FD

seref@ozgencil.com.tr

FİNANS DÜNYASI
İŞ VE EKONOMİ DERGİSİ

Sahibi
Özgencil Yayıncılık
Tanıtım Organizasyon A.Ş
İcra Kurulu Başkanı
Şeref Özgencil
Genel Yayın Yönetmeni
Özlem Özgencil
Yayın Danışmanı
Osman S. Arolat
l

l

l

Yazı İşleri Müdürü
Hasret Tanrıkulu Dursun
Yayın Koordinatörü
Pınar Emiroğlu
Editör
Funda Demirci
Grafik Tasarım
Tolga İnam
l

l

l

Reklam Rezervasyon
info@ozgencil.com.tr
Abonelik
abone@ozgencil.com.tr
l

l

l

Finans Dünyası Yayın Kurulu (FİDYAK)
Zekeriya Yıldırım (Başkan)
Aclan Acar, Hüsnü Akhan,
Dr. Halil Bader Arslan, Hakan Ateş,
Osman Benzeş, Güryay Bingöl, Yavuz Canevi,
Mehmet Gül, Dr. Mahfi Eğilmez, Gazi Erçel,
Şaban Erdikler, Osman Erk, Yılmaz Karakoyunlu,
Ertuğrul Kumcuoğlu, Ümran Kumcuoğlu,
Vahap Munyar, Süleyman Orakçıoğlu, Erdem Sezer,
Prof. Dr. Metin Sözen, Haluk Sur, Prof. Dr. İlter Turan,
Dr. Feyzullah Yetgin, Servet Yıldırım
l

l

l

Yayın türü: Yerel, süreli, iki ayda bir yayımlanır.
Yönetim Yeri
Özgencil Yayıncılık Tanıtım Organizasyon A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Doğa Sokak Doğakent Sitesi B5/1
2. Ulus - Beşiktaş / İSTANBUL
finansdunyasi@ozgencil.com.tr
Finans Dünyası Dergisi, Özgencil Yayıncılık
Tanıtım Organizasyon A.Ş. tarafından TC yasalarına uygun
yayımlanmaktadır. Dergi içeriği, yazılı izin olmaksızın
hiçbir şekilde alıntı yapılamaz.
İlanların sorumluluğu, ilan sahibine aittir.

instagram.com/finansdunyasi
linkedin.com/finansdünyasıdergisi
dergilik.app/FinansDunyasi
www.finansdunyasi.com.tr

Kademeli normalleşmeye geçerken…

T

ürkiye’de ilk Covid-19 vakasının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmasının
üzerinden tam bir yıl geçti. Bugün geldiğimiz noktada; Covid-19 ile
mücadelede yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bu satırlar yazıldığında ayrıntıları
yeni yeni netleşmeye başlayan kademeli normalleşme dönemi mart ayı itibarıyla
başlıyor. Kademeli normalleşmede; illerdeki vaka sayılarının yanı sıra aşılama oranları
ve hastanelerin durumuna bakılacağı açıklandı. Vaka sayısı, aşılama oranı gibi
kıstaslar dikkate alınarak iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak dört gruba
ayrılacak. Belirlenen kriterlere uyan illerde normalleşme başlayacak. Her il için farklı
olabilecek uygulamaları tabiri caizse her gün hava durumu gibi takip eder hale
geleceğiz.

Belirli bölgelerde salgında gerileme yaşanırken, bazı illerimizde hala hızla artan
vaka sayılarından, değişime uğrayan virüsten bahsediliyor. Hal böyleyken bu
uygulamaların ne kadar başarılı olacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ancak şu
bir gerçek ki, sağlığımızı, ekonomimizi tehdit eden bu salgından kurtulmak; devletin
sorumluluğu olduğu kadar bizlerin de üzerine düşeni yerine getirmesiyle mümkün.
Özlem duyduğumuz günlere kavuşmak için tedbirlere uyalım, olayın ciddiyetini halen
kavrayamamış olanları uyaralım. Bunu yapalım ki, yaşadığımız sağlık krizini geride
bırakıp gelecek için çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edelim…
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yine kadınlar için en iyi dileklerimizi dile
getireceğiz, güzel sözler söyleyeceğiz. Ancak hala kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve
kültürel yaşamda hak ettiği saygınlığa ulaşması, kadına yönelik şiddetin son bulduğu
bir dünya için yapılması gereken çok şey var. Kadınların önündeki engellerin bir an
önce kaldırılması ve gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünyaya
hızla kavuşmamız dileğiyle, geleceğimizin mimarları olan kadınlarımızın Dünya
Kadınlar Günü’nü kutluyorum.
“Otizme Mavi Işık Yak” kampanyasının ülkemizdeki elçisi olan Tohum Otizm Vakfı,
2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, her yerin otizm farkındalık rengi olan maviye
bürünmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Biz de Finans Dünyası olarak “Otizme Mavi
Işık Yak” diyerek bu anlamlı hareketi destekliyoruz.
Sağlıcakla kalın…
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Zeren Group’dan Hollanda
ve Polonya’ya 40 milyon
dolarlık enerji yatırımı

Çağlayan Çetin,
Trendyol Grup’a
Başkan olarak atandı

Zeren Group, Avrupa’da gerçekleştireceği yenilenebilir enerji yatırımları için harekete geçti. Mali müşavirlik,
inşaat, gayrimenkul, medya, açık hava reklamcılığı, bilgi
teknolojileri ve otomotiv sektörlerinde çözümler sunan
grup, Avrupa’da yenilenebilir enerji yatırımlarına imza
atacak. Bu kapsamda Hollanda ve Polonya’da 40 milyon
dolarlık güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları gerçekleştirecek. FD

Finans sektöründe yurtdışı ve yurtiçi birçok üst düzey görev üstlenen Çağlayan Çetin, Trendyol Grup’a
Başkan olarak atandı. Londra merkezli ilk Türk yatırım
bankası Dome Group’un kurucu ortağı Çağlayan Çetin,
daha önce de Goldman Sachs Türkiye Başkanlığı ve
Deutsche Bank Avrupa Eşbaşkanlığı görevlerinde bulunmuştu. Çetin, grubun yeni yatırımlar, yatırımcı ilişkileri ve büyüme stratejisinden sorumlu olacak. FD

Yapı Kredi’nin tahvil ihracına 6 kattan fazla talep geldi
Yapı Kredi, uluslararası piyasalardan 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil
ihracı gerçekleştirdi. 10 yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu ihraca, ihraç tutarının 6 katından fazla talep gelirken, faiz oranı yüzde 7,875 olarak gerçekleşti. Dünyanın
dört bir yanından, 230’dan fazla yatırımcının katıldığı sermaye benzeri tahvil ihracı işlemi,
Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin bir göstergesi olarak nitelendirildi.
500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına 3.2 milyar dolarlık talep geldiğini
belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Son bir yıldan bu yana Türkiye’den ihraç edilen
ilk sermaye işlemine büyük başarıyla imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Küresel çapta
daha önce hiç yaşamadığımız kadar zor bir dönemde sağladığımız bu kaynakla, ülkemiz
ekonomisine ve Yapı Kredi’ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha tescillemiş olduk” diye konuştu. Gerçekleştirilen işlemin, sektörde dikkate değer bir referans olacağına inandıklarını kaydeden Erün, “Türkiye’nin en büyük
üçüncü özel bankası olarak, ülkemiz ekonomisine ve milletimize sınırsız hizmet sunmak için her alanda var gücümüzle
çalışıyoruz. ‘Hizmette Sınır Yoktur’ anlayışımızla önümüzdeki dönemde de farklı finansal araçları da kullanarak ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz’’ dedi. FD
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Ekol, Türkiye ile İspanya’yı yakınlaştırıyor
Ekol Lojistik, Türkiye ile İspanya arasındaki yeni intermodal hizmeti kapsamında İzmir Alsancak Limanı ile İspanya
Tarragona Limanı’nı birbirine bağlayan Ro-Ro hattı üzerinden sadece 60 saatte teslimat gerçekleştirecek.
Akdeniz’de taşımacılığa hız kazandıracak yeni servis kapsamında, her iki yönden seferler başlangıçta haftada bir kez
yapılacak. Cumartesi akşamına kadar Türkiye'nin dört bir yanından toplanan gönderiler Çarşamba günü İspanya’nın,
Cuma günü de Portekiz’in her yerine teslim edilebilecek. Salı akşamına kadar Portekiz, Çarşamba akşamına kadar İspanya genelinden toplanan yükler ise Pazartesi günü Türkiye'nin her bölgesine dağıtılabilecek.
Fas, Portekiz ve Baltık ülkeleri arasındaki bağlantıların Türkiye- İspanya arasındaki yeni hat ile artırılmasının Ekol’ün
hizmet geliştirme planının bir parçası olduğunu belirten Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz
“Ekol İspanya Avrupa’ya; Ekol Türkiye ise Orta Doğu’ya yapılan gönderiler için bir merkez konumunda.
İzmir Alsancak- İspanya Tarragona Limanı arasında
transit süremiz 60 saat. İspanya içine 96 saat, Portekiz ve Fas ‘a 144 saatte teslimat gerçekleştiriyoruz.
Ekol'ün Trieste (İtalya) ve Sete'de (Fransa) hâlihazırda yürüttüğü intermodal operasyonları gibi İspanya'dan Avrupa'ya intermodal taşımacılığa fırsat veren
bu hizmetimizde de multimodal çözüm sağlıyoruz”
dedi. FD

Çalışan deneyiminde bir ilk: Sodexo ile hediyeler
Hopi’de Paracık’a dönüşüyor
Çalışan yan hak ve faydaları alanında çalışanlara ve kurumlara uçtan uca benzersiz bir dijital deneyim yaşatan Sodexo,
Türkiye’nin lider sadakat uygulaması Hopi ile el ele vererek şirketlerin kurumsal ödüllendirme sistemine yönelik, dönemin ihtiyaçlarına uygun dijital bir çözüm sunuyor. Sodexo’nun
geliştirdiği gerçek zamanlı dijital hediye çeki altyapısı ile şirketlerin çalışanlarına Sodexo üzerinden sağladığı kurumsal hediyeler, Hopi Kurumsal Paracık’a dönüştürülebiliyor ve Paracık’lar
anlaşmalı Hopi noktalarında kullanılabiliyor.
Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme CEO’su Eda Uluca Özcan;
“Yeni dönemde çalışan motivasyon ve bağlılığını sağlamak artık
kurumlar için öncelikli hale geldi. Uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı, ihtiyaçların kişiden kişiye değiştiği dünyamızda, çalışanların beklentilerinin başında fark edilmek ve ödüllendirilmek
yer alıyor. Bu koşullar ışığında firmalara esnek ve dijital bir hediye çözümü sunabilmek, çalışanlara da modern bir perakende deneyimi yaşatabilmek için Hopi ile bir iş birliği yaptık. Bu iş birliği sayesinde firmaların çalışanlarına sağlamak
istediği hediye ve yan faydaların Hopi Paracık’a dönüştürülmesini sağlıyoruz. Böylece çalışanlara farklı kategorilerde
özgürce alışveriş yapabilecekleri dijital bir platform sunuyoruz” dedi. FD
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KVKK Sürecini Nasıl Yöneteceğiz?
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kabulü ile şirketlere çeşitli yükümlülükler getirildi. Örneğin, şirketlerin Veri
Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olması gerekiyor. Birtakım meslek grupları ve kuruluşlar bu yükümlülükten
istisna tutuldu. Ancak VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden muaf
olmak KVKK’dan muaf olmak anlamına gelmez! Ayrıca, veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirmesi
gerekiyor. Bu kapsamda veri sorumluları topladıkları verilerle
ilgili olarak bu verileri hangi amaçla işleyecekleri, hangi amaçlarla kimlere aktarabilecekleri, veri toplama faaliyetinin yöntemi ve hukuki sebeplerine ve veri sahiplerinin kanunda sayılan
haklarına yer vermekle yükümlüler.”
KVKK Sürecini Takip Edecek Ekipler Kurmalı
“Firmaların sürecin yönetimiyle ilgili bünyesinde gerekli departmanları oluşturması, çalışanlarına düzenli aralıklarla farkındalık eğitimleri vermesi ve tüm iş süreçlerini hukuka uygun
şekilde yürütmesi mevzuatla uyum ve yaptırımlardan kaçınılabilmesi için oldukça önemli. Bu nedenle sürecin
sürdürülebilirliği ve olası risklerden kaçınılabilmesi adına düzenli olarak danışmanlık hizmeti alınması önemli.
IAS olarak, sürecin takibi hususunda gerekli departmanların kurulması ve dokümantasyonlar ile uygulamaların
organize edilmesi konusunda çalışmalarımızı ilgili birimler ile koordineli olarak takip ediyoruz.”
Firmalar İlgili Kişilere Karşı Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeli
‘Şahıslar verilerinin ne şekilde işlendiğinde ilişkin nasıl bilgi sahibi olacak? Firmaların bu güveni sağlamak
için izledikleri yol nedir?’ diye sorduğumuzda Fırat şu yanıtı veriyor: “VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yanı
sıra veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirmesi gerekiyor. Bu kapsamda veri sorumluları topladıkları verilerle ilgili olarak bu verileri hangi amaçla işleyecekleri, hangi amaçlarla kimlere aktarabilecekleri, veri toplama faaliyetinin yöntemi ve hukuki sebeplerine ve veri sahiplerinin kanunda sayılan haklarına
yer vermekle yükümlüler. Bu yükümlülüğün ihlali halinde ise 196.686-TL’ye varabilen idari para cezasıyla karşılaşabilirler. Ayrıca, VERBİS kayıt yükümlülüğü olan firmalar, işledikleri verilere ilişkin bir veri envanteri oluşturmak ve kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamak zorundalar.”
VERBİS’ten Muaf Olan Kanundan da Muaf Sayılmaz
“Birtakım meslek grupları ve kuruluşlar bu yükümlülükten istisna tutuldu. Noterler, avukatlar, serbest muhasebeci mali müşavirler
ve yeminli mali müşavirler, gümrük müşavirleri, arabulucular ve
yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişiler de bu kapsama dahil
edildi. VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün ihlal edilmesi halinde firmaları 1.966.862-TL’ye kadar çıkabilen ciddi yaptırımlarla karşılaşması söz konusu olabilir. Altını çizmek gerekir ki VERBİS’e kayıt
yükümlülüğünden muaf olmak mevzuat hükümlerine uygun veri
faaliyetleri gerçekleştirmekten muaf olmak anlamına gelmez!” FD
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Vaillant “Kafa Rahatlatan Sohbetler”in üçüncü
sezonunda Nilay Örnek ve Immanuel Tolstoyevski’yi
ağırladı
Vaillant Türkiye’nin, farklı konu ve konuklarla dinleyicilere
kafalarını rahatlatma, keyifli zaman geçirme olanağı sunduğu
“Kafa Rahatlatan Sohbetler” podcast serisi üçüncü sezonu ile
devam ediyor. 5 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan yeni sezonun
konukları deneyimli gazeteci Nilay Örnek ve yazar Immanuel
Tolstoyevski oldu.
Yeni sezonda Nilay Örnek, alanında uzman konukları ile
“Mutluluk”, “Yemek”, “Mimari” ve “Kültür-Sanat” alanında gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerle dinleyicilerinin kafalarını rahatlatmayı hedefliyor. Nilay Örnek podcast yayınlarında, Psikolog Ferhat Aydın, Yeme-İçme Profesyoneli Sinan
Hamamsarılar, Mimar Kerem Piker ve Yazar ve TV programcısı Yekta Kopan’ı ağırladı. Immanuel Tolstoyevski ise programında “Sinema”, “Yoga”, “Hedefler” ve “Müzik” konularına yoğunlaştı. Vaillant Türkiye’nin “Kafa Rahatlatan Sohbetler” podcast yayınları Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ve Deezer kanalları üzerinden takip edilebiliyor. FD

SEND4US, Türkiye'deki
satıcılara Amerika'da
büyümenin yolunu açıyor
Okan Barlas, Merih Fındık ve Onur Kutlubay tarafından kurulan SEND4US; güçlü teknoloji altyapısıyla,
Amazon, eBay, Walmart ve Shopify gibi online pazaryerlerine girmek veya kendi web sitesinden satış yapmak isteyenlere, işlerini büyütmeleri için uçtan uca
e-ticaret operasyon yönetimi sunuyor. Amerika’nın en
büyük online pazaryerlerinde yer alan ya da almak isteyen satıcılara; depo, lojistik ve sipariş yönetimi hizmeti
sunuyor ve müşterilerinin Amerika pazarında daha sağlam adımlarla ve daha hızlı büyümelerini sağlıyor. FD
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Tarımda Teknolojik ve
İnovatif Çözümler
Yarışması başladı
Teknolojide Kadın Derneği, tarımda kadının gücünü
ortaya koyacak, tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak fikir ve projeleri teşvik etmek amacıyla “Tarımda
Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması”nı düzenliyor.
Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Zehra Öney, proje ile ortaya çıkacak yenilikçi çözümlerle
Türk tarımında teknolojinin kullanımını artırmayı amaçladıklarını ve projenin tarımda kadının gücünü ve görünürlüğünü arttıracağını dile getirdi. FD

EKONOMİ-YORUM FD

Türkiye ekonomisini
bekleyen risk
Yapılacak şey belli: Ekonomileri yapısal olarak şoklara dayanıklı hale getirmek, dış
finansman bağımlılığını azaltmak, dolarizasyondan ve ülkeleri dış şoklara karşı savunmasız
bırakan kırılganlıklardan kurtulmak.

ürkiye ekonomisinin sorunu çoktur ama şu andaki bir numaralı
sorunu enflasyondur. Kalıcı büyüme ve istihdam artışı için kalıcı
fiyat istikrarının sağlanması ön koşuldur. Daha da önemlisi fiyat
istikrarı yapısal sorunların çözümü için hükümetlere kritik adımları
atacak zamanı kazandırır. Son açıklanan aylık enflasyon rakamları geçmiş yılların ortalamalarının oldukça üzerinde seyrediyor. Aynı şekilde
çekirdek enflasyon göstergeleri de yüksek seyrini sürdürüyor. Oysa Türkiye enflasyonu orta vadede yüzde 5’e düşürmeyi hedefliyorsa, aylık
artış hızlarının çok daha düşük olması gerekiyor. Kısacası ekonomimiz
orta vadeli hedeften ve fiyat istikrarından an itibarıyla oldukça uzakta
bulunuyor. Bu nedenle para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesi
ve diğer politikaların da buna destek vermesi gerekiyor.
Türkiye son yıllarda sadece ekonomisinde değil para politikasında
da istikrarsız bir dönem yaşadı. İnişler ve çıkışlarla dolu bir dönemdi.
Çok kısa bir dönemde ciddi gelgitler oluştu; sert dönüşler yapıldı. Enflasyon görünümde bir değişiklik olmadığı halde faizler hızla indirildi,
krediler kamu bankalarının liderliğinde pompalandı. Pandemi nedeniyle diğer ülkelerde sadece merkez bankaları ve bütçeler üzerinden
yürütülen gevşeme süreci bizde ayrıca kamu bankaları aracılığıyla yapıldı. 2020 Kasım ayında ise ekonomi yönetiminin değişmesi ile farklı
bir politika izlenmeye başlandı. Kısa vadeli faizler yükselirken, kredi
artış hızı yavaşlatıldı. Kısa vadeli yatırımcıları ürküten bazı hatalı uygulamalardan dönüldü.
Ekonomi yönetiminden tutarlı adımlar ve tutarlı mesajlar gelmeye
başlayınca TL istikrara kavuştu, para politikasına duyulan güven yerine
gelmeye başladı, rezervlerdeki aşınma durdu. Bir kere daha görüldü
ki, merkez bankaları siyasetten gelen tepkileri değil, enflasyon görünümünü yakından izlemeliler ve bu görünüme göre aksiyon almalılar.
Bu görünüm bozulmuşsa iyileşinceye kadar para politikasında sıkı du-

T

Forum İstanbul
Yönetim Kurulu Üyesi
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ruşu sürdürmeliler. Mesele “kararlı bir para politikası duruşu” göstermek. Piyasalar merkez bankasının
bu duruşa sahip olduğunu gördüklerinde güven faktörü hızla devreye giriyor. Bu duruş önemli, çünkü
bütün piyasa aktörleri biliyor ki, belirli bir aşamada
oy kaygısı olan hükümetlerden merkez bankası yönetimlerine “faiz indir” baskısı geliyor. İşte o

Türkiye şu anda kritik bir noktada
bulunuyor. Bir yandan talebi gelecek aylarda dikkatli bir şekilde
yönetmesi gerekiyor. Enflasyona
karşı sıkı parasal duruş sürdürülmeli ancak öte yandan pandemiye
odaklı mali destekler geçici ve
belirli bir hedefe yönelik olarak
sağlanmalıdır.
anda Merkez Bankası’nın parasal duruşunu sürdürmesi önemlidir ama yeterli değildir. Aynı zamanda
mali disiplin kararlılıkla sürdürülmeli, kamunun
borçlanma stratejisi para politikası hedefleriyle
uyumlu olmalı, kamu kontrolündeki fiyatlar ve vergi
ayarlamaları enflasyondaki düşüşü aksatmamalı, gelirler politikası enflasyonla mücadeleyi desteklemeli,
güven erozyonunu ve TL değer kaybını tetikleyecek

FD

uygulama ve açıklamalardan kaçınılmalıdır. Ve elbette ki TCMB’nin de vurguladığı gibi “Hukuk ve
ekonomi alanında atılacak reform adımları beklenti
kanalıyla dezenflasyonist sürece önemli bir destek”
sağlamalı ve enflasyondaki katılık ve oynaklıkları
azaltacak yapısal adımlara devam edilmelidir.
Gereksiz bir ikilem: Enflasyon mu? Büyüme
mi?
Deneyimlerimiz bize ekonomi yönetiminin sadece
siyah ve beyazdan oluşmadığını gösterdi. Gördük ki
grileri bolmuş. Mesela bir yandan enflasyon sorununu çözmesi gereken Türkiye’nin diğer yandan büyümeyi kalıcı hale getirmesi ve milyonlarca işsizine iş
yaratması gerekiyor. Merkez bankaları uyguladıkları
doğru para politikaları ile bir yandan fiyat ve finansal istikrarın sağlanmasına katkıda bulunurken, diğer yandan hükümetlere kalıcı büyüme ve istihdam
ortamı sağlayacak adımları atması için süre kazandırırlar. Eğer hükümetlerden bu adımlar gelmezse
merkez bankalarının ellerindeki araçlarla orta ve
uzun vadede yapabilecekleri daha fazla bir şey yoktur.
Türkiye şu anda kritik böylesi bir noktada bulunuyor. Bir yandan talebi gelecek aylarda dikkatli bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Enflasyona karşı sıkı
parasal duruş sürdürülmeli ancak öte yandan pan-
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demiye odaklı mali destekler geçici ve belirli bir hedefe yönelik olarak sağlanmalıdır. En büyük tehlike
ise ayağın frenden erken çekilmesidir. O yüzden ekonomistler ısrarla, Türkiye’nin geçmişte birkaç defa
yaptığı gibi erken bir gevşemeye gitmekten kaçınmasını tavsiye ediyorlar. Bu sürede atılacak doğru
yapısal adımlarla ekonomiyi dış şoklara karşı dayanıklı hale getirmek öncelik olmalıdır. Çünkü önümüzde oldukça fazla risk var. Önemli bir risk ise
küresel konjonktürün değişmesidir.
Küresel para bolluğu şimdilik bize bir ölçüde de
olsa nefes aldırıyor ama bu bolluk sonsuza kadar sürecek bir durum değil. 22 Mayıs 2013’ü hatırlarsınız.
Piyasalar ve ekonomiler için bir kırılma anıydı. Zamanın Fed Başkanı Ben Bernanke, o gün Amerikan
Kongresi’nde yaptığı konuşmada Merkez Bankası’nın
tahvil alımlarını azaltabileceğini söylemiş ve Fed’in
5 yıldır uyguladığı “ultra gevşek para politikası”ndan
çıkış sürecinin ilk adımını atmıştı. Merkez bankalarınca yaratılan parasal bolluğun sona yaklaştığının
en güçlü işaretini vermişti.
Bernanke’nin açıklamasını doğru okuyan ülkeler
aldıkları doğru önlemler ve yaptıkları yapısal güç-

14
FİNANS DÜNYASI / MART - NİSAN 2021

FD

lendirmelerle Fed’in sıkılaştırmasının yarattığı şoku
en az hasarla atlattılar. Türkiye ise ne yazık ki bunu
yapamadı. Eşlik eden bazı politik ve jeopolitik olayların ve ekonomide atılan yanlış adımlarından etkisiyle ekonomi ve piyasalardaki istikrar bozuldu. TL
değer kaybetti, enflasyon ve faizler yükseldi. Büyüme hız kesti. Sonraki 5-6 yıl önceki 5-6 yıldan çok
farklı ve sancılı oldu. Bu tarihi açıklamanın öncesi
ve sonrası iki ayrı dünya ve hatta iki ayrı Türkiye gibidir. Bernanke konuşmadan hemen önce 1 dolar
1.8 liraydı. Merkez Bankası politika faizi yüzde 4.5
ve enflasyon yüzde 6’ydı. Türkiye’nin ratingi
Baa3’tü. Yani yatırım kategorisindeydik. Bernanke
konuştuktan ve Fed geri çekilme planını kademeli
olarak uygulamaya koymaya başladıktan sonra bir
daha ne bu düzeyler ne de o notlar hiç görülmedi.
Unutmamak da fayda var: Bugün olmasa da gelecekte ekonomileri yine böyle bir dönem bekliyor. Yapılacak şey belli: Ekonomileri yapısal olarak bu tür
şoklara dayanıklı hale getirmek, dış finansman bağımlılığını azaltmak, dolarizasyondan ve ülkeleri dış
şoklara karşı savunmasız bırakan kırılganlıklardan
kurtulmak. FD
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TÜMSAŞ CEO’SU ORKUN TOSUN

Türkiye’nin alanında ilk yerli markası
olan BiCo’nun ilk ihracatı
Almanya’ya yapıldı
İnsansız robot kasa olarak tanımlayabileceğimiz BiCo ile küçük marketlerde satın
alınan ürünlerin ödemelerini, satıcı ile temas kurmadan makine desteği ile
sağlayabiliyoruz.

ullanıcılarına lobi yönetimi, sıra sistemleri ve
kiosk çözümleri başta olmak üzere donanım,
yazılım ve endüstriyel tasarım alternatifleri
de içeren teknolojik çözümler sunan TÜMSAŞ, ürünleri ile B2B alanında bankalar ve self servis işlerinin
olduğu yerlere hizmet veriyor. TÜMSAŞ CEO’su Orkun Tosun ile pandemi döneminde geliştirdikleri yeni hizmetlerin yanı sıra, ilk ihracatını Almanya’ya
yaptıkları Türkiye’nin alanında ilk yerli markası olan
BiCo’yu ve diğer uygulamalarını konuştuk.

K

TÜMSAŞ olarak Türkiye’de günde 2 buçuk milyon kişiye hizmet veriyorsunuz. TÜMSAŞ’ın kullanıcılarına sunduğu teknolojik çözümlerden
bahseder misiniz?
40 yılı aşkın tecrübemizle, bankalar başta olmak
üzere farklı sektörler için değişik fonksiyonlara sahip
self servis kiosk modelleri tasarlayıp, geliştiriyoruz.
Geliştirdiğimiz bu ürünlerle 8 binden fazla noktada,
2 buçuk milyon kişiye ulaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerimizle Türkiye ve dünya çapında ilklere
imza atmış lider şirketlerden biriyiz. Lobi yönetimi,
sıra sistemleri ve kiosk çözümleri başta olmak üzere
müşterilerimize donanım, yazılım ve endüstriyel tasarım alternatifleri içeren verimlilik odaklı iş tekno-
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lojileri sunarken aynı zamanda kurulum, periyodik
bakım ve onarım gibi hizmetleri de sağlıyoruz.
Hazır ürünler ile B2B alanında bankalar ve self
servis işlerinin olduğu yerlere hizmet veriyoruz. Burada kendimizi müşterinin kurumla olan her türlü
temasındaki yolculuğunu kolaylaştıran ve yöneten
taraf olarak konumlandırıyoruz. Diğer taraftan mühendislik ve tasarım alanına yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Müşterilerimizin isteklerine göre
ürünler tasarlıyoruz. Sıfırdan bir ürün hayali olan ve
hem yazılım hem donanım açısından bir değer yaratabilme isteği olan finans dünyasındaki firmalara
hizmet veriyoruz.
Cash Recycler projeniz nedir?
Cash Recycler; bankacılık sektörü başta olmak
üzere, nakit işlem yapılan yerlerdeki gişelerin işlem
yükünü hafifletmesi için geliştirdiğimiz yazılım ve
donanımı bize ait kurumsal uygulamalara yönelik
bir üründür. Tüm cihazlardaki banknot tutarlarını
online izleyen ve ofis arkasındaki işlemler için de
kullanımı söz konusudur. Bu bağlamda; dünyada her
geçen gün milyonlarca işlem gerçekleştirilen TCR
çözümleri ile, kurumlara ve müşterilerine kolaylık
sağlayan teknolojiler geliştirdiğimizi söyleyebilirim.
Hem yazılım hem de donanıma eklemeler yaparak

FD

geliştirdiğimiz bu ürün; kuruma gelen müşterilerin,
nakit olarak verdiği parayı hızlıca sayar, bunu yaparken gerekli güvenlik kontrollerini de sağlar. Bir sonraki müşteri nakit çekmek istediğinde gişede
bulunan kişi para miktarını girdiği zaman, makine
hızlı bir biçimde belirlenen parayı hazırlar. Bu ürünümüzle etkinlik, verimlilik ve en önemlisi güvenlik
ile kasa açıklarının önlenmesi noktasında önemli bir
çözüm sunduğumuzu söyleyebilirim.

C-Box Temassız Sıra Sistemi ile temassız bir şekilde randevu alınabiliyor. Ülkemize küresel salgın
döneminde destek olmak adına ürünümüzü belli bölgelerdeki eczanelerin
ücretsiz
bir
şekilde
kullanımlarına sunduk.
Türkiye’nin alanında ilk yerli markası olan Modüler Nakit Ödeme sistemi BiCo’yu hayata geçirdiniz ve ilk ihracatınızı Almanya'ya yaptınız.
BiCo’nun özellikleri nelerdir? Önümüzdeki günlerde hangi ülkelere yönelik ihracat hedefleriniz
var?
Pandemi yayılımını sürdürürken, hizmet olarak öl-

17
MART - NİSAN 2021 / FİNANS DÜNYASI

TEKNOLOJİ
çeklenebilir çözümler sağlamak ve bunların ihracatını yapıyor olmak önemli bir trend haline geldi. Biz
de bu süreçte özellikle perakende sektörünü hedeflemiş olmakla birlikte birçok noktada müşterilerin
kasadaki ödemelerini kendilerinin yapması için modüler bir nakit ödeme sistemi olan BiCo’yu hayata
geçirdik. İnsansız robot kasa olarak tanımlayabileceğimiz BiCo ile küçük marketlerde satın alınan
ürünlerin ödemelerini, satıcı ile temas kurmadan
makine desteği ile sağlayabiliyoruz. Türkiye’nin
alanında ilk yerli markası olan BiCo’nun ilk ihracatını Almanya’ya yaptık. Böylece Türkiye için önemli
bir adım atmış olduk. Önümüzdeki süreçte ihracata
yönelik yeni atılımlar da gerçekleştireceğiz.
Self Servis Çek Kabul Kiosk projeniz ile PSM
Awards 2020 “Yenilikçi Müşteri Etkileşimi Deneyimi” kategorisinde Altın PSM ödülü kazandınız.
Projenizi anlatabilir misiniz? Hangi bankalar ile
entegre çalışıyorsunuz?
Çek-Kiosk, firmaların çek bordrolarını hazırlaması, şubede bu çeklerin kabulü için personel ve müşterilere zaman kazandıran, self-servis çalışan bir
sistem olarak öne çıkıyor. Banka adına müşterinin
çeklerini kabul edip, çek üzerindeki ilgili bilgileri
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okuyarak bir döküm çıkarıp bankacılık sistemi ile
entegre çözüm sunuyoruz. Müşteri memnuniyetini
artırmak, düşük operasyonel maliyetle zamandan
tasarruf sağlamak ve böylece banka ve müşterilere
yüksek verimlilik sağlamak için hayata geçirdiğimiz
Çek-Kiosk ile banka müşterilerinin zamandan tasarruf etmesini sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz tüm tek-

Çek-Kiosk, firmaların çek bordrolarını hazırlaması, şubede bu çeklerin kabulü için personel ve
müşterilere zaman kazandıran,
self-servis çalışan bir sistem. Banka
adına müşterinin çeklerini kabul
edip, çek üzerindeki ilgili bilgileri
okuyarak bir döküm çıkarıp bankacılık sistemi ile entegre çözüm sunuyoruz.
nolojik çözümlerimizde inovatif bakış açışımızla
ilerliyoruz, her zaman bir sonraki adımı planlıyoruz. En iyi müşteri deneyimine ulaşmak için yalnızca ürün ve hizmetlerimizi değil, müşterilerimizle
temasta olduğumuz tüm süreçleri aynı yenilikçi
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rar verdik. Ürünümüzün bulunduğu yerlerde kuruma gelen müşteriler bu sorgulamayı geçmeden
sıra sisteminden işlem yapamıyor. Bir diğer ürünümüz ise S-Matik sıra sistemi ile entegre çalışan
Randevu Sistemi. Bu ürünümüz, müşterilerimize
web veya mobil uygulama üzerinden istedikleri işlem menüsüyle sıra numarası almalarını sağlayan
bir uygulama. Özellikle hijyenin eskisinden çok
önemsendiği pandemi döneminde, müşterilere şubeye gitmeden randevu alma imkânı sunuyoruz.
Böylelikle sadece randevu saatinde şubede olmaları
yeterli oluyor. Pandemi döneminde sağlığımızın ve
zamanımızın en kıymetli değerlerimiz olduğunu
hatırladık. Bu süreçte ve sonrasında Randevu Sistemi gibi ürünlerin kullanımının artırılmasını öneriyoruz.

vizyon ile tasarlıyoruz. Son yıllarda geliştirdiğimiz
verimlilik odaklı iş teknolojileri bize, en iyi deneyimi yaratma hedefiyle çıktığımız yolda büyük olanaklar tanıdı. Çek-Kiosk’ta da bu olanakları
değerlendirdik ve en iyi sonuçları hedefledik. Kusursuz müşteri deneyimi hedefiyle yürüttüğümüz
çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.
Pandemiye yönelik hazırladığınız teknolojik
çözümleriniz nelerdir?
Pandemi sürecinde bireysel olarak tedbirlerimizi
alsak da riskin en aza indirilmesi için tedbirlerin
karşılıklı olarak alınması gerektiğini biliyoruz. Bu
noktada pandemi sürecinin bir getirisi olarak hayatlarımıza giren HES Kodu artık birçok noktada
kontrol edilebilir hale geldi. Bu kontrol sürecini,
mümkün olduğunca hızlı ve sorunsuz bir şekilde
yapabilmek en önemli konulardan biri. Biz de bu
soruna çözüm olacak yeni bir ürün geliştirdik. HES
Kodu Sorgulama ürünümüz, şubelere işlem yapmak
üzere gelen müşterilerin, Sağlık Bakanlığı sistemi
üzerinden, anlık olarak yapılan sorgulama sonucuna göre işlem yapabilmedeki uygunluk durumlarının teyit edildiği bir web uygulaması. HES Kodu
Sorgulama ürününü tasarlarken, S-Matik sıra sistem uygulamamız ile entegre olmasına özellikle ka-

Türkiye’nin teknoloji ve yazılım alanındaki geleceğini nasıl görüyorsunuz? 2021 yılına yönelik
beklentileriniz nelerdir?
Pandemi döneminin bizim için çok ciddi bir stres
testi olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde vermiş
olduğumuz servis ve iş yapış şekillerimizi baştan tanımladık ve adapte olduk. Bize göre 2020, mevcudu aynı standartlarda koruma yılı oldu. Teknolojik
altyapımız iyi olduğu için çok zorlanmadık fakat
değişime ayak uydurmak psikolojik olarak zorladı.
Coronavirüs sonrası değişen müşteri beklentisi ve
ortak kullanım alanlarındaki hijyenin önemi ile beraber temassız teknolojiler de ön plana çıktı. Bu dönemde yeni projeler ve yeni işler geliştirdik;
bunlardan biri eczanelerde kullanılmak üzere geliştirdiğimiz C-Box Temassız Sıra Sistemi’ydi. Bu
ürün ile temassız bir şekilde randevu alınabiliyor.
Ülkemize küresel salgın döneminde destek olmak
adına ürünümüzü belli bölgelerdeki eczanelerin ücretsiz bir şekilde kullanımlarına sunduk. 2020’nin
bize çok farklı etkileri olacak zira bazı alışkanlıklarımız değişti. İşin hem bu yönü var hem de X, Y, Z
jenerasyonları üzerinde farklı etkileri oldu. Bu etkileri iyi okuyan ve alışkanlıkların hangisinin ne kadar sürede kalacağını algılayan firmalar, 2021 ve
sonrasında hiç şüphesiz başarılı olacak. 2021 yaraları sarma senesi olacak diyebiliriz. Esas olarak ise
2022’ye hazırlıklı olanlar ve bu döneme ait ürünlerini tamamlayanlar, bir adım öne geçecek. FD
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Turizmde 2020 Nasıl Geçti,
2021’de Ne Beklemeliyiz?
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜİK verilerine göre, yıl genelinde Türkiye’ye
gelen ziyaretçi sayısı yüzde 69,5 gerileme ile 15,8 milyon oldu. Yabancı ziyaretçi
sayısında azalma yüzde 72 olurken, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan
Türkiye’ye gelenlerin sayısı yüzde 56 düştü.

ürkiye, dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri. Avrupa’da
en çok ziyaret edilen dördüncü, dünyada ise altıncı ülke. Bu nedenle turizm hem önemli bir ihracat kalemi hem de üretim, tüketim,
yatırım ve istihdam gibi alanlarda da önde gelen sektörlerden biri.
Uzun yıllardan bu yana turist sayımız ve turizm gelirlerimizde ciddi bir
ilerleme tüm verilerde göze çarpıyor. Her ne kadar yüksek katma değerli
bir turizm sektörü yaratamamış olsak da, ana göstergelerde genel olarak
yön yukarı doğru. 2015-2016 döneminde 15 Temmuz darbe girişimi ve
Rusya ile geçici olarak yükselen tansiyon nedeniyle kısa bir duraklama geçirdikten sonra, turizm göstergelerimizde yükseliş devam etti. Ta ki,
2020’ye kadar.
2020 önce Asya ülkelerinde, ardından dünyanın geri kalanında Covid19 nedeniyle uluslararası turizmi durma noktasına getirdi. Yılın ilk aylarında yurtdışındaki vaka sayılarını etkisi ile hafifçe gerilemeye başlayan
göstergeler, Mart ayından sonra keskin bir düşüşe geçmişti. Nisan ve Mayıs
aylarında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de adeta sektör dondu. Haziran’dan itibaren normalleşme adımları ile birlikte uçuş sayıları yeniden
yükselişe geçti. Bazı ülkeler giriş-çıkışları serbestleştirmeye başladı. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında veriler daha da iyileşti. Sonbahardan itibaren vaka sayılarının artması ile kimi ülkelerde sınırlar yeniden kapandı.
Kapanmayanlarda ise hastalığın getirdiği tedirginlik ve toplumsal psikoloji
ile sektörde hareket azaldı.

T

Dünya Gazetesi
Araştırma Müdürü
bader.arslan@dunya.com

Türkiye, 2020’yi Çoğu Ülkeden İyi Geçirdi
2020 bizim için de turizm sektörünün zorlandığı bir yıl oldu. Ama diğerleri ile kıyaslayınca Türkiye, en iyi performans gösteren ülkelerden biri
gibi görünüyor.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜİK verilerine göre, yıl genelinde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı
yüzde 69,5 gerileme ile 15,8 milyon oldu. Yabancı
ziyaretçi sayısında azalma yüzde 72 olurken, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan Türkiye’ye gelenlerin sayısı yüzde 56 düştü.

2020’de gelen turist sayısının en fazla gerilediği
ülke yüzde 96 ile Slovakya, en az gerilediği ülke ise
Ukrayna oldu. 2019’da 1,5 milyonun üzerinde turist
aldığımız ülkeden 2020’de sadece yüzde 35 azalma
ile 1 milyon ziyaretçi Türkiye’ye geldi.
Türkiye’nin toplam turizm gelirleri geçen yıl yüzde
65 düşüşle 12 milyar doların hafif üzerinde gerçekleşti. Turizm gerilerindeki azalma, turist sayısındaki
azalmaya göre az da olsa daha hafif oldu. Bunun nedenlerinden biri, gelen ziyaretçilerin Türkiye’de geçirdikleri sürenin önceki yıllara göre daha yüksek
olması.
2019’da 9,9 olan ortalama geceleme süresi,

FD

2020’de 12,4’e yükseldi. Yabancıların Türkiye’de geceleme süresi 8,9’dan 10,2’ye çıkarken, yurt dışında
yaşayan vatandaşlarımızın geceleme süresi ise
15,9’dan 21,1’e sıçradı.
Geceleme süresindeki bu artışın nedeni muhtemelen insanların 2020 yılındaki tatillerini birden çok
ülkede geçirmek yerine tek bir ülkede geçirmeyi tercih etmesi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların ise
aile-akraba ziyareti yanında yaz tatillerini de Türkiye’de geçirmeyi tercih ettikleri görülüyor.

Sebebi Covid-19 olsa da, Türkiye’de kalınan gün
sayısının arttığını görmek güzel. 2020 yabancıların
Türkiye’de geçirdikleri sürenin zirve yaptığı bir yıl
oldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkemizde
geçirdikleri süre özellikle son 10 yılda ciddi bir azalma eğilimine girmiş, 2000’li yılların sonunda 24 gün
olan süre 2018’de 15 güne inmişti.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de ge-
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çirdikleri sürede gördüğümüz bu sıçrama turizm gelirlerine de yansıdı. Gelen yabancılardan elde edilen
turizm gelirleri 2020’de yüzde 68,3 azalırken, vatandaşlarımızdan elde edilen turizm geliri yüzde 49,2
düştü.
Yurt Dışına Çıkışlar Yüzde 77 Düştü
Türkiye’ye gelenlerin sayısında gerileme yüzde
69,5 olurken, yurt dışına çıkan Türk vatandaşı sayısı
yüzde 76,8 düştü. 2019’da neredeyse 10 milyon
olan yurtdışına çıkan ziyaretçi sayısı 2020’de 2,2
milyona indi.
Yurt dışı turizm harcamaları da neredeyse aynı
oranda (yüzde 75) azaldı. 2019’da 4,4 milyar dolar
olan yurt dışı turizm harcamalarımız 2020’de 1,1
milyar dolara indi.

FD

Türkiye’ye gelen yabancılarda olduğu gibi, yurt dışına çıkan Türklerde de geceleme süresi 2020’de
uzadı. 2019’da 9,1 olan ortalama geceleme süresi
2020’de 12,6 oldu. Kişi başına turizm harcaması da
buna paralel olarak 456 dolardan 492 dolara çıktı.
Bununla birlikte uzun vadede her iki göstergedeki
gerileme dikkat çekiyor. 2000-2010 döneminde kişi
başına yurt dışı turizm harcamalarımız 900 dolara
kadar yükselmişti. Sonraki 10 yılda ise kademeli bir
şekilde 500 doların altına kadar indi.

2021’de Ne Bekliyoruz?
2020’de dünya genelinde sert düşen sektör,
2021’de ani ve hızlı bir toparlanma yaşamayacak.
2021 kademeli bir toparlanma dönemi olacak. Küresel anlamda turizm sektörünün Covid-19 öncesine
dönmesi uzun bir zaman alacak ve sektörde pek çok
kural, uygulama değişecek. Kazananlar, sektörün de-

ğişen bu yapısına en çabuk uyum sağlayanlar olacak.
Türkiye’ye gelen turist sayısı 2020’de diğer ülkelere kıyasla daha hafif azaldı. Bunun iki ana nedeni
var. Birincisi, yurt dışından ülkemize gelen Türk vatandaşlarının sayısının, yabancılara göre çok daha
az gerilemiş olması. İkincisi ise bir bütün olarak turizm sektörünün hijyen faktörlerini çok sıkı uygulaması ve yabancıları buna diğer ülkelere kıyasla daha
iyi inandırmış olması. Bizi 2021 ve sonrasında güçlü
kılacak faktörlerin başında işte bu aktif uygulamalar
geliyor.
Salgın trendleri böyle devam ederse 2021’in geçen
yıldan daha iyi geçeceğini net olarak söyleyebiliriz.
Bu, neredeyse tüm dünya için geçerli. Ancak, Türkiye, turizmde öncü olan diğer ülkelere göre 2021’i
daha olumlu bir büyüme ile tamamlayacak gibi görünüyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin bu yıl 31 milyon turist ve 23,3 milyar dolarlık turizm geliri hedefini aşmasını beklediklerini
açıkladı.
2019’da 51,8 milyondan, 2020’de 15,8 milyona
inen ziyaretçi sayısının 2021’de 31 milyona çıkacağı
beklentisi ilk bakışta çok iyimser görünebilir. Zira bu
geçen yıla göre neredeyse yüzde 100’lük bir artış anlamına geliyor. Ancak, küresel planda aşılamada
mevcut trendin devam etmesi ve ev sahibi olarak
Türkiye’nin 2020’de aldığı önemleri 2021’de de güç-

lendirerek devam ettirecek olması bu ihtimali güçlendiriyor.
Tabii olarak, ev sahibinin tüm tedbirleri alması, ziyaretçilerin gelişini garanti altına alacak bir uygulama olmasa da tedirginliklerin giderek azalmasını
sağlayacaktır. Ayrıca turizmin ciddi bir “kulaktan kulağa yayılma” etkisi olduğunu ve bu nedene sezona
iyi bir başlangıç yapılırsa Temmuz’dan sonra performansımızda daha net bir iyileşme olacağını görebiliriz. Türkiye ziyaretçilerinin yüzde 40’ını yılın ilk
yarısında yüzde 60’ını ise ikinci yarısında alıyor.
İkinci altı ayda gelenlerin çok büyük kısmı tatileğence için geliyor.
Sadece dış turizm değil, iç turizmde de 2021’in
daha pozitif geçeceğini göreceğimizi düşünüyorum.
Toplum psikolojisi, geçen yıla göre salgın ile yaşamaya çok daha alışık. 2020’nin Mart-Nisan-Mayıs
dönemindeki günleri hatırlayınca, sizlerin de aynı
düşüncede olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Maske ve mesafe ile milyonlarca insanımız hastalığa yakalanmadan yaşamayı, çalışmayı, seyahat etmeyi
öğrendi. İnternet üzerinden ev kiralamaya yönelik
hizmet veren sitelerde ciddi bir yoğunluk var ve pek
çok ev sahibi 2021 yazı için evlerini büyük oranda
kiraladı. Küçük oteller için de benzer bir rezervasyon
doluluğu olduğunu görüyoruz. Geçen ay başlayan
ve Mart-Nisan döneminde daha da güçlenecek olan
aşılanma eğiliminin de iç turizmi destekleyeceğini
ve rezervasyonların artacağını göreceğiz. FD
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Gülsan HolDİnG Yönetİm Kurulu üYesİ GöKHan Gül

Proje hacmimiz
2 milyar dolara dayandı
Sektörde “yolcu" olarak bilinen, daha çok otoyol, yol inşaatları yapan bir grubuz.
Genel olarak yapılmayanı yapmaya, teknik özellik ve mühendislik gerektiren
projelere ilgimiz var.

fganistan’dan Kenya’ya uzanan zorlu coğrafyalarda hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Gülsan Holding, uluslararası arenada
büyümeye ve ilklere adını yazdırmaya devam ediyor.
Dünyanın en büyük 250 inşaat şirketi arasında yer
alan Gülsan’ın inşaatını tamamladığı proje hacmi 2
milyar dolara ulaştı. 2 binden fazla çalışanından aldığı güçle altyapı projeleri, enerji üretim santralleri,
turizm ve sanayi tesisleri gibi devasa projeleri üstlenen Gülsan, bugüne kadar 500’e yakın köprü ve bin
kilometreyi aşan yolun inşaatını gerçekleştirdi. Daha
çok otoyol ve yol inşaatlarıyla tanınan Gülsan, bu
özelliğiyle sektöründe “yolcu” olarak anılıyor.
Gülsan, geçtiğimiz ocak ayında açılışı gerçekleştirilen sadece Türkiye’de değil dünyada özel bir proje
olan Kömürhan Köprüsü’nün de yapımını üstlendi.
Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü
üzerinde yükselen Kömürhan Köprüsü, kendi alanında dünyanın dördüncü köprüsü unvanını taşıyor.
Gülsan’ın sınırları aşan başarısını, uluslararası kuruluşlarla iş birliklerini ve gündemlerindeki projeleri
holdingin üçüncü kuşak yöneticilerinden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gül ile konuştuk.

A

Gülsan, artık üçüncü kuşağın sırtladığı köklü bir
inşaat firması. ENR’nin (Engineering News Record)
global müteahhitler listesinde yer alıyor. İnşaat,
enerji, turizm, sanayi derken geniş bir çalışma alanı
var. Gülsan’ın gelişimini siz nasıl anlatırsınız?
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Biz 1946 yılından beri durmadan çalışıyoruz. Dedem demiryolları inşaatlarında görev yapıyormuş. Biliyorsunuz o dönemin en büyük inşaatları
demiryolları. Sonra kendi firmasını kurarak küçük ve
orta çapta inşaat projeleri almaya başlıyor. Önce kamu bina inşaatları derken, benim yetişme çağlarımdan anımsadığım biz hep yol, otoyol, köprü, viyadük
inşaatları yaptık, altyapı konusunda uzmanlaştık. O
kadar ki, bugün artık sektörde “yolcu” olarak anılıyoruz. Ama son yıllarda daha çok teknik, yenilikçi projeler peşindeyiz. Ben de inşaat mühendisi olduğum
için sanırım bizde ibre teknik tarafta ağır basıyor.
Son 20 yıldır da yurt dışında çalışıyoruz. Kaderin
cilvesi, 2000 yılında bir USAID projesi
üstlenmiş olan Louis Berger firmasından davet almamızla başladı. Önce Afganistan sonra Ukrayna, Kazakistan vb. derken, sanırım bir iş bitirmemiz bir
diğerine kapı araladı ve kısa zamanda Dünya Bankası,
Avrupa Birliği, İslam Kalkınma Bankası gibi birçok kurumla çalışan yeni bir şapkamız oldu. Artık makina
parkının hemen hemen hepsi yurt dışında olan uluslararası bir müteahhittik firmasıyız. Bugün de Uganda’da 100 km uzunluğunda bir yol inşaatı yapıyoruz.
Ben de projenin yine koordinasyonunu yürütüyorum. Yaklaşık 17 senedir grubumuzun yurt dışındaki projeleri ile ilgileniyorum.
Bir de 2007’de başlayan heyecan verici bir enerji
yolculuğumuz var, ondan da bahsetmem lazım. Türkiye’de orta ve büyük ölçekli birçok HES inşaatı tamamladık. GES, RES ya da termik çok fizibilite yaptık

ama henüz gerçekleştiremedik. HES inşaatlarında, taahhüt işlerinin aksine işletmesi de bizim sorumluluğumuz olduğundan daha kapsamlı planlar yapmak
zorundayız. Enerji inşaatlarını gerçekleştirdiğimiz
ekibimiz de 15 yıl gibi bir süredir beraber çalışıyor.
Bir projeyi tamamlayıp, diğeri için mobilize oluyorlar. Yani kemikleşmiş bir ekibimiz var. İşletmelerde
körlük olabileceği doğru, ama biz sanırım daha çok
doku uyumunu yaşıyoruz

HES’lerle ilgili mevcut olumsuz algıyı değiştirebileceğine inandığım bir
iş yapış şeklimiz var. Bizde projeler
tamamlanıyor ama çevresel etkilerini minimize etme çalışmalarımız
santralin ömrü boyunca sürüyor.
Enerjide Türkiye'nin en iyi akademisyenleriyle çalıştık bu sayede bir çok projemizi çevresel ve teknik
anlamda tadil ettik. HES’lerle ilgil mevcut olumsuz
algıyı değiştirebileceğine inandığım bir iş yapış şeklimiz var. Bizde projeler tamamlanıyor ama çevresel etkilerini minimize etme çalışmalarımız santralin ömrü
boyunca sürüyor diyebilirim. Örneğin balık geçitleri,
yüz binler ölçeğinde ağaçlandırma ve arıcılık çalışmaları, endemik türleri destekleme projeleri vb. Ne mutlu ki bunu ziyaretçilerimiz de fark ediyor, söylüyor.
Turizm sektöründe Antalya'daki üç otelimizin dışında Ankara'da bir de şehir otelimiz var (Swissotel
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takım arkadaşlarıyla çalışıyoruz. Bu beraber kaçıncı
projemiz inanın unuttum. Son 20 yıldır beyaz yaka
olsun, mavi yaka olsun tüm ekibimizle ciddi bir tecrübe birikimi elde ettik. Dile kolay Afganistan’da beş
proje tamamladık. Peşi sıra Ukrayna, Kazakistan, Güney Sudan, Kenya, Uganda derken artık önemli bir iş
bitirmemiz var. Ayrıca unutmadan söyleyeyim; uluslararası finansmanlı bu projelerin hepsi ekiplerimizin
FIDIC bazlı sözleşmelere hakim olmasını sağladı. Bu
da bize ayrı bir etik kazadırdı. Türkiye’deki çok az inşaat firmasında bulunan bir özellik bu.

Ankara). Son dönemde birbiri ardına bitmek bilmeyen krizlere bir de Covid-19 pandemisi eklenince yorucu günler geçirdik. Ne zaman yurt dışından misafir
kabul edebileceğimizi bilemiyoruz. Fakat Türkiye gibi
turizmin ekonomisinde önemli yeri olan ülkelerde bu
konunun ivedilikle çözülmesi gerekiyor.
Uluslararası birçok kurumla beraber çalıştınız.
USAID (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı), Avrupa Birliği, Dünya Bankası, EBRD(Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası), IsDB (İslam Kalkınma Bankası), JICA(Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı) iş
birlikleri size nasıl bir güç kattı?
Biz
yurt
dışında
çalışmaya
davet
edilerek başladık. Amerikalı ve Japon firmalar Türkiye’ye gelerek şantiyelerimizi ziyaret etti. Teknik
yeterliliğimizi, ekibimizi, iş bitirmemizi değerlendirerek, akabinde bize iş teklifinde bulundular. Türkiye’de
ihalelere teklif hazırlamaya alışkın bir grup
olarak, dünyanın bu önde gelen firmalarından davet
almak çok gurur vericiydi.
Ama tabii ki projeleri hayata geçirirken yaşadıklarımız gül bahçesi olmadı. Politik istikrarsızlıklar, sosyoekonomik güçlükler, güvenlik kaygısı derken çok
büyük sorunlarla karşı karşıya kaldık. Yurt dışında,
özellikle de üçüncü dünya ülkelerinde proje üstlenmek hiç kolay değil. Mesela, bu ülkelerde personel istihdam etmek başlı başına bir operasyon. Yine aynı
şekilde lojistik kabiliyetlerinizin de güçlü olması gerekiyor. Bir de unutmayayım ekibinizin deneyimli olması da lazım. Biz şanslıyız ki, neredeyse hep aynı
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Afganistan’da beş proje tamamladık. Peşi sıra Ukrayna, Kazakistan,
Güney Sudan, Kenya, Uganda derken artık önemli bir iş bitirmemiz
var. Uluslararası finansmanlı bu
projeler, ekiplerimizin FIDIC bazlı
sözleşmelere hakim olmasını sağlayarak bize ayrı bir etik kazandırdı.
Bu Türkiye’deki çok az inşaat firmasında bulunan bir özellik.
500’e yakın köprü ve bin kilometrenin
üstünde yol inşa ettiniz. Ülkemizde gerçekleştirdiğiniz bazı projeler dünya klasmanında dahi özel
yerler elde etmiş durumda. Biraz bu gurur verici
gelişmelerden bahsedelim mi?
Gülsan, sektörde "yolcu" olarak bilinen, daha çok
otoyol, yol inşaatları yapan bir grup. Bugün itibarıyla
ulusal ve uluslararası projelerimizde inşaatını tamam-
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ladığımız proje hacmi 2 milyar doları buluyor. İstanbul-İzmit bölgelerinde önemli inşaatlar tamamladık.
Bursa Çevreyolu'nu zamanından önce teslim ettik.
Samsun, İzmir, Adıyaman, Kars, Elazığ, Antalya derken uzun yıllar çeşitli inşaat projeleri üstlendik. Bizim
genel olarak yapılmayanı yapmaya, teknik özellik ve
mühendislik gerektiren projelere ilgimiz var.

Nissibi, Türkiye'nin yüzde yüz yerli
mühendislik, işçilik ve sermaye ile
inşa edilen ilk köprüsü. Nissibi’nin
ülkemizin geldiği teknik yetkinliği
göstermesi bakımından bir milat olduğu söylenebilir.
Bu anlamda Adıyaman’da bulunan Nissibi Gergin
Eğik Askılı Köprü Projesi'ni ayrı bir yere koyabiliriz
diye düşünüyorum. Nissibi’den sonra hayata geçirdiğimiz Kömürhan Gergin Eğik Askılı Köprü Projesi de
bizim için özel. Hatta bizi bırakalım dünya için özel.
"Teknolojik-özel köprü" klasmanında değerlendirilen
bu yapıları ülkemize kazandırmanın haklı gururunu
da yaşadığımızı söyleyebilirim.
“Gergin Eğik Askılı Köprü” dediğimizde biraz açmak gerekebiliyor. Biliyorsunuz uzun açıklıklı köprüler kablo destekli olarak inşa ediliyor. Bu köprüler
“Asma Köprüler” ve “Gergin Eğik Askılı (Cable-Stayed)” köprüler olarak iki şekilde inşa edilmekte. Adıyaman'da bulunan Nissibi Köprüsü de, Elazığ'da
bulunan Kömürhan Köprüsü de bu ikinci gruba, yani
Gergin Eğik Askılı Köprü tipine ait. Bu tip, büyük açık-

lıkların aşılmasında kullanılan modern ve çağdaş bir
köprü tipi. Ama söylediğiniz gibi Nissibi'yi de Kömürhan'ı da diğerlerinden ayıran bir takım özellikler var.
Bunları da ülkemizin mühendislik tarihindeki yerleri
açısından söylemek istiyorum. Nissibi ve Kömürhan
Köprüleri, Türkiye'nin yüzde yüz yerli mühendislik,
işçilik ve sermaye ile inşa edilen ilk köprüleri. Nissibi’nin ülkemizin geldiği teknik yetkinliği göstermesi
bakımından bir milat olduğunu söyleyebiliriz.
Bugünlerde Artvin'de devam eden Yusufeli Baraj
Köprüleri projemizde ise Dengeli Konsol Viyadük inşaatlarının ilerlemesi de devam ediyor. Bu proje kapsamında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak
olan Yusufeli Barajı'nın su altında kalacak kısımlarında, büyük açıklıklı viyadükler bulunuyor.
Peki, enerjiye geri dönersek hidroelektrik enerji
santrallerinize ek olarak güneş enerjisi ve termik
santral projesi çalışmalarınızda nasıl bir süreç izliyorsunuz?
Hâlihazırda toplam yedi santralimizin altısı (225
MW kurulu güç, 700 milyon KWh üretim
kapasitesi) işletmeye geçti. Birinin inşaat sürecinin
sonuna yaklaşıldı, birinin ise planlama süreci
devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl yayınlanan düzenleme ile birlikte,
birden fazla kaynağa dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması mümkün hale geldi. Farklı kaynaklardan sağlanan toplam enerjinin, tesisin YEKDEM fiyatı
kapsamında değerlendirilebiliyor olmasından dolayı,
YEKDEM süresi en uzun olan projelerimizden başla-
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mak üzere, işletmedeki hidroelektrik santrali projelerimize güneş enerji santrali eklemeye dair fizibilite
çalışmalarımız devam ediyor.
Afrika’da önemli projeler üstleniyorsunuz. Bu
coğrafyada geleceğe dönük planlarınız var mı?
Bildiginiz gibi Afrika, özellikle sahip olduğu yer altı
ve yer üstü kaynakları dolayısıyla, 250 seneye yakın
bir süredir parlayan bir yıldız. Son 20 yıldır ise özellikle
altyapı alanında çok fırsat var. Yapılan istatistiklere göre, Afrika’da önümüzdeki 50 yıl icindeki altyapı ihtiyacı
yaklaşık 1 trilyon dolar civarında gerçekleşecek gibi
görünüyor. Son 12 yıldır zamanımın çoğunluğunu Sahraaltı Afrika’da (bana göre gerçek Afrika bu bölge) geçirdiğim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sahraaltı
Afrika'da eğitimden, inşaata, gıda sektörüne, günlük
yaşama kadar tüm eksikleri insan görüyor, fark ediyor.
Eğer ülkemiz stratejik bir plan ile hareket ederse,
özellikle Çin ürünlerinden sıkılmış bu coğrafya halkının bizim pazarımıza yönelmemesi için hiçbir sebep
yok. Bana göre bunun en önemli habercisi tüm Sahraaltı Afrika’da görebileceğiniz bavul ticareti. Eskiden
Türki Cumhuriyetler, Rusya, Ukrayna’ya yapılan bavul
ticareti bugün buralarda da görülüyor. Bunun yanı sıra,
bize göre küçük, Afrikalılara göre büyük, tüm alışveriş
merkezlerinde, Türk ürünlerini görmek mümkün.
Özetlemem gerekirse; risk alınabilecek ülkeleri seçebilirseniz, her anlamda yatırıma açık bir coğrafya. FD
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BKM 2020 yılı Kartlı öDeMe verİlerİnİ açıKlaDı

Kartlı ödemeler
yüzde 17 büyüyerek
1,15 trilyon tl'ye ulaştı
BKM’ye göre, en fazla kartlı ödeme artışı elektronik eşya ve market-gıda sektörlerinde
görüldü. İnternetten kartlı ödeme tutarı yüzde 37'lik büyüme ile 260 milyar TL'ye
ulaşırken, temassız ödemeler de bir önceki seneye göre 2,5 kat arttı.

oronavirüs salgını çalışma şeklimizden günlük yaşam alışkanlıklarına köklü değişimler
yaşanmasına neden oldu. 2020’de tüketici
davranışlarındaki değişimin en belirgin yaşandığı
alanlardan biri de ödemeler sektörü oldu. Türkiye'de
kartlı ödemelerde 2020’de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre geçen yıl Türkiye'de temassız ödemeler
ve internetten kartlı ödemeler çok daha fazla tercih
edildi. Toplam kartlı ödeme tutarı da yüzde 17 büyüyerek 1,15 trilyon TL’ye ulaştı.

K

Türkiye kart adedinde Avrupa lideri
BKM'nin verilerine göre, kredi kartı sayısı 2020'de
bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artışla 75,7 milyon
olurken, banka kartı ve ön ödemeli kart sayısı ise
toplamda yüzde 13 artışla 188,1 milyona çıktı. Böylece toplam kart adedi yaklaşık 264 milyona ulaştı.
Türkiye toplam kart adedinde Avrupa'da lider ülke
konumunu 2020'de de sürdürdü.
Hayatı kolaylaştıran yönleriyle kartlı ödemeler her
geçen gün daha çok tercih ediliyor. Hem fiziksel hem
de online dünyada, hızlı ve kolay olması ile hayatı
kolaylaştıran kartlı ödemeler, 2020 Mart ayında baş-
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layan pandeminin etkilerinin ülkemizde de hissedilmesiyle beraber, hijyenik bir ödeme yöntemi olarak
da ön plana çıktı. 2020, kartlı ödemelerin temel ihtiyaçlardan vergi ödemelerine, uluslararası alışverişlerden internetten yapılan ödemelere kadar tüm
alanlarda yaygınlaşmaya devam ettiği bir yıl oldu.
BKM'nin verilerine göre, 2020 genelinde banka
kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 41 artışla 188,8 milyar TL'ye, kredi kartlarıyla yapılan
ödeme tutarı ise yıllık yüzde 14 artışla 957,8 milyar
TL'ye ulaştı. Böylece, 2020'deki toplam kartlı ödeme
tutarı 2019'a göre yüzde 17 büyüyerek 1,15 trilyon
TL olarak gerçekleşti. 2000 yılında kartlarla yapılan
ödemelerin yılda 8 milyar TL düzeyinde olduğu göz
önünde bulundurulduğunda, aradan geçen 20 yılda,
kartlı ödemelerin ne kadar geliştiği ve ne kadar büyük bir ekonomiye aracılık ettiği de ön plana çıkıyor.

BANKACILIK

FD

2020 yılında en fazla kartlı ödeme artışı elektronik
eşya ve market-gıda sektöründe görüldü
2020 yılında, kartlı ödeme tutarının en hızlı arttığı
sektör elektronik eşya oldu. Elektronik eşya sektöründe kartlı ödemeler 2020 yılında bir önceki yıla
göre yüzde 65 artarak 88 milyar TL'ye ulaşırken, bu
sektörü yüzde 35'lik artış ve 341 milyar TL'lik kartlı
ödeme tutarıyla market-gıda ödemeleri izledi. Üçüncü sırada ise kamu/vergi ödemeleri yüzde 31'lik artış ve 37 milyar TL'lik ödeme tutarıyla yer aldı.
Kartlı ödeme büyüklüğüne göre sektörel sıralamada ise ilk sırayı 341 milyar TL'lik büyüklükle market-gıda ödemeleri aldı. Bu sektörü 88 milyar TL ile
elektronik eşya, 80 milyar TL ile giyim, yine 80 milyar TL ile akaryakıt ve 50 milyar TL ile yapı malzemeleri/nalburiye sektörleri takip etti.

Her 5 kartlı ödemeden 2'si banka kartlarıyla
Banka kartlarının ödemelerde kullanımı hızla
yaygınlaşmaya devam ederken, 2020'de banka kartları ile yapılan ödemelerin toplam kartlı ödeme
adedi içindeki payı yüzde 36'ya ulaştı; bir başka deyişle her 5 kartlı ödemeden 2'si banka kartıyla
gerçekleşti.

2020, kartlı ödemelerin temel ihtiyaçlardan vergi ödemelerine, uluslararası alışverişlerden internetten
yapılan ödemelere kadar tüm alanlarda yaygınlaşmaya devam ettiği
bir yıl oldu.
2020'deki banka kartı işlem adetlerinin ödeme ve
nakit çekim olarak dağılımında ise ödeme işlemi payının yüzde 67, nakit çekim işlemi payının ise yüzde
33 olduğu görüldü.
Banka kartlarının dışında, ticari kredi kartları da
2020 yılında ödemelerde daha çok kullanılmaya devam etti. Ticari kredi kartlarıyla yapılan ödemeler
yüzde 27 artışla 265 milyar TL'ye, bu ödemelerin
toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı ise yüzde
28 seviyesine ulaştı.

İnternetten kartlı ödeme tutarı: 260 milyar TL
Olağanüstü dönemlerin yaşandığı 2020 yılında,
internet ve mobil teknolojilerin toplumun farklı kesimlerinde artan kullanımıyla birlikte, internetten
ödeme alışkanlığı da her geçen gün yaygınlaştı ve
bu durum kartlı ödeme istatistiklerine de yansıdı.
2019 yılında 190 milyar TL olarak gerçekleşen internetten kartlı ödemeler, 2020'de yüzde 37 artarak
260 milyar TL'ye yükseldi.
Temassız ödemeler 2,5 kat arttı
Kullanıcılara hızlı, kolay ve hijyenik ödeme yapma
imkânı sunan temassız ödemeler, 2020'de pandeminin de etkisiyle hayatımızın vazgeçilmez bir ödeme
aracı haline geldi. 2020 yılında, temassız kredi kartı
adedi 45 milyona ulaştı; bu ise her 5 kredi kartından
3 tanesinin - toplam kredi kartlarının yüzde 60'ınıntemassız özellikli olduğu anlamına geliyor. Banka
kartlarında da temassız dönüşüm hızla devam ederken, temassız banka kartı adedi 51 milyona, temassız banka kartlarının toplam banka kartları içindeki
payı ise yüzde 27'ye yükseldi.
Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yıla
göre 2,5 kat artarak 1,73 milyar adet oldu. 2019 yılının toplamında 502 milyon adet temassız ödeme
yapılırken, bugün gelinden noktada tek bir ayda yapılan temassız ödeme adedi 200 milyona ulaşmış
durumda. Mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde ise
her 5 ödemeden 2'si artık temassız gerçekleşiyor. FD
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SOCAR TüRkİye CFO’Su TeymuR AbASguliyev

Azerbaycan dışında en önem
verdiğimiz ülke: Türkiye
SOCAR; geleceğine ve güçlü ekonomisine duyduğu inançla, en iyi yatırım ortamı ve
büyüme fırsatlarını Türkiye’de görüyor. Biz de bu bakış açısıyla Türkiye ve Azerbaycan
için üretiyor, her iki ülkenin ortak geleceğine yatırım yapıyoruz.

ntegre çözümler sunan enerji şirketi SOCAR,
küresel ölçekte yürütülen stratejik projelerin
en önemlisini 19,5 milyar dolarlık yatırımla
Türkiye’de gerçekleştiriyor. SOCAR, Türkiye’nin en
büyük doğrudan dış yatırımcısı konumunda. Pandemiye rağmen yatırımlarını kesintisiz sürdüren SOCAR Türkiye, STAR Rafineri’deki ek yatırımların
2022 yılına kadar tamamlanmasını hedefliyor. Grup,
Türkiye’de kurmayı planladığı yeni petrokimya tesisi
için nihai kararını da bu yıl içerisinde verecek.
‘Bir millet iki devlet’ bakış açısı ve Türkiye’nin potansiyeline duydukları inançla yatırımlarını sürdürdüklerini söyleyen SOCAR Türkiye CFO’su Teymur
Abasguliyev, planlarını ve gelecek hedeflerini anlattı.

E

SOCAR’ın bugüne kadar hayata geçirdiği yatırımların toplam tutarı ne oldu? SOCAR’ın Türkiye
ekonomisine sağladığı katkı hakkında neler söylersiniz?
Dünyanın en köklü petrol üreticileri arasında yer
alan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, 2008
yılında Özelleştirme İdaresi’nden Petkim’i satın alarak Türkiye’de faaliyete başladı. Ardından SOCAR
Türkiye çatısı altında, SOCAR Terminal, Petkim RES,
TANAP ve STAR Rafineri gibi yatırımlar peş peşe hayata geçirildi. SOCAR Türkiye olarak, Haziran
2019’da Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis
ve Millenicom’u bünyemize katarak önemli bir satın
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duğu coğrafi konum nedeniyle özel bir yere sahip.
Türkiye, bu coğrafi konumu ile dünya pazarlarına çıkışta bize çok önemli bir rekabet avantajı sağlıyor.
SOCAR; Türkiye’nin geleceğine ve güçlü ekonomisine duyduğu inançla, en iyi yatırım ortamı ve büyüme fırsatlarını Türkiye’de görüyor. Biz de bu bakış
açısıyla Türkiye ve Azerbaycan için üretiyor, her iki
ülkenin ortak geleceğine yatırım yapıyoruz.

almaya daha imza attık.
Tüm bu adımlarla, Türkiye’deki toplam yatırımlarımız bugün 16,5 milyar doları aştı. Devam eden yatırımlarımız tamamlandığında bu rakam 19,5 milyar
dolara ulaşacak. Bugün Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi olan SOCAR Türkiye, aynı zamanda
Türkiye’nin en büyük üç holdingi arasında yer alıyor.
SOCAR Türkiye’nin yatırımlarının stratejik sektörlerde toplanması, Türkiye’nin pek çok alanda dışa bağımlılığını azaltması bakımından büyük önem
taşıyor. Bugün hâlâ Türkiye’nin ilk ve tek entegre tesisi olan Petkim, petrokimya ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 18’ini tek başına karşılıyor. Petkim’e
entegre olarak kurulan STAR Rafineri ise Türkiye’nin
cari açığının düşmesine yıllık 1,5 milyar doları aşkın
bir katkı sağlıyor. Yine Ege Bölgesi’nin en büyük entegre limanı SOCAR Terminal ve toplamda 1,5 milyondan fazla aboneye doğalgaz dağıtımı yapan
Kayserigaz ile Bursagaz da Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlayan şirketlerimiz arasında bulunuyor.
Türkiye’nin SOCAR için önemi nedir?
Öncelikle SOCAR’ın Azerbaycan dışında en çok yatırım yaptığı ülkenin Türkiye olduğunun altını çizmek isterim. Bu, ‘Bir millet iki devlet’ bakış açısının
yanı sıra Türkiye’nin yüksek potansiyelinin de bir sonucu. Özellikle grubumuzun faaliyet alanlarını oluşturan rafineri, petrokimya ve doğal gaz alanlarında
Türkiye; hem sahip olduğu iç pazar, hem de bulun-
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2020 oldukça zor koşularda geçen bir yıldı. SOCAR Türkiye için 2020 nasıl bir yıl oldu? Hedeflerinizi gerçekleştirebildiniz mi?
Sizin de ifade ettiğiniz gibi 2020, dünya tarihine
geçecek oldukça zor bir yıldı. Ancak SOCAR Türkiye
açısından baktığımızda tüm bu zorluklara karşı 2020
bizim finansal hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz bir
yıl oldu diyebilirim. STAR Rafineri ve Petkim’in birbirine entegre yapısı sayesinde üretimi kesintisiz sürdürebildik. Bu durum finansal sonuçlarımıza da
yansıdı. Değişken piyasa koşulları, pek çok şirket gibi
bizim için de zorlu bir süreci beraberinde getirdi. Bununla birlikte, normalde uzun zaman alacak değişimlerin kısa sürede gerçekleşmesi için de katalizör
görevi gördü. İşlerimizin farklı iş kolları etrafında yeniden düzenlenmesi, üretim süreçlerimizin optimizasyonu, süreçlerimizin dijitalleştirilmesi gibi bazı
önemli adımları hayata geçirdik ve bunun olumlu sonuçlarını gördük.

Toplam yatırımlarımız bugün 16,5
milyar doları aştı. Devam eden yatırımlarımız tamamlandığında bu rakam 19,5 milyar dolara ulaşacak.
SOCAR Türkiye, bugün Türkiye’nin
en büyük üç holdingi arasında yer
alıyor.
Petkim özelinde 2020 nasıl geçti? Salgından nasıl etkilendiniz? Salgın koşullarında finansal gerçekleşmeler nasıl oldu?
Petkim, sektörel ve global çapta yaşanan tüm zorluklara karşın 2020’de hedeflerle uyumlu bir performans gösterdi. Halka açık bir şirket olduğu için
henüz 2020 yılı sonuçlarımızı açıklamadık. Ancak
2020 yılının ilk dokuz ay verileri önemli bir gösterge

ENERJİ
oldu diyebilirim. Üçüncü çeyrekte Petkim’in kârlılığı
2019 yılının aynı dönemine göre yüze 36 artarak 311
milyon TL’ye ulaştı. Pandemi döneminde bu finansal
sonucun önemli olduğunu düşünüyorum. Petkim,
pandemi döneminde kritik önem taşıyan ve talebinde
artış yaşanan tıbbi malzemelerin ve ambalajların
hammadde üretimine ağırlık verdi. Tesislerimizin
performansını iyileştirmek için planlı yatırımlara

FD
artışı kaydetti. Özellikle 2020’nin son aylarında ekonomideki yapılanmanın sinyalleri, sıkı duruşun devamlılığı ile Türk şirketlerine olan yabancı yatırım
iştahının arttığına şahit olduk. Petkim de bu koşullardan olumlu yönde etkilenen hisselerden biri oldu.

STAR Rafineri’nin operasyonel çevikliğini ve depolama kapasitesini
artırmak için planlanan ek yatırımların 2022 yılına kadar bitmesi hedefleniyor. Bu projemizin devreye
girmesi ile birlikte STAR Rafineri’nin de yatırım değeri yaklaşık 7
milyar dolara ulaşacak. Türkiye’de
yeni bir petrokimya tesisi için nihai
kararı bu yıl içinde vereceğiz.

SOCAR Türkiye’nin halka arz planı olduğu daha
önce açıklanmıştı. Pandemiden sonra bu yöndeki
kararınızda bir değişiklik olacak mı?
Sizin de belirttiğiniz gibi SOCAR Türkiye’nin halka
arzı ile ilgili niyetimizi daha önce açıklamıştık. Ancak
halka arzda en önemli konu, zamanlama. Öncelikle
pandemi sürecinin sonuçlarını görmemiz gerekiyor.
Pandeminin başında iyimser tahmin, 2021 yılından
itibaren normalleşmenin başlayacağı yönündeydi.
Ancak 2021 yılına girdiğimizde gördük ki, aşı uygulamalarına rağmen dünya genelinde salgının etkileri,
kısıtlamalar devam ediyor. Özetle; halka arz planımızdan vazgeçmiş değiliz, sadece doğru zamanı bekliyoruz.

2020'de de devam ettik.
Yine hisse fiyatlarına baktığımızda Petkim, 2020
yılında pandemi koşullarına rağmen gösterdiği güçlü
finansal performansı ve global likidite bolluğunun ve
düşük faiz oranlarının da olumlu piyasa koşulları yaratması ile birlikte BIST100 endeksinin üzerinde performans gösterdi ve yüzde 50’nin üzerinde bir fiyat

STAR Rafineri’nin kredi geri ödemelerinde bu
dönemde bir sorun yaşanıyor mu?
Bildiğiniz gibi biz o dönem 3,3 milyar dolarlık bir
kredi almıştık. Bu, Türkiye reel sektöründe görülmüş
en büyük sendikasyon kredisiydi. 23 bankadan çoğunluğu 18 yıl vadeli olarak aldığımız kredinin borcu, 2032’de sona erecek. Bildiğiniz gibi rafinaj
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2022 yılına kadar bitmesi hedefleniyor. Bu projemizin devreye girmesi ile birlikte STAR Rafineri’nin de
yatırım değeri yaklaşık 7 milyar dolara ulaşmış olacak. Daha önce de duyurduğumuz gibi grubumuzun
Türkiye’de yeni bir petrokimya tesisi kurma planı da
bulunuyor. Bununla ilgili nihai kararı bu yıl içinde
vereceğiz.

sektörü tüm dünyada pandemiden olumsuz etkilendi
ve bu dönemde kâr marjlarının düştüğüne şahit oluyoruz. Tüm bu zorlu koşullara rağmen, STAR Rafineri’nin geçtiğimiz yıl toplamda yaklaşık 230 milyon
dolarlık kredi geri ödemesini gerçekleştirdiğini anımsatmak isterim. STAR Rafineri'nin modern ve esnek
konfigürasyonu sayesinde, üretimimizi daha karlı
ürünlere kaydırmayı başardık. Elbette bu benzeri görülmemiş dönem ve buna bağlı olarak işimizin tüm
ekosisteminde hissettiğimiz zorluklar; likiditemiz
üzerinde bazı geçici olumsuz etkiler yarattı. Ancak
hissedarlarımızın ve finansman ortaklarımızın güçlü
desteği sayesinde herhangi bir sorun yaşamadan
borç ödemelerimizi gerçekleştirmekteyiz.
2021 için büyüme planlarınız nedir? Kendinize
nasıl bir hedef belirlediniz?
Aşı uygulamaları başlasa da 2021 yılına da pandeminin gölgesinde adım atıldı. Her şey yolunda giderse beklentimiz 2021’in ikinci yarısından itibaren
talep cephesinde gerçek toparlanmanın başlaması
yönünde. Tabii bu da grup şirketlerimizin finansal sonuçlarına olumlu olarak yansıyacak. Nihai hedefimiz
hissedarlarımız, ortaklarımız ve paydaşlarımıza kârlı
bir yılsonu bilançosu sunmak.
Devam eden ve yakın zamanda tamamlanacak
proje ve yatırımlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Bu yatırımların toplam tutarı ne olacak?
2020 yılında pandemiye rağmen devam eden yatırım süreçlerinde bir aksama olmadı. STAR Rafineri’nin operasyonel çevikliğini ve depolama
kapasitesini artırmak için planlanan ek yatırımların
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Gündeminizde yeni bir birleşme ve satın almalar var mı?
Daha önce de belirttiğim gibi Türkiye, SOCAR’ın
Azerbaycan dışındaki en önem verdiği ülke. Dolayısıyla biz fırsatları sürekli değerlendiriyoruz. Bizim
öncelikli alanımız, petrokimya, rafinaj ve doğal gaz
sektörleri. Bu üç alanda bize uygun olacak ve grubumuzun sürdürülebilir değerini artıracak her türlü satın almaya olumlu yaklaşıyoruz.

2021 yılına girdiğimizde gördük ki
aşı uygulamalarına rağmen dünya
genelinde salgının etkileri, kısıtlamalar devam ediyor. Halka arz planımızdan vazgeçmiş değiliz, sadece
doğru zamanı bekliyoruz.
EWE’nin satın alınmasına sağladığınız finansman ile ilgili daha sonra ödül almıştınız. Bu ödülü
getiren nedenler neydi size?
Bizim grup olarak imza attığımız finansman uzun
vadeli olmasına rağmen, Türk Lirası ve değişken faizli yapısıyla öne çıkan kredi; enerji piyasasındaki
kronik sorunlardan biri olan gelir-finansman ödemeleri uyumsuzluğunun aksine şirket gelirleriyle mümkün mertebe eşleşerek, doğal bir riskten korunma
imkânı sağladı ve ödüle layık görüldü. Bonds&Loans,
sermaye piyasaları ve finans sektörünün en prestijli
ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. SOCAR Türkiye olarak Alman enerji şirketi EWE’nin Türkiye
operasyonlarını satın alma işleminde kullandığımız
600 milyon TL’lik uzun vadeli ve değişken faizli finansman ile “Yılın En İyi Birleşme/Satınalma Finansmanı” kategorisinde birinci, “Yılın En İyi
Yapılandırılmış Finansmanı” kategorisinde ise ikinciliği kazanmamız çalışmalarımızın sonucunu almak
açısından bizi oldukça mutlu etti. FD
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HAZIRLAYAN: EY(Ernst & Young)

Kişiselleştirilmiş Sağlık
Ekosisteminin Ortaya
Çıkışını Etkileyen Beş Trend
Kriz; sarmal maliyetler, yetersiz altyapı ve sağlık hizmetlerine ilişkin sistemsel
zorlukları ön plana çıkarıyor. Salgınla mücadele döneminde paydaşlarla
iş birliklerinin güçlendirilmesi ve ortak hedeflerin belirlenmesi önem kazanırken,
aynı zamanda veri paylaşımı ve kullanımı bakımından birlikte çalışabilen sistemlerin
yaratılması da gerekiyor.

ağlık hizmetleri sektöründe veri kullanımı arttıkça, sağlık hizmeti sağlayan kuruluşların kişiselleştirilmiş sağlık ekosistemine sağladıkları
katkı ve bu alanda keşfedilen yeniliklerin sayısı da bu
doğrultuda artıyor. Veri tabanlı yeni araç ve teknolojiler, sağlığın korunması ve tedavide daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimsenmesini mümkün kılıyor.
Kişiselleştirilmiş sağlık ekosisteminin ortaya çıkışını
etkileyen beş trendi incelediğimizde, özellikle COVID19’un etkileriyle dünya genelinde buna hiç olmadığı
kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz.
Sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler, uzun süreden beri sağlık sektörünü dönüştürmede verinin kullanılmasının öneminin ve veri
kullanımı ile birlikte yeni araçların barındırdığı potansiyelin farkındaydılar. Ancak söz konusu değişime ön
ayak olacak platform eksikliği yaşanıyordu. COVID19 salgını ve neden olduğu küresel bozulma, organizasyonlara veriyi merkeze koyarak dijital olanaklar
sunan iş modellerine geçiş yapmaları durumda daha
esnek, çabuk ve yenilikçi olma fırsatları olduğunu gösterdi. Gerçekten de salgın dünyayı kalıcı bir biçimde
değiştiriyor ve krizin ortaya çıkması ‘büyük bir yeni-

S

den yapılanma’ olarak değil, ‘büyük bir sıfırlama’ olarak düşünülmeli.
Global sağlık organizasyonları bakımından kriz; sarmal maliyetler, yetersiz altyapı ve sağlık hizmetlerine
ilişkin sistemsel zorlukları ön plana çıkarıyor. Salgınla
mücadele döneminde paydaşlarla iş birliklerinin güçlendirilmesi ve ortak hedeflerin belirlenmesi önem kazanırken, aynı zamanda veri paylaşımı ve kullanımı
bakımından birlikte çalışabilen sistemlerin yaratılması
da gerekiyor.
Sağlık hizmetlerinde veriye dayalı kişiselleştirilmiş
ekosistemin barındırdığı potansiyelin gerçekleştirilmesinde sağlık hizmeti kuruluşlarının odaklanması gereken beş temel trend bulunuyor.
TREND 1
Sağlık hizmetlerinde verinin kullanımı, sağlık
hizmetlerini daha düşük maliyetli ve daha erişilebilir hale getirecek ve birey odaklı yeni bir ekosistem yaratacak
Yaşamı süresince tek bir birey büyük miktarlarda veri oluşturuyor. Fakat verilerin birden fazla yerde depolanması sonucu bu verilerden elde edilen bilgi
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bireyin genel sağlık durumundan izole edilmiş ‘anlık
görünümler’ olmaktan öteye gidemiyor. Verilerin bir
araya toplanması ise sağlık hizmetlerinde hastanın
sağlık durumu ve ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını
sağlıyor. Bunun başarılması için de organizasyonların
veriye sahip olma ve veriyi maddi kazanca çevirme yerine, veriyi yeni fikirleri ortaya çıkarmak için bir araya
getirmeye odaklanmaları gerekiyor. Sağlık sektöründe
veri kullanımının, tüm sağlık verilerinin tek bir hastanın etrafında bir araya getirilmesine olanak sağlayabilecek yeni bir ekosistem bakımından düşünülmesi
gerekiyor. Bu yeni ekosistemin merkezinde yer alan
bireyin, kişiselleştirilmiş bir sağlık ve tedavi yaklaşımının odağı olacağı öngörülüyor.

2018 yılında, sağlık sektörü tahmini olarak 1,218 eksabayt veri oluşturdu.
Yeni ekosistemin inşa edilmesi için organizasyonların:
• Bireylere kendi bakımları üzerinde daha fazla güç
sahibi olmaları için, kendi verileri konusunda sahiplik
ve kontrol vermesi,
• Verinin sahiplenilecek, paraya çevrilecek ve depo-
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lanacak bir varlık olmadığı; daha iyi sonuçlar için düzenlenen ve paylaşılan bir konu olarak anlaması,
• Kişiselleştirilmiş sağlığa uygun olmayan hizmetleri azaltarak sağlık hizmetlerini daha düşük maliyetli
ve erişilebilir hale getirme potansiyelinin mevcut olduğunun farkına varması gerekmektedir.
TREND 2
5G ve yapay zekâ ile vücudumuzda, üzerimizde
ve etrafımızda sensörler aracılığıyla sağlık hizmetlerini değiştiren yeni bir ağ oluşturulacak
Veri devriminin merkezinde sağlık hizmetlerini değiştirme potansiyeli olan tamamlayıcı teknolojiler yer
alıyor. Söz konusu teknolojiler özellikle COVID-19 salgını ile birlikte önemini artırdı. Sosyal mesafeyi izleyecek sensörler ile 5G destekli tele-sağlık, sanal triyaj
uygulamalı ve yapay zekâ destekli ilaç keşifleri için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Son dönemde kullanılan uygulamalar, sağlık hizmetleri bakımından teknolojinin
sahip olduğu yüksek potansiyelin yalnızca bir ön izlemesi. Bu bakımdan sensörler, gerçek zamanlı veri akışı
sağlayan ve sağlığa ilişkin çok daha bütüncül bir resim
sunan bir konumuna ulaştı. Bu teknolojiler bir bütün
olarak sağlık hizmetleri bakımından gelecekteki ekosistemin önemli bir bölümünü oluşturacak olan yeni bir
ağın ortaya çıkışına işaret ediyor.
Sensörlerin potansiyelinin ortaya çıkarılması için 5G
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ve yapay zekâ organizasyonlarının;
• Medikal ve medikal olmayan sensörlerden elden
edilen verileri çıkartmak ve birleştirmek için geleneksel
sağlık sektörünün ötesinde iş birliğine gitmeleri,
• Yüksek seviyede kişiselleştirme sunabilecek yapay
zekâ tabanlı çözümlerin geliştirilmesine destek olmak
için diğer paydaşlar ile birlikte çalışmaları,
• Söz konusu teknolojilerin bir araya getirilmesi ile
her zaman ve her yerde sunulacak sağlık hizmetlerini
tanımaları ve kullanmaları gerekiyor.

Sağlık sektöründe veri kullanımının, tüm sağlık verilerinin tek bir
hastanın etrafında bir araya getirilmesine olanak sağlayabilecek yeni
bir ekosistem bakımından düşünülmesi gerekiyor. Bunun merkezinde
yer alan birey, kişiselleştirilmiş sağlık ve tedavi yaklaşımının odağı olacak.
TREND 3
Sağlığı kişiselleştirirken davranışın anlaşılması
için
organizasyonların
verileri
kullanması
gerekecek
Davranışın sağlık sonuçlarında kritik bir faktör oldu-
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ğu konusunda evrensel bir fikir birliği olduğu biliniyor.
Davranışın bu hayati rolü, birçok dijital girişimi davranış kalıplarını analiz etmeye yöneltti. Bu çabalar geçtiğimiz yıl belli seviyede başarı gösterdi. Örneğin; bir
uzaktan koçluk programının tip 2 diyabetin tersine çevrilmesinde etkili olduğu görüldü. Bununla birlikte, davranış değişikliğinin sağlık bilimlerinde ayrı bir alan
olarak değil, sağlık hizmetlerinin kişiselleştirilme ve yönetilme biçiminin ayrılmaz bir yönü olarak ele alınması
gerekiyor. Gelecekteki ürün ve hizmetlerde, yapay zekâ
ve sensörlerin hasta davranışında önemli bir yer tutacağını öngörüyoruz.
Davranış değişikliğini mümkün kılabilmek için veri
kullanımında organizasyonların;
• Sağlık ve tedavinin daha iyi yönetimi için yeni ödeme modellerinin tasarlanmasında iş birliğine gitmeleri,
• Davranış bilimini ürün ve hizmetlerin tasarımı içine
yerleştirmeleri,
• Davranış değişimi çözümleri ile hasta iletişimini inşa etme hususunda çalışma yapmaları gerekiyor.
TREND 4
Hasta-tüketici ve diğer paydaşların katılımını sağlamak için güvenilir bir iletişim sistemi gerekecek
Gelecekte hem düzenleyici onayı hem de hasta-tüketici katılımı elde etmeyi hedefleyen organizasyonlar için
güven tesis etmek hayati önem taşıyor. Örneğin; siber
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güvenlik şu anda sektör genelinde tam anlamıyla karşılanmamış ciddi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor.
Güven inşa etmeyi isteyen organizasyonların ürünlerini
ve verileri güvenceye almak için adım atmaları önem
taşıyor. 2019 yılında Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu
(FDA), yapay zekâyı yeni bir yaklaşımla düzenleyen bir
rehber yayınladı. Buna göre, güvenilir şirketlerin algoritmalar başlatmalarına ve bu ürünlerin performansını
izleme konusunda FDA ile iş birliği yapmalarına izin
verilecek. Güven temelli iş birlikleri kuran şirketler sektördeki yerlerini güçlendireceklerdir.
Güvenilir bir iletişim sistemi kurmak için organizasyonların;
• Verinin oluşturulması ve korunması hususuna
odaklanan ürün ve çözümleri tasarlamaları,
• Veri değişimi için daha sağlam ve güvenilir bir çerçeve oluşturmak için proaktif olarak düzenleyici kuruluşlar ile çalışmaları,
• Piyasaya erişmek için güçlendirilmiş algoritmaları
sunmada düzenleyici kuruluşlar ile iş birliği yapmaları
gerekiyor.
TREND 5
Organizasyonların gelecekte benimsemeyi seçtikleri iş modelinde kararlı olmaları gerekecek
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COVID-19 salgınının küresel ekonomik etkisi sebebiyle organizasyonlar hiç olmadığı kadar sıkı sermaye
kısıtlamaları ile karşı karşıya kalıyorlar. Söz konusu kısıtlamalar, şirketlerin çabalarını farklı yaklaşımlarla dağıtmaktansa daha odaklı iş modellerine doğru
taşımalarını zorunlu hale getiriyor. Teknolojik yeniliklerle birlikte kanserden demansa kadar tıbbi ihtiyaçlara
yeni yaklaşımlar geliştirilmeye devam ediliyor. COVID19 sonrasında da tüm şirketler en verimli ve etkili iş
modelinin kendileri için hangisi olduğunu tanımlamaya
odaklanacaklar. Sağlık sistemleri ve iş modellerinin, küresel ölçüde artan maliyetler ve yaşlanan nüfus karşısında köklü bir dönüşümden geçtiği bir dönemdeyiz ve
yakın gelecekte kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerine talebin katlanarak artacağını öngörüyoruz. Geleceği şekillendiren trendlere odaklanan organizasyonlar, veriye
dayalı yeni ekosistemde başarı yakalayacaklar.
Doğru iş modelinin belirlenmesi için organizasyonların;
• Ekosistem içinde kendi değerlerini tanımlamaları
ve bu değerler üzerine odaklanmaları,
• İş modellerini optimize etmek için doğru bilgiye
doğru yöntem ile erişimi sağlamaları,
• Hizmet ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi üzerine çalışmaları gerekiyor. FD
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Yeni Bir Vergi:
Değerli Konut Vergisi
2021 yılı emlak vergisine esas değeri 5 milyon 227 bin TL ve üstünde olan
meskenler için Değerli Konut Vergisi’ne tabidir.

G
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eçtiğimiz yılın başında, 2020 yılı için uygulanması planlanan Değerli Konut Vergisi gelen yoğun eleştiriler nedeniyle 2021 yılına
ertelenmişti.
2019 yılı Aralık ayında yayımlanan 7194 sayılı Kanunla Emlak Vergisi
Kanununa “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ila
49'ncu maddelerle ihdas edilen DKV; 20/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı
Kanunla neredeyse tamamen değiştirilmişti.
Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığı verginin uygulama esaslarını 15
Ocak 2021 tarihinde yayımladığı Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel
Tebliğ ile belirledi.
Bu kapsamda, Değerli Konut Vergisi (DKV), geçtiğimiz ay ilk defa 2021
yılı için beyan edilerek ödendi. Gelecek yıllarda da aynı şekilde uygulanacak olan söz konusu verginin uygulama esasları işbu yazımızda açıklanmaktadır.
1- Verginin konusu ve vergi değeri
2020 yılında emlak vergisine esas değeri 5.000.000 TL ve üstünde olan
meskenler için DKV mükellefiyeti doğmaktadır. 2021 yılında 5.000.000
TL’lik bedel, yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmış bulunmaktadır. Bu nedenle 5.227.000 TL ve üstünde emlak vergisi değeri
olan mesken niteliğindeki taşınmazı olan kişiler bu verginin mükellefi
haline gelmiş olmaktadır.
Bir başka anlatımla, 2021 yılı emlak vergisine esas değeri 5.227.000
TL ve üstünde olan meskenler için DKV’ye tabidir.
Bu sınır taşınmazın değeri olup, birden fazla kişinin ortak olduğu meskenlerde paylara bakılmaksızın toplam bedel olarak esas alınmaktadır.
2- Mesken nitelikli taşınmaz kavramı
Değerli Konut Vergisi uygulamasında "mesken nitelikli taşınmaz" kavramı, mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden
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oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade etmektedir.
Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından
ayrı ayrı değerlendirilmektedir.
Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı
hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılmaktadır.
3- Mükellefiyet
Mükellefiyet, ilgili yılın Şubat ayının 20. günü sonuna kadar vergi dairesine DKV beyannamesinin verilmesi suretiyle yerine getirilmektedir.
Beyanname verme süresinin son günü olan 20 Şubat tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 2021 yılına
ilişkin DKV beyannamelerinin 22.02.2021 tarihine
kadar ilgili veri dairelerine verilmesi gerekirdi.
Beyannameler, beyanname vermek zorunda olanların gelir vergisi veya kurumlar vergisi bakımından
kayıtlı oldukları vergi dairesine verilecektir.
Vergi mükellefiyeti yoksa, DKV’ye tabi taşınmazın
bulunduğu il yada ilçedeki vergi dairesine verilecektir.
Şayet birden fazla DKV konusuna giren taşınmaz
varsa, bu taşınmazların herhangi birinin bulunduğu
vergi dairesine vergiye tabi diğer taşınmazlar da bildirilebilecektir.
• Müşterek mülkiyete konu (paylı varlıklar) mesken sahipleri isterlerse tek, isterlerse ayrı ayrı beyanda bulunabilirler.
• Tek beyannamede birden çok DKV’ye tabi bina
bildirilebilmektedir.

• İştirak halinde mülkiyette (elbirliği) DKV için
ayrı bir beyanda bulunulacak olup, her bir taşınmaz
için ayrı bir beyanname verilmesi icap etmektedir.
Bu durumla beyanname taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilecektir. Elbirliği malikleri
tek veya ayrı ayrı beyanname verebilecektir.
• Beyannameler her yıl verilecektir.
• Beyannameler ilgili belediyelerden alınan beyannamenin verildiği ve bir önceki yıla ilişkin emlak
vergisi değerini gösteren yazı eklenecektir.
• Beyannamede, DKV’ye tabi en düşük bedelli binaya yer verilmeyecektir. Zira bu mesken, DKV’ye tabi tutulmamaktadır. Bununla beraber söz konusu
mesken ayrı bir formla bildirilecektir (Birden Fazla
Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük
Değerli Tek Meskenlerine İlişkin Bildirimi vereceklerdir).
• DKV’ye tabi binası bulunmayanlar beyanda bulunmayacaktır. DKV’ye tabi tek bir binası bulunanların da beyan ya da bildirimde bulunması söz
konusu olmayacaktır.
• Beyannameler, vergi dairesine elden verilebileceği gibi, sözleşme imzalanmış Serbest Muhasebeci,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirler tarafından da elektronik olarak da verilebilecektir.
• Beyanname üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen
vergi, Şubat ve Ağustos aylarında iki eşit taksitle
ödenecektir.
4- DKV uygulamamasına ilişkin örnekler
Örnek 1: 2020 yılında bina vergisine esas matrahı
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4.900.000 TL olan bina için 2021 yılında DKV ödemeyecektir. Çünkü; söz konusu binanın 2021 yılı
Emlak Vergisi Değeri, 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=%4,555)
oranıyla çarpıldığında (4.900.000x1,04555=)
5.123.195 TL’ye ulaşmaktadır.
1319 Sayılı Kanun’un 42’nci maddesinde yer alan
5.000.000 TL değeri de aynı oranda arttırıldığında
ulaşılan değer 5.227.750 TL olmaktadır.
Söz konusu meskenin değeri bu rakamın altında
kaldığından, bu taşınmaz için DKV beyannamesi verilmesine ve bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.
Örnek 2: 2020 yılı emlak vergisi değeri
20.000.000 TL olan ve mesken olarak kullandığı tek
binaya sahip olan (A), 2021 yılında emlak vergisi
matrahı (20.000.000x%1.04555=) 20.911.000 TL
hesaplanmasına rağmen, Türkiye’de tek bir meskene
sahip olduğundan DKV’ye tabi tutulmayacak; herhangi bir beyanname ya da bildirimde bulunmayacaktır.
Örnek 3: Mükellef (A)’nın 3 adet mesken niteli-
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ğinde binası vardır. Bu meskenlerin 2020 yılı bina
vergisi değerleri;
1) 5.200.000 TL
2) 4.900.000 TL
3) 3.500.000 TL
Bu binaların 2021 yılı değerleri;
1) 5.200.000x1,04555 = 5.436.860 TL
2) 4.900.000x1,04555 = 5.123.195 TL
3) 3.500.000x1,04555 = 3.659.425 TL
Bay (A) 2021 yılında 3 mesken olmasına rağmen
DKV bakımından vergiye tabi tek meskeni bulunmaktadır (1 no.lu mesken), bir tek meskeni olduğundan vergiden muaf tutulacaktır.
Örnek 4: Mükellef (F)’nin mesken nitelikli 4 adet
taşınmazı bulunmaktadır.
Bu taşınmazlardan, birinci ve ikinci taşınmazların
2020 yılı bina vergi değerleri 5.500.000 TL, üçüncü
taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 7.600.000 TL,
dördüncü taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri
10.500.000 TL’dir.
Mükellef (F)’ye ait mesken nitelikli taşınmazların
2020 yılı bina vergi değerleri 1319 sayılı Kanunun
42’nci maddesinde belirtilen değeri aştığından söz
konusu taşınmazlar değerli konut vergisinin konusuna girmektedir.
Dolayısıyla mükellef (F)’nin mükellefiyeti takip
eden yıl olan 2021 yılı başından itibaren başlayacaktır.
Ancak, mükellefin değerli konut vergisinin konusuna giren mesken nitelikli birden fazla taşınmazı
olduğu için söz konusu taşınmazlardan bina vergi
değeri en düşük olanlarından bir tanesi 1319 sayılı
Kanunun 46'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi gereği vergiden muaf olup mükellef tarafından (Ek 2A) ile bildirimde bulunulacaktır.
Söz konusu taşınmazların bina vergi değerlerinin,
2021 yılı için sırasıyla 5.775.000 TL, 5.775.000 TL,
7.980.000 TL, 11.025.000 TL; vergi tarifesinin ise
değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;
5.250.000 TL ile 7.875.000 TL arasında olanlar
(bu tutar dahil)
5.250.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
10.500.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil)
7.875.000 TL’si için
7.875 TL, fazlası için
(Binde 6)

10.500.000 TL’den fazla olanlar 10.500.000 TL’si
için 23.625 TL,
fazlası için
(Binde 10)
olarak yeniden değerleme oranının yarısı oranında güncellendiği ve yeniden değerleme oranının
2020 yılı için %10 olarak tespit edildiği varsayılmıştır.
Buna göre, mükellef (F)’nin, 2021 yılının Şubat
ayının 20. günü sonuna kadar beyan edip Şubat
ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödeyeceği değerli konut vergisi aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

5- Değerlendirme
Bahsedildiği şekilde, ihdas edildiği Aralık 2019
döneminden bugüne kadar yoğun tartışmalara neden olan Değerli Konut Vergisi ilk defa geçtiğimiz
ay uygulanmıştır. Gerek sadece meskenlerin verginin konusuna girmesi, işyerlerinin kapsama alınmaması; gerekse de aynı binadan hem emlak
vergisi hem de DKV’nin alınması gibi konularda
tartışmalar devam etmektedir. Bu hususların mükelleflerle idare arasında yeni ihtilaflar yaratma
olasılığı da mevcuttur. Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. FD

1

Birinci meskenin bina vergi değeri (2021 yılı değeri)

5.775.000 TL

2

Birinci mesken için ödenecek vergi tutarı

Muaf ve bildirime tabi (Ek 2A)

3

İkinci meskenin bina vergi değeri (2021 yılı değeri)

5.775.000 TL

4

İkinci mesken için uygulanacak değerli konut vergisi oranı

‰3

5

İkinci mesken için ödenecek vergi tutarı
[(5.775.000-5.250.000)*‰3]

1.575 TL

6

Üçüncü meskenin bina vergi değeri (2021 yılı değeri)

7.980.000 TL

7

Üçüncü mesken için uygulanacak değerli konut vergisi
oranı

8

Üçüncü mesken için ödenecek vergi tutarı
[7.875+(7.980.000-7.875.000)*‰6]

8.505 TL

9

Dördüncü meskenin bina vergi değeri (2021 yılı değeri)

11.025.000 TL

10
11
12

Bina vergi değerinin 7.875.000 TL’si
için 7.875, fazlası için ‰6

Dördüncü mesken için uygulanacak değerli konut vergisi
Bina vergi değerinin 10.500.000 TL’si
oranı
için 23.625 TL, fazlası için ‰10
Dördüncü mesken için ödenecek vergi tutarı
28.875 TL
[23.625+(11.025.000-10.500.000)*‰10]
Ödenecek toplam vergi tutarı (1.575+8.505+28.875)

38.955 TL
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TEB CETELEM GENEL MÜDÜRÜ GAMZE HALİDE BERBEROĞLU

Sürdürülebilir tüketime erişimi
teşvik etmek ana hedefimiz
Avrupa’da karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedefler, otomotiv
üreticilerinin üretimlerini, bu kriterlere uygun hale getirmek için baskı altına
sokuyor. Hedeflerini gerçekleştirmek zorunda olan üreticilerle birlikte, elektrikli ve
hibrit modellerin yaygınlaşması da kaçınılmaz gözüküyor.

inansman sektöründe 1995 yılından bu yana
faaliyet gösteren TEB Cetelem; BMW, BMW
Motosiklet, Citroen, DS, Hyundai, Jaguar, Kia,
Land Rover, Mini, Opel, Peugeot, Suzuki ve Volvo
markaları ile kurduğu iş ortaklıkları ile müşterilerine
sıfır ve ikinci el otomobiller, motosikletler için taşıt
kredisi sunuyor.
Mart, Nisan, Mayıs aylarında Covid -19 kaynaklı
talepteki azalma nedeni ile yeni verilen kredilerde
düşüş gözlemlediklerini ifade eden TEB Cetelem Genel Müdürü Gamze Halide Berberoğlu, “Otomotiv
sektörü; 2019 yılına göre artış göstererek, 2020 yılını 770 bin seviyelerinde satış adedi ile kapattı.
Markaların sunduğu kampanyalar ile birlikte, otomotiv sektörünün, 2021 yılına da hızlı bir başlangıç
yaptığını görüyoruz” diyor. Gamze Halide Berberoğlu ile otomotiv sektörünün geleceğini, çevreye duyarlı araçların ülkemizdeki konumunu ve TEB
Cetelem’in hedeflerini konuştuk.

F

Taşıt kredisinde uzman bir finansman şirketi
olan TEB Cetelem’in faaliyet alanları ve iş birliğinde bulunduğu markalar nelerdir?
TEB Cetelem olarak Türkiye’nin seçkin otomobil
markaları ile kurduğumuz iş ortaklıkları ile müşte-
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rilerimize; sıfır otomobiller, ikinci el otomobiller ve
motosikletler için “satış noktasından hizmet” iş modeliyle araçlarını satın aldıkları noktada taşıt kredisi
kullanma imkânı ve kolaylığı sunuyoruz. Taşıt finansmanı konusunda müşterilerin tüm ihtiyaçlarını
karşılamayı hedefliyoruz.
İş birliğinde bulunduğumuz markalarla yarattığımız sinerji ile müşteriler için yalnızca bir finansman
şirketi olmakla kalmayıp; üreticiler, distribütörler,
bayiler ve sürücüler de dahil olmak üzere sektörün
tüm oyuncuları için bir iş ortağı konumundayız.
TEB Cetelem; BMW, BMW Motosiklet, Citroen,
DS, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Mini, Opel,
Peugeot, Suzuki ve Volvo markalarına ait anlaşmalı
yetkili satıcılarda hizmet veriyor.
Pandemi dönemi ile birlikte otomotiv sektörü
etkileri halen devam eden çalkantılı bir dönem
geçirdi. Sıfır araçların ülkemize gelemeyişi ve 2.
el piyasasındaki fahiş fiyat artışı sektörü nasıl etkiledi? Sizin bu konudaki gözlemleriniz nelerdir?
Mart, Nisan, Mayıs aylarında Covid -19 kaynaklı
talepteki azalma nedeni ile yeni verilen kredilerde
düşüş gözlemlendi.

Araç ve yolculuk paylaşım gibi yeni
mobilite çözümlerinin, otomobiller
üzerine reklam alma ya da otomobillere yerleştirilen sensörler aracılığıyla kişisel verileri satma
yöntemlerinin ön plana çıkmaya
başladığını görüyoruz.
Kısıtlamaların bir dönem azalması ve yeni normale dönüşle birlikte, kişilerin toplu taşıma yerine otomobil sahipliğine yöneldiğini gözlemledik. Yeni
araçların temininde yaşanan gecikmeler ile birlikte
ikinci el araçlara talep arttı ve Haziran ayının başından itibaren ikinci el araç satış adetlerinde ciddi artış başladı. Otomobillerin yatırım aracı olarak
görülmesi ile buna bağlı olarak nakit alımların arttığını gözlemledik. Sıfır otomobil satışlarında ertelenen taleplerin de devreye girmesi ile araç
satışlarında yüksek bir seviyeye ulaşıldı. Haziran
ayında başlayan ani talep yükselişi, ÖTV artışına

rağmen devam etti. Otomotiv sektörü; 2019 yılına
göre artış göstererek, 2020 yılını 770 bin seviyelerinde satış adedi ile kapattı.
Markaların sunduğu kampanyalar ile birlikte, otomotiv sektörünün, 2021 yılına da hızlı bir başlangıç
yaptığını görüyoruz.
Önümüzdeki günler için otomotiv sektörünün
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Otomotiv sektörünün sürekli geliştiğini ve değişim
gösterdiğini görüyoruz. Özellikle Avrupa’da karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedefler, otomotiv üreticilerinin üretimlerini, bu kriterlere
uygun hale getirmek için baskı altına sokuyor. Hedeflerini gerçekleştirmek zorunda olan üreticilerle
birlikte, elektrikli ve hibrit modellerin yaygınlaşması
da kaçınılmaz gözüküyor. Otomobil üreticilerinin,
çok değişken olan sürücülerin mevcut ihtiyaçlarını
ve beklentilerini de karşılayacak çözümler sunması
gerekiyor.
Ayrıca, araç ve yolculuk paylaşım gibi yeni mobilite çözümlerinin, otomobiller üzerine reklam alma
ya da otomobillere yerleştirilen sensörler aracılığıyla
kişisel verileri satma yöntemlerinin ön plana çıkma-
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ya başladığını görüyoruz.
Otomotiv sektörü gelişmelerle ve taleplerle şekillenmeye devam ederken, araştırmalar otomobillerin
uzun bir süre daha hayatımızda kalmaya devam
edeceğini gözler önüne seriyor.
Çevreye duyarlı araçların otomotiv sektörünün
geleceğine etkileri nelerdir? Türkiye’nin bu araçlara bakış açısı nasıl?
2019 Cetelem Gözlemevi ‘Elektrikli Taşıtların Gizemi’ araştırmasına verilen cevaplardan yola çıkarak, 2030 yılında satılacak elektrikli araçların klasik
araçlara oranının ortalama yüzde 25 seviyesinde
olacağı tahmin ediliyor. Elektrikli araçların yaygınlaşabilmesi için hükümetler tarafından sağlanan teşvikler ve şarj altyapıları büyük önem taşıyor.
Türkiye’de elektrikli taşıt algısının en çok “çevre
dostu” ürün olma özelliği ile ön plana çıktığı görü-
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2019 Cetelem Gözlemevi ‘Elektrikli
Taşıtların Gizemi’ araştırmasına verilen cevaplardan yola çıkarak, 2030
yılında satılacak elektrikli araçların
klasik araçlara oranının ortalama
yüzde 25 seviyesinde olacağı tahmin
ediliyor.
lüyor. Türkiye’de araştırmaya katılanların elektrikli
taşıtların geleceği ile ilgili çok güçlü bir inanca sahip
olduklarını da gözlemliyoruz. Araştırmaya katılanların önümüzdeki 1-5 yıl içerisindeki satın alma istekleri dünya ortalaması ile kıyaslandığında, dünya
ortalamasından çok daha yüksek.
Şubat ayı başında Resmi Gazete’de yayımlanan
elektrikli otomobillere yönelik ÖTV oranlarındaki
düzenlemeye rağmen 2021 yılında birçok marka, ye-
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ni hibrit ve elektrikli modellerini Türkiye pazarına
sunmayı planlıyor.
Ayrıca, yerli otomobilin tamamen elektrikli olarak
üretilecek olması, bu yönde atılan önemli bir pozitif
adım. Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaşmasında şarj istasyonu altyapısının ve devlet tarafından
verilecek teşvik ve desteklerin artmasının da önemli
rolü olacaktır.

2020 yılı “Mobilite, Coğrafya, Kuşaklar - Otomotiv Dünyasındaki Bölünme” araştırmasına katılan her
10 kişiden 8’i araçlarına bağlı olduğunu belirtiyor. Otomobil sahiplik
oralarında son yıllarda gözlemlenen artış da otomobillere olan bağlılık ve sevginin göstergesi olarak
karşımıza çıkıyor.
Biz de TEB Cetelem olarak elektrikli ve hibrit araçlar için daha uygun faiz oranları sunarak, tüketicileri
bu araçları almaya teşvik ediyoruz.

FD

Cetelem Araştırma Merkezi tarafından her sene
otomotiv sektörüne dair önemli bulguları inceleyen rapor hazırlanıyor. “Otomotiv Dünyasındaki
Bölünme” başlıklı hazırlamış olduğunuz 2020 raporunda öne çıkan başlıklar nelerdir?
2020 yılı “Mobilite, Coğrafya, Kuşaklar - Otomotiv
Dünyasındaki Bölünme” araştırması sonuçlarına göre tüketicinin otomobile olan ilgisinin devam ettiğini
gözlemliyoruz. Araştırmaya katılan her 10 kişiden
8’i araçlarına bağlı olduğunu belirtiyor. Otomobil sahiplik oralarında son yıllarda gözlemlenen artış da
otomobillere olan bağlılık ve sevginin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.
2020 Cetelem Gözlemevi sonuçları, Türkiye’de
araç ve yolculuk paylaşım uygulamalarının dünya
ortalamasının üzerinde tercih edildiğini ortaya koyuyor. Araştırmada araç ve yolculuk paylaşımı gibi
yeni mobilite çözümlerinin gittikçe yaygınlaştığı ve
otomobil maliyetlerini düşürmek için ciddi bir alternatif olarak ortaya çıktığı gözlemleniyor. Yeni mobilite yaklaşımlarının dünyada büyük otomobil
markaları tarafından desteklenmesi, otomobillerin
geleceklerinin sürüş paylaşımı ve araba paylaşımı gibi yeni uygulamalar etrafında oluşacağı gerçeğini
gözler önüne seriyor.
Pandemi döneminin dijitalleşme çalışmalarınızda ne gibi etkisi oldu? Bu dönemde oluşturduğunuz yeni çözümler var mı?
TEB Cetelem olarak finansman sektöründe dijital
çözümlerin fark yarattığına inanıyoruz. Müşterilerimiz web sitemizde yer alan Online İşlemler menüsü üzerinden, kullanmış oldukları kredileriyle
ilgili işlemleri evlerinden çıkmadan dijital ortamda
gerçekleştirip, sektörde bir ilk olan Chatbot aracılığıyla sorularına anında yanıt alabiliyor. Ayrıca
müşterilerimiz, online kredi uygulamamızla iki
adımda hızlı ve kolay bir şekilde, sadece aracın
marka, model bilgilerini, talep edilen kredi tutarını,
kredi vadesini ve kişisel iletişim bilgilerini girerek
taşıt kredisi başvurusu yapabiliyorlar ve ön onay
alabiliyorlar. Yakın zamanda detaylı online kredi
projemizi de devreye alacağız. “2018 BNP Paribas
Personal Finance Bölge İnovasyon Ödülü” kazanan
mesafeli sigorta ve mesafeli kredi sürecimizle, müşterilerimize dijital bir ortam yaratarak 2020 yılında
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880 bin A4 kağıdı tasarrufu sağladık. Kredi sözleşmelerinin uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesini düzenleyen mevzuatın da devreye girmesiyle
birlikte hedefimiz; mesafeli süreçlerimizle zaten
büyük ölçüde dijitalleştirdiğimiz deneyimi mevzuatın izin verdiği ölçüde daha da dijital hale getirmek
olacak.
Sadece müşterilerimizi değil, iş ortaklarımızı da
dijital çözümlerimizle destekliyoruz. Bu yıl içerisinde Chatbot uygulaması da içeren TEB Dost kredi giriş platformumuzu tamamen yeniledik. 2021
yılında da kullanıcı deneyimini kolaylaştıran dijital
geliştirmeler yapmaya devam edeceğiz.
TEB Cetelem’in 2021 hedeflerinden bahseder
misiniz?
2021 yılında da müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı desteklemek için daha sorumlu ve sürdürülebilir
tüketime erişimi teşvik etmek ana hedefimiz olmaya devam edecek. Bu bilinçle hareket etmeye, çevre
dostu çözümler sunan hibrit ve elektrikli araçların
finansmanını desteklemeye devam edeceğiz.
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Dijital çözümlerimiz ile müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde detaylı online kredi
projemizi hayata geçireceğiz. Bu projemizle, tüm
başvuru süreci dijital olarak tamamlanabilecek ve
müşterinin sadece imza atmak için bayiye gitmesi
yeterli olacak. Regülasyonların dijital imza onayına
izin vermesi ile bu sürecimizi, bayiye gitmeden tamamlama olanağı da sunacağız. Ayrıca, sektörde
ilk olan Chatbot uygulamamızda da geliştirmeler
yaparak müşteri taleplerine hızlı çözümler sunmaya devam edeceğiz.
İşimizin ötesinde olumlu bir etki yaratmak için
de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. BNP Grup çalışanları olarak, daha iyi bir dünya inşa etmek üzere, kuruluşlar ile iş birliğinde bulunarak, çalışma
zamanlarında gerçekleştirdiğimiz 1 milyon saat gönüllülük programının bir parçası olamaya ve fark
yaratmaya devam edeceğiz. Bu sene de daha önce
olduğu gibi dijital erişimi artırmak, finansal okuryazarlık ve sürdürülebilir tüketim konularındaki
farkındalığı artırmak için çalışmalar yapacağız. FD

HUKUK-YORUM
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Kara Para Aklanmasının Önlenmesi
Tedbirleri Kapsamında Avukatlara
Getirilen Müşterini Tanı
(Know Your Client) Yükümlülüğü
Müşterini tanı prensibi, özellikle suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasını
önlemek amacıyla bankalar, sigorta ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kişi ve
kurumlar başta olmak üzere, müşterilerinin şüpheli işlemlerini devletin ilgili
kurumları ile paylaşmalarını düzenleyen bir ilkedir.

Özkan Gürden Bingöl
Avukatlık Ortaklığı,
LLM, Danışman
seren.kutadgu@ogb.law

Avukatlık Ortaklığı
info@ogb.law
www.ogb.law
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Özkan Gürden Bingöl
Avukatlık Ortaklığı,
Avukat
su.turktas@ogb.law

on yıllarda meydana gelen ekonomik gelişmeler ve teknolojinin sağladığı imkanlar ile bağlantılı olarak ülkemizde, gelir elde etme amacıyla işlenen suçların boyutunda artış ve bu suçların niteliklerinde
farklılaşmalar gözlemlenmektedir. Suç gelirlerinin aklanması ile etkin mücadele anlayışının ve yönteminin geliştirilmesi ihtiyacı ile paralel olarak,
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
(“5549 sayılı Kanun”), yürürlüğe girdiği 18 Ekim 2006 tarihinden bu yana
birtakım değişikliklere konu olmuştur.
Esasen 5549 sayılı Kanun ile hedeflenen, ekonomik çıkar amaçlı suçlarla
verimli bir mücadele yürütülmesi, suç gelirinin hangi formda ve nerede
olursa olsun tespit edilebilmesi, bu bağlamda gerekli mali bilgilerin toplanması ve mali sistemin dürüstlüğü temin edilerek, toplumun sisteme olan
güveninin korunmasıdır.
5549 sayılı Kanun öncelikle kapsamındaki gerçek ve tüzel kişi yükümlüleri tespit etmiş, ardından bu kişilerin yükümlülüklerini, alınacak tedbirleri
ve yaptırımları düzenlemiştir.
Bu doğrultuda 5549 sayılı Kanun’un yükümlü olarak saydığı kişiler; kendisi üzerinden gerçekleştirilen veya aracılık ettiği işlemlerde, işlem yapan-
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lar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek, yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının, yasa dışı
yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemleri
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (“MASAK”) bildirmek, Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarı aşan miktarlara konu işlemleri de, devamlı bilgi
verme yükümlülüğü kapsamında yine Başkanlığa bildirmek ve bu bağlamda her türlü belgeyi, düzenleme

5549 sayılı Kanun ile hedeflenen,
ekonomik çıkar amaçlı suçlarla verimli bir mücadele yürütülmesi,
suç gelirinin hangi formda ve nerede olursa olsun tespit edilebilmesi, bu bağlamda gerekli mali
bilgilerin toplanması ve mali sistemin dürüstlüğü temin edilerek,
toplumun sisteme olan güveninin
korunmasıdır.
tarihinden, defter ve kaydı son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeyi ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza etmek ve istenmesi
halinde yetkililere ibraz etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklere aykırı davrananlara da yaptırım olarak
oldukça yüksek para cezaları ile hapis cezaları öngö-

FD

rülmüştür.
Son olarak, 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı
Resmî Gazete’de yayınlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine
İlişkin Kanun’un 20. maddesi ile avukatlar, avukatlık
hizmeti kapsamında ifa ettikleri ve sınırlı sayıda sayılan işler bakımından, 5549 sayılı Kanun kapsamında “yükümlü” tanımına dahil edilmiştir.
İlgili hüküm uyarınca avukatlar, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin birinci fıkrasında
belirlenen adli işlemler ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamındaki mesleki çalışmaları nedeniyle edindikleri bilgiler hariç olmak üzere; taşınmaz
alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması,
şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ve
bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi; banka,
menkul kıymet ve her türlü hesap ile bu hesaplarda
yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere
5549 sayılı Kanun kapsamında “yükümlü” kılınmıştır.
Netice itibariyle ilgili değişikliğin, avukatının yapacağı bildirim sebebiyle müvekkile, bir kamu otoritesinin müdahale etmesine yol açacağı göz önünde
bulundurulduğunda; bir taraftan avukat-müvekkil
ilişkisinin özü, niteliği ve temelinin tartışılması, diğer
taraftan da artık Türk avukatının da tabi olacağı ve
uluslararası alanda “Know Your Client" veya “KYC”
olarak adlandırılan “müşterini tanı” prensibinin esaslarının ortaya konması gereksinimi gündeme gelmiştir.
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Avukat - Müvekkil İlişkisi ve Avukatlık Hizmeti
Çerçevesinde “KYC”
Bilindiği üzere, avukat ve müvekkil arasındaki vekalet ilişkisinin temeli, karşılıklı ve yoğun bir güven
ilişkisine dayanmaktadır. Avukatın, vekalet ilişkisinden doğan güven borcunun bir yansıması olan “sır
saklama yükümlülüğü” müessesesi, Avukatlık Kanunu’nun 36. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili hüküm
uyarınca avukatın, kendisine tevdi edilen veya avukatlık görevi dolayısıyla öğrendiği hususları açığa vurması yasaktır.
Avukatın sır saklama yükümlülüğü, Türkiye Barolar
Birliği Meslek Kuralları’na da yansımış olup, bu minvalde avukatın meslek sırrı ile bağlı olduğu, davasını
almadığı kimselerin başvurması nedeniyle öğrendiği
bilgileri de sır sayacağı, avukatlık sırrının tutulmasının süresiz olduğu ve hatta meslekten ayrılmanın dahi bu yükümlülüğü kaldırmayacağı ifade edilmiştir.
Görüldüğü üzere müvekkile ait sırların saklanması,
avukatın hem ahlaki hem de kanuni bir borcudur ve
niteliği gereği avukatlık mesleğinin ayrılmaz, bütünleyici bir parçasıdır.
Zira Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 14.11.2011 tarih,
2009/19013 E. ve 2011/21017 K. numaralı kararın-
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da avukat ile müvekkili arasındaki ilişkinin temelinin,
güven ve sadakat ilkelerine dayandığı; müvekkilin,
her durumda avukatına güvenmesi ve sırrını saklayacağından emin olması gerektiği, avukatın sır saklama
yükümlülüğünün üçüncü kişiler yanında mahkemelere, savcılıklara ve idari birimlere karşı da geçerli olduğu ve avukatın meslek sırrını korumasının
uluslararası antlaşmalar ve Anayasamızda güvence
altına alınan özel yaşamın gizliliğinin sonucu olmasının yanında, yerine getirilen kamu hizmetinin içeriği ve niteliği ile de ilgili olduğu ifade edilmektedir.
Avukatın sır saklama yükümlülüğü uluslararası
alanda mesleğin icra edildiği hemen her yerde vücut
bulmaktadır. Öyle ki, Avrupa’da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları’nda1 sır saklama yükümlülüğünün aslında avukatın birincil ve temel hak ve
görevi olduğu; bu yükümlülüğün, müvekkilin çıkarına olduğu kadar adaletin gerçekleşmesine de hizmet
edeceği ve bu sebeple sır saklama yükümlülüğünün
devlet tarafından özel bir korumaya tabi olduğu belirtilmektedir.
7262 sayılı Kanun’un, avukatın ifa ettiği hizmetler
bakımından bir ayrım yapması ve anılan yükümlülüklerin, sınırlı sayıda işleme uygulanacağından bahisle

[1] Code of Conduct for European Lawyers, Avrupa Baroları ve Hukuk Birlikleri Konseyi (Council of Bars and Law Societies of Europe)
tarafından 1988 senesinde kabul edilmiştir.
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yükümlü tanımının kapsamına avukatların dahil edilmesinin, savunma hakkına halel getirmeyeceği, ilgili
teklifin gerekçesinde belirtilmiştir.
Geçmişte, benzer bir düzenleme, 9 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve
Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4/1-ş maddesine eklenerek, avukatlar, 5549 sayılı Kanun kapsamında
“yükümlü” tanımına eklenmişti. Ancak bu düzenlemeye karşı, Türkiye Barolar Birliği tarafından Başbakanlık ve Maliye Bakanlığına karşı Danıştay’da iptal
davası açılmış, ilgili dava dilekçesinde ise serbest avukatlar için getirilen kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüklerinin Anayasa ve avukatlık
mevzuatına açıkça aykırı olduğu belirtilerek avukatlık
görevinin; danışmanlık, vekillik ve savunmadan oluşan üç yetki hali ile yürütülmekte olduğu ve bu üç işlevin birbirlerinin tamamlayıcısı olarak bir bütünü
oluşturdukları sonucuna varılmıştı.
Müşterini Tanı (“KYC”) Prensibi ve Uluslararası
Uygulaması
Müşterini tanı prensibi, özellikle suçlardan elde edi-
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len gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla bankalar, sigorta ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren
kişi ve kurumlar başta olmak üzere, müşterilerinin
şüpheli işlemlerini devletin ilgili kurumları ile paylaşmalarını düzenleyen bir ilkedir. Bu ilke, dünyada oldukça yaygın bir uygulama alanı bulmaktadır. G-7
ülkeleri (ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya,
İtalya ve Japonya) tarafından 1989 yılında kurulan
ve günümüzde Türkiye de dahil 33 üyesi bulunan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Grubu (Financial Action Task Force on Money
Laundering ya da “FATF”), mali sistemin kara paranın
aklanmasında aracı olarak kullanılmasının önlenmesi
amacıyla uluslararası işbirliği ve yasal koordinasyonu
destekleyici mahiyette “Ulusal Yasal Sistemler”, “Mali
Sistemin Rolü” ve “Uluslararası İşbirliği” başlıkları altında birtakım öneriler içeren tavsiye kararları almış
ve Avrupa Birliği ülkeleri de dahil üye ülkeler, bu tavsiye kararları ışığında, kendi iç hukuklarında yeni yasal düzenlemelere gitmiştir.
FATF’nin tavsiye kararlarında, özen yükümlülüğü
bulunan meslek alanlarının genişletilmesi ve özellikle
avukat, noter ve diğer bağımsız hukuki mesleklerin
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de müşterileri için, taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf
ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı bazı işlemleri müşterileri adına yürütmeleri durumunda, söz konusu faaliyetlerle ilgili şüpheli
işlem bildiriminde bulunmak zorunda olmaları gerek-

FATF’nin tavsiye kararlarında,
özen yükümlülüğü bulunan meslek alanlarının genişletilmesi ve
özellikle avukat, noter ve diğer
bağımsız hukuki mesleklerin de
müşterileri için, taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi
işlerle sınırlı bazı işlemleri müşterileri adına yürütmeleri durumunda, söz konusu faaliyetlerle ilgili
şüpheli işlem bildiriminde bulunmak zorunda olmaları gerektiğini
tavsiye edilmektedir.
tiğini tavsiye edilmektedir. (FATF’nin 2003 yılı tavsiye
kararları). Öte yandan aynı raporda, hukuki konularla uğraşanlar için hangi konularda ayrıcalık tanınacağı ve mesleki gizlilik kapsamına dahil edileceğinin,
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ülkelerin kendi iç hukuk sistemlerinde belirlenmesi
gerektiği de ifade edilmektedir.
Benzer şekilde avukatlara KYC yükümlülüğü getiren Avrupa Birliği direktiflerine karşı Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nde (“AİHM”) açılan 6 Aralık
2012 tarihli ve 12323/11 başvuru numaralı Michaud
– Fransa kararında AİHM; kara para aklanmasının önlenmesi tedbirleri çerçevesinde bağımsız hukukçuların, 15.000 Avro üzerinde bir tutarda yaptıkları
işlemleri özel bir dikkatle incelemeleri ve kara para
aklanmasına dair şüphelerini yetkili idareye bildirmeleri gerektiğinden bahsetmektedir.
AİHM’in bu kararı uyarınca müvekkilleri adına finansal işlemlere veya taşınmaz işlemlerine katılan veya müvekkillerine; taşınmaz veya işletme alım
satımları, müvekkile ait fon, menkul kıymetler veya
diğer malvarlığının idaresi, vadesiz mevduat, yatırım
veya menkul kıymetler hesaplarının açılması, şirket
kurulması için gerekli katkı paylarının idaresi, şirketlerin kurulması, idaresi veya işletmesi ve yabancı bir
hukuk sistemi tarafından yönetilen tröstlerin veya
benzer yapıların oluşturulması, idaresi ve işletilmesi
ile ilgili işlemlerin hazırlanmasında veya yapılmasında yardımcı olan Fransız barolarına üye avukatları da
bağlamakta olduğu ve fakat avukatların “hukuki danışmanlık” sıfatıyla veya adli işlemler çerçevesinde
yaptığı işlerin, düzenlemenin dışında olduğu belirtil-
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miştir.
Ayrıca AİHM kararında, her ne kadar bu düzenlemelerle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi ile korunan özel ve aile hayatına saygı hakkına
bir müdahale söz konusu olsa da, bu müdahalenin yasal olduğu; avukat ile müvekkilin güven ilişkisinin demokratik toplumlarda önemli olduğu ancak bu
ilişkinin dokunulmaz olmadığı, bu ilişkinin demokrasiyi ciddi bir şekilde tehdit eden “kara para aklama”
suçu ile mücadele karşısında dengelenmesi gerektiği
savunulmuştur.
Söz konusu AB direktiflerine yönelik itirazlar, Belçika Anayasa Mahkemesi tarafından da Avrupa Birliği
Adalet Divanı’na taşınmıştır. Adalet Divanı, C-305/05
sayılı 26 Haziran 2007 tarihli kararında söz konusu
direktiflerin, müvekkilin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi ile korunan dürüst yargılama
hakkı ile bağdaşıp bağdaşmadığını denetleyerek, düzenlemelerin sınırlı sayıda sayılan işlemlerden ibaret
olduğunu, bu işlemlerin doğası gereği bir adli işlem
niteliği taşımadığını ve zaten avukatın adli işlem, adli
işlem başlatma veya bundan kaçınma ile ilgili işlerinin, direktiflerin kapsamı dışında olduğunu belirterek, dürüst yargılama hakkı ile bağdaştığı sonucuna
ulaşmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yürürlükte bulunan
düzenlemeler incelendiğinde ise avukatların, müvek-
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killerini tanımalarını veya şüpheli işlemleri ihbar etmelerini gerektiren herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı, ancak Amerikan Barolar Birliği’nin meslek
kuralları ve 2010 senesinde yayımladığı Avukatlar
İçin Para Aklama ve Terör Finansmanının Tespit Edilmesi ve Bunlarla Mücadele Kapsamında Gönüllü Olarak Doğru Uygulama Kılavuzu’nda (Voluntary Good
Practices Guidance for Lawyers to Detect and Combat
Money Laundering and Terrorist Financing), avukatlarına, kendi irade ve istekleriyle müvekkillerini tanımaları için ayrıntılı inceleme yapmaları ve suç
gelirinin aklanmasına ilişkin olduğunu düşündükleri
işleri almamaları gerektiği tavsiye edilmiştir.
Müşterini Tanı Prensibinin Türkiye’de Uygulamaya Konulması
7262 sayılı Kanun ile avukatların, 5549 sayılı Kanun kapsamında yükümlü tanımına dahil edilmesinin
ardından, avukatların adli iş ve işlemlerini net bir şekilde ayrıştırarak, uluslararası uygulamalara paralel
bir şekilde ülkemiz avukatlarının KYC yükümlülüklerinin kesin çerçevesini çizen ve uygulamaya rehberlik
eden bir yönetmeliğin yürürlüğe konulması bir taraftan savunma hakkının korunmasının sağlanması, diğer taraftan ise kara paranın aklanmasıyla
mücadelenin sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdürülmesi açısından önem arz etmektedir. FD
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FANUC TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ TEOMAN ALPER YİĞİT

Dünya standartlarında rekabet için
otomasyon teknolojisi benimsenmeli
Uluslararası Robot Federasyonu’nun robotlaşma datalarının sağladığı bilgiler
doğrultusunda Avrupa sanayisinde işçi başına düşen robot ortalaması
Almanya’da 322, İtalya’da 190, Fransa’da 137. Türkiye’de ise bu
ortalama 27 olarak kayda geçiyor.

aponya merkezli fabrika otomasyon firması
olan FANUC, 1993 yılında Türkiye’deki kullanıcılara hizmet vermeye başladı. Dünya çapında 650 bini aşkın robot ile hizmet vermeye
devam eden FANUC’un Türkiye Genel Müdürü
Teoman Alper Yiğit; “FANUC robotlarını öne çıkaran en önemli özelliklerin başında kendi teknolojisini tamamen kendisinin üretmesi geliyor. Robota
entegre teknoloji çözümlerimiz ile görüntü işleme,
kuvvet kontrolü gibi birçok proseste basit ve hızlı
kurulum imkanı sağlıyoruz. Satış sonrasındaki kalitemiz bizi rakiplerden ayıran en önemli noktalardan birisi. Güçlü yedek parça stokumuz ve
deneyimli servis personellerimiz ile müşterilerimize
satış sonrasında en hızlı ve uygun çözümleri sunuyoruz.” diyor.

J

Japonya merkezli fabrika otomasyonunda
dünya liderleri arasında yer alan FANUC’tan ve
FANUC Türkiye’den bahseder misiniz?
1993 yılında Türkiye’de kullanıcılara servis hizmeti vermeye başladığımız günlerden bugünlere
kadar faaliyet alanlarımızda etkili rol almaya devam ettik. 2012 yılında satış, teknik destek ve operasyon departmanlarının bünyemize eklenmesiyle
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ve hizmet verdiğimiz alanlarda müşterilerimizin
ileri teknoloji otomasyon sistemlerini benimsemesiyle Türkiye üretiminde yaratacakları değişime
katkı sağlamak istiyoruz. FANUC olarak dünya çapında ise 7 kıtada 650 bini aşkın robot ve 25 milyonun üzerinde toplam ürün kurulumumuzla geniş
ve kapsamlı faaliyet gösteriyoruz. Müşterilerimize
satış, teknik destek, AR-GE ve müşteri hizmetleri
alanlarında 360 derece hizmet ağı sağlıyoruz.
264'ten fazla şubede 7 binden fazla personel hizmetimizle otomasyon sistemlerinin gelişimi, kullanım kolaylığı ve üretim kalitesinin artması adına
hizmet veriyoruz. FANUC üretim merkezinde 72 saat insan müdahalesi olmadan kesintisiz bir üretim
kapasitesiyle ürün kullanıcıların beklentilerini karşılayabilmek ve daha fazla talebe cevap verebilmek
adına sürekli olarak yeni robot modelleri geliştiriyoruz. Üretim merkezimizde karanlık fabrika otomasyonuna
yapmış
olduğumuz
yatırımlar
sayesinde ileri teknolojili robotların, yeni robotların üretimini yapabildiği yani robotların hem robotları hem de makinaları üretebildiği gelişmiş bir
fabrika sistemi içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
FANUC Global’in ajandasında Türkiye pazarın-
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da yapacağı yatırımlar var mı?
Doğu-Batı ile Kuzey-Güney geçişleri arasında uygun bir köprü işlevi gören Türkiye; Avrupa, Orta
Doğu ve Kuzey Afrika ile yakınlığının getirmiş olduğu avantajlı merkezi konumuyla ve 1,5 milyar
müşteriye ulaşabilmesiyle yatırımlar açısından stratejik öneme sahip ülkelerin arasında yerini alıyor.
FANUC, Avrupa’daki hizmet ağını daha da güçlendirmek üzere Türkiye’de çalışmalarına ve yatırımlarına büyük önem veriyor. 2020 yılı Şubat ayı
itibarıyla müşterilere hizmet vermeye başlayan FANUC Tamir Merkezi, Avrupa’daki ikinci merkez olmasıyla Türkiye’ye biçilen değerin önemli bir
göstergesidir. FANUC Global, Avrupa hedefleri doğrultusunda ülkemizde merkez ofis inşa etmek üzere
yatırımlarına başladı. 2021 yılı içerisinde İstanbul
Sancaktepe’de 15 milyon euro yatırımla 10 bin
metrekarelik bir alana FANUC Türkiye’nin yeni
akıllı bina yatırımı gerçekleştirilecek. FANUC’un
Türkiye’deki partnerleri ve çözüm sağlayıcılarının
da ürünlerini sergileyebileceği teknolojik bir showroom alanı, öğrencilerin ürünlere rahatça erişip yeni projeler gerçekleştirebilecekleri çalışma alanları,
teknolojik eğitim salonları ve seminer organizasyonları için bir konferans salonu içeren yeşil bina
konsepti planlanlıyoruz. Bu doğrultuda FANUC
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Global ile Türkiye pazarı arasındaki gelişmelere
katkı sağlayarak karşılıklı ortak fayda yaratabileceğimiz projeler ortaya çıkartıyoruz.
FANUC’un havacılık ve uzay, otomotiv gibi sektörlere sunduğu çözümleri birkaç örnek ile paylaşır mısınız?
Partner olarak çalıştığımız bir otomotiv firmasında 3D entegre kamerelarımız ile krank millerinin
karmaşık bir kasa içinden alınıp işleme makinalarına aktarılması konusunda başarılı bir proje gerçekleştirdik. Parça kasaları AGV’ler vasıtası ile
robot alanına otomatik olarak geliyor ve sonrasında robota bir bilgi aktarımı yapılıyordu. Robot tamamen karmaşık olarak konumlanmış parçaları
kasanın içinden alarak hassas bir şekilde işleme
makinalarının fikstürlerine yerleştiriyordu. Kasanın
içinde bulunan naylon parçaları ve gün ışığındaki
değişimler gibi zorlu parametlere rağmen projeyi
başarılı bir şekilde tamamladık. Tamamladığımız
proje dünya genelinde ilk olarak yapılan bir uygu-

FD

FAR teknolojisi ile müşterilerimize
uzaktan servis ve teknik destek hizmeti sağlamaya başladık. Bu teknoloji sayesinde özel bir ekipmana
ihtiyaç duymadan uzaktan yardım
hattımız üzerinden akıllı telefon
veya tabletle video görüşmesi yapabiliyor ve video üzerinde işaretlemeler yaparak müşterilerimizin
kontrol etmesi gereken noktaları
kendilerine gösterebiliyoruz. Ekran
üzerinden yapabildiğimiz anlık resim ve doküman paylaşımları ile
hızlı bilgi akışı sağlayabiliyoruz.
lama olduğundan firma CEO’suna tanıtıldı ve diğer
fabrikalarda uygulanması için planlamalar yapıldı.
Diğer bir örnek olarak ise, bir uçak fabrikasında
gerçekleştirdiğimiz önemli projeden bahsedebiliriz.
M900iB/700 model çift encoderli yüksek hassasiyete sahip robotumuz ile bir uçak fabrikasında gövde parçalarının hassas bir delinmesi, işlenmesi ve
çapaklarının alınması gibi prosesler gerçekleştirdik.
Prosesin gereklikleri nedeniyle yapılan işlemlerin
yüzdelik hassasiyetlerde olması gerekiyordu. Bu
hassasiyet seviyelerinde robotun tekrarlanabilirliğinin çok iyi olması ve karşı kuvvet altında rijit davranması gerekiyordu. Bu özelliklere sahip
robotumuz ile prosesi gerekliliklerine uygun bir şekilde gerçekleştirerek aynı fabrika içinde benzer
projeler gerçekleştirdik.
Biraz da FANUC teknolojilerinden bahsedelim.
Zero Downtime (ZDT) ve FIELD Sistemi teknolojileriniz nedir?
Otomasyon parkurlarında beklenmedik bir duruş
işletmelere oldukça yüksek maliyet çıkarabiliyor.
Zero Downtime (ZDT) ile duruş maliyetlerini sıfıra
indirmeyi garanti ediyoruz. Bu teknoloji sayesinde
her robotun mekanik yapısını, bakımını ve üretim
sürecinin sağlığını kesintisiz bir biçimde gerçek zamanlı olarak izliyoruz. Proaktif olarak potansiyel
robot, kontrolör ve süreç problemlerini beklenmeyen bir duruş öncesi tespit eden teknoloji, aynı zamanda robot konfigürasyonu seçimi gibi çevre için
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şündüğünüz yeni teknolojik çözümleriniz var
mı? FANUC’un 2021 ajandasında nasıl hedefleri
var?
FANUC, müşterilerinin destek ve servis beklentilerine Avrupa'da güçlü bir büyüme gerçekleştirerek
karşılamayı hedefliyor. Coronavirüs salgının hayatımıza etki etmesiyle birlikte FAR (Fanuc Assisted
Reality) teknolojisi üzerinden müşterilerimize
uzaktan servis ve teknik destek hizmeti sağlamaya
başladık. Bu teknoloji sayesinde özel bir ekipmana
ihtiyaç duymadan uzaktan yardım hattımız üzerinden akıllı telefon veya tabletle video görüşmesi yapabiliyor ve video üzerinde işaretlemeler yaparak
müşterilerimizin kontrol etmesi gereken noktaları
kendilerine gösterebiliyoruz. Ayrıca ekran üzerinden yapabildiğimiz anlık resim ve doküman paylaşımları ile hızlı bilgi akışı sağlayabiliyoruz.
Böylelikle arızaların hızlı şekilde çözümlenmesi ve
ön analizlerinin yapılması konusunda ciddi zaman
kazancı oluşturuyoruz. Dolayısı ile başka bir deyimle üretimin kesintisiz olarak ilerlemesini destekliyoruz diyebiliriz.
en uygun konfigürasyonun seçimini de mümkün kılıyor. Ekipman faydasını optimize etmek için yüksek analiz ve raporlama kullanımı da sağlayan
FANUC Zero Downtime (ZDT), akıllı bakım bilgilendirmeleri ile ekipman ömrünü uzatmak, bakım
maliyetlerini düşürmek, robot ömrünü uzatmak,
cycle-time süresini ve enerji tüketimini azaltmak
gibi gerekli aksiyon önerileri de sunarak sistem verimliliğini optimize ediyor.
Otomasyonun uygulandığı tüm alanlarda hizmet
verebilen FIELD isimli sistemimiz ise robotların birbiri ile haberleşmesine olanak sağlayarak kullanıcılarına otomasyon verimliliği sağlıyor. Kendi
tasarladığımız arayüz sayesinde makinalarınızı ve
robotlarınızı bu sisteme entegre ettiğinizde ne kadar parça ürettiğinizi, ne kadar duruş gerçekleştirdiğinizi, cihazların hangi arızaları verdiğini veya
robot verimliliği gibi proseslerin verilerini elde edebiliyorsunuz. Robotun çalışma ömürleri, redüktör
ömürleri, motor durumları ve ısınmaları gibi verileri analiz edilip çıktılar üreterek kullanıcılarına
otomasyon verimliliği açısından rapor veriyor.
Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkarmayı dü-

FANUC robotlarını sektördeki rakiplerinden
ayıran noktalar nelerdir?
FANUC robotları öne çıkaran en önemli özelliklerin başında kendi teknolojisini tamamen kendisinin üretmesi geliyor. Yani 3rd party bir firmadan
teknoloji satın almadan kontrol ünitelerini, servo
motorlarını ve sürücü teknolojisini kendisi üretiyor.
Robota entegre teknoloji çözümlerimiz ile görüntü
işleme, kuvvet kontrolü gibi birçok proseste basit
ve hızlı kurulum imkanı sağlıyoruz. Ürün yelpazemizde bulunan 100’ün üzerindeki robot modeli ve
0.5 kg’dan 2 bin 300 kg’a kadar taşıma kapasitesi

OTOMASYON
ile birlikte tüm uygulama alanlarına çözüm sunabilmekteyiz. Ayrıca satış sonrasındaki kalitemiz bizi
rakiplerden ayıran en önemli noktalardan birisi.
Güçlü yedek parça stokumuz ve deneyimli servis
personellerimiz ile müşterilerimize satış sonrasında
en hızlı ve uygun çözümleri sunuyoruz.
Bir de FANUC Akademi var. FANUC Akademi’den kimler yararlanabiliyor, eğitimlerin içeriği nedir?
FANUC Akademiden öğrenciler, son kullanıcılar
ve sistem entegratörleri yararlanabiliyor. Eğitimlerden bahsedecek olursak; robot programlama, robot
arıza bulma, CNC arıza bulma, ileri seviye programlama, roboguide simulasyon eğitimi şeklinde sıralayabiliriz. İlk defa robot alan yeni bir
müşterinin, sıfırdan baslayarak robotu programlayıp PLC ile haberleştirme yaptıktan sonra sisteme
hazır hale getirebilecek seviyede eğitimi beş günde
tamamlıyoruz. Fabrikaların bakım bölümleri içinde; Robot ve CNC lerde oluşabilecek arıza çeşitleriyle ilgili üç gün boyunca bilgiler veriliyor. Robot
ve CNC Simülasyon programları eğitimleriyle de
müşteri robot veya cnc başına gitmeden bilgisayar
üzerinden bu yazılımları offline olarak masa başında ikişer günde gerçekleştirebiliyor.
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Pandemi sürecinde hızlanan teknolojik dönüşüm ile birlikte robotların da hayatımıza girişi
ivme kazandı. Türkiye’de ve dünyada robot otomasyonunu gelişmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünyada küresel rekabetin ve üretimin metodolojisinin beklenenden çok daha hızlı değişim göstereceğini ve endüstri gelişmelerinin parçası haline
gelmeyen işletmelerin yakın gelecekte sektörün içerisinde yer alamayacağını öngörüyoruz. Türkiye
endüstrisi üretim sektöründe dünya standartlarında rekabet edebilmeyi hedefliyorsa otomasyon teknolojisini benimsemek atılacak en önemli
adımların başında geliyor. Uluslararası Robot Federasyonu’nun robotlaşma datalarının sağladığı bilgiler doğrultusunda Türkiye’deki imalat sanayisinde
işçi başına düşen robot ortalamasının gelişmiş ülkelerin çok daha altında olduğunu görüyoruz. Avrupa sanayisinde işçi başına düşen robot ortalaması
Almanya’da 322, İtalya’da 190, Fransa’da 137. Türkiye’de ise bu ortalama 27 olarak kayda geçiyor.
Ancak pandemi kriziyle birlikte otomasyon sistemlerinin ekonomi ve üretim akışındaki etkinliklerinin
üreticiler tarafından deneyimlendiğini ve otomasyon gelişimine verilen önemin gittikçe arttığını
gözlemliyoruz. FD

FD

ÇA LI Ş M A H AYATIN DA KA DIN L A R - R AP OR
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HAZIRLAYAN: PwC

PwC Çalışma Hayatında
Kadınlar Endeksi 2020
Teknoloji sektöründe kadınların potansiyelinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak 4 adım:
Teknolojik becerilere sahip kadınların eğitilmesi, kadınları teknoloji sektörüne çekme,
kapsayıcı iş yeri kültürünün teşvik edilmesi ve gelişim fırsatları oluşturma.

wC’nin Çalışma Hayatında Kadınlar Endeksi çalışması, OECD ülkelerinde kadınların iş hayatına daha fazla katılmasının,
OECD GSYİH'sini 6 trilyon dolar artırabileceğini
ve cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği farkının kapanmasının da OECD ülkelerinde kadınların gelirlerini 2 trilyon dolara çıkarabileceğini
gösteriyor.

P

Rapor, teknolojinin kadınlar için iş yerinde yarattığı fırsatlara ve zorluklara odaklanıyor. Kadınların hızla büyüyen teknoloji sektöründeki
fırsatlardan nasıl yararlandığını inceleyen bu çalışma, diğer yandan da teknoloji ve otomasyonun işleri üzerindeki yıkıcı etkileri karşısında
kadınların gittikçe daha savunmasız hale geldiği
ele alıyor.
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Kadın istihdamında teknolojinin etkisi
OECD ülkelerinde teknoloji sebebiyle iş kayıplarından kadınların daha az etkilenmesi beklenirken, iş gücüne ihtiyaç duyulacak yeni iş
kollarındaysa erkeklerin daha fazla rol alması
bekleniyor. OECD ülkelerinde yeni teknolojilerin ortaya çıkması sonucunda kazanan ve kaybedenlerin olmasını ve kadın istihdamı
üzerindeki net etkinin ülkeden ülkeye değişiklik
göstermesini bekleniyor. Sağlık ve sosyal bakım
ile eğitim sektörlerindeki teknoloji sebepli kadın istihdamı açısından net fayda (sırasıyla yaklaşık %3 ve %6) elde edilmesi beklenirken,
toptan ve perakende ticarette, imalatta ve diğer
hizmet sektörlerinde kadın istihdam oranlarının
teknoloji ve otomasyon sebebiyle düşüş göstereceği düşünülüyor. Hali hazırda kadın istihdamının %30’unu oluşturan bu sektörlerdeki net
istihdam kaybının %10 ila %20 arasında olması
bekleniyor.

noloji sektöründe hâlâ erkeklere oranla çok
daha az orana sahip. Sektöre girmek ve sektörde kalmak için kadınları birçok zorluk bekliyor.

Teknoloji sektöründe kadınlar için fırsatlar ve zorluklar
Eskisine oranla daha fazla kadın, başarılı
bir kariyer için hızla gelişen teknoloji sektörünü tercih ediyor. Buna rağmen kadınlar tek-

PwC’nin G7 ülkelerinde teknoloji sektöründe kadınların ne oranda temsil edildiğini değerlendiren Teknolojide Kadın Endeksine göre
Bilgi ve İletişim Teknolojisi mezunu, teknoloji
sektöründe çalışan ve teknoloji, medya ve te-
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PwC’nin G7 ülkelerinde teknoloji
sektöründe kadınların ne oranda
temsil edildiğini değerlendiren Teknolojide Kadın Endeksine göre Bilgi
ve İletişim Teknolojisi mezunu, teknoloji sektöründe çalışan ve teknoloji, medya ve telekomünikasyon
sektörlerinde yönetim kurulu üyesi
olan kadınların ortalama payı
%30’un altında. Teknoloji sektöründeki cinsiyete dayalı ortalama ücret
eşitsizliği ise tüm sektörlerdeki G7
ortalamasının üzerinde.

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR
lekomünikasyon sektörlerinde yönetim kurulu
üyesi olan kadınların ortalama payı %30’un
altında. Teknoloji sektöründeki cinsiyete dayalı ortalama ücret eşitsizliği ise tüm sektörlerdeki G7 ortalamasının üzerinde.
Devletlerin, eğitimcilerin ve iş verenlerin
kadınların iş dünyasındaki konumlarını iyileştirmek için yapmaları gereken şeyler var.
Özellikle teknoloji şirketleri, kadınlar için daha fazla fırsat yaratacak aksiyonlar alabilir ve
sektörde daha fazla kadının yer alması sağlanabilir.
Teknoloji sektöründe kadınların potansiyelinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak 4
adım
1. Teknolojik becerilere sahip kadınların
eğitilmesi
Teknoloji sektöründe kadınların daha az yer
almasının en önemli sebeplerinden biri az sayıda kadının STEM alanında eğitim alması.
Şirketler, eğitim kurumları ile iş birliği kurarak öğrencilerin teknoloji alanında kariyere
sahip olmalarını teşvik edebilir.

FD

2. Kadınları teknoloji sektörüne çekme
Kadınların oranını artırmak ve cinsiyet kalıplarını yıkmak için teknoloji sektöründe daha fazla kadın istihdam etmek hayati öneme
sahip. Bunun için şirketler, marka ve iş ilanlarının cinsiyet ayrımı yapmamasını ve işe
alımlarda kadın ve erkek sayısının dengeli olmasını sağlayabilir.
3. Kapsayıcı iş yeri kültürünün teşvik
edilmesi
Mevcut iş gücü içinde kadınları desteklemek ve kadınları iş yerine çekmek için ayrıştırmayan bir iş yeri ortamı olması şarttır.
Şirketler, kariyer planlamasını desteklemek
için mentorluk programları ve networking
grupları gibi girişimleri uygulayabilir.
4. Gelişim fırsatları oluşturma
Teknoloji sektöründe kıdemli kadın çalışanların olmamasının sebeplerinden biri de liderlik ve gelişim fırsatlarının eksikliğidir.
Şirketler eğitime odaklanarak hem kadınların
teknoloji sektöründe daha fazla yer almalarını
hem de sektörde ilerlemelerini sağlayabilir. FD
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REDINGTON TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ CEM BORHAN

2020 yılında marka sayımızı 14’e
çıkarma başarısı gösterdik
“Kanal finansmanı” olarak adlandırdığımız finansal destek modelimizle iş
ortaklarımızın üzerindeki finansal yükü hafifletiyoruz. Özellikle pandemi döneminde
bu yönümüz büyük oranda öne çıktı.

ünya genelinde birçok ülkede hizmet vererek,
230'un üzerinde markanın dağıtımını ve tedarik zincirini üstlenen Redington Grup tarafından 2015 yılında satın alınan LinkPlus, yoluna
Redington Türkiye olarak devam ediyor. Redington
Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, finansal açıdan
güçlü bir şirket olduklarını ve bu durumun şirketin iş
modelinin temelini oluşturduğunu belirtiyor. 2020 yılını yüzde 45’lik bir büyüme ile kapattıklarını ifade
eden Borhan, 2021 yılı için “Odaklandığımız teknolojilerin daha çok üzerine gideceğimiz, bulut bilişim, veri analitiği, yapay zekâ ve güvenlik tarafında
ilerleyeceğimiz, marka sayımızı daha da artıracağımız
bir yıl olacak.” diyor.

D

2015 sonunda Redington Grup bünyesine katılan LinkPlus yoluna Redington Türkiye olarak devam etme kararı aldı. Öncelikle dünya genelinde
hizmet veren Redington’dan kısaca bahseder misiniz?
Redington, 1993 yılında kurulmuş, BT sektöründeki
en köklü kuruluşlardan biri. Dünya genelinde birçok
ülkede hizmet veren, 230’un üzerinde markanın dağıtımını ve tedarik zincirini üstlenmiş yıllık 7 milyar
doların üzerinde bir pazara sahip büyük bir şirket.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok güçlü ve pazar
payını her geçen gün artırıyor. Yapay zekadan büyük
veriye, nesnelerin internetine ve 5G’ye kadar birçok

66
FİNANS DÜNYASI / MART - NİSAN 2021

ürün ve çözüm sunuyor. Redington’ın dünya genelinde toplamda 4 binin üzerinde çalışanı bulunuyor. 37
pazarda faaliyet gösteriyor ve 75’ten fazla satış ofisine
sahip.
Redington Türkiye ise faaliyetlerine LinkPlus adı altında başlayan köklü bir firma. 2015 yılında Redington Grup tarafından satın alınarak küresel bir yapının
parçası haline geldi. 2018 yılında tüm hisselerin devredilmesiyle birlikte tamamen Redington iştiraki oldu.
Türkiye’de faaliyet gösteren global teknoloji firmaları
genelde Türkiye operasyonlarını şube ofis olarak yönetiyorlar. Alışılagelmişin dışında Redington Türkiye
olarak biz, bir iştirak ofisiyiz ve yönetim kurulu düzeyinde yönetilen bir firmayız. Redington Grup’un getirdiği global vizyonu kendi pazarımıza ait bilgi
birikimi ve deneyimle bizim şekillendirmemiz ve yönetmemiz açısından bu durumu önemli buluyorum.

TEKNOLOJİ
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yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojik çözümlere
odaklanabilmek için ayrı bir yapı kuruyoruz. Bu odağı ve uzmanlığı destekleyecek iş ortağı yapımızı güçlendirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Özetle, Redington’un bu bağlamda Türkiye’ye yatırımları hız kesmeden devam edecek, biz de bu yatırımın hakkını vermek ve ülkemizin potansiyelini
ortaya koymak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz.

Center of Excellence adını verdiğimiz katma değerli bir yapımız bulunuyor. Bu yapının üç temel parçası
var: Akademi kısmı, yani eğitim
merkezimiz, “Migration Center” yapımız ve stüdyo yapımız.

Bu yeni dönüşümün şirket bünyesine etkisini
nasıl değerlendirirsiniz?
Dönüşümün en etkili olacağı alanlardan biri Türkiye’ye yapılan yatırımlar olacak. Türkiye pazarı Redington Grup için stratejik bir öneme sahip. Grup,
Türkiye’nin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek büyümesini sürdürmesi için yatırım yapmaya
oldukça istekli. Aynı zamanda Grup, globaldeki marka iş birliklerini Türkiye pazarına da taşımayı planlıyor. Bu paralelde bizim hedefimiz de mevcut marka
portföyümüze yeni markalar ekleyerek büyümek,
ürün ve çözüm yelpazemizi genişletmek, stratejik
olarak önem verdiğimiz alanlara odaklanmak. İş birim yapımızı da dikeyde buna uygun olarak altyapı,
güvenlik, analitik ve yeni nesil teknolojik çözümler
olarak konumluyoruz. Bulut çözümleri, nesnelerin
interneti, 3 boyutlu yazılımlar, artırılmış gerçeklik,

Distribütörlüğünü yaptığınız markalar nelerdir?
Bu markaların pazar payının artmasındaki katkılarınız nelerdir?
Türkiye’de şu anda Splunk, Trend Micro, Hitachi,
Red Hat, Versa Networks, MobileIron, PTC, Veritas,
Corelight, Tableau, Alibaba Cloud, Diamanti, Okta
ve Supermicro olmak üzere toplamda 14 markanın
distribütörlük faaliyetlerini yürütüyoruz. Son olarak
yüksek performanslı sunucular ve depolama teknolojileri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden
biri olan Supermicro’nun Türkiye distribütörü olduk.
Yeni iş birliklerine yönelik görüşmelerimiz devam
ediyor. Yeni markalarla portföyümüzü genişletmeye
devam edeceğiz. Diğer yandan artan iş hacmimizle
ürün yelpazemizi de yeni ürünlerle daha kapsamlı
bir hale getiriyoruz. Sadece bilişim alanına odaklanmış, alanında uzman köklü bir şirket olarak hem iş
ortaklarımız hem de kurumsal müşterilerimizle kurduğumuz ilişki ve yarattığımız katma değer bizim
için çok önemli. Gerek Türkiye’deki gerekse dünyadaki bilgi birikimimizi her zaman olduğu gibi iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin hizmetine en iyi
şekilde sunmayı hedefliyoruz. Uluslararası büyük bir
şirketin parçası olmak bu noktada çok önemli avantajları beraberinde getiriyor. Özellikle bilgi birikimi
açısından bize çok şey katıyor ve Türkiye’deki müşterilerimize bu katma değeri yansıtmamıza olanak
sağlıyor.
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Pandemi dönemi sizin için nasıl geçti, bu dönemde müşterilerinize ne gibi yenilikler sundunuz?
Pandemi döneminde çalışmalarımızı yavaşlatmadan sürdürmeye devam ettik. Pandeminin damgasını
vurduğu 2020 yılı bizim için portföyümüzü büyüttüğümüz ve marka sayımızı artırdığımız bir yıl oldu.
Marka sayımızı 14’e çıkarma başarısını gösterdik.
Temsilciliğini üstlendiğimiz markaların artması, iş
hacmimizin büyümesi, sektörü daha geniş bir bakış
açısıyla ele almamız büyümemizde etkili oldu. Bizim
için önemli olan, belirli hizmetleri uçtan uca sunarak
hacim olarak belli bir düzeyin üzerine çıkmak oldu.
Bu anlamda hem ürün ailelerinin kapsamını genişlettik hem de mevcut ürün ailelerinin olgunluk düzeyini artırarak içinde bulunduğumuz koşullara göre
çok ciddi bir büyüme ivmesi yakaladık. Mevcut markalarımızla döviz bazında ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. 2020 yılını, çalıştığımız markalarda yüzde
45’lik bir büyüme ile kapattık.
Redington Türkiye olarak finans açısından çok
güçlü bir şirketiz ve bu durum şirketimizin iş modelinin temelini oluşturuyor. Üretici firmalar ve kurumsal müşterilere satış yapan iş ortaklarımız arasında
bulunduğumuz stratejik konumu nakit akışı yönetimi
anlamında bir fırsat olarak görüyoruz. “Kanal finansmanı” olarak adlandırdığımız finansal destek
modelimizle iş ortaklarımızın üzerindeki finansal yükü hafifletiyoruz. Özellikle pandemi döneminde bu
yönümüz büyük oranda öne çıktı. Tüm dünyada pan-
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demi döneminde nakit akışı sıkıntısı yaşandı. Bu dönemde ekosistemimizin ayakta kalması ve daha sağlıklı bir yapıyla devam edilebilmesi için gerekli
finansal desteği sağladık ve iş ortaklarımıza destek
olmaya çalıştık. Hem ekosistemimize güç kattık hem
de bize olan güveni en üst düzeye çıkardık.

Dev altyapıların olduğu ve belli sayıda büyük firmanın büyük yatırımlar yaptığı bir dönemden, şu anda
biraz daha hizmet odaklı işlerin yapıldığı görece daha ufak firmaların
verimlilik ve kullanıcı deneyimini
gözettiği kademeli yatırımlarla
müşterilerine destek verdiği bir yapıya doğru geçmeye başladık.
Redington Demo Center nedir? Bu platformdan
kimler faydalanabiliyor?
Biz İK tarafında rakiplerimizden ayrışan bir firma
olduğumuzu özellikle belirtmek istiyoruz. Eğitimler
ve demo merkezimizle iş ortaklarımızın bilgi birikimlerini artırabilecekleri en iyi deneyimi elde edebilmelerini sağlayacak bir ortam sunuyoruz.
Daha önce Partner Hub olarak adlandırdığımız şu
an Center of Excellence adını verdiğimiz katma değerli bir yapımız bulunuyor. Bu yapının üç temel parçası var: Birincisi; akademi kısmı, yani eğitim
merkezimiz. Temsil ettiğimiz markaların bazılarının

TEKNOLOJİ

yetkili eğitim merkeziyiz. Yetkili eğitim merkezi yapısıyla iş ortaklarımıza ve kurumsal müşterilere hem
düzenli hem de gerektiği durumlarda özel eğitimler
veriyoruz. İkinci kısım ise “Migration Center” yapımız. Burada sürüm yükseltmelerinden de bahsediyoruz. İş ortaklarımıza ve kurumsal müşterilere
teknoloji geçişleriyle ilgili destek veriyoruz. Büyük ve
köklü teknolojik değişimler aylar hatta yıllar sürebilir.
Burada bu değişimin nasıl yapılması ve nasıl ilerlenmesi gerektiğinin metodolojisini firmalara gösteriyoruz. Geçişin birlikte yapılmasının talep edildiği
noktada profesyonel hizmetler ekibimiz ve iş ortaklarımızla birlikte bu hizmeti son kullanıcı olan kurumsal müşterilerimize sağlıyoruz. Son olarak bizim bir
stüdyo yapımız var. Burası, küçük etkinliklerin yapıldığı, teknik yetkinliklerin organize edildiği, yuvarlak
masa ve atölye çalışmalarıyla marka elçisi olarak davrandığımız, sektörden iş ortaklarıyla fikir alışverişi
yaptığımız, stratejik olarak markalarla nasıl ilerleyeceğimizi kurguladığımız bir yapı. Stüdyomuzda buna
benzer etkinliklerle iş ortaklarına ve markalarımıza
hizmet ediyoruz. Center of Excellence ile sektörde
ciddi bir fark yarattığımıza inanıyoruz. En üstte ise
demo yapımız var. Türkiye’deki koşullar, insan dinamikleri ve firma ihtiyaçları gözetilerek oluşturulmuş
ciddi bir demo programımız bulunuyor. Bu programı
yeni teknolojiler ve çözümlerle sürekli güncelliyoruz.
Hem sanal hem de fiziki ortamların yer aldığı demo
merkezinde, müşterilerle iş ortaklarımızı bir araya getiriyor, PoC (kavram kanıtlama) çalışmaları için en
uygun ortamı sağlıyoruz.

FD

kademeli yatırımlarla müşterilerine destek verdiği bir
yapıya doğru geçmeye başladık. Büyük markalara dev
yatırımlar yapılan dünyadan giriş maliyeti düşük aylık gelirlerin olduğu Netflix modeline doğru ilerlediğimiz bir yapıdayız. Abonelik modeliyle müşteri
memnuniyetinin ve sadakatinin yaratıldığı, bilişimin
bir hizmet olarak sunulduğu bir dönemin içerisindeyiz. Bizim yapımız da benzer şekilde eviriliyor.
Redington Türkiye olarak 2021 hedefleriniz nelerdir?
2021 yılında, 2020 yılında yakaladığımız büyüme
ivmesini devam ettirmeyi hedefliyoruz. Redington
Türkiye olarak en önemli önceliklerimiz yeni kurum
kimliğimizi oturtmak, dijital pazarlama çalışmalarını
çeşitlendirmek ve stratejik iş alanları paralelinde iş
modelimizi yapılandırmak olacak. Yeni marka ve kimliğin oluşumu takibinde 2021’i yeni iş geliştirmelerinin olacağı, portföyümüze yeni markaların katılacağı
bir sene olarak görebiliriz. Odaklandığımız teknolojilerin daha çok üzerine gideceğimiz, bulut bilişim,
veri analitiği, yapay zekâ ve güvenlik tarafında ilerleyeceğimiz, marka sayımızı daha da artıracağımız bir
yıl olacak. İnsan kaynağı tarafında da büyüyeceğiz.
Ofisimizi yenilemek üzerine de yatırım yapıyoruz. Değişen markamız, yeni ofisimiz, yeni kazanacağımız
markalar ve insan kaynakları yatırımlarımızla birlikte
büyüyerek ilerlemeyi hedefliyoruz. FD

Pandemi ile birlikte hızlı bir dönüşüme giren bilişim sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bilişim sektörü büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Dev
altyapıların olduğu ve belli sayıda büyük firmanın büyük yatırımlar yaptığı bir dönemden, şu anda biraz
daha hizmet odaklı işlerin yapıldığı görece daha ufak
firmaların verimlilik ve kullanıcı deneyimini gözettiği
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Her Kriz Fırsatlarını
Beraberinde Getirir
Yaşamın her alanında, henüz çaresi yeterince sunulmamış, müşterinin ‘ağrı ve
acıları’ kümeler halinde yığılmış duruyor. Cevval, gayretli, azimli, yenilikçi, rekabete
karşı üstün değer yaratacak iş inşa görgüsü ve tecrübesine sahip, çalışanların-takım
üyelerinin sahip oldukları potansiyeli en üst seviyede gerçekleştirebilecekleri iklimi
oluşturacak, vizyoner, etik, yaratılacak değerin tüm paydaşlarca paylaşılmasına
inanan liderler için pek çok hizmet fırsatı bulunuyor.

eçen yıl bütün dünyada yeme-içme sektörü salgın hastalıktan
en çok olumsuz şekilde etkilenen sektörler arasında yer aldı.
Sadece ABD’de bir yıl içinde sektörün uğradığı zararın 240 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Tedarik zincirindeki ciddi aksamalar,
tüketim şekillerindeki değişimler ve eve sipariş verme tercihlerinin yaygınlaşması sektörü tepetaklak etti. Bu sıkıntılar aynı zamanda bazı girişimcilerin yeni iş fırsatlarını değerlendirmelerine de kapı araladı;
tüketicilerin yeni davranış tercihleri, bu tercihlere bağlı olarak ihtiyaçların karşılanabilmesi için eldeki kaynakların nasıl devreye alınabileceği ve hizmetlerin sunumunda sürat kazanabilmek için teknolojinin
nasıl bir kaldıraç olarak kullanılabileceğine odaklanıldı.
En olumsuz durumlarda bile yapılabileceklerin ne kadar zengin alternatifler içerebileceğine ilgi çekecek yaşanmış bir örneği dikkatinize
getireceğim: MrBeast’s Burgers.
Sanal Yemek Sunumu (Virtual Dining Concept-VDC) kavramının
ABD’deki başarılı bir uygulaması olan MrBeast’s Burger, VDC’nin, fast
food sektörü üzerinde yıkıcı bir etki yaratma potansiyeline sahip olduğuna işaret etmektedir. Hemen şu soruyu da ortaya koymak gerekiyor:
Nasıl oluyor da, fast food sektörünün ağabeylerinden McDonald’s veya
Burger King’in kolaylıkla formüle edebilecekleri bir iş modelini 22 yaşındaki ‘yeni yetme’ YouTube yıldızı Jimmy Donaldson hayata geçirebiliyor?
20 Aralık 2020’de Jimmy Donaldson, namı diğer MrBeast, MrBeast’s
Burgers markası ile kendi hamburger zincirini hizmete açtı; duyuruyu
48 milyon civarında takipçisinin olduğu YouTube kanalı üzerinden yaptı. Bir günde, ABD genelinde 300 ayrı lokasyondan, mevcut restoran

G

Stratejik Liderlik
Danışmanı ve Koçu
osman@osmanerk.com
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Jimmy Donaldson
altyapılarından yararlanarak web sitesi yanı sıra mobil uygulama ile yemek siparişi alıp, adrese-teslim
yemek şirketleri vasıtasıyla (Grubhub, Doordash,
UberEats, Postmates) teslimat yaparak yeni işini büyük bir ivme ile hayata geçirmiş oldu. Restoranların
çok zorlanarak ayakta durmaya çabaladıkları ortamda, MrBeast’s Burger satışları emsali görülmemiş bir
hızda artıyor. 300 lokasyonla işe başlatmanın anlamını idrak edebilmek için McDonalds’ın 300 lokasyona ulaşabilmesi için 6 yıl çabalamış olduğunu
hatırlamamız gerekiyor.
Yeme-içme sektörünün salgın hastalığın etkisi ve
beraberinde, sağlık önlemlerinin yürürlüğe girmesiyle sektörün iş yapma imkanlarının çok daralmış
olması ve eve teslimat kanalının da yeterli ciroları
üretememesinden dolayı, restoran işi sürdürülemez
hale geldi. MrBeast’s Burgers’ın ana konsepti (i) boşa çıkmış olan veya minimum kapasitede kullanılan
restoran altyapısından ve iş gücünden yararlanarak,
(ii) adrese teslimat işinde uzmanlaşmış lojistik firmaları ile iş birliği yaparak, (iii) teknolojiden yararlanarak müşteriye değer katmak.
Bu başarılı uygulamanın arka planına bakarak yararlanılan ana şablonu/çerçeveyi (framework) anlamamızda yarar var. VDC, uzun yıllar başarılı
restoran işletmeciliği yapmış olan Robert Earl’in ortaya koymuş olduğu bir kavram. Bu kavram ve kavramın şekillendirildiği iş modeli, MrBeast’s
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Burgers’ın gıpta edilecek başarısının reçetesini/sırrını açığa çıkartıyor.
VDC iş modelinde pazarlama çalışmasının omurgasını bir şöhret/influencer üstlenmektedir (örneğin: Mariah Carey, Tiger Woods, Tyga, Kristen Bell,
Beyoncé, Maria Sharapova, Jennifer Garner, Sarah
Michelle Gellar, Jon Bon Jovi, Bethenny Frankel,
Patti LaBelle, Dexter Holland, Heather Mills).
VDC iş modelinde girişimci, sunulacak yemek/menü konseptini oluşturmaktan, şöhret/influencer da
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde ana oyuncu rolünü üstlenmekten sorumludur. Mr Beast’s Burger’ın
vakasında şöhret/influencer kimliğini YouTube yıldızı Jimmy Donaldson üstlenerek tanıtım-ikna-trend
setting işlevlerini yerine getirmektedir.
Menünün oluşturulmasında, girişimci Jimmy Donaldson, VDC’in yaratıcısı Robert Earl ve tanınmış
aşçı Eric Greenspan’den hizmet almıştır.

Restoranların çok zorlanarak
ayakta durmaya çabaladıkları ortamda, MrBeast’s Burger satışları
emsali görülmemiş bir hızda artıyor. 300 lokasyonla işe başlamanın
anlamını idrak edebilmek için
McDonalds’ın bu sayıya ulaşabilmesi için altı yıl çabalamış olduğunu hatırlamalıyız.
VDC iş modeli, kullanılmayan ‘mutfak’ kapasitesinin verimli bir şekilde kullanıma sokulmasını sağlarken, söz konusu ‘sanal mutfak’ların malzeme tedarik
fonksiyonunu, ürünün markalaştırılmasını, sipariş
hatlarının işler hale getirilmesi fonksiyonlarını da
içermektedir. Restoranlara sunulan değer önerisi çok
yalın ve motive edici: sahip oldukları atıl yemek pişirme kapasitesini hareket geçirmek, önemli
yeni/ilave bir yatırım gereksinimi duymadan, artma
potansiyeline sahip gelir akışına erişmek. Yemek pişirme ve paketleme hizmetleri karşılığında restoran
işletmecileri toplam kardan yüzde 30 civarında bir
gelir elde etmektedirler. Gelirler haftalık bazda nakit
olarak tahsil edilmektedir.
VDC inovatif iş modelinde, süratle büyüyen adrese
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teslim yemek işinin uygulamalarını destekleyen algoritmalardan yararlanmak, iş geliştirme açısından
büyük yararlar sunmaktadır.

Pazardaki mevcut oyuncular ana
işlerine odaklandıklarından ve
ana işlerini ayakta tutabilme mücadelesini sürdürmek durumunda
kaldıklarından, gelecekleri için elzem olan yeni iş modellerini geliştirmek için gerekli-kalıcı-sonuç
odaklı inovasyon metodlarını ve
örgütsel süreçleri inşa edemiyorlar.
Müşterilerin sisteme kolaylıkla erişiminde ve sipariş vermelerinde, sipariş takibinde ve ödeme işlemlerinin işlenmesinde uygulamaların kabiliyetleri
müşteri memnuniyeti üzerinde çok etkili olmaktadır.
Müşteri lokasyonunu dikkate alarak en yakın noktadan müşteriye siparişini götürmek (7 km civarında)
rekabet gücünü artırdığından (süre ve sıcak yemek
kalitesi), müşterilerin ve potansiyel müşterilerin konum haritalarına göre ‘sanal mutfak’ lokasyon tespiti
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kritik bir karar olarak ortaya çıkmaktadır.
Dokuz kutulu- üç ana bölümlü iş modeli şablonu
üzerinden gidecek olursak:
1- Ürün-Hizmetin müşteri açısından cazibesi:
Müşteri: mass market, şöhret/influencer etki alanı, fan’lar-takipçiler,
Değer Önerisi (value proposition): şöhret/influencer tarafından yaratılmış fast food menüsü,
Pazar İletişim Kanalı: şöhret/influencer sosyal
medya kanalları,
Ürün/Hizmet sunum kanalı: web sitesi, mobil uygulamalar, adrese teslim lojistik,
Müşteri İlişkileri: web, twitter, sosyal medya, adrese teslim sırasındaki temas,
2- Cazip ürün-hizmetin sunulabilmesinin fizibilitesi:
Temel Faaliyetler: ürün yapımının outsource edilmesi,
Temel İş Ortakları: restoran işletmecileri, adrese
teslim lojistik şirketleri, menü yaratım eksperleri,
Temel Kaynaklar: şöhret/inflencer’lesr
3- İşin Gelir-Gider açısında geçerliliği:
Gelir Modeli ve Gider Modeli: girişimci, restoran
işletmecisi, şöhret/influencer arasında adrese teslim
lojistik şirketi, menü yaratım eksperleri arasında gelir-kar paylaşımı,
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Bu başarılı girişimden alınabilecek dersleri esinlendirmesi için birkaç soruyu dikkatinize getireceğim:
1- Mevcut pazar işleyişini yıkıma uğratacak potansiyele sahip VDC iş modelini niçin ‘yeni yetme’ bir
girişimci keşfe değer buluyor?
2- Benzer bir keşfi niçin yıllardır fast food pazarının ana oyuncularından olan McDonalds veya Burger King gerçekleştiremedi?
3- Niçin pazardaki mevcut işletmeler, sahip oldukları fiziksel varlıkları-imkanları, MrBeast’s Burger
benzeri konseptleri oluşturmak amacıyla kaldıraç
olarak kullanma kabiliyetini göstermeyebiliyorlar?
Bu sorulara topluca şöyle cevap verilebilir:
Pazardaki mevcut oyuncular ana işlerine (core
business) odaklandıklarından ve ana işlerini ayakta
tutabilme mücadelesini sürdürmek durumunda kaldıklarından, gelecekleri için elzem olan yeni iş modellerini geliştirmek için gerekli-kalıcı-sonuç odaklı
inovasyon metodlarını ve örgütsel süreçleri inşa edemiyorlar.
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Mevcut iş modeli/modellerinin kuvvetle sahiplenilmiş olması, yeni-radikal fikirlerin gerektiği gibi
ele alınıp, ticari açıdan değer üretecek iş uygulamalarına dönüştürülmesi için yeterli iklimin oluşturulmasına imkan vermemektedir.
Salgın hastalıkla birlikte salgın öncesi iş dünyasının üzerinde kafa yorduğu pek çok konu bugünlerde
çok daha acil bir şekilde, süratle yeni anlayış ve aksiyon kalemlerinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Hayat devam ediyor, yaşamın her alanında,
henüz çaresi yeterince sunulmamış, müşterinin ‘ağrı
ve acıları’ kümeler halinde yığılmış duruyor. Cevval,
gayretli, azimli, yenilikçi, rekabete karşı üstün değer
yaratacak iş inşa görgüsü ve tecrübesine sahip, çalışanların-takım üyelerinin sahip oldukları potansiyeli
en üst seviyede gerçekleştirebilecekleri iklimi oluşturacak, vizyoner, etik, yaratılacak değerin tüm paydaşlarca paylaşılmasına inanan liderler için pek çok
hizmet fırsatı bulunuyor.
VUCA ortamında temel konu; şirketlerde inovasyon çalışmalarının hayatın normal akışının bir
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parçası haline getirmektir. Biraz çılgınlık kültürünün
yayılması gerekiyor ki, her günümüz ‘bayram’ olsun.
Şirketlerde inovasyon anlayış ve uygulamalarına,
kurumsal kültürlere baktığınızda yaygın olarak ‘efficiency’ inovasyon çalışmalarının ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Daha daha ‘efficient’ ola ola, ‘efficient’
şekilde ölmek de var. Amaç hayatta kalıp, değer yaratmak olduğuna göre, ana işimizin geçerlilik süresini uzatabilmek için ‘sustaining’ inovasyonun
önünü açmak zorundayız. Bu da yetmiyor, çünkü,
ana işimizin sürekli bozguna uğratılması/yıkımı söz
konusu. Çünkü, teknolojinin geometrik seride gelişmesi ile birlikte 360 derecede rekabete açık bulunuyoruz. Artık sektör-pazar tanımı, sınırlarını
belirleyemez haldeyiz. Sürekli senaryo çalışmaları
yapıp, öngörüleremizi-tahminlerimizi sürekli yenilememiz gerekiyor. Şirketlerimizin geçerlilik sürelerini uzatabimemiz ancak ‘efficiency’ ve ‘sustaining’
inovasyon türlerinin yanı sıra ‘transformative’ inovasyon türünü de hayata geçirmemiz gerekiyor.
Size bir öneri:
Şirketinizde üzerinde çalışılan/kaynak tahsisi yapılmış/metriklere dahil edimiş tüm inovasyon portföyünü gözden geçirseniz, üç inovasyon türünün her
birinin genel inovasyon potföyündeki ağırlık ve
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oranlarını dökseniz ve şu iki sorunun cevabını bulsanız:
• 2025 yılında hangi iş modelinizden ne kadar gelir ve net kar bekliyorsunuz?
• 2025’te elde edeceğiniz gelir ve kar, paydaşlarınızı ne kadar memnun edecektir?
McKinsey’in yapmış olduğu bazı kantitatif çalışmalara göre, geleceğe hazırlanmakta olan şirketlerin
sahip oldukları şu üç temel özellik ortaya çıkmıştır:
• Amaçlarının ve var olma nedenlerinin idrakındalar,
• Operasyonel mimarileri/yapıları süratli olmayı
ve sadeliği (simplicity) sağlıyor,
• Şirketin büyümesi/gelişmesi için (i) sürekli öğrenme, (ii) inovasyon ve (iii) kaynağı ne olursa olsun iyi fikirlerin ortaya konması hararetle ve
samimiyetle destekleniyor ve yaygınlaştırılıyor.
Aynı çalışmalarda, krizlerin, gelişebilecek kabiliyetteki şirketleri, geride kalacak şirketlerden ayrıştırma gücüne sahip olduğuna vurgu yapılarak,
geleceğe hazırlanma konusunda kararlılık sahibi şirketlerin, yukarıdaki özelliklerin çıktısı olacak sonuç
odaklı, vizyoner çalışmaları yapıp tüm çalışanları
doğru yönde harekete geçirecek iletişim maharetini
sergilemesi üzerinde duruluyor. FD
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HAZIRLAYAN: UTİKAD

UTİKAD lojistik sektörünün
gelişimine ışık tutuyor
Türkiye lojistik sektörünün büyüklüğünün GSYH içerisindeki payı yaklaşık yüzde 12. Bu
oranın yarısını doğrudan lojistik hizmet sağlayıcılarının, diğer yarısını ise mal ticareti
yapan firmaların gerçekleştirdiği lojistik faaliyetleri oluşturuyor.
luslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılında lojistik sektöründeki
gelişmeleri ortaya koyan “UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu”nu açıkladı. Türkiye'nin dış ticaretinde taşıma
modlarının payına ve gelişimine yönelik bilgi vermek
amacıyla UTİKAD Sektörel İlişkiler Müdürü Alperen
Güler tarafından hazırlanan raporda öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

U

Pandemi belirsizlik yarattı
2020 yılına damgasını vuran koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerinin hissedildiği sektörlerin başında küresel lojistik sektörü geliyor. Çin’deki üretim
faaliyetlerinin durdurulması ve yavaşlatılması Çin

odaklı küresel arz-talep dengesi üzerinde daha önce
benzeri görülmemiş bir baskı yarattı. Hammadde tedariki konusunda dünya ekonomilerinin daha önce
nispeten sorunsuz işleyen küresel tedarik zinciri sayesinde ithal girdi ihtiyaçları ile hedef pazarlarının talepleri öngörülebilir ve planlanabilirken, koronavirüs
pandemisinin getirmiş olduğu belirsizlik tedarik zincirinin üreticiler, dağıtıcılar, alıcılar, lojistik hizmet sağlayıcılar, depocular vb. gibi unsurlarını geciken
sevkiyatlar, artış gösteren lojistik maliyetler ve finansal
mutabakatlardaki gecikmeler sebebiyle öngörülmesi
ve planlanması zor bir süreç ile karşı karşıya bıraktı.
Virüsün kişisel ve toplumsal sağlığa etkilerinin azaltılması ve nihai olarak yok edilebilmesi amacıyla virüse
karşı etkin bir aşının dünyadaki tüm ülkelerin vatan-
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daşlarına ulaştırılabilmesi önem taşıyor. Bu süreçte aşının üretim merkezlerinden uygun koşullar altında depolama ve dağıtım merkezlerine getirilerek sağlık
merkezlerine ulaştırılmasında lojistik hizmet sağlayıcılarına önemli bir görev ve sorumluluk düşüyor.
Hazır giyim, elektronik eşya, kişisel bakım, kozmetik
vb. sektörlerin yanı sıra koronavirüs pandemisi ile birlikte gıda sektörü de e-ticaret pazarında kendine yer
edinmeye başladı.
Lojistik hizmet sağlayıcılar için Birleşik Krallık’ın
AB’den ayrılması yeni gümrük süreçleri, ithalat ve ihracatta yeni ve farklı uygulamalar ve dokümantasyon
anlamına geliyor.
Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa kıtası ile sınırlı kalmayarak doğası gereği küresel bir sorun olan iklim değişikliğine yönelik atılacak adımlarda AB'nin ticari
ortakları ve komşuları da bu planda öngörülen tedbirlerden doğrudan doğruya etkilenecek. Etkilenecek sektörlerden birisi de sera gazı emisyonunda önemli paya
sahip taşımacılık ve lojistik sektörleri.
Ulaştırma ve haberleşme sektörü toplam yatırım
planında en büyük payı alıyor
Türkiye’de son 5 yılda yapılan kamu yatırımları incelendiğinde 2020 yılında ulaştırma ve haberleşme
sektörü toplam yatırım planında en büyük payı alıyor.
Küresel kriz sonrası 2010 yılı itibarıyla hem GSYH
hem de ulaştırma ve depolama iktisadi faaliyet alanı
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sürekli büyüme gösteriyor.
Türkiye lojistik sektörünün büyüklüğüne dair yapılan varsayımlarda GSYH içerisindeki payının yaklaşık
yüzde 12 oranında olduğu kabul ediliyor. Bu oran içerisindeki yüzde 50’lik payın doğrudan lojistik hizmet
sağlayıcı firmaların faaliyetlerinden kaynaklanmakta
olduğu, geri kalan payın ise mal ticareti yapan firmaların kendi bünyelerinde gerçekleştirdiği lojistik faaliyetlerden ileri geldiği değerlendiriliyor.
Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri’nde taşımacılık faaliyetleri hem ithalatta hem de ihracatta en büyük payı alıyor. 2019 yılında hizmet ihracatı yaklaşık
33,8 milyar ABD Doları iken hizmet ithalatı ise 24 milyar ABD Doları oldu.
Lojistik sektöründe (Taşımacılık ile diğer taşımacılık
ve depolama sektörleri) kullanılan krediler 2020 yılının üçüncü çeyreği sonunda toplam kredilerin yüzde
5,4’ünü teşkil etti ve üçüncü çeyrek sonunda sektörün
193,173,779,000 TL kredi borcu bulunuyordu. Aynı
dönemde tasfiye edilen kredi tutarı 5,182,187,000 TL
oldu ve bu miktar tasfiyelik tüm krediler içerisinde
yüzde 3,2’lik oranı oluşturdu.
En büyük pay denizyolu taşımacılığında
Taşınan malların değeri bazında son 10 yıllık dönemde denizyolu taşımacılığı hem ithalatta hem de ihracatta en büyük paya sahip. Karayolu taşımacılığı
Türkiye’nin dış ticaret taşımalarında değer bazında
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ikinci sırayı alıyor. Taşıma türleri arasında Türkiye’nin
dış ticaret faaliyetlerinde değer bazında havayolu taşımacılığı üçüncü sırada geliyor.
Demiryolu taşımacılığı Türkiye’nin dış ticaretinde en
düşük paya sahip taşıma türü. Değer bazında olduğu
gibi ağırlık bazında da denizyolu taşımacılığı önde geliyor. Karayolu taşımacılığının ithalattaki payı 2016
sonrası yaklaşık yüzde 4 seviyelerinde. Demiryolu taşımacılığı Türkiye’nin hem ithalatında hem de ihracatında son 10 yıllık dönem içerisinde ağırlık bazında
yüzde 1’den az paya sahip. Havayolu taşımacılığı kısıtlı
kapasite sebebiyle Türkiye’nin dış ticaretinde ağırlık
bazında en az paya sahip taşımacılık türü.
2016 yılında havayolu ile ithalatı yapılan bir kilogram ağırlığındaki yükün değeri 184,65 ABD Doları
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iken 2019 yılı sonunda 245,54 ABD Doları, 2020 yılının ilk üç çeyreği sonunda ise 2019 yıl sonuna kıyasla
yaklaşık yüzde72 artış göstererek 423,35 ABD Doları
oldu.
Türkiye’nin dış ticaretinde son 10 yıllık dönem içerisinde 2013 yılında en büyük dış ticaret hacmine ulaşıldı. 2017 yılı hariç olmak üzere ihracat-ithalat farkı
azalma eğiliminde.
2011 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı sadece yüzde 56 iken bu oran 2019 yılı sonunda yüzde
84,6’ya yükseldi.
AB harici ülkeler ile birlikte 2019 yılı sonu Avrupa’ya
ihracat tüm ihracatın yüzde 56’sını oluştururken 2020
yılının ilk üç çeyreği sonunda Avrupa’ya yapılan ihracat
tüm ihracatın yüzde 55’ini oluşturdu. Avrupa ülkelerini

İthalat ve İhracatta Taşıma Türlerinin Yıllara Göre Yüzdesel Payları (Değer Bazında)
Karayolu

Havayolu

Denizyolu

Demiryolu

Yıl
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

İthalat
26,75
21,97
20,26
18,69
18,23
19,09
19,16
18,01
17,88
20,56

İhracat
40,88
37,60
33,35
35,66
35,29
32,70
31,62
29,59
28,00
30,36

İthalat
9,54
10,62
12,23
15,21
12,07
11,11
12,83
16,33
14,40
16,17

İhracat
6,84
6,42
14,40
8,61
9,01
12,10
12,54
10,98
8,25
8,28

İthalat
62,16
65,85
66,31
65,28
69,11
69,14
67,22
65,10
67,09
62,47

İhracat
51,41
55,05
51,57
55,10
55,11
54,64
55,39
58,99
63,31
60,82

İthalat
1,55
1,57
1,21
0,83
0,59
0,65
0,80
0,56
0,62
0,80

İhracat
0,88
0,93
0,67
0,64
0,59
0,56
0,45
0,44
0,44
0,54

2020 (3.
Çeyrek)

19,60

31,79

21,22

7,55

58,10

59,86

1,07

0,80

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

2019 yılında yüzde 19 ve 2020 yılının ilk üç çeyreği
sonunda yüzde 18 ile Yakın ve Orta Doğu ülkeleri takip
ediyor.
AB harici Avrupa ülkelerinden 2019 yılında yapılan
ithalat tüm ithalatın yüzde 18’ini teşkil ederken bu
oran 2020 yılının ilk üç çeyreği sonunda yüzde 16’ya
geriledi. Yakın ve Orta Doğu ülkelerinden yapılan ithalat 2019 yılında tüm ithalatın yüzde 8’ini oluştururken bu oran 2020 yılının ilk üç çeyreği sonunda yüzde
10’a yükseldi.
2020 yılının ilk üç çeyreği sonunda Türkiye’nin ihracat gerçekleştirdiği ilk 20 ülkenin toplam ihracat içe-
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risindeki payı yaklaşık yüzde 66, ithalat yapılan ilk 20
ülkenin toplam ithalattaki payı ise yaklaşık yüzde 78.
Demiryolu yük taşımacılığı, koronavirüs pandemisi
sebebiyle deniz limanları, karayolu sınır kapıları ve
uçakların hareketlerine yönelik alınan kısıtlayıcı önlem
ve tedbirlerden görece muaf oldu. 2010 yılından 2020
yılının üçüncü çeyreği sonuna kadar olan dönemde
Türkiye’nin dış ticaretinde demiryolu taşımacılığının
değer bazındaki payı diğer tüm taşıma türlerinin payından düşük. Koronavirüs pandemisi sebebiyle 2020
yılında tercih edilen ve “temassız ticaret” faaliyetlerine
olanak sağlayan demiryolu yük taşımacılığının payının

FD

LOJİSTİK

Türkiye’nin İthalatı ve İhracatı

2011

134.906.868

18,5

240.841.676

29,8

İhracatın
İthalatı
Karşılama
Oranı
-105.93.807 375.748.545
56,0

2012

152.461.736

13,0

236.545.141

-1,8

-84.083.404 389.006.877

64,5

2013

151.802.637

-0,4

251.661.250

6,4

-99.858.613 403.463.887

60,3

2014

157.610.158

3,8

242.177.117

-3,8

-84.566.959 399.787.275

65,1

2015

143.838.871

-8,7

207.234.359

14,4

-63.395.487 351.073.230

69,4

2016

142.529.584

-0,9

198.618.235

-4,2

-56.088.651 341.147.819

71,8

2017

156.992.940

10,1

233.799.651

17,7

-76.806.711 390.792.592

67,1

2018

167.920.613

7,0

223.047.094

-4,6

-55.126.481 390.967.708

75,3

2019

171.464.945

2,1

202.704.320

-9,1

-31.239.375 374.169.264

84,6

2020 (3.
Çeyrek)

118.267.714

-

156.184.197

-

-37.916.483 274.451.912

76

Yıl

İhracat Dış Ticaret
İhracat ($) Değişim (%) İthalat ($) Değişim (%) İthalat Farkı
Hacmi
($)

Kaynak: TÜİK. 2011-2019 yılları verileri Özel Ticaret Sistemi, 2020 yılı verileri Genel Ticaret Sistemi verileridir.
(Bin ABD Doları).

marjinal seviyede arttığı görülüyor. 2012 yılı sonrası
ithalat taşımalarında demiryolu taşımacılığının oranı
2020 yılının ilk üç çeyreğine kadar yüzde 1’in altında
kaldı; 2020 yılının ilk üç çeyreği sonunda ise tekrar
yüzde 1’in üzerine çıkabildi. Son 10 yılda ihracat taşımalarında demiryolu taşımacılığının payı sürekli olarak yüzde 1’in altında kaldı; 2019 yılında binde 54
olan demiryolu yük taşımacılığının payı 2020 yılının
ilk üç çeyreği sonunda binde 80’e yükseldi. 2010 yılından 2020 yılının üçüncü çeyreği sonuna kadar olan dönemde demiryolu taşımacılığı ağırlık bazında da en
düşük paya sahip oldu. 2020 yılında hem yurt çi hem
de uluslararası yük trenleri Marmaray Tüp Geçidi’ni
kullandı.
2009 ve 2020 yılının üçüncü çeyreği arasındaki dönemde Türkiye’nin dış ticaretinde karayolu taşımacılığının değer bazındaki payında 2018 yılına kadar
azalma eğilimi gözlemleniyor. 2018 yılına kıyasla takip
eden süre zarfında hem ihracatta hem de ithalatta
uluslararası karayolu yük taşımacılığı payını artırdı. İncelenen on yıllık dönem içerisinde 2017 yılına kadar
karayolu ile ihracatı yapılan yüklerin ağırlık bazında
payı yüzde 22-24 arasında seyrederken 2020 yılının ilk
üç çeyreği sonu dahil olmak üzere daha sonraki yıllarda payı azalmakta. 2020 yılının ilk üç çeyreği sonunda

ağırlık bazında karayolunun ihracat taşımalarındaki
payı yüzde 16,19’a geriledi. Ağırlık bazında ithalat taşımalarında karayolu taşımacılığının payında son 10
yıllık dönemde önemli değişimler görülmedi.
Havayolunda 2010 yılından 2020 yılına kadar olan
dönem içerisinde dış hat kargo trafiği iç hat kargo trafiğine kıyasla daha büyük ve doğrusal bir gelişme gösterdi. 2020 yılında koronavirüs pandemisinin
etkilerinin kontrol altına alınmasına yönelik olarak iç
ve dış hat uçuşlarına getirilen kısıtlamalar uçuş sayılarına doğrudan etki etti. 2020 yılında iç hat uçuş trafiği
2011 yılı seviyelerine geriledi ve 575.262 oldu. 2020
yılında dış hat uçak trafiği ise son 10 yılda benzeri görülmeyen bir seviyeye geriledi ve 855.833 oldu. Türkiye’nin dış ticaretinde 2010 yılı ve 2020 yılının
üçüncü çeyreği arasındaki zaman zarfında özellikle ithalat taşımalarında havayolu taşımacılığı payını artırdı. Havayolu taşımacılığının ihracattaki değer
bazındaki payı 2010 yılındaki payı yüzde 6,84’tü. İncelenen dönem içerisinde havayolu taşımacılığı değer
bazında en yüksek paya 2012 yılında yüzde 14,40 ile
sahip oldu. 2019 yılında havayolu taşımacılığının ihracattaki değer bazındaki payı yüzde 8,28 iken 2020
yılının ilk üç çeyreği sonunda ise yüzde 7,55 oldu.
2010 yılından 2020 yılının üçüncü çeyreğine kadar
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olan dönemde havayolu ile taşınan ithalat yüklerinin
ağırlığı toplam ithalat taşımaları içerisinde oldukça düşük bir orana sahip. İhracat taşımalarında havayolunun ihracatta ağırlık bazındaki payı 2013, 2014 ve
2015 yıllarında yüzde 1 oranının üzerine çıktı. 2020
yılının ilk üç çeyreği sonunda ihracat taşımalarında havayolu taşımacılığının payı incelenen 10 yıllık dönem
içerisinde en düşük orana sahip oldu ve payı binde
35’e geriledi.
150 groston ve üzeri gemi cinslerine göre Türk deniz ticaret filosunda 2012 yılından bu yana DWT ve
adet bazında kapasite düşüşü yaşanıyor. 2010 yılında
toplam sayısı 899 olan kuru yük ve dökme yük gemileri, konteyner ve sıvı gaz tanker gemilerinin sayısı
2019’da yaklaşık yüzde 34 azaldı ve 589 oldu. DWT
bazında ise azalış yaklaşık yüzde 25 oldu ve 2010 yılında 8.645.351 DWT olan kapasite 2019 yılında
6.506.656 DWT oldu. 2010 yılında Türkiye limanlarında elleçlenen TEU 5.743.455 iken 2019 yılında
yaklaşık yüzde 102 artış gösterdi ve 11.591.838 oldu.
Aynı dönem içerisinde ton bazında aynı oranda büyüme gerçekleşmedi; 2010 yılında Türkiye limanlarında
348.635.867 ton yük elleçlenirken 2019 yılında 2010
yılına kıyasla yaklaşık yüzde 39 artış oldu ve
484.168.412 ton yük elleçlendi. Yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatları ile Türkiye’den giden çekici, TIR,
TIR tankeri, treyler ve yük vagonu sayıları 2012 ve
2019 yılları hariç olmak üzere Avrupa yönünde doğrusal olarak artıyor.
Türkiye’ye Ro-Ro ile gelen çekici, TIR, TIR tankeri,
treyler ve yük vagonlarının toplam sayısı 2010 ve 2019
yılları arasında sadece yüzde 40 arttı. Türkiye’nin 2010

ve 2020 yılının üçüncü çeyreğine kadar olan dönemde
denizyolu ile taşınan ithalat yükleri 2019 yılına kadar
yüzde 60’larda seyretti; 2014 ve 2015 yıllarında payı
yüzde 69’a kadar yükseldi. Ancak 2020 yılının ilk üç
çeyreği sonunda on yıllık dönem içerisinde ilk kez payı
yüzde 60’ın altına indi ve yüzde 58,10 oldu.
Değer bazında ihracat taşımalarında ise denizyolu
taşımacılığı incelenen dönemde payını 2015-2018 yılları arasında sürekli artırdı ve 2018 yılında ihracat taşımalarında değer bazında payı incelenen dönemin en
yüksek oranı olan yüzde 63,31’e kadar yükseldi. İthalatta olduğu gibi ihracatta da denizyolu taşımacılığının
değer bazındaki payı 2020 yılının ilk üç çeyreği sonunda yüzde 60’ın altında kaldı ve yüzde 59,86 olarak gerçekleşti.
2010 yılı ve 2020 yılının üçüncü çeyreği arasındaki
dönemde ağırlık bazında denizyolu taşımacılığının tüm
ithalat taşımalarındaki payında önemli değişiklikler
gözlemlenmemekle beraber denizyolunun payı tüm
yıllarda yapılan ithalat taşımalarında yaklaşık yüzde
95 oldu. Aynı dönemde ihracat taşımalarında ağırlık
bazında denizyolu taşımacılığı 2015 yılı itibarı ile payını sürekli artıyor. 2010 yılında denizyolu ihracat taşımalarının tüm ihracat taşımalarındaki payı oranı
yüzde 74,01 iken 2019 yılı sonunda payı yüzde 81,09
oldu. 2020 yılının üçüncü çeyreğine kadar olan dönemde ise denizyolu ihracat taşımalarının tüm ihracat
taşımalarındaki payı incelenen dönemin en yüksek seviyesine ulaştı ve yüzde 82,84 oldu. Koronavirüs pandemisi sürecinde denizyolu taşımacılığı 2019 yılı
sonuna kıyasla hem ithalatta hem de ihracatta ağırlık
bazında payını artırdı. FD

Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksi Puanları

LPI Puanı Gümrük

Yıl

Sıra

2007

30

3,15

3

2,94

3,07

3,29

3,27

3,38

2010

39

3,22

2,82

3,08

3,15

3,23

3,09

3,94

2012

27

3,51

3,16

3,62

3,38

3,52

3,54

3,87

2014

30

3,5

3,23

3,53

3,18

3,64

3,77

3,68

2016

34

3,42

3,18

3,49

3,41

3,31

3,39

3,75

2018

47

3,15

2,71

3,21

3,06

3,05

3,23

3,63
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ULAK YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. KURUCUSU SABRİ SAMİ TOKER

İlk global adımımızı 2021’in sonunda
Londra’da atmayı planlıyoruz
2021 yılının sonunda global açılım hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Paket servis
yapmak isteyen işletmelerin kullanımına sunacağımız dünyada örneği olmayan
(SaaS) abonelik modeliyle çalışacak bir ürünü bitirmek üzereyiz. 2022 yılında bu
ürünü Avrupa’da bir şehirde hayata geçirmeyi planlıyoruz.

015 yılında 60 bin TL’lik yatırımla kurulan
ULAK App, 2016 yılında Google Play ve App
Store’da yer aldıktan sonra 2017 yılında ULAK
App versiyon 2 ile tekrar sektörde yerini aldı. Kurye
ve taşımacılık sektörü içerisinde daha çok yazılım destekli mikro lojistik hizmeti veren ULAK App şuan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere
Türkiye’de 32 ilde kurumlara hizmet veriyor.

2
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ULAK App, 2015 yılında hayatımıza giren başarılı bir girişim. Sizden kuruluş hikayesini ve kurulduğu günden itibaren hedeflerinde ne kadar yol
kat ettiğini dinlemek isteriz.
ULAK App olarak 2015 yılının Şubat ayında 60 bin
TL’lik yatırım bütçesiyle kurulduk. Kuruluş hikayemizin başlangıcında UBER’den esinlendiğimizi söyleyebilirim. Kurye olarak hizmet verebileceğimizi
düşünerek bu girişimi başlattım. Her girişim gibi belirli aşamalardan geçerek bugüne kadar geldik. Öncesinde yazılım konusunda anlaşmazlık yaşanmaması
ve kopyalanmamak adına Türk Patent Endüstrisi’nden
fikir tescili aldık ve sonrasında yazılım şirketiyle anlaştık. 2016 yılında ise Google Play ve App Store’da
uygulamamız yer almaya başladı. Başlangıçta müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler ve o tarihte yaşanan darbe girişimi sonucunda versiyon 2’yi
geliştirme çalışmalarına başladık. 2017 yılının Şubat
ayında ULAK App versiyon 2 ile tekrardan platformlarda yer almaya başladık. Aldığımız geri bildirimler
sonucunda insanların hayatında taksi çağırma alışkanlıkları kadar kargo, kurye çağırma alışkanlıklarının olmadığının sonucuna ulaştık. Yazılımımız için
büyük bütçelerle tanıtım, reklam çalışmaları yapılması gerekiyordu ve bizim reklam bütçemiz sınırlıydı, bu
yüzden B2B tarafa yöneldik diyebiliriz. Şu anda belirli

GİRİŞİM

güçlü markalar ile iş birliklerimiz bulunuyor. ULAK
olarak ticaret şirketlerine, marketlere, restoranlara ve
kargo şirketlerine tüm Türkiye’de taşıma hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimiz arasında GittiGidiyor, Samsung, Farmazon, Hepsiexpress, Marketyo, Sürat Kargo
gibi markalar yer alıyor. Şu anda İstanbul merkezli
olarak 28 beyaz yaka çalışanımız ve 400’den fazla
kurye ile 32 ilde hizmet veriyoruz ancak gelecek taleplere göre tüm Türkiye’de de hizmet verebiliriz. Kurulduğumuz günden beri gelişerek devam ettiğimiz
bu yolda hedeflerimiz sürekli artıyor ve artmaya devam edecek.
ULAK App sistemi nasıl çalışıyor? Özellikleri nelerdir?
ULAK App günümüzde insanların hayatını kolaylaştırması için kurulmuş bir sistem. ULAK App’i kullanabilmek için Google Play ya da App Store’dan
uygulamayı indirdikten sonra üye olup adres bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Sonrasında taşınması gereken eşyanız için kurye çağırdığınızda anlık olarak
kuryenin nerede olduğunu uygulamadan görebiliyorsunuz. Normal, ekspres ve VIP olmak üzere 3 farklı
çağrı çeşidimiz var. Normal çağrı en uygun fiyatlı olan
çağrımız ve gönderilen eşya ya da evrak gün içinde
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ya da 4 saat içerisinde karşı tarafa ulaşmış oluyor. Ekspres çağrıda ücret 2 katına çıkıyor teslim süresi 120
dk oluyor, VIP çağrıda ise 4 katına çıkıyor teslim süresi
60dk oluyor. Ancak fiyatlar gönderi tipi boyutlara göre farklılık gösterebiliyor. İstediğiniz çağrı çeşidini
seçtikten sonra uygulamaya gönderen kişinin adresini
girmeniz gerekiyor, girilen adresler istenirse uygulamadaki adres defterinde kayıtlı kalabiliyor. Çağrıyı
gerçekleştirdikten sonra size atanan kuryenin ekranda
fotoğrafını görüyorsunuz. Kurye size ve karşı tarafa
ulaşana kadar isterseniz iletişim kurup, notlar bırakabiliyorsunuz. Kurye çantası standart olarak
25x35x50cm boyutlarında. Fiyatlandırma bu ölçüler
üzerinden gerçekleşiyor. Ödeme tipi konusunda ise
gönderen ödemeli, alıcı ödemeli, nakit ve kredi kartı
seçenekleri yer alıyor. Dilerseniz 3.kişi olarak kredi
kartınız ile online ödeme yapıp iki farklı adres arasında gönderi organize etmeniz mümkün.
ULAK, Türkiye’nin hangi noktalarına hizmet veriyor?
ULAK olarak şu an İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa
başta olmak üzere Türkiye’de 32 ilde kurumlara hizmet veriyoruz. Ancak tüm Türkiye’de hizmet verebilme potansiyeline sahibiz ve bu konudaki
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çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ayrıca
ilk global adımımızı 2021’in sonunda Londra’da atmayı planlıyoruz.
KOBİ’lere özel kurye desteği isimli bir projeniz
var. KOBİ’lere ne gibi fırsatlar sunuyorsunuz?
Paket servis yapmak isteyen ya da halihazırda yapan fakat kurye bulamayan işletmelere motosikletli
kurye tedariği sağlıyoruz, bu konuda ağırlıklı müşterilerimiz restoranlar. Bu hizmetimizi KOBİ’ier dışında
holdinglere bağlı zincir restoranlara da sunuyoruz. Bu
konuda en büyük müşterimiz Doyuyo, Paket Mutfak
ve PizzaHut markaları. Çok yakında daha ekonomik
bir teslimat hizmeti modeli ile KOBİ’lerin kapılarını
çalıyor olacağız.
Pandemi döneminde durmaksızın çalışan sektörlerden biri de kurye sektörü. Şirketiniz özelinde
pandemi döneminin kurye istihdamına etkisi nasıl
oldu?
Pandemi döneminin bazı sektörler için olumlu, bazı
sektörler için olumsuz etkileri söz konusu oldu. Kendi
adımıza pandemi döneminin bizi olumlu olarak etkilediğini söyleyebilirim. İnsanların dışarı çıkamadığı
aylarda kuryelerin değerinin pandemi dönemi öncesine göre çok daha fazla arttığını gördük. Ayrıca biz
bu süreçte işsiz kalan kuryelere destek olmaya çalıştık. Bu süreçte kuryelere olan talep yüzde 300 artış
sağladı. Çoğu kurumun kurye bulmakta zorlandığı bir
dönem yaşandı ve hala yaşanmaya devam ediyor. Pandemi dönemi öncesinde 40 kurye ile hizmet veriyor-
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duk. Şu anda aktif olarak 400’den fazla kuryeyle hizmet veriyoruz.

Paket servis yapmak isteyen işletmelerin kullanımına sunacağımız
dünyada örneği olmayan (SaaS)
abonelik modeliyle çalışacak bir
ürünü bitirmek üzereyiz. 2022 yılında bu ürünü Avrupa’da bir şehirde hayata geçirmeyi planlıyoruz. 5
yıl içerisinde ise bu ürünü tüm Türkiye’de kullanıldığını görmek istiyoruz.
Kurye ve taşımacılık sektörünün geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
Biz kurye ve taşımacılık sektörü içerisinde daha çok
yazılım destekli mikro lojistik hizmeti veriyoruz. Şehir
içi ve gün içerisinde teslimat modelleri geliştiriyoruz.
Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte ilerleyen dönemlerde uygun işletmelerin içerisinde, büyük binaların önünde akıllı kargo dolapları yer almaya
başlayacak diye düşünüyorum. Ayrıca yapay zekanın
kullanımının kurye ve taşımacılık sektörünü de etkileyeceğini söyleyebilirim. Ülkemizde ilerleyen yıllarda
otonom araçlarla ya da insansız teslimatların başlayacağını öngörebiliyorum. Kurye ve taşımacılık sektörü
lojistik sektörü altında çok büyük bir sektör ve teknolojik gelişmelerle birlikte yön değiştirerek büyümeye
devam edecektir.
Önümüzdeki dönemler için hedefleriniz nelerdir?
Önümüzdeki dönemler için planlarımızı yaparken
günümüz şartlarını düşünmeden ilerliyoruz. Öncelikli
hedefimizin 2021 yılının sonuna kadar çalışan aktif
kurye sayımızın 2500 kurye olarak güncellemek, istihdamı arttırmak olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında yine 2021 yılının sonunda ise global açılım hedefimizi
gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıca paket servis yapmak
isteyen işletmelerin kullanımına sunacağımız dünyada
örneği olmayan (SaaS) abonelik modeliyle çalışacak
bir ürünü bitirmek üzereyiz. 2022 yılında bu ürünü Avrupa’da bir şehirde hayata geçirmeyi planlıyoruz. 5 yıl
içerisinde ise bu ürünü tüm Türkiye’de kullanıldığını
görmek istiyoruz. FD

Medlis Engelli Yaşam Çözümleri Kurucusu
Melis Büyüksan

Portatif rampalarla
engelleri aşıyor
2020 yılında Almanya, Fransa, Güney Kore, Katar, Yunanistan, Romanya, Avusturya ve
Kanada ihracat yaptığımız ülkeler içerisindeydi. Gelecek dönemde Hindistan, Macaristan ve
Malta'ya açılmayı planlıyoruz.

niversite zamanında part-time olarak çalıştığı
medikal şirketindeki yurt dışı ziyaretleri sırasında engellilere yönelik bazı ürünlerin ülkemizde
eksikliğini fark eden Medlis Engelli Yaşam Çözümleri
Kurucusu Melis Büyüksan, henüz üniversite öğrencisi
iken 23 yaşında Medlis’i kurmuş. Annesi, babası ve kardeşi ile birlikte Medlis markasını büyütüp dünyaya ulaştıran Melis Büyüksan, “Portatif rampa, engelli erişimi
konusunda oldukça avantajlı bir çözüm sunuyor ve üretimimizde önemli bir paya sahip. Alternatif çözümlere
kıyasla ekonomik olarak da çok daha ulaşılabilir, böylelikle daha fazla alanın tekerlekli sandalye kullanıcıları
için erişilebilir olması sağlanıyor. Kamu binalarında,
banka şubelerinde, tarihi alanlarda, müzelerde, okullarda, mağaza ve restoranlarda, fabrikalarda, eczanelerde,
araçlarda; ülkemizde 10 bine yakın noktada erişim sağlıyoruz” diyor.
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2008 yılında kurduğunuz Medlis’in hikayesini paylaşır mısınız? Engelliler için bir şeyler üretme fikri
nasıl doğdu?
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ardından Hacettepe

KADIN GİRİŞİMCİ ÖYKÜLERİ

Üniversitesi İstatistik Bölümünde okudum. Lisemizde
kazandığım İngilizce eğitimi sayesinde üniversiteye başladığımda kitap çevirileri yapıyor, matematik dersleri veriyor ve hafta sonları da basketbol yardımcı
antrenörlüğü yapıyordum. Daha sonra yeni kurulan bir
medikal şirkette ithalat işlemlerine yardımcı olmak üzere part-time işe başladım. Bilmediğim bir alanda çalışırken ve aynı zamanda okurken, çalışma alanım
okuduğum bölümden daha fazla ilgimi çekmeye başladı
ve bu konuda keşfedilmemiş alanlar olduğunu fark ettim. Bu sırada yurtdışında ziyaret ettiğim fuarlarda engellilere yönelik yardımcı ürünler olduğunu fakat henüz
bu ürünlerin ülkemizde olmadığını keşfettim. 3 yıl aynı
firmada çalıştıktan sonra Türkiye’de bulunmayan, belirlediğim ürünlerin ithalatını yapmak üzere, henüz üniversite öğrencisiyken 23 yaşında Medlis’i kurdum.
Engelli erişimine yönelik ürünlerin ülkemizde daha
ulaşılabilir ve yaygın kullanıma sahip olabilmesi için
ekonomik olarak da erişilebilir olması gerekiyordu. Hedefim vardı, bu ürünlerin ülkemizde üretilebilmesi gerekiyordu. Kardeşimin ODTÜ Mühendislik Fakültesi
mezunu olarak üretim ve projelendirme aşamasındaki
desteğiyle 2 yıl süren çalışmamız sonunda üretime başladık.
Üretime girebilmemizde en büyük şansım ailem oldu;
herkes en deneyimli ve bilgili olduğu alandaydı. Annem,
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35 yıllık matematik öğretmeni, şirketin finansını ele aldı; babam, tecrübesiyle tedarik zincirini kurdu, Mert
tüm bilgisiyle üretimi ele aldı; ben de ihracat ve yönetim
tarafındayım. Ben şirketi kurdum; bir aile bir marka
oluşturdu, dünyaya ulaştı.
Medlis, engellilere yönelik portatif rampa harici
başka hangi çözümleri sunuyor?
Portatif rampa, engelli erişimi konusunda oldukça
avantajlı bir çözüm sunuyor ve üretimimizde önemli bir
paya sahip. Öncelikle mimari açıdan tadilat yapılamayan alanlarda, herkes için erişilebilir olması gereken sağlık, eğitim, finans, perakende vb tüm kurum ve
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Ürettiğiniz portatif engelli
rampalarının ihracatını da
yapıyorsunuz. Şu an hangi
ülkelere ihracat yapıyorsunuz?
Global pazardaki gelecek
hedefleriniz nelerdir?

İ

kuruluşlarda; van tipi araçlarda; kolaylıkla saniyeler içerisinde kurularak erişilebilir alanlar haline getiriyor. Alternatif çözümlere kıyasla ekonomik olarak da çok daha
ulaşılabilir, böylelikle daha fazla alanın tekerlekli sandalye kullanıcıları için erişilebilir olması sağlanıyor. Kamu binalarında, banka şubelerinde, tarihi alanlarda,
müzelerde, okullarda, mağaza ve restoranlarda, fabrikalarda, eczanelerde, araçlarda; ülkemizde 10 bine yakın noktada erişim sağlıyoruz.
Alüminyum yapıda rampa üretimi konusunda uzmanlaştık, bu nedenle farklı alanlar yerine deneyim sağladığımız, ilk aşamadan son aşamaya kadar kontrolümüz
altında olan ürünler ile kendimizi geliştiriyoruz. İç pazarda ve dış pazarda öncelikle kullanıcının çözmek istediği sorunu anlıyor ve çözüm odaklı ürünler sunmayı
amaçlıyoruz. Bu nedenle portatif engelli rampası ile başladığımız üretimimiz, kullanıcı odaklı ürün modelleri ile
genişliyor.
Örneğin; 2019 yılı sonlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin talebiyle metro duraklarında bisiklet kullanıcılarına yönelik Türkiye’de ilk kez modüler
alüminyum bisiklet rampalarını sunduk, aldığımız geri
dönüşler oldukça memnuniyet vericiydi. Son yıllarda
ürettiğimiz yarı otomatik engelli araç rampaları, motosiklet yükleme rampaları, teknelere erişim rampaları ve
pet rampaları da oldukça talep ediliyor.

lk ihracatımızı 2015 yılında Fransa’ y a ge rçe k l e ştirdik v e 5 se ne içe risinde 20 ülkeye ulaştık. Geçtiğimiz
zorlu sene içerisinde pandemi nedeniyle 3 ay üretimimiz durmasına rağmen; ihracatımızı %41 arttırarak
engelli ürünleri sınıfında Türkiye’de
ihracat sıralamasında birinciyiz. Bu
bizim için oldukça motive edici bir gur u r k a y n a ğ ı . Po r t a t i f r a m p a l a r ı m ı z ı n
yanı sıra, engelli araç rampaları ve
motosiklet yükleme rampalarımızın da
ihracatını gerçekleştiriyoruz. 2020 yıl ı n d a A l m a n y a , F r a n s a , G ü n e y Ko r e ,
Katar, Yunanistan, Romanya, Avusturya ve Kanada ihracat yaptığımız ülkeler içerisindeydi. Gelecek dönemde
Hindistan, Macaristan ve Malta’yı da
dahil etmeyi planlıyoruz.
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girişimci ve sosyal girişimci alanlarını yakından tanıma,
öğrenme ve deneyimleme şansım oldu.

Global pazarda birçok ödüle layık görüldünüz. Size itici güç sağlayan bu ödüllerin detaylarını bizlerle
paylaşır mısınız?
2015 yılında Garanti Bankası, Ekonomist ve Kagider
tarafından Türkiye’nin Gelecek Vaad Eden Kadın Girişimcisi ödülüne layık görüldüm. İşin içerisindeyken, hedefleriniz ve amaçlarınız oluyor, kendinizi kendi
kriterlerinizde ölçüyorsunuz. Ancak dışarıdan ulaşan,
özellikle Kadın Girişimciler için son derece önemli bir
ödülle gelen bu takdir, oldukça motive ediciydi ve yaptığımız işe dışarıdan bakma fırsatı sağladı. Bu sayede tek
başımıza başladığımızı ama artık yalnız olmadığımızı
hissettik. Kagider ile birlikte olma fırsatı bularak aynı
dili konuştuğumuz, benzer sorunları, ortak hedefleri
olan çok deneyimli iş insanları ile birlikteyim. Garanti
Partners’a dahil olarak girişimci odaklı mentörlükler,
paylaşımlar ve yakından ilgi ile en fazla ihtiyaç duyduğumuz alanlarda desteklerini hiç esirgemediler; ilk uluslararası yurtdışı fuarımıza katılmamıza destek oldular.
Birleşik Krallık Ticaret Ofisi (UKTI) tarafından
2016’da Türkiye’de Yılın Sosyal Girişimcilerinden biri
olarak seçilerek Londra’da eğitim alma ve girişimcilik
fırsatlarını yakından tanıma fırsatım oldu.
Garanti BBVA tarafından 2017’de Sosyal Girişimci seçilerek Madrid’de Sosyal Girişimcilik eğitimine katıldım.
Bu sayede yurtiçinde ve yurtdışında girişimcilik, kadın
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Kadın girişimcilere vereceğiniz tavsiyeler nelerdir?
Üretim ve sanayide üretim, özellikle kadınlar için
uzak bir olasılık olarak düşünülebilir. Ama imkansız olmadığını söylemek isterim. Kendimden örnek vermem
gerekirse; hiç bilmediğim bir sektörde öncelikle deneyim kazandım, ardından Türkiye’de 7 yıl önce bu alanda
herhangi bir eğitim olmadığını fark ederek Amerika’daki
üniversitelerin online eğitimlerine katıldım ve sertifikalarını aldım. Şu an 35 yaşındayım ve Almanca öğreniyorum. Kendi işinizi yaptığınızda kendinizi ve işinizi
sürekli geliştirmeniz, farkındalığınızı arttırmanız gerekiyor.
İşin en başında ‘kim neyi nasıl neden satın alacak ve
ben onu nasıl üretebilirim?’ sorusunun cevaplamaya çalıştım ve hala çalışıyorum. Tavsiyem, bir fikre sahip olduğunuzda bu soruları iç ve dış pazarda araştırarak
cevaplamak, mantıklı hedefler belirleyerek ilerlemek
olur.
Biz kadınlar, risk alma konusunda erkeklerden daha
çekingeniz. Elbette geçerli nedenlerimiz var, ama umarım ki kadınlar hayal ettikleri işleri gerçeğe dönüştürür
ve hayallerini yaşarlar. FD

SOSYAL SORUMLULUK FD
TOHUM OTİZM VAKFI GENEL MÜDÜRÜ SUAT KARDAŞ

Otizme

Mavi Işık
Yak

“2 Nisan'da herkesi mavi giyinmeye ya da mavi bir obje ile çekildikleri
fotoğrafları ya da videoları #otizmemaviışıkyak etiketiyle paylaşarak otizm
farkındalığı yaratmaya ve otizmlilerin yanında olmaya davet ediyorum.”

D

oğuştan gelen karmaşık bir gelişimsel farklılık
olan otizmin bilinen tek çaresi; erken tanı ile
yoğun ve sürekli özel eğitim. Erken tanı ve
doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan
çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri
kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte
ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir diyen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat
Kardaş, 18 yılda toplam 504 bin 644 otizmli çocuk ve
ailenin hayatında fark yarattıklarını dile getiriyor. Suat
Kardaş ile otizmin belirtilerini, Tohum Otizm Vakfı’nın
otizmli bireyler ve aileleri için yaptıkları çalışmaları ve
erken tanının önemini konuştuk.

birkaçı bir çocukta gözlemliyorsanız, hemen bir çocuk
ergen psikiyatristine başvurulması gerekmektedir.
Erken tanı otizm için ne kadar önemli?
Din, dil, ırk, sosyal statü ayırt etmeyen otizmin, günümüzde bilinen tek çaresi vardır; erken tanı ile yoğun
ve sürekli özel eğitim. Erken tanı ve doğru bir eğitim

Otizm Spektrum Bozukluğu nedir ve Türkiye’deki
farkındalığını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç
yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel farklılık.
Otizmin nedeni günümüzde hala bilinmemekte ama
belirtileri çok açık: Başkalarıyla göz teması kurmamak,
ismi söylendiğinde bakmamak, çocuğunuzun parmağıyla istediği şeyi gösterememesi, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duymak, sallanmak, çırpınmak, parmak
ucunda yürümek gibi hareketlere sahip olmak, yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymama, takıntılı davranışlar
sergileme, konuşmada gerilik. Belirtilerinden bir ya da
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yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına
alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük ilerleme
kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir. Dolayısıyla bizim için burada en
önemli nokta olabildiğince erken dönemde (18 ay civarı) tanı koyabilmek ve haftada en az 30 saati bulan
yoğun bir eğitim almalarını sağlamak. Özellikle 3 ile 5
yaş arasında bu yoğun eğitim çok kıymetli.
Tohum Otizm Vakfı ve faaliyetleri hakkında bilgi
verir misiniz?
Tohum Otizm Vakfı, 2003 yılında otizmli çocukları
erken tanı ve eğitimle topluma kazandırmak, otizmli
çocuklar ve ailelerinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden
eşit koşullarda yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla
kurulmuş bir eğitim ve sağlık vakfıdır.
2006 yılında kurulan, Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim
Okulu’nda otizmli çocuklara erken çocukluk, okul öncesi ve okul eğitimi ile destek eğitim hizmetleri sunuyoruz. Okulumuzda eğitim hizmetleri yanında
değerlendirme hizmetleri, eğitimci yetiştirme programları, kütüphane hizmetleri sunulmakta; aynı zamanda
bilimsel çalışmalar ve yaygınlaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu, Ame-

rika’daki Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü’nün yaygınlaştırma koludur ve bu kurumun modeli ile eğitim
vermektedir. Okulumuzda bugüne kadar toplam 2 bin
460 otizmli çocuk eğitim aldı; 1.100 çocuğa da burs
desteği sağladık.
Pandemi eğitim faaliyetlerinizi nasıl etkiledi, bu
döneme özel neler yaptınız?
Pandemi süreci okulumuzdaki çalışmalarımızı da
önemli derecede etkiledi. Eğitim programlarımızın en
önemli unsurlarından olan aile eğitiminin önemini bu
dönemde bir kez daha görmüş olduk. Pandemi sürecinde öğrencilerimizin ailelerine online bağlanarak evde çocuklarına eğitim vermelerini sağladık. Günlük
hayatlarını kolaylaştırmak, çocukları ile etkili vakit geçirebilmelerini sağlamak için ailelerimizi uzaktan eğitim araçlarıyla destekledik. Her öğrencinin kendi
bireysel programına uygun materyaller hazırladık, ailelerimizin evlerine gönderdik. Uzun süre ekran karşısında oturmaları çok zor olan otizmli çocuklarımızın
çalışmalarına kısa süreler ile başlayıp süreyi uzatmayı
hedefledik. Okulumuzun yeniden açılması ile birlikte
olası bir pandemi sürecine hazırlık olarak, dikkatini ekrana ve ekrandaki kişiye yöneltme gibi becerileri kazandırma çalışmalarına odaklanıyoruz. Bazı ailelerimiz
okulumuzda yüz yüze eğitime devam etmek yerine
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uzaktan eğitim desteği almak istediklerini bizlere ilettiler, bu öğrencilerimize uzaktan eğitim desteği ve aile
rehberliği sağlamaya devam etmekteyiz. Olası bir ikinci dalga sebebiyle eğitim sistemlerimizi değiştirme ve
çeşitlendirme çalışmalarımız devam ediyor.
Örnek model okulumuzun yanı sıra devletimizin
otizmli çocuklara ve ailelerine verdiği sağlık ve eğitim
hizmetlerine yurt çapında destek olmak gibi daha kapsamlı amaç ve hedeflerle de çalışmalar yürütüyoruz.
18 yılda toplam 504 bin 644 otizmli çocuk ve ailenin
hafark yarattık.
2.269 sağlık personeline, 14 bin 322 öğretmene eğitim verdik. Sağlık Bakanlığıyla yaptığımız projeler kapsamında 55 bin 10 çocuğu otizm taramasından geçirdik.
Rehberlik birimimizde 14 bin 338 kişiye ücretsiz danışmanlık ve eğitsel değerlendirme yaptık. Türkiye'de
gerek öğretmenlerin eğitiminde gerekse anne-babaların eğitimindeki eksikliklerden yola çıkarak dileyen
herkesin ülkenin herhangi bir yerinden ücretsiz olarak
ulaşabileceği Otizm Eğitim Portalı'nı (www.tohumotizmportali.org) yenileyerek tekrar kullanıma sunduk
ve 10 bin 391 kullanıcıya ulaştık.
Türkiye'de ilk defa otizmli çocukların eğitimi için yazılımlar geliştirdik ve ilk Türkçe uygulama olan Tohum
1 & Tohum 2, Kavram Öğretimi ve Dinle Anla tablet
uygulamalarını ücretsiz olarak kullanıma sunduk. Bu
uygulamaları güncelleyerek Tohum Eğitim, Dinle Konuş ve Tohum Otizm adı altında tekrar kullanıma sunduk ve 10 bin 679 indirme sayısına ulaştık.
Sürekli eğitim birimimizle 28 bin 3 aile, eğitimci ve
üniversite öğrencisine ulaştık.
Ailelere, eğitmenlere ve alanda çalışan diğer uzman-
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lara yönelik hazırlanan 199 bin 764 adet otizm eğitim
kiti ve kitapçığı, Türkiye’nin tüm illerine ücretsiz gönderimini sağladık.
Türkiye’de ilk kez otizmli gençler için iş ve yaşam
müfredatı geliştirdik ve Beylikdüzü Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde uygulanmaya devam etmesini
sağladık.

Türkiye'de ilk defa otizmli çocukların
eğitimi için yazılımlar geliştirdik ve
ilk Türkçe uygulama olan Tohum 1 &
Tohum 2, Kavram Öğretimi ve Dinle
Anla tablet uygulamalarını ücretsiz
olarak kullanıma sunduk.
Pandemi sürecinde yurt çapında yaptığımız çalışmalar da dönüştü. Ülkemizin her köşesinden eğitim desteğine ihtiyacı olan ebeveynler için eğitime aktif olarak
devam edebilmelerini kolaylaştırmak ve imkân yaratmak amacı ile Türkiye'deki tüm kaynakları tek bir dokümanda topladık. Online eğitim kaynaklarımızı
otizmli çocuğu olan tüm ailelerin kullanabilmesi için
paylaştık, kolayca erişebilmesi & ulaşabilmesi için özellikle sosyal medyadan duyuruyoruz. Otizmli bireylere
beceri kazandırmak için hazırlanan kapsamlı bir eğitim
portalımız var demiştik, ailelerin ücretsiz olarak yararlanabildikleri portalımız özellikle bu dönem çok önemli bir kaynak oldu. Dinle – Anla, Kavram Öğretimi,
Dinle – Konuş, Tohum Eğitim, Tohum Otizm Vakfı mobil uygulamalarımız yine aile ve eğitimciler için çok de-
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ğerli kaynaklar ve APP Store ve Google Play'dan uygulama adı yazılarak ücretsiz olarak indirilebilirler. Otizmli çocuklara beceri kazandırma setimiz web sitemizde
aktif durumda. Rehberlik Birimimiz otizmli çocuğu olan
tüm ailelerin hafta içi 08.30 ile 17.30 arasında otizm
hakkındaki her türlü sorularını yanıtlayarak onlara destek olmak için ücretsiz danışmalık vermeye devam ediyor. Az önce bahsettiğim tüm bu kaynakları da
bulabilecekleri bu dokümana tohumotizm.org.tr web
sitesinden ulaşabilirler. Son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince özel gereksinimli bireylere,
aileleri aracılığıyla destek sağlamak için Özel Çocuklar
Destek Sistemi adında geliştirilen mobil uygulamaya
okulumuzda çalışan 30 öğretmenimizle gönüllü danışmanlık verdik.
Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nun eğitim
programlarından ve bu okulun çocuklar için öneminden kısaca bahseder misiniz?
Pandemi sürecinde okulumuzdaki çalışmaları paylaşmıştık, biraz modelden bahsedecek olursak Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda yürütülen yoğun özel
eğitim modeli, başta ABD olmak üzere pek çok ülkede
50 yılı aşkın bir süredir otizmli çocukların topluma kazandırılmasında kullanılıyor. Bilimsel ve en etkili eğitim
yöntemi ile okulumuzda, tam zamanlı eğitimin yanı sıra destek eğitim programı ile bireysel olarak seanslı eğitim almak isteyen otizmli çocuklara haftada 2 veya 3
gün eğitim aldıkları program uygulanmakta. Eğitim
programı; dil, ön akademik beceriler, serbest zaman,
sosyal beceriler, tuvalet, akran etkileşimi, beden eğitimi,
okuma, yazma, öz-bakım, müzik, sanat, matematik,
fen, sosyal bilgiler, sağlık, mesleki eğitim ve toplumsal
yaşam becerilerini kazandırmaya, problem davranışları
ise azaltmaya yönelik programları kapsıyor.
Her öğrenciye bir öğretmenin düşüyor ve okulumuzda eğitim 11 ay kesintisiz devam ediyor. Amacımız erken tanı ve eğitimle otizmli çocukları topluma, eğitim
hayatına, sosyal hayata kazandırmak ve bağımsız bireyler haline getirmek... Bu anlayışı merkez alarak kurulan okulumuzda otizmli çocuklara 1600 beceriyi
kazandırabilecek müfredat ve donanım bulunmakta.
Çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre belirlenen eğitim
müfredatın yanı sıra okul ve ev iş birliğinin devamı için
aileleri de eğitiyoruz.
Ülkemizde, 0-19 yaş grubu arasında yaklaşık

434 bin 10 otizmli çocuk ve gencimiz eğitim, sağlık ve
sosyal hizmetlerden faydalanmak için bekliyor ve sadece 42 bin 461’i anayasal hakları olan eğitime ulaşabiliyor. Tüm otizmli çocuk ve gençlerimizin diğer akranları
gibi ihtiyaçlarına uygun, eşit eğitim haklarına sahip olması Tohum Otizm Vakfı olarak en büyük dileğimiz.
Gündemde olan yeni projeleriniz var mı?
Birleşmiş Milletler’in (BM) otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’ne sayılı günler
kaldı. ‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyasının ülkemizdeki elçisi olarak yine her yerin otizm farkındalık rengi
olan ‘Mavi’ye bürünmesi için hazırlanıyoruz. Tohum
Otizm Vakfı’nın öncülüğünde yıllardır sürdürülen kampanya ile 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde aralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmir
Saat Kulesi, Diyarbakır Surları, Amasya Kalesi’nin de
bulunduğu birçok yapı mavi ışıkla aydınlatılacak.
Herkesi 2 Nisan’da mavi giyinerek ya da mavi bir obje
ile çekildikleri fotoğrafları ya da videoları #otizmemaviışıkyak etiketi paylaşarak otizm farkındalığı yaratmaya ve onların yanında olmaya davet ediyorum. FD
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İŞ DÜNYASI NE GİYMELİ?

BİSSE Group
Yönetim Kurulu Başkanı

Onur
Kefeli

“Bir gömleği 7,7 saniyede
üreten, hatta gömleğin
yakasını elle diken
tek markayız.”

emelleri 44 yıl önce atılan BİSSE, “Gömlek
üretmek sanattır ve bu sanatı tamamlayan
unsurlar da detaylardır” mottosuyla yola çıkarak detaylara verdiği önemle ulusal bir marka haline geldi. 45’inci yılını İstanbul’da kuracağı fabrika
ile taçlandıracak olan BİSSE, yeni fabrika ile gömlek
üretim kapasitesini yüzde 150 arttırmayı hedefliyor.
BİSSE Group Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kefeli
ile BİSSE’nin markalaşma yolculuğunu, yeni kurulacak olan fabrikayı, erkek giyiminde öne çıkan detayları ve 2021 yılı ilkbahar modasını konuştuk.

T

BİSSE, temelleri 44 yıl önce atılan Türkiye’nin
hazır giyimdeki en köklü markalarından biri.
Markanın kuruluş hikâyesini sizden dinlemek isteriz.
“Birlikte İlkemiz Sanatla Sanayiye Erişmek” kelimelerinin baş harfleriyle oluşturduğumuz BİSSE,
Türkiye hazır giyim sektöründeki yolculuğuna tam
44 yıl önce, yani 1976 yılında başladı. O gün İstanbul Vefa’da tutulan 60 metrekarelik dükkân ve iki
küçük makine, BİSSE için atılan ilk adım oldu. Kurulduğumuz günden bu yana sahip olduğumuz deneyim ve makine parkurumuzla dünyanın
sayılı gömlek üreticileri arasında yer alıyoruz.
Bir gömleği 7,7 saniyede üreten, hatta gömleğin
yakasını elle diken tek markayız. Hazır giyim sektöründe ihraç edilen ilk Türk markası olmasının yanı
sıra dünyadaki önemli fuarlarda yine “dünyaca ünlü
firmalarla birlikte yer alan ilk Türk markası” olmasıyla farklı bir duruşa ve konuma sahibiz.

BİSSE’nin mağazalaşma ve markalaşma süreci
nasıl ilerledi?
İlk mağazamızı 1988 yılında Türkiye’nin ilk
AVM’si Galleria’da, ikinci mağazamızı da 1993 yılında Akmerkez AVM’de açtık. Kaliteden asla ödün vermeden 45 yılda yurtiçinde 30 mağaza ile 450 satış
noktasına sahibiz.
Bu yıl, 45’inci yılımız çerçevesinde yeni bir fabrika
yatırımına imza atıyoruz. Fabrikamızı, yılın ikinci
çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz.
Yeni dönemde mağazalarımız için BİSSE, BİSSE
Heritage ve BİSSE Boutique şeklinde 3 farklı konsept
belirledik ve yatırımlarımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Hatta yeni nesil BİSSE konseptiyle de ilk
mağazamızı Ankara’da ANKAmall’da müşterilerimizle buluşturduk. Bu konseptler çerçevesinde 7 mağaza yatırımımız olacak.
Fabrika ve yeni mağazalara toplamda 100 milyon
TL yatırım yapacağımız bir yıl yaşıyoruz.
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İŞ MODASI
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malarımızla ciromuzun yüzde 60’ı ihracattan geliyor. Bu oranı 2022 yılı sonunda yüzde 80’e çıkarmak istiyoruz.
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Avrupa’dan Amerika’ya, Afrika’dan Asya’ya
kadar uzanan geniş bir pazarda söz sahibisiniz.
Uluslararası pazarda şu an kaç mağazanız bulunuyor ve önümüzdeki dönemler için uluslararası pazardaki hedefleriniz nelerdir?
Yurtdışında hedeflediğimiz mağaza yatırımlarını
plan dahilinde gerçekleştireceğiz. Mağaza yatırımı
bir yanda, farklı markalara üretim yapıyoruz. Almanya, İspanya, Fransa ve Belçika'ya yönelik çalış-
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BİSSE erkeğini nasıl tanımlarsınız?
BİSSE erkeğini 30’lu yaşların ortasında, belli bir
giyim tarzı olan ve iş insanı olarak tanımlayabiliriz.
Ancak tüm tanımlamalar, pandemi ile birlikte değişti. Öncelikle evden çalışanlar için ürün çeşitliliği
değişikliğe uğradı. Likralı kumaştan üretilen, katlanabilen ve kırışmayan kıyafetler tercih edilmeye
başlandı. Rahat kıyafetlerin tercih edilme oranları
arttı. Örneğin, pandemiyle birlikte triko ve tişört
satışında rekor kırdık.
2021 ilkbahar modası erkek giyiminde hangi
renk ve desenler ön planda olacak?
BİSSE olarak erkekte “Total Look” vizyonu olması
gerektiğine inanıyoruz. Yani bir erkeğin takım elbiseden kravatına, gömleğinden ayakkabısına ve hatta çoraplarına kadar her şeyi bir marka
koleksiyonunu yansıtmalı. BİSSE olarak bu vizyona
sahip bir gardırop oluşturabilecek tüm ürünlere ve
konseptlere sahibiz.
İyi bir iş gardırobunun olmazsa olmaz aksesuar ve parçaları nelerdir?
Vazgeçilmez olarak koyu renk bir takım elbise,
beyaz gömlek ve kontrast oluşturan kravatlar diyebiliriz. FD

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

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