




Forum İstanbul fikri ilk kez 2001 krizinin en zorlu günlerinde şekillendi. Kriz
ortamında ülkemize moral aşılamak amacıyla, Cumhuriyetimizin 100. yılına
dönük hedefler ortaya koyup “Yarının Kurulması Hedef 2023” diyerek yola

çıktık. O günden bu yana dile kolay tam 20 yıl geçti. Biz şimdi yine yeni bir krizin
gölgesinde ama ilk günkü heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden 20. yıl
konferansımız için geri sayıma başladık.

Geçen yıllar boyunca “değişim”e sürekli vurgu yapan Forum İstanbul konferanslar
dizisi yaşanmakta olan salgının beraberinde getirdiği kısıtlamalar nedeniyle, kendisi
de bir değişim geçirerek geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim içi ortama taşındı.
Forum İstanbul’un 20. büyük buluşması Türkiye’den ve dünyadan fikir önderlerinin
katılımıyla 24- 28 Mayıs tarihlerinde “Yarını anlamak” ana temasıyla çevrim içi
gerçekleştirilecek. İki gün boyunca, 10 oturumda yarınlarımızı derinden
etkileyebilecek konular mercek altına alınacak, öneriler sunulacak. 

Yeni sayımızda da Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar ile yapılan
söyleşide; geçmişten bugüne Forum İstanbul’un gelişimi gözler önüne seriliyor, 20.
yıla ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Acar, Forum’u anlatırken; Türkiye için fırsat
pencerelerine ve küresel ekonominin gidişatına yönelik önemli tespitlerde bulunuyor. 

Forum İstanbul toplantılarında gündeme gelecek konulardan birisi olan döngüsel
ekonomi kavramı, Finans Dünyası’nın yeni sayısında dosya konusu olarak geniş bir
yer tutuyor. Türkiye’de bu modelin yerleşmesi için çaba gösteren isimlerin
değerlendirmeleriyle; en basit anlatımıyla atıkların kaynak olarak ele alındığı, tekrar
ekonomik fayda sağlayacak ürün ve hizmetlere dönüştüğü döngüsel ekonomiyi tüm
ayrıntılarıyla incelemeye çalıştık.

Keyifli okumalar dileğimle, sağlıkla buluşacağımız günlere…
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VakıfBank 67 yaşında
Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ama-

cıyla 1954 yılında kurulan ve bankacılık sektörünün öncüle-
rinden olan VakıfBank, 67’nci kuruluş yıl dönümünü çeşitli
etkinliklerle kutladı.  VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar
Üstünsalih, 67’nci yıl vesilesiyle yaptığı açıklamada, Vakıf-
Bank’ın 2020 yılında, aktif büyüklüğünü yüzde 66,6 oranın-
da artırarak 700 milyar TL’ye çıkardığına ve bu şekilde
Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olduğuna dikkat çekti. 

Vakıfbank’ın özellikle zorlu dönemlerde reel sektöre ve ha-
nelere desteğini daha da artırdığını, pandemi döneminde de
aynı şevk ile çalışmayı sürdürdüklerini söyleyen Üstünsalih,
“Finansal sistemin sağlıklı şekilde çalışması ve kaynakların
doğru alanlarda kullanılması için var gücümüzle çalıştık.
Ürün ve hizmetleriyle reel ekonomiye katma değer sağlayan
sektörleri kesintisiz şekilde destekledik. Bireysel tarafta yerli
üretimin ve sosyal hayatın desteklenmesine yönelik paketler
açıkladık. Önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisinin ve müşterilerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarını kar-
şılamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İş Bankası’nda Hakan Aran dönemi 
Türkiye İş Bankası’nın 1 Nisan 2021 tarihli Yönetim Ku-

rulu toplantısında Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı
seçilmesine, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın Ban-
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bil-
dirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel
Müdür olarak atanmasına karar verildi.

İş Bankası’nın yeni Genel Müdürü Hakan Aran, 1990 yı-
lında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2000-
2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde İşletme yüksek lisans programını tamamla-
yan Aran halen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde bankacı-
lık doktorasını sürdürüyor. 1990 yılında İş Bankası’nda
Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 2005 yılın-
da Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü oldu, 2008 yılında

Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Operasyonlardan, dijital bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak
bankanın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ana-
dolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu ve
halen Softtech, LiveWell, GullsEye şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor. FD
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Ziraat Bankası’na  
1,33 milyar dolarlık 
sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası geçen yıl sağladığı 597 milyon Eu-
ro ve 415 milyon ABD Doları olarak iki parçadan
oluşan 1 yıl vadeli 1,1 milyar USD büyüklüğünde
sendikasyon kredisini bu yıl  yüzde 125 çevirme
oranı ile bir kez daha başarılı bir şekilde yeniledi. 

Bu yıl, 873 milyon Euro ve 293 milyon ABD Do-
ları olmak üzere toplamda 1,33 milyar dolar bü-
yüklüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin
koordinatörlüğünü, Abu Dhabi Commercial Bank
PJSC, Emirates NBD Capital Limited Bank ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.)  gerçekleştirirken,  kredi maliyeti
Euribor+225 baz puan ve Libor+250 baz puan oldu.

Sendikasyon kredisine dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar “Pandemi
koşulları nedeni ile olağanüstü finansal ve sosyal önlemlerin alındığı bu dönemde, 23 ülkeden, geçtiğimiz yıl
işlemde yer almayan 12 yeni bankanın katılımı, toplamda ise 45 uluslararası bankanın iştiraki ile sağlanan
kredi, Türk Bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası’na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir.”
değerlendirmesinde bulundu.

Aras Kargo pandemide 200 milyon adrese uğradı
Aras Kargo, pandemi döneminde 200 milyondan

fazla adrese gönderi teslim etti.  Günlük uğradığı ad-
res sayısını 500 binden 1 milyonun üzerine çıkaran
şirket, en fazla gönderiyi İstanbul içinde taşıdı. 

Pandemi sürecinde e-ticaretin etkisiyle başta Doğu
ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere Anadolu’nun
farklı şehirlerinde üretim yapan KOBİ’ler de ülkenin
dört bir yanına ürün göndermeye başladı. Bu durum
kargo gönderimlerine de yansıdı. Doğu illerinin gön-
deri hacmi yüzde 70’in üzerinde arttı. Kargo hacmini
arttıran iller arasında Iğdır, Bilecik, Adıyaman, Bar-
tın, Tunceli, Kilis, Uşak, Şırnak, Giresun ve Batman
yer alıyor. Artan kargo hacmini teknolojik yatırımlar
ve yeni işe alımlar ile yöneten şirket, 1000’den fazla
yeni istihdam yarattı.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, pande-
minin ardından daha önce hiç olmadığı kadar sosyal

ve ekonomik anlamda büyük değişim sürecine girdilerini belirterek özellikle e-ticaret tarafında yaşanan hızlı
büyüme nedeniyle iki katı aşan bir iş hacmi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. 
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Burgan Bank, Ashoka Türkiye ile güç birliği yaptı
Burgan Bank ile dünyanın ilk ve en geniş sosyal gi-

rişimcilik platformu Ashoka, Türkiye’ye fayda sağlaya-
cak bir sosyal girişime hayat verecek. Ashoka
ortaklığında, toplumsal bir soruna yenilikçi, kalıcı ve
sistemi dönüştürücü çözüm sunan bir sosyal girişim-
ciyi 3 yıl boyunca destekleyecek olan Burgan Bank,
Türkiye’de sosyal girişimcilik ekosistemine de katkıda
bulanacak. Aynı zamanda banka, bu ortaklık ile sosyal
girişimcilerin küresel Ashoka Ağı ile buluşmasını ve
Ashoka’nın küresel desteklerinden bütüncül olarak
faydalanmasını sağlayan Türkiye’deki ilk kurum oldu.  

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç “Teknoloji
ve insan konusunu odağımıza alarak, ülkemize ve in-

sanlarımıza fayda sağlayacak bir sosyal girişimciye destek olacağız. İş birliğimizle, banka kurum kültürüyle ör-
tüşen, teknolojiyi insanların faydalanması için ele alan, teknolojinin getirdiği sorunlara ve fırsat eşitliğine çözüm
sunmak üzere kurgulanan bir sosyal girişimciyi hem maddi hem de profesyonel anlamda destekleyeceğiz.” dedi. 

Ashoka Türkiye Eş Direktörü Zeynep Meydanoğlu ise “Türkiye’deki sosyal girişimcilik alanının kapasitesini
artırıp sürdürülebilirliğini sağlamak için kolektif olarak hareket etmemiz ve sistem düzeyinde dönüşüm sağla-
yacak uzun soluklu müdahaleleri desteklememiz ekosistemin geleceği için çok kıymetli. Türkiye’nin önde gelen
sosyal girişimcilerini, işlerini ve yarattıkları faydayı büyütmek hedefiyle Burgan Bank’la yaptığımız güç birliği
bizi hem heyecanlandırıyor hem de umutlandırıyor.” diye konuştu. 

Pınar Süt, CDP Su Programı’nda Türkiye Su Liderleri
arasında

Pınar Süt, sürdürülebilir bir çevre için gerçekleştirdiği
çalışmalarla CDP (Carbon Disclosure Project – Karbon
Saydamlık Projesi) Su Programı’nda Türkiye’deki şirket-
ler içerisinde en başarılı grupta yer alarak “A-” derecelen-
dirme notu aldı. 

Yaşar Holding’in 2007 yılında imzaladığı Birleşmiş Mil-
letler Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde her geçen
sene sürdürülebilirlik yolunda emin adımlarla ilerlediğini
söyleyen Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu,
“Günümüzde en önemli çevre konularından biri olan su
konusunda uzun yıllardır fabrikalarımızda topladığımız
yağmur sularını sulama amacıyla çiftçilerimizle buluştu-
ruyoruz. Süt fabrikalarımızda arıtma tesislerimizin kap-
asitesini programlı bir şekilde artırarak kullandığımız suyun geri dönüşümünü sağlıyoruz. Yatırımına devam
ettiğimiz ve 2022 yılında tamamlanacak olan biyogaz tesisimizle karbon emisyon oranımızı yüzde 20 azaltmayı
hedefliyoruz. Pınar olarak gelecek nesillere karşı olan sorumluluk bilinciyle üretmeye ve suyu etkin kullanmaya
devam edeceğiz.” diye konuştu. 
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Henkel dijital dönüşüme yaptığı yatırımı 200 milyon
Euro artırdı

Henkel 2020’de, tüm iş birimlerinde güçlü bir performans ser-
gileyerek, hedeflerinin üst sınırında sonuçlar elde etmeyi başar-
dı. Şirket, markalarını, teknolojilerini ve inovasyonlarını
güçlendirirken dijital dönüşüme yaptığı yatırımların da karşılı-
ğını aldı. Dijital dönüşüme hız kazandırmak amacıyla yatırım-
larını 2019’a kıyasla yaklaşık 200 milyon Euro artıran
Henkel’in, dijital satışları yaklaşık yüzde 20 oranında artarken,
tüketici iş birimlerinin de buna eklenmesiyle yüzde 60’tan fazla
bir artış ortaya kondu. Henkel ayrıca hijyen, dezenfektan ve te-
mizlik ürünleri için yaşanan güçlü talep artışına “hızlandırılmış
inovasyonlar” ile hızlı bir şekilde cevap verdi. 

Yılın tümü düşünüldüğünde, elde edilen sonuçların hedefle-
rin üst sınırında olduğunu söyleyen Henkel CEO’su Carsten
Knobel,”Bunu dengeli portföyümüz, başarılı inovasyonlarımız
ve mali gücümüzün yanı sıra, dünya genelindeki çalışanlarımı-
zın üstün bağlılıkları sayesinde gerçekleştirdik. Satışlarımız

19,3 milyar Euro seviyesinde gerçekleşirken, yüzde 13,4 seviyesindeki faiz ve vergi öncesi kar marjımız ile karlı
bir yılı geride bıraktık. Aynı zamanda, 2,3 milyar Euro’nun üzerinde ve bir önceki yıl gerçekleşen rekor seviyeye
yakın olan oldukça güçlü bir serbest nakit akışı yarattık.” şeklinde konuştu. 

Dedeman zincirinin yeni
halkası Kastamonu’da

Kastamonu’nun ilk ve tek uluslararasi markali oteli
Park Dedeman Kastamonu açıldı. Dedeman Hotels &
Resorts International’ın yeni oteli yüksek yatak ve top-
lantı odası kapasitesi ile iş dünyasının beklentilerinin
yanı sıra, bölgenin düğün ve kongre salonu ihtiyacını
da karşılayacak.  KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş. tara-
fından hayata geçirilen KastaMall Alışveriş Merkezi ve
Rezidans Karma Projesi içinde yer alan Park Dedeman
Kastamonu, bu konumu ile konuklarına modadan yeme içmeye kadar, geniş bir yelpazede hazırlanmış modern mağa-
zalardan faydalanma imkânı da sunacak. 

Ankara ve İstanbul istikametinden şehre girişte bulunan kavşakta yer alan, havaalanına 11 km, Ilgaz Kayak Merkezi’ne
ise 35 km uzaklıkta bulunan Park Dedeman Kastamonu toplam 150 odası, 300 yatak kapasitesi ve 1.100 metrekare
toplantı ve etkinlik alanı ile bölgenin ilk ve tek uluslararası markalı oteli olarak misafirlerini ağırlayacak.

Dedeman kalitesi ile konuklarını ağırlayan Park Dedeman otellerine bir yenisini daha eklemenin heyecanını yaşa-
dıklarını belirten Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Yer aldığımız her
bölgede olduğu gibi Kastamonu’da da Dedeman markası olarak bölgenin kültür turizmini artırmak ilk önceliğimiz ola-
cak.” dedi. 
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Türkiye Eczacılar Deposu 275 milyon dolarlık yatırımla
yerli eldiven üretecek

Türkiye Eczacılar Deposu (TED), Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek
yüzde 100 yerli ve milli nitril eldiven üretimine başladı. Toplamda 275
milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek olan stratejik öneme sahip
projeyle birlikte Türkiye, yıllık 165 milyon kutu kapasiteyle nitril eldi-
ven üretmeyi başaran 5’inci ülke olacak. 4 bin kişinin istihdam edileceği
Sakarya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan üretim tesisiyle yıllık
120 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek. 

Covid-19 salgınıyla birlikte koruyucu ekipmanlara, özellikle cerrahi
maske ve nitril eldivene olan ihtiyacın her geçen gün arttığını aktaran
TED Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin; “Ülkemizde ge-
çen sene yılda 44 milyon kutu eldiven kullanılmış. Aşılama çalışmala-
rıyla birlikte yıl sonuna kadar bu sayının 50 milyonun üzerine
çıkacağını öngörüyoruz. Bu eldivenlerin tamamını ithal ediyoruz. İthalatçı firmalar salgının başından beri taleplere
yetişemezken, fiyatlar fahiş oranda arttı. Bununla birlikte sağlık çalışanları kalitesiz ürünlerden şikâyetçi. Bir yıllık
yoğun çalışmanın ardından, ilk yerli ve milli nitril eldiven markamız GLOVETURK’e hayat verdik.” dedi.

Adapazarı’ndaki fabrikada ilk aşamada 6 hattın devreye gireceğini belirten GLOVETURK Genel Müdürü Hasan
Umur; “Bu yıl sonuna kadar 12 hatta ulaşmış olacağız. Yıllık toplam eldiven üretim adedimiz 3 milyarı bulacak. Bu
da yaklaşık 30 milyon kutuya tekabül ediyor. Devam eden yatırımlarımızla birlikte 66 hatta ulaşarak üretim kapasi-
temizi yaklaşık 4.5 kat artıracağız. Şu an 20 bin metrekare olan üretim tesisimiz tüm etaplar tamamlandığında 110
bin metrekarelik büyük bir üretim kompleksi haline gelecek.” bilgisini paylaştı.

Yeni nesil kurumsal hediye platformu FlexoGift
‘Müşterilerine yemek kartının da ötesinde dijital bir çalışan fay-

daları platformu sunma’ vizyonu doğrultusunda çalışmalarına hız
veren Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, pandemi ile
birlikte dönüşen işveren ve çalışan ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil
kurumsal hediye platformu FlexoGift’i hayata geçirdi. Uzaktan ça-
lışma dönemi ile birlikte çalışan motivasyonunu sağlamanın zor-
laştığı, firmaların da çalışanlarına ya da iş ortaklarına sunduğu
ödül ve faydalar için pratik, dijital ve çok seçenekli bir platform
arayışında olduğu içgörülerinden yola çıkan Sodexo, yüzde 100
dijital olan bu platform ile işverenlere farklı kategorilerde Türki-
ye’nin seçkin markalarının yer aldığı bir yelpaze sunmuş oluyor.

Çalışanların iş süreçlerinde daha fazla söz sahibi olarak geleceğin çalışma biçimlerini şekillendireceğini ön-
gördüklerini belirten Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri CEO’su Eda Uluca Özcan, “Yeni düzende ça-
lışma biçimlerinin farklılaşmasıyla birlikte çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını sağlamak, İK
profesyonellerinin en önemli gündemi haline geldi. Yaptığımız araştırmalar, çalışanların beklentilerinin başında
‘fark edilme’ ve ‘ödüllendirilme’nin geldiğini gösteriyor. Biz de bu koşullar ışığında firmalara esnek ve dijital
bir hediye çözümü sunabilmek, çalışanlara da seçme özgürlüğü olan modern bir deneyim yaşatabilmek için
uçtan uca dijital bir çözüm olan kurumsal hediye platformumuz FlexoGift’i geliştirdik. 



Bilindiği üzere, ilişkili kişilerden temin edilen ve örtülü sermaye

kapsamında olan yabancı kaynaklara ait finansman giderleri hariç

olmak üzere yabancı kaynaklara ait finansman giderleri herhangi

bir kısıtlamaya tabi olmadan kurum kazancından indirim konusu yapıla-

bilmekteydi. 

Ancak bu imkan, 4 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe giren önemli bir

düzenlemeyle, çok sayıda kurum için kısmen kullanılamayacak hale gel-

miştir.

Böylece, daha evvel 1995 ila 2004 yılları arasında da uygulanan finans-

man gider kısıtlaması yeniden hayatımıza girmiştir. 

Düzenleme temel olarak, kurumların yabancı kaynaktan ziyade öz ser-

maye ile finansmanının teşvik edilmesini amaçlamakta ve 2015 yılından

bu yana uygulanan “nakdi sermaye indirimi”yle birlikte öz sermaye le-

hindeki ikinci vergisel düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda, Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 11/1-i maddesinde

yer alan yetkiye istinaden yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurum-

ların yabancı kaynaklarının öz sermayesini aşması durumunda; öz ser-

mayeyi aşan kısma isabet eden finansman giderlerinin yüzde 10’u kurum

kazancından indirim konusu yapılamayacaktır. 

Bir başka ifadeyle, öz sermayesi yabancı kaynaklarından düşük olan

kurumlar açısından kurumlar vergisi yükü artacaktır.

1- Uygulama Esasları
Yazımızın yazım tarihi itibarıyla, Gelir İdaresi Başkanlığınca finansman

gider kısıtlamasının uygulama esaslarına ilişkin Kurumlar Vergisi Genel

Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.

Buna göre, finansman gider kısıtlaması, yabancı kaynakları öz kaynak-

larını aşan kurumlar vergisi mükellefleri hakkında uygulanacaktır. 

İlk olarak 2021 yılının birinci geçici vergilendirme dönemi itibarıyla

Vergi Bölüm Başkanı,
Şirket Ortağı
KPMG Türkiye

serdikler@kpmg.com
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Düzenlemeyle öz sermayesi yabancı kaynaklarından düşük olan kurumlar
açısından kurumlar vergisi yükü artacaktır. Bunun yanında, kurumlar vergisi

oranının 2021 yılı için yüzde 25’e, 2022 yılı için ise yüzde 23’e yükseltildiği de
göz önüne alındığında ve kurumların büyük bölümünün yabancı kaynakla

finanse edildiği düşünüldüğünde; kurumlar için vergi yükünün çok daha fazla
oranda artacağını söylemek yanlış olmayacaktır.  
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dikkate alınacaktır.

Yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olan ku-

rumlar vergisi mükelleflerinin aşan kısımla sınırlı ol-

mak üzere yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon,

vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altın-

da yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının

yüzde 10’luk kısmı, kurum kazancının tespitinde gi-

der olarak dikkate alınamayacaktır.

Finansman giderleri; yabancı kaynağın kullanım

süresine bağlı olarak doğan her türlü faiz, komisyon,

vade farkı, kâr payı, kur farkı, faktoring kuruluşları-

na verilen iskonto bedelleri ve benzeri adlar altında

yapılmış olan gider ve maliyet unsurları olarak 

tanımlanmıştır.

Yabancı kaynaklar ise; bilançonun kısa vadeli ya-

bancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar

toplamı olup işletmelerin belirli bir vade sonunda

geri ödenmek üzere sağladığı kaynaklar olarak ta-

nımlanmıştır. Yabancı kaynak tanımı net yapılma-

makla birlikte “geri ödenmek üzere sağlanan

kaynak” ibaresinden mal ve hizmet alımına ilişkin

ticari nitelikteki borçların kısıtlama kapsamında ol-

maması gerektiği düşünülmektedir. 

Kurumlar vergisi mükellefleri, her bir geçici vergi-

lendirme döneminin son günü itibarıyla Vergi Usul

Kanununa göre çıkaracakları bilanço esas alınmak

suretiyle öz kaynak ve yabancı kaynak mukayesesi

yaparak finansman gider kısıtlamasına tabi olup ol-

mayacaklarını tespit edebileceklerdir.Yıllık dönem-

de; hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan

mükelleflerde 31 Aralık tarihli bilanço, özel hesap

dönemini kullanan mükelleflerde ise hesap dönemi-

nin son günü itibarıyla çıkarılacak bilanço esas alı-

nacaktır.

Finansman gider kısıtlamasında finansman hizme-

tinin hangi yılda sağlandığı veya kredi sözleşmesinin

hangi yılda yapıldığının önemi bulunmamaktadır.

Dolayısıyla 01.01.2021 tarihinden önce yapılan

borçlanmalar için, yabancı kaynaklara ilişkin olarak

mahiyet ve tutar itibarıyla 1/1/2021 tarihinden iti-

baren kesinleşen gider ve maliyet unsurları gider kı-

VERGİ-YORUM FD
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olup olmayacaklarını tespit
edebileceklerdir.



sıtlamasına tabi tutulacaktır. 2020 yılında gider ya-

zılan kısma ilişkin herhangi bir düzeltme veya geriye

dönük bir uygulama yapılmayacaktır. Bu düzenle-

menin, vergisel düzenlemelerin kanunilik, belirlilik

ve geriye yürümezlik ilkelerine aykırı olduğu gerek-

çesiyle birçok vergi uyuşmazlığına neden olacağı 

düşünülmektedir. 

Gider kısıtlaması kapsamına giren yabancı kay-

naklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının gider

kısıtlamasına konu edilmesi için bunların yabancı

kaynak kullanımına ve bu kaynağın kullanım süre-

sine bağlı olarak doğmuş olması gerekmektedir.

• Gider ve maliyet unsurlarından yatırımın mali-

yetine eklenenler gider kısıtlaması kapsamı dışında-

dırlar.

• Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile

ilgili olarak yapılan baskı ve benzeri giderler ile ipo-

tek masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak kul-

lanımına bağlı olmaksızın yapılan giderlerin gider

kısıtlamasına konu edilmesi söz konusu değildir.

• Aynı şekilde bir finansman gideri olmayıp fi-

nansman geliri azalması niteliğinde olan erken öde-

me iskontoları veya peşin ödeme iskontoları da gider

indirimi kısıtlaması kapsamı dışındadır.

• Kredi sözleşmelerine ilişkin olarak ödenen dam-

ga vergisi veya banka havale ücretlerine ilişkin öde-

nen banka ve sigorta muameleleri (kredi faizleri

üzerinden hesaplanan banka ve sigorta muameleleri

vergisi tabi) vergisi gibi bir yabancı kaynağın kulla-

nım süresine bağlı olarak doğmayan gider ve mali-

yet unsurları gider kısıtlaması uygulamasına tabi

olmayacaktır.

2- Finansman Gider Kısıtlamasına Tabi Tutarın
Hesaplaması

Aşan kısım= Yabancı kaynaklar toplamı – Öz kay-

nak toplamı

Aşan kısma isabet eden finansman gideri = Fi-

nansman gideri x (Aşan kısım / Toplam yabancı kay-

naklar)

KKEG (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) Yapıla-

cak Finansman Gideri = Aşan kısma isabet eden fi-

nansman gideri X %10

3- Geçici Vergi Dönemlerinde Finansman Gider
Kısıtlaması

•1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilen-

dirme dönemi kazançlarına uygulanmaya başlandı-

VERGİ-YORUM FD
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ğından, 2021 yılının ilk geçici vergilendirme döne-

minde yabancı kaynak ve öz kaynak mukayesesi ya-

pılarak dikkate alınacaktır.

• Önceki geçici vergilendirme dönemlerinde fi-

nansman gider kısıtlaması şartlarını taşımayan mü-

kellefler, şartların oluştuğu geçici vergilendirme

döneminden itibaren finansman gider kısıtlamasına

tabi olacaktır.

• Yıllık dönemde finansman gider kısıtlamasına

tabi olunup olunmayacağı hesap döneminin son gü-

nü itibarıyla çıkarılacak bilanço esas alınarak tespit

edilecektir.

4- Finansman Gelirinin Bulunması Durumu
Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri

de elde etmiş olan mükelleflerin gider kısıtlaması

uygulamasında söz konusu gelir ve giderlerini birbiri

ile mukayese etmek suretiyle netleştirmeleri müm-

kün olmayıp finansman giderleri toplamının gider

kısıtlamasına konu edilmesi gerekmektedir. Bu konu

da vergi uyuşmazlıklarına açıktır. Zira, örtülü ser-

maye uygulamasında olduğu gibi gelirlerin de dik-

kate alınarak net tutarın hesaplamada baz alınması

gerektiği kanaatindeyiz.

5- Kur Farklarının Durumu
Yabancı kaynağın hangi yılda kullanıldığına bakıl-

maksızın, yabancı kaynak kullanımından doğan kur

farkı giderleri 2021 yılı kazancının tespiti de dahil ol-

mak üzere döviz kurlarındaki değişim dikkate alınarak

hesaplanan gerçek tutarları ile gider indirimi kısıtla-

masına konu edilecektir. Buradaki “gerçek tutarları”

ibaresi net olmayıp açıklığa kavuşturulması zaruridir.

6- Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması Yo-
luyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Binek Otomobil-
lerde Gider Kısıtlaması Uygulamaları Nedeniyle
KKEG Olarak Dikkate Alınan Finansman Giderleri-
nin Durumu

İşletmenin kullanmış olduğu yabancı kaynaklara

ilişkin faiz ve kur farkı gibi giderlerin örtülü sermaye,

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı

VERGİ-YORUM FD

Finansman gider kısıtlamasında
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sağlandığı veya kredi sözleşmesinin

hangi yılda yapıldığının önemi

bulunmamaktadır.
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veya binek otomobillerde gider kısıtlaması uygulama-

ları nedeniyle zaten kurum kazancının tespitinde gi-

der olarak dikkate alınmamış olduğundan, KKEG

olarak dikkate alınmış olan bu kısım finansman gider

kısıtlamasına tabi tutarın hesabında dikkate alınma-

yacaktır. Dolayısıyla, finansman gider kısıtlamasına ta-

bi tutardan örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı veya binek otomobil-

lerde gider kısıtlaması uygulamaları nedeniyle KKEG

yapılan kısım düşüldükten sonra kalan bir tutar olması

halinde, bu tutar finansman gider kısıtlaması kapsa-

mında KKEG yapılacaktır.

Bu kapsamda geçici vergileme dönemleri itibarıyla

öz sermayenin negatif olduğu durumda, yabancı kay-

nakların tamamı için finansman gider kısıtlaması uy-

gulanması gerekeceği tabiidir.

7- Katma Değer Vergisi İndirimi 
Taslak Tebliğ’de KKEG niteliğindeki finansman gi-

derine ait varsa KDV’nin düzeltilmesi ile ilgili bir açık-

lama bulunmamaktadır. Geçmiş finansman gider

kısıtlaması uygulamasında ilgili KDV’nin düzeltilme-

sine gerek olmadığı ifadesi Tebliğler ile düzenlenmişti.

Mevcut taslak Tebliğ’in bu haliyle yürürlüğe girmesi

halinde, Maliye Bakanlığı tarafından açıkça bir indirim

imkanı tanınmamış olacağı için KDV’nin de indirile-

meyeceği kanaatindeyiz.

8- Değerlendirme 
Kurumlar vergisi mükelleflerinin yabancı kaynaktan

ziyade öz sermaye ile finansmanının teşvik edilmesini

amaçlayan finansman gider kısıtlaması, 2015 yılından

bu yana uygulanan “nakdi sermaye indirimi”yle bir-

likte öz sermaye lehindeki ikinci vergisel düzenleme

olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diğer taraftan, kurumların öz sermayesini aşan ya-

bancı kaynaklarına isabet eden finansman giderlerinin

yüzde10’u kurum kazancından indirim konusu yapı-

lamayacaktır. 

Ancak yukarıda yer verilen belirsizliklerin ortadan

kaldırılması ile düzenlemenin kanunilik, belirlilik ve

geriye yürümezlik gibi anayasal ilkelere uyumlu hale

getirilmesinin elzem olduğu düşünülmektedir.

Düzenlemeyle öz sermayesi yabancı kaynaklarından

düşük olan kurumlar açısından kurumlar vergisi yükü

artacaktır. Bunun yanında, kurumlar vergisi oranının

2021 yılı için yüzde 25’e, 2022 yılı için ise yüzde 23’e

yükseltildiği göz önüne alındığında ve kurumların 

büyük bölümünün yabancı kaynakla finanse edildiği

düşünüldüğünde; kurumlar için vergi yükünün çok

daha fazla oranda artacağını söylemek yanlış olma-

yacaktır.  

VERGİ-YORUM FD
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Yarının Kurulması Hedef 2023 sloganıyla yola

çıkan Türkiye'nin en uzun soluklu uluslar-

arası vizyoner konferanslar zinciri Forum İs-

tanbul 20 yaşında. “Yarını Anlamak” ana temasıyla

24 – 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Forum

İstanbul, salgın koşulları nedeniyle bu yıl da çevrim

içi ortamda düzenlenecek.  Konferans öncesi Forum

İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar ile bir

araya geldik, 2023’e iki yıl kala Forum’un dününü,

bugününü konuştuk; dünya ve Türkiye ekonomi-

sinde yaşanan gelişmeleri mercek altına aldık. 

Forum İstanbul’un 20 yılının kısa bir özetini
yaptığınızda neler söylersiniz? Bu uzun soluklu
platform nasıl bir fark yarattı?

Forum İstanbul’un kuruluşunda Şeref Özgencil’in

1990 yılından beri çıkardığı Finans Dünyası dergi-

sinin yayın kurulu büyük önem taşır.

Ülkemiz tarihindeki en büyük finans krizinin ya-

şandığı 2001 yılında FİDYAK toplantıları sırasında;

bugünü değil yarını düşünelim ve geniş katılımla

hedefler koyalım vizyonu benimsenmiştir. Bu amaç-

la ‘Yarının Kurulması Hedef 2023‘ sloganı ile Forum

İstanbul Enstitüsü ve Konferansın ilk tohumları

atıldı.

Bu oluşumun mimarları arasında Yavuz Canevi,

Zekeriya Yıldırım, Şeref Özgencil, İlter Turan, rah-

metli  Güngör Uras, Vahap Munyar, Osman Arolat,

Gazi Erçel, Ertuğrul Kumcuoğlu, Ethem Sancak ve

Küreselleşmenin fabrika ayarlarına
dönmesi halinde başarı mümkün

Forum İstanbul Yönetİm Kurulu başKanı aclan acar

RÖPORTAJRÖPORTAJ RÖPORTAJFORUM FD
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G20 gibi dünyanın önde gelen ülkelerinden oluşan kurumların sağlayacakları uzlaşı
ve iş birliği ortamı önem taşıyor. Bu durum bir yandan yeni büyüme dönemini

başlatırken bir yandan da çevre ve doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek
açısından önem taşıyor.



birbirinden değerli üst düzey bürokrat, akademis-

yen ve iş dünyası liderleri yer aldı.

Bugüne kadar iki cumhurbaşkanı, üç başbakan,

28 bakan, 21 binin üzerinde katılımcı ile 1.240 ulu-

sal ve uluslararası konuşmacının ağırlandığı Forum

İstanbul konferanslarının en önemli özelliği ülke-

mizin en uzun soluklu, vizyoner ve sürdürülebilir

toplantısı niteliğini taşıması.

Forum İstanbul’un son 19 yılda; Cumhuriyetimi-

zin 100. yılı olan 2023 yılında ülkemizi sadece bu-

lunduğu coğrafyada değil, dünyada önde gelen

güçlü devletler arasında görebilmek için misyonu-

muz olan ortak akıl üretmek, karar vericileri orta

ve uzun vadeli düşünmeye yönlendirmek, çözüm

arayışlarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek çabala-

rını başarı ile sürdürdü.  Bu nedenle kurucularımız

başta olmak üzere, konuşmacılarımıza, katılımcıla-

rımıza ve sponsor firmalara teşekkür etmek istiyo-

rum.

- Gelecek senaryoları ve öngörüler,- Yaşamsal önceliğimiz; iklim krizi ve
döngüsel ekonomi,

- Şimdi endüstri 4.0 , yarın endüstri 5.0,
- Dünyaya bağlanan dijital köprü, e-tica-

ret,

- Dijital dönüşüm; geometrik hızla deği-
şim,

- Yeni dünya düzeninde akıllı şehirlerin
geleceği,

- Küresel trend, FINTECH- Dijitalleşen sağlık ve yeni sağlık eko-
nomisi,

- Girişimcilik; ekonomiye can suyu,- Eğlencenin  dijitalleşmesi; oyun

Yarını Anlamak başlığı altında 10 oturum düzenlenecek
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Forum İstanbul, 20. yılında kamuoyunun gün-
demine taşıyacağı konular neler olacak?

Dünya ve Türkiye gündemini ele alan, gelecek

perspektifini değerlendiren Forum İstanbul bu yıl

20. yaşını kutluyor. Başlangıçta çok uzun bir yol gibi

görünen 2023’e yalnız 2 yıl kaldı. Zaman gerçekten

su gibi akıp gidiyor. Dünya hızla değişiyor. Bugün

bazı adımları atmazsak yarın geç kalmış oluyoruz ve

bizlerden sonraki kuşaklar bu farkı kapatmak için

çok daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalıyorlar.

Günümüzde dijital dünyanın hayatımızı nasıl de-

ğiştirdiğine ve değiştirmeye devam edeceğine ilişkin

sorular ön planda yer alıyor. Bu nedenle jeopolitik

ve makroekonomik gelişmeler çerçevesinde ülkemi-

zin doğu-batı eksenindeki yerini, dijitalleşen dünya-

da rekabet koşullarını, yapay zeka kullanımının

hayatımıza etkisini, sürdürülebilir kentleşme ve akıl-

lı şehirler kavramını, üretimden finansa kadar dö-

nüşen tüm sistemlerin ele alınmasının gelecek açı-

sından çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu yıl 24-28 Mayıs tarihleri arasında Dünya Gaze-

tesi canlı yayın sponsorluğu ile Dünya Gazetesi WEB

sitesi, Twitter, Youtube ve Facebook adreslerinden

eşzamanlı yayınlanacak olan Forum İstanbul toplan-

tısı dijital ortamda gerçekleşecek.

Salgın, Forum İstanbul platformunu nasıl etki-
ledi? 

2019 yılı sonunda dünyanın gündemine gelen Co-

vid - 19 virüsü kısa bir süre içinde pandemiye dön-

üştü. Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi

ortamı, sağlık sorunları ve can kayıplarının yanı sıra

sosyal ve ekonomik sorunları da ortaya çıkarttı. Pan-

demi ortamı mobiliteyi önemli ölçüde azaltmış olup

etkisi halen devam etmekte. Teknolojinin ve dijital

uygulamaların bizlere sağladığı imkan sonucunda

zamansız ve mekandan bağımsız toplantılar yapıla-

bilir hale geldi. İş hayatı ve eğitim sistemleri bu yeni

duruma hızla adapte olurken seminer ve konferans-

lar da tüm hızıyla dijital ortama aktarıldı. Geçtiğimiz

yılın planlarını yaparken fiziki katılımla yapmayı

Ülkemizin önündeki en önemli fır-
sat; doğu-batı ekseninin yanı sıra
kuzey-güney ekseninde de coğrafi
konumumuzun avantajını kullana-
rak üretim üssüne dönüşmek.
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planladığımız ve hazırlıklarını da büyük ölçüde ta-

mamladığımız Forum İstanbul 2020 Konferansını

Yönetim Kurulumuzda aldığımız hızlı bir karar ile

dijital ortama taşıdık. Bu hızlı dönüşüme hemen

adapte olan çalışanlarımızın yanı sıra teknik destek

ekiplerimize ve Dünya Gazetesi’nin değerli yönetici-

lerine bir kez daha teşekkürü şahsım ve Forum İs-

tanbul Yönetim Kurulu adına bir borç bilirim.

Geçtiğimiz yıl sağladığımız başarıdan güç alarak bu

yıl da 24-28 Mayıs 2021  döneminde Forum İstanbul

Konferansı’nı dijital ortamda çevrim içi olarak ger-

çekleştireceğiz.

2023’e yaklaşırken Türkiye’nin önündeki fırsat
pencereleri neler olabilir? Bu dönemde Türki-
ye’nin yerine getirmesi gereken öncelikleri neler
olmalı? 

Ülkemiz genç nüfusu, yaygın üretim bazı, yeraltı

zenginlikleri, güçlü finans sektörü ve jeopolitik ko-

numu ile dünyanın sayılı ekonomileri arasında yer

alıyor. Ülkemizde yapısal reformlar denildiğinde;

ekonomik açıdan istihdam, mali disiplin, fiyat istik-

rarı, cari açık gibi konular öne çıkarken toplumsal

açıdan refah düzeyinin yükseltilmesi, yargı sistemi-

nin düzenlenmesi, eğitim sistemimizin geleceğe uy-

gun olarak güncellenmesi, küresel rekabete uygun

insan kaynağı yetiştirilmesi gibi konular ön plana çı-

kıyor. 

1980’li yıllarda açık ekonomi politikaları ile birlik-

te uygulanan liberal politikalar ülkemizi hızla geliş-

miş ekonomilere yaklaştırdı. Bu süreçte çok önemli

sistemsel düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte

önümüzde oldukça zorlu bir süreç olduğunu da

unutmamalıyız. Bu süreçte ülkemizde yatırım orta-

mının iyileştirilmesi, üretim bazının yüksek katma

değerli ürünlere yönelik olarak genişletilmesi ve ta-

sarrufun teşviki önem taşımakta. Ülkemizin önün-

deki en önemli fırsat; doğu-batı ekseninin yanı sıra

kuzey-güney ekseninde de coğrafi konumumuzun

avantajını kullanarak üretim üssüne dönüşmek. Bir

yandan yerli ve küresel yatırımcılar için ortam yara-

tılırken bir yandan da genç nüfusa istihdam imkan-

ları açılacaktır. İç tüketimin yerli üretimle

karşılanmasının yanı sıra ihracat potansiyelini yük-

FORUM FD

Türkiye hizmetler alanında finans
ve turizm öncelikli olarak güçlü ko-
numunu korurken yazılım, siber
güvenlik gibi alanlarda yeni yatı-
rımları teşvik etmeli. Önümüzdeki
yıllarda yerli ve küresel yatırımcıla-
rı sisteme daha fazla sokarak yük-
sek katma değerli teknolojik sınai
üretim bazını genişletmeli.
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seltecek bu dönüşüm yapısal dış ticaret açığı soru-

nuna da çözüm olacak. Ülkemizin son yıllarda enerji

alanında yaptığı başarılı planlama ve çalışmalar ye-

nilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların

yanı sıra nükleer enerji yatırımları, doğal gaz arama

çalışmaları ülkemizi önemli bir enerji oyuncusu ha-

line getirdi. Bu alandaki çalışmalar ülkemizi bir

enerji üretim, depolama ve nakil üssü haline getirir-

ken cari açığın azaltılmasında da çok önemli rol oy-

nayacak.

Ekonomik toparlanma hangi sektörler öncülü-
ğünde olacaktır? Türkiye bu süreçte kendini nasıl
konumlandırmalı?  

2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 4 oranında

küçülürken Türkiye ekonomisinde yüzde 1,5 oranın-

da gayrisafi milli hasıla büyümesi gerçekleşti. OECD

tahminlerine göre 2021 yılında Türkiye ekonomisi-

nin yüzde 5,1 oranında büyümesi bekleniyor. Bu dö-

nemde gerek dünyada ve ülkemizde öncelik sağlık

alanına verildi. Ülkemizde GSYİH baktığımızda hiz-

met sektörü payı yüzde 55 iken sanayi sektörü payı

yüzde 25 civarında. Türkiye hizmetler alanında fi-

nans ve turizm öncelikli olarak güçlü konumunu ko-

rurken yazılım, siber güvenlik gibi alanlarda yeni

yatırımları teşvik etmeli. Önümüzdeki yıllarda yerli

ve küresel yatırımcıları sisteme daha fazla sokarak

yüksek katma değerli teknolojik sınai üretim bazını

genişletmeli.

Türkiye kadar dünya da zor bir süreçten geçi-
yor. 2023’e yaklaşırken dünya ekonomisi nasıl bir
görünüm sergiliyor? Küresel ekonomi kendisini
nasıl iyileştirecek? Dünya yeniden büyüme ivme-
sini ne zaman yakalayacaktır? Salgın sonrası
dünya nasıl bir dönüşüm içerisinde olacak?   

2008 yılında ABD’de başlayıp kısa zaman içinde

Avrupa Birliği ülkelerine de yansıyan ve gelişmiş

ekonomileri derinden etkileyen ipotekli konut kre-

dileri kaynaklı durgunluğun etkileri henüz tam atla-

tılamamışken 2019 yılı sonunda Çin’de ortaya çıkan

ve hızla dünyaya yayılan Covid -19  dünya ekono-

misini daha da güç duruma düşürdü.

ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşının yanı

sıra ABD ile İran arasındaki siyasi gerilimim dünya

ekonomisini durgunluğa sürüklemesi 2018 yılından

itibaren beklenirken fay hattındaki kırılma Covid 19

ile gerçekleşti. Şu anda dünya ekonomisi olumlu sin-

yaller vermiyor. Ülkeler mevcut sorunları sübvansi-

yonlar ve ilave parasallaştırma önlemleri ile aşmaya

çalışıyorlar. ABD seçimleri sonrasında iş başına gelen

Biden yönetiminin diğer küresel güçlerle birlikte 
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hareket ederek yeni bir ekonomik büyüme dönemi-

ne girmek için çaba göstereceği anlaşılıyor. 2022 yı-

lında aşını yaygınlaşması, toplumsal bağışıklığın

artması ile birlikte 2023 yılında pandeminin de or-

tadan kalkması beklenmekte. Bu dönemin aynı za-

manda dünya ekonomisinin yeni bir büyüme

sürecine girmesi için önemli bir fırsat olduğuna ina-

nıyorum.  Bu sürecin başarılı olabilmesi için bölgesel

kalkınma programları ile fakir ülkelere destek veril-

mesi, bölgesel çatışmaların en aza indirilmesi için

çaba sarf edilmesi, sağlanacak ekonomik desteklerle

kitlesel göçlerin önlenmesi önem taşımakta. Yatırım-

cıların gelecek tasarımını makul risk seviyesini dik-

kate alarak yapabilecekleri küresel güven ortamının

yaratılması şart gözüküyor. Bugün geleceği tartışma

konusu olan küreselleşmenin fabrika ayarlarına dön-

mesi halinde  başarı elde etmek mümkün olacak. Bu-

rada G20 gibi dünyanın önde gelen ülkelerinden

oluşan kurumların sağlayacakları uzlaşı ve iş birliği

ortamı önem taşıyor. Bu durum bir yandan yeni bü-

yüme dönemini başlatırken bir yandan da çevre ve

doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek açı-

sından önem taşıyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında sağlanan uzlaşı ik-

limi soğuk savaş döneminde dahil olmak üzere son

yetmiş yıldır kısa kesintilere olmakla birlikte düzenli

bir büyüme ve refah dönemi sağlamıştır. 1950’li yıl-

larda oluşturulan uluslarüstü kurumların da artık

kendilerini çağın gereklerine uygun olarak dönüş-

türmelerinin zamanı gelmiştir. Yaşamları süresinde

giderek hantallaşan ve bürokratik durgunluğa giren

bu kurumlar çağımızın sorunlarına çözüm üretmek-

te zorlanmakta ve işlevlerini kaybetmektedirler. Yeni

dünya düzeninde kural koyucuların da çağı yakala-

maları büyüme dönemini destekleyecektir.

Kitabınızda “Tam Zamanı” diyorsunuz? Neden,
niçin tam zamanı? Sizin için şu anda  “Tam Za-
manı” dediğiniz şeyler neler?   

2019 yılında kaleme aldığım ve 2020 yılı başında

lansmanını yaptığım TAM ZAMANI; Deneyimlerim

Işığında Dönüşüm Yönetimi isimli kitabımda Türki-

ye’nin son elli yıldaki dönüşümünü ele alarak bu sü-

reçte çeşitli pozisyonlarda görev yaptığım Merkez

Bankası, Garanti Bankası, Bank Ekspres, Osmanlı

Bankası, Tansaş, Doğuş Otomotiv şirketlerinde dö-

nüşüm süreçlerini ele aldım. Farklı tarihlerde, farklı

ekonomik koşullarda, farklı sektörlerde ve farklı ya-

pıya sahip şirketlerde yaşadığım bu sürecin ortak

paydası dönüşümün kaçınılmaz olması. En doğrusu

da şartlar zorlamadan veya bıçak kemiğe dayanma-

dan özgür irade ile planlanarak yapılan dönüşüm.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yaşanan

hızlı dijital dönüşüm çabaları buna en güzel örnek.

Bu dönüşümü pandemi öncesinde gerçekleştirebilen

sınırlı sayıdaki şirketin bu süreçte öne geçmesi kaçı-

nılmazdı. Kitabı hazırlarken gerek ülkemiz gerekse

ülkemiz ticaret ve sanayinin temel direği olan şirket-

lerimizin  en azından 2020 yılında dönüşüm çalış-

malarına başlamalarının tam zamanı olduğunu

vurgulamaya  çalıştım. Bu görüşümü halen de koru-

yorum. Yeni döneme ülke ve şirketler dünyası olarak

hazır olabilmemiz açısından bu dönüşümü gerçek-

leştirebilmek zorunlu. Dünyada çeşitli ülkeler siya-

sal, sosyal ve iktisadi karmaşa yaşarken ülkemizin

mevcut altyapı üzerine kuracağı gelecek tasarımı bi-

zi bu süreçte farklı kılacak ve ileriye taşıyacak.

Forum İstanbul 2021 konferansında Cumhuriyeti-

mizin 100. yılına iki sene kala bu konuları çok de-

ğerli konuşmacılarımızın katılımıyla ayrıntıları ile

ele alacağız.

FORUM FD
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Koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etki-

lerinin azaltılması amacıyla 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren

7244 sayılı Kanun ile İş Kanunu’na Geçici 10. madde eklenmiştir.

Bu madde ile çalışanların iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi,

istihdamın devamlılığını sağlamak amacıyla belli istisnalarla geçici olarak

yasaklanmış; buna karşılık işverene, çalışanını tek taraflı olarak (çalışanın

rızasını almaya gerek olmadan) ücretsiz izne çıkarma hakkı tanınmıştır.

Çalışanın bu madde kapsamında ücretsiz izne çıkarıldığı durumda ise ça-

lışanın, bu uygulamayı gerekçe göstererek iş sözleşmesini haklı nedenle

feshedemeyeceği hükme bağlanmıştır. İşverenin anılı yasağa aykırı olarak

çalışanın iş sözleşmesini feshetmesi durumunda öngörülen yaptırım ise,

sözleşmesi feshedilen her çalışan için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt as-

gari ücret tutarında idari para cezası verilmesidir. İş sözleşmesinin feshi

yasağı, son olarak 3592 sayılı ve 09.03.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı

ile 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu düzenleme ile işverene getirilen fesih yasağının istisnalarından biri,

çalışanın İş Kanunu’nun 25/II maddesinde düzenlenen “Ahlak ve iyi niyet

kurallarına uymayan haller ve benzerleri” nedenlerine dayalı olan işten çı-

kartılmasıdır. Yani işveren, bu maddede örnek olarak sayılan hallerden bi-

rinin ortaya çıkması halinde, dürüstlük kuralı gereğince, sözleşmenin

devamını katlanılamaz/imkânsız hale getiren eylem ve davranışları dola-
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yısıyla çalışanın iş sözleşmesini derhal ve tazminatsız

olarak feshedebilecektir. Ancak işveren, çalışanın anı-

lan maddede sayılan haklı neden derecesine ulaşma-

yan ve sözleşmesinin derhal feshedilmesi için yeterli

ağırlıkta olmayan eylem ve davranışları dolayısıyla

çalışanın iş sözleşmesini feshedemeyecektir. Dolayı-

sıyla getirilen düzenleme ile yasaklanan fesih, işvere-

nin ‘haklı sebeple’ tazminatsız feshi değil, işverenin

kural olarak ancak tazminat ödemek suretiyle çalışa-

nının iş sözleşmesini sonlandırabileceği ‘geçerli ne-

denle’ fesih ile İş Kanunu’nun 25/II maddesi dışında

kalan diğer tüm fesih halleridir. 

Anılan düzenleme ile İş Kanunu’nun 25/II madde-

sine dayalı fesihler serbest bırakılmış, işverene kıdem

ve ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü getiren “ge-

çerli nedenle” yapılan fesihler ise yasaklanmıştır. Bu

durum işvereni, çalışanını ücretsiz izne çıkartmaya

veya tazminatsız fesih yapmaya yönlendirmekte, üc-

retsiz izne ayrılan çalışan ise iş sözleşmesini bu ge-

rekçeye dayanarak haklı sebeple feshedememektedir. 

Yine “işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edileme-

yecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasında sa-

kınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması”

durumunda İş Kanunu’nun 25/I maddesine göre nor-

mal şartlarda iş sözleşmesi haklı sebeple derhal fes-

hedilebilecek olan çalışanın iş sözleşmesi, fesih

yasağının istisnası kapsamında yer almadığından fes-

hedilemeyecek, yine çalışanın ücretsiz izne ayrılması

söz konusu olacaktır. Aynı durum “işçinin gözaltına

alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığının

bildirim süresini aşması” durumunda da geçerli ola-

cak; İş Kanunu’nun 25/IV maddesine göre normal

şartlarda iş sözleşmesi haklı sebeple derhal feshedi-

lebilecek olan çalışanın iş sözleşmesi feshedilemeye-

ceğinden, çalışanın ücretsiz izne ayrılması söz konusu

olacaktır. 

Diğer yandan işverence belirlenen ücretsiz izin sü-

resinin dürüstlük kuralı çerçevesinde makul süreyi aş-

tığı hallerde dahi çalışan, fesih yasağı kapsamında iş

sözleşmesini haklı nedenle feshedememektedir. Bu

bağlamda, kötü niyetle veya keyfi olarak tek taraflı

ücretsiz izin uygulamasına gidilmesinin “işveren fes-

hi” olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği uy-

gulamada tartışmalıdır. 

Yine, iş yerinde kısa çalışma uygulamasına gidilme-

sini gerektirecek şartlar var iken çalışanın ücretsiz iz-

ne çıkartılması, bir kısım çalışanlar ‘kısa çalışma’

uygulaması ile kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor

iken şartları olmasına karşın diğer çalışanların ücret

desteği daha düşük olan ‘ücretsiz izin’ uygulamasına

tabi tutulması, ücretsiz izne çıkarılan çalışan yerine
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İşverence belirlenen ücretsiz izin
süresinin dürüstlük kuralı çerçeve-
sinde makul süreyi aştığı hallerde
dahi çalışan, fesih yasağı kapsa-
mında iş sözleşmesini haklı ne-
denle feshedememektedir.
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nunu’nun Geçici 10. Maddesi, bir yandan iş sözleş-

melerinin söz konusu maddenin yürürlüğe girmesiyle

“feshedilemeyeceği”ne hükmetmekte, bir yandan da

aynı madde, iş sözleşmelerini bu madde hükümlerine

aykırı olarak “fesheden” işverenler için idari para ce-

zası öngörmektedir. Diğer bir deyişle yapılan feshin

hükmü ve hukuki niteliği anılı Kanun’da düzenlen-

memiş olmakla birlikte, buna uyulmaması halinde uy-

gulanacak yaptırımın idari para cezası olacağı açıktır.

İşverenin fesih yasağına rağmen İş Kanunu’nda be-

lirtilen haller dışında çalışanının iş sözleşmesini fes-

hetmesi halinde, yapılan feshin hukuken ‘geçersiz’ mi

yoksa ‘yok hükmünde’ mi olduğu konusunda öğretide

çeşitli tartışmalar mevcuttur. 

Fesih yasağı döneminde yasağa aykırı şekilde yapı-

lan feshin hukuken ‘geçersiz/haksız’ sayılacağını be-

lirten bir görüşe göre; iş güvencesi kapsamındaki bir

çalışan fesih yasağına aykırı davranıldığından bahisle

işe iade davası açabilecek ve/veya feshe bağlı ihbar

ve kıdem tazminatı alacaklarını talep edebilecektir.

Açılacak işe iade davasında 4 aylık boşta geçen süre

ücretinin yanında feshin yasak döneminde yapılmış

olması nedeni ile çalışanın kıdemine göre 4 ila 8 aylık

brüt ücreti tutarında belirlenen işe başlatmama taz-

iş yerine aynı şartlarla bir başka çalışan alındığının

anlaşılması gibi durumlarda; çalışanın işveren tara-

fından yapılan “eylemli fesih” ile işten çıkartılmış sa-

yılıp sayılmayacağı, işverenin haklı ve objektif bir

neden olmadıkça çalışanlara eşit davranmasını ifade

eden ‘eşit işlem borcu’na aykırı davrandığından ba-

hisle çalışanın iş sözleşmesini haklı sebebe dayalı ola-

rak feshettiğinde bu feshin akıbetinin ne olacağı veya

ortada fesih yasağına rağmen yapılan geçersiz bir fes-

hin söz konusu olup olmadığı gündeme gelecek tar-

tışma konularından birkaçıdır.

Fesih yasağı döneminde yasağa aykırı feshin hukuki

sonuçları hakkında İş Kanunu’nda herhangi bir dü-

zenlemeye yer verilmemiştir. Bununla birlikte İş Ka-
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İşverenin fesih yasağına rağmen
İş Kanunu’nda belirtilen haller dı-
şında çalışanının iş sözleşmesini
feshetmesi halinde, yapılan feshin
hukuken ‘geçersiz’ mi yoksa ‘yok
hükmünde’ mi olduğu konusunda
öğretide çeşitli tartışmalar mev-
cut.
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kilde yapılan feshin kesin hükümsüz olmasının bir so-

nucu olarak da, işe iade davasının ancak fesih yasağı

sonlandığında yapılacak yeni bir fesih bildirimi ile açı-

labileceği, zira iş sözleşmesi ayaktayken ve geçerlili-

ğini korurken çalışanın işe iadesine konu olacak bir

talebinin de olamayacağı, yine de açılmış bir dava var

ise, açıklanan sebeple reddinin gerekeceği belirtil-

mektedir. 

Fesih yasağına ilişkin anılan düzenlemede yasa ko-

yucunun amacının istihdamın devamlılığını sağlamak

olduğu dikkate alındığında işverenlerin, iş ilişkisinin

sürekliliğini esas alan bu düzenlemenin amacına ay-

kırı nitelik taşıyabilecek eylemlerden kaçınarak, dü-

rüstlük kurallarına uygun hareket etmeleri ve hakkın

kötüye kullanımı teşkil edecek tutum ve davranışlar-

dan imtina etmeleri gerekmektedir. Tarafımızca, işve-

renlerin, fesih yasağına uygun hareket etmeleri adına

getirilen mekanizmaları kullanmak yerine anılan ya-

sağa aykırı olarak fesih yapmaları durumunda feshin

usulsüz sayılarak işverenlerin geçersiz/haksız feshin

sonuçlarına katlanmasının kaçınılmaz olacağı değer-

lendirilmektedir.

Bununla birlikte, işverenler aleyhine bu nedenlerle

açılan davaların halen ilk derece mahkemelerinde de-

vam ettiği ve fesih yasağının hukuki sonuçları hak-

kında içtihat haline gelmiş rastladığımız bir karar

bulunmadığını belirtmek gerekir. Sonuç olarak, süre-

cin zaman içerisinde oluşturulacak içtihatlar ile şekil-

leneceğini söylemek yerinde olacaktır.  

minatının ise üst sınırdan takdir edilmesi gerekeceği

ve çalışanın fesih yasağı süresince (fesih tarihi ile fe-

sih yasağının son bulduğu tarih arasındaki) mahrum

kaldığı ücreti ile diğer hak ve menfaatlerini de tazmi-

nat istemiyle dava konusu edebileceği savunulmak-

tadır. İş güvencesi kapsamında olmayan çalışanın ise,

fesih yasağı döneminde uygulanan fesih ile hakkın

kötüye kullanıldığı iddiasıyla ihbar tazminatının 3 ka-

tı tutarında kötüniyet tazminatı talep etmesinin

mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.  

Fesih yasağı döneminde yasağa aykırı şekilde yapı-

lan feshin hukuken ‘yok’ hükmünde veya ‘hükümsüz’

olduğunu savunan bir diğer görüşe göre ise, fesih ya-

sağı döneminde çalışana yönelik yapılmış fesih bildi-

riminin hukuken herhangi bir etkisi yoktur. Zira İş

Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi kesin, bağlayıcı ve

aksine davranmanın mümkün olmadığı emredici bir

düzenlemedir. Mutlak surette uyulması zorunlu olan

bu hükmü kimsenin iradesiyle bertaraf edemeyeceği

değerlendirildiğinden, fesih yasağı döneminde yapı-

lan fesihlerin hüküm doğurmasının da mümkün ol-

madığı savunulmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak

iş ilişkisinin feshe rağmen devam edeceği ve çalışanın

Türk Borçlar Kanunu’nun 408. maddesi uyarınca “iş

görme ediminin yerine getirilmesini kusuruyla engel-

leyen veya edimi kabulde temerrüde düşen” işverene

karşı açacağı dava ile “çalıştırılmadığı süreye” ilişkin

ücret ve yan haklarını talep edebileceği değerlendi-

rilmektedir. Fesih yasağı döneminde yasağa aykırı şe-
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Barlas Consulting, Türk girişimci Okan Barlas'ın

vizyonuyla 2020 yılında Amerika’da e-ticaret

danışmanlığı ajansı olarak çalışmalarına baş-

ladı. Şirket, başta Amazon olmak üzere, eBay, Wal-

mart ve Shopify gibi dünyanın en büyük çevrim içi

pazar yerlerinde ürünlerini konumlandırmak isteyen

işletme sahipleri ile halen bu pazarda olup satışlarını

artırmak isteyen e-ticaret satıcılarına ve tedarikçilere

danışmanlık hizmeti veriyor. 

Türkiye’deki KOBİ’lere ve Türk markalarına Ameri-

ka’da satış yapmanın yolunu açma amacını taşıyan

Barlas Consulting, bu pazara girmek isteyen işletme-

lere yolculuklarında eşlik ediyor.  

Amerika’da 2019 yılında toplam 564 milyar dolar

olan e-ticaret hacminin, 2020 yılında pandeminin de

etkisiyle 780 milyar dolara yükseldiğine dikkat çeken

Barlas Consulting Kurucusu Okan Barlas, bu pazara

girmek isteyen 50’den fazla markaya danışmanlık ver-

diklerini belirtiyor. Barlas ile Türk markalarının Ame-

rika pazarına açılmalarında sağladıkları katkıyı

konuştuk.

Türkiye’den ABD’ye nasıl bir köprü oluşturuyor-
sunuz?

Barlas Consulting olarak Amerika’ya açılmak iste-

yen Türk firmalarına 360 derece hizmet sunuyoruz.

Türk markalarına 
Amerika kapısını açıyor

BARLAS CONSULTING KURUCUSU OKAN BARLAS

RÖPORTAJRÖPORTAJ RÖPORTAJE-TİCARET FD
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TOBB ve Ticaret Bakanlığı’nın yılda 100 milyar dolar ihracat yapılması hedeflenen
ülke seçtiği ABD, Türkiye’deki KOBİ’lere fırsat yaratıyor. Türkiye’nin rekabet gücü

çerçevesinde, yıllık 2,1 trilyon dolarlık ithalat hacmi bulunan ABD pazarında
KOBİ’lerin payını artırması mümkün.



Müşterilerimize Amerika pazarına giriş öncesindeki

analiz çalışmalarından şirketlerinin kurulumuna, pa-

zarda satış yapabilmek adına gereken yasal belgelerin

alınmasından çevrim içi pazar yerlerinde hesaplarının

açılmasına, ürünlerinin listelenmesinden pazarlama

aşamalarına kadar pek çok hizmet sunuyoruz. Firma

eğer üretici  değilse hedefleri 

doğrultusunda üretici bulmasında dahi yardımcı olu-

yoruz. Müşterilerimize ve üreticilerimize yönlendir-

meler yaparak hem ürün portföylerini

farklılaştırmalarına hem de satışlarını artırmalarına

katkı sağlıyoruz. Özetlemek gerekirse danışan firma-

larımıza stratejik danışmanlık sunmanın yanı sıra, hu-

kuki, finansal ve e-ticaret alanında ihtiyaç duyduğu

tüm hizmetleri tek bir noktadan alabileceği bir plat-

form görevi görüyoruz. 

KOBİ’ler bu dönemde nasıl bir performans ser-
giliyor? KOBİ’lere verdiğiniz hizmetler neler?

Birçok sektörde olduğu gibi KOBİ’ler de pandemi

döneminde bazı zorluklar yaşıyor. Ancak bu dönem

bazı fırsatları da beraberinde getiriyor. E-ticaretin ve

e-ihracatın büyümesiyle birlikte KOBİ’ler de kendile-

rine bir fırsat yaratıyor. KOBİ’ler açısından e-ticaret ve

e-ihracat alanında önemli pazarlardan biri de Ameri-

ka. TOBB ve Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye için

yılda 100 milyar dolar ihracat yapılması hedeflenen

ülke olarak seçilen ABD, Türkiye’deki KOBİ’lere fırsat

yaratıyor. Türkiye’nin rekabet gücü çerçevesinde, yıl-

lık 2,1 trilyon dolarlık ithalat hacmi bulunan ABD pa-

zarında KOBİ’lerin payını artırması mümkün.

Barlas Consulting olarak çalıştığımız KOBİ’lerin bir-

çoğu bizimle birlikte ilk kez e-ihracat pazarına giren

üretici firmalar. Bu firmalar e-ticaret ve e-ihracat pa-

zarına yeni girmelerine rağmen pazara özel ürün üre-

tebildikleri için çok hızlı adapte oldular ve büyüme

gösterdiler diyebilirim.
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Hizmet verdiğimiz markalar sadece
Black Friday ve Cyber Monday'de
yaklaşık 2 milyon dolarlık satış ger-
çekleştirdi. Birçoğu bizimle birlikte
ilk kez ABD pazarına giren müşteri-
lerimizin toplamda 10 milyon dola-
ra yakın ciro yapmasına aracılık
ettik. 
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ABD pazarı Türk şirketleri için ne gibi fırsatla
sunuyor? Hangi sektörler için gelişim imkânı gö-
rüyorsunuz?

Özellikle pandemi sonrasında Çin'den kesilen te-

darik kanallarının farklı ülkelere kaymaya başlama-

sıyla birlikte Türkiye’nin şansı çok fazla arttı.

Halihazırda ülkemizden birçok ürünün ihracatını

yaptığımız Amerika'ya, artık çok daha fazlasını su-

nabiliyoruz. Özellikle ham madde ve isçilik olarak

Türk ürünlerinin tercih edildiği bazı sektörler var.

Bunlardan biri tekstil ve özellikle bu alanda hem

ham madde hem de işçilik kalitesi bakımından De-

nizli’nin havluları uzun yıllardır tercih ediliyor. Öte

yandan ihracat anlamında baktığımızda ülkemizden

çok ciddi mermer alımı var. Geçtiğimiz yıl Türki-

ye’den Amerika’ya 320 milyon dolarlık mermer ih-

racatı gerçekleşti. 

Bunun gibi pek çok sektör için de potansiyel var

diyebiliriz. Örneğin, Çin ve Amerika arasında 29

milyar dolarlık bir mobilya ihracatı söz konusu. An-

cak Amerika’nın Çin’le yaşadığı tedarik sorunu ne-

deniyle bu sektör özelinde ülkemizin şansı çok arttı.

Biz de bu sektördeki artışı net biçimde gözlemleye-

biliyoruz. Türkiye’den ihraç edilen mobilyaların ham

madde ve üretim açısından kaliteli olması, bu ürün-

leri Amerika’da çok avantajlı ve tercih edilir hale ge-

tirdi. Özetle, yerli ve milli ürünlerimiz Amerika’da

başta Amazon olmak üzere çeşitli çevrim içi pazar

yerlerinde çok kolay satılabiliyor ve Türk markala-

rının rekabet gücü giderek artıyor.

Bu pazarda iş yapmanın kolay ve zor yanları
nedir?

E-ihracatla yurt dışına açılmak isteyen markalar,

pazara giriş esnasında bazı deneyim ve bilgi eksikliği

yaşayabiliyor. Bizim var oluş nedenimiz de onlara bu

süreçte destek olmak, bu pazara en doğru stratejiyle

girmeleri konusunda onlara danışmanlık vermek ve

rekabet gücü elde etmelerini sağlamak. Bu noktada

dikkat edilmesi gerekenleri şöyle özetleyebilirim:

Amerika pazarına girerken öncelikle piyasanın ve

rakiplerin iyi analiz edilmesi, doğru hedef kitlenin

belirlenmesi, bu pazara uygun ürünlerin ve hatta

ham maddelerin seçilmesi gerekiyor.

Ayrıca global pazarda rekabet edebilmek için fiyat

avantajı sağlamak çok kritik. Piyasa koşullarına uy-



MAYIS - HAZİRAN 2021 / FİNANS DÜNYASI 
33

gun ve doğru rakip analiziyle en efektif fiyatı belir-

lemek rekabet için çok önemli. 

E-ihracatta dikkate alınması gereken en önemli

maliyet kriterlerinden biri kargo ücretleri. Özellikle

iade süreçleriyle birlikte beklenmedik kargo maliyet-

leri ortaya çıkabiliyor. Bu noktada SEND4US gibi uç-

tan uca e-ticaret operasyon yönetimi sunan firmalar

devreye giriyor. Ürünleri Amerika’daki depolardan

çıkardıkları için hizmet verdikleri markalar, pazara

uzun yıllar önce girmiş markalarla aynı kargo ücret-

leriyle gönderim yapıyor. Öte yandan iade süreçle-

rini de yönetiyorlar.

Çevrim içi pazar yerlerinde özellikle de Ama-

zon'da hesap açılırken, Amerika’da şirketinizin ol-

ması işinizi çok kolaylaştırıyor. Bu nedenle bu

pazarda uzun vadeli iş yapmayı hedefleyen danışan

markalarımızın şirket kurmasını öneriyoruz ve bu

süreçte de onları yönlendiriyoruz.

Son olarak markaların bu süreci uzun vadeli bir

yatırım olarak görmelerini, bu pazara uzun soluklu

girmelerini öneriyoruz.

Salgın dönemi iş hacimlerinizi nasıl etkiledi?
Pandemi döneminde e-ticaretin hızla yükselişinin

yanı sıra daha önce bahsettiğim gibi bu dönemde

Çin'den kesilen tedarik kanallarının aralarında Tür-

kiye’nin de olduğu farklı ülkelere kaymaya başlama-

sıyla birlikte Türk üreticilerinin Amerika’ya ürün

satma şansı oldukça yükseldi. Bu noktada üreticiler

başta olmak üzere ticaret yapan orta ve büyük öl-

çekli firmalar gözünü Amerika gibi pazarlara dikti.

Bize gelen danışmanlık taleplerinde de yaklaşık iki

kat artış yaşandı. Kapasitemiz dahilinde gelen tüm

taleplere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hizmet ver-

diğimiz markalar sadece Black Friday ve Cyber Mon-

day'de yaklaşık 2 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Birçoğunun bizimle birlikte ilk kez pazara girdiği

müşterilerimizin toplamda 10 milyon dolara yakın

ciro yapmasına aracılık ettik.

Barlas Consulting’de kendinize ne gibi hedefler
belirliyorsunuz? 2021 yılı yatırım planlarınız ne-
dir?

Kısa vadede hedefimiz; var olan müşterilerimizin

satışlarını daha da artırmak ve bununla beraber yeni

müşterilerimize her geçen gün edindiğimiz bilgi bi-

rikimini aktararak, onları da pazarda hızlıca yer sa-

Çin'den kesilen tedarik kanallarının
Türkiye gibi farklı ülkelere kayma-
sıyla, üreticiler başta olmak üzere
ticaret yapan orta ve büyük ölçekli
firmalar gözünü Amerika gibi pa-
zarlara dikti. Bize gelen danışman-
lık taleplerinde de yaklaşık iki kat
artış yaşandı.
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hibi etmek. Uzun vadede ise Türkiye’deki üreticiler

ile Amazon’da bulunan satışçılar arasında bir tedarik

zinciri kurmayı istiyoruz. Tüm bunları yaparken ül-

kemizin ihracat hedeflerine de ciddi katkı sağlamayı

hedefliyoruz.

2021’de sektörde ne gibi gelişmeler şahit ola-
cağız? Sektörde büyüme öngörüleriniz nedir?

Amerika, pandemi sürecine her ne kadar geç tepki

veren ülkeler arasında yer alsa da aşılama konusun-

da ilkler arasında yer aldı. Yakın zamanda ciddi

oranlarda aşılama yüzdesini yakalayan Amerika, bir-

çok alanda açılmaya başladı. Bu nedenle ekonomi

hızlı bir iyileşme sürecinde. Pandemi ile artan e-ti-

caret hacmi dur durak bilmeden büyümeye devam

ediyor. 2020 yılı gibi bir sıçrama yaşanmayacak olsa

dahi büyüme oranları normal seyrin üzerinde ola-

cak. IBM’in açıkladığı veriler, müşterilerin e-ticarete

adaptasyon süreçlerini en az 5 yıl hızlandırdı. Bu ne-

denle pazar çok daha fazla büyüyecek ve dahil ol-

mak için zaman kaybetmemek gerek.

ABD dışında odaklandığınız, planladığınız pa-
zarlar var mı?

Amerika tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu

bir pazar. O nedenle hacmi dünyadaki en büyüklerin

başında geliyor. Pazar yeterince büyük olduğu için

farklı bir odağımız yok.

E-ticaret pazarı ABD’de nasıl bir görünüm ser-
giliyor?

ABD, çevrim içi pazar yerlerinin baskın olarak pa-

zar payına sahip olduğu bir ülke. Başta Amazon ol-

mak üzere bu pazar yerlerinde yer alan satıcılar

oldukça büyük satış rakamlarına ulaşabiliyorlar. Pa-

zar pandemi ile birlikte de çok büyüdü. Özellikle

öncesinde alışveriş yapmayan 65 yaş üstü kitlenin

de artık kalıcı olarak müşteri olduğunu söyleyebili-

riz. 

Çevrim içi pazar yeri danışmanlığı hizmeti ve-
rirken en çok ne gibi taleplerle karşılaşıyorsu-
nuz? Salgın dönemi müşteri taleplerinde ne gibi
değişiklikler yarattı?

Salgın dönemiyle birlikte uzun raf ömürlerine sa-

hip ve medikal ürünler tercih edilmeye başlandı.

Süreç ilerledikçe evde daha yoğun zaman geçiren

tüketiciler oyun konsolları, spor aletleri gibi ürün-

lerin yanı sıra ev ve bahçe ürünlerine de yönelmeye

başladı. Buna nazaran seyahat yasakları ve güvenlik

kaygıları yüzünden başta valiz ve çanta kategorileri

gibi ürünlerde ciddi gerileme yaşandı. Ancak talep-

lerdeki hızlı değişime e-ticaret sektöründe faaliyet

gösteren tüm işletmeler ayak uydurdu. Sektörün ta-

kip edilmesi, ihtiyaç analizlerinin yapılabilmesi ve

değişen ihtiyaçlara hızla adapte olunmasıyla birlikte

e-ticaret sektörü bu süreçle birlikte büyüdü. FD



DÖNGÜSEL
Dört buçuk milyar yaşındaki yaşlı gezegen Dünya, 7.78 milyar insanı beslemek
zorunda. Birleşmiş Milletler nüfus istatistiklerine göre bu artış hızı devam 
ederse, 2100 yılında dünya nüfusu 11 milyara ulaşacak. Dünya nüfusu artıyor
ancak doğal kaynaklar da hızla tükeniyor. 

Nüfustaki artış, küresel ısınma, çevresel sorunlar gelecek kuşaklar üzerinde
büyük tehdit unsurları. İklim krizlerinin yarattığı tahribat sadece çevresel sorun-
larla sınırlı kalmıyor. Gelinen  noktada sürdürülebilir kalkınmanın yollarını ara-
mak, yeni iş modelleri geliştirmek artık bir zorunluluk.

Bu kapsamda “al-kullan-at” şeklinde tanımlanan doğrusal ekonomik model 
yerine, atıkların kaynak olarak ele alındığı, tekrar ekonomik fayda sağlayacak
ürün ve hizmetlere dönüştüğü döngüsel ekonomi modeli yaşamsal bir öncelik
olarak son yıllarda öne çıkıyor. Geri dönüşümü, yeniden kullanımı, yenilenebilir
enerji kaynaklarına yönelmeyi temel alan, yarınlar için anahtar kavramlardan
biri olan “döngüsel ekonomi”ye yönelik atılan adımları dosya sayfalarında
masaya yatırdık.  

Sürdürülebilir kalkınma için

EKONOMİ



Sanayi devriminden sonra dünyamız üzerinde

sosyal, ekonomik ve teknolojik birçok gelişmeler

yaşanırken bir yandan da hızlı nüfus artışı ve

kentleşme üretim ve tüketim faaliyetlerinin artmasına

ve çevre üzerinde baskıların ortaya çıkmasına neden

olmuştur. 

Sanayileşmeyle birlikte artan kitlesel üretim berabe-

rinde atıkların artmasına ve kaynakların tükenmesine

yol açmıştır. Daha fazla tüketime dayalı yaşam tarzla-

rımız “Al-kullan-at” anlayışını hakim hale getirmiştir.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte mevcut lineer ekono-

mi modeli, ham madde kaynaklarımız ve çevre üzerin-

de geri dönüşü mümkün olmayan olumsuz sonuçların

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Doğal kaynakların

aşırı tüketilmesi, iklim değişikliği, çevre sorunları ve

oluşan atık miktarının çok fazla olması lineer ekonomi

modelinin  en önemli çıkmazları olarak karşımıza çık-

mıştır. Artan nüfus ve ham madde kaynakları üzerin-

deki talep bu modeli sürdürülemez kılmıştır. Yapılan

çalışmalarda; toplam küresel tüketimin dünyamızın

kendini yenileme kapasitesini şimdiden yüzde 50 ora-

nında aştığını göstermektedir. 

Lineer ekonomi modelinde yaşanan bu sorunlar tüm

dünyada ham madde ve kaynak korunması ile yenile-

nebilir enerji kullanımlarını esas alan yeni bir ekono-

mik model arayışlarını zorunlu hale getirmiştir. Lineer

ekonomi modeline bir alternatif olarak karşımıza çıkan

döngüsel ekonomi sıfır atık yönetiminin yanı sıra kay-

döngüsel ekonomi ve
sürdürülebilir kalkınma
Sıfır Atık uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla birlikte yıllık 20 milyar TL’lik bir 

ekonomik kazanç hedefleniyor. Ayrıca, toplanan atıkların işlenmesi, geri kazanılması
sonucu sanayimizde ve hizmet alanlarında gerçekleşecek yatırımlarla ciddi anlamda

istihdam oluşması, 2023 yılına kadar bu alanda 100 bin kişiye doğrudan 
istihdam sağlanması öngörülüyor. 
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Çevre Yönetİmİ Genel müdürlüğü Sıfır Atık ve Atık İşleme dAİre BAşkAnı 
SAdİYe BİlGİÇ kArABulut 
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nakların verimli ve etkin yönetimini ifade etmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilecek bir

model olan döngüsel ekonomi yaklaşımında atık mad-

delerin geri dönüştürülerek ekonomiye yeniden kazan-

dırılması esas alınır. Lineer ekonomide atık olarak

tanımlanan madde döngüsel ekonomide önemli bir

ham madde kaynağına dönüştürülerek atık oluşumu-

nun önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultu-

sunda döngüsel ekonomide atık yönetimi ve sıfır atık

yaklaşımları ön plana çıkmaktadır. Döngüsel ekonomi

yaklaşımı içinde yer alan sıfır atık yönetiminin amaç-

ları sürdürülebilir kalkınmanın amaçları içindedir.

AB üyesi ülkelerde üretim, tüketim, atık yönetimi,

ikincil ham madde ve atık mevzuatının yeniden düzen-

lenmesine ilişkin döngüyü kapsayan tüm önerilerin dâ-

hil olduğu Döngüsel Ekonomi Eylem Planı 2015

yılında Avrupa Komisyonu’na sunulmuş ve 2018 yılın-

da kabul edilmiştir. Daha sonra 2020 yılında daha kap-

samlı olan yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kabul

edilmiştir.

Sıfır Atık Projesi

Bakanlığımızca sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çer-

çevesinde, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye

ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için 2017 yılında Sa-

yın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde

“Sıfır Atık Projesi" başlatılmıştır. 

Sıfır Atık Projesinin başladığı 2017 yılından itibaren

ülke genelinde 17 milyon ton değerlendirilebilir atık

toplanmıştır. Toplanan atıklardan; 17 milyar TL eko-

nomik kazanç sağlanmış, 315 Milyon kwh enerji tasar-

rufu, 345 milyon  m³ su tasarrufu, 41 milyon  m³

depolama alanından, 2 milyar ton sera gazı salımı, 209

milyon ağaç kurtarılmış, 50 milyon varil petrol, 397

milyon ton hammadde tasarruf edilmiştir. Sıfır atık

projesi başladığında yüzde 13 olan geri kazanım oranı

yüzde 19’a çıkarılmıştır. Sıfır Atık Projesi’nin ülke ça-

pına yayılması ile birlikte, 2023 yılına kadar geri ka-

zanım oranının en az yüzde 35’e çıkarılmasını

öngörmekteyiz.

Sıfır atık projesi kapsamında sıfır atık yönetim siste-

minin kurulmasına ilişkin genel ilkelerin ve uygulama

esaslarının belirlenmesini sağlayarak sıfır atık yaklaşı-

mının ülke genelinde benimsenmesi, uygulanması ve

yaygınlaştırılması amacıyla Sıfır Atık Yönetmeliği Ba-

kanlığımızca hazırlanmış ve 12.07.2019 tarihli ve

30829 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe

girmiştir. 

Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde sıfır atık yönetim

sistemini kuran bina ve yerleşkelere ve mahalli idare-

lere Bakanlıkça 12 Ocak 2020 itibarıyla “Temel Seviye

Sıfır Atık Belgesi” verilmeye başlanmıştır. 

Sıfır atık yönetim sisteminin; idari, mali ve teknik

unsurları açısından tasarım ve planlama kriterlerini,

değerlendirme unsurları ve uygulama esaslarını belir-

lemek; sistemin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yaygın-

laştırılmasına yönelik çalışmaları düzenlemek,

sektörlere yol göstermek, rehber oluşturmak amacıyla

hedef kitlelere yönelik 11 adet sıfır atık uygulama kı-

lavuzu hazırlanmıştır. Kılavuzlar: Belediye Kılavuzu;

Sıfır Atık Projesi’nin başladığı 2017

yılından itibaren ülke genelinde 

17 milyon ton değerlendirilebilir

atık toplandı. Toplanan atıklardan;

17 milyar TL ekonomik kazanç 

sağlandı.
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Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Tesisleri Kılavuzu;

Havalimanı, Terminal Kılavuzu; AVM, İş Merkezi, Ticari

İşletme Ve Plaza Kılavuzu; Eğitim Kurumu Ve Yurtlar

Kılavuzu; Sağlık Kuruluşları Kılavuzu; Turizm Tesisleri

Kılavuzu; Kırsal Yerler Kılavuzu; Kurum Kuruluş Kıla-

vuzu; Hane Ve Site Kılavuzu  ve Sıfır Atık Mavi’dir.

Sıfır atık yönetim yaklaşımının tüm Türkiye’de yay-

gınlaştırılmasında başarının sağlanması için toplumsal

farkındalık düzeyinin artırılması oldukça önemlidir. Bu

nedenle Bakanlığımızca eğitim kurumlarımız başta ol-

mak üzere toplumun birçok kesimine, işletmelere ve

kamu kurumlarına yönelik olarak eğitim ve farkındalık

çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu-

güne kadar 11 milyon 700 bin kişiye eğitim verilmiş 87

bin 614 kurum/kuruluş hizmet binasında sıfır atık sis-

temine geçilmiştir. 

Sıfır Atık projesinin; çevresel, ekonomik sosyal açıdan

önemli etkileri olacaktır. Uygulamanın yaygınlaştırılma-

sıyla birlikte yıllık 20 milyar TL’lik bir ekonomik kazanç

hedeflenmektedir. Ayrıca, toplanan atıkların işlenmesi,

geri kazanılması sonucu sanayimizde ve hizmet alan-

larında gerçekleşecek yatırımlarla ciddi anlamda istih-

dam oluşması ve 2023 yılına kadar bu alanda 100 bin

kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını öngörülmekte-

dir.

Döngüselliğin artırılmasına yönelik adımlar

Sıfır Atık Projesi ile döngüsel ekonomi modeline uy-

gun olarak kaynakların verimli kullanılması, atıkların

kaynağında ayrı toplanması, atık oluşumunun azaltıl-

ması, depolama sahalarına giden atık miktarının azal-

tılması, çevresel kirliliği giderilirken bir yandan da atık-

ların ham madde ve yakıt olarak kullanılmasıyla eko-

nomiye katma değer sağlanmasını amaçlıyoruz. 

Bu kapsamda ülkemizde çimento, kireç, seramik ve

demir-çelik fabrikaları gibi tesislerde üretimde kullanı-

lan kil, kalker, alçı, puzolan ve demir gibi doğal kay-

naklara ikame olarak maden atıkları, döküm kumu,

inorganik arıtma çamurları, kömür külü, cüruf gibi atık-

ların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu şekilde al-

ternatif ham madde olarak kullanılan atık miktarı 2020

yılında 3.3 milyon tona ulaşmıştır.

Atıkların ham madde olarak kullanılmasıyla maden-

lerimiz ve yeraltı zenginliklerimiz daha az kullanılarak

madencilik faaliyetleri sonucu oluşan doğal tahribat 

azaltılmakta ve ayrıca atıkların maddesel geri kazanımı

sağlanarak döngüsel ekonomi yaklaşımının en temel

gerekliliklerinden biri yerine getirilmektedir. 

Diğer yandan çimento fabrikalarında kömüre ikame

yakıt kaynağı olarak 2020 yılında 1.22 milyon ton atık

kullanılmıştır. Bu şekilde yurt dışından tedarik edilen

petrokoktan yaklaşık 700 bin ton tasarruf edilmiş ve fo-

sil yakıtlardan kaynaklı 1.9 milyon ton CO2’in salımı

engellenmiştir.

Atıkların depolanarak bertaraf edilmesi yerine ham

madde ve enerji kaynağı olarak kullanımıyla iki yönlü

bir ekonomik fayda oluşmuştur.

Uluslararası ölçekte benimsenen döngüsel ekonomi

yaklaşımının temeli atıkların kaynak olarak kullanılma-

sı ve bu şekilde doğadan daha az ham madde temin

edilmesi, doğal kaynakların daha kontrollü kullanımı,

daha az ham madde ithal edilmesi, üretim süreçleri so-

nucu ortaya çıkan atıkların ise depolama, yakma gibi

yöntemlerle bertaraf edilmesi yerine atıklardan ekono-

mik bir fayda sağlanmasıdır. 

Döngüsel ekonomiye geçiş ve atık üretiminin azaltıl-

ması ülkemizin sürdürülebilir, düşük karbon, kaynak

verimliliği ve rekabet edebilir ekonomisinin gelişmesine

yönelik çabalarına önemli katkılar sunacaktır. Bu geçiş

ekonomimizin dönüşümü adına önemli bir adım aynı

zamanda ülkemiz için yeni, sürdürülebilir ve rekabetçi

olanakların ortaya çıkması adına da bir fırsattır. 

Döngüsel ekonomi, işletmeleri kaynakların azalması

ve değişken fiyatlara karşı koruyacak ülkemizin rekabet

gücünü artırarak, yeni iş fırsatları ve inovatif, daha ve-

rimli üretim ve tüketim modellerinin ortaya çıkmasına

yardımcı olacaktır.
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Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin

Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan İş

Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

(SKD Türkiye), 2004’te 13 özel sektör temsilcisinin ön-

cülüğünde faaliyete geçti. Ekonomik büyümenin ve

toplumsal refahın, kaynakların sürdürülebilir yönetimi

ile artırılmasına dayanan sürdürülebilir kalkınma yak-

laşımına sahip SKD Türkiye, politika gelişimine katkıda

bulunmak, iş dünyasının rekabetçiliğini artırmak mis-

yonuyla çalışmalarını sürdürüyor. 

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar

Edin  ile döngüsel ekonomiyi ve finans sektörü özelinde

yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. 

Döngüsel ekonomiyi nasıl tanımlıyorsunuz? Tür-
kiye gibi kaynakları sınırlı bir ülkede yaratacağı fay-
da ne olacaktır?

İnsan hayatı doğal kaynaklara bağlı. Bu kaynaklar ise

sınırlı. Dolayısıyla gelecek kuşakların varlığı tehlikeye

atılmayacak şekilde kaynak yönetimi yaparak kalkınma

sağlanması çok kritik bir konu. Bu kavrama uzak ku-

rumlar uzun vadede kaynaklarının tamamen tükenmesi

ve dolayısıyla varlıklarını devam ettirememe riskiyle

karşı karşıya kalacaklar.

Çalışmalar net bir şekilde özetliyor ki iklim riski artık

iş riski demek. Dolayısıyla küresel pazarda rekabet ede-

bilmek için çevresel, sosyal ve yönetişim risklerini doğ-

Sürdürülebilir kalkınma
finans sektörüne daha
fazla entegre edilmeli

Avrupa Merkez Bankası’nın kararına göre; bankaların iklimle ilgili ve çevresel risklerine
ilişkin verileri kamuya açıklamaları ve bu tür riskleri, risk çerçevelerine açıkça dahil

etmeleri gerekecek. Bu da demek oluyor ki; finans sektörü içerisinde Avrupa merkezli
bir bankayla iş birliği yapabilmek için onların regülasyonlarına uyulması lazım olacak. 
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ru yönetmemiz gerekiyor.

Hepimizin gözlemlediği gibi, artık al-kullan-at dedi-

ğimiz lineer ekonomik model yerine, atıkların kaynak

olarak ele alındığı, tekrar ekonomik bir fayda getirecek

ürün veya hizmetlere dönüştürüldüğü döngüsel ekono-

mi iş modelleri geliştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya baş-

landı. 2050’de Avrupa Birliği kapsamında karbon nötr

olmayı hedefleyen Yeşil Mutabakatı’nda da en önemli

başlıklardan biri döngüsel ekonomi oldu.  Öyle ki, yal-

nızca bu konu özelinde ek bir aksiyon planı paylaşıldı. 

Yapılan bir araştırmaya göre, döngüsel ekonomiye

geçiş ile 2030’a kadar AB’nin gayrı safi yurtiçi hasıla-

sında mevcut projeksiyonlara ek olarak %0,5’lik bir ar-

tış getirebileceği ve 700 bin kişi için yeni istihdam fırsatı

sunacağını söyleniyor. 

Başka bir çalışma ise, Avrupa’nın kaynak verimliliğini

2030’a kadar yüzde 3 artabileceğini söylüyor. Bu artış,

sayısal olarak yıllık neredeyse 600 milyar Euro’luk ma-

liyet tasarrufu ve 1,8 trilyon Euro’luk ekonomik fayda

anlamına geliyor. 

Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi beraberinde mu-

azzam fırsatlar getirecek olan bu yaklaşım, şu an içinde

bulunduğumuz olağanüstü düzeni de göz önünde bu-

lundurduğumuzda daha da kıymetli bir hal alıyor. Dön-

güsel ekonomi odaklı iş modelleri, şirketlerin, uzun

vadede iklim, ekosistem ve kaynak risklerini minimize

ettiği için, daha başarılı olma avantajı sunuyor.

Döngüsel ekonomi “atık” kavramını ortadan kaldıran

bir yaklaşım. Ülkemizde de döngüsel ekonominin yük-

selmesi için çok uygun bir ortam var. Ham madde ve

enerji başta olmak üzere dışa bağımlı bir endüstrimiz

olduğu göz önüne alınınca, başka bir endüstrinin atık-

larını girdi olarak kullanmak, dışa bağımlılığı azaltmak

için çok önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Dön-

güsel ekonomi hem ham madde maliyetinden, hem de

enerji maliyetlerinden tasarruf etmemizi sağlıyor.

Yurt dışı örneklerinde döngüsel ekonomi konu-
sunda ne gibi gelişmeler yaşanıyor?

Hepimizin yakından bildiği gibi AB ekonomisinin sür-

dürülebilir kılınması için verilen taahhütler, Paris İklim

Anlaşması’nın ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın kalbini

oluşturuyor.

AB ile tüm ikili anlaşmalarda Paris Anlaşması’na

uyum ön koşul olarak kabul edilmeye başlandı. Örne-

ğin, AB’nin nisan ayında Meksika ile imzaladığı ticaret

anlaşmasının şartlarından biri de Paris Anlaşması’nın

daha etkin uygulanması. Bu, uluslararası ticarette yeşil

hedefleri olan ülkelerin bir adım önde olacağı anlamına

geliyor. 

Yeşil Mutabakat, AB içindeki tüm iş modellerinde

köklü bir dönüşüm hedefliyor, bu dönüşümün finans-

manı için de 150 milyar Euro’nun üzerinde kaynak ay-

rılıyor.

Ayrıca, AB ülkelerindeki şirketlerin bu maliyetli dö-

nüşümü geçirirken rekabet avantajlarını kaybetmeme-

leri için “Sınırda Karbon Düzenlemesi” gibi AB dışındaki

oyunculara yönelik uygulamalar da planlanıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, dön-
güsel ekonomiye geçiş ile 2030’a
kadar AB’nin gayrı safi yurtiçi hası-
lasında mevcut projeksiyonlara ek
olarak %0,5’lik bir artış getirebile-
cek ve 700 bin kişi için yeni istih-
dam fırsatı sunacak. 
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AB, bu politika girişimi ile doğaya karşı değil, doğayla

birlikte çalışmanın hem kamu hem de özel sektör nez-

dinde bir mecburiyet olduğunun altını çizmiş oluyor.

AB, Türkiye’nin en önemli dış ticaret ortağı. İhracatı-

mızın yüzde 50’si AB ülkelerine yapılıyor. Dolayısıyla

AB Yeşil Mutabakat kapsamında kurulacak yeni düzen

Türkiye – AB Ticari ilişkilerinde de belirleyici rol oyna-

yacak.  Döngüsel ekonomi bir kavram olarak son 20-

30 yıldır gündemde. Ancak son yıllarda döngüsel

ekonomi ile ilgili hedef belirleyen ve taahhüt veren bir-

çok ülke olduğunu görüyoruz. 

Bu konuda en önde ilerleme kat eden ülkelerden bi-

risi Hollanda, tüm dünyada döngüsellik oranı yüzde 8,6

iken, Hollanda yüzde 24,5 oranında döngüsel.

Hollanda küçük ama etkili çalışan bir ülke; ülkenin

verimliliği, atık kaynak kullanımından anlaşılabilir. Bu

yüksek verimlilik oranı, kapsamlı hükümet politikası,

teknolojik yenilikler ve malzeme verimliliğini 

artırmaya, kullanımı yaygınlaştırmaya ve yoğunlaştır-

maya,  kullanım ömrü sonunda geri kazanım ve yeni-

den kullanma olanaklarını sağlamaya yönelik

yatırımlarla açıklanabilir. Bu oranlar, Hollanda döngü-

sellik oranının küresel yüzde  8.6 oranından neden

önemli ölçüde daha yüksek olduğunu açıklayabilir. Kı-

saca, oluşan atığın farklı yollarla yeniden kullanılması

ve ekonomiye kazandırılması Hollanda’nın döngüsellik

oranını destekliyor.

Döngüsel ekonomiye geçiş ile ilgili Avrupa’dan çar-

pıcı bir örnek vermek isterim. Renault geçtiğimiz aylar-

da Paris yakınlarındaki fabrikasını kapatıp bu fabrikayı

döngüsel ekonomi prensiplerine uygun olarak dönüş-

türeceğini açıkladı. Bu Avrupa’da bir ilk olacak. Fabri-

kada artık yeni araç üretilmeyecek; ama 2. el araçlar

yenilenerek yeniden kullanılır hale getirilecek; hurda

araçlar geri dönüştürülecek; ayrıca elektrikli araçlarda-

ki piller de yeniden kullanılabilecek. Renault, fabrika-

sındaki bu dönüşüm ile start-uplara ve yeni ortaklıklara

açık bir endüstriyel ekosistem yaratmayı da hedefliyor.

Böylece Avrupa’nın 2050 sıfır karbon hedefi doğrultu-

sunda, 2030’a kadar kendi alanlarında  karbon etkisini

de dengeleyebilecek.

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu üyelerinden

Laska ise döngüsel ekonomi anlayışı ile atık lastikleri

dönüştürerek onlardan temel iki ürün elde ediyor: kar-

bon siyahı ve yenilenebilir yakıt. Üretimlerinde, gele-

neksel üretim yöntemleriyle fosil yakıtlardan elde

edilen bu iki ürünü atık lastikleri değerlendirerek elde

ediyorlar. Bu sayede fosil yakıt kullanımının kirli ve ma-
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liyetli sonuçlarının önüne geçiyorlar.

Biz SKD Türkiye olarak çok uzun yıllardır iş yapış bi-

çimlerinin değişmesi gerektiğini savunuyoruz. Özellikle

de Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde döngüsel

ekonomi bu açıdan çok çok büyük bir önem kazanıyor

ve ekonominin güçlenmesi adına büyük bir potansiyel

taşıyor.

Bu yılın başında yürürlüğe giren ve 2050’de Avrupa

Birliği kapsamında karbon nötr olmayı hedefleyen Av-

rupa Yeşil Düzen anlaşmasında da en önemli başlıklar-

dan biri döngüsel ekonomi oldu. 

Döngüsel ekonomi odaklı iş modelleri, şirketlerin,

uzun vadede iklim, ekosistem ve kaynak risklerini mi-

nimize ettiği için, daha başarılı olma avantajı sunuyor.

Dolayısıyla lineer ekonomi modelinden uzaklaşıp dön-

güsel ekonomi iş modellerinin geliştirilmesi ve yaygın-

laştırılması gerekiyor. Çünkü eğer lineer ekonomik

model ile devam edersek 2030 yılına geldiğimizde sı-

nırlı doğal kaynaklarla ilgili arz talep arasında 8 milyar

tonluk bir açık meydana gelecek. Bu 2030 yılına kadar

4,5 trilyon dolarlık bir büyüme kaybı demek ve bu ra-

kam 2050 yılına geldiğimizde 25 trilyon dolara doğru

ilerleyecektir.

Başka bir deyişle, eğer döngüsel ekonomi lineer eko-

nominin yerini alırsa ve büyüme kısıtlı kaynaklardan

bağımsız hale gelirse o zaman 2030 yılına kadar 4,5

trilyon dolarlık ek bir ekonomik fayda sağlamış olaca-

ğız. Döngüsel ekonomi hem çevresel, hem sosyal hem

de ekonomik anlamda iyileşmeyi vadediyor diyebiliriz.

Sürdürülebilir kalkınma için sektörler ve şirketle-
rin Yeşil Mutabakat’a hazırlık için yapılan çalışma-
ları nasıl değerlendiriyorsunuz? Finans sektörü
özelinde neler yaşanıyor?

Artık birçok hükümet, uluslararası kuruluş ve şirket-

ler, ekonomik kurtarma paketlerinin içerisine yeşili ve

sürdürülebilir kalkınma unsurlarını dahil etmeye baş-

ladı. Bu eğilim ve özellikle batıda olan gelişmeler aslın-

da şirketlere sürdürülebilirlik kriterlerini dikkate

almaları için yönlendirilen bir çağrı niteliğinde. Burada

pasta çok büyüyecek. Finans sektörünün sürdürülebi-

lirlik üzerine politikalarını sıkılaştırdığını görüyoruz. Bu

politikalar kapsamındaki gelişmelerden örnek vermek

gerekirse; 

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), tüm Avrupa ban-

kaları üzerinde bağlayıcı etkisi bulunan bir kararına gö-

re; ECB, bankaların iklimle ilgili ve çevresel risklerine

ilişkin verileri kamuya açıklamaları ve bu tür riskleri,

risk çerçevelerine açıkça dahil etmeleri gerekecek. Bu

da demek oluyor ki; finans sektörü içerisinde Avrupa

merkezli bir bankayla iş birliği yapabilmek için onların

regülasyonlarına uygun olmak gerekecek. 

Pandeminin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok şirket;

gelirlerin yalnızca yeşil ve sosyal projelerin finansmanı

için veya refinansmanı için kullanılabildiği sürdürüle-

bilir tahvillere ve olumlu sosyal sonuçları olan yeni veya

mevcut projeler için fon sağlayan gelir tahvillerinin kul-

lanılmasını sağlayan sosyal tahvillere yöneldi. Özellikle

pandeminin pik yaptığı nisan-mayıs aylarında, Covid

Bond denen yeni tahvil türlerini duymaya başlamıştık.

Tahvil seçeneklerine alternatif olarak yatırımcılar sür-

dürülebilirlik kriterlerine uygun kredilerin de peşinden

gitmeye başladı. Sürdürülebilirlikle bağlantılı krediler

bu noktada güzel bir alternatif oluşturuyor. Çünkü bu

kredilerde kaynak genel havuza kullandırılıyor. Sürdü-

rülebilirlikle bağlantılı krediler özellikle geçen yıldan

bu yana yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarıyor.

Yine pandemiyle birlikte sorumlu bankacılık prensip-

lerinin de etkilerini görüyoruz. Sürdürülebilir borçlan-

ma piyasasında kuşkusuz en önemli itici güçlerden biri

küresel finansman ihtiyacının 3’te ikisini sağlayan ban-

kacılık sektörü.

Yeşil Mutabakat, AB içindeki tüm iş
modellerinde köklü bir dönüşüm
hedefliyor, bu dönüşümün finans-
manı için de 150 milyar Euro’nun
üzerinde kaynak ayrılıyor.
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Geçen yıl bankacılık sektöründe belki de son 30 yılın

en önemli gelişmelerinden biri kaydedildi. Bankacılığın

nasıl sürdürülebilir şekilde yapılacağına ilişkin kurallar

seti Birleşmiş Milletler tarafından yayınlandı. Bir an-

lamda, sürdürülebilirliğin “Basel”i olarak düşünebilir-

siniz. 

Birleşmiş Milletler’in Finans İnisiyatifi, 2019 yılında,

Türkiye’den Garanti BBVA dahil, tüm dünyadan 30

bankayı Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ adını verdiği

bu kuralları yazmaya davet etti. Bu son derece güzel

bir gelişme ancak küresel anlamdaki gelişmelere baka-

rak, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmayı finans sektö-

rünün içerisine daha da fazla entegre etmemiz

gerektiğini düşünüyorum. 

Şu anda AB’de döngüsel ekonomiye teşvik kapsamın-

da bazı hibe programlarını hayata geçiriyor. Bunlardan

bir tanesi olan Ufuk 2020 Avrupa Yeşil Mutabakat çağ-

rısı başvuruları Ocak 2021’de sonlandı.

Dünyanın en büyük bütçeli sivil AR-GE ve yenilik

programlarından Avrupa Birliği Çerçeve Programları

kapsamında yürütülen Ufuk2020 Programı'nın son çağ-

rısı şimdiye kadarki en büyük bütçeye sahip. Ufuk2020

Yeşil Mutabakat ile AB’nin 2019 tarihinde yayınladığı

Yeşil Mutabakat strateji belgesinin desteklenmesi amaç-

landı. Bu belge ile uyumlu olacak şekilde modern, kay-

nak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye dönüşüm için

AR-GE ve yenilik temelli büyüme yaklaşımının destek-

lenmesi amacıyla yaklaşık 1 milyar Euro’luk fon, Tür-

kiye’nin de dahil olduğu üye ülkelerin kullanımına

sunuldu.

Ellen MacArthur Vakfı'nın raporuna göre döngüsel

ekonominin finansmanına ilişkin kaynak oluşturulma-

sında son 18 ayda önemli bir artış görüldü. Son 3 yılda

200’ün üzerinde şirketin döngüsel ekonomi taahhütle-

rine sahip çıktığı belirtiliyor.

2017 yılına kadar böyle bir fon bulunmazken,  2020

yılının ortalarına doğru 10 adet halka açık sermaye fo-

nu kısmen veya tamamen döngüsel ekonomiye odak-

lanmak üzere önde gelen finans kuruluşları (Credit

Suisse, BlackRock, Goldman Sachs vs.) tarafından sağ-

lanmaya başladı. Son 18 ayda, döngüsel ekonomi faa-

liyetlerini finanse etmek adına en az 10 kurumsal fon

Barclays desteğiyle yayınlandı (BNP Paribas, ING, Mor-

gan Stanley vb.)

2016’dan bu yana özel sektörde döngüsel ekonomi

faaliyetlerine yatırım 10 kat arttı. Aynı yükselişi banka

kredilerinde de görüyoruz. Morgan Stanley Avrupa Ya-

tırım Bankası iş birliği ve Avrupa’nın önde gelen beş

bankası ile Plastik Atık Kirliliğine çözüm amacıyla 10

milyon Euroluk bir fonu döngüsel ekonomi alanına ya-

tırım olarak sundu. 

Sürdürülebilir Finansman için AB Taksonomisi yürür-

lüğe girdi. Haziran 2020’de yürürlüğe giren AB Takso-

nomisi çevresel açıdan sürdürülebilir yatırımların

tanımlandığı bir sözlük niteliğinde. Özellikle yatırımcı-

lar ve finans kuruluşları için oldukça önemli olan bu

doküman, sürdürülebilir finans başlığı altında yapılan

finansmanların içeriğini bir standarda oturtmayı hedef-

liyor. Bunun yanı sıra taksonomi kapsamında finans ku-

ruluşlarının bu tanımlamalar doğrultusunda halka açık

raporlamalar yapması da zorunlu hale getiriliyor. 

İş dünyasını nasıl etkileyecek?
Yeşil Mutabakat, iş dünyasının döngüsel ekonomiye

geçişi konusunda çok önemli bir itici güç. Özellikle ül-

kemiz açısından konuyu ele alırsak, Türkiye ile AB ara-

sındaki diplomatik ilişkilerde sorunlar olsa da, ticari

ilişkiler artmaya devam ediyor. Türkiye’nin ihracatında

AB ülkelerinin payı yüzde 50. Bu sebeple döngüsel eko-

nomiye uyum bizim de acilen gündemimize daha fazla

almamız gereken bir konu. Şu anda Türkiye AB Yeşil

Mutabakatına uyum için daha somut adımlar atmaya

başladı. 

Ticaret Bakanlığı, 18 Kasım’da AB Yeşil Mutabakat

Eylem Planını yayınladı. Bu kapsamda ele alınacak ko-
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nular arasında döngüsel ekonomi de var. Döngüsel eko-

nomiye adaptasyon sürecinin başlatılması, geliştirilmesi

için çalışmalar yürütülmesi ve mevzuat uyumunun sağ-

lanması eylem planın bir parçası olarak ele alınacak.

Bu doğrultuda 2021 ve 2024 yılları arasını kapsayan 4

yıllık bir plan gündeme getirildi.

Öncelikle kaynak verimliliği araştırmaları, atık sula-

rın yeniden kullanımı, eko-tasarım ve enerji etiketleme-

si mevzuatlarına uyum çerçevesinde çalışmalar

yürütülmesi, 2022 yılında ise Türkiye’nin döngüsel eko-

nomi eylem planının açıklanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz 23 Şubat’ta SKD Türkiye olarak düzenle-

diğimiz VII. Sürdürülebilir Finans Forumu’nda açılış ko-

nuşması yapan BDDK Başkanı Sayın Mehmet Ali

Akben, Türkiye’de de bir taksonomi çalışmasını başlat-

tıklarını belirtti.

Bu gelişmelerin yanı sıra uluslararası şirketlerin bir-

biri ardına karbon nötr hedeflerini açıklamaya başla-

dıklarını görüyoruz. Örneğin Apple ve Siemens, 2030’a

kadar tedarik zincirinde ve ürünlerinde yüzde 100 kar-

bon nötr olma taahhüdünde bulundu. Unilever, 2039

itibarıyla net sıfır emisyona ulaşma taahhüdü verdi.

Procter and Gamble da 2030 yılına kadar, sera gazı

emisyonlarını yüzde 50 azaltıp, tüm üretim tesisleri için

yüzde 100 yenilenebilir elektrik satın alacağını açıkla-

dı.

Keza, ülkemizde de benzer hedefler koyan firmalar

var. Örneğin, SKD Türkiye üyelerimizden, Turkcell

2050, Vodafone 2040, Abdi İbrahim 2030 yılında kar-

bon nötr olma hedeflerini açıkladılar.

Biz de İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

olarak 16 yıldır iş dünyasına bu yolda rehberlik ediyo-

ruz, bu konuda her türlü iş birliğine açığız. 

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu nedir? Neyi
amaçlıyor? Platformun çalışmaları hakkında bilgi
verir misiniz?

2016 yılından bu yana EBRD iş birliği ile hayata ge-

çirdiğimiz Türkiye Materials Marketplace projesi kap-

samında gerçekleştirdiğimiz döngüsel ekonomi

çalışmalarını Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu

(TDEP) adını verdiğimiz bir çatı altında birleştirdik.

Platform’un etkin bir şekilde kullanılması ve iş dünya-

sına katkı sağlaması için yoğun çaba sarf ediyoruz.

TDEP, üyesi olan firmalara teknik destek vermeyi,

projelerin tekno-ekonomik fizibilitelerini değerlendire-

rek onları geliştirmeyi, böylece yeşil yatırımları artır-

manın yolunu açmayı ve Türkiye'deki en iyi

uygulamaların görülebilir olmasını amaçlıyor. 

TDEP sektörler ve şirketler arasındaki iş birliğini ko-

laylaştırıyor. Şu anda 24 farklı sektörden 162 üyesi bu-

lunuyor. Çeşitli döngüsel uygulamaları, eğitim ve

destekleri hayata geçiren TDEP, Türkiye'nin kâr amacı

gütmeyen tek çevrimiçi endüstriyel malzeme değişim

platformu olan Türkiye Materials Marketplace'e (TMM)

de ev sahipliği yapıyor. 

TDEP aynı zamanda teknik destek ve uzmanlık sağ-

lıyor. Platform, 110'dan fazla sektörel uzman ve danış-

mandan oluşan bir havuz aracılığıyla şirketlerin

malzemeleri yeniden en iyi şekilde kullanabilmelerine

ve israfı önlemelerine destek olmak için teknik destek

ve uzmanlık da sağlıyor.

Bugüne kadar toplamda 600 bin Euro’luk bir bütçey-

le yaklaşık 30 şirket teknik destek için hibeden fayda-

landı. 2021 başında seçilen 8 firma da toplam 200 bin

Euro’luk teknik destekten faydalanmak üzere projelere

başladı. Ayrıca platformda gerçekleştirilen işlemler sa-

yesinde 1 milyon 250 bin Euro değere karşılık gelen 10

bin tonun üzerinde malzemenin geri kazanılması sağ-

landı. 

Döngüsel ekonomi lineer ekonomi-
nin yerini alırsa ve büyüme kısıtlı
kaynaklardan bağımsız hale gelirse
o zaman 2030 yılına kadar 4,5 tril-
yon dolarlık ek bir ekonomik fayda
sağlamış olacağız.
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İmalat sanayinin en genç ve en hızlı büyüyen dalla-

rından biri olan plastik sektörü, yaklaşık 6 bin 500

şirket ile Türkiye ekonomisine yılda ortalama 35

milyar dolar üretim değeri, 300 bin kişilik istihdam, 14

milyar dolar katma değer, 12 milyar doların üzerinde

dolaylı ve dolaysız ihracat sağlıyor.  Bu üretim değe-

riyle gayri safi milli hasıladan yüzde 3-4 pay alırken,

ülkenin en büyük 10 ihracatçı sektörü içinde yer alıyor.

Plastik, kimya sektör ihracatında yüzde 35 payla birin-

ci alt sektör grubu oluşturuyor. 

Bu genel tablo içerisinde plastik sektörünü ve dön-

güsel ekonomiye geçiş sürecini değerlendiren Türk

Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vak-

fı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, “Sektörde yüksek

teknoloji ürünlerine geçmek ve katma değer artışı sağ-

lamak için teknoloji ve AR-GE yatırımlarına ihtiyaç du-

yulduğundan, sektöre yönelik teşvik olanakları

yenilenmeli.” diyor. 

Üzerinde spekülasyonlar yapılsa da ekonomiye
katkısı büyük olan plastik sektöründe sürdürülebi-
lir büyüme nasıl sağlanır?

Plastik sektöründe sürdürülebilir büyümenin sağlan-

ması için; sektör, ihtiyacının sadece yüzde 15’inin yerli

üretimle karşılanmasına rağmen, yerli üretimin korun-

ması amacıyla daha ekonomik fiyatlarla ham madde

Verimli atıktan enerji
üretimi, enerji stratejisine

dahil edilmeli 
Sürdürülebilir şekilde geri dönüştürülemeyen plastikleri ikincil bir enerji kaynağı olarak

kullanmak, enerji kaynaklarını çeşitlendiriyor, enerji güvenliğini geliştiriyor ve fosil
yakıttan tasarruf sağlayarak iklim değişikliğini hafifletmeye yardımcı oluyor. Ülkemizde

ise atıktan enerji oluşumu henüz yolun başında.
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temin olanaklarından, ithalata vergiler konularak mah-

rum ediliyor. Bu durum yerli ham madde üreticisinin

korunması adına, sektörün küresel piyasalarda reka-

betçi ihracat olanaklarını azaltıyor. Yerli üretici, ham

madde ithalatına vergiler konulması yerine, üretim ve

yatırım maliyetlerini azaltacak teşvikler uygulanarak

korunmalı.

Geri dönüşüm endüstrisi güçlendirilmeli, önündeki

engeller kaldırılmalı ve bu konudaki mevzuat değişlik-

leri hızlıca yapılmalı.

Sektör, kaliteden ödün vermeden global pazarlarda

rekabetçi üretim ve ihracat olanaklarını artırması için

Avrupa standartlarında ve çevreye uyumlu üretim yap-

malı. 

Değişime uyum sağlamak için AR-GE ve ÜR-GE’ye

önem verilirken, müşteri memnuniyeti odaklı bir değer

zinciri oluşturulmalı.

Sektörde yüksek teknoloji ürünlerine geçmek ve kat-

ma değer artışı sağlamak için teknolojik ve AR-GE ya-

tırımlarına ihtiyaç duyduğundan, sektöre yönelik

teşvik olanakları yenilenmeli.

Sektörde katma değer sağlamayan geleneksel üretim

modeli, ileri plastiklerin üretimine dönüştürülmeli.

Sektörde nitelikli eleman temini için gerekli tedbirler

alınmalı.

Döngüsel ekonomiye geçişte plastik sektörü nasıl
bir rol üstleniyor? Bu kapsamda plastik sektörü ge-
leceğe nasıl hazırlanıyor?

Plastik, benzersiz özellikleri sayesinde çok ciddi kat-

kılar sağlayarak çevresel açıdan daha sürdürülebilir ve

kaynağını daha verimli kullanan bir Türkiye yaratıyor.

Hafif, çok amaçlı ve dayanıklı plastik malzemeler; pe-

rakende, inşaat, otomotiv veya yenilenebilir enerjiler

gibi stratejik sektörlerde enerji ve kaynak tasarrufu ya-

ratıyor. Kaynak açısından verimli ve rekabetçi bir Tür-

kiye'ye  yönelik çalışmalarımızı hızlandırmak

zorundayız. Döngüsel ekonomi de bu genel hedefe

ulaşmanın yollarından biri. Tercihlerin sürdürülebilir

olması ve bir ürünün kullanım ömrünün sonundaki

kaynak verimliliğine odaklanmakla sınırlı kalmayıp ka-

rarların bu hedefe gerçekten katkıda bulunması ama-

cıyla ürünün bütün yaşam döngüsünün ele alınması

gerekiyor.

Mevcutta plastik atığın ne kadarlık kısmı dönüş-
türülebiliyor?

TÜİK 2018 yılı son verilerine göre; Türkiye’de yak-

laşık olarak yıllık 32 milyon ton atık toplanıyor. Bu

atıkların ortalama yüzde 25’i geri dönüştürülebiliyor.

Bu da yaklaşık olarak 8 milyon ton atığa tekabül edi-

yor.  Bu rakamın da yüzde 30’unun plastik olduğunu

kabul edersek, plastik atıklar 2,4 milyon tona denk ge-

Geri dönüştürülebilir ve diğer geri
kazanılabilir atıkların gömülmesi-
nin son bulmasıyla beraber, gere-
ken geri dönüşüm ve verimli
atıktan enerji üretimi altyapısına
yönelik gelecek planlaması ve yatı-
rımlara ilişkin yasal belirlilik elde
edilecek. Bu sayede 750 milyon va-
rilden fazla petrol yahut 60 milyar
avroya (1 varil = 80 €) eş 60 mil-
yon ton plastiğin çöpe atılmasını
önleyebiliriz. 
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liyor.

Geri dönüşüm tesisleri ile yapılan piyasaya araştır-

malarına göre; Türkiye’de geri toplanan plastik malze-

melerin yüzde 60’ının yeniden kullanıldığı, yüzde

25’inin enerji için yakıldığı ve kalan yüzde 15’inin top-

rağa gömüldüğü varsayılıyor. 

Bu varsayıma göre 2020 yılında 2,4 milyon ton geri

dönüştürülen plastik malzemenin 1,44 milyon tonu-

nun yeniden kullanıldığı, 600 tonunun enerji için ya-

kıldığı, 360 bin tonunun da toprağa gömüldüğü

tahmin ediliyor.

2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından

yayınlanan 2019 Ambalaj Bülteni’ne göre; 2019 yılı

üretilen plastik ambalaj miktarı 3.009.487 ton, piya-

saya sürülen 1.037.558 ton, geri kazanılan ise 586.832

ton olarak belirtilmiştir.

Plastik sektörü sıfır atık için ne yapıyor? Bu yön-
de sektörde ve tüketicide bilinç oluşuyor mu?

Kaynak verimliliği, atığın bir kaynak olarak kullanıl-

masıyla başlar. Atıkların kaynak olarak kullanımı, kay-

nakların daha verimli tüketilmesinde önemli bir

etmen. Plastikler dahil geri dönüştürülebilir atıkların

2025 yılı itibarıyla gömülmesinin yasaklanmasının atık

hedeflerine dair ilk teklifte yer almasına ancak Avrupa

Komisyonu tarafından geri çekilmiş olmasına rağmen,

bu yasağın enerji üretiminde kullanılabilen atıklar gibi

diğer geri kazanılabilir atıklar için de geçerli olması ge-

rektiğine inanıyoruz. 

Plastikler: atık gömme işlemine gönderilmeyecek ka-

dar değerlidir. Geri dönüştürülebilir ve diğer geri ka-

zanılabilir atıkların gömülmesinin son bulmasıyla

beraber, gereken geri dönüşüm ve verimli atıktan ener-

ji üretimi altyapısına yönelik gelecek planlaması ve ya-

tırımlara ilişkin yasal belirlilik elde edilecek. Bu sayede

750 milyon varilden fazla petrol yahut 60 milyar av-

roya (1 varil = 80 €) eş 60 milyon ton plastiğin çöpe

atılmasını önleyebiliriz. 

Son yıllarda, Avrupa'da atık gömme işlemine gönde-

rilen plastiklerin miktarında önemli bir azalma görü-

lüyor.  

Geri dönüştürülebilir ve diğer geri kazanılabilir atık-

ların gömülmesi 2025 yılı itibarıyla durdurulmalı. Av-

rupa Parlamentosu ve üye ülkeler, AB Atık Direktifinin

beklenen revizyonunda, geri kazanılabilir atıkları göm-

meyi yasaklama çağrısına sahip çıkmaya davet ediliyor.

Ülkemiz de bu konuda büyük potansiyele sahip. 

Verimli atıktan enerji üretimi, enerji stratejisine dahil

edilmeli. Sürdürülebilir şekilde geri dönüştürülemeyen

plastikleri ikincil bir enerji kaynağı olarak kullanmak,

enerji kaynaklarını çeşitlendiriyor, enerji güvenliğini

geliştiriyor ve fosil yakıttan tasarruf sağlayarak iklim
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değişikliğini hafifletmeye yardımcı oluyor. Ülkemizde

ise atıktan enerji oluşumu henüz yolun başında.

Türkiye’de plastik geri dönüşümü potansiyelini daha

da artırmak için geri dönüşüm teknolojilerinde yeniliğe

ihtiyaç var. Ülkemiz hedeflerinden biri, plastikleri gaz-

laştırma, piroliz ya da depolimerizasyon işlemlerinden

geçirip baştaki kimyasal haline geri döndürerek ham

madde geri dönüşümünü mümkün kılmaktır.

Döngüsel ekonomi plastik sektörünün rekabet
gücünü nasıl etkileyecektir?

Plastikler, döngüsel ekonomi içinde en çevreci mal-

zemeler. Örneğin; plastikler yerine farklı maddeler kul-

lanıldığında sera gazı emisyonu yüzde 50, enerji

tüketimi ise yüzde 46 artıyor. Plastik, değerli bir atıktır

ve geri dönüştürülürken en az enerjiyi harcıyor. Plastik

120 ile 200 derecede geri dönüştürülürken, alümin-

yum 650 derece, cam ise 1.400 derecede geri dönüş-

türülüyor. 

Döngüsel ekonomi hedefleri, markalar için ortak bir

vizyon olarak çok hızlı bir şekilde önem kazanıyor.

Markalar, kendi stratejileri dahilinde büyük oranda ge-

ri dönüştürülebilir veya yeniden kullanabilir plastikleri

üretim süreçlerine dahil ediyor. Böylece firmaların do-

ğal kaynakların kullanımı konusundaki maliyetlerin

düşürülmesi, sektörün global rekabetteki yerini sağ-

lamlaştırması, ekonomik büyümeyi hızlandırması ve

yeni istihdam fırsatları yaratması beklenmektedir.

Plastik ham maddede dışa bağımlı olmamız bağımlı

bir ekonomik sistemi de beraberinde getiriyor. Döviz

kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve dışa bağımlılık

sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Oysa yeniden kullana-

bilir veya geri dönüştürülebilir plastik malzemelerin

ikincil ham madde olarak kullanılması teşvik edilirse

ham madde için gereken enerji tasarrufu sağlanacak,

enerji bağımlılığı ve ham madde fiyat dalgalanmaları-

• Plast ik geri  dönüşüm oranları  ge-

lecekte daha yüksek olacak.

• Piyasaya sürenler  yere/çevreye

at ı lmış  o lan çöpün de toplanmasının

maliyetinin bir  kısmını ödeyecekler.

• Piyasaya sürenlerin maliyeti  arta-

cak.

• Piyasaya sürenler daha verimli  ça-

l ışacak,  toplama ayırma ve geri  dönü-

şüm sistemlerine ihtiyaç duyacak.

• Mal iyet  art ı ş ın ın önüne geçebi l -

mek iç in  ger i  dönüşüm sonras ı  e lde

edilen malzemelerin/ürünlerin gelişt i -

r i lmesi  iht iyacı  doğacak.

Fırsat ve tehditler neler?
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nın etkileri azalacak. 

Doğal kaynakları verimli kullanarak rekabet gücü-

nün artırılması; yeni iş fırsatları yaratacak ve istihdamı

artıracak. Ayrıca işletmelerin kaynak çıkarımı ve atık

bertarafı için ödediği maliyetler düşecek. Ham madde

tasarrufu, atıkların azaltılması ve bertarafı gibi çevresel

faydaların yanı sıra üretim ve taşıma maliyetlerinde

düşüş gerçekleşecek, firmaların pazarda rekabet ve fi-

yat dalgalanmalarına da olumlu etkisi olacak.

Döngüsel ekonomi kapsamında, Avrupa’nın Yeşil

Mutabakat karbon nötr hedefi dahilinde en büyük dö-

nüşümlerden birini, üretiminde ham madde ve enerji

kullanımı yoğun ve ihracatı fazla olan plastik sektörü

yaşayacak. Türkiye’nin AB ile ticari ilişkilerine devam

edebilmesi için gelişmelerin takip edilmesi, ilgili mev-

zuatların güncellenmesi, küresel rekabette söz sahibi

olabilmek için, endüstrinin daha çevreci olması ve sek-

törün teşvik edilmesi gerekiyor. Firmalarımız için ek

maliyetler ve pazara giriş güçlükleri getirecek bu mu-

tabakata; erken uyum ve pozisyon alabilmek ise yeni

fırsatlara kapı açacak. Plastik üretiminde kullanılan fo-

sil yakıtların yenilebilir enerji ile yer değiştirmesi için

yeni gelir kaynakları gerekecek. Özellikle plastiklerin

en büyük üstünlüğü, alternatiflerine göre daha düşük

karbon ayak izine sahip olmalarıdır. 

Döngüsel ekonominin adımlarından biri olan sürdü-

rülebilirlik kavramı da aynı doğrultuda hızla önem ka-

zanıyor. Özellikle pandemi dönemi sonrası tüketiciler

markaların küresel etkilerine daha çok dikkat etmeye

başladılar. Markaların çevresel katkıları ve sosyal fay-

daları tüketiciler için bir satın alma tercihi oldu. Bu

bağlamda markaların uyguladıkları çevre politikaları

bir strateji haline gelmeli, karlı bir şekilde büyürken

çevreci ve sürdürülebilir bir yaklaşım kazanmalı.

Türkiye’de yaklaşık olarak yıllık 32
milyon ton atık toplanıyor. Bu atık-
ların ortalama yüzde 25’i geri 
dönüştürülebilmekte. Bu da yakla-
şık olarak 8 milyon ton atığa teka-
bül etmekte.  Bu rakamın da yüzde
30’unun plastik olduğunu kabul
edersek, plastik atıklar 2,4 milyon
tona denk geliyor.
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Döngüsel ekonomi sürecinde plastik sektörü ne
gibi teşvikler bekliyor?

Türkiye plastik geri dönüşüm endüstrisi; kaynağında

ayrıştırma yetersizliğine, toplama ayırma sistemindeki

zafiyetlere ve kurumsallaşma eksikliklerine bağlı ola-

rak istenilen seviyede değil.  Ülkemizde açığa çıkan

atıkların ekonomik değerini geri kazanabilmek için

kaynakta ayrı toplanmasını ve geri dönüştürülmesini

sağlayarak doğal kaynak verimliliğini artırabilir, ham

madde tasarrufu sağlayabilir, yeni gelir kaynakları

oluşturabiliriz.

Plastik firmaları, döngüsel ekonomiye uyum sağla-

yabilmek için yol haritası belirlemeli. Bu kapsamda

paydaşlar iş birliğinde ve fikir alışverişinde bulunmalı.

Kaynakların verimli kullanılması, ticaretin geliştirilme-

si için kapsamlı olarak sektöre özel eylem planları ha-

zırlanmalı. Bu aşamada firmaların karbon ayak izinin

ölçülmesi ve raporlanması için sistem oluşturmalı.

Döngüsel ekonomi çerçevesinde plastik sektörü fabri-

kalarını dönüştürmek zorunda kalacağı için maliyet ar-

tışına sebep olacaktır. Bu firmalarımıza ödenek

sağlanmazsa ihracatta ciddi düşüşler söz konusu ola-

cak. 

Yeni projeler, altyapılar ve iş fırsatlarını gerçekleştir-

mek için 2020 sonrası yatırım belirsizliğinin ortadan

kaldırılması gerekir. Engelleri ortadan kaldırmak, fır-

satlara maddi destek sağlamak, araştırma ve yenilikle-

re ilişkin talep yönlü itiş ve teşvikler, endüstri ve iş

çevrelerinin daha fazla dahil olmasını sağlayacak temel

adımlardır. Bu sistemde yer alabilecek iş modellerinin

teşvik edilmesi için ilgili yasal mevzuatlar hazırlanmalı.

İkincil ham maddelerin bazı malzemelerde kullanımı

kolaylaştırılmalı ve desteklenmeli. Örneğin atıkları

kaynağında ayrı toplamak için mevcut mali teşvikleri

revize etmek önemli bir adım olabilir. Vergi iadeleri ve-

ya KDV indirimleri, faiz desteği, işletme yeri tahsisi gibi

mali teşvikler de yapılabilir. 

Politika üreticileri döngüsel sistemdeki tüm maliyet-

leri dikkatle incelemeli, faydalarla eşlemeli, teşvik ve

kısıtlamaları da buna göre dengelemelidir. Bazı pay-

daşlar yüksek kar elde ederken, diğerleri maliyeti yük-

lenmemelidir.
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P&G olarak günümüz dünyasında, insanı veya

çevreyi olumsuz etkileyebilen sorunlara şirket-

lerin artık tepkisiz kalamayacağına, markaların

da kurumsal vatandaş olarak sorumlulukları olduğuna

inanıyoruz. Bugün markalarımızla yaşamlarına dokun-

duğumuz 5 milyar insan da dünyayı daha yaşanabilir

hale getirmek istiyor, dolayısıyla tüketicilerimizin biz-

den de bu yönde bir beklentisi var. Ve bu beklentiye

kayıtsız kalmamız beklenemez.

Bugün dünyanın en büyük ev ve kişisel bakım şirket-

lerinden biriyiz ve bu büyüklüğümüzle orantılı olarak

belirli bir operasyon büyüklüğümüz ve ayak izimiz var.

Bunu azaltmak için kendimize önce 2020 ve sonrasın-

da da 2030 Çevresel Sürdürülebilirlik Hedefleri koy-

duk. Bunları da “Markalar”, “Tedarik Zinciri”, “Top-

lum” ve “Çalışanlar” olmak üzere 4 ana başlıkta topla-

dık.

Bunların arasından döngüsel ekonomiye katkımıza

örnek olarak da yüzde 100 geri dönüştürülebilir veya

yeniden kullanılabilir ambalajlar ve virgin (saf) plastik

oranımızı yüzde 50 azaltma hedefimizi gösterebilirim.

Çünkü anlaşılacağı üzere biz mevcut kapasitemizi en

verimli şekilde kullanmaya çalışırken üretimimizde ve

ürün inovasyonlarımızda da 3R (Reduce, Reuse ve

Recycle - Azalt, Tekrar Kullan, Geri Dönüştür) etrafın-

da şekilleniyoruz. Yani saf plastiği kullanımını müm-

kün olduğunca azaltmak, plastiğin geri dönüştürülmüş

ya da geri dönüştürülebilir olması ve yeniden kullanı-

P&G doğal iklim
çözümlerini destekliyor

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önümüzdeki 10 yıl boyunca “karbon nötr”
olma sözü verdik. Bunun için sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltıp, tüm üretim

tesisleri için yüzde 100 yenilenebilir elektrik satın alacağız. Faaliyetlerimiz nedeniyle
oluşan sera gazı emisyonuna eş değerde karbon yararı gerçekleştirerek doğal iklim

çözümlerine destekte bulunacağız.
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lan ambalajlarla plastiğin tekrar dolaşıma sokularak

ömrünün uzatılması için önemli çalışmalar yürütüyo-

ruz.

Avrupa’da paketler tüketicilerden toplanıyor, te-

mizleniyor ve tekrar kullanıma sunuluyor

Bu doğrultuda rakiplerimiz de dahil tüm paydaşlarla

iş birliği yaparak dünyada öncü uygulamaların geliş-

mesine destek oluyoruz. Örneğin, geçtiğimiz yıllarda

Terracycle tarafından yaratılan yenilikçi bir iş modeli

olan LOOP pilot projesine katılımımızı duyurduk. LO-

OP ile geri dönüşümlü paketler tüketicilerden toplanı-

yor, temizleniyor ve tekrar kullanıma sunuluyor. Fransa

ve Amerika’da uygulanabilirliğini bir pilot projede test

ediyoruz.

Buradan hareketle saç bakım markalarımız Head

and Shoulders, Pantene, Herbal Essences ile yeniden

kullanılabilir yüzde 100 alüminyum şişelerle yüzde 60

daha az plastik ile yeniden doldurabilir paketleri pa-

zara sunduk. Bunlar 3R amaçlarımızın ilk ikisi olan

“Azalt” ve “Tekrar Kullan” başlıklarına güzel bir tem-

silken “Geri Dönüştür” konusuna da Oral B markamız-

la hayata geçirdiğimiz inovasyonu örnek verebilirim.

Geri dönüştürülmesi en zor materyal olan diş macunu

tüpünü, Oral B’nin ilk HDPE (High Density Polyethy-

lene / yüksek yoğunluklu poli etilen) malzemesine çe-

virerek halihazırdaki geri dönüşüm sistemlerinde

dönüştürülebilecek diş macunu tüpünü pazara sun-

duk.

Döngüsel ekonomi ortaklığıyla 200 milyon şişe

tasarruf edilecek

Dayanıklı ve geri dönüştürülmüş PET malzemesinin

kullanımını taahhüt ederek bu alanda yeni bir pazar

yaratmayı hedefliyoruz. Döngüsel ekonomi ortaklığıyla

beş yılda 200 milyon şişe plastik tasarrufu planlıyoruz.

Geri dönüşüm için 1 milyar dolar kullanılacak

CEO’muz David Taylor önderliğinde, BASF’nin eş ku-

rucu olduğu ve 30 global firmanın katıldığı “Alliance

to End Plastic Waste” adı altında oluşum kuruldu. Bu-

rada; 1 milyar dolarlık bütçeyi, geri dönüşüm tekno-

lojileri geliştirmek, tüketicileri bilgilendirmek,

denizlere karışan plastik atığı temizlemek ve en başın-

dan atık oluşumunu engellemek için kullanacağız. Tür-

kiye’de bunun ilk adımı olarak Head&Shoulders ve

Fairy ile okyanuslardan toplanan plastik atıklarından

geri dönüştürülmüş ambalajları raflara koyduk. Bugün

birçok inovatif ürünümüz üretimden ambalaja tüm

aşamalarda kaynaklarımızı verimli kullanarak piyasaya

sunuluyor.

Son olarak Fairy ile başlattığımız Boşa Harcama pro-

jemizde de gıda atığı ve açlıkla mücadeleye dikkat çek-

meyi hedefliyoruz. Fairy, Gıda Kurtarma Derneği’nin

(GKTD) lojistik altyapısını ciddi bir bütçeyle finanse

ediyor. GKTD yılda toplam 330 bin kişiye ulaşıyorken

bu destek ile sayı ikiye katlandı ve bu sayede 660 bin

kişi destekten faydalanmaya başladı. Ardından da gıda

israfı konusunda toplumda farkındalık yaratmaya

odaklandık ve 50 yeni bağış noktası aktifleştirerek 300

personele eğitim verdik. Bu kişiler bağış noktalarında

toplumu gıda israfına karşı bilinçlendiriyor. Boşa Har-

cama projemizle hedefimiz toplamda 1.5 milyon TL

değerinde ürün israfını önlemek. Bunun yanında proje

kapsamında yılda 3.26 milyar litre su da kurtarmış ola-

cağız. Bu rakam 67 bin hanenin bir yıllık, 800 bin ha-

nenin 1 aylık su tüketimine eşdeğer. Projeyle aynı

zamanda 7 bin 36 ton karbon ayak izinin kurtarılması

da öngörüyoruz.

Tüm bu yaklaşımlarımızla hem global sürdürebilirlik

hedeflerimize hem de ülkemizin sıfır atık çalışmalarına

önemli katkılar sağlıyoruz. fD



Dünyamız değişiyor. Dünya nüfusu arttıkça tüke-

tim alışkanlıklarımız değişiyor. Dolayısıyla da

kaynaklarımız daha hızlı azalmaya başlıyor.

Tüm toplumların ekonomik ve nüfus gelişimlerini sür-

dürülebilir bir şekilde dengelemesi gerekiyor. Yaşadı-

ğımız dönemin en büyük zorluklarından birisi,

dünyamızdaki sınırlı kaynaklarla büyüyen nüfusların

yiyecek, temiz su ve enerji ihtiyacını karşılayabilmek.

Bu temel ihtiyaçları karşılayabilecek sürdürülebilir bir

geleceğin, bilim ve teknoloji temelli çözümlerle inşa

edilebileceğine inanıyoruz. 

Dow’da kurduğumuz iş birlikleri ile hayatımızı daha

iyi hale getiren çözümler üretmeyi hedefliyoruz ve

döngüsel ekonomi bu çalışmalarımızın en önemli yapı

taşlarından birisi. Döngüsel ekonomiye geçiş için doğal

kaynaklarımızın korunmasının ve malzeme bilimleri-

nin elzem olduğuna inanıyoruz. Dow olarak karbon-

suzlaşma ve döngüsel ekonomi konularında ön

saflarda mücadele etmeye devam ediyoruz. Döngüsel

ekonomi, iklim korunması ve daha güvenli malzemeler

geçtiğimiz yıl belirlediğimiz sürdürülebilirlik hedefle-

rimizin ve yeni geleceğimizin temel taşlarını oluşturu-

yor. 

Dow’un stratejisi 
2020’de yılında açıkladığımız yeni hedeflerimiz,

döngüsel ekonominin gelişimine büyük katkı sağlaya-

sıfır atık projesi ile ortak
paydada buluşuyoruz.

Dow olarak tüm dünyada 2030 yılına kadar 1 milyon ton plastik toplamayı, yeniden
kullanmayı ya da geri dönüştürmeyi taahhüt ettik. Bunun yanı sıra tüm dünyada

ürettiğimiz ambalaj uygulamalarına yönelik tüm ürünlerimizin, 2035 yılına kadar
yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olmasını sağlayacağız.
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Dow Türkİye ve orTa asya CumhurİyeTlerİ Başkanı 
Durmuş TopCu
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caktır.

1. İklimi Korumak: Dow, 2030 yılına kadar, yıllık

net karbon emisyonunu 5 milyon ton azaltacağız. Ay-

rıca Dow, Paris Anlaşması ile uyumlu biçimde 2050 yı-

lına kadar karbon nötr olacağız. 

2. Atığı Engellemek: 2030 yılına kadar Dow, doğ-

rudan tedbirler ve iş birlikleriyle 1 milyon ton plastiğin

toplanmasını, yeniden kullanımını veya geri dönüşü-

münü sağlayarak “atığı engelleme” çabalarına katkıda

bulunacağız. Küresel geri dönüşümü önemli ölçüde ar-

tırmak amacıyla kritik teknolojilere ve altyapıya yatı-

rım yapmakta ve iş birlikleri gerçekleştirmekteyiz. 

3. Döngüyü Tamamlamak: 2035 yılına kadar am-

balaj uygulamalarına yönelik ürettiğimiz ürünlerin

yüzde 100'ünün yeniden kullanılabilir veya geri 

dönüştürülebilir olmasını sağlayarak “döngüyü ta-

mamlamaya” yardımcı olacağız. Ambalaj uygulamala-

rına yönelik yeniden kullanılabilir veya geri

dönüştürülebilir çözümler tasarlama ve sunma konu-

sunda kararlıyız.

Bu hedefler çerçevesinde, Ambalajlama ve Özel Plas-

tikler iş kolumuz liderliğinde döngüsel ekonomiye ge-

çiş için geri dönüştürülebilir ürün tasarımı, mekanik

geri dönüşüm, ileri kimyasal geri dönüşüm, yenilene-

bilir biyo-bazlı ürünler alanlarında çalışmalarımıza hız

veriyoruz. 

Tüm bu alanlarda iş ortaklarımız ve müşterilerimiz

ile yaptığımız çalışmalar ile daha sürdürülebilir değer

zincirleri yaratmayı hedefliyoruz. 

Hedefimiz döngüsel polimer üretiminde dünya li-
deri olmak

Döngüsel ekonomi konusunda çalışmalarımıza geç-

tiğimiz yıllarda başlayarak, atık olarak tabir edilen

ürünlerin geri kazandırılması, tekrar girdi olarak kul-

lanılması ve daha az kaynak kullanılması yoluyla çev-

reye ve doğaya daha saygılı üretim modelleri için

yatırımlarımızı kuvvetlendirdik. İlk olarak Avrupa’da

imzaladığımız ortaklıkla, döngüsel polimer üretebil-

mek için ileri teknoloji kullanarak gerçekleştireceğimiz

geri dönüşüm yatırımlarımızı başlattık. Önümüzdeki 5

yıl içinde hedefimiz döngüsel polimer üretiminde dün-

ya lideri olmak. RenuvaTM projemizle atık yatakları

döngüsel ekonomiye dahil ederek, geri dönüştürülme-

sine önemli katkı sunuyoruz.

AgilityTM ürünlerimizde yüzde 70 mekanik geri dön-

üştürülmüş ham madde kullanarak, virgin ham madde

performansı elde etmeyi başardık. Bu ürün, endüstri-

miz için bir devrim niteliğinde ve çok yakın zamanda

Türkiye pazarında da satışa sunulmaya başlanacak.

IPM BioFuels şirketi ile yaptığımız ortaklıkla birlikte,

naftayı artık yer üstünden de elde ediyoruz. Çok hızlı

büyüyen endüstriyel ormanlardan elde edilen talaş ya-

ğı ile nafta elde ediyor, sürdürülebilir değer zincirleri

oluşturmaya devam ediyoruz. 

Bu çalışmalarımızın sonuçlarını ve benzer çalışma-

ları ülkemizde de görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Sıfır Atık, toplumsal bilinç için değerli bir girişim 
Ülkemizde yürütülen Sıfır Atık projesinin döngüsel

ekonominin öneminin kavranması ve bu alandaki top-

lumsal bilincimizin artırılması konusunda çok değerli

bir girişim olduğuna inanıyoruz. Dow olarak tüm dün-

yada 2030 yılına kadar 1 milyon ton plastik toplamayı,

yeniden kullanmayı ya da geri dönüştürmeyi taahhüt

ettik. Bunun yanı sıra tüm dünyada ürettiğimiz amba-

laj uygulamalarına yönelik tüm ürünlerimizin, 2035

yılına kadar yeniden kullanılabilir veya geri dönüştü-

rülebilir olmasını sağlayacağız. Bu hedefimizin Sıfır
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Atık projesi ile ortak paydada buluştuğunu görüyoruz.

Ambalaj sektöründe bölgemizin lider ülkelerinden

birisi olan ülkemizde bu konuda yürütülen çalışmalara

da katkı göstermeyi hedefliyoruz. İş dünyasının bu ko-

nuda yürüttüğü çalışmaların parçası olabilmek için UN

Global Compact nezdinde ülkemizdeki çalışmalarımıza

her gün bir yenisini ekliyoruz. 

Tüm dünyada Pulling Our Weight adını verdiğimiz

kıyı temizliği organizasyonlarımız ile kurum içinde ve

dışında farkındalık artırmayı hedefliyoruz. Sivil toplum

kuruluşları ile birlikte organize ettiğimiz bu çalışmada,

denizlerimizin ve sahillerimizin daha temiz olması için

çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Ancak atıkların azaltılabilmek için ülkemizde eğiti-

min önemine inanıyoruz. Bu konuda yeni proje plan-

lamamızı halen sürdürüyoruz. 

Sürdürülebilirliği, çevre okuryazarlığını tüm
okullarımızda öğretmeliyiz

Döngüsel ekonomiye ulaşabilmemizin, değer zinci-

rindeki tüm oyuncuların bir araya gelmesi ile müm-

kün olacağına inanıyoruz. Atık ithal etmek yerine

kendi atıklarımızı çok daha iyi ayrıştırmayı ve geri 

dönüştürmeyi başarmalıyız. Bu konulardaki araştır-

ma-geliştirme ve yatırım için devlet desteklerinin oluş-

turulması ve finansman kaynaklarının yaratılması, bu

konuya verilen önceliği ve ilgiyi artıracaktır. Atık yö-

netimi çalışmalarımızı iyileştirerek atıklarımızın çok

daha farklı alanlarda kullanabilir hale gelmesine yol

açabiliriz.

Yenilenebilir enerji teşvikleri ile hem gelecek nesiller

için daha sağlıklı bir Türkiye inşa etmeye başlayabilir,

hem de uluslararası alanda Yeşil Mutabakat sonrasın-

daki rekabetçi pozisyonumuzu geliştirebiliriz. İhraca-

tımızın yüzde 40’ını AB ülkelerine yaptığımız

düşünüldüğünde, sanayimizin yeşil dönüşümü için bir

an önce harekete geçmeye başlamalıyız.

Sürdürülebilirliği, çevre okuryazarlığını ilkokul se-

viyesinden başlamak üzere tüm okullarımızda da öğ-

retiyor olmalıyız. Okullardaki çalışmaların toplumsal

bilincin kuvvetlendirilmesinde çok faydası olacağına

inanıyoruz. 

Günümüzde birçok ham madde yer altı kaynakları-

nın kullanılmasıyla elde ediliyor. Gerek yer altı kay-

naklarının daha fazla kullanımı, gerekse atık

sorununun dünyamız için önemli bir sorun olduğunun

bilincindeyiz. Atık olarak değersizleştirilen birçok ürü-

nün, farklı metodlarla geri kazandırılarak değer kaza-

nabileceğini ve ülkemiz ekonomisine değer

katabileceğini biliyoruz.  Bu dönüşümün kurumsal li-

derliğini üstlenmeye devam etmek istiyoruz. 
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Döngüsel ekonomi, atıkların kaynak olarak de-

ğerlendirildiği, geri dönüşüm ve yeniden kulla-

nım imkanlarının artırıldığı, ürünlerin daha

uzun süre kullanımını hedefleyen bir model. Özellikle

kaynak verimliliğine odaklanan ve bu sayede hem eko-

nomik hem de çevresel faydanın sağlandığı sürdürüle-

bilir bir yeşil ekonomi modeli.

Değerlendirilen atıkların başında gelen kağıt, plastik

ve cam atıkların geri dönüşüm ile tekrar kullanılabilir

hale gelmesi hem doğal kaynaklarımız, hem de sürdü-

rülebilir ekonomi için büyük önem taşıyor. Çevre Mü-

hendisleri Odası’nın hazırladığı rapora göre; hurda

kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kir-

liliğini ortalama yüzde yüzde 80; su kirliliğini yüzde

35; su kullanımını yüzde 45 azaltıyor. Plastiğin geri

dönüştürülmesi enerji tüketiminden yüzde 85 oranın-

da tasarruf sağlıyor. Atık camın geri dönüşümle kaza-

nılması enerji tüketimini yüzde 25; hava kirliliğini yüz-

de 20 oranında azaltıyor.

Döngüsel ekonomiye geçişte geri dönüşüm önemli

bir araç olmakla birlikte, tek başına yeterli olmadığı

için doğal kaynak kullanımını azaltacak alternatiflerin

oluşturulması, endüstriyel simbiyoz uygulamalarının

yaygınlaştırılması, atıkların kaynak olarak kullanılması

ve atık oluşturmayacak/azaltacak alternatiflerin değer-

lendirilmesi gerekliliğine inanarak iş modelimizi şekil-

lendiriyoruz. 

Genel çalışma prensibimizde atıkları, artık ihtiyaç

duyulmayan bir materyal olarak görmek yerine potan-

siyel bir yan ürün ve ikincil ham madde olarak görüyor

ve bu yaklaşımla farklı kullanım olanaklarını değerlen-

diriyoruz.

atıklar kazanılması
gereken bir kaynak

Atıkları çözülmesi gereken bir sorun yerine kazanılması gereken değer, bir kaynak
olarak görüyor ve doğrudan girdi olarak kullanılabilecek, doğal kaynaklara ikame olarak

değerlendirilebilecek alternatifleri araştırıyoruz.
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Bu bağlamda, birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızda

endüstriyel simbiyoz olanaklarını araştırarak, hem bir-

birleri arasında hem de farklı endüstrilerde atıkların

bir değere dönüşmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bir

anlamda alternatif nitelikli ham madde ihtiyacına hiz-

met ediyoruz diyebiliriz. 

Atığı kaynağından itibaren yönetiyoruz

İnteraktif Çevre, Türkiye’nin en köklü ve saygın ku-

ruluşlarından biri olan Kibar Grubu ve ABD’de

1930’dan bu yana faaliyet gösteren ve Kuzey Ameri-

ka’nın en büyük çevre şirketlerinden birini bünyesinde

barındıran The Heritage Group’un ortak girişimiyle

2015 yılı sonunda kuruldu. 2016 yılı ortalarında ise ti-

cari faaliyetine başladı. 

Firmamızın kuruluşundaki ana amaç şirketlerin sür-

dürülebilirlik yolculuklarında onlara çözüm ortağı ol-

mak. Bu doğrultuda mottomuzu ilk gün itibarıyla

“Sürdürülebilir bir çevre için çözüm ortağınız” olarak

belirledik.

Şirketimizin temel faaliyet alanı, hizmet verdiğimiz

kurumun bertarafa atık göndermeyecek şekilde atık

yönetiminin sağlanması ve Zero Landfill (Sıfır Atık) he-

deflerine ulaşılmasıdır. Bunun yanında sıfır atık danış-

manlığı, çevre danışmanlığı ve eğitim gibi alanlarda da

hizmet vererek işletmelere çevre alanında kapsayıcı

hizmet sağlayarak onların çözüm ortağı oluyoruz.

Bu doğrultuda; hizmet verdiğimiz işletmelerin atık-

larını kaynağa çevirmek yani toprağın altına gönder-

memek için farklı alternatifleri değerlendiriyoruz.

Atıkları çözülmesi gereken bir sorun yerine kazanılma-

sı gereken değer, bir kaynak olarak görüyor ve doğru-

dan girdi olarak kullanılabilecek, doğal kaynaklara

ikame olarak değerlendirilebilecek alternatifleri araş-

tırıyoruz. Döngüsel ekonomi bakış açısıyla hissedarı-

mız Heritage grubun AR-GE laboratuvarlarıyla birlikte

atıkların inovatif çözümlerle farklı kullanım olanakla-

rının belirlenmesine yönelik alternatifleri çalışıyoruz.

Bu çalışmalar sayesinde uzun yıllar bertarafa gönderi-

len birçok atığın geri kazanımı sağlıyor ve hatta doğ-

rudan üretime kazandırıyoruz.

Vurgulamam gereken ve belki de bizi pazarda ayrış-

tıran önemli konu da, bizim hizmet verdiğimiz müşte-

rilerimizde atığı atık sahasından itibaren değil,

kaynağından itibaren yönetiyor olmamız. Böylece atı-

ğın prosesteki tüm yolculuğuna tanık oluyor, üretim

prosesi boyunca atık çıkışını nasıl azaltabiliriz diye çö-

züm alternatifleri uzman mühendis arkadaşlarımızca

inceleniyor. Bir diğeri ise hizmet verdiğimiz tüm müş-

terilerimizi güvence altına alan kapsayıcı bir çevre si-

gortasına sahip olmamız. 

Son olarak başta UNDP, UN Global Compact, TÜSİ-

AD ve SKD Türkiye başta olmak üzere birçok dernek

ve sivil toplum kuruluşuna katkı ve katılım sağlıyor, ak-

tif görev alıyoruz.

Vahşi depolama çözüm olarak görülüyor

Öncelikli olarak, Türkiye’de maalesef, tehlikeli-teh-

likesiz atıkların toplanması, bertaraf edilmesi veya em-

niyetli bir şekilde ortadan kaldırması için yeteri kadar

nitelikli altyapı bulunmuyor. 

Türkiye’de maalesef, tehlikeli-tehli-

kesiz atıkların toplanması, bertaraf

edilmesi veya emniyetli bir şekilde

ortadan kaldırması için yeteri kadar

nitelikli altyapı bulunmuyor. 
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Ülkemizde kaynağında ayrıştırma evsel atık tarafın-

da neredeyse yok denecek kadar az olduğu için halen

daha düzenli depolama ve hatta bazı lokasyonlarda

vahşi depolama bir çözüm olarak görülüyor. Sıfır Atık

mantalitesine oldukça uzak olan ve atıktan bir değer

elde etme noktasında bir anlam ifade etmeyen bu yön-

temler, maalesef atık bertarafında ekonomik olarak

avantajlı gözüktüğü için rekabetçi bir alternatif olarak

karşımıza çıkıyor.

Ülkemizde nitelikli geri kazanım tesislerinin yaygın-

laşması ve yenilikçi teknolojilerin tercih edilmesi çok

önemli. 

Sanayi atıklarının yönetimi tarafında ise farkındalı-

ğın daha yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İş-

te tam bu noktada Sanayide Sıfır Atık Yaklaşımı

devreye giriyor ve döngüsel ekonomiye geçişte önemli

bir amaç halini alıyor. Üretim planlamalarını neredeyse

atık çıkarmayacak ya da yeniden kullanacak şekilde

düzenlemek, verimliliği artırırken, doğal kaynak kul-

lanımını da azaltıyor.

Öncelikle ihtiyacın doğru adreslenmesi çok önemli.

Bunun yapılabilmesi için de mevcut durumu rakam-

larla ortaya koymak adına ilgili kurum ve kuruluşların

bir araya gelerek atık envanterini net bir şekilde hem

sanayi hem de evsel atıklar için tanımlanması gereki-

yor.  Akabinde bu envantere hizmet edecek nitelikli

atık işleme tesislerine ne kadar gerek duyduğumuz da-

ha şeffaf bir şekilde ortaya çıkarak aynı zamanda ül-

kemize yabancı yatırımcının gelmesi adına da ayrı bir

fırsat doğuracaktır. Halihazırda en büyük darboğazlar-

dan biri sahadaki durumu yansıtan bir envantere ula-

şılamıyor olması. Bunlara ilaveten, teşvik

mekanizmasının nitelikli geri dönüşüm tesisleri için ay-

rışacak şekilde çalışıyor olması da oldukça önemli.

Çevre alanında konvansiyonel yatırım ile nitelikli yatı-

rımı ayrıştırabiliyor olmalıyız. Bu sayede AR-GE çalış-

maları da desteklenmiş ve tetiklenmiş olacağı için yerli

yenilikçi teknolojilerin de uygulamaya alınmasına im-

kan doğacaktır.
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Yakın zamanda otel, AVM, hastane

vb. birçok kurum sıfır atık sistemini

kurdu. Ancak belediyelerin hepsi-

nin aynı hızda altyapısını hazırladı-

ğını maalesef bugün için

söyleyemiyoruz. Bu konuyu bir or-

kestra gibi düşünmek gerekiyor.
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Çöpün yüzde 15’i ambalaj atıklarından

Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ile 2030 yılında Av-

rupa pazarında piyasaya sürülen tüm ambalajların

tekrar kullanılabilir veya geri kazanılabilir olması he-

defleniyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, 2020

yılında ülke genelinde yaklaşık 2 milyon ton ambalaj

atığı toplandı. Toplanan bu atıklarla yıllık 7 milyar ki-

lovat saat enerji tasarrufu ile 300 milyon ton sera gazı

salınımı engellendi. Bunun ekonomiye yaklaşık 2 mil-

yar TL katkı sağladığını söyleyebiliriz.

Türkiye’de ambalaj atığı yönetimini sanayi ve evsel

olarak kabaca 2 alt başlıkta inceleyebiliriz. Sanayi ta-

rafında ambalaj atığının maddi karşılığının farkında-

lığı uzun zamandır olduğu için bu tarafta yüzde 100

yakın bir yönetim olduğundan rahatça bahsedebiliriz.

Ancak evsel yani hanede oluşan ambalaj tarafında

atık yönetimi direkt olarak belediyelerin veya onların

anlaşmalı oldukları kurumların altyapılarıyla ilişkili.

Burada almamız gereken uzun bir yol var diyebilirim.

Sıfır Atık projesi bu noktada atılan bir adım ve bu pro-

je ile birlikte her geçen gün daha iyiye gideceğimiz

ümit ediyorum.

Geriye kalan yüzde 85’lik evsel atık yönetiminde

yani bir diğer deyişle çöpün yönetiminde gelişmeye

açık alan sayısı çok fazla. Bunu bir değer zinciri ola-

rak düşünecek olursak, bu zincirin en alt halkasını ha-

ne halkı en üstünü ise belediyenin veya belediyenin

anlaştığı kurumun atık sahası oluşturuyor. Eğer amaç

atıktan bir değer elde etmekse bunun ilk adımı kay-

nağında ayrıştırma. Maalesef ülkemizde hanelerin

yüzde 90’ından fazlasında hanede tüm atıklar “çöp”

adı altında tek bir poşette biriktirilip çöp kutusuna

atılıyor. Eğer siz atığı karışık biriktirip onu çöp kutu-

suna atarsanız o atığın yolculuğu düzenli depolama

veya vahşi depolama tesisinde çöp olarak sonlanıyor.

Ancak siz atıklarınızı hanede (kağıt, cam, plastik vb.)

ayrıştırırsanız atıklarınızın bir kısmı yolculuğu çöp

olarak tamamlarken, bir kısmı ekonomiye değer yani

ham madde olarak geri dönecektir. Bu farkındalığı

tüm hanelerde yaratmak elbette kolay değil ancak Sı-

fır Atık projesi bu doğrultuda atılan çok önemli ve

doğru bir adım. Çünkü bu bir alışkanlık, bir yaşam

felsefesi… Buraya kadar bahsettiklerim değer zinci-

rinin en alt kısmında yapılması gerekenlerdi. Bir üst

adıma çıkacak olursak; siz hanede istediğiniz kadar

kaynağında ayrıştırma yapın eğer sistem sizden ayrı

toplayamıyorsa veya sizin ayrı topladıklarınız bir üst

basamakta birleşiyorsa bunun hiçbir anlamı kalmıyor,

tüm emeğiniz boşa gidiyor. Bu noktada belediyelerin

altyapısı devreye giriyor. Bildiğiniz gibi yakın zaman-

da otel, AVM, hastane vb. birçok kurum sıfıra atık sis-

temini kurdu ancak belediyelerin hepsinin aynı hızda

altyapısını hazırladığını maalesef bugün için söyleye-

miyoruz. Bu konuyu bir orkestra gibi düşünmek ge-

rekiyor. Değer zincirinin her adımının senkron bir

şekilde ilerlemesi başarının ve farkındalığın artması

bakımından çok önemli.
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IAS Holding, 1989 yılında kurumsal kaynak

planlama (ERP) çözümleri üreten bir yazılım

firması olarak kuruldu. 1994 yılında İstan-

bul’daki AR-GE merkezinde kendi teknolojilerini

üretmeye başladı. Süreçte sadece ERP üreticisi kim-

liğinden sıyrılan şirket, müşterilerinin Endüstri 4.0

yolculuğunda ihtiyaç duydukları tüm teknolojileri

tek bir yazılım ile hizmete sunan, küresel bir tek-

noloji firmasına dönüştü.

Türkiye’de, Türk mühendisler tarafından gelişti-

rilen ürün ve hizmetleri dünyanın dört bir yanına

ulaştıran IAS’ın Genel Müdürü Hakan Karabiber,

Endüsti 4.0 vizyonuyla sürdürdükleri çalışmaları,

canias4.0 ile müşterilerine getirdikleri kolaylıkları

anlattı. 

Endüstri 4.0 vizyonunuz nedir?
Firmamız kurulduğundan beri geleceğe odaklı.

Vizyonumuz her zaman müşterilerimizi rakiplerin-

den bir adım öteye taşıyabilecek teknolojileri sun-

mak oldu. Endüstri 4.0 konusunda da

sektörümüzde öncü rol oynamayı görev edindik.

Bunu yalnızca IAS'nin (Industrial Application Soft-

ware) bugünkü konumuna bakarak değerlendir-

mek doğru değil. Geçmişte yaptığımız çalışmaları

ve kendi alanımızda gerçekleştirdiğimiz ilkleri göz-

den geçirdiğinizde bugünkü başarımızı ve çalışma

Müşterilerimizi 
geleceğe hazırlıyoruz

IAS Genel MüDürü HAkAn kArAbİber 
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Ürün ve hizmetlerimizi, 30 yılı aşkın tecrübemizle müşterilerimizden gelen geri
bildirimler ve talepler doğrultusunda her gün yenileyip iyileştirmeye devam
ediyoruz. Müşterilerimizi ‘geleceğe hazırlamak’ için her zaman ileriye dönük

projelere imza atıyoruz.



disiplinimizi daha kolay anlayabilirsiniz. 1997 yı-

lında Türkiye’nin ilk TÜBİTAK destekli, yüzde 100

yerli yazılım geliştirme platformu TROIA’yı geliştir-

dik. Kurumsal kaynak planlama ürünümüz cania-

sERP’yi de bu platform üzerinden kurguladık. Aynı

zamanda caniasERP, dünyada browser üzerinde ça-

lıştırılabilen ilk ERP yazılımlarından biri olma özel-

liğine sahip. Daha o dönemlerde müşterilerimize

hem browser üzerinden çalışabilen bir ERP hem de

geliştirme yapabilecekleri bir platform sunarak ha-

reket özgürlüğü ve esneklik sunduk. caniasERP,

farklı veritabanları üzerinde çalışabilme özelliğine

sahip. Ancak geçtiğimiz yıllarda bu konuda da

önemli bir adım attık ve kendi veritabanımız

iasDB’yi geliştirdik. iasDB, müşterilerimize hem

ekonomik avantaj sağlarken hem de hız kazandırdı.

Ancak bu çalışmanın temelinde önemli bir neden

daha yatıyordu. iasDB gelecekte gerçekleştirmeyi

planladığımız yapay zeka ile ilgili projeler için

önemli bir altyapı oluşturuyor. Şimdi, canias4.0 ça-

tısı altında, kurumsal kaynak planlama çözümü-

müz caniasERP’nin yanı sıra IoT, big data, AI

(yapay zeka), cloud çözümleri, kendi veri tabanı-

mız iasDB, iş zekası çözümümüz caniasIQ ve e-dev-

let entegrasyonları başta olmak üzere pek çok

inovatif ürünü hizmete sunuyoruz.

Endüstri 4.0'a yönelik ne gibi çalışmalar yürü-
tüyorsunuz? AR-GE ve inovason çalışmalarınız-

da daha çok öne çıkan konular neler?
Yeni yıla canias 4.0 ile yeni bir giriş yaptık. Var

olan ürünlerimizi yeniden kurguladık ve tek bir çatı

altında sunmaya başladık. IAS, aslında uzun za-

mandır yalnızca bir ERP üreticisi olmaktan çok da-

ha fazlasıydı. Biz, kendi yazılım ve donanım

çözümlerini üreten bir teknoloji firmasına dönüş-

tük. IAS, sektör bağımsız olarak teknolojik çözüm-

ler sunan bir firma. Halihazırda hem üretim

sanayinde hem de hizmet alanında hemen her sek-

törden müşterimiz bulunuyor. Ürünlerimizi her za-

man esnek, özelleştirilebilir, geliştirilebilir, kolay

entegre edilebilir ve kullanıcı dostu olarak gelişti-

riyoruz. Bu konuda en büyük avantajımız ise, kendi

yazılım geliştirme platformumuz olan TROIA’ya ve

kendi veritabanımız olan iasDB’ye sahip olmamız. 

Bu yola çıktığımızda ana hedefimiz buydu: müş-

terilerimizin ihtiyaçlarını en ince detayına göre

analiz ediyor, gerekli olan geliştirmeleri onların iş

süreçlerine göre hızlı şekilde adapte edebiliyoruz.
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Global rakiplerimizle rekabet ede-
bilmek için zamana ayak uydurma-
mız gerekiyor. Dijital dönüşüm
kolay bir iş değil, uzun bir yolculuk.
Bir makina alıp fişe takıp çalıştır-
mak gibi düşünülmemeli.
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ERP çözümümüz caniasERP’nin birbiri ile tam en-

tegre çalışan standart modülleri üzerinde özelleş-

tirme yapmak, TROIA Platformu sayesinde çok

kolay. Üstelik geliştirme sürecinde de müşterileri-

mizi özgür bırakıyoruz. Özelleştirme talepleri

IAS’nin alanında uzman danışmanları tarafından

gerçekleştirilebileceği gibi, müşterilerine açık kay-

nak kodu ile sunulan TROIA sayesinde firmalar

kendi IT ekiplerini oluşturarak diledikleri geliştir-

meleri proaktif şekilde kendileri de gerçekleştirebi-

lir. Ürün ve hizmetlerimizi, 30 yılı aşkın tecrübemiz

ve müşterilerimizden gelen geri bildirimler ve ta-

lepler doğrultusunda her gün yenileyeme ve iyileş-

tirmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizi ‘geleceğe

hazırlamak’ için her zaman ileriye dönük projelere

imza attığımızı söyleyebilirim. Endüstri 4.0 vizyo-

nuyla çıktığımız bu yolda, caniasERP, IoT, big data,

cloud, AI, iasDB, canias IQ, web client, e-devlet uy-

gulaması entegrasyonları gibi pek çok ürünümüz

ve bunun yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmet-

lerimizle müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt

veriyoruz.

Ayrıca bünyemizde bulunan IAS Business Aca-

demy (IBA) sayesinde, firmalar canias4.0 teknolo-

jileri ile tanıştıklarında ürünü nasıl kullanacaklarını

biliyor. Müşterilerimiz, planlama ve implementas-

yon sürecinde bir yandan IBA’da eğitimlerini alma-

ya başlıyorlar. Böylece implementasyon sürecinde

yaşanacak direnci de minimuma indirmiş oluyoruz.

Firma çalışanları, ürünlerimize çok daha hızlı adap-

te oluyor. Özetle, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını

önceden planlıyor, onlara 360 derece çözümler su-

nuyoruz.

Sunduğunuz çözümler, şirketlere nasıl bir re-
kabet avantajı sağlıyor? Şirketlerin verimlilikle-
rine nasıl bir katkıda bulunuyorsunuz?

Endüstri 4.0’ı vizyon edinmiş bir firma olarak,

yıllardır kullanıcılarımıza ve potansiyel müşterile-

rimize dijitalleşmenin önemini anlatıyoruz. Ancak

2020 yılının başında başlayan pandemi süreci ile

pek çok firma dijitalleşmenin önemini bizzat yaşa-

yarak öğrendi. Tüm dünyada yeni iş modelleri kur-

gulandı ve buna hızlı adapte olamayan firmalar bu

süreçte zorlu zamanlar geçirdi. Dijitalleşme süreci-

ni başlatmış, bunu özümsemiş firmalar ise büyük

avantaj elde etti. ERP yazılımları hiçbir zaman lüks

değildi, her zaman kritik bir ihtiyaçtı ancak son dö-

nemde bu çok daha net anlaşıldı diye düşünüyo-

rum. Biz, canias4.0 teknolojileri ile firmalara

bütünsel çözümler sunuyoruz. Tek bir yazılımla,

ERP, IoT, iş zekası ve benzeri pek çok ihtiyaçlarına

çözüm bulabiliyorlar. Ayrıca TROIA Geliştirme Plat-

formu ve iasDB ile hareket özgürlüğü ve hız avan-

tajı sunuyoruz. Yeni kullanıcı dostu ara yüzümüz

ve lisanslama modelimiz ile müşterilerimiz hem

çok daha kullanışlı hem de düşük maliyetli bir ya-

zılıma sahip olmuş oluyor. 
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Türkiye’deki şirketler Endüstri 4.0 dönüşümü-
ne hazır mı? Dönüşüm sürecinde yaşanan sıkın-
tılar var mı? Çözüm önerilerinizi paylaşır
mısınız?

Pandemi dönemi ile Endüstri 4.0 konusundaki

yatırımlar hız kazandı, firmalar konunun önemini

yaşayarak daha iyi anladı diye düşünüyorum. Bu

ülkemiz için çok olumlu bir gelişme. Global rakip-

lerimizle rekabet edebilmek için zamana ayak uy-

durmamız gerekiyor. Dijital dönüşüm kolay bir iş

değil, uzun bir yolculuk. Başarılı bir ERP projesi

gerçekleştirmek için öncelikle firmanın kendi ihti-

yaçlarını ve gelecek hedeflerini iyi analiz edip be-

lirlemiş olması gerekir. ‘ERP yazılımından ne

bekliyoruz? Bundan 10 yıl sonra firmamız nerede

ve hangi ölçekte olacak? Hedeflerimiz neler? Mev-

cut iş süreçlerimizde sorun yaratan noktalar han-

gileri? Neye ihtiyacımız var?’ gibi sorulara yanıt

bulmalı. Sonrasında kendilerine en uygun olan ERP

yazılımı için detaylı bir araştırma yapmalılar. Stan-

dart çözümlerinin yanı sıra, firma ihtiyaçlarına özel

olarak, düşük maliyetle ve hızlı şekilde kurgulana-

bilecek, esnek, özelleştirilebilir, mevcuttaki ve ge-

lecekteki tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek

kapasitede bir yazılım tercih etmeleri gerekir. Ayrı-

ca, muhatap alacakları teknoloji firmasının danış-

manlarının uzmanlık seviyelerini, uluslararası

başarılarını ve yine uluslararası standartlara uygun

olup olmadığını da iyi analiz etmeliler. ERP yazı-

lımları, alıp kullanmaya başlayacağınız bir ürün, fi-

şe takıp çalıştıracağınız bir cihaz gibi değildir.

ERP’yi ve aslında tüm dijital dönüşüm projelerini

uzun soluklu iş birlikleri olarak görmek gerekir.

Teknoloji hızla gelişirken ona ayak uydurabilmek

için değişime açık olmak ve sürekli çalışmak gere-

kir. 

Bu dönüşümün verimliliğe katkısı noktasında
neler söylemek istesiniz?

Endüstri 4.0 ile gündeme gelen teknolojilere sa-

hip olmak, gelişmeleri yakından takip etmek ve

daima kendini geliştirmeye açık olan firmalar, hem

Türkiye’de hem de dünyada rakipleri ile rekabette

bir adım önde olacak. Hata payını minimuma indi-

ren ve karı maksimuma çıkaran teknolojiler, firma-

lara zaman, para ve hareket özgürlüğü

kazandıracak. Büyük çerçeveden bakıldığında ise

ülkemizdeki firmaların gelişmesi, endüstrinin bü-

yümesi uzun vadede Türkiye’ye katkı sağlayacaktır. 

Canias 4.0 KOBİ’ler için nasıl fırsatlar sunu-
yor? 

Canias4.0’ın geniş kapsamlı fonksiyonalitesi, tam

süreç entegrasyonu ve bütünleşik yapısı ile firma-

ların üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duymadan

tüm süreçlerini tek bir sistem üzerinde izlenmele-

rine olacak sağlıyoruz. Bu da günümüz rekabetçi

koşullarında KOBİ’lerin iş süreçlerinde verimlilik ve

maliyet tasarrufu elde ederek büyüme yolunda sağ-

lam adımlarla ilerlemelerine imkan sağlıyor. Ayrı-

ca, teknoloji üreticisi bir firma olarak IAS, vizyoner

yapısı ile KOBİ’lerin gelecek dönemde ihtiyaç du-

yabilecekleri tüm süreçler için de teknolojik altyapı

da sunuyoruz.  



Sakız ve şekerde pazar lideri Mondelēz Interna-

tional Türkiye, yatırımlarıyla küresel üs olma

hedefine doğru ilerliyor.  Mondelēz Internatio-

nal Türkiye,  Mondelēz dünyasında en yüksek büyü-

me gösteren ilk üç şirket arasında yer alıyor. Şirket,

gerek yurt içi satışlarını gerekse ihracatını artırarak

çift haneli büyümeye devam etmeyi hedefliyor. 

Türkiye'yi yatırım, üretim, ihracat, hizmet ve lojistik

gibi önemli alanlarda giderek daha fazla bölgesel bir

üs olarak konumlandırdıklarını söyleyen Mondelēz 

International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz,

küresel pazarda büyümelerini destekleyecek yatırım-

larını sürdürdüklerini anlatıyor. 

İhsan Karagöz ile bayram öncesinde pazardaki ge-

lişmeleri ve hedeflerini konuştuk. 

Atıştırmalık sektörü salgından nasıl etkilendi?
Evlere kapandığımız günlerde gıda tüketim alış-
kanlıklarında değişim yaşandı. Bunun şekerleme
sektörüne yansımaları nasıl oldu?

Liderlik ettiğimiz atıştırmalık sektörü, bu süreçte

büyüyen sektörler arasında yer alıyor. Araştırmalar

aynı zamanda bize bu büyümenin daha fazla miktar-

da satın almadan kaynaklı olduğunu gösteriyor, yani

tüketiciler yaptıkları market alışverişlerinde eskiden

sadece 1 adet alıyorsa artık 2 veya 3 adet alıyor. Bu

da daha az frekansta market alışverişi yapma ve ürün

Rekabetçi alanlardaki
uzmanlığımızı derinleştirecek

yatırımlarımız sürecek

MonDelēz InternatIonal türkİye Genel MüDürü İhsan karaGöz
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Gebze fabrikamıza yaklaşık 54 milyon dolarlık bir yatırım daha gerçekleştirme kararı
almıştık. Bu yeni yatırımla birlikte var olan üretim hatlarına, yeni şeker üretim hatları

ekleyerek mevcut üretim kapasitesinde 20 bin tonluk artış hedefimiz var.



stoklama ihtiyacından kaynaklanıyor. Evde kalma sü-

reci arttıkça tüketicilerin atıştırmalık olarak adlandır-

dığımız; sakız, şeker, çikolata, bisküvi gibi ürünlere

olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Bu artış hiç şüphesiz

ki ilk dönem daha hızlı sonrasında ise daha ortalama

bir seyir gösterdi. Ancak evlere kapanmanın yaşandığı

günlerde özellikle çikolatada kategorisinde artış göz-

lemliyoruz. Bu dönemde tüketicinin daha çok üst seg-

ment ve yüksek kaliteli ürünlerle birlikte güvendiği

markalara yöneldiğini ve az bilinen markaları ise ge-

nelde tercih etmediğini görüyoruz. Bununla birlikte

tüketicilerin bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye

ekstra dikkat ettiği bu süreçte bu anlamda kendilerini

destekleyecek ürünlere de yöneldiler. Bizim de bu sü-

reçte pazara sunduğumuz C ve B6 Vitaminli Olips bu

nedenle tüketiciler tarafında oldukça büyük bir ilgiyle

karşılandı. Bunun dışında yine özellikle önümüzdeki

Ramazan Bayramı’nın da şeker tüketimini başlı başına

artıran bir etkisinin olacağı muhakkak. Bu doğrultuda

toplam şekerde pazar lideri olan bir şirket olarak şe-

ker kategorisinin de bu süreçte büyüdüğünü ve büyü-

meye devam edeceğini söylemek mümkün. 

Mondelēz International Türkiye’nin ulaştığı bü-
yüklüğü rakamlarla nasıl ifade edersiniz? 2021

özelinde ve daha uzun vadede büyüme hedef ve
düşünceleriniz nedir? 

Sakız ve şekerde pazar lideri konumunda olan Mon-

delez International Türkiye için 2020, büyümelerle

geçen başarılı bir yıl oldu. Sadece Türkiye’de değil,

Avrupa’da da Mondelez dünyası içinde en yüksek bü-

yüme gösteren ilk üç şirket arasında yer aldık. Tüm

kategorilerde pazar payımızı artırdığımız bir yılı ge-

ride bıraktık. Mondelēz International Türkiye’nin

2020 yılı cirosu 1,239 milyon TL. Toplam gelirimiz

yüzde 21 büyürken, kategori bazında sakızda yüzde

17, şekerde yüzde 12, bisküvide yüzde 72 ve çikola-

tada da yüzde 49 büyüme gösterdik.  Esas faaliyet ka-

rımızı yüzde 2.4, net karımızı ise yüzde 10.4 artırdık.

Bununla birlikte bir diğer önemli büyümeyi ise e-tica-

ret tarafında sağladık. İnsanların pandemi sürecinde

online alışverişe yönelmesi ve bu alandaki artış bize

de yansıdı ve bu sayede de online satışlarımızı da yüz-

de 600 oranında artırdık. İhracatta ise yüzde 21 gelir

büyümesi ile 31 bin tona ulaştık.

Bu yıl ve önümüzdeki dönemlerde de gerek yurt içi

satışlarımız gerekse ihracatımızı artırarak şirket ciro-

sunda çift haneli büyümeye devam etmeyi hedefliyo-

ruz. Rekabetçi alanlardaki uzmanlığımızı

derinleştirecek yatırımlarımızı da sürdüreceğiz.
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Salgın yatırım planlarınızda değişiklik yarattı
mı?  En son 54 milyon dolarlık bir şekerleme yatı-
rımınız söz konusuydu. Bu yatırımda gelinen nok-
ta nedir? Yatırım şirkete nasıl bir ivme
kazandıracak?

Mondelēz International Türkiye olarak küresel bir

üs olma yolculuğumuz ne mutlu ki bize içinden geç-

tiğimiz pandemi sürecinde de aksamadan devam etti

ve ediyor. Gebze fabrikamızda üretilen ürünler hem

iç pazara sunuluyor hem de dünyanın dört bir yanın-

dan 50 ülkeye ihraç ediliyor.   İki yıl önce global şe-

kerleme işinin büyümesine katkı sağlamak amacıyla

Gebze fabrikamıza yaklaşık 54 milyon dolarlık bir ya-

tırım daha gerçekleştirme kararı almıştık. Bu yeni ya-

tırımla birlikte de var olan üretim hatlarına yeni şeker

üretim hatları ekleyerek mevcut üretim kapasitesinde

20 bin tonluk bir artış hedefimiz var. Bu sayede Ame-

rika’ya yaptığımız yıllık 20 milyon dolarlık ihracatı-

mızı 40 milyon dolara çıkaracağız. 

Bununla birlikte bu büyük yatırım, aynı zamanda

istihdama yapacağı katkı açısından da önem taşıyor.

700’ü mavi yakalı 350’si beyaz yakalı olmak üzere

1050, distribütörlerdeki çalışanlar da eklendiğinde

toplamda 2 binin üzerinde istihdam yaratan bir şirke-

tiz. Pandemi sürecinde de 171 kişilik bir istihdamımız

oldu, yeni yatırımımızla birlikte de 124 kişilik daha

ek istihdam yaratacağız. Aynı zamanda her yıl bayram

dönemlerinde 6 bin 500 kişiye ek istihdam sağlıyo-

ruz.

Sektörünüz ve Mondelēz için Türkiye pazarı ne
gibi fırsatlar sunuyor? 

Türkiye, 755 milyar dolarlık bir ekonomi ve doğu-

batı arasında bir geçiş noktası olması nedeniyle önem-

li bir jeopolitik avantaja sahip. Özellikle geçen yıl or-

taya çıkan salgınla AB, Çin’e ve Asya’ya tedarik zinciri

açısından ne kadar bağımlı olduğunu gördü. Yeni “ne-

ar-shoring” dalgasıyla da Türkiye’nin bu konuda bü-

yük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum.

Hem yetişmiş insan gücü, jeopolitik avantajı hem de

lojistik sektöründeki know-how ile Türkiye yeni dö-

nemde, dünya ticaretinde etkin bir rol oynayabilir

Dünyada birçok pazarda salgın nedeni ile hedeflerin

gerisinde kalınırken, Türkiye’de perakende pazarı ça-

buk toparlanma eğilimine girdi ve Mondelez Interna-

tional Türkiye hem operasyonel hem de finansal

olarak Mondelez International’ın salgın döneminde

en iyi performans gösteren iştiraklerinden biri oldu.

2 binin üzerinde istihdam yaratan
bir şirketiz. Pandemi sürecinde 171
kişilik bir istihdamımız oldu, yeni
yatırımımızla birlikte de 124 kişilik
daha ek istihdam yaratacağız. Aynı
zamanda her yıl bayram dönemle-
rinde 6 bin 500 kişiye ek istihdam
sağlıyoruz.
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Mondelēz dünyasında Türkiye’nin yeri nedir? 
Türkiye, Mondelēz International’ın dünyadaki

odaklandığı pazarlarından biri ve bununla birlikte de

oldukça önemli bir konuma sahip. İçinde bulunduğu-

muz Avrupa Bölgesi’nin en hızlı büyüyen ülkelerinden

biriyiz. Geçtiğimiz yıl da Doğu Avrupa içinde en hızlı

büyüyen ülke olduk. Bu nedenle Mondelēz Interna-

tional’ın büyüme stratejileri içinde önemli bir yer tu-

tuyoruz. Türkiye'yi yatırım, üretim, ihracat, hizmet ve

lojistik gibi önemli alanlarda giderek daha fazla böl-

gesel bir üs olarak konumlandırıyoruz. Bu yüzden

Mondelēz International Türkiye iç pazara olduğu ka-

dar, ihracata da odaklanan önemli bir üretim üssü.

Mondelēz International’ın Avrupa’da 50’nin üzerinde,

Dünya’da yaklaşık 150 fabrikası bulunuyor ve gururla

belirtmek isterim ki, Gebze fabrikamız Mondelēz In-

ternational’ın Avrupa Bölgesi’nde bulunan sakız ve şe-

ker fabrikaları içerisinde hacim anlamında en büyük

üretim tesisi ve bir anlamda dünyaya açılan kapıların-

dan biri.  Son 8 yıl içinde Türkiye’ye 220 milyon TL’lik

bir yatırım yapıldı. Bu yatırımlarla Gebze fabrikasına

sakız ve şeker hatları genişletildi, tatlandırıcı hattı ku-

ruldu ve en son yapılan 54 milyon dolarlık yatırımla

da ihracatı önemli ölçüde arttıracağımız şeker hatla-

rımız eklendi. Bugün Gebze fabrikamızda üretilen

ürünler hem iç pazara sunuluyor hem de dünyanın

dört bir yanındaki 50 ülkeye ihraç ediliyor. 

İhracatta nasıl bir performans sergiliyorsunuz?
Üretimin ne kadarlık kısmı ihracat ediliyor?

Mondelēz International Türkiye, Türkiye’de ilk 500

ihracatçı şirket arasında yer alıyor. Gebze fabrikamız-

da üretilen ürünlerimizi hem iç pazarda satışa sunu-

yor hem de yurt dışına gönderiyoruz. 17 farklı üretim

teknolojisiyle ürettiğimiz ürünlerin yaklaşık yarısını

ihraç ediyoruz. 2018 yılında Türkiye çevresindeki ih-

raç pazarların, Mondelēz Türkiye organizasyonuna

bağlanmasıyla, Mondelez Türkiye bu coğrafya için ih-

racat merkezi oldu. 2020 yılında gerçekleşen ihraca-

tımız 488 milyon TL. Bir önceki yıla göre ihracatta

yüzde 21 büyüme kaydettik. Yine geçen yıl, 50’den

fazla ülkeye yaklaşık 31 bin ton ürün ihraç edildi.  Bu

ülkeler arasında başta ABD, İngiltere, Fransa ve Hol-

landa olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Rusya, Orta

Doğu ülkeleri, Balkan ülkeleri, Körfez ülkeleri ve Kaf-

kaslar var. 

Bununla birlikte küresel bir üs olma yolculuğumuz-

da, pandemi döneminde olmamıza rağmen yılın ilk

ihracatını da rekor sayılabilecek bir tonaj ile gerçek-

leştirdik. 2021’in başında gerçekleştirdiğimiz bu ihra-

catla Amerika, Avustralya, İngiltere, Macaristan,

Rusya, İspanya ve İsviçre olmak üzere yedi farklı ül-

keye 800 tonluk bir ihracat yaptık. 

Kent, Ramazan Bayramı’na nasıl hazırlandı?
Bayramlar satışlarınızı nasıl etkiliyor?

Mondelēz International Türkiye’nin toplam net ha-
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sılatının yüzde 20’sini hediyelik ve ikramlık şeker ka-

tegorisi oluşturuyor ve dolayısıyla bayram dönemleri

bizim için çok önemli. Yarım asırlık Kent markamız ile

Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığımız toplam

hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca ger-

çekleştirdiğimiz şeker satışına eşit. Uzun yıllardır açık

ara lideri olduğumuz ‘Bayram Şekeri’ kategorisinde,

yaklaşık yüzde 50’lik bir pazar payına sahibiz. Biz bay-

ram şekerleri üretimine sekiz ay öncesinden başlıyo-

ruz. Bu bayram için de Gebze’deki üretim tesisimizde

11 bin tonluk bir üretim gerçekleştirdik. Ayrıca bay-

ram döneminde Türkiye genelinde kasaba pazarları

dahil 35 bin satış noktasında tüketiciler ile buluşuyo-

ruz. Aynı zamanda her yıl bayram dönemlerinde 6 bin

500 kişiye ek istihdam sağlıyoruz.

Bununla birlikte içinden geçtiğimiz süreci göz önü-

ne alarak tüketicilerimize kolaylık sağlamak adına

geçtiğimiz yıl satış kanallarımıza, e-ticaret sitelerini

de ekledik. 2021’de de e-ticaret kanallarından satışta

yüzde 100 büyüme hedefimiz var. Ayrıca Bana Bi, İste

Gelsin ve Getir gibi anında teslimat kanalları ile de

çalışıyoruz. Yani bu bayram da market dışı çeşitli ka-

nallardan, tabiri caizse, dört koldan ürünlerimizi tü-

keticilerimizle buluşturarak evlerine konuk olacağız. 

Ayrıca belirtmek isterim ki, bayram dönemleri ihra-

catımız açısından da önemli. 2020 yılında Körfez, Af-

rika, Avrupa ve Türki Cumhuriyetler’e (Vietnam,

Bahreyn, Katar, Kuveyt, Dubai, Sudan, Belarus, Kıbrıs,

Almanya, Fas, Oman, Romanya, Sırbistan, İngiltere,

Avustralya, Azerbaycan) 485 tonluk şeker ihraç ettik.

Bu yıl da hedefimiz daha yüksek oranda (550 ton) yi-

ne bu ülkelere ihracat gerçekleştirmek. Tabii bu sade-

ce bayram dönemi için değil, yıl boyunca yapmayı

planlıyoruz.

Mondelēz’in satışlarında şekerlemenin yeri ne-
dir? Türkiye’de şekerleme pazarının büyüklüğü
nedir? Tüketim rakamları ve pazarın gelişimi hak-

Mondelēz International Türkiye’nin
toplam net hasılatının yüzde 20’sini
hediyelik ve ikramlık şeker katego-
risi oluşturuyor. Yarım asırlık Kent
markamız ile Ramazan ve Kurban
bayramlarında yaptığımız toplam
hediyelik ve ikramlık şeker satışı,
tüm yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz
şeker satışına eşit.
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kında neler söylersiniz?
Türkiye’de şeker pazarı büyüklüğü yaklaşık 800

milyon TL olurken pazarın lideri biziz. Ayrıca 300 mil-

yon TL’lik de hediyelik ve ikramlık bayram şekeri pa-

zarı mevcut.  Bu pazarının ise yarısını oluşturuyoruz.

Türkiye’de hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi 1,5

kg ve toplam bayram şekeri tüketimi ise 18-20 bin ton

olması civarında olması beklenmektedir. Bu dönemde

satın alınan hediyelik ve ikramlık ürünlerin yüzde

81’ini bayramlık şeker ürünleri oluşturuyor.

Avrupa ortalamasına bakıldığında kişi başı ortalama

şekerli gıda tüketiminin 5,7 kg olduğu gözlemlenirken

Danimarka, Finlandiya, İzlanda gibi kuzey ülkelerinde

tüketim 11-12 kg’lara kadar çıkıyor. Türkiye’deki kişi

başı şekerli gıda tüketimi ortalaması ise 4,4 kg. Yani

aslında sanılanın aksine çok fazla şeker tüketen bir

toplum değiliz. 

Bununla birlikte Türkiye, dünyanın en gelişmiş şe-

kerleme pazarlarından biri olarak büyük bir potansi-

yele sahip. Ülkemizdeki şekerleme pazarı, üretim ve

ithalat dahil olmak üzere 3,5 milyar dolar civarında

ve tahminler bu değerin artmaya devam edeceği yö-

nünde. Euromonitor’a göre 2021 itibarıyla yüzde

14,3’lük bir değer artışı yaşanması bekleniyor. Olduk-

ça güçlü bir yerli üretime sahibiz ve mevcut ortamı

değerlendirdiğimizde, gerçekleştirilen yatırımlarla be-

raber, şeker pazarının hem üretimde hem de ihracatta

büyümeye devam edeceğini rahatlıkla söylemek

mümkün. 

SEKTÖR FD

D ünyada atıştırmalık pazarı 1.2 trilyondolarlık bir pazar. Atıştırmalık sektörünormal yiyecek kategorisinden daha hızlı bü-yüyen bir kategori.  Milennials dediğimiz yenijenerasyon, günde 4 kereden fazla atıştırmalıkyiyecekleri tüketiyor. Çağımızın modern yaşa-mı içinde sağlıklı ve dengeli beslenme giderekön plana çıkıyor. Günümüz dünyasının hızlıyaşam biçimi hayatlarımızı şekillendiriyor. Buhızlı tempo içinde Mondelez International,Snacking Made Right stratejisi ile dünya ça-pında faaliyet gösterdiği ülkelerde ürünlerinidoğru zamanda, doğru şekilde, sunarak insan-ları doğru atıştırmaya teşvik etmeyi sürdüre-cek.  

Doğru atıştırmaya teşvik
ediyoruz



Pandeminin yeni dalgalarının dünya çapında kapanmaları zorunlu

kıldığı bugünlerde pek çok şirket, çalışanlarının bitkinliğine ve

bıkkınlığına çare bulmak için seferberlik halinde. Öte yandan,

bazı şirketler de çalışanlarını itimat telkin eden motivasyon unsurlarıyla

şarj ederek, pandeminin yol açtığı yeni fırsatları değerlendirmek üzere

gerekli imkan ve kabiliyetlerini inşa etme gayretine koyulmuş bulunu-

yorlar. Fırsatlara odaklanmış olan şirketler, şirket olarak var olma amaç-

larını gözden geçirmekte, stratejik önceliklerini sorgulamakta ve

örgüt/operasyonel yapılarını yeniden düzenlemeye yönelmektedirler. 

Pandemiden önceki dönemde de mevcut şirket yapılarının yetersiz-

liği, değişmekte olan ortama ve açığa çıkmış olan trendlere uyum sağ-

lamakta zorluklarla karşılaşıldığı küresel iş dünyasının gündemindeydi.

Özellikle, teknolojik imkanlardan yararlanarak tatmin edilememiş ih-

tiyaçlara süratle çare sunarak yerleşik-kurulu düzenlere sahip şirketlere

yıkıcı tehdit oluşturmuş olan ‘yeni yetme’ şirketlerin kalıcı başarıları,

yılların şirketlerinde değişim ve reorganizasyon fırtınalarının esmesine

neden teşkil ediyordu.

Pandemi ile birlikte, çeviklik (agility)- dayanıklılık/yılmazlık (resi-

lience)- antikırılganlık (antifragile) kaslarını geliştirmiş olan şirketlerin

kriz yönetiminde ve ‘duruma göre vaziyet alma’ maharetlerinin şirket

piyasa değerlerine (marketcap) gıpta edilecek seviyelerde yansıdığını

izliyoruz. Örneğin; Nisan 2020’de piyasa değeri 18 milyar USD olan

Airbnb şirketinin Aralık 2020 de IPO öncesi değerinin 48 milyar USD’ye

fırladığını ve ilk gün hisse senedi işlemleri verilerine göre de piyasa de-

ğerinin Aralık 2020’de 114 milyar USD seviyesine çıktığını hayretle kar-

şıladığımız hatırlıyoruz.  Hayretimizin nedeni turizm-otel-havayolu

sektörlerinin pandemi nedeniyle derinden sarsıldığı aylarda Airbnb’ye

pazarda layık görülmüş yüksek değerdir.

Airbnb vakasına benzer şaşırtıcı gelişmeler pek çok üst kademe yö-

Stratejik Liderlik 
Danışmanı ve Koçu

osman@osmanerk.com

LİDERLİK-GÖRÜŞ FD

Geleceğe Hazırlanan 
Şirketler İçin Reçete

Harekete geçme niyetinde olan şirketler, ‘Geleceğe Hazırlanan’ başarılı firmaların
uygulamalarından esinlenerek şirketlerinin ‘kitlenmesine’ neden olan örgütsel

yapılarını eleştirel bakış açısıyla inceleyip günümüz durumuna uygun yeni
sistemleri hayata geçirebilirler.
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neticilerinin, şirketlerinin yavaşlığından, ‘silolaşmış’

veya karmaşık ‘matrix’ örgüt yapılarından, bürokra-

siden ne kadar çile çektiğini sık sık idrak ettiğini ve

bundan acı duyduğunu tahmin edebiliyoruz.

Özelliklerini VUCA olarak özetlediğimiz günümüz

ortamını 4 ana trend şekillendirmektedir:

Bağlanabilirlik (connectivity), işlem maliyetlerinin

geometrik hızda aşağı inmesi (transaction costs),

emsali görülmemiş bir seviyede otomasyon ve diji-

talleşme ve demografik dalgalanmalar. 

Günümüz ortamında, şirketlerin eskimiş anlayış-

ların gölgesinde debelenerek vakit kaybına razı ge-

lecek halleri olmaması gerekir; zira, dünya çapında

2 bin 300’ü aşan sayıda büyük şirketin verilerinden

hareketle McKinsey’in 2018 yılında yayınlamış oldu-

ğu analiz sonucuna göre bu şirketlerin toplam karı-

nın yüzde 95’ini, karlılık skalasında en üst yüzde 20

bandındaki şirketlerin elde ettiklerini ortaya koyu-

yor. Yani, iş dünyasında ‘kazanan her şeyi alır’ (win-

ner-takes-all) durumu yaşanmaktadır. Bu durumun

bir de özet kanıtını platform işletmecilerinin güçlü

ekosistemleri ile birlikte her gün yükselen başarıla-

rında görmekteyiz. 

Harekete geçme niyetinde olan şirketler, ‘Geleceğe

Hazırlanan’ başarılı firmaların uygulamalarından

esinlenerek şirketlerinin ‘kitlenmesine’ neden olan ör-

gütsel yapılarını eleştirel bakış açısıyla inceleyip gü-

nümüz durumuna uygun yeni sistemleri hayata geçi-

rebilirler. Bu yeni sistemlerin temel özelliklerini şöyle

sıralıyabiliriz: Antikırılgan- dayanıklılığın ötesinde

güçlenebilmek, esnek (flexible), organik (organic),

birbirine bağlı (interconnected), şirket amacı ile

uyumlu insan odaklı misyonlar haline geçirilmesi.

İşte bu yeni örgütsel sistemler, günümüz durumu

için en gerekli yaratıcılık, hız ve hesap verebilirlik

(accountability) olan kurumsal öncelikleri destekle-

yecektir. Şirketleri kuşatmış olan eskimiş örgüt ya-

pılarının iyileştirilmesi çözüm olamaz; çözüm,

kökten yeni bir kafa yapısının- bakış açısının aydın-

lığının ışıldamasının sağlanmasıdır.

McKinsey, merkezleri ABD’de bulunan 30 büyük

ve dünyanın değişen durumlarına uyum gösterme

LİDERLİK-GÖRÜŞ FD
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Günümüz ortamını 4 ana trend şe-

killendiriyor: Bağlanabilirlik, işlem

maliyetlerinin geometrik hızda

aşağı inmesi, emsali görülmemiş

bir seviyede otomasyon ve dijital-

leşme ile demografik dalgalanma-

lar.



kararlılığına yönelmiş ‘Geleceğe Hazırlanan’ şirket-
lerin 2015-2019 verilerini inceleyerek ve yöneticileri
ile yapmış olduğu mülakatlar neticesinde aşağıdaki
alanlarda çeşitli yoğunluklarda çalışmalar yürütül-
düğünü ortaya koymuştur:

A) Biz kimiz?

1-Yeni amaç tanımı, amaçla uyumlu strateji
fomülasyonu ve stratejik öncelikler nedir?

2-Nasıl değer üretilecek? Kurumsal değer
üretme ajandası nedir? Yeni-yenilenmiş iş modelleri
nedir?

3-Amaç ve stratejiye uygun kültür nasıl inşa
edilecektir? Kültür nasıl hal haline getirilecektir-yeni
davranışlar nasıl sürdürülecektir?

Sadece kara odaklanmış şirketlerin, pazar payla-

rını hızla, amaç/anlam-insan odaklı yaklaşımı esas

alan şirketlere terkedecekleri anlaşılıyor.

‘Geleceğe Hazırlanan’ şirketler,

• Amaç/Anlam üzerinde durmaktadırlar,

• Değerin nasıl yaratılacağını bilmektedirler ve ya-

ratılan değerin rekabete karşı üstünlüklerinin bilin-

cindedirler,

• Amaç ve stratejilerini destekleyen değer ve kül-

türlerini oluşturma-güncellenme ve böylece yetenek-

leri cezbetme kabiliyetine sahiptirler,

Örneğin, CVS Health (ABD) şirketi ‘insanların da-

ha sağlıklı yaşama amaçlarına yardımcı olmak’ ama-

cına sadık kalmasından dolayı mağazalarında tütün

ürünlerinin satışını durdurmuştur.

B) Şirketimiz nasıl işler?

4-Mümkün olabildiğince düz-sade (dikey

katmanları olmayan) örgüt mimarisi nasıl olmalıdır?

5-Ehil takımların karar verme yetkilerinin

sağlanması ve sürdürülmesi nasıl hayata geçirilecek-

tir?

6-Günümüzün en kıt kaynağı olan ‘yetenek’

(talent) nasıl korunacaktır? Nasıl geliştirilecektir?

Yeni ‘yetenek’e nasıl ulaşılacaktır? ‘Yetenek’i takdir

eden anlayış nasıl inşa edilecektir?

‘Geleceğe Hazırlanan’ şirketlerde ‘hız’ın kurumsal

bir davranış-öncelik haline gelmiş olduğu dikkati

çekmektedir. Şirketler amaçları çercevesinde kimlik-

LİDERLİK-GÖRÜŞ FD

‘Geleceğe Hazırlanan’ şirketler ve-

ri üzerinde hassasiyetle durmakta,

dolaşım sistemindeki kan kadar

önemsemekteler. Veri kalitesi ve

yapısı, karar verme sürecini etkin

kılmakta ve değer yaratma çalış-

malarını inanılmaz boyutlarda ve-

rimli yapmaktadır.
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lerini ortaya koyduktan sonra ‘hız’ı optimize etmek

durumundadırlar. Günümüzde bir gereklilik olan çe-

viklik ve sadeliğin (agility-simplicity) teşvik edilmesi

ancak örgütsel yapıların hızlı, atak ve ‘sürtünmesiz’

(frictionless) olması ile mümkündür. Bu örgütsel ya-

pı, dinamik-etkinleştirilmiş takımların, tüm paydaş-

larla bir ağ (network) bağlantısı içinde müşteriye en

yakın temas noktalarını da kapsayacak şekilde değer

önerilerini şekillendirme kabiliyetlerini sergilemele-

rine imkan tanıyacaktır.

Örneğin, beyaz eşya ve elektronik cihaz imalatçısı

Haier (Çin) geleneksel hiyerarşik örgütsel yapıyı ter-

kedip, çevik takımların iş yaptıkları, katmansız,

amirsiz ve orta kademe yönetici kadrolarının olma-

dığı yenilenmiş örgüt yapısıyla hızlı, bürokrasisiz ve

ehil-muktedir gelişimin-sürekli öğrenmenin teşvik

edildiği, birbirleriyle bağlantılı takım kümelerine ka-

vuşmuştur.

Bu takım kümelenmesinde 3 tür aktivite görmek-

teyiz:

• Yeni ürün-hizmetlerle ilgili iş modelleri üzerinde

çalışanlar,

• Mevcut ürün-hizmetlerinin yenilenmesi ile ilgili

iş modelleri üzerinde çalışanlar,

• Yukarıdaki her iki kümenin formüle ettiği ürün-

lerin-hizmetlerin üretimini koordine edenler.

Performans yönetimi konusunda Netflix’den öğre-

neceğimiz çok şey var: Netflix, her seviyede, her po-

zisyonda ‘yıldız oyunculara’ yer vermeye özen

gösteriyor. Şirket, üstün özelliklere ve kabiliyetlere

sahip dijital yapısınını ve bu yapının gerektirdiği kül-

türün, yanlış çalışanların pozisyon sahibi olması so-

nucu tahribata uğrayabileceğinden ürküyor.

C) Nasıl gelişir ve büyürüz?

7-Veri tabanı güçlü dijital platform nasıl ya-

pılandırılacaktır?

8-Ekosistem nasıl güçlendirilecektir? İlişki

yönetimi nasıl etkin kılınacaktır? Adil değer payla-

şımı nasıl kurulacaktır ve güncellenecektir?

9-Bütün paydaşları içerecek şekilde kurum-

sal deneyleme-öğrenme-gelişme süreçleri nasıl kur-

gulanacaktır ve güncellenecektir?

Bağlanabilirlik (connectivity), otomasyon/dijital-

leşmenin yaygınlaşması ve yeni nesillerin beklenti-

lerinin eski nesillere göre farklı olması, şirketlerin

sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmeleri için çevik

ve esnek özelliklere sahip olmalarını ve böylece hız-

la değişen dış koşullara uyum sağlayabilmelerini

mümkün kılmaktadır. Bunun için, şirketlerin sürekli

olarak paydaşları ile güçlü ilişkiler kurup, bu ilişki-



leri titizlikle ve adilce yönetmesi bir gerekliliktir.
İnovasyon çalışmalarını günlük yaşamın bir parçası
haline getirerek ticari açıdan başarılı iş modellerini
geliştirebilmek ve yetenek havuzunu büyütebilmek,
ekosistemdeki paydaşlarla verimli iş birliklerinin
oluşturulmasını-gözetilmesini zorunlu kılmaktadır.

2014’de Tesla radikal bir kararla patentlerini açık
sisteme dönüştürerek, diğer şirketlerin de Tesla Fik-
ri ve Sınai Mülkiyet Haklarından yararlanmasını
teşvik etti. Tesla, edindiği tecrübeler neticesinde ve
rekabetin hızlı seyrettiği ortamda şarj istasyonları-
nın kurulması ve elektrikli araçların ihtiyaç duydu-
ğu hizmetlerin sağlanabilmesinin ancak güçlü bir
ekosistem oluşturulması ile mümkün olabileceğini
idrak etti. Bu isabetli atılımının, satışlarının çok hız-
la artmasına ne kadar büyük imkan hazırlamış ol-
duğunu bugün daha iyi anlıyoruz ve takdir
ediyoruz.

Amazon’da, adrese teslimat lojistiğinin daha da
etkin sürdürülmesini sağlamak amacıyla çalışanla-
rını girişimciliğe özendirerek ‘last mile’ lojistik işi
yapmalarına ortam hazırlamaktadır. Amaç, şirketi
tanıyan ve müşteri memnuniyetini içselleştirmiş,
yuvadan yetişmiş olan çözüm ortakları ile gücüne
güç katmaktır.

‘Geleceğe Hazırlanan’ şirketler veri (data) üzerin-

de hassasiyetle durmaktadır ve dolaşım sisteminde-

ki kan kadar önemsemektedirler. Veri kalitesi ve ya-

pısı, karar verme sürecini etkin kılmakta ve değer

yaratma çalışmalarını inanılmaz boyutlarda verimli

kılmaktadır.

Netflix, müştrilerine yapmış olduğu önerilerle pa-

zardaki yerini sağlamlaştırmıştır. Müşterilerin hiz-

metten yararlanma bilgilerini kullanarak hergün

daha da güçlendirdiği algoritmalarla müşteri öneri

sisteminin kabiliyetini artırması, doğrudan gelir ve

kar rakamlarına yansımaktadır. Şirketin öneri siste-

minin sonuçları müşteri program seçiminin yüzde

80’ini temsil etmektedir.

‘Geleceğe Hazırlanan’ şirketlerin verilerine göre

en çok enerji ve zamanın tahsis edildiği alanlar:

• Yeni amaç tanımı, amaçla uyumlu strateji fomü-

lasyonu ve stratejik öncelikler nedir?

• Ekosistem nasıl güçlendirilecektir? İlişki yöne-

timi nasıl etkin kılınacaktır? Adil değer paylaşımı

nasıl kurulacaktır ve güncellenecektir?

• Veri tabanı güçlü dijital platform nasıl yapılan-

dırılacaktır?

‘Geleceğe Hazırlanan’ şirketlerin üzerinde çalış-

makta olan dokuz alanı kendi şirketiniz penceresin-

den değerlendirdiğinizde nasıl bir sonuca ve

aksiyon adımlarına ulaşıyorsunuz?
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Yapı sektöründe küresel bir dev olan Almanya

merkezli Knauf’un 90 ülkede, 220 üretim te-

sisi bulunuyor.  35 bin çalışanı, 10 milyar av-

ronun üzerindeki küresel cirosu ile pazarın en

büyük oyuncusu konumunda. Ankara, İzmit ve Es-

kişehir’deki dört üretim tesisi ile faaliyetlerini sür-

düren Knauf Türkiye ise 450’den fazla çalışanıyla,

dünya çapındaki prestijli projelere satış gerçekleş-

tiriyor. 

Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker’e salgın

sürecinin şirket ve yapı sektörünü nasıl etkilediğini

sorduk, çalışmaları hakkında bilgi aldık. 

Dünyada ve Türkiye’de Knauf’un faaliyetleri
hakkında bilgi verir misiniz?

Knauf olarak Türkiye’de 1989 yılından beri faa-

liyet gösteriyoruz. Ankara, İzmit ve Eskişehir olmak

üzere dört üretim tesisimiz var. Yangın dayanımı,

ses yalıtımı, mekânsal akustik, ısı yalıtımı, sismik

tasarım, güvenlik sistemler, yüzey kalitesi, cephe

sonlama çözümleri ile Türkiye’de en geniş perfor-

mans çözümlerini sunan firmayız. Hem ülkemizde

hem de dünya genelinde sağladığımız yüksek ürün

kalitesini, yaklaşık 90 yıldır yatırımlarımız, global

tecrübemiz ve  AR-GE çalışmalarımız ile koruyoruz.

100’ün üzerinde sistem kombinasyonuna sahip

Beklenen ivme için 
destek gerekiyor

KnauF TürKİye Genel MüDürü alİ TürKer 
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Normalleşmeye kadar devam edecek belirsiz süreçte, sektörde faaliyet gösteren her
şirket kendini koruma altına almaya ve stratejilerini bu temele oturtmaya çalışacak.

2021 yılında normalleşmenin gerçekleşmesi, iç ve dış pazarda beklenen 
ivmenin oluşması ve krizin kırılması hükümetin ve kamu bankalarının 

piyasaya vereceği desteklere de bağlı.



olan firmamız bu sistemleri sadece tavan ve bölme

duvarlarda değil aynı zamanda da cephe duvarları,

cephe giydirmeleri, zemin kaplama ve yükseltilmiş

döşemeden, performanslı sıva sistemlerine kadar

çok geniş bir yelpazede sunuyor. 

Pandemi yapı sektörünü ve dolayısıyla Kna-
uf’u nasıl etkiledi? 

Geçtiğimiz yılın mart-mayıs arasındaki dönemde

virüsün yayılmasını engellemeye yönelik alınan

tedbirler tüm sektörlerde tedarik zincirlerini tıka-

yarak projelerin gecikmesine ve  finansal güçlükle-

re neden oldu. Yaz aylarında düşen faizler ve

ekonominin toparlanması, şirketlerin yarım kalan

projelerine devam etmesini ve yeni proje anlaşma-

larının gelişmesini sağladı. Yaz aylarında oluşan bu

hareketlenme sonbahar aylarında da devam etti.

Fakat kısıtlamalar, aşılama süreçleri ve yaz ayları-

nın yaklaşmasıyla birlikte belirsizlik devam ediyor. 

Yapı ve inşaat sektöründe hizmet veren her şirket

gibi biz de pandemi sürecinin özellikle ilk aylarını

oldukça kırılgan geçirdik fakat toparlanmamız hızlı

oldu. Belirsizliklerle dolu bir süreç içerisinde şirket

olarak tüm planlarımızı yaparak hedeflerimizde

pandemi öncesi ve sonrası olmak üzere bazı düzen-

lemelere gittik. Büyük bir aile şirketi olarak, karşı-

laşabileceğimiz global zorluklara göğüs gerebilecek

esnekliğe ve finansal yapıya sahibiz. Yaşadığımız

bu süreçte iç talepte artış yaşanırken, ihracatta,

üretimde ve teslimat süreçlerimizde herhangi bir

aksama yaşamadık. Knauf Türkiye olarak birkaç yıl-

dır devam eden iyi bir ihracat hacmine zaten sahi-

biz. Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi pandemi

döneminde de ihracatta güvendiğimiz bir kanalda-

yız. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi

2021 yılında da hedeflerimize ulaşacağımızı düşü-

nüyoruz.

“Her kriz aynı zamanda fırsattır” anlayışından
hareket edersek  pandemi sonrasına nasıl hazır-
lanıyorsunuz? Bu dönem için sektörünüz özelin-
de neleri fırsat görüyorsunuz?  

Normalleşmeye kadar devam edecek bu belirsiz

süreçte sektörde faaliyet gösteren her şirket kendi-

ni koruma altına almaya ve stratejilerini bu temele

oturtmaya çalışacaktır. 2021 yılında normalleşme-

nin gerçekleşmesi, iç ve dış pazarda beklenen iv-

menin oluşması ve krizin kırılması hükümetin ve

kamu bankalarının piyasaya vereceği desteklere de
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Tüm fabrikalarında çevrenin ve do-
ğal kaynakların korunması için
özenle çalışmalar yapan ve daha az
tüketim için eylem planları uygula-
yan Knauf, eko-inovasyon felsefesiy-
le geliştirdiği ürün ve üretim
teknolojilerini inşaat sektörüyle de
bir araya getirerek sürdürülebilir
dünyaya katkı sağlıyor.
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bağlı. Örneğin; kamu bankalarınca sağlanacak kre-

di imkanları, inşaat ve dolayısıyla yapı malzemeleri

sektörünü doğrudan pozitif yönde etkileyecektir.

Her zaman uzun vadeli stratejileri benimseyen

Knauf Türkiye olarak pandemi öncesi odaklandığı-

mız sistem satışlarımızı artırma hedefimizi pande-

mi sonrasında da koruyacağız. Yeni dönemde de

markamızın bütünsel sistem yaklaşımını ve proje-

nin şartname aşamasından anahtar teslimine kadar

olan tüm süreçleri içerecek hizmetlerimizi inşaat

sektörü ile buluşturmak istiyoruz. Bu vizyonla pro-

jelerin bir numaralı çözüm ortağı olmaya, müşteri-

lerimizin yanında daha fazla yer alarak, global

gücümüz ve bilgi birikimimiz ile tüm dünyada ol-

duğu gibi Türk inşaat sektöründe de trendleri ya-

ratarak yön vermeye devam edeceğiz.

2021 büyüme hedefiniz nedir?   
Sürecin belirsizliği devam ediyor. Önümüzdeki

dönemde durumun ne şekilde seyredeceğini hiçbi-

rimiz kesin olarak öngöremiyoruz. Hızlı değişen

tüm bu küresel sorunlar ve ekonomideki dalgalan-

malar birçok sektörün 2020 ve 2021 hedeflerini ye-

niden planlamaya itti. Zorlu durumların nasıl etkili

bir şekilde ele alınabileceği konusunda ve farklı ön-

görüler için oluşturduğumuz farklı senaryolarımız

var. Knauf her zaman uzun vadeli stratejileri olan

bir şirket. Knauf Türkiye olarak pandemi öncesi

odaklandığımız sistem satışlarımızı artırma hedefi-

mizi 2021’de de koruyacağız. Dünyanın en büyük

alçı bazlı yapı malzemesi üreticisi olarak, sağladı-

ğımız geniş performans çözümleri ile dünya gene-

linde projelerin bir numaralı çözüm ortağı olmak

2021 yılı için en öncelikli hedefimiz.

İhracat pazarlarınızda nasıl gelişmeler yaşa-
nıyor? Yıl sonu hedefleriniz nedir?   

Knauf Türkiye, son 10 yılda yaklaşık 100 ülkeye

gerçekleştirdiği 75 milyon metrekarenin üzerinde

Alçıpan® ihracatıyla Türkiye alçı plaka ihracatının

en önemli halkalarından birini oluşturuyor. Sürekli

ihracat yaptığımız Knauf Türkiye’ye bağlı ülkeler

Ürdün, Lübnan, Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-

riyeti iken bunun dışında grup içi firmalar üzerin-

den farklı ülkelere de ihracat yapıyoruz. Daha önce

de bahsettiğim gibi pandemi öncesinde olduğu gibi
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pandemi sürecinde de ihracatta güvendiğimiz bir

kanaldayız. 

Öte yandan, sektördeki global konumumuzu son

iki yıl içinde gerçekleştirdiğimiz iki yeni satın al-

mayla daha da güçlendirdik. Bu satın almalardan

biri Amerika merkezli USG, bir diğeri ise yine Ame-

rika merkezli Armstrong’un Kuzey Amerika hariç

tüm operasyonlarının satın alınmasıydı. 2019 yılın-

da bahsettiğim USG Corporation'ın satın alınması-

nın bir parçası olarak USG Boral'in yüzde 50

hissesini satın alarak eski Boral ve ABD merkezli

USG ortak girişimindeki toplam hissemizi yüzde

100'e çıkardık. Bu yıl içinde tamamlanan bu anlaş-

ma Avustralya, Yeni Zelanda, Asya ve Orta Do-

ğu'daki  alçı plaka  işletmelerini içeriyor ve

Knauf’un dünya çapındaki  liderliğini göz önüne se-

riyor. Asya-Pasifik'te duvar plaka pazar lideri USG

Boral'ın kalan yüzde 50 hisselerinin devralınmasıy-

la, Knauf hem mevcut pazarlardaki konumunu güç-

lendirecek hem de yeni üretim tesisleri ile yeni

pazarlara erişim sağlayacak. 

Knauf için pandemi döneminde üzerinde çok-
ça konuşulan dijitalleşme neyi ifade ediyor? Bu
alandaki yatırımlarınız neler?   

Pandeminin herkese olduğu gibi aslında bize de

öğretileri oldu. Knauf Türkiye olarak dünyadaki di-

jitalleşme sürecinin çok önemli bir boyutta olduğu-

nun farkındayız. Uzun zamandır bu konuda altyapı

çalışmalarımız başlamıştı. Yaptığımız altyapı yatı-

rımları ve çalışmalarının büyük ölçüde bize fayda

sağladığını gördük. Dijital çerçevede bölgemizde

pilot ülke olarak konumlanmış durumdayız. Üre-

timde dijitalleşme ve otomasyona ilişkin çok sayıda

örneğimiz var. Üretim dışında son dönemde Knauf

Türkiye olarak hayata geçirdiğimiz dijital projele-

rimizde, müşteri ilişkileri yönetimi altyapısını gün-

celleyen CRM projesi ile global standartların

üzerine çıktığımızı söyleyebiliriz. Dijitalleşmenin ve

uzaktan çalışmanın önem kazandığı bugünlerde,

SEKTÖR FD

10 milyar avro üzerindeki global ci-
romuzun önemli bir kısmı AR-GE
çalışmalarına yatırıyoruz. Bu saye-
de vizyonumuz olan güvenli, sağ-
lıklı ve konforlu yaşam alanları
tasarımında; yenilikçi, çevre dostu,
enerji tasarrufu sağlayan, katma
değerli ve sürdürülebilir ürünlerin
gelişmesine olanak sağlıyoruz. 
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dünyanın en gelişmiş CRM altyapılarından birini

kullanıma alarak, CRM atılımını ve bulut altyapısı-

nı tamamlayarak, hizmet kalitesi ve veri güvenli-

ğinde emin adımlar attık. 

Birçok dijital sistemin tek bir çatı altında entegre

çalışması ile tüm müşteri aktivite ve ticari faaliyet-

lerini tek bir platformda birleştirerek, yüksek hiz-

met kalitesi hedeflerine ulaştık. İK süreçlerinde de

dijitalleşme çalışmalarına devam ediyoruz. Tekno-

lojinin sağladığı altyapı ile şirket için eğitimlerimiz-

de ve hatta müşterilerimize yönelik eğitimlerde de

büyük ölçüde dijital altyapıları kullanıyoruz. Ayrıca

bu dönemde sosyal medya hesaplarımızı geliştir-

dik. Bu yolla müşterilerimiz tarafından erişimi kuv-

vetlendirdik. İç iletişimimizi artırmaya yönelik

olarak da tüm Knauf Grubu olarak Yammer platfor-

munu kullanmaya başladık. Bu sayede diğer ülke-

lerdeki çalışma arkadaşlarımız ile yakın iletişimde

kalmaya devam ediyor, iyi uygulamaların paylaşıl-

ması, proje bazında ortak çalışmaların yürütülmesi,

deneyim alışverişinin yapılması gibi konularda her

geçen gün iş birliğimizi artıyoruz. 

Çevre, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik gibi

konularda yürüttüğü çalışmalardan bahseder
misiniz? Bu konularda sürdürülen veya yeni
projeleriniz ile ürün çalışmalarınız nelerdir? 

Tüm Knauf fabrikalarında sürdürülebilirlik ve sü-

rekli iyileştirme için her yıl enerji verimliliğinde

yüzde 1 iyileştirme sağlanıyor. Doğal ham  madde-

lerin korunmasında geri dönüşüm çalışmalarının

önemi gün geçtikçe artarken, sanayi kuruluşlarının

çevre dostu uygulamaları eko-sürdürülebilirlikte

merkezi bir rol oynuyor. Bu kapsamda Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığınca 2017 yılı itibarıyla başlatılan

Sıfır Atık Projesi, belgelendirme sistemi ile sanayi

kuruluşlarını teşvik ediyor. Knauf olarak kuruldu-

ğumuz günden bu yana eko- sürdürülebilirlik çatısı

altında fabrikalarımızda çevresel tertip ve geri dö-

nüşüme yönelik tüm tedbirleri alıp uygulamaya ge-

çirerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilk

olarak Ankara Ahiboz II Fabrikamız için  Sıfır Atık

Belgesi almıştık. Geçtiğimiz aylarda da Ankara Ahi-

boz I ve Kocaeli (İzmit) Fabrikalarımız da Çevre ve

Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılan değer-

lendirme sonucunda Sıfır Atık Belgesi almaya hak

kazandı.  Bakanlık tarafından yürütülen Sıfır Atık
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Projesi, kaynakların daha verimli kullanılmasını,

atık oluşumunun engellenmesini veya minimize

edilmesini, atığın oluşumu durumunda ise geri ka-

zanımının sağlanmasını hedefliyor. Sektörümüzün

genelinde zaman zaman üretimden kaynaklanan sı-

kıntılardan dolayı kusurlu alçı levha ürünleri orta-

ya çıkıyor.  Sektörde bir ilk gerçekleştirerek İzmit

ve Ahiboz fabrikalarımızda geri dönüşüm tesisi

kurduk. Geri dönüşüm tesisimiz aynı zamanda Çev-

re ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Atık

Minimizasyon Tesisi Belgesi” aldı. Tesisimizde ku-

surlu alçı levha ürünler peyderpey geri kazandırı-

larak üretime tekrar dahil ediliyor. Bununla

beraber kusurlu alçı levha ürünlerimiz, Çevre ve

Şehircilik Bakanlığınca ‘Melbes Sistemi’ ile atanan

yetkili laboratuvar tarafından gerçekleştirilen ana-

liz sonucu tehlikesiz kategoride yer alıyor. Tüm fab-

rikalarımız için düzenli olarak emisyon ölçümleri,

atık su ve atık analizleri yapılarak hava, su, toprak

için önemli üç çevresel etkinin takip ediliyor ve ne-

gatif etkiler en aza indirgenmeye çalışılıyor. Bunun-

la birlikte önümüzdeki yıllarda ISO 50001

başvurusunda bulunmayı ve VAP(Verimlilik Artırıcı

Proje) projelerine katılmayı planlıyoruz.

Doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye
geçiş sürecinde ısı yalıtımı, binalarda enerji ve-
rimliliği, yeşil binalar  gibi konular da büyük
önem taşıyor. Bu kapsamda yapı sektörünün oy-
nayacağı rol hakkında neler söylersiniz? 

Knauf, eko-inovasyon faaliyetleriyle sürdürülebi-

lir ve çevresel etkisi minimize edilmiş yapılar için

gerekli performans ve ürünlerini Türkiye’deki ve

dünyadaki üretim tesisinde üretmeye devam edi-

yor. Tüm fabrikalarında çevrenin ve doğal kaynak-

ların korunması için özenle çalışmalar yapan ve

daha az tüketim için eylem planları uygulayan Kna-

uf, eko-inovasyon felsefesiyle geliştirdiği ürün ve

üretim teknolojilerini inşaat sektörüyle de bir araya

getirerek sürdürülebilir dünyaya katkı sağlıyor. Ör-

neğin her türlü dış cephe ve iç mekan ıslak hacim

uygulamaları için ideal bir yapı malzemesi olan

AQUAPANEL® dış cephe sistemleriyle enerji tasar-

rufuna destek oluyor. Isı yalıtımlı geleneksel duvar-

lar ile karşılaştırıldığında, aynı ısı performansını

geleneksel sistemlere kıyasla yüzde 22 daha ince

dış duvarlar ile birim ağırlığı yaklaşık yüzde 63 ora-

nında daha hafif olan dış cephe sistemleri ile sağ-

lanıyor. 

SEKTÖR FD



Salgın, iş yapış tarzlarında köklü değişikliklere

yol açarken, teknolojik altyapısı uygun olanlar

dönüşüme daha kolay ve hızlı bir şekilde uyum

sağlayabildi. Birçok şirket de zorunluluktan bu dijital

dönüşüme hızlıca geçiş yapmak zorunda kaldı. Ancak

yeterli güvenlik önlemleri almadan yapılan dönüşüm-

ler şirketleri siber saldırı tehlikesiyle karşı karşıya bı-

raktı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun risk raporunda ilk sı-

rada siber saldırıların yer aldığını hatırlatan  Kafein

Teknoloji CEO’su Cem Kalyoncu riske dikkat çekerek,

bu alanda gerçekleştirdikleri yatırımları anlattı. De-

loittle tarafından yapılan araştırmada teknoloji sek-

töründe hızla büyüyen ilk 50 firma içinde yer alan,

TOBB’un en hızlı büyüyen şirketleri arasında gösteri-

len Kafein Teknoloji'nin CEO’su Cem Kalyoncu çalış-

malarını aktarırken, yazılım sektöründe yaşananları

da değerlendirdi. 

Kafein Teknoloji’yi kısaca tanıtıp, faaliyetleriniz-

den bahseder misiniz? 

Kafein Teknoloji olarak, 16 yıldır bankacılık, tele-

kom, turizm, hizmet, perakende ve sigortacılık sek-

törlerinde bulunan ulusal ve global müşterilerimizin

teknoloji yazılımı ve yönetimi alanındaki ihtiyaçlarına

cevap veriyoruz, global partnerlerimiz ve TÜBİTAK

gibi önemli kurumlar ile sürekli AR-GE projeleri ger-

çekleştirerek inovatif çözümlerimizi hep bir sonraki

aşamaya taşımak için çalışmaya devam ediyoruz.

Dijital dönüşüme hazırlıksız
yakalananlar siber saldırılara açık 

KaFeİn TeKnolojİ Ceo’su Cem KalyonCu
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Pandemi dönemi ve dijital dönüşüme hazırlıksız yakalanan şirketler siber saldırı risk
grubunun en üstünde yer alıyor. Yeterli güvenlik önlemi alınmadan yapılan

dönüşümler, şirketleri saldırılara açık hale getiriyor.



2017-2020 yılları arasında yüzde 45 büyüyerek Tür-

kiye’nin yazılım vizyonuna katkı sunmaya devam

eden Kafein Teknoloji olarak, 2018 yılında halka açı-

lan ilk yazılım şirketlerinden biri olmaktan da gurur

duyuyoruz.

Deloittle tarafından yapılan araştırmada teknoloji

sektöründe hızla büyüyen ilk 50 firma için de yer al-

dık, TOBB’un en hızlı büyüyen şirketleri arasında da

gösterilen şirketimiz büyüme çizgisini hızla yukarı

çekmektedir. 

Son yıllarda bünyemize kattığımız iştiraklerimizle

odaklandığımız alanları da genişlettik ve şimdi yan-

sıyan etkiyi birlikte büyütüyoruz. Şirketlerin, kalite

yönetimi ve iş sağlığı-güvenliği süreçlerini tek nokta-

dan yönetmelerine olanak sağlayan çözümleri sunan

Intranet Yazılım, yüksek teknoloji bileşenleri kullana-

rak etkin iş çözümleri üreten ve 2019 yılında halka

arz edilen Smartiks Yazılım ve siber güvenlik alanında

başarılı bir ürün portföyüne sahip olan 2020 yılında

bünyemize kattığımız Karmasis ile ulusal ve uluslar-

arası yüzlerce kamu kurumu, savunma sanayi ve özel

sektör oyuncularına siber güvenlik çözümleri ve de-

netleme ürünleri geliştiriyoruz.

700’ün üzerinde çalışanımızla birlikte büyük bir

teknoloji ailesiyiz. IT sektörü özünde tüm sektörlere

ve bireylere verimlilik, stratejik planlama, pazar artı-

rımı, düşük hatalı üretim ve kolaylık sağlamak de-

mek.  Türkiye’deki müşterilerimize dijital dönüşüm

ile verimliliklerini ve karlılıklarını artırma konusunda

destek olurken, diğer yandan dünya pazarında ürün-

lerimiz ve hizmetlerimiz ile büyümeyi sürdürüyo-

ruz. Bunu yaparken de global rakiplerimizden çok

daha hızlı hareket edebilme kabiliyetimizle pazarda

yeni bir norm yaratıyoruz.

Hangi alanlara odaklanıyorsunuz? Müşteri port-

föyünüzü kimler oluşturuyor?  

Müşteri ihtiyaçlarına uygun anahtar çözümlerin ya-

nı sıra, nesnelerin interneti, büyük veri analizi, gü-

venlik ve mobil uygulamalar alanlarında da

teknolojiler geliştiriyoruz. Özellikle telekom sektörü-

nün öncü şirketleri ile sürdürdüğümüz KVKK projele-

rimizle alanın önemli oyuncularından biriyiz. KVKK

projeleri için kullandığımız uygulamalarla, Türkiye

başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı

sektörlere projeler yapmaya ve geliştirmeye devam

ediyoruz. Başta telekom olmak üzere, bankacılık, tu-

rizm, hizmet, sigortacılık, perakende sektörlerinde

hizmet verdiğimiz müşterilerimiz mevcut. 

Türkiye’de yeni yatırım planlarınız, projeleriniz

var mı?   

Verinin ve bu verilerin korunmasının öneminin art-

tığı bir dönemdeyiz. Bu da bizim güçlü kaslarımızdan

biri, bu yüzden kişisel verilerin korunması projeleri-

mize yoğunlaştığımız ve talep gördüğümüz bir yıl ol-

du diyebiliriz. Veri ihlallerinin artması ve kurumların

dijital dönüşümde hızlı aksiyon alması, güvenlik açık-

larını da beraberinde getirdi. Müşterilerimize bütün-

sel yaklaşımla hizmet sağlayan bir marka olarak yeni

yatırımlar yapmaya devam ettik. Karmasis’ten bah-

setmiştik, yine alanında lider olan bir diğer Ankara

menşeili Papilon firması ile güçlerimizi birleştirdik.

Papilon, kamuda ve özel sektörde insan odaklı, hayatı
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Dünya Ekonomik Forumu, 4. Sanayi
Devrimi Merkezi ağına Türkiye’nin
de katılması gibi gelişmeler pozisyo-
numuzu güçlendirecektir.
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kolaylaştıran ve güvenli ortam teknolojileri üreten,

sunduğu uçtan uca ileri teknoloji çözümleriyle ülke-

mizin sayılı firmalarından.

2021 yılında gündeminizin ağırlıklı konusu ne

olacak?    

2021 yılında da başta finans, telekom, sağlık sek-

törlerine yönelik geliştirmeyi hedeflediğimiz yenilikçi

ve yüksek teknoloji çözümlerimizle, kurumların diji-

tal dönüşümdeki güvenilir yol arkadaşı olmaya de-

vam edeceğiz. Odağına müşteri memnuniyeti ve

ihtiyaçlarını alan bir ve bütünsel yaklaşım sunan bir

şirketiz. Örneğin, Dünya Ekonomik Forumu’nun risk

raporunda ilk sırada siber saldıralar yer alıyor. Pan-

demi dönemi ve dijital dönüşüme hazırlıksız yakala-

nan şirketler bu risk grubunun en üstünde yer alıyor.

Çünkü yeterli güvenlik önlemi alınmadan yapılan dö-

nüşümler, şirketleri saldırılara açık hale getiriyor. Do-

layısıyla hızlı hareket edip, ‘Siber Güvenlik’ alanında

lider iki firmaya yatırım yaparak, bu alanda önemli

bir katma değer yarattık. Yaptığımız yatırımlarla artık

günümüzün ve geleceğimizin en önemli başlıklardan

biri olacak siber güvenlik ürün ve hizmetlerimizi en

üst seviyeye çıkaracağız. 2021 yazılım ihracatını da

artıracağımız bir yıl olmasını hedefliyoruz.  Portföyü-

müze yeni müşterileri ve başarı hikayelerimizi katma-

ya yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. 

Yurt dışına yönelik neler yapıyorsunuz? Plan ve

hedefleriniz nedir?    

Yatırımlarımız ve başta KVVK olmak üzere ürettiği-

miz çözümlerle Türkiye’den global başarı hikayeleri

çıkarma hedefindeyiz. Ülkemizin milli yazılım vizyo-

nuna katkı sunan teknolojilerimiz ile yazılım ihracatı

yapıyoruz, ve bu alanda  her yıl katlanarak büyümeye

devam ediyoruz. Hollanda ve İrlanda da bu yönde ça-

lışmalarımız artarak devam ediyor. 

Yazılım sektöründe neler yaşanıyor? Sektör arzu

edilen büyüme performansını sergileyebiliyor

mu?    

Araştırmalara göre küresel alanda sektörümüz

2019 yılında 565 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmış

ve gelecek 5 yıllık dönemde ise yüzde 5 oranında bü-

yümesi bekleniyor. Şirketlerin rekabet içerisinde yer

almaya devam edebilmeleri için bu dönüşüme ayak

uydurmaları gerekiyor. Dijital dönüşüm hizmetlerine

dünya çapında yapılan harcamaların 2023'te, 2,3 tril-

yon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Fakat Türki-

ye’de yazılım sektörünün istihdama ve ihracata katkı

oranı, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında nispeten

Dijital dönüşüm hizmetlerine dünya
çapında yapılan harcamaların
2023'te, 2,3 trilyon dolara ulaşacağı
tahmin ediliyor. Fakat Türkiye’de ya-
zılım sektörünün istihdama ve ihra-
cata katkı oranı, Avrupa ülkeleriyle
karşılaştırıldığında nispeten düşük.
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düşük. Özellikle pandemi ile hızlanan ve ivme kaza-

nan sektörel genişleme ile birlikte istihdam payının

daha yüksek seviyelere çıkmasını bekliyoruz. Salgınla

birlikte öne çıkan sektörlerden biri olduğumuz aşikar,

bu yükselen değerin domino etkisi yaratarak önü-

müzdeki yıllarda da ivme kazanacağı görüşündeyiz.

Salgın döneminde dijitalleşme, teknoloji üzerin-

de en çok konuşulan konular arasında. Salgın dö-

nemi ve salgın sonrasında sektörünüzdeki

beklenti ve taleplerinize yönelik neler söylemek is-

tersiniz?    

2020 yılının TÜBİSAD verilerine göre bilgi teknolo-

jileri TL bazında yüzde 22 büyüme ile 2019 yılında

56,1 milyar TL’ye ulaştı. Sektörümüzün stratejik ko-

numu pandemi ile güçlendi ve salgın her sektör için

hızlandırıcı nitelikte oldu. Covid-19 sonrası yapılan

araştırmalar gösteriyor ki, şirketler iş yapış şekillerin-

de dönüşümün kaçınılmaz olduğu görüşünde, kurum-

sal yöneticilerin yüzde 52’si bu değişimin önümüzdeki

altı ay içinde yaşanacağını düşünüyor. Dijital dönü-

şüm, alanı her ne olursa olsun, büyüklüğü ne olursa

olsun artık tüm profesyonelleri ve markaları himayesi

altına aldı. 

Dünyayla karşılaştırıldığında güçlü rakip ülkele-

ri göz önünde bulundurduğunuzda sektörde geli-

nen nokta, sektörün rekabet gücü nedir?   

Rekabette avantajlı bir konumda olsak da gelişmeye

açık alanların var olması ülkenin teknolojide rekabet

gücünü zayıflatıyor. 2023 yılına kadar Milli Teknoloji

Hamlesi vizyonunda hayata geçirilecek yol haritasının

bu gelişime açık alanların tamamlayıcısı olacağı inan-

cındayız. Dünya Ekonomik Forumu, teknoloji yönetim

ağı da yeni ortaklarla genişleyerek WEF 4. Sanayi

Devrimi Merkezi ağına Türkiye’nin de katılması gibi

gelişmeler pozisyonumuzu güçlendirecektir.

Yazılım sektöründe yetişmiş insan gücünde ne-

ler yaşanıyor? Beyin göçü gündemdeki konular-

dan. Beyin göçü yazılım sektörünü nasıl

etkiliyor?   

Beyin göçünün önüne geçecek en önemli unsurlar-

dan biri genç girişimcileri ve araştırmacıları, teşvik

programları ile desteklemek. Şirketlerin çalışana yap-

tığı yatırım da önemli önleyici faktörlerden birisi ola-

rak karşımıza çıkıyor. Kafein Teknoloji olarak biz de

çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlamak üzere araş-

tırma ekiplerimizi cesaretlendirecek girişimlerde bu-

lunmayı görev edindik. 2020 Yılında aktif hale

getirdiğimiz Kafein Akademi programımız ile genç ye-

teneklere Türkiye içinde gelişim imkanı sunmaya de-

vam ediyoruz. 2021 yılında bu çalışmamız daha aktif

hale getirerek ilerleyeceğiz. Yaz döneminde pandemi

nedeni ile stajlarını tamamlayamayan öğrencilerimize

yönelik de kapılarımızı hiç kapamadık 2020 dönemin-

de staj programlarını online olarak yürüttük bu yılda

aynı şekilde desteklemeye devam edeceğiz. 

TEKNOLOJİ FD

FD



Farklı iş alanlarında uzmanlaşmış danışman
kadrosuyla teknolojik gelişmeleri yakından
takip eden GTech; veriden değer yaratmak,

müşterilerine kaliteli, yaratıcı ve katma değerli hiz-
metler sunma amacını taşıyor. İstanbul merkezli veri
teknolojisi firması GTech; banka, sigorta, otomotiv,
enerji, sağlık, turizm, kamu ve perakende gibi pek
çok farklı sektöre hizmet veriyor.

Hizmetlerini  bankacılık çözümleri ve veri yöne-
timi olarak iki ana başlıkta tanımlayan GTech, hem
kendi ürünlerini geliştiriyor hem de Oracle, Micro-
soft, Striim, Moody’s Analytics gibi büyük tekno-
loji firmalarının çözümlerini müşterilerine
özelleştirilmiş şekilde projelendirilmesini sağlıyor.

“Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını” listesinde yer
alan GTech Kurucu Ortağı ve CEO Mine Taşkaya,
fark yaratan çözümlerini anlattı. 

Bankacılık ve finans sektöründeki müşterileri-
nize sunduğunuz katma değerli ürün ve çözüm-
ler nedir? 

Bankacılık ve finans alanındaki ürün ve çözümle-
rimiz şöyle sıralanıyor: 

Symphony Banking (Ana Bankacılık Çözümü):
Tüm bankacılık gereksinimlerini karşılayan, enteg-
rasyon yeteneği yüksek, kullanıcı hatalarından en az
seviyede etkilenen ve iş birimlerinin süreçleri tasar-
layabilmesine olanak sağlayan bir çözüm. Hata pa-

Veriden değer yaratma vizyonuyla
hareket ediyoruz

GTech Kurucu OrTağı ve ceO Mİne TaşKaya
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Türkiye’de bankacılık ve finans sektörüne yönelik yerli çözüm üreten birkaç firmadan
biriyiz. Üstelik bu çözümlerimizi sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarda da

sunuyoruz.



yını minimuma indiren ve yeni teknolojileri kullanan
Symphony Banking sayesinde tüm operasyonlar gü-
venli, verimli ve hızlı bir şekilde yönetilebiliyor.

Magic Reports (Yasal Raporlama Çözümü): Tür-
kiye’de faaliyet gösteren tüm bankaların; T.C. Mer-
kez Bankası, Maliye Bakanlığı, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mev-
duatı Sigorta Fonu, Türkiye İstatistik Kurumu, İstan-
bul Menkul Kıymetler Borsası ve Türkiye Bankalar
Birliği gibi resmi kurumlara göndermek zorunda ol-
dukları yasal raporları, tek platform üzerinden doğ-
ru, hızlı ve kolay biçimde sunar.

Smartbank (İleri Analitik Çözümü): Müşterile-
rin yaşadıkları sorun ve problemleri anlık olarak tes-
pit eden ve müşteri banka ile temas etmeden
müşteriye ve operasyon ekiplerine bilgi vererek sür-
tünmesiz müşteri deneyimi sağlayan büyük veri
platformu.

Profit 4.0 (Kârlılık Analizi Çözümü): Ürün ve
hizmet bazlı kârlılığın takip edilmesini sağlarken ay-
nı zamanda raporlama entegrasyonu ile karar veri-
cilere öneriler sunabilen, sonuçlar üreten bir
raporlama platformu.

Moody’s Analytics (Risk Yönetimi Çözümü):
Gelişmiş finansal analiz yazılımlarıyla şirket liderle-
rinin daha hızlı ve daha sağlıklı karar vermelerini

sağlar. Sahip olduğu derin risk bilgisi, geniş bilgi
kaynakları ve geliştirdikleri inovatif uygulamalarla
kullanıcılarının değişen piyasalarda sağlıklı yol al-
masını imkan yaratır. İleri analitik ve müşteri porfö-
yünü karşılaştırma ve kıyaslama yeteneği ile
güçlendirilmiş yenilikçi teknolojisi, risk değerlendir-
mesinde doğru ve tutarlı bilgileri sunar.

Wiseboard Insurance (Analitik Sigortacılık Çö-
zümü): Tak-Çalıştır Veri Ambarı Modeli ve ETL çö-
zümü olarak; proje uygulama ve geliştirme süresini
en aza indiren, maliyetleri düşüren, yönetim ekibine
anlık KPI takibini sağlayarak gerçek zamanlı karar
alma imkanı sunan Analitik Sigortacılık Çözümü. 

Pandemi dönemiyle beraber bankacılık ve fi-
nans sektörünün ihtiyaçları nasıl şekillendi?
GTech bu ihtiyaçlara yönelik nasıl çözümler su-
nuyor?

Dijital dönüşüm süreçlerine başlamamış şirketle-
rin işleyişlerinin pandemi etkisiyle kolaylıkla sekteye
uğradığını gördük. Bu genel tablonun yanı sıra ban-
kacılık sektörüne baktığımızda özellikle internet ve
mobil bankacılık müşteri sayılarında ciddi bir artış
kaydedildiğini görüyoruz. Daha önce hiç bu özellik-
leri kullanmamış müşterilerin online bankacılık hiz-
metlerinden faydalanması, müşteri alışkanlıklarında
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ciddi ve öngörülmemiş bir değişime sebep oldu. Ay-
nı zamanda hem bu değişimin yönetilmesi, hem de
doğru stratejilerin ve yatırım alanlarının belirlenme-
si sektör için kritik hale geldi. Bu değişim rüzgarı
müşteri memnuniyetini sağlamak adına eş zamanlı
olarak değişik kanallardan elde edilen verilerin bir
araya getirilmesi, hızlıca konsolide edilmesi gibi pek
çok zorunluluğu beraberinde getirdi. Verinin değeri
de bu noktada bir kez daha ön plana çıktı. 

Pandemiyle ortaya çıkan yeni normale uygun ileri
analitik, büyük veri, iş zekası gibi çözümlere yatırım
yapmış bankaların kriz anında bir adım önde oldu-
ğunu gördük. Bu noktada gerçek zamanlı veriye ula-
şıp veri akışını izleyen, anlık raporları takip eden ve
değişime hızla adapte olabilenler başarılı oldu.
GTech olarak biz de bu süreçte müşterilerimizin, ön-
görülebilir, değişikliklere  hızlı adapte olan, kullanıcı

deneyimini sürtünmesiz hale getiren esnek yapılara
ve teknolojilere sahip olmalarını sağlıyoruz.

2021 GTech açısından nasıl geçiyor? Yıl sonu
hedefiniz nedir? 

Veriden değer yaratma vizyonuyla hareket ediyor,
bu değeri yaratırken 2 ana koldan ilerliyoruz. Birin-
cisi kendi ürün ve çözümlerimizi geliştirmek, ikincisi
ise dünyadaki bu konuda öncü teknoloji firmalarının
ürünlerini de portföyümüzde tutarak müşterilerimi-
zin rekabetçi olmaları için ihtiyaç duydukları tüm
teknolojileri doğru fayda-maliyet dengesiyle sun-
mak. Finansal çözümlerimizle Türkiye’de bankacılık
ve finans sektörüne yönelik yerli çözüm üreten bir-
kaç firmadan biriyiz. Üstelik bu çözümlerimizi sade-
ce Türkiye’de değil, uluslararası pazarda da
sunuyoruz. Bu dönemde uluslararası alanda faaliyet
gösteren Habib Bank’ta hayata geçirdiğimiz Ana
Bankacılık (Symphony Banking) projemizi örnek
gösterebilirim. Bu projemizle bir bankanın yerine
getirmesi gereken bankacılık ekosistemi uygulama-
larına entegrasyon sağlayarak yurt içindeki tüm dev-
let kurumlarına sunulması gereken yasal raporlama
ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Projemizin sağladığı
başarı sonucu bir başka bankayla da bu kapsamda
anlaştık ve çözümümüzü uygulamaya başladık.

Kendi ürün ve hizmetlerimize yatırım yapmaya

2020 yılının ilk çeyreğinde Körfez
Bölgesi ve Güney Asya’da çözümle-
rimizi sunabilmek için Pakistan ofi-
simizi açtık. Veriyi kullanarak
yarattığımız değeri Avrupa’nın da
dahil olduğu farklı coğrafyalara ta-
şımaya devam ediyoruz.
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devam ediyoruz. Ayrıca risk analitiği alanında Tür-
kiye’nin en büyük kurumlarından birine hizmet ver-
meye başladık ve gelişmeleri dikkate alarak finansal
ürün ve çözümler sunan ekibimizi büyüttük. Tüm
gelişmeler sonucunda 2020 yılında insan kaynağı
bazında yüzde 31 büyüdük, 2021’de ise bu alanda
yüzde 25 oranında büyümeyi planlıyoruz. Yıl sonu
hedefimiz ise 2021 yılını en az yüzde 50 büyümeyle
kapatmak. Ayrıca Pakistan ve Avrupa’da da büyüme-
ye devam edeceğiz.

2021’de finans ve bankacılığa yönelik ürünle-
rinize yatırımlarınız olacak mı?

Bu yıl içinde hedefimiz finans ve bankacılık sektö-
rüne yönelik sunduğumuz ürün portföyümüze yatı-
rım yaparak Ana Bankacılık uygulamasında partner
ekosistemiyle daha da zengin bir
çözüm portfoyü oluşturmak. Ayrıca Yasal Raporlama
ürünümüzü bütün banka ve sigorta şirketlerinin alt
yapısı ile tamamen entegre çalışan yeni nesil bir
platform olarak sunacağız.

Türkiye ve Avrupa’ya yönelik 7/24 izleme, destek
ve bakımı kapsayan, yönetilen hizmetleri devreye
alacağız. Öte yandan büyük veri ve ileri analitik ko-
nularında sektör bağımsız katma değerli çözümler
üreterek büyümeyi hedefliyor, Türkiye’nin bir numa-
ralı çözüm sağlayan firması olmak istiyoruz. Bunun
için AR-GE yatırımlarıyla kendi ürünlerimizi tasarlı-

yoruz ve çözümlerimizi yurt dışına ihraç ederek bu
alanda da ilerlemeyi planlıyoruz. 

Yüzde yüz yerli veri teknolojisi firmasısınız.
Ürünlerinizin Orta Doğu pazarında kendine yer
bulduğunu biliyoruz. Yurt dışı planlarınız nedir? 

Ürün ve çözümlerimizi sadece Türkiye’de değil,
uluslararası pazarda da sunuyoruz. Bu konuda ilk
olarak 2020 yılının ilk çeyreğinde Körfez Bölgesi ve
Güney Asya’da çözümlerimizi sunabilmek için Pakis-
tan ofisimizi açtık. Veriyi kullanarak yarattığımız de-
ğeri Avrupa’nın da dahil olduğu farklı coğrafyalara
taşımaya devam ediyor, ülkemize yarattığımız tek-
nolojiyle katma değer sağlayabilmeyi odağımızda
tutuyoruz. 

Pandemi sürecinde biraz da zorunluluktan hızlı
bir dijital dönüşüm yaşandı. Bu süreçte şirketlere
nasıl rehberlik yaptınız? Dijitalleşme yatırımları-
nın bir ihtiyaç olduğu kavrandı mı, sürekliliği
olacak mıdır? 

Pandemi süreci küresel olarak pek çok farklı alan-
da karşımıza değişimler ve zorunluluklar çıkardı. Bu
değişimin temelde üç alanda devam edeceğini dü-
şünüyorum. Bunların ilki iş gücü yapısı ve çalışma
şekillerinde karma modellerin oluşmasıyla dijital dö-
nüşümün doğal olarak hızlanması. İkincisi müşteri
ayak izleri ve alışkanlıklarının değişmesiyle oluşan
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farklılıkların anlaşılması, yönetilmesi ve problemle-
rin  çözülmesi için  firmaların  ileri analitik ve
yapay zeka çalışmalarını süreçlerine dahil etmesi-
nin kritikleşmesi. Üçüncüsü ise daha çevre dostu po-
litikaların şirketlerin önceliği haline gelmesi.
Bu temel süreçleri tamamlayan kurumlar fark yara-
tarak öne çıkacaklar. GTech olarak bu noktada şir-
ketlerin karar verirken ihtiyaç duyduğu iç görüleri
oluşturacak büyük veri ve ileri analitik konusundaki
deneyimimiz ve çözümlerimizle önemli katkılarda
bulunacağımızı bilmek, bize pandemi sonrasındaki
ekonomide önemli fırsatların olduğunu gösteriyor. 

Hızlı dijital dönüşüm güvenlik açıkları riskini
de beraberinde getiriyor. Süreçteki gözlemleri-
nizle bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Veri
güvenliği noktasında neler yapıyorsunuz?

Bu süreçte daha fazla dijitalleşen finans sektörü
yeni dönemde risklerini yönetmek konusunda daha
da hassas davranmak zorunda. Ekosistemin parçası
olan bir oyuncu olarak biz de aynı hassasiyeti yaşı-
yor ve sağladığımız tüm ürün ve çözümlerde en yük-
sek seviyede güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Bilgi
güvenliği konusundaki sertifikasyonlarımızla, süreç-
lerimizde en başından bu yana güvenliği ön planda

tutarak hizmet sunuyoruz. Ayrıca bütün ürünleri-
mizde gerek şifreleme, gerekse yetkilendirme tekno-
lojilerini en üst seviyede kullanarak uyguluyoruz.

“Gençlerimizi iş hayatına hazırlamak enbüyük sorumluluğumuz” bilinciyle 2014yılından bu yana ücretsiz yürüttüğümüzGTech Akademi projesi çerçevesinde genç-lere Büyük Veri, İş Zekası, Veri Ambarı,Veritabanı, İleri Analitik, Kurumsal Perfor-mans Yönetimi gibi alanlarda yetkin ekip-lerimizle yeni nesil teknolojileri sadeceteorik olarak değil uygulamalı olarak daanlatıyoruz. Onların projelerde hızlıcaüretken hale gelerek güvenle sektöre katı-lımını sağlıyoruz. Başarılı ve yetenekli ka-tılımcıları GTech bünyesinde istihdamediyoruz. Bu yıl GTech Akademi programı-mızın yedincisini gerçekleştireceğiz.

GTech Akademi ile gençleri işhayatına hazırlıyoruz

FD





“
Yapamazsın dediler. Ben bu sözü çok duydum. Peki,

ben ne yaptım? Kadın yapamaz tabusunu filtreledim.

Hayatımdan çıkardım.” Bu sözler,  And Filtre’nin sahibi

Fidan Taşkın’a ait. 

Bugün erkeklerin yoğun çalıştığı filtre sektöründe gös-

terdiği başarıyla takdir edilen Fidan Taşkın, liseyi biti-

rince evlenmiş. Sonrasında üç çocuğu olmuş. Çocukları

biraz büyüyünce üniversite eğitimini tamamlamış. Bu-

nunla da yetinmeyip serbest muhasebeci mali müşavir

(SMMM) sınavına girmeye karar vermiş. Çevresinden

yine “Yapamazsın” demişler. Aldırmamış, girdiği ilk sı-

navı kazanmış. Ardından muhasebe denetim alanında

yüksek lisan yapmış. 2016 yılında mütevazı bir şirket

kimliğinde olan And Filtreyi, bugün yıllık 10 milyon

adet üretim kapasitesiyle, Orta Doğu, Afrika, Rusya gibi

ülkelere  sürekli ihracat yapar hale getirmiş. And Filt-

re’nin sahibi Fidan Taşkın ile girişimcilik serüvenini ve

bu yolda aştığı zorlukları konuştuk.  

Filtre sektörü erkek egemen görülen sektörlerden
birisi. Bu sektörü neden seçtiniz? Ne gibi fırsatlar
gördünüz?

And Filtre Sahibi 
Fidan Taşkın

Kadın yapamaz 
tabusunu filtreledim

Kendimi sektöre kabul ettirinceye kadar ciddi zorluk çektim. “Bir kadın sanayide olamaz,
kadınlar anlamaz” gibi eleştiriler aldım. Artık böyle yaklaşımlarla karşılaşmıyorum. 

Galiba başardım.



And Filtre’yi 2016 yılında satın aldım. Piyasada tanı-

nan bir firma değildi. Ailemde filtre sektöründe çalışan

olduğu için bu sektörü tercih ettim. Filtre sektörüne  sü-

rekli ilgim vardı. And Filtre’yi satın alarak sektöre dahil

oldum. Filtre sektöründe endüstriyel grup, jeneratör, iş

makinesi ve forklift grubunun filtrelerini üretiyoruz.

Özel üretim gerektiren kimsenin çözemediği filtreleri

yapabiliyoruz. Bu anlamda bir adım önde olduğumuzu

düşünüyorum.

Nasıl başardınız?
Kadın yapamaz tabusunu filtreledim. Hayatımdan çı-

kardım. Bu cümlenin benim hayatımı tam anlamıyla ifa-

de ettiğini düşünüyorum. Lise mezunuydum. Evlendim.

Üç çocuk annesiyim. Çocuklarım biraz büyüyünce üni-

versite okumaya karar verdim. Eşim ve ailem bana des-

tek oldu. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçince kendime

güvenim geldi. Derken  üniversiteyi bitirdim. 

2013 yılında SMMM sınavına girmek istedim. Kendi

hemcinslerimden  '”Sen yapamazsın. Sınav çok zor. Ça-

lışma hayatın hiç olmamış kazanamazsın, boşa uğraş-

ma” diyen çok oldu. Ben daha çok hırslandım. SMMM

sınavını ilk girişimde kazandım. Muhasebe denetim ala-

nında yüksek lisans yaptım. Ben inanıyorum ki kadının

yapamayacağını hiç bir şey yok. Kadın isterse her şeyi

başarır. 

Sektörde kadın olmanın zorluklarını yaşadınız mı?
Araç ve iş makineleri sektörü erkeklerin yoğun olduğu

bir sektör. Sektör de bayan olunca ciddi bir ön yargıyla

karşılaştım. Kendimi sektöre kabul ettirinceye kadar ciddi

zorluk çektim.  “Bir bayan sanayide olamaz. Kadınlar an-

lamaz” gibi eleştiriler aldım. Artık böyle yaklaşımlarla kar-

şılaşmıyorum. Galiba başardım.

And Filtre, kuruluşundan bu yana nasıl bir gelişim
gösterdi? Bugün ulaştığınız büyüklük nedir? Hangi
sektörlere hizmet veriyorsunuz?

And Filtre satın aldığımda mütevazı bir firmaydı. Firma

olarak imalatı geliştirebilmek için ilk önce ham madde te-

darik sorununu çözdüm. Bugün firmam ham madde ihti-

yaçlarını aracı olmadan direkt ithalatını yaparak sağlıyor. 

Üretim kapasitemizi geliştirdik. Yıllık bir milyon adet

olan üretimi,  yıllık 10 milyon adet olarak artırdık. Üret-

tiğimiz filtreler hava ve hidrolik  filtresi grupları. Firma-

mıza ait olan And Filtre, Forkliftlift, MF Power

Filter patentli markalarımız bulunuyor. 14 çalışanımız var.

Zaman zaman çalışan  sayımız  artabiliyor ya da azalabi-

liyor.  Orta Doğu ülkeleri, Afrika, Rusya gibi ülkelere  sü-

rekli ihracat yapıyoruz. 

Salgın sizi nasıl etkiledi? İş planlarınızda ne gibi de-
ğişiklikler yapmak zorunda kaldınız?

Covid 19 tüm dünyayı olduğu gibi bizi de etkiledi. Üre-

timde ham madde sıkıntısı, kısıtlı çalışma saatleri, perso-

nel eksikliği   gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. İş

planlarımızda çalışma saatlerinde değişiklik yapmak zo-

runda kaldık. Sosyal mesafeye uygun olarak çalışma sağ-

ladık. Maske, mesafe  ve hijyen kurallarına dikkat

ediyoruz. 

Sektörünüzde nasıl gelişmeler yaşanıyor?
Dünya genelinde ham madde sıkıntısı var. Bu bize de

yansıyor. filtre üretiminde kullandığımız poliüretan, metal
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And Filtre;  2 bin 500 metrekarelik

depo, bin metrekarelik filtre üretim

tesisiyle her tür inşaat, nakliyat,

denizcilik, güç üretimi, endüstriyel

tarım ve enerji piyasasına hizmet

verebilecek yapıda çalışıyor. 
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sac gibi ham maddelerin hem fiyatları çok yükseldi hem

de tedarik kısmında sıkıntı yaşıyoruz. 

2021 için planlarınız nedir? Daha uzun vadede
And Filtre’yi nerede görüyorsunuz?

2021’deki ilk hedefimiz;  imalat kapasitemizi ve istih-

dam kapasitemizi  yüzde otuz oranında artırmak. İhra-

catımızı bu orantıda yükseltmek,  üretime devam etmek

ve farklı pazarlara yönelmek ilk hedefimiz. 

Kadın girişimciler için önerileriniz neler olabilir?
Kadınlar iş dünyasında çok başarılı. Ülkemizde de bir-

çok başarılı örnekleri var. Kadınların son yıllarda iş dün-

yasında aktif olarak yer almaları sonucunda farklı ve

yeni iş fikirlerinin ortaya çıktığını gözlemliyorum. 

Kadın girişimciler hangi sektörde yer almak istiyorlar-

sa sektörü iyi analiz etmeliler. Sektördeki boş alanları,

ihtiyaç önceliğine göre talepleri araştırıp analiz etmek

bence bir yol haritası olacaktır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sizce bugün
neredeyiz?

Toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumun her katmanında

karşımıza çıkıyor. Cinsiyet eşitliği demek,  kadınların er-

keklerle aynı olma değil, aynı gibi değerlendirilmesi de-

mektir. Kadınlar erkeklere göre çalışma şartları daha zor

olmasına rağmen kadınlar yine de zoru başarabilecek

güce sahipler. Toplumumuzda geçmişten günümüze de-

ğerlendirirsek “Kız çocukları okutulmaz, kadınlar çalış-

maz, kadın kısmı evdedir “ gibi tabular varken, bugün

kız çocuklarının okutulduğu, kadınların her sektörde yer

aldığı, ekonomiye katkı sağladığı, bir toplum haline gel-

dik. Bu anlamda çok güzel gelişmeler var.  Ama maale-

sef her gün  kadının eşi veya erkek akrabası tarafından

öldürüldüğü günümüzde, kadına şiddetin önlenmesi ve

kadınların değerlerinin korunduğu,  kadınların ekono-

miye katkıda bulunduğu,  hak ettiği yerde olması    çağ-

daş toplum olma yolunda en önemli unsurlar. Kadına

şiddet önlenmeli ve ağır yaptırımlara tabi tutulmalıdır.

Kadın annedir, kadın eştir, kadın emektir, kadın her 

şeydir…
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Kadın girişimciler yer almak

istedikleri sektörü iyi analiz etmeliler.

Sektördeki boş alanları, ihtiyaç

önceliğine göre talepleri araştırıp

analiz etmek bence bir yol haritası

olacaktır. 





Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Sezin

Ünlüdoğan ile  varlık yönetim sektöründe

yılın ilk aylarında yaşanan gelişmeleri  de-

ğerlendirdik, öngörülerini aldık. Varlık yönetim

sektörünün yıla iyi bir başlangıç yaptığını ve ban-

kaların takipteki krediler portföyünden 1 milyar

TL’ye yakın bir alacağı devraldığını söyleyen Ünlü-

doğan, “Bu rakam, 2020 yılının tamamında yapılan

satışa denk düşüyor ve sektörün de çok hareketli

bir yıl geçireceğinin sinyallerini şimdiden veriyor.”

diyor. 

Önümüzdeki dönemde portföy satış tutarlarının

artarak devam etmesini ve 2019'daki seviyeleri aş-

masını beklediklerini  ifade eden Ünlüdoğan,  bu

yıl satılacak portföy tutarının 2019 yılındaki 11

milyar TL’lik satışın üstüne çıkacağını söylüyor.  

Pandemiden varlık yönetim sektörü nasıl etki-
lendi? Bu dönemde tahsili gecikmiş alacak oran-
larında nasıl bir hareket oldu? 

Varlık Yönetimi şirketleri olarak, 2020 yılını pan-

deminin de etkisiyle kontrollü bir büyüme ile ge-

çirdik ve geçmiş yılların altında bir oranda sorunlu

alacak alımı yaptık. Pandemi etkisiyle sorunlu ala-

cak takibine esneklikler getirilmesi sektörün büyü-

me trendine ara vermesine neden oldu.

İşletmelerin pandemi döneminde finansal sıkıntıla-

Borçlu 1,2 milyon kişi 
finansal özgürlüğüne kavuştu

Gelecek Varlık Yönetİmİ Genel müDürü Sezİn ünlüDoğan
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Satın alınan sorunlu alacakların anapara toplamını 2020 yılı sonunda 54 milyar TL’ye
kadar indirdik.  Bugüne kadar 1,2 milyon kişi finansal özgürlüğüne kavuştu. Şu an

sektörümüzde 2 milyon borçlu daha bulunuyor. Bu borçluların yaklaşık 300 bin
kadarını ticari kurumlar oluşturuyor.



rının büyümemesi için bankaların kredileri tahsili

gecikmiş alacak olarak sınıflandırma sürelerinin

180 güne kadar uzatılması da tahsili gecikmiş ala-

cak oranını aşağı çekti.

Pandemi sebebiyle sorunlu kredilere yönelik su-

nulan esnekliklerin 2021 yılında son bulacağını ve

bankaların daha sağlıklı bilançolar için sorunlu kre-

dilerini satışa çıkaracaklarını öngörüyoruz. Bu yıl

sektör genelinde, alacak devri konusunda 2019 yılı

üzerinde satış gerçekleşmesini, bunun da önemli

bölümünün geçtiğimiz yıllardaki mevsimsellik ile

paralel yılın ikinci yarısında gerçekleşmesini bekli-

yoruz. 

Gelecek Varlık Yönetimi olarak, müşterilerimize

sağladığımız çözümlerle 2020 yılını büyüyerek 551

milyon TL tutarında tahsilatla kapattık. Bu dönem-

de 235 milyon TL anapara tutarında, sınırlı bir mik-

tarda portföy satın aldık ve işletmelerin finansal

özgürlüklerine kavuşması için, her zaman önceliği-

miz olan çözüm odaklı esnek tekliflerimizi güçlen-

direrek müşterilerimize sunmaya önem verdik.

Varlık yönetim şirketlerinin finansal sisteme
katkısı noktasında neler söylersiniz? 

Bankaların ana odağı kredi tahsis etmek olduğu

için, bankaların tahsili gecikmiş alacakları için yük-

sek maliyetli hukuki yollara başvurması ve asıl uz-

manlık alanı olan kredi vermek yerine tahsili

gecikmiş alacakların yönetimi konularıyla uğraş-

ması finans sistemimiz için önemli bir yük oluştu-

rur. Bankacılık sisteminin tabi olduğu kuralların da

borcunu kapatarak ibra olmak isteyen borçlular

için çözüm imkânlarını sınırlayan bir işleyişe sahip

olduğu söylenebilir. 

Bankaların portföylerinin yüzde 95’inden fazla-

sını oluşturan sağlıklı kredi portföyüne zarar ver-

memek ve geç ödemeyi ya da hiç ödememeyi teşvik

etmemek için de gecikmedeki borçlulara ancak sı-
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Dünya çapında yapılan araştırmalar,
bir ülkede sorunlu kredi oranların-
daki düşüşlerin takip eden yıllarda
işsizlik oranında kalıcı azalma,
GSYH’da ise kalıcı artış sağladığını
gösteriyor. Bu açıdan, sorunlu ala-
cakların azalmasına yönelik yapılan
her düzenleme ülke ekonomileri
için büyük değer taşıyor.
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nırlı indirim olanakları sağlamaları mümkün. Üste-

lik sıkıntıdaki işletmelere, çarkların yeniden dön-

meye başlaması için ayrıca can suyu kredisi

vermeleri de gerekebildiğinden, zaten tahsil edile-

meyen krediden zarar ederken yeni bir yük alırlar.

Varlık yönetimi şirketleri olarak, banka ve diğer

finans kuruluşlarının tahsili gecikmiş bireysel ve ti-

cari alacak portföylerini satın alarak borçların çö-

zümlenmesi alanında çözüm ortağı olarak hizmet

veriyoruz. Organizasyonel ve kurumsal esnekliği-

miz sayesinde, ticari işletmelere de alacakların tas-

fiyesi, finansal ve operasyonel olarak yeniden

yapılandırılması konularına çözümler üretiyoruz. 

Dünya çapında yapılan araştırmalar, bir ülkede

sorunlu kredi oranlarındaki düşüşlerin takip eden

yıllarda işsizlik oranında kalıcı azalma, GSYH’da

ise kalıcı artış sağladığını gösteriyor. Bu açıdan, so-

runlu alacakların azalmasına yönelik yapılan her

düzenleme ülke ekonomileri için büyük değer taşı-

yor. Sektörümüz hem borç yükümlülükleri karşısın-

da finansal çözüm arayan borçluların finansal

özgürlüklerine kavuşmasını hem de bankaların bi-

lançolarının daha sağlıklı ve güçlü bir yapı kazan-

masına katkı vermek amacıyla çalışmalarını

sürdürüyor. 

Sektörün büyüme potansiyeli nedir? Bankalar-
da ne kadar tahsili gecikmiş alacak var? 

Varlık yönetim şirketleri olarak, bugüne kadar

bankalardan 60 milyar TL’nin üzerinde sorunlu ala-

cağa denk gelen 3 milyondan fazla borçlunun ta-

kipteki kredilerini satın alarak, finansal sistemin

sürdürülebilirliğine büyük bir katkı sağladık.  Sek-

törümüzün başarıyla yürüttüğü faaliyetler sonu-

cunda satın alınan sorunlu alacakların anapara

toplamını 2020 yılı sonunda 54 milyar TL’ye kadar

indirdik.  Bugüne kadar 1,2 milyon kişi finansal öz-

gürlüğüne kavuştu. Şu an sektörümüzde 2 milyon

borçlu daha bulunuyor ve bu borçluların yaklaşık

300 bin kadarını ticari kurumlar oluşturuyor.

Bankacılık sektörü genelinde tahsili gecikmiş ala-

cak stoku yaklaşık 150 milyar TL, yakın izleme de-

diğimiz 2. grup krediler ise yaklaşık 360 milyar TL

seviyesinde. Türk bankacılık sektörü, güçlü mali

altyapısı ile bu oranları rahatlıkla yönetebilecek

Bankacılık sektörü genelinde tahsili
gecikmiş alacak stoku yaklaşık 150
milyar TL, yakın izleme dediğimiz
2. grup krediler ise yaklaşık 360
milyar TL seviyesinde. Türk banka-
cılık sektörü, güçlü mali altyapısı
ile bu oranları rahatlıkla yönetebi-
lecek kapasitede.
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kapasitede. Bankaların aktiflerinin iyileştirilmesi ve

varlık yönetim şirketlerinin kapasitelerinin güçlen-

dirilmesine yönelik planlanan yeni düzenlemeler,

sektörün istikrarının sürdürülebilir bir şekilde ko-

runmasına büyük katkı sağlayacak.

Bankacılık sektörü açısından sorunlu alacakların

temizlenmesi ve bilançoların arındırılması ile bu

güçlü ve sağlıklı yapının korunacağına inanıyoruz.

Böylece hem bankaların öncelikli fonksiyonları

olan kredi tahsisine odaklanmalarının kolaylaşaca-

ğını hem de borçlular için daha hızlı, daha esnek

ve düşük maliyetli çözümler sunacaklarını düşünü-

yoruz. 

Tahsili gecikmiş alacaklarda kişi ve işletmeler
açışından bakıldığında tablo nedir? Bu tabloda
KOBİ’ler nasıl bir yer tutuyor? 

Bankaların mevcut TGA stokunun yüzde 89’u KO-

Bİ, ticari ve kurumsal nitelikli kredilerden oluşuyor.

KOBİ, ticari ve kurumsal nitelikli kredilerin payı,

yakın izleme olarak sınıflandırılan 2. grup krediler-

de de yüzde 90’a yaklaşıyor. Buna ek olarak, önü-

müzdeki dönemde yapılandırması başarısız olmuş

şirketlerin alacakları ve yapılandırma sürecindeki

ticari ve kurumsal alacaklar da satış portföylerine

dâhil olabilir. Bu durumun bir sonucu olarak varlık

yönetimi şirketlerin portföylerindeki KOBİ ve ticari

kredilerin 2020'de yüzde 53 olan payı, önümüzdeki

yıllarda yüzde 60'ın üzerine çıkabilir.  

Dolayısıyla hem işletmelerin faaliyetlerine devam

etmesi ve borçlu kişilerin finansal özgürlüklerine

kavuşması hem de bankacılık sisteminin sağlıklı bir

şekilde işlemeye devam etmesi için en kritik sek-

törlerden biri varlık yönetimi.

Gelecek Varlık Yönetimi, şirketlerin bankacılık
sisteminin tahsili gecikmiş alacakları konusun-
da neler yapıyor? 

Gelecek Varlık Yönetimi, FİBA Grubu tarafından

2005 yılında kuruldu ve kuruluşundan bu yana sek-

törde ilklerin öncüsü oldu. Şirketimiz bankacılık

sisteminin kaynaklarının reel sektörün sağlıklı şir-

ketlerine ulaşabilmesi için finansal kurumların so-

runlu alacaklarını devralıyor, borçlu kişi ve

kurumları finansal özgürlüklerine yeniden kavuş-

turmak üzere çalışıyor.

Bu çalışmaları yürütürken uzlaşmacı, çözüm

odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla azami sayıda

borçluyu ekonomiye geri kazandırmayı amaçlıyo-

ruz. Borçluların borçlarını ödeme konusunda attık-

ları tüm adımların en verimli şekilde 

değerlendirilmesi bizim için çok önemli. Diyalog

BANKACILIK FD
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kanallarını daima açık tutarak, borçluların finansal

özgürlüklerine kavuşmasına katkı vermeye çalışı-

yoruz. 

Borçlulara ne gibi avantajlar sunuyorsunuz?
Kişiye özel çözümleriniz var mı?  

Bizim temel özelliğimiz, müşterilerimizi sabırla

dinlememiz, çözüm odaklı sorular sormamız ve ki-

şiye özel alternatifler üretmemiz. Bunun için uzla-

şarak anlaşmaya, borçlularla iyi ve uzun soluklu

iletişim kurmaya büyük önem veriyoruz. Bizce bu

işin özünde anlayış ve karşılıklı saygı var. 

Tüm İK süreçleri, SAP Success Factors sistemi

üzerinden takip edilen bir şirket olarak da en güçlü

yanlarımızdan biri nitelikli insan kaynağımız.  Ge-

lecek Varlık Yönetimi olarak 553 kişi istihdam edi-

yoruz, toplam istihdamımızın yüzde 66’sının

kadınlardan oluşmasından da büyük memnuniyet

ve gurur duyuyoruz. 

Çalışanlarımıza çözüm sürecinde müşteri ve hu-

kuki işlemlerin yönetiminde uzmanlık için özel ola-

rak hazırlanan ve 5 yıla yayılan Tahsilat Eğitim

Yolculuğu programı veriyoruz. Bunun yanında; sa-

dece İstanbul’da merkezi operasyon ile çalışan bir

şirket olmamıza rağmen, uzaktan çalışabilmenin

imkânlarını kullanarak İstanbul dışında istihdam

olanakları yaratmak üzere pilot çalışmalar yapıyo-

ruz.  FİBA Grubu’nun dijital altyapı ve nitelikli in-

san kaynağı konusundaki deneyiminden aldığımız

güçle, önümüzdeki birkaç sene içinde hızla büyü-

meyi hedefliyoruz. 

Finans sektörüne parasal katkınız nedir? Bu-
güne kadar kaç kişinin borcuna çözüm buldu-
nuz ve ibra ettiniz? Toplam alacak tutarı ne
kadar? 

Gelecek Varlık olarak toplam alacak porftöyü-

müz, bugüne kadar yapılan toplam yatırım tutarı

ve tahsilat büyüklüğü ile varlık yönetimi sektörü-

nün lider şirketiyiz. Bugüne kadar gerçek ve tüzel

kişilerden yaklaşık 1,5 milyon kişinin borcuna çö-

züm üretme hedefiyle bankaların 17,2 milyar TL

anapara büyüklüğündeki alacağını üstlendik. Kuru-

luşumuzdan 2020 yılının sonuna kadar 3,8 milyar

TL tahsilat gerçekleştirerek finansal sistemin sürek-

liliğine büyük katkı sağladık ve 450 binden fazla

müşterimizi yeniden finansal özgürlüğüne kavuş-

turmanın mutluluğunu yaşadık. FD



Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği,

2007 yılında devlet koruması altında yetişen

bir grup idealist genç ile yola çıktı. Dernek,

devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin temel

yaşam becerilerini kazanmış şekilde, ayrımcılığa uğ-

ramadan hayata atılması vizyonuyla çalışmalarını

sürdürüyor.

Koruma altında yetişen çocuk ve gençler eğitim ha-

yatında, iş hayatında, sosyal hayatta birçok ayrımcı-

lıkla karşılaşabiliyor. Hayat Sende Gençlik Akademi

Derneği, bu çocuk ve gençlerin sosyal yoksunlukları-

nın giderilmesi, birçok ortamda karşı karşıya kaldık-

ları ayrımcılıkla mücadele etmek için çaba gösteriyor.

Burslar, hukuki ve psikososyal destekler sağlıyor, sos-

yalleşme imkanı sunan kamplar düzenliyor. 

Hayat Sende bu gayretiyle ulusal ve uluslararası

birçok kuruluşun da dikkatini çekiyor. Dernek; Saban-

cı Vakfı tarafından 2012 ve 2014 yıllarında Fark Ya-

ratan seçilerek Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülü’nü

aldı. Dünyanın en büyük sosyal girişimcilik ağı Asho-

ka Vakfı tarafından 2015 yılında desteklenmeye değer

bulundu. Ulusal Gençlik Parlamentosu tarafından

SOSYAL SORUMLULUK FD

HAYAT SENDE GENÇLİK AKADEMİ
Ayrımcılığa “dur” demek için

çalışıyor
Koruma altındaki gençlere destek olmak isteyenler öncelikli olarak toplumda

koruma altında yetişen bireylere yönelik olumsuz yargılara ilişkin bir
farkındalık oluşturmalı. Koruma altında yetişen bireylere yönelik ön

yargılarımız, olumsuz düşüncelerimiz davranışlarımıza da ayrımcılık olarak
yansıyor. Biz bununla mücadele etmek için çalışıyoruz.

HAYAT SENDE GENÇLİK AKADEMİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUĞÇE EKİN 
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2014 yılında Yılın Sivil Toplum Örgütü seçildi.

Asia21 Girişimi tarafından 2016 yılında Asya’nın en

etkili 24 örgütünden biri olarak değerlendirildi. 

Koruma altındaki çocukların hayatlarına yenilikçi

çözümler getirme amacıyla birçok ulusal ve uluslar-

arası platformda yer alan Hayat Sende’nin çalışmala-

rını derneğin yeni başkanı Tuğçe Ekin ile konuştuk.  

Hayat Sende bugün hangi ulusal ve uluslararası
platformlarla bağlantılı çalışıyor?

Hayat Sende Derneği olarak Çocuk ve Haklarını

Koruma Platformu, Açık Açık Platformu, Sivil Toplum

Geliştirme Merkezi, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek

için Ortaklık Ağı, Engelli Çocuk Hakları Ağı gibi pek

çok kurum ve platformla iş birliği içinde çalışmalar

gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca uluslararası ağlardan

Family for Every Child ve Eurochild Ağlarının

Türkiye’deki tek temsilcisiyiz. 

Kurulduğunuz günden bu yana kaç gencin
hayatına dokundunuz?

Tabii bu soruya net bir sayı belirtmek çok güç.

Farkındalık artırıcı ve güçlendirici çalışmalarımızla

binlerce gencin hayatına dokunduğumuzu biliyoruz.

Ama verisini tutabildiğimiz kadarıyla bazı sayılar

verebiliriz. Hayat Sende Derneği son 8 yılda 300

gence burs desteği sağladı. Yaklaşık 400 koruma

altında yetişen gencin hukuki ve sosyal sorunlarında

birebir destek ve danışmanlık sağladık. Bununla

birlikte yaklaşık 7 bin üniversite öğrencisi gence

çeşitli eğitimler verdik.

Geçen yıl kaç gence ulaşabildiniz? 2021 yılına
yönelik hedefiniz nedir?

Geçtiğimiz yıl 33 gence burs desteği sağladık.

Ayrıca pandemi sürecinden etkilenen

bursiyerlerimize Acil Destek Burs Fonu kapsamında

Derneğin yeni başkanı Tuğçe Ekin,

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi.

Ekin, üniversitenin ilk yılında burs

alarak tanıştığı Hayat Sende

Derneği’nde gönüllü olarak iki sene

çalıştı. Daha sonra yarı zamanlı

olarak dernekte görev alan Ekin,

2021 Mart Genel Kurulu’nda Hayat

Sende Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

seçildi.



ek burs desteği de sağladık. 67 kişiye çocuk koruma

sisteminde karşılaştıkları güçlüklere yönelik birebir

destek verdik.  2021’de daha çok koruma altında

yetişen gence ulaşmayı hedefliyoruz. Alanda ihtiyaç

ve talep çok fazla bu bağlamda biz de ne kadar çok

gence ulaşabilirsek o kadar iyi diye düşünerek

çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2021’de gençleri

ayrıca kariyer mentorluğu programları ve eğitimler

ile de desteklemeye devam ediyoruz. 

Çocuk ve gençlerin hayata eşit ve ayrımcılığa
uğramadan atılması için çalışmalar
yürütüyorsunuz. Bu konuda toplumda bir
farkındalık var mı?

Bizler çalışmalarımızı koruma altında yetişen

çocuk ve gençlerin hayata eşit ve etiketlenmeye,

dışlanmaya maruz kalmadan devam etmesi için

çalışmalarımızı planlıyor ve uyguluyoruz. Burada

kendimizi, çalışmalarımızı, gayemizi en etkili

şekilde her kesime ve alana aktarabilmeye

çalışıyoruz. Toplumun farkındalığının oluşması

aslında bir zincirin halkaları gibi, herkesin üzerine

bazı sorumlulukları alıp devamında bir döngü

olarak birbirine aktarabilmesinde. Bu yüzden

burada pek çok kişi ve kuruma rol düşüyor.

Toplumda özellikle koruma altında yetişen çocuk ve

gençler alanını dert edinen ailelerde, kişilerde bir

farkındalık var, bu farkındalığın daha da geniş

kitlelere yayılması için çalışmalarımıza devam

ediyoruz.

Çalışmalarınızda ne gibi sıkıntılarla
karşılaşıyorsunuz?

Öncelikli çalışmalarımızı oldukça titiz bir şekilde,

oluşabilecek tüm riskleri analiz ederek

yürüttüğümüzü belirtmek isterim. Çok yönlü hassas

bir yaklaşımla çalışmak koruma altında yetişen

çocuk ve gençlerin iyilik hali için çok önemli. Bu

noktada her kurumda aynı hassasiyetin olmaması

bir güçlük. Koruma altında bulunan çocuklarla

çalışmak için resmi izinlerin alınması gerekiyor.

Resmi izin alma süreci de zorlayıcı olabiliyor. 

Çalışmalarımız bağışlara bağlı. Bu nedenle

çalışmalarımızın devamlılığında bağışlar çok önemli

bir rol oynuyor.

Burs, eğitim, kamp ve mentorluk programlarınız

hakkında bilgi verir misiniz?
Hayat Sende Derneği olarak  koruma altında

yetişen gençleri eğitim, iş, burs, staj ve hakları

konusunda destekliyoruz, çeşitli faaliyetler

yürütüyoruz. Her yıl koruma altında bulunan

üniversite öğrencilerine burs desteği sağlıyoruz. Bu

sene de 35 gencimize burs desteği sağladık. Gelen

bağışlarla bu sayı artmaya devam ediyor.

Gençlerimize yalnızca burs vermekle kalmıyor iş

hayatı, sosyal hayata ilişkin rehberlik almaları

amacıyla birebir mentorluk programları yürütüyoruz.

Aynı zamanda hukuk, CV teknikleri, mülakat ve iş

hayatı, kişisel gelişim gibi alanlarda eğitimler

veriyoruz. Geçmişten bugüne onlar için pek çok kamp

etkinlikleri yaptık. Ayrıca her yıl koruma altında

yetişen üniversite öğrencilerine yönelik kamp

düzenliyoruz. Kampın amacı gençlerin düşüncelerini

özgürce ifade edebildiği, sivil toplum ve gönüllülük

alanına yönelik deneyimler edindiği bir ortam

sunabilmek. Bu kamplar aracılığıyla gençlerin

güçlendirilmesini hedefliyoruz.
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Gündeminizde yeni bir proje var mı?
Şu an sürdürdüğümüz pek çok proje var. Çocuk

Koruma Sistemi Danışma Hattı 4 yıldır koruma

altında yetişen çocuk ve gençleri karşılaştıkları

güçlükler noktasında destekliyor. Bu yıl da

çalışmalarına devam ediyor. Koruma altında yetişen

gençlere yönelik “Yabancı Dil Geliştirme Mentorluğu”

programına başladık. Amacımız koruma altında

yetişen gençlerin dil gelişimini desteklemekle birlikte

kariyer hedeflerine ilişkin farklı seçenekler olduğunu

gösterebilmek. Korumadan ayrılan gençlerin bireysel

yaşama geçişte karşılaştığı pek çok güçlük var.

Örneğin bir ev kiralamak, para yönetimi gibi

konularda desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Bunun için biz

“Koruma Sonrası Topluma Geçiş Rehberi” hazırladık.

Bu sene bu rehberi yaygınlaştırma üzerine

çalışıyoruz.

Koruma altındaki gençlere yardım etmek
isteyenler ne gibi desteklerde bulunabilirler?

Koruma altındaki gençlere destek olmak isteyenler

öncelikli olarak toplumda koruma altında yetişen

bireylere yönelik olumsuz yargılara ilişkin bir

farkındalık oluşturmalı. Koruma altında yetişen

bireylere yönelik ön yargılarımız, olumsuz

düşüncelerimiz davranışlarımıza da ayrımcılık olarak

yansıyor. Biz bununla mücadele etmek için

çalışıyoruz. Bu süreçte bize destek olabilirler.

Karşımıza çıkan süreçte her alanda (eğitim, işe

yerleştirme ve birçok konuda) bir etiketleme,

dışlanma söz konusu. Bunun için bizim “Doğru

Sözlük” çalışmamızı detaylı olarak inceleyebilirler ve

başkalarıyla da bunu paylaşabilirler.

Bizler gençlerimize bursları bağışlar aracılığıyla

sağlıyoruz ve onların süreçte daha iyi bir şekilde

desteklemesi için bağışlarımızın artması burada

oldukça önemli. 

SOSYAL SORUMLULUK FD

Ş u an koruma altında bulunan genç sayısı:

21 bin 126. Kurum bakımında bulunan

çocuk ve genç sayısı 13 bin 867 iken koruyucu

aile yanında bulunan kişi sayısı ise 7 bin 259.

Verilere bakacak olursak kurum bakımındaki

çocuk sayımız daha fazla. Koruyucu aileliğin

daha fazla yaygınlaşması için çalışmalar yü-

rütülüyor. Son yıllardaki gelişme çok iyi ama

daha da iyi olmalı. Unutmamak gerek ki hala

14 bin çocuk kurum bakımında bulunuyor.

Her çocuğun sevgi dolu bir ailede büyüme

hakkı var. Koruyucu ailelik ve evlat edinme

bunu sağlamak için çok değerli. 

Koruyucu ailelik 
yaygınlaşmalı
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Çalışmalarımızı, derneğimizi tanıdıktan sonra

kendi yetkinlik, beceri ve motivasyonlarına göre

bizlere gönüllü olarak da destek olabilirler.

Salgın çalışmalarınızı nasıl etkiledi? Bu
dönemde gençlerin karşı karşıya oldukları
sorunlar neler?

Salgın süreci birçok alanı etkilediği gibi bizi de

etkiledi. Derneğimiz uzun süredir kapalı durumda ve

çalışanlarımız, gönüllülerimiz bu süreçte

çalışmalarını çevrim içi olarak yürütüyor. Bunun

sonucu olarak da projelerimiz uzaktan çalışmayla

devam edecek şekilde planlandı ve bu şekilde

yürütülüyor. Diğer yandan koruma altında yetişen

gençlere bakacak olursak salgın sürecinde çok fazla

güçlüklerle karşı karşıya kaldılar. Kurum bakımında

bulunan çocuklar ve gençler salgın nedeniyle kurum

dışına çok kısıtlı çıkış yapabiliyorlar. Bu da psikolojik

olarak süreci daha da zorlaştırmakta. Koruma altında

bulunan ve üniversite eğitimine devam eden

gençlerin birçoğu ise KYK yurtlarının boşaltılması

sonucunda kalacak yer sorunu ile karşı karşıya

kaldılar. Bir kısmı kurum bakımına dönüş sağlarken

bir kısmı bu süreçle bireysel mücadele etmek, kalacak

yer bulmak, eğitim için gerekli bilgisayara erişmeye

çalışmak durumunda kaldı.

Çalışmalarınızda kamu ile iş birlikleriniz var mı?
Projenin içeriğine göre kamu kurumları iletişime

geçiyor ve iş birlikleri kuruyoruz. Bazı durumlarda

görüşlerini alıyor, karşılıklı bilgilendirme sağlıyoruz.

Yurtlarda yetişenlerin kaçı kamuda iş fırsatı
bulabiliyor. Gençlerin daha fazla istihdamı nasıl
sağlanabilir?

Kamuda sağlanan istihdam hakkından yılda

ortalama 1.500 genç yararlanıyor. Çeşitli sebeplerle

istihdam hakkından yararlanmayan gençler de

bulunuyor ama buna ilişkin net bir veri elimizde

bulunmuyor. Aslında kamuda istihdam konusunda

güzel bir tablo var. Kamuda istihdamın dışında

gençlerin özel sektörde istihdamına ilişkin de devletin

sağladığı destekler var. Özel sektörde istihdamın

artırılması da önemli diye düşünüyoruz. Özellikle

suça sürüklenme, memuriyet hakkını kaybetme gibi

durumlarda kamuda istihdam mümkün olmuyor.

Ancak bu gençlerimizi özel sektörde istihdam etmek,

gençleri ve toplumu güçlendirmek için çok önemli.

Kurumsal Çalışan Gönüllülüğü programınız
hakkında bilgi verir misiniz?

Gönüllülük kişinin kendisini de gönüllülük yaptığı

kurumu da besleyen bir süreç. Ama çalışanlar için

gönüllülük zorlayıcı olabiliyor, zaman ayırma

açısından özellikle.  Kurumsal Çalışan

Gönüllülüğü’nü normal gönüllülükten ayıran şey

şirketlerin çalışanlarının gönüllülük faaliyetlerini

desteklemesi ve kolaylaştırması. Günde 9 saat çalışan

biri için gönüllülüğe vakit ayırmak zor olabilir. Ancak

kurumlar çalışanlarını desteklerse, örneğin

gönüllülük faaliyetlerinde yer alan çalışanları mesai

saatleri içerisinde iki saatini gönüllülüğe ayırabilirse

bu süreç çok daha kolay olur. 

Biz de bu noktada Kurumsal Çalışan

Gönüllülüğü’nü destekleyen şirketlere genel bir

eğitim vererek iş birliği içinde yapabileceğimiz

çalışmaları anlatıyoruz. Kurumsal Çalışan

Gönüllülüğü’nün sadece bizi destekleyen bir süreç

olmadığını, topluma katkı sağlama noktasında çok

önemli olduğunu, ayrıca çalışan motivasyonu ve

aidiyetini de artırarak şirketlere de katkı sağladığını

belirtiyoruz. İlgi duyan şirketlere ve gönüllülere her

zaman ayrıntılı bilgiyi seve seve sağlarız.
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Sarar Yönetim 
Kurulu Üyesi  

Sara 
Sarar

İŞ DÜNYASI NE GİYMELİ?

“Koleksiyonlarımızda

zamansız parçalar

olması her zaman

güncelliğini koruyan bir

çizgi oluşturuyor.”
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Sarar,  Türkiye’de beş büyük üretim fabrikası, 

3 binin üzerinde çalışanı, yüksek işçilik kali-

tesi ve özel dikim ayrıcalığıyla hazır giyim

sektöründe dünya markalarıyla yarışıyor. 

Sarar; Sarar Kadın, Interview Sarar, CCS, Sarar

Eşarp, Sarev ve Sartoria Sarar markaları ile yurt için-

de 160’dan fazla perakende mağazasına ve 800’ün

üzerinde satış noktasına sahip. Günde 5 bin gömlek,

5 bin erkek ceketi ve 5 bin kadın ceketi üretim 

kapasitesiyle dünyaca ünlü birçok markaya ihracat

gerçekleştiriyor.

Sarar’ın moda endüstrisindeki farkını ve salgının

moda sektörüne etkilerini şirketin üçüncü kuşak yö-

neticisi Sarar Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar ile

konuştuk, yaz koleksiyonuna dair ip uçları aldık. 

Sarar’ın tarzı için ne söylersiniz? Sarar’ı farklı
kılan nedir?

Sarar’ın temelleri 1944 yılında, Eskişehir’de 12

metrekarelik bir terzi dükkanında atıldı. Bugün top-

lamda 305 bin metrekarelik alana kurulu üretim 

tesislerimizle yüzde 100 yerli üretimle çalışmaları-

mıza devam ediyoruz. 

Sarar, yüzde 75 kadın çalışan oranıyla Anado-

lu’nun en çok kadın istihdam eden şirketleri arasın-

da yer alıyor. 

Güncel, şık ve öncü tasarımlarıyla erkek giyim mo-

dasına 77 yıldır yön veren bir markayız. Koleksiyon-

larımızda zamansız parçalar olması her zaman

güncelliğini koruyan bir çizgi oluşturuyor. 

Sarar erkek/kadın koleksiyonunda bu yaz neler
öne çıkıyor? Sarar’ın yaz koleksiyonunda esin
kaynağı ne oldu?

Sarar erkek koleksiyonunda; bu yaz öne çıkan; ra-

Bu sezonda flaş ürünümüz orijinal
el boyama ürünler olacak. Ceket el-
bise gömlek grubu ürünler fırça ile
boyama tekniği ile tek tek boyatıla-
rak  etnik bir kapsül koleksiyon gru-
bu oluşturuldu. 



hatlık, doğallık ve smart casual olması. Şıklık ve ra-

hatlığı bir arada sunan bir koleksiyon hazırlandı. İlk-

bahar ve yazın vazgeçilmez renkleri indigo mavi,

bej, yeşil, turuncu, kırmızı ve kahverengi gibi renkler

doğadan esinlenerek tasarımlarda yer verildi.

Sarar kadın koleksiyonunda ise; özellikle renkli ve

pastel tonlar hakim. Pudra palmiye desenler, sarı

palmiye ve düz desenler, aqua mavi, lacivert çizgili

marin grubu, camel renkte light gold günlük grubu

ve çiçek, palmiye ve çizgi desenler ön planda.

Bu sezonda flaş ürünümüz  ise  orijinal el boyama

ürünler olacak. Ceket elbise gömlek grubu ürünler

fırça ile boyama tekniği ile tek tek boyatılarak  etnik

bir kapsül koleksiyon grubu oluşturuldu. 

Salgın günleri moda sektörünü nasıl etkiledi?
İş dünyasında da toplantılar daha çok çevrim içi
platformlara taşınırken tercihlerde nasıl bir de-
ğişiklik gözlemliyorsunuz? Salgın iş modasını na-
sıl şekillendiriyor?

Karantina günleri insanların alışveriş sıklıklarını

önemli ölçüde etkiledi. Mevsime göre gardırop ye-

nileme minimuma indi. Evden çalışma sistemi, özel-

likle en çok klasik giyimi etkilendi. Daha çok smart

casual dediğimiz ürün grupları talep görmeye baş-

ladı. 

Moda endüstrisinde korona günlerinde nasıl
bir değişim dönüşüm yaşanıyor?

Tekstil ve buna bağlı olarak da moda endüstrisi

pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında

geliyor. 

Tüm sektörlerde olduğu gibi yeni normal için biz-

lerde bu döneme yeni öngörüler, yeni bakış açıları
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Pandemiyle beraber moda sektörün-
de de geri dönüşüm ve sürdürülebi-
lirlik bir kez daha gündeme gelmiş
oldu. Bugün birçok dünya markası
koleksiyonlarında geri dönüştürüle-
bilir ve sürdürülebilir teknoloji ile
üretilen kumaşları tercih ediyor.



FD

ile tasarımları güncelliyoruz. 

Pandemiyle beraber moda sektöründe de geri dö-

nüşüm ve sürdürülebilirlik bir kez daha gündeme

gelmiş oldu. Bugün birçok dünya markası koleksi-

yonlarında geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir

teknoloji ile üretilen kumaşları tercih ediyor.

İş dünyasında giyimin önemi nedir? Şıklık sağ-
layan giyim kuralları sizce neler?

Öncelikle herkes kendine yakışanı giymeli. Bu an-

lamda moda sadece yön ve fikir vericidir. İşlevsellik

ve rahatlık her zaman ön planda olmalı. Yüksek ku-

maş kalitesi iyi işçilikle buluştuğunda ise şıklık ka-

çınılmaz oluyor. 

Bir gardırobunun olmazsa olmaz parçaları siz-
ce neler olmalı?

Ceket, gömlek, pantolon. Ve kadınlar için düz si-

yah elbise.

Sizin ölümsüz diye nitelendirebileceğiniz, yıl-
ların eskitemediği parçalar neler?

Düz beyaz gömlek,  beyaz t-shirt,  trençkotlar ve

tabii ki siyah lacivert ve gri takım elbiseler. 

Şık giyinmenin ilk adımı nedir? Şık olmak ne
demek? Moda uğruna ne gibi hatalar yapılıyor?

Şık giyinmenin ilk adımı; vücut ölçülerine ve

proporsiyonlara uygun olanı giymektir, fakat bunu

yaparken kıyafet seçiminde vücut tipi göz ardı

edilmemeli. 

Bence şıklık kendine saygı göstermekle başlıyor.

Kendine saygısı olan herkes, kendine uygun olanı

giydiğinde şıktır.

Türkiye moda sektöründe neden markalaşa-
mıyor?

Marka olma sürecini etkileyen en önemli unsur-

lardan biri markanın kendi içinde stabil olması,

bir diğer önemli unsur ise kamu ile ortak hareket

etme. Köklü markaların doğduğu ülkelerdeki ka-

mu özel sektör dayanışmalarını incelersek bunun

ne kadar başarılı örnekler çıkardığını görebiliriz.

Uzun vadeli kamu destekleri markayı rahatlatır

ve dünya çapında bir oyuncu olmasını sağlar. Ül-

kemizde de birçok başarılı marka varken kamu-

nun uzun vadeli desteği ile çok başarılı

markalaşma süreçlerinin yaşanabileceğine emi-

nim.
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