakarandalar
şehri Pretoria’yı gezip gördükten sonra trenimizin
kalkacağı Pretoria tren istasyonuna geldik.
Bizi on bir günlük bir yolculuk sonrası
Zimbabve’de Victoria Şelaleleri’ne götürecek olan tre-

FD

nimizde on beş yataklı yolcu vagonu, iki yemekli vagon, açık ve kapalı bölümleri olan bir seyir vagonu,
bir sigara salonu, film gösterilerinin yapıldığı, rehberlerin seminerler düzenlediği, etkinliklerin olmadığı
normal zamanlarda da çay, kahve ve içki servislerinin
gerçekleştirildiği lounge vagonu bulunuyordu. Büyüklükleri 10-15 metrekare arasında değişen kompartımanlarda ayrıca tuvalet, banyo, buzdolabı, masa
ve ikişer koltuk da bulunuyordu. Kompartımanlar
klasik İngiliz mobilyalarıyla döşenmişti. Her vagonda
her zaman hizmete hazır bir kompartıman sorumlusu
vardı. Yemekler kadar servis yapan garson kızlar da
pek güzeldi. Genellikle deniz ürünü ağırlıklı yemekler
ve tatlılar güzel teşhir ediliyor önce göze sonra damağa hitap ediyordu. Odalarda, yemek salonlarında,
seyir vagonunda, içki ve meşrubat kullanımında sınır
yoktu. Safarilerin yapıldığı günlerde güneş doğarken
sabah kahvaltıları, güneş batarken de içki ve yemek
servisleri yapılıyordu.
Rovos treniyle yaptığımız seyahatte Afrika’da tanıştığımız hayvanlar alemi bizi çok etkiledi. Filmlerden,
romanlardan ve özellikle de televizyonlardaki belgesel
programlarından
aşina
olduğumuz
Afrika’nın vahşi doğası tabi ki insanın başını döndürecek kadar güzel ve büyüleyiciydi. Ama galiba
seyahatin asıl güzel yanı doğayla iç içe olmak, bitkiler
dünyasını ve hayvanlar alemini çıplak gözle yakından
görmek, bir süre için bile olsa onlarla birlikte aynı havayı solumak ve seyahat süresini bir ömür
hatırlanacak şekilde ilginç ve renkli anılarla doldurabilmekti.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nden sonra gittiğimiz Afrika’nın güneyinde zengin bir yaban hayatına sahip
yeşil ülke Zimbabve’nin Hwange Ulusal Parkı’nda iki
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gün boyunca yedişer kişilik jeeplerle yaptığımız Safariler gerçekten insanın hayatında hiç olmazsa bir
kez yaşaması gereken güzellikte bir deneyimdi.
Safari turlarıyla ilgilenenlerin yakından bildikleri
gibi, Afrika’da safari turu yapanların görmeyi amaçladıkları nesli tükenmekte olan “Büyük Beş” deyimi,
ormanlar kralı olarak bilinen aslan, kendi başına yaşayan asosyal leopar, zekasıyla ünlü Afrika fili, güçlü
Afrika mandası, boynuzları için büyük paralar ödenen
siyah gergedan için kullanılmakta.
Yüzden fazla memeli hayvan ve dört yüzden fazla
kuş türüne ev sahipliği yapan Ulusal Parkın av hayvanlarını koruma alanında bol miktarda aslan, goril,
zürafa, pars, çıta, gergedan, sırtlan, çakal, tilki, karınca yiyen, fil, kudu ve antilop türleri ile az sayıdaki
büyük ırmaklarda suaygırı ve timsahlar gördük.
Dünyanın en yaşlı kıtası Afrika, vahşi doğası, kuşları, çölleri, balta girmemiş ormanları, tropik yağmur
ormanları, kuru çöller arasındaki “savan” denen çayırları, nehirleri ve irili ufaklı şelaleleriyle bir vahşi
doğa deneyimi sunuyor ziyaretçilerine. Tarih boyunca
özellikle İngiliz ve Fransız kolonileri olarak varlıklarını sürdüren Afrika ülkeleri artık bağımsızlar ve günümüzde moda olmaya başlayan safari turizminin
önemini öğrenmişler. Eskiden sadece maceraperestlerin gidebildikleri bir coğrafya olan Afrika’da artık
şehir yaşamı konforunda seyahat etmek ve safari turları yapmak mümkün. Bu nedenle kanaatimizce önümüzdeki dönemlerde turizmin Afrika ülkeleri için
önemi giderek artacak.
Rovos treniyle yaptığımız gezide yakından tanıdığımız hayvanlar aleminden çok etlendik. Ancak
Victoria Şelaleleri güzelliğiyle gezimizi adeta taçlan-
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dırdı. Zambezi Nehri üzerindeki ünlü Victoria Şelaleleri Zambiya ve Zibabve’nin sınırları arasında bulunuyor. Görüntüsü itibariyle bizim boğaz köprülerini
andıran Victoria Falls Köprüsü iki ülkeyi
birbirine bağlıyor. Üzerinden hem trenlerin hem de
arabaların geçtiği iki katlı güzel demir köprü ve köprünün gerisinde şelalelerden yükselen suların yarattığı puslu ıslak görüntü iki gecemizi geçirdiğimiz
Victoria Şelaleleri Oteli’nin çimlerle kaplı kocaman
bahçesinden keyifle gözlemlenebiliyor.
1904 yılında inşa edilen, ancak geçen yıl yenilenen
otelin açık ve kapalı avluları, havuzları, değişik lezzetler sunan lokantaları, İngiliz tarzı döşenmiş oturma salonları, resim ve heykel galerileri, yatakları
cibinlikli kalın kırmızı kadife perdeli suit odaları insana fakir bir Afrika ülkesinde değil de zengin bir Avrupa ülkesinin lüks bir otelinde kaldığı izlenimini
veriyor. Heykellerle dolu kocaman bahçesi, çimlerin
üzerinde koşturup duran domuzları ve maymunlarıyla egzotik bir duruşu olan koloniel tarzda otel gerçekten görülmeye değer. Köprünün inşası sırasında
İngilizler tarafından şantiye binası olarak kullanılmış,
daha sonra restorasyonlar geçirerek bugünkü haline
dönüştürülmüş.
Victoria
Şelaleleri
veya
yöresel
adıyla
Mosi-oa-Tunya yani “Gürleyen Duman” dünyanın en
görkemli şelalerinden biri. Böyle muhteşem bir güzellik karşısında insanın dili tutuluyor, gözleri kamaşıyor. Yaklaşık 1.7 kilometre genişliğinde ve 128
metre yüksekliğinde olduğu söyleniyor. İskoçlu kaşif
David Livingstone, şelaleleri 1855 yılında ziyaret etmiş ve Kraliçe Victoria’nın anısına bu doğa güzelliğine Victoria Şelaleleri adını vermiş. Şelaleler iki

SEYAHAT-İZLENİM
ülkedeki, diğer bir deyişle Zambiya’daki Mosi-oa-Tunya ve Zimbabve’deki Milli Parkın bir parçası durumunda. Şelalelerin içinde bulunduğu bölge ülkenin
en güzel yerleşim yerlerinden biri. Burası Botswana
ve Zambiya ile de komşu. Zambezi nehrinin oluşturduğu şelale aynı zamanda Zambiya ile sınırı çiziyor.
Şelaleler UNESCO Dünya Mirası Listesinde de yer alıyor.
Kuzey Amerika’daki Niagara Şelalesi’nden daha geniş olan Victoria Şelaleleri sadece Güney Amerika’daki İguazu Şelaleleri ile karşılaştırılabilir belki. Çünkü,
İguazu Şelaleleri iki yüz yetmişten fazla küçük şelaleye bölünmüşken Victoria Şelaleleri yüz metreden
yüksek ve 1.5 kilometreden geniş tek su yatağından
dökülmektedir.
Ne kadar uzun uzun anlatsam da yaşlı kıta Afrika’nın gizemli güzelliğini
anlatmayı beceremem gibi geliyor
bana. Bu nedenle korona sonrası
(o zaman ne zamansa ben de
bugünden bilmiyorum) elinize
bavulunuzu alıp bir an önce o
coğrafyaya gitmenizi, safariler
yardımıyla hayvanlar aleminin
içine girmenizi ve o güzellikleri
bizzat yaşamanızı öneriyorum
sizlere.
Bu ayki yazımızı bir başka yolculukla bitirmek isterim. Tuna Nehri üzerinde
yaptığımız bir gemi yolculuğundan bahsetmek
istiyorum sizlere.
Aslında Avrupa’da iki nehir yolcuğu yaptık. Almanya’nın en önemli su damarı olan ve tarih boyunca kıyılarında kurulmuş kentlere hayat vermiş Ren Nehri
üzerinde yaptığımız sekiz günlük gezide kuzeyin Venedik’i olarak bilinen Amsterdam; kültürü ve karnavallarıyla
ünlü
Köln;
şarap
merkezi
Rudesheim; Moselle ve Ren nehirlerinin buluştuğu
Koblen; Almanya’nın önde gelen eğlence ve kültür
merkezi Mainz; Alsas bölgesinin başkenti Strazburg
ve İsviçre’nin müzeleri ve parklarıyla ünlü Basel gibi
önemli şehirlerini gezmiştik.
Tuna Nehri üzerindeki altı ülkeyi içine alan dokuz
günlük gezimizde ise Osmanlı İmparatorluğu için
büyük önem taşıyan ve Macar illerindeki Osmanlı
egemenliğinin sonlandığı dönemin başlangıcı kabul
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edilen 1699 tarihli ünlü Karlofça Antlaşmasının imzalandığı Karlovci kasabası; 1526 yılında Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı orduları arasında
meydana gelen ve Macaristan’ın büyük bölümünün
Osmanlı hakimiyeti altına girmesiyle sonuçlanan savaşın yapıldığı yer olan Mohaç; on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda tam bir Türk şehri olan Peç; Kanuni
Süleyman’ın ölmeden önceki son seferi olan Zigetvar
Savaşı sonrasında 1566 yılında Osmanlı İmparatorluğunun eline geçen Zigetvart gibi tarihi mekanları
ve Belgrad, Budapeşte, Viyana gibi ünlü turistik merkezleri dolaştık. Özellikle geçmişimiz açısından büyük tarihi önemi olan bu mekanlardan ve bizim
tarafımızdan yapılmış olan camilerden çok etkilendik.
Tuna Nehri, bilindiği gibi Avrupa’nın en
büyük nehir ticaret yolu. Batıdan doğuya akan iki bin sekiz yüz kilometrelik nehir; Güney Almanya’da
Bavyera bölgesinde doğup Romanya Körfezi’nden Karadeniz’e dökülüyor. Romanya,
Ukrayna, Moldova, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan, Slovakya, Avusturya
ve Almanya’da sayısız şehri ve
kasabayı geçerek Avrupa’daki
önemli merkezleri birbirine bağlayan Tuna Nehri dünyanın en ilgi çekici
ve kültürel açıdan çeşitliliğe sahip nehirlerinden biri.
Tuna Nehri besteci Johann Strauss’un ünlü Mavi
Tuna Valsi’ne de konu olmuş. Ancak nehir bugün mavi falan değil, rengi bulanık ve kahverengine dönüşmüş. Yatağı da kalın bir tortu tabakası ile kaplanmış.
Özetlemek gerekirse, hem Trans Sibirya tren yolculuğumuz ve Afrika’nın güneyinde Rovos Treniyle
yaptığımız istisnai seyahat hem de tarihi önemi olan
yerler gördüğümüz Tuna Nehri gezimiz bizde büyük
izler bırakmış. O günlere ait gezi notlarımı okudukça
ve çektiğimiz yüzlerce resmi elden geçirdiğimde bir
kez daha oralara gitmiş, o günleri tekrar yaşamış gibi
oldum. Koronalı günler bir an önce bitse de yine yeni
destinasyonlara gitsek, yeni coğrafyalarda yeni yeni
yerler görüp yeni insanlarla tanışsak. O günler gelinceye kadar galiba eski seyahat anılarımızla idare edeceğiz ve birlikte onları anıp konuşacağız. FD
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MO
DA
İŞ DÜNYASI NE GİYMELİ?

Moda Tasarımcısı

Elif
Cığızoğlu

Elif Cığızoğlu tarzı; “net çizgileri
seven, risk almaktan çekinmeyen,
istikrarlı ve kaliteden ödün
vermeyen”

İŞ MODASI
ransa, İngiltere ve Amerika’da moda üzerine
aldığı eğitimler sonrası Türkiye’ye dönen Elif
Cığızoğlu, 2007 yılında kendi markası kurdu.
“Biz modacıların yapması gereken farklı karakterler
yaratmak” diyen Cığızoğlu, 2009 yılından beri kendi
markasının yanı sıra NetWork’ün de kadın koleksiyonun kreatif direktörlüğünü yürütmektedir.
Elif Cığızoğlu ile kariyer yolculuğunu,
tasarımlarında öne çıkan detayları konuştuk.
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Elif Cığızoğlu markasının çıkışı ve yolcuğundan
kısaca bahseder misiniz?
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Fransa, İngiltere ve
Amerika’da moda üzerine eğitimler aldım.
Donna Karan erkek koleksiyonları tasarım bölümünde üç senelik deneyimin ardından Türkiye’ye
döndüm ve Hakan Yıldırım'da üç sene baş
tasarımcı olarak çalıştım. Bu üç senenin ardından
Teşvikiye’de kendi ofisimi açtım ve 2007
yılında ‘Elif Cığızoğlu’ markası olarak yolculuğumuza başladık. 2009 yılından itibaren de kendi marka-
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İş hayatında kadı
n giyi
vereceğiniz tavs mine yönelik
iyeler?
Ben modern
ve yalın form
ları seviyorum.
Kafamdaki çalış
an kadın profili
her zaman
dinamik, özgür,
rahat ve stil sahib
i
kadınlardır.
Güzel dokularla
birleşen modern
fo
rm
lara iddialı
ve yaratıcı akse
suarlarla heyeca
n
ka
tabilirler.
Gündüzü akşam
a da bağlayabile
n
pa
rça
lar ve
seçimler tercihim
ve tavsiyem olur.

mın yanı sıra, Türkiye’deki önemli perakende giyim
markalarından biri olan NetWork'ün kadın koleksiyonunun kreatif direktörlüğünü yapmaktayım.
Kendi markanızın yanı sıra NetWork markası
ile de çalışmak nasıl bir sinerji yaratıyor?
11 sene ve 22 sezondur NetWork ile çalışıyoruz.
NetWork, kendine has bir çizgisi olan ama aynı zamanda yenilikleri de yakalamayı başaran, canlı, yaratıcı, dinamik ve en önemlisi her geçen gün gelişen,
büyüyen ve sektördeki yerini geleceğe hep daha başarılı ve sağlam bir şekilde taşıyan, çok güçlü bir
Türk markası. Bu markanın kadın koleksiyonlarını
tasarlıyor olmak benim için hep çok heyecanlı ve gurur verici oluyor. Kendi markamla beraber Network
markasını da yürütüyor olmak çok çalışmayı gerektiriyor elbette ama işini çok seven bir insan olarak,
mesleki anlamda dünyaya açılan iki farklı penceremin oluşu beni hem çok geliştiriyor hem de bana heyecan ve enerji katıyor.
NetWork Sonbahar-Kış 2020 koleksiyonunda
hangi renk ve desenler ön planda olacak?
Bu sezon şal desenleri ve küçük çiçek desenleri
çok ön planda. Sonbahar renklerinin sıcaklığıysa
bolca hissedilecek.
Koleksiyonlarınızda veya günlük hayatınızda
“sürdürülebilir”
kaynaklı
materyallere
yöneliyor musunuz?
Kişisel tercihlerimi çoğunlukla doğal ve sürdürülebilir
malzemelerden
yapıyorum.
Kendi
koleksiyonlarımızda da Network koleksiyonlarımız-
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da da sürdürülebilirliği önemsiyor ve buna yönelik
seçimlerimizi her geçen gün arttırıyoruz.
Tasarımlarınızı öne çıkaran imza dokunuşlarınız nelerdir?
Moda artık çok değişti ve her geçen gün de değişmeye devam ediyor. Biz modacıların yapması gereken farklı karakterler yaratabilmek.
Elif Cığızoğlu'nun imzasının gücü, her kadının
yaşam tarzıyla Elif Cığızoğlu dokunuşunu en doğru
yerde ve şekilde birleştirebiliyor olmasında yatıyor.

“Elif Cığızoğlu”

Tarzı...
Tarzını 3 cümle ile özetleseniz...
Net çizgileri seven
Risk almaktan çekinmeyen
İstikrarlı ve kaliteden ödün vermeyen
Dolabınızdan eksik olmayan favori
parçalarınız ...
Düz beyaz gömlek
Düz beyaz pantolon
Düz beyaz ayakkabı
Takip etmekten keyif aldığınız tasarımcılar...
Dior benim için her zaman sürprizlerle doludur. Gerek koleksiyon matematiği gerekse hikayesi beni her
zaman etkilemiştir. FD

