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Hoş Gel 2021...
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020 yılı tüm dünya ve ülkemiz için ekonomik krizlerle, küresel
ısınmanın kendini iyice göstermesi ve Covid-19 ile birlikte zorlu bir
yıl oldu. 2020 yılı sonunda bulunan aşı hepimize müjde gibi geldi.
2021 yılında aşının uygulanmaya başlaması ile Covid-19’un hayatımızı terk
etmesini ve “yeni normal”den sıyrılıp “normal”imize dönmeyi temenni
ediyorum.
Dergimizin bu sayısında her yıl Ocak sayısında olduğu gibi sektörlerinin
öncü kurum ve kuruluşlarına 2020 yılının sektörleri açısından nasıl
geçtiğini, hayatımıza bir anda girip bizi etkisi altına alan Covid-19 ile şirket
olarak nasıl baş ettiklerini bu doğrultuda izledikleri stratejileri, 2021 yılları
için hedef ve beklentilerini sorduk.
Hayatımızdaki bir diğer önemli konu ise küresel iklim krizi. Yağışsız geçen
sonbahar ve kış aylarının ardından İSKİ’nin yeni açıkladığı verilere göre
İstanbul barajlarının doluluk oranı %19.91! 2021 yılında ciddi bir su kıtlığı
ile karşı karşıya olmanın yanı sıra bilinçsizce atılan atıklar, hızlı tüketim
alışkanlıkları da çevre sorununu ve sürdürülebillirliğin önemini ortaya
koyuyor. Sürdürülebilirlik konusu kapsamında önemli çalışmalar yapan
Coca-Cola İçecek’in CEO’su Burak Başarır ile firmanın sürdürülebilirlik
politikalarını ve bu çerçevede yaptıkları projeleri konuştuk.
2021’in umut dolu bir yıl olmasını dilerim.
Keyifli okumalar…
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McKinsey’den düşük-karbon ve yüksek
performans odaklı ekonomik iyileşme
modeli
McKinsey & Company, Covid-19 krizi için bugün tüm dünyada
oluşturulan 10 trilyon doları aşkın teşvik yatırımının iklim ve çevre
odaklı modellerle yönetilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Aksi takdirde iklim risklerini yönetmede büyük stres altında kalınacağına
dikkat çeken şirket, geliştirdiği analizle düşük karbon ve yüksek
performans temelli modellerin kurgulanmasının mümkün olduğunu da kanıtladı.
Farklı ülkelerle kıyaslamalar ile ölçümlemelerin yapıldığı, uzman
görüşleri ile zenginleşen bu kapsamlı analizde 50 alternatifin bulunduğu teşvik modelleri incelendi. Fizibilite çalışmaları yapıldı.
Bunun sonucunda McKinsey, yakın, orta ve uzun vadede güçlü sosyo-ekonomik ve iklimsel sonuçlar yaratan 12 ekonomik iyileşme
önlemini belirledi. Bu adımlar, ülkeden ülkeye değişiklik gösterecek modeller için temel oluşturuyor ve çok katmanlı stratejilerin
yaratılması için bir örnek teşkil ediyor;
1. Atık ısı teknolojilerinin yenilenmesi ve ekipman değişimleri
gibi yöntemlerle endüstriyel enerji verimliliğini artırmak
2. Büyük organize sanayi bölgelerinde karbon yakalama ve saklama altyapıları kurmak
3. Isı pompalarının kullanılması gibi yöntemlerle binalarda enerji verimliliğini artırmak
4. Başta ticari binalarda olmak üzere tüm yapılarda akıllı bina sistemleri kurarak ısıtma-soğutma, havalandırma, aydınlatma ve güvenlikte daha iyi bir yönetim sağlamak
5. Elektrifikasyonu büyük ölçekli bir şekilde sağlamak üzere elektrik dağıtım şebekelerini ve ara bağlantı hatlarını güçlendirmek
6. Büyük ölçekli enerji depolama çalışmalarını genişletmek
7. Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı, kurulu güç kapasitelerini artırmak
8. LED kullanımıyla sokak aydınlatmalarında enerji tasarrufu yaratmak
9. Elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını güçlendirmek
10. Toplu taşımada transit otobüs hatlarını ve şehir içi
raylı sistemleri geliştirmek
11. Elektrikli araç üretimini hızlandırmak
12. Bisiklet yolları gibi aktif ulaşım yolları geliştirmek FD

6
FİNANS DÜNYASI / OCAK - ŞUBAT 2021

HABERLER

FD

İşletmeler
ve
KOBİ’ler
teknolojisi ile büyüyecek

bulut

Pandemide hızlanan dijital dönüşümle birlikte dünya, her şeyin birbirine
bağlı olduğu bir sisteme evriliyor. Firmalar arası tüm iletişim artık dijitalleşecek. Şirketler için bulut altyapısıyla verimlilik, maliyet avantajı ve veri güvenliği sağlamanın çok önemli olduğunu belirten DİA Yazılım Genel Müdürü
Suha Onay, özelleştirme ve uygulamada %43, donanımda %26, bilişim personelinde %14, bakım maliyetlerinde %7 ve eğitimde %1 oranında maliyetlerden de kurtulmuş olacak. 100 bin girişimci KOBİ’nin, sadece bulut
teknolojisini kullanması halinde ise yıllık 200 milyon TL enerji tasarrufunun
sağlanabileceğinin altını çizdi.
DİA Yazılım olarak mobil, e-ticaret, e-dönüşüm ihtiyaçlarına uygun çözümler ile tüm sektörlerin muhasebeden, finansa, stok ve depo takibinden, üretime, müşteri ilişkileri yönetiminden, servis hizmet yönetimine firmaların
dijitalleşmesine yönelik hizmetler sunduklarını da önemle vurgulayan Onay,
“tüm sektörlere verimlilik, maliyet avantajı ve veri güvenliği sağlayarak, firmalarını yönetebilmelerine olanak sağlıyoruz. Kullandığımız bulut teknolojisi ve sunduğumuz entegre çözümler ile
büyük ve orta ölçekli şirketlerden, girişimci KOBİ'lere e-dönüşüme ilk adımı atmalarına öncülük ediyoruz” dedi. FD

Cyberwise ve Innovera’dan siber
güvenlik sektöründe dev hamle
Cyberwise, bölgesel liderlik hedefleri doğrultusunda, Innovera ile güç birliği
yaptı. Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki en büyük birleşmesini hayata geçirmek için anlaşmaya varan iki firma, anlaşma kapsamında Cyberwise bünyesinde bir araya gelerek müşterileri için uluslararası standartlarda uçtan uca
siber güvenlik çözümleri sunmaya ve sektöre değer katmaya devam edecek.
Cyberwise Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu; “Bu anlaşmaya göre iki firma Cyberwise bünyesinde bir araya gelecek. Innovera’nın
da aramıza katılımı ile hem Türkiye’deki hem de bölgedeki konumumuzu daha da sağlamlaştırma ve genişletme yolunda büyük bir adım atmış olacağız. Cyberwise olarak ulaştığımız müşteri portföyümüzü, sunduğumuz çözümlerin çeşitliliğini ve ürün geliştirme kabiliyetlerimizi sürekli geliştirirken, hedeflerimiz
doğrultusunda birleşme ve satın alma yatırımlarımız devam edecek.”
Innovera Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Tora: “2019 yılı başında kendimize hedef olarak koyduğumuz ‘Bölgesel genişleme ve inorganik büyüme’ stratejimiz doğrultusunda uzun zamandır çalışmaktaydık. Atılan bu
adım ile her iki firmanın tüm paydaşları; çalışanları, müşterileri ve iş ortakları açısından çok olumlu sonuçlar doğacağına
inanıyoruz. Birbirini tamamlayan bu iki firmanın güçlerini birleştirmesi ile ilk hedefimiz, siber güvenlik alanında Türkiye’nin en geniş uzman kadrosuna, en geniş ürün ve hizmet ağına, en güçlü ekonomik yapısına sahip firmayı oluşturmak olacak. Hedef siber güvenlik alanında sadece Türkiye’nin değil bölgenin en büyük gücü olmak” dedi. FD
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Yılın en iyi makale ödülü Türkiye’ye
geldi

İngiltere merkezli Journal of the OR Society dergisi tarafından yılın en önemli araştırmalarına verilen ödülün
sahibi, Bahçeşehir Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK destekli ‘Karbon Kısıtlı Ortamda Elektrik
Üreten Bir Firma İçin Riskten Kaçınan Yatırım Stratejileri’ isimli araştırma oldu. Türkiye’ye akademik alanda
başarıyı getiren ödülün sahipleri; Prof. Dr. Semra Ağralı ile Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Dr. Ethem Çanakoğlu ve Dr. Esra Adıyeke oldu.
Dr. Ethem Çanakoğlu, “Bu çalışmada amacımız, karbon salınımını azaltma yöntemlerini sunmak. Çalışmada
Türkiye elektrik piyasası verileri kullanılarak karbon kısıtlamaları getirilmesi durumunda yeni yatırım yapacak
firmaların temiz enerji alternatiflerine yönelimlerinin ne boyutta olacağını araştırdık. Sonuç olarak karbon kısıtlama uygulamalarının ve firmaların risk algısının yenilenebilir enerjiye yatırım kararlarında etkili olduğu ve
sıkı karbon politikaları ile firmaların risklerini artırmadan yenilenebilir enerjiye geçiş alternatiflerinin mümkün
olduğunu gösterdik” dedi.
Dr. Esra Adıyeke, “Biz bu araştırmada küresel bir sorun olan iklim değişikliğine yol açan sebepler arasında
önemli paya sahip olduğu bilinen karbon salınımını azaltmaya yönelik üretim ve yatırım planlaması modelleri
geliştirdik. Ele aldığımız problemde elektrik üretimi faaliyetleri sonucu açığa çıkan karbon gazını azaltacak
teknoloji, yakıt ve üretim kapasitesi seçimlerini muhtelif fiyat belirsizlikleri altında modelledik. Bu belirsizlikler
arasında yalnızca ürün ve yakıt fiyatlarını değil, aynı zamanda karbon fiyatlarını da göz önünde bulundurduk.
Model böylelikle ilgili taraflara çeşitli piyasa risklerine karşı dayanıklı faaliyet planları oluşturmada yardımcı
olabilecek bir karar desteği verebilmekte. Şuan Türkiye’de sosyal sorumluluk esasına dayalı bir Gönüllü Karbon
Piyasası işler halde ve önümüzdeki yıllarda ülkemizin emisyon ticareti piyasalarına dahil olması yönünde hazırlıklar yapılmakta. Bu da gelecek yıllarda yasal zorunluluk olarak karbon emisyonunun sınırlandırılması anlamına geliyor. Dolayısıyla modellerin karbon kısıtlı çerçevede geliştirilmiş olması paydaşlara gelecek yıllardaki
süreçlerle ilgili şimdiden bilgi sağlaması açısından önem arz etmektedir.” FD
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TÜRK EKONOMİ BANKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FORUM İSTANBUL ONURSAL BAŞKANI
YAVUZ CANEVİ

2021’e Girerken
TL’nin değer kaybı durdu, hatta bir miktar değer kazandı. CDS oranları ciddi oranda
düşüşe geçti. Piyasalarda özlenen bir istikrar havası esmeye devam ediyor. Bu olumlu
havanın devamı yönetimin her kademesinde kararlı bir şekilde seslendirilen ikili reform
paketinin, Ekonomik Reform ve Hukuk Reformu, ne kadar hızlı, ne kadar kapsamlı
olacağına ve ne kararlılıkla uygulanacağına bağlıdır.

lobal ‘’X-Ray’’ Raporu
Pandemibaşladığındanbuyana9aygeçti.
Sağlığımızgündeminbirincimaddesioldu.
Öyleki‘’vokabulerimiz’’bileCovid-19’ayakalandı.
Entübesiz,filyasyonsuz,enfektesiz,aşısız,yoğunbakımsızcümlekuramıyoruz.
İştesize‘’KüreselX-Ray’’Raporununbulguları;
1)Jeo-politikgerginlikler,vekaletsavaşları
2) Sanayileşme döneminin sonuna yaklaşırken,
ideolojieksenlirekabettenteknoloji,Ar-Geveinovasyoneksenlidijitalrekabetçağınageçişinayakizleri
3)Fosilenerjidenyenilenebilirenerjiyegeçişveiklimdeğişikliklerininsonuçlarınındünyagündemine
oturması
4)Lineerbirküreselentegrasyonyerine,öngörülemezvekaotikbirentegrasyonsürecinegirmemiz,diğer bir deyişle küreselleşme yerine milliyetçilik,
popülizm,himayecilikvebölgeselcilikeğilimininartması
5)Tümbunlarınüstüne2020yılınınbütündengelerini‘’test’’edenpandemiolayıçıkınca,buolumsuz
eğilimlerle koordinasyon ve dayanışma içinde baş
edecekbir‘’küreselliderlik’’boşluğununortayaçıkması

G

Global ‘’MR’’ Raporu
Tıbbiteknolojiyikullanarakbirazdahaderinlere
bakarsaknegörüyoruz?Covid-19dahabirinciyılını
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doldurmadıancakortaveuzunvadeyeyayılançok
ciddiglobalsonuçlarışimdidenortayaçıktı:
1)Pandemininçokkısasüredekontrolaltınaalınacağıbeklentisiileözelliklegelişmişülkeleröylesine
büyükdestekpaketleriuygulamayakoydularki,bir
yandankamubütçeleriaşırıborçlanmaylazorlanırken,öteyandanMerkezBankalarıbilançolarıadeta
balonyaptı.
2)Çokdüşükfaizhadleri,cömertlikiditedestekleri
(QE)yüksekborçlanmaoranlarıbuişinsonununenflasyonlabiteceğibeklentileriniyaygınlaştırdı.
3)Firmalaryeniyatırımlaragirişmekyerineborçlarındankurtulmayıtercihetmeyebaşladı.
4)Talepyapısı,harcamaeğilimlerikesinlikledeğişmeeğiliminegirdi.FinancialTimes’ınmeşhur‘’How
tospend?’’ilavesiartıkneredeyse‘’Wheretospend?’’,
‘’Whytospend’’halinedönüşmeeğiliminegirdi.
5)Herglobalkrizdeolduğugibibukezdedünya
ticaretipotansiyelbüyümesininaltınadüştü.
6)Globaltedarikzincirlerialt-üstoldu.Firmalar
üretimmodellerinisorgulamayabaşladı.İmalatsektöründe yerlileşme (onshoring), servis sektöründe
‘’off-shoring’’eğilimleriarttı.
Türkiye’nin ‘’MR’’ Raporu
2020 ilk üç çeyrek
1)Öngörülebilirliğinazalması
•Paravedövizpolitikalarınınoynaklığı
•Şeffaflığınsorgulanması,kuralbazlıyönetimeözleminbüyümesi

FD

•Verimliliktemellibüyüme,enflasyon,işsizlikgibi
yapısalsorunlar
2)AB’ninYunanistanveGKRYtarafındanesiralınmasısonucuTürkiye’ninABçıpasınınetkisizhalegelmişolması
3)İçvedışpazarlardagüvenerozyonuvekredinotunundüşmesiCDSoranlarınınyükselmesi
2020 son çeyrek
Son çeyrekte Türkiye algısını içerde ve dışarda
olumluetkileyensürprizbirgelişmeoldu.
1)EkonomiveMaliyeBakanlığı’naTCMBGuvernörlüğüneyeniatamalaryapıldı.
2)Yeniatamalarlabirliktenegatiffaizpolitikasıve
TL’ninzorakidestekpolitikalarıpiyasabeklentilerine
uyumluhalegetirildi.
3)Nihayetbankasistemindebilançolarınyönetiminizorlayansuniuygulamalarkaldırıldı.Varlıkrasyosu,rezervkarşılıkoranları,swaplimitlerigibi.
Doğruverasyonelhabervekararlaraaçolanpiyasalarıncevabıhemçabukhemdeolumluoldu.Gerçekten TL’nin değer kaybı durdu, hatta bir miktar
değerkazandı.CDSoranlarıciddiorandadüşüşegeçti.Piyasalardaözlenenbiristikrarhavasıesmeyedevamediyor.Buolumluhavanındevamıyönetiminher
kademesindekararlıbirşekildeseslendirilenikilireformpaketinin,EkonomikReformveHukukReformu,nekadarhızlı,nekadarkapsamlıolacağınave
nekararlılıklauygulanacağınabağlıdır.
Umutluolmaktanbaşkaseçeneğimizyok. FD
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Enflasyon-büyüme ikilemi
devam edecek; gözler
Merkez Bankası’nda olacak
2021’de maliye politikasının 2020’de yaptığı etkiyi beklememek gerekir. Maliye
politikasının manevra alanının daralması gözleri para politikasına yani Merkez Bankası’na
çevirecektir. İşte enflasyonu düşürmeye kararlı olan TCMB’yi bu yıl bekleyen en önemli
sınav budur.

Forum İstanbul
Yönetim Kurulu Üyesi
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erkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın geçen ayki para ve kur
politikası sunumu piyasa göstergeleri üzerinde çok büyük etki
yaptı. “Hak ettiğinden daha fazla ses getirdi” diye düşünenler,
tepkinin abartıldığını söyleyenler olabilir. Belki haklı da olabilirler.
Çünkü vurgulanan noktalar ve verilen mesajlar aslında resmi enflasyon
hedefi uygulayan tüm merkez bankası başkanlarının vermesi gereken
mesajlardı. Ancak Türkiye, son yıllarda merkez bankasının katı destekleyici politikalar uyguladığı ve hem söylem hem de aksiyon olarak
çelişkili mesajlar verdiği bir dönem yaşadığı için Ağbal yönetiminin
verdiği mesajlar büyük rağbet gördü.
Açıklamanın hemen ardından Dünya Gazetesi’nde yazdığım gibi
TCMB “Enflasyon mu yoksa büyüme mi?” tartışmasına kendi açısından
son noktayı koydu. TCMB Başkanı Naci Ağbal 2021 para ve kur politikasını açıklarken “Fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme, istihdam ve
toplumsal refahın en büyük ön koşuludur” dedi. Önemli bir açıklamadır ancak özellikle siyasetin beslediği “enflasyon-büyüme” tartışması
2021’de de gündemde kalmaya ve TCMB üzerinde baskı oluşturmaya
devam edecektir.
Resmi olarak uzun bir süredir yüzde 5’lik bir orta vadeli hedef açıklanıyor ancak hedefe bir türlü ulaşılamıyor. Olması gereken ya Merkez
Bankası’nın aksiyonları ile hedefin arkasında durmasıydı ya da hedefi
değiştirmesiydi. İkisi de yapılmadı, hedef zaman içinde itibarsızlaştı.
Şimdi ise Ağbal bu hedefe ulaşmak için olağanüstü bir çaba sarf edeceklerini söylüyor. Bunun nasıl olacağını ise “Enflasyona ilişkin yukarı
yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş
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sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Gerekirse parasal
duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız” diyerek açıkladı. Enflasyon hedeflemesi yapan bir Merkez Bankası’nın başkanından duyulması gereken sözler
bunlar.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE) geçmiş yılların ortalamaların üzerinde seyretti. Mesela
Kasım’da Ekim’e göre yüzde 2.30
arttı. Bu oran tek başına bir anlam
ifade etmeyebilir ama çok yüksek
bir rakam.
Son yıllarda yaşanan kafa karışıklığı ve çelişkili
uygulamaların ardından görülen o ki Merkez Bankası disiplinli para politikalarının uygulandığı dönemlere geri dönme kararı aldı. 2001 krizinin
hemen ardından yapılan yasal düzenlemelerin ve
uygulamaya konulan dezenflasyon programının da
etkisiyle oldukça etkili bir para politikası uygulanmaya başlanmıştı. Hedeflere yaklaşılmasıyla programın ve bankanın itibarı da kademeli de olsa
artmıştı. Özellikle 2001-2008 dönemini güçlü para
politikası dönemi olarak hatırlıyoruz. O dönemde
TCMB açık olmasa da örtük bir şekilde enflasyon hedeflemesi uygulamaya başlamış ve 2006’dan itibaren açık hedeflemeye geçmişti. Banka o dönem
boyunca kamuoyu ve siyasetten gelen baskılar karşısında hedefini kararlılıkla savunmaya çalışıyordu.
Başkan Ağbal’ın Aralık ayında yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz ki, Merkez Bankası geçmişteki para
politikası uygulamalarını incelenmiş ve 2006 yılında
açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçilirken ortaya konulan çerçeve ve iletişim politikalarının geliştirilerek 2021 yılında etkili bir şekilde
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uygulanmasını öncelik olarak belirlenmiş. Doğru bir
karar.
Kasım başındaki yönetim değişikliğinden sonra
Merkez Bankası “esneklik”ten “öngörülebilir”liğe
geçti. Geniş faiz koridoru ve geç likidite penceresinin ana fonlama aracı olarak kullanılması gibi uygulamalar belki Banka’ya önemli ölçüde esneklik
sağlıyordu ama piyasa açısından para politikasının
öngörülebilirliğini azaltıyordu. TCMB şimdi ise “her
bakımdan yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili daha şeffaf, öngürülebilir” olacağını taahhüt ediyor. Öngörülebilirlik özellikle içinde bulunduğumuz dönemde
şarttır, çünkü para politikası ne kadar iyi tasarlanmış
olursa olsun öngörülebilir olmaktan çıktığında etkin
olmaktan da çıkıyor. Eğer amaç şirketlerin ve halkın
yatırım, tasarruf, tüketim ve üretim kararlarını yönlendirmekse politikalar öngörülebilir olmak durumundadır. Bunun istisnası yüksek kriz dönemlerinde
şok etkisi yaratmak için bilinçli olarak belirli süreli
belirsizlik oluşturmaktır. TCMB, para politikasını öngörülebilir kıldığında, atacağı kısa vadeli faiz adımlarının uzun vadeli faizlere yansımasını da mümkün
kılar ki, zaten kısa vadeli aksiyonların amacı da orta
ve uzun vadeyi etkilemektir.
2021 yılında para politikasının sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturulması ve uygulanması niyeti açıklandı. Doğru ve ihtiyaç duyulan bir
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vurguydu. Böyle davranılması gerektiren nedenler
var. Mesela yıllık bazda enflasyon Kasım’da yüzde
14.03’ü gördü. Türkiye dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 15’inci ülkesi oldu. Bizden daha kötü
durumda olanlar Venezuela, Zimbabve, Sudan, Lübnan, İran, Surinam, Arjantin, Haiti, Angola, Kongo,
Etiyopya, Zambiya, Liberya ve Nijerya. Aralarında
bize benzer olan Arjantin var. Gerisi siyasi ya da
ekonomik sorunlu ülkeler. Ya da derin bir krizin veya savaşın içindeler. Beraber anılmak istemeyeceğimiz ülkeler. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE) geçmiş yılların ortalamaların üzerinde seyretti. Mesela Kasım’da Ekim’e göre yüzde 2.30 arttı.
Bu oran tek başına bir anlam ifade etmeyebilir ama
çok yüksek bir rakam. Mesela önceki 15 yılın Kasım
ortalaması yüzde 0.40’tı. Endeksin baz yılı olan
2003’ten bu yana böylesi yüksek bir Kasım enflasyonu olmamıştı. Önceki zirve 2007’deki 1.95’ti. Kaygı verici, çünkü dünyada enflasyonun çok düşük
seyrettiği bir dönemde biz enflasyonu kışkırtmışız.
Sonuç olarak, Merkez Bankası büyüme-enflasyon
tartışmasına kendi açısından son noktayı koydu ama
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üzerindeki baskı devam edecektir. Çünkü büyümede
son açıklanan ve yüksek çıkan üçüncü çeyrek verilerine rağmen sorun devam ediyor. Kredi faizlerinin
tekrar yükselmesi ve kapanmaların tekrar başlaması
ile galiba tüketimin hız kestiği birkaç çeyrek daha
göreceğiz. Türkiye ekonomisi maliye politikasının
desteği ve tüketici kredilerindeki hızlı artışın katkısı
ile üçüncü çeyrekte yüksek büyümeyi sağladı. Covid-19 şokunu yaşayan her ekonominin bu tip desteklere ihtiyacı vardı. Destekler devreye girdi ve
ikinci çeyrekteki sert daralma önemli ölçüde telafi
edildi. Ancak maliye politikasındaki kısıtlı olan manevra alanının yılın belirli bir döneminde büyük ölçüde kullanılmış olduğunu da unutmamak
gerekiyor. Bu demektir ki; yeni bir şok halinde bu
tarafta devreye sokulacak çok fazla mühimmat kalmadı. Kısacası 2021’de maliye politikasının 2020’de
yaptığı etkiyi beklememek gerekir. Maliye politikasının manevra alanının daralması gözleri para politikasına yani Merkez Bankası’na çevirecektir. İşte
enflasyonu düşürmeye kararlı olan TCMB’yi bu yıl
bekleyen en önemli sınav budur. FD

#HerAnYanında
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Ekonomide
2021 Beklentileri
2020’nin ikinci çeyreğinde ekonomimiz yüzde 9,9 küçüldü. Üçüncü çeyrekte
ise yüzde 6,7 ile tüm dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olduk. 2020’yi 0-1
arası bir büyüme oranıyla tamamlayacağız gibi görünüyor.

undan bir yıl önce “2020’de ekonomide neler beklemeliyiz?” sorusuna cevap verenlerin hiçbiri ödül alamadığı için, ikramiye
2021’e kaldı. Ancak bu defa elimizdeki tablo, tahmin yapmak açısından, geçen yıldan çok daha elverişli.
Yakın zamanda hiçbir yılın bitmesinin bu kadar çok istendiğini hatırlamıyorum. Herkesin dilinde “2020 hemen bitsin”, “Bir an önce şu yıl geride kalsa” türü temenniler…Doğrusu, her anlamda zorluk dolu bir yılı
geride bırakıyoruz.
2020 Türkiye için sadece Covid-19 nedeniyle değil, ekonomideki temel
göstergeler açısından da zor bir yıl oldu. Döviz kurlarındaki sert yükseliş,
bunu yavaşlatmak için rezervlerinin erimesi, enflasyondaki artış, çok kişinin salgın nedeniyle işini kaybetmesi ya da gelirlerinin azalması gibi sıkıntılar tüm ülkede hissedildi.
Zaten hastalığın getirdiği bir tedirginlik varken, gelirin azalmasının getirdiği psikolojik yük ve insanların zaman zaman evde kapalı geçirdiği
günler toplumsal psikolojiyi de bozdu. İşte bu nedenle Türkiye’nin hem
ekonomide hem de gündelik hayatta mutlu olma ihtiyacının zirve yaptığı
günlerden geçiyoruz.
Bakalım 2021 ekonomide aranan mutluluğu getiren bir yıl olacak mı?

B

Dünya Gazetesi
Araştırma Müdürü
bader.arslan@dunya.com

Büyüme
Büyüme Türkiye’de, başka herhangi bir ülke için olduğundan çok daha
önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kimi zaman başka
göstergelerdeki bozulma pahasına büyüme hızının daha da yukarı gitmesine yönelik adımlar atıldığını görüyoruz. Oysa ne pahasına olursa olsun
hızlı büyümeye çalışmak en iyi seçenek değil.
Bir ülke ekonomisi için, büyümenin arzu edilen beş özelliği var:
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-İstikrarlı, yani kesintisiz büyüme
-Düşük volatilite, yani büyüme hızının çeyrekten
çeyreğe fazla değişmemesi
-Enflasyon ve cari açık yaratmayacak kadar hızlı
büyüme
-İstihdam yaratan büyüme
-Sektörlere adil dağılan büyüme
Maalesef son yıllarda bunlardan uzak bir görüntüye sahibiz. Kimi zaman dış faktörler kimi zaman
kendimizden kaynaklı nedenlerle büyüme performansımızın yukarıdaki beş özelliği taşıdığını söylemek zordu. 2020’ye başlarken taşıdığımız iyimserlik
de Covid-19’un dünyada yayılmaya başlaması ile sona erdi. 2020’nin ikinci çeyreğinde ekonomimiz yüzde 9,9 küçüldü. Üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,7 ile
tüm dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olduk.
2020’yi 0-1 arası bir büyüme oranıyla tamamlayacağız gibi görünüyor.
2020’yi pek çok ülkeden daha iyi bir sonuç ile tamamlıyoruz ama bu sonucun bünyemizde bazı tahribatlar yaptığını da gözden kaçırmamalıyız. Daha
hızlı büyüme için aşağı çekilen faizlerin, üretimden
çok tüketime ve bilhassa konuta yönelik kredi talebini canlandırması, düşen faizlerin TL’yi savunmasız
bırakması ve döviz kurlarının sıçraması, kurları
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kontrol etmek için döviz rezervlerinin satılması bu
tahribatlardan bazıları. İşte bu nedenle 2021, Türkiye için yaraların sarıldığı ve tedavinin başladığı bir
yıl olacak izlenimi veriyor.

Mevcut OVP’ye göre ihracatta
yüzde 10 civarında artışla 184
milyar dolara ulaşma hedefi var.
Pandemi sonrası toparlanma
döneminde yüzde 10 civarında bir
ihracat artışı yakalamamız oldukça
kolay.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası’ndaki görev değişimlerinin ardından işaretlerini
gördüğümüz politika değişiklikleri hayata geçerse
2021’in büyüme adına iddialı bir yıl olmaktan çok,
dengelerin kurulmasına önem verilecek bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Bu çerçevede 2021’e yavaş bir
başlangıç yapacağız. İkinci çeyrekte baz etkisi nedeniyle iyi, üçüncü çeyrekte ise aynı nedenle düşük bir
büyüme görebiliriz. OVP’de 2021 yılı için yüzde 5,8
büyüme öngörülmüştü. Ancak bundan daha düşük
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bir büyüme ile yılı tamamlayacağız.
Dış Ticaret
Covid-19 dünya genelinde talebin daralmasına ve
fiyatların gerilemesine neden oldu. Bunu ihracatımızda net olarak hissettik. 2020’nin ilk 11 ayında
ihracatta yüzde 8 gerileme var. Yıl genelinde de böyle bir oranda gerileme olacak ve yılı 167 milyar dolar civarında bir ihracat ile tamamlayacağız. 2020’de
gördüğümüz başka bir sorun ise Türkiye’nin ihracat
fiyatlarının çok sert düşmesi idi. Yılın ilk 10 ayında
ihracat fiyatlarımız kilogram başına tam 1 dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu, 2003’ten beri gördüğümüz
en düşük fiyattı. Firmalarımız biraz küresel faktörler,
biraz içeride kurların yükselmesi, biraz da rekabet
konusundaki zayıflıkları nedeniyle fiyatlarını aşağı
çektiler.
2021’e başlarken biraz daha iyimser olmalıyız. Bunun iki nedeni var. Birincisi en büyük pazarımız olan
AB’nin ve diğer ticaret partnerlerimizin bu yıl ciddi
bir büyüme göstermeleri bekleniyor. Aşı çalışmaları
da bunu destekliyor. Dolayısı ile reel talepte bir artış
göreceğiz. İkincisi, ihracat fiyatlarımızda da küresel
toparlanma ve içeride kurlarda büyük olasılıklı daha
fazla yükseliş görmeyecek olmamız nedeniyle artış
olması.
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Mevcut OVP’ye göre ihracatta yüzde 10 civarında
artışla 184 milyar dolara ulaşma hedefi var. Pandemi
sonrası toparlanma döneminde yüzde 10 civarında
bir ihracat artışı yakalamamız oldukça kolay. Ayrıca
2020’de 1 dolara düşen ihracat kilo fiyatlarımızda
küresel konjonktüre uygun bir yükseliş de buna eklenirse hedefe ulaşmak daha da kolaylaşabilir.

2021 ekonominin ana göstergeleri
açısından 2020’den daha iyi bir yıl
olmaya aday. Özellikle para
politikası tarafında, uzun dönemde
reel ekonominin lehine olacak
adımlar göreceğiz.
İthalatta Ocak-Kasım döneminde yüzde 3,6 artış
var. Yılı 217 milyar dolar civarında ithalat ile tamamlayacağız. 2021’de OVP hedefi 224 milyar dolar. Bu durumda sadece 7 milyar dolarlık bir artış
limiti kalıyor. Normal şartlarda bu limit içinde kalmamız imkansız. Normal bir yılda ithalatımızda çok
daha sert bir artış görebiliriz. Ama 2021’de ithalatta
çok sert bir artış görmeyeceğiz..
2020 yılında düşük faiz ortamında artan altın fiyatları ve yükselen döviz kurları, vatandaşlar için al-
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tını her zamankinden daha cazip hale getirdi. Başka
yatırım seçeneklerinin getirisindeki düşüklük de bunu destekledi. Sonuçta 2020’de 25 milyar dolar civarında altın ithalatı yapan Türkiye bu alanda bir
rekor kırdı. Artan ithalat cari açığın da yükselmesine
ve OVP hedeflerinin aşılmasına neden oldu.
Geçen yılki sürecin bir kez daha yaşanma olasılığı
son derece düşük. Covid-19 sonrası normalleşme süreci, aşının bulunması ve uygulamaların başlaması,
içeride aşırı düşük faiz politikasından vazgeçilmesi,
altın ithalatını yavaşlatacaktır.
Diğer yandan iç talebin de yavaşladığı bir döneme
giriyoruz. Eylül 2020’den itibaren kredilerdeki artış
yavaşlamaya başlamıştı. Faizlerdeki yükseliş ile kredi büyüme hızı şu sıralarda iyice azalmış durumda.
2021 başından itibaren geçerli olmak üzere aktif rasyosu uygulamasının da sona erecek olması, bankaların kredi verme eğilimini zayıflatacaktır.
Kredilerdeki yavaşlama ithalatın da yavaşlaması anlamına geliyor. Zira, kredi büyümesi kısa vadede tüketim malı ithalatını, orta vadede ise hammadde ve
yatırım malı ithalatını belirliyor.
Büyümeyi ciddi anlamda zora sokacak bu sürecin
uzun sürmesini beklemek akıllıca olmaz. Bu nedenle
yılın ilk yarısının kontrollü soğuma; ikinci yarısını
ise kontrollü ısınma dönemi olacağını düşünebiliriz.
İhracattaki artış da ithal ara mallarına talebi yukarı
çekecektir. 2020’de uygulamaya konan ilave gümrük
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vergilerinin muhtemelen bu yıl yürürlükten kalktığını göreceğiz. Bu da ithalat üzerinde artırıcı bir etki
yapabilir.
Bu vesile ile 2020’de büyümeyi ciddi anlamda aşağı çeken net ihracat katkısının, 2021’de artıya döndüğünü de göreceğiz.
Cari Denge
2020-2022 OVP’sinde 2020 yılı için 10 milyar dolara yakın bir cari açık hedefi belirlenmişti. Gerçekleşmeler bunu imkansız hale getirince Ekim 2020’de
açıklanan 2021-2023 OVP’sinde 2020 cari açık tahmini 24 milyar dolara revize edildi. Ancak Ekim verilerine göre cari açık ilk 10 ayda 31 milyar doları
aştı. Yıl sonunda 34 milyar dolar civarında bir değer
alacak.
Son OVP’ye göre 2021’de cari açığın 14 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Net olarak
söyleyebileceğimiz şey, 2021’de, 2020’deki gibi hedeften büyük bir sapma olmayacaktır. Hem altın ithalatındaki hem de altın dışındaki mal ithalatındaki
yavaşlama yılın özellikle ilk yarısında ciddi olarak
kendini hissettirebilir. Cari açık/GSYH oranı için belirlenen yüzde 1,9’luk hedef yakalanır mı bilemeyiz
ama bundan çok uzak bir oran görmeyeceğiz.
İşsizlik
İşgücü piyasasında eskiden beri baktığımız, kla-
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sikleşen gösterge işsizlik. Ama Türkiye’de işgücü
piyasasını izlemek için bakmak gereken başka bir
gösterge daha var: istihdam artışı. Bizi bu ayrıma
zorlayan şey, “istihdam azalınca işsizlik artar, istihdam artınca işsizlik düşer” ön kabulünün gerçek olmaması. Türkiye’de işgücü piyasası henüz
doygunluk seviyesinden çok uzak. Yani nüfusumuza göre işgücü hem çok düşük düzeyde hem de çok
volatil. Bu nedenle çalışanların sayısı artmasına
rağmen işsizlik oranının azalmaması hatta artması
bile mümkün. Covid-19 döneminde 2020 boyunca
istihdamdaki azalmaya rağmen işsizliğin artmadığına şahit olduk. Çünkü işgücüne katılımda da ciddi bir azalma oldu. Başka ülkelerde de benzer
gelişmeler gördük.
2021’de normale dönüş ile birlikte istihdamın
artmasını, ancak işgücüne katılımdaki artış nedeniyle işsizliğin düşmemesini beklemek gerekir. Yani
nasıl 2020’de işsizlik artmadıysa, 2021’de de düşmemesi gerekir. Fakat, 2020’de verilen kredilerin
tüketim ağırlıklı olması, 2020’de işleri kalıcı olarak
bozulan bazı küçük işletmelerin 2021’de piyasaya
dönemeyecek olmaları işsizliği artırıcı etki yapabilir.
Enflasyon
Ekim ayında açıklanan son OVP’de yıl sonunda
enflasyonun yüzde 10,5 olacağı beklentisi açıklanmıştı. Oysa yılı bunun ciddi oranda yukarısında tamamlıyoruz.
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2018’de yüzde 25’e yükseldikten sonra, 2019 sonunda yüzde 8,6’ya kadar gerileyen tüketici enflasyonu, 2020 sonunda gecikmeli olarak yeniden
yükselmeye başladı. Enflasyondaki son yükselişin
“gecikmeli” olarak nitelendirilmesinin nedeni önceki aylarda döviz kurlarındaki rekor seviyelere,
düşük faiz oranlarına ve çok hızlı kredi büyümesine
rağmen, enflasyonda yıl genelinde bir yükseliş görülmemesi. Kasım’da yüzde 14’ün üzerine çıkan tüketici fiyatlarındaki artışın, önümüzdeki aylarda da
devam etmesi ve 2021’in ilk 3-4 ayında yükselişin
devam etmesi bekleniyor.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Hazine ve
Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından farklı ortamlarda yapılan açıklamalar, enflasyonla mücadele
odaklı ve güvenilir politikalara geri dönüleceğine
işaret ediyor. Bu da 2021’de, en azından yılın ilk
yarısında, sıkı para politikasının bizi beklediğini
gösteriyor.
2021 için OVP’de yıl sonu enflasyon beklentisi
yüzde 8 iken son TCMB beklenti anketinde 12 ay
sonrası enflasyon beklentisi yüzde 10,8. Hedefe
ulaşılıp ulaşılamayacağını görmek için 12 ayımız
var. Ulaşmak için zor bir hedef olsa da; enflasyonda
en azından tek haneye inmek bir ihtiyaçtan bir zorunluluğa dönüşüyor.
Özetle, 2021 ekonominin ana göstergeleri açısından 2020’den daha iyi bir yıl olmaya aday. Özellikle para politikası tarafında, uzun dönemde reel
ekonominin lehine olacak adımlar göreceğiz. FD
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DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ

2021 yılı genelinde büyümenin
%3-4 aralığında tamamlanmasını
bekliyoruz
2021 yılında artan faiz oranları sebebiyle 2020 yılının sonuna paralel kredi
genişlemesinin yavaşlayacağını bekliyoruz. Sektörde TL kredi büyümesinin %13-15
civarında olmasını, buna mukabil yabancı para kredilerin mevcut 165 milyar dolar
seviyesinde kalmasını, TL mevduatların ise faize paralele artmasını öngörüyoruz.

020 yılında küresel ekonomiyi etkisi altına
alan küresel salgınının yarattığı endişe ve belirsizlik ortamı büyüme beklentilerini negatif
yönde etkiledi. Küresel ekonomide bu yıl %3’lük büyüme beklenirken tersine yılın %4 küçülmeyle tamamlanması muhtemel görünüyor. DenizBank
Genel Müdürü Hakan Ateş, 2020’nin pozitif büyüme
ile kapanmasını öngördüğünü belirtirken “Krizlere
karşı dayanıklı Türkiye ekonomisinin, 2021 yılının
ikinci yarısına kadar belirgin şekilde hissedilecek
olan bu salgın sürecini, sıkı para politikasını tamamlayıcı maliye politikasının yanı sıra dinamik özel sektör ve güçlü bankacılık sektörünün desteğiyle en az
hasarla atlatılacağına inanıyorum” diyor. Mart ayından itibaren içinde bulunduğumuz pandemi döneminde ticari ve bireysel müşterilerinin ekonomik
sıkıntılarını azaltmaya yönelik çözümler ürettiklerini
dile getiren Ateş, 2021 ve sonrası için odaklarının
dijital ve önceliklerinin ise mobil odaklı hizmetler
olacağını belirtti.
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Covid-19’un dünya ekonomisinde oluşturduğu
dönüşüm sonrası gelecek beklentileriniz nelerdir?
Dünyada 2020 yılı için büyüme beklentileri yukarı
yönlüydü, ancak salgınla beraber ülkelerde; üreti-
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farklı sorunlar mevcut; mali kaynakları zayıf, emtia
(petrol), turizm geliri gibi bağımlılıkları var, dünya
genelinde düşük faiz sayesinde yüksek borç yükü altındalar. Dolayısıyla 2021 yılında gelişmiş ülkeler ile
gelişmekte olan ülkelerin arasının açıldığını göreceğiz. Küresel salgın krizi sonrası toparlanma sürecinde sektörler arası ayrışma da çok belirgin olacak. En
çok etkilenen yemek, konaklama, ulaştırma, eğlence
gibi hizmet sektörlerinde toparlanma 2023’ü bulabilir.
Diğer taraftan aşının yakın zamanda geleceğine
ilişkin umut verici gelişmeler olmakla birlikte dünya
genelinde aşılama yapılabilmesi için ucuz, üretim
kapasitesi yüksek ve lojistik imkânları geniş aşılara
ihtiyaç var. Bu durum da salgının yarattığı etkilerin
en azından aşıya ulaşabilen ülkeler açısından 2021
yılının ikinci yarısına kadar devam edeceği ve Merkez Bankalarının kısa vadede politika değişikliğine
gitmeyeceğine de işaret ediyor.
min durması, tüketim ve güvende düşüş ve artan belirsizlikler sebebiyle büyük bir ekonomik kriz yaşandı, yaşam ve çalışma şekillerimiz etkilendi.
Salgınının yol açtığı sağlık krizi küresel bazda ekonomi, istihdam ve enflasyon göstergeleri üzerinde
ağır baskı yaratmaya devam ediyor. Para politikası
tarafında, 2008-2009 finansal krizinden alınan dersler sayesinde Merkez Bankaları çok hızlı davrandı.
FED ve ECB gibi önemli kurumlar ve onları takiben
gelişmiş ile gelişmekte olan piyasalardaki Merkez
Bankaları faizi aşağı çekerek ve parasal genişleme
ile daralan ekonomik aktiviteye tepki gösterdi. Maliye politikası tarafında ise kredi garantileri, kredi
ertelemeleri, vergi ertelemeleri, işveren maliyetlerine yönelik düzenlemeler, çalışanlara ve düşük gelirli
vatandaşlarımıza sağlanan sosyal transferler öne
çıktı. Bu da ülkelerin bütçe kaynaklarını zorladı. Sonuç olarak dünya milli gelirinin %14’üne, 12 trilyon
dolara ulaşan bir mali destek harcaması yapıldı. Küresel negatif getirili tahvil stoku 17 trilyon dolara
ulaştı.
Global olarak senkronize çöküşün ve 2020’nin 3.
çeyreğindeki hızlı toparlanmanın ardından zorlu dönem 2021’de başlıyor. Gelişmiş ülkelerin tasarrufları, borçlanma olanakları, üretim gücü ve eğitimli
nüfus olanakları varken gelişmekte olan ülkelerde

2021 yılında gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin arasının
açıldığını göreceğiz. Küresel salgın
krizi sonrası toparlanma sürecinde
sektörler arası ayrışma da çok belirgin olacak. En çok etkilenen yemek,
konaklama,
ulaştırma,
eğlence gibi hizmet sektörlerinde
toparlanma 2023’ü bulabilir.
2021 yılında Türkiye ekonomisi için beklentileriniz nelerdir? 2021 yılı enflasyon, büyüme, cari işlemler, sektör karlılığı, NPL, gibi makro
değişkenlere ilişkin tahminlerinizi alabilir miyiz?
2020 yılında küresel ekonomiyi etkisi altına alan
küresel salgınının yarattığı endişe ve belirsizlik ortamı maalesef büyüme beklentilerini negatif yönde
etkiledi. Küresel ekonomide bu yıl %3’lük büyüme
beklenirken tersine yılın %4 küçülmeyle tamamlanması muhtemel görünüyor. Ülkeler ekonomik sıkıntılarını aşmak için bu süreçte güçlü mali önlem
paketleri uygulamak durumunda kaldı, gelişmiş ülkelerde ortalama GSYH’nin %20’si, gelişmekte olan
ülkelerde ise %6’sı kadar harcama yapıldı. Ülkemizde de bu oran %12-14 aralığında. Ağırlıklı olarak da
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kredi mekanizmaları ile hem şirketleri hem hane
halkını desteklemeye çalıştık. Beklentilerin aksine
alınan önlemlerin etkisi ile 2020’nin pozitif büyüme
ile tamamlanmasını öngörüyoruz.

2020 yılında özellikle altın ithalatı
ve turizm gelirlerindeki kayıp sebebiyle cari açığın arttığını gördük.
2021 yılında özellikle para politikasındaki sıkılaşma ile ithalatın gerilemesini, mevcut seviyedeki kurun
ihracata olumlu yansımasını ve turizm gelirlerinin artmasını bekliyoruz. Tüm bunlar sayesinde cari açık
GSYH’nin %2’sine kadar gerileyecektir.
2021 yılına baktığımızda Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalara istinaden enflasyonla mücadele öncelikli hedef olacak. Bu sebeple yılın ilk yarısında
yüksek faiz ortamının devam etmesi ve yavaş bir büyüme, yılın ikinci yarısından itibaren ise finansman
koşullarındaki rahatlamaya paralel ekonomik aktivitenin toparlanmasını, 2021 yılı genelinde büyümenin %3-4 aralığında tamamlanmasını bekliyoruz.
Sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele programının enflasyon üzerindeki aşağı yönlü etkisini, maliyet yönlü baskıların da hafiflemesiyle yılın ikinci
çeyreğinden itibaren göreceğimize inanıyorum. Diğer taraftan, 2020 yılında özellikle altın ithalatı ve
turizm gelirlerindeki kayıp sebebiyle cari açığın art-
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tığını gördük. 2021 yılında özellikle para politikasındaki sıkılaşma ile ithalatın gerilemesini, mevcut
seviyedeki kurun ihracata olumlu yansımasını ve turizm gelirlerinin artmasını bekliyoruz. Tüm bunlar
sayesinde cari açık GSYH’nin %2’sine kadar gerileyecektir.
Krizlere karşı dayanıklı Türkiye ekonomisinin,
2021 yılının ikinci yarısına kadar belirgin şekilde
hissedilecek olan bu salgın sürecini, sıkı para politikasını tamamlayıcı maliye politikasının yanı sıra dinamik özel sektör ve güçlü bankacılık sektörünün
desteğiyle en az hasarla atlatılacağına inanıyorum.
Orta uzun vadede baktığımızda ise Türkiye’nin
1980’lerden beri içinde bulunduğu orta gelir grubundan çıkması için reformlara ağırlık vermesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde hızla eğitim, hukuk,
vergi sistemi ve istihdam piyasasında yapısal reform
programlarının uygulamaya konması kritik öneme
sahip.
2021’de bankanızın yurtiçinde ve yurtdışında
hedefleri, büyüme planları ve öncelikleri neler
olacak?
2008-2009 krizinin aksine bu dönem mevcutta yaşanan finansal sistemde değil, kamu sağlığı kaynaklı
bir kriz. Bankalar, ülkelerin maliye politikalarının
uygulanmasına özellikle kredi genişlemesi ile aracılık ederek, problemin kaynağı değil aksine çözümün
parçası rolünde. Yılbaşından bu yana TL kredi artışı
%40’ı geçti, dolayısıyla takipteki kredi oranı artışının
2021 yılında mevcut duruma göre daha yukarıda
olacağını öngörüyoruz. Diğer taraftan bankalarımız

%19 sermaye yeterlilik oranları ve ihtiyatlı olmak
adına önden yüklemeli karşılıklar ile süreci yönetebilecek durumdalar.
Gelirler tarafında ise geçtiğimiz dönemde faizlerdeki gerilemeye paralel net faiz marjında iyileşme
sağlandı. Ancak tekrar faizlerin yükselme eğilimi
marjları aşağıya çekiyor. Faiz dışı gelirler tarafında
ise hizmet gelirlerine ilişkin düzenlemenin gelir azaltıcı etkisi oldu. Sonuç olarak artan karşılıklar ve
azalan gelirlerle mücadele 2021 yılında bankalarımızın önceliği olacak.
2021 yılında artan faiz oranları sebebiyle 2020 yılının sonuna paralel kredi genişlemesinin yavaşlayacağını bekliyoruz. Sektörde TL kredi büyümesinin
%13-15 civarında olmasını, buna mukabil yabancı
para kredilerin mevcut 165 milyar dolar seviyesinde
kalmasını, TL mevduatların ise faize paralele artmasını öngörüyoruz.
2021 yılında DenizBank olarak ana stratejilerimizden ödün vermeden yola devam edeceğiz. Müşterilerimize sunduğumuz ana avantajımız; Türkiye’nin
81 iline yaygın şube ağımız, yurtdışındaki bankalarımız da dahil tüm iştiraklerimiz ve destek birimlerimiz arasındaki kuvvetli sinerji, iletişim ve geniş
ürün yelpazesi sayesinde sürdürdüğümüz finansal
süpermarket anlayışımızdır. DenizBank’ın hedeflediği müşteri segmentleri için ulaşılabilir şube ve ATM
ağının oluşturulması, müşterilerimizin şube deneyi-

minin tasarlanması ve kendilerine uygun tekliflerin
oluşturulması için büyük veri ve veri analitiği
2021’de de stratejimizin bir parçası olacak.
Elbette, kuruluşumuzdan bu yana desteklediğimiz
niş sektörlerimiz turizm, eğitim, sağlık, enerji, altyapı, tarım ve denizcilik sektörlerini desteklemeye;
perakende tarafta KOBİ Bankacılığı, Bireysel Bankacılık ve özel bankalar arasında %45 ile lider olduğumuz Tarım Bankacılığı alanında pazar payımızı
korumaya devam edeceğiz.
Salgının da etkisiyle şubelerden yapılan işlemler, internet ve mobil uygulamalar üzerine yönelmeye başladı. Bankanızın 2020 yılı içerisinde
teknolojiye hangi yatırımları yaptı? 2021’de dijital veya mobil bankacılık tarafında hangi konulara odaklanacaksınız?
2020 yılı globalde olduğu gibi bizler için de zor
bir yıldı. Ancak her kriz döneminde olduğu üzere
burada da farklı fırsatlar karşımıza çıktı. Yıllar içinde
gerçekleşmesini beklediğimiz dijital dönüşümü, küresel salgının etkisiyle birkaç ayda tecrübe ettik.
2020 yılının, dijitalde zorunluluğun yılı olarak tarihe
geçeceği düşüncesiyle, biz de önceliğimizi, müşterilerimize en hızlı ve çevik şekilde hizmet vermeye devam edebilmek olarak belirledik ve bu yönde
yatırımlar yaptık.
Yapay zeka, veri bilimi ve blockchain gibi tekno-
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lojiler artık bankalar ve hatta tüm endüstriler tarafından kullanılıyor. DenizBank olarak bu alanlara yatırım yapma konusunda lider bankalardanız. Yapay
zeka özelinde çalışmalarımızın müşterimiz yönlü
meyvesi yeni sanal danışmanımız DENİZ oldu. Deniz’imiz henüz denizbank.com’da hizmet veriyor
ama çok kısa zamanda amiral gemimiz MobilDeniz’de de müşterilerimize destek olmaya başlayacak.
Veri bilimi konusunda adımlarımız ise daha da geriye dayanıyor. 2018 yılında toplu veri bilimci alımı
yaparak kadromuza birçok genç yetenek kattık. Yine
onlar sayesinde bankamızda aldığımız kararları ve
aksiyonları çok daha iyi ölçümleyebiliyoruz.
2002’den bu yana sahiplendiğimiz tarım sektörüne olan bağlılığımız devam ediyor. Türk çiftçilerine
tamamen ücretsiz olarak sunduğumuz mobil uygulamamız Deniz’den Toprağa özelinde teknolojik yatırımlara devam ediyoruz. Artık Deniz’den Toprağa
kullanıcıları tarlalarının durumunu uydu üzerinden
takip edebiliyor. 2020 yılında lansmanını yaptığımız
İnovasyon ve Girişimcilik Merkezimiz Deniz Akvaryum ile hem gelecek için tasarlanan girişimlere destek olacağız hem de iç paydaşlarımızla bu alanlarda
çalışacağız. Ayrıca Deniz Akvaryum bünyesinde kurduğumuz Blockchain Lab.’ımız sayesinde yeni nesil
teknoloji ile bankacılığın kesişim noktalarında çalışmalar yapacağız.
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2021 ve sonrası için odağımız dijital ve önceliğimiz mobil odaklı hizmetler olacak. Küresel salgın
döneminde, dijital hizmetlerin sadece müşteriler
için kolaylık sağlayan bir mecra olmaktan çıktığını,
hayatta kalmak için bir zorunluluk haline geldiğini
fark ettik. Bu zorunluluk iki taraflı; müşterilerimiz
de biz de dijitalde olmak zorundayız. Bu doğrultuda
mobil uygulamalarımızın daha verimli ve etkili hale
gelebilmesi için önemli adımlar attık. Hantal ve ağır
uygulamalar yerine çevik ve hafif uygulamaları mikro-servis tabanlı hale getirerek geliştirme süreçlerini
kısaltmaya odaklandık.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi sayesinde
artık e-para kuruluşları gibi bankalar da 7/24 EFT yapabilecek.
2021 yılını şekillendirecek gelişmeler içerisinde
bankalar için kritik iki karar var. BDDK’nın dijital
müşteri kimlik tespiti konusunda yaptığı değişiklik
sayesinde artık herkes şubeye gitme ihtiyacı duymadan banka müşterisi olabilecek. Bu, bankalar ve fintechler arası rekabet şartlarını eşitlemenin yanında,
potansiyel müşterilerimizin de sağlık endişesi duymadan bünyemize katılması adına kolaylaştırıcı bir
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adım oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın
FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi
sayesinde artık e-para kuruluşları gibi bankalar da
7/24 EFT yapabilecek. Bu noktada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ve Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu’nun Türkiye açık bankacılık
ekosistemi için aldığı kararların da sektörü değiştireceği görüşündeyim. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın BKM’yi bünyesine katarak API teknolojisinin kullanımına bir standart getirmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun
yayınladığı yönetmelik ile açık bankacılığın sınırlarını net şekilde çizmesi, bankaların bu alanda fintechler ve diğer tüm teknoloji şirketleriyle işbirliği
yapmasının önünü açıyor. DenizBank olarak 380+
API noktamız ile geleceğe hazırız.
2020 yılında bankanızın işkolları açısından nasıl bir tablo oluştu, performansınızı değerlendirebilir misiniz?
Mart ayından itibaren salgınının Türkiye’de de etkisini göstermesi, sosyal hayata getirilen kısıtlama
önlemlerinin ekonomik aktiviteyi de doğal olarak
yavaşlatması sektörde kendini gösterdi. DenizBank
olarak bu sürece göre hareket ettik. Hem ticari müşterilerimiz hem de bireysel müşterilerimizin ekonomik sıkıntılarını azaltmaya yönelik; kredi
ertelemeleri, yapılandırma ve yeni finansman ihti-
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yaçlarına aracılık ederken, ihtiyaçlarını şubelere gelmeden güvenle karşılamalarını sağlamak adına da
çözümler ürettik.
Kurumsal bankacılık alanında likidite imkânlarının artması ve TL’nin faiz oranın cazibesi %70’in üzerinde TL kredi büyümesinin gerçekleşmesini sağladı.
Bununla beraber FX kredi tarafında daralma yaşadık. Mevsimsel iş yapan ve salgından etkilenen tüm
sektörlerin kredilerini yapılandırmaya gayret ettik.
Örneğin; 2020 yılı Nisan-Ağustos aralığındaki 5 aylık dönemde toplam turizm kredilerimizin %42’sinin
yapılandırmasını/modifikasyonunu sonuçlandırdık.
KOBİ ve Tarım bankacılığında şu ana kadar aktardığımız kaynak 50 milyar TL’ye ulaştı. Bu bağlamda
tek banka olarak katıldığımız Nefes Projesi ve Çek
Ödeme-OPEX Programı kapsamında KGF desteğiyle
toplam 55 Bin KOBİ’ye 6 milyar TL kredi imkanı sağladık. Üstelik bu krediler %7.5-%9.5 aralığında düşük faizli ve 3 aydan yıl sonuna kadar geri ödemesiz
dönemler içermekte. Salgın sürecinde sadece yeni
kredi vererek değil, mevcut kredileri öteleyerek de
dükkânlarını açamayan, gelir yaratmakta güçlük çeken KOBİ’lerimizin ve çiftçimizin yanında olduk. Bu
şekilde yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki krediyi de
erteledik. Üreticinin tarımsal faaliyetini sürdürmesi
için 6 aya kadar faizsiz dönem ile finanse ettiğimiz
Üretici Kart tarafında %25 ciro artışı ile de desteğimizi sürdürüyoruz.
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Perakende tarafında küresel salgın süresince en
çok odaklandığımız konu dijital kanallar oldu. Tüketici kredisi, kredi kartı, otomatik fatura ödeme,
kredili mevduat hesabı, vadeli mevduat gibi ürünleri
bireysel müşterilerimize öncelikli olarak dijital kanallardan sunduk; evden veya iş yerlerinden çıkmaya gerek kalmadan MobilDeniz, İnternet Şube ve
İletişim Merkezi kanallarından tüm finansal ihtiyaçlarını karşılamalarını sağladık. Bu zor dönemde gelen taksit öteleme ve yapılandırma taleplerini de,
piyasanın nakit akışının bozulmamasını milli görev
bilinciyle sahiplenerek, titizlikle değerlendirdik; Telefonda Tahsilat ve Yapılandırma ekiplerimiz aracılığıyla hızlı şekilde yerine getirdik.
Küresel salgının Mart ayından itibaren ülkemizde de görülmesinin ardından çalışanlarınız ve
müşterilerin sağlığını korumak amacıyla aldığınız tedbirlerden bahsedebilir misiniz?
Türkiye'de toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir
hizmet ağına sahip bir kurum olarak salgın süresince
hem çalışanlarının hem de müşterilerinin
sağlığını ön planda tutarak kesintisiz hizmet vermeye devam etti. Evden/uzaktan çalışma ve sağlık tedbirleri gereğince dijital bankacılık kanalına
DenizBank ailesi olarak tam entegreyiz ve yeni normaldeki bankacılık dinamiklerine, değişen geleceğe
hazırız.
Salgın döneminde tüm şubelerimizi, hijyen ve fiziki mesafe kuralları gereğince hızlıca dönüştürdük.
Genel Müdürlük ve şubelerimizde ateş ölçer cihazlarımız mevcut. Müşterilerimizi kontrollü kabul ile
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ağırlamaya devam ediyoruz. Çalışanlarımız ile müşteriler arasına şeffaf siperlikler kurarak maske, mesafe ve hijyen sıvıları desteği sağlıyoruz. Şubedeki
hijyen hassasiyetimizi, ATM’lerimizde de gerekli
kontroller ve düzenli dezenfekte işlemleri vasıtası ile
gösteriyoruz.
Müşterilerimiz bankacılık işlemlerini şubelerimizin yanı sıra 7/24, DenizBank İnternet Şubesi, MobilDeniz, DenizKartım ve fastPay uygulamalarından
ve İletişim Merkezimizi arayarak gerçekleştirebiliyor. ATM’lerimizden para çekme işlemlerini QR kod
okutarak yapabiliyor. Bu konuda özellikle KobiDeniz
kanalımız fark yarattı. KOBİ’lerimiz şubelerimiz aracılığıyla aldıkları kaliteli hizmetin aynısına daha hızlı biçimde bu kanal vasıtasıyla iş yerlerinden
ayrılmadan erişebildiler. Deniz’e Çek Gönder gibi yenilikçi mobil uygulamaların yaygınlığını artırarak,
KOBİ’lerin şubeye gitmeden faturalı çeklerinin karşılığını öğrenmesini ve hızlıca nakde ulaşmasını sağladık. Ayrıca, daha hızlı kredi tahsisi ve kullandırımı
konularında da iyileştirmeler gerçekleştirerek dijital
robot değerlendirme aşamalarını etkin şekilde kullanmaya başladık.
Genel Müdürlükte planlı olarak evden çalışma düzenine geçtik. Toplantılarımızı mümkünse öncelikli
dijital kanallarda gerçekleştiriyor; kalabalık toplanma alanlarının oluşmasına engel oluyoruz. Çalışanlarımızın ruh ve beden sağlığını koruyabilmek
amacıyla kurum psikoloğumuzun, yine evden çalışma sırasında sağlıklı beslenme konularında kurum
diyetisyenimizin online destek verdiği uygulamaları
hayata geçirdik. FD
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PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU

2021 Yılında
Ekonomide Görünüm
Türkiye ekonomisinin önceliği hızlı büyüme değil, sürdürülebilir büyüme olmalıdır.
Ekonomi yönetiminin önceliği cari açık ve enflasyon sorununu çözmek, bu süreçte de
hızlı değil, dengeli büyümeyi hedeflemek olmalıdır.

kinci dünya savaşından bu yana en sert daralmayı
yaşadığımız 2020 yılını geride bırakmak üzereyiz.
Uluslararası kuruluşların son tahminlerine göre
bu yıl dünya ekonomisi Covid-19’un getirdiği hem arz
hem talep yönlü şoklarla yüzde 4,5 civarında bir daralma yaşayacak görünüyor.

İ
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İlk aşamada hemen hemen tüm sektörleri üretim
ve istihdam anlamında olumsuz etkileyen pandemi,
daha sonra farklılaşan bir etki göstermeye başladı.
Online alışverişe de uygunluğu olan imalat sanayi
ürünlerinde görece güçlü bir toparlanma yaşanırken,
başta turizm ile ilgili sektörler olmak üzere hizmet
sektörlerinde ciddi sıkıntılı süreçler yaşandı. Maalesef
son dönemde Covid-19 vaka ve kayıp sayılarındaki
artışın da etkisiyle hizmet sektörlerinde sorun tekrar
ağırlaşmaya başladı.
Pandeminin etkisi ülkeler ve bölgeler arasında da
farklılık gösterdi. Salgının ilk çıktığı Çin ve genel olarak Güney Doğu Asya ülkeleri pandeminin hem sağlık
hem ekonomik olumsuzluklarını daha hızlı ve daha
az hasarla atlatırken, Avrupa her iki alanda da ciddi
sıkıntılı bir süreç yaşıyor. ABD sağlık sistemi ve kayıplar anlamında çok ciddi sıkıntı yaşarken, ekonomik
anlamda ilk aşamada ortaya çıkan büyük hasarı kısmen azaltabildi. İçinde bulunduğumuz süreçte beklenenden güçlü gelen Covid-19 ikinci dalgası
nedeniyle küresel ekonomi tekrar bir yavaşlama / daralma sürecine giriyor görünüyor.
Tüm bu olumsuz tabloya rağmen, sevindirici haberler peş peşe tıp dünyasından aşı ile ilgili gelmeye başladı. Aralık ayı ile başlayan aşılamanın yaz aylarına
kadar pandemi sürecini kontrol etmeye fayda sağlayacak ciddi bir orana ulaşması bekleniyor. Pandemi

sürecinin başlamasından bu yana tıp alanına ayrılan
kaynaklar ve sağlanan ilerlemeler, önümüzdeki yıllarda da benzer olası salgınlarda mücadele gücünü arttıracak görünüyor.
Bu olumlu gelişmelerle birlikte, 2021 yılının ilk 56 aylık döneminde hem sağlık hem ekonomi alanında
zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Gönüllü ya da zorunlu
olarak gelen kapanmaların tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de yılın ilk çeyreğinde bir yavaşlama / daralma süreci getirme olasılığı yüksek görünüyor. Bu
dönemin başta yeme, içme, turizm ve ulaştırma sektörleri olmak üzere hizmet sektörleri için daha zorlu
geçeceğini öngörüyoruz.

Uluslararası kuruluşların son tahminlerine göre bu yıl dünya ekonomisi Covid-19’un getirdiği hem arz
hem talep yönlü şoklarla yüzde 4,5
civarında bir daralma yaşayacak
görünüyor.
Sanayi sektörü ise birkaç nedenden dolayı görece
daha az etkilenmeye aday diyebiliriz. Pandemi döneminde uzaktan çalışma ve eğitimin yaygınlaşmasıyla
evde geçirilen süreler arttı. Evde teknoloji, mobilya,
elektronik cihazlar gibi birçok imalat sanayi ürününe
gerek yenileme gerek yenilerini alma anlamında talep
arttı. Özellikle gelişmiş ülkelerde başlayan bir eğilim

de uzaktan çalışmayla şehir dışındaki evlere yönelimin artması ve bu evlere taşınmayla otomobil dahil
çok daha fazla imalat sanayi ürününe talebin daha da
yükselmesi oldu. Pandemi sürecinde ve sonrasında
bu eğilimin artma ihtimali yüksek görünüyor. Dolayısıyla imalat sanayi ürünlerine talebin artmaya devam
etmesini bekleyebiliriz.
Sektörel ayrışma konusunda devam etmeye aday
diğer bir durum, reel sektör ile finans sektörünün ayrışması olacak gibi görünüyor. Başta Fed olmak üzere
büyük Merkez Bankaları pandemi döneminde çok büyük bir parasal genişleme dönemine girdi ve bunu
2022 hatta 2023 yılına kadar sürdürmekte kararlı görünüyorlar. Bu bol likidite ve düşük faiz, finansal piyasalarda hem volatiliteyi azaltıyor hem de başta
hisse senetleri olmak üzere varlık fiyatlarında önlenemez bir çıkışa yol açıyor. Ara ara düzeltmeler yaşansa bile bu eğilimin 2021 yılında da devam etme
olasılığı yüksek görünüyor. Özellikle hizmet sektörleri
ve KOBİ’ler olmak üzere yılın ilk yarısında reel sektör
ile finansal sektör ayrışmasının arttığını fakat ikinci
yarıda yakınsamanın olası olduğunu düşünüyoruz.
2020 yılının ikinci yarısında olduğu gibi 2021 yılının ilk yarısında da ülkeler ve bölgeler arasındaki ayrışmanın devam etme olasılığı yüksek görünüyor.
Başta Çin olmak üzere Güney Doğu Asya ve Okyanusya ülkeleri pandemi ile mücadelede oldukça başarılı
bir sınav verdiler. Ekonomik performans olarak da pozitif ayrışmaya başladılar. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey
ve Güney Amerika ise ilk yarıda negatif etkilenmeye
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devam edecekler gibi görünüyor.
Özetle 2021 yılının ilk yarısında ülkeler, bölgeler,
sektörlerin ayrıştığı, ikinci yarıda ise birbirlerine yakınsadığı bir tablo görme olasılığımız yüksek. Bu çerçevede finans piyasaları için ana senaryo, yılın ikinci
yarısına kaysa bile güçlü bir toparlanmanın olacağı
yönünde. Bu beklenti, emtia fiyatlarını yukarı taşımaya devam edecek gibi görünüyor. Dünya ekonomisine
ve emtia fiyatlarına ilişkin beklentilerin pozitif olması,
risk iştahını attırıyor ve ABD dolarını negatif etkilemeye aday görünüyor. Bu tablo altın için görece negatif, hisse senedi piyasaları için olumlu bir tablo
çiziyor.
Genel olarak yüzde 60 ihtimal verdiğimiz bu ana
senaryoyu, yılın ilk yarısı için ayrışmayı yansıtan K
şeklinde, ikinci yarısında U şeklinde bir tablo ile özetleyebiliriz. Bununla birlikte, bu resim içinde iki önemli noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Birincisi finansal
piyasalardaki güçlü ayrışmanın varlık balonları yaratmaya başlaması ve özellikle yılın ilk yarısında bu ayrışma sırasında ciddi düzeltmelerin olma olasılığıdır.
İkincisi ise bu düzeltmeye yol açabilecek risklerin
uzaması ve kalıcı olması durumunda K şeklindeki senaryonun W şekline dönmesidir.
2021 yılının başında düzeltme olasılığını güçlü görüyoruz. Bu beklentimizin ilk nedeni, aşılarla ilgili
çok olumlu gelişmelere karşın pandemi açısından
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önümüzdeki ayların çok zorlu geçmeye aday olmasıdır. Küresel borçluluğun yüksek olduğu bir dönemde,
Covid-19’un büyümeyle ilgili yaratabileceği sıkıntılar
risk iştahını bir süreliğine de olsa azaltabilir. İkincisi,
yılın başında ABD Georgia’daki senato seçimlerini Biden’ın kazanması durumunda başta yüksek vergiler
ve düzenlemeler olmak üzere daha radikal politikaların devreye girme olasılığı önce ABD sonra küresel
piyasaları olumsuz etkileyecek bir faktör olabilir.
Üçüncüsü, artış eğiliminde olan emtia fiyatlarının enflasyona yol açma ve bunun faizlere baskı yapma olasılığıdır.

2021 yılının ilk yarısında ülkeler,
bölgeler, sektörlerin ayrıştığı, ikinci
yarıda ise birbirlerine yakınsadığı
bir tablo görme olasılığımız yüksek.
Bu çerçevede finans piyasaları için
ana senaryo, yılın ikinci yarısına
kaysa bile güçlü bir toparlanmanın
olacağı yönünde.
Bu gelişmelerin bir düzeltme hareketi yaratma olasılığını yüksek görüyoruz. Bu risklerin, özellikle Co-
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vid-19 ile gelişmelerin olumsuz kalmaya devam etmesi, mutasyonlara uğrayarak aşıların etkinliğini
azaltması durumunda, finansal piyasalardaki bu düzeltme, daha kalıcı, küresel ekonomideki seyri W şekline sokabilecek gelişmelere yol açabilir. Yüksek
borçluluğun olduğu bir durumda böyle bir senaryo finansal kurumları da işin içine katabilecek daha olumsuz bir tablo çıkarabilir.

Önümüzdeki aylarda ekonomideki
yavaşlamayla cari açığın azalacak
olması, Merkez Bankası’nın gerektiği kadar sıkı para politikası ile
desteklenirse, TL’nin cazibesinin
artmasıyla döviz piyasasında dengelenme sağlanabilir.
Türkiye ekonomisi açısından yukarıda bahsettiğimiz olumlu baz senaryonun gerçekleşmesi çok önemli, aksi takdirde dış finansman ihtiyacı olan bir ülke
olarak riskler artacaktır. Baz senaryo içinde dahi yılın
ilk 4-5 ayı oldukça zorlu geçecek görünüyor. Bu süreçte özellikle ekonomimizde en fazla istihdam sağlayan hizmet sektörlerindeki gelir ve istihdam kaybını
telefi etmeye yönelik maliye politikalarının uygulanması, reel sektör, devlet ve finans sektörü arasında

FD

iletişimi güçlü tutarak kontrollü bir borç yapılandırma
sürecinin başarılması büyük önem taşıyor.
Son gelen verilerde de gördüğümüz gibi, gıda fiyatlarında baskı ve döviz kurlarının gecikmeli etkisiyle
enflasyon tekrar yükselişe geçerek yüzde 14’ler seviyesine geldi. Nisan ayına kadar da baz etkisiyle enflasyonun ve faizlerin yüksek seyretmesi olası
görünüyor. Bu süreçte enflasyon ile mücadelenin öncelikli olması yılın ikinci yarısında büyümeye geçişi
desteklemek açısından büyük önem taşıyor. 2020’nin
son haftalarında yabancı sermaye girişi yavaş yavaş
başlasa da yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki
katılığın devam etmesi, ekonomimizin genelinde döviz talebinin döviz arzından hala yüksek seyretmesine
ve döviz kurlarına baskıyı devam ettirdi. Önümüzdeki
aylarda ekonomideki yavaşlamayla cari açığın azalacak olması, Merkez Bankası’nın gerektiği kadar sıkı
para politikası ile desteklenirse, TL’nin cazibesinin artmasıyla döviz piyasasında dengelenme sağlanabilir.
Döviz kurları üzerinde sadece faizler değil, beklentiler de önemli rol oynamaktadır. Son dönemde gündeme gelen, başta hukuk olmak üzere reformların
uluslararası standartlarda devreye girmesi, kurumsallaşma, şeffaflık ve demokratikleşme anlamında somut
adımların atılması durumunda dengelenme daha kalıcı olmaya başlayabilir.
Özetlemeye çalıştığımız; politikaları Türkiye ekonomisi için devreye alabilirsek, küresel ekonomi için
bahsettiğimiz baz senaryo altında yılın ikinci yarısında Türkiye ekonomisi de büyümeye geçecektir. Son
10 yılda birkaç kere, en son 2020 yılında yaşadığımız
deneyim bize gösteriyor ki Türkiye ekonomisinin önceliği hızlı büyüme değil, sürdürülebilir büyüme olmalıdır. Dış açık ve buna bağlı kur baskısı ile
enflasyon sorununu çözmeden hızlı büyümenin olamadığını, bu sorunların faize baskı yaparak büyümeyi
durdurduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu nedenle, ekonomi yönetiminin önceliği cari açık ve enflasyon sorununu çözmek, bu süreçte de hızlı değil,
dengeli büyümeyi hedeflemek olmalıdır görüşündeyiz. Covid-19 ve diğer risklerin kontrol edilemediği
bir dünyada ekonomik olarak çok daha büyük zorlukların olacağı kesindir. Böyle bir durumda da yapılması
gereken sıkı para/görece gevşek maliye politikası ile
sağlık sistemine öncelik vermek ve reformları hayata
geçirmeye devam etmektir. FD
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YURTİÇİ KARGO SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
FAHRETTİN HAMZAOĞLU

Pandemi sürecinde kargo
kapasitemizi arttırıp, teslimat
sürecini hızlandırarak müşteri
memnuniyetini arttırdık
Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan kampanya dönemi ile ilgili verilere göre, bu
yıl kargo şirketlerine gelen şikâyetler yüzde 46 oranında artış gösterdi. Yurtiçi Kargo
ise aynı dönem içerisinde müşteri şikâyetlerini yüzde 63 oranında azalttı.

n yoğun dönemde müşteri memnuniyetini artırdı
İndirimkampanyalarınınyoğunlaştığıEylül,
EkimveKasımdönemindekargoşirketlerineyönelikşikâyetleryüzde46oranındaartarken,Yurtiçi
Kargo,büyükbirbaşarısergileyerekşikâyetoranınıyüzde63oranındadüşürdü.
E-ticaretdünyasınıngeçtiğimizyıllardabirkaçgün
ilesınırlıtuttuğuindirimgünleribuyıl3aysürdü.
Eylül,EkimveKasımaylarınıkapsayankampanya
dönemiileilgiliverileregöre,buyılkargoşirketlerinegelenşikâyetleryüzde46oranındaartışgösterdi.YurtiçiKargoiseaynıdönemiçerisindemüşteri
şikâyetleriniyüzde63oranındaazalttı.

E

Yurtiçi Kargo’dan teslimat sürecini hızlandıran
yatırımlar
Pandemisürecindeinsanlarıne-ticareteyönelimi
ilebirliktee-ticaretdünyasıyatırımlarıhızlandı.Aylar içinde birçok yeni uygulamayı hayata geçiren
sektördeyaşananbugelişimkargosektöründedetalepartışıyaşanmasınanedenoldu.Yurtiçikargoola-
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rak,artantalebinkarşılanmasıveteslimathızının
arttırılmasıiçinyeniyatırımlarımızıhayatageçirirken,kargokapasitemiziarttırmanınyanısırateslimatsürecinihızlandırarakmüşterimemnuniyetini
artırdık.
Evde kargo bekleme dönemi sona erdi
BuyılhayatageçirdiğimizYKPlusprojesiilemüşterilerimizeyeniteslimatseçeneklerisundukveYK
PlusTeslimNoktasımodeliileuygulamayadâhilolmakisteyenmahalleesnaflarıylaanlaşmasağladık.
MahalleesnaflarınınYurtiçiKargomüşterilerinekargoteslimettiğimodel,zorlupandemisürecindeesnafaekgelirkazanmafırsatısundu.
E-ticaretkullanıcılarıyenimodeldeteslimatseçenekleriarasındanteslimnoktasıseçeneğiniseçtiklerinde kendilerine en yakın olan esnaf noktasını
görebiliyorlarvekargolarınıburadanalmakiçinseçimyapabiliyorlar.Kargolarıteslimnoktasınageldiğinde SMS ile bilgilendirilen Yurtiçi Kargo
müşterileri3güniçerisindegiderekkargolarınıbu
noktalardan alabiliyor. Uygulama ile evde kargo
bekleme dönemini sona erdirirken, şu ana kadar

yurtgenelinde2bindenfazlateslimnoktasıoluşturduk.
YurtiçiKargoolarake-ticaretkullanıcılarınasunduğumuzbirdiğerteslimatseçeneğideakıllıkargo
dolaplarındanoluşanYKPlus7/24.Bumodeldede
e-ticaretkullanıcılarıalternatifteslimatseçeneğiolarakYKPlus7/24’ütercihedebiliyorlar.Teslimnoktasımodelindeolduğugibikargolarıseçilenkargo
dolaplarınaulaştığındaSMSilebilgilendirilenkullanıcılar,3güniçindegününhersaatigiderekkargolarınıgüvenlikkameralarıylaizlenendolaplardan
bilgilerinigirerekalabiliyorlar.
Kargolar doğrudan müşteriye…
YKPlusçatısıaltındageliştirilenbirdiğerproje
olanYKPlusDDN,DoğrudanDağıtımNoktasıanlamınageliyor.Müşterikabulüvekargoalımınınyapılmadığı merkezleri kargoların doğrudan
müşterilereulaştırılmasıamacıylakurgulayanYurtiçiKargo,Türkiyegenelinde50DDNoluşturdu.Şirketin, kargo kapasitesini de artıran model ile
e-ticaretgönderilerindeteslimathızınıdaartırmış
olduk. FD
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Şirketlerin Kendi Hisselerini
Satın Almaları Vergilendirilecek!
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 379. maddesi ile şirketlere esas
veya çıkarılmış sermayelerinin en fazla %10 oranında kendi
hisselerini satın alma hakkı tanınmıştır.

G

Partner, Head of Tax
KPMG Turkey
serdikler@kpmg.com
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eçen sayıdaki yazımızda, 17/11/2020 tarihinde yürürlüğe giren
ve yeni yapılandırma kanunu olarak adlandırılan 7256 sayılı Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (“Kanun”) kamu alacaklarının yapılandırılması ve varlık barışına ilişkin hükümlerinden bahsetmiştik.
Yine belirttiğimiz gibi mezkur Kanunla şirketlerin kendi hisse senetlerini
iktisap etmesinin vergilendirilmesine ilişkin önemli düzenlemeler de yapılmıştır.
Kanunun 17. maddesi ile şirketlerin kendi hisse senetlerini satın almaları halinde yapılacak vergilemeye ilişkin bir hükme de yer verilmiştir.
Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 379. maddesi ile
önemli bir yenilik getirilmiş ve şirketlere esas veya çıkarılmış sermayelerinin en fazla %10 oranında kendi hisselerini satın alma hakkı tanınmıştır.
Bu işlemler neticesinde kar dağıtımına bağlı bir vergileme olup olmayacağı
da uzun zamandır tartışılagelen bir konu olmuştur.
Kanunun 17. maddesiyle de bu konu hükme bağlanarak Gelir Vergisi
Kanununun 94. maddesine aşağıdaki hüküm eklenmiştir. Buna göre, tam
mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya
ortaklık paylarını,
i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse
senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar
sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,
iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap
bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,
itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılacağı ve bu tutarlar üzerinden %15 ora-
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nında vergi tevkifatı yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Bu madde kapsamında tevkif edilen vergilerin herhangi bir vergiden mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Vergi uygulaması sadece Türk
Ticaret Kanununca tanınmış %10
oranındaki hisse alımları ile sınırlı
değildir, %10 sınırı aşılsa bile vergi
kanunları bakımından yapılacak
işlem kanımızca budur.
Vergileme nasıl olacak?
Şirketlerin kendi hisse senetlerini satın almaları
halinde, bu hisselerin iktisap bedeli ile itibarı değeri
arasındaki farkın dağıtılmış kar olarak vergiye tabi
tutulacak kısmının, satın alınan hisse senetlerinin itibari değeri ile ödeyecekleri satın alma bedeli arasındaki fark olduğu belirtilmektedir.
Bu durumda, örneğin; 60 milyon TL itibari değerde (Sermayede 60 milyon TL sermayeyi temsil eden)
hisselerin yine 60 milyon TL bedelle ortaklardan satın alınması halinde;
a) İleride bu hisselerin sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmeleri, yani hisselerin iptali karşılığında sermayenin 60 milyon TL azaltılması halinde vergileme
yapılmayacağı ifade edilmektedir.
Buna karşılık, 60 milyon TL nominal değerli hisselerin örneğin; 160 milyon TL bedelle alındığı varsa-
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yıldığında ve bu hisselerin temsil ettiği sermayenin
alım tarihinden itibaren 2 yıl içinde sermaye azaltımı
yoluyla itfa edilmesi halinde itibari değer üzerinden
60 milyon TL sermaye azaltımı yapılacağından 100
milyon TL’lik fark %15 stopaj yapılması yoluyla vergilenecektir.
b) İktisap ettikleri tarihten itibaren 2 yıl içinde iktisap bedelinden daha düşük bir bedelle elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli
arasındaki fark, elden çıkarma tarihinde dağıtılmış
kar olarak nitelendirilmekte ve yine %15 stopaj yoluyla vergilendirilmektedir.
Örneğin; 18/12/2020 (Kanunun yürürlüğe girmiş
olduğu varsayımıyla) tarihinde ortak (A)’nın (ABC)
şirketine ait hisselerden itibari değeri (nominal değeri) 60 milyon TL olan hisseleri 160 milyon TL’ye
(ABC) şirketine satması halinde, bu hisselerin (ABC)
şirketi tarafından 18/12/2022 tarihine kadar zararına elden çıkarılması (satış, ayni sermaye olarak koymak, vb.) mesela 60 milyon TL bedelle satılması
halinde 100 milyon TL zarar ortaya çıkacaktır. Bu zarar dağıtılmış kar sayıldığından (ABC) şirketi tarafından gider kaydedilemeyeceği (kanunen kabul
edilmeyen gider) gibi 100 milyon TL üzerinden elden
çıkarma tarihi itibarıyla %15 stopaj uygulanacaktır.
Şayet, şirket satın aldığı kendi hisse senetlerini satın aldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde elden çıkarmazsa ya da sermaye azaltımı yoluyla itfa etmezse,
bu kere iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının iktisap bedeli ile itibari değeri arasındaki fark iki tam yıllık sürenin son günü itibarıyla
dağıtılmış kar sayılmakta ve yine %15 oranında sto-
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paj yoluyla vergilendirilmektedir. Yine ortak (A)’dan
itibari değeri 60 milyon TL olan hisseler 160 milyon
TL bedelle (ABC) şirketi tarafından satın alınır ve bu
hisseler 2 yıl bir işleme tabi tutulmazsa 2 yıllık sürenin son günü 160-60=100 milyon TL kar dağıtımı
yapıldığı varsayılmakta ve %15 oranında vergilendirilmektedir.
Ödenen vergilerin gider kaydı, başka bir vergiden
mahsubunun mümkün olmadığı anlaşılmakla birlikte;
Konuya ilişkin diğer önemli hususlar
Düzenleme A.Ş. ve Ltd.’leri kapsamaktadır.
Vergi uygulaması sadece Türk Ticaret Kanununca
tanınmış %10 oranındaki hisse alımları ile sınırlı değildir, %10 sınırı aşılsa bile vergi kanunları bakımından yapılacak işlem kanımızca budur. Öte yandan
Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği engel ve kısıtlar,
örneğin; satış zorunluluğu uygulanmaktadır.
Hisselerini satanın kurum olması halinde stopaj
uygulanmayacaktır. Zira düzenleme Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer almaktadır. Kurumlar
arası kar dağıtımı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15
ve 30. maddeleri uyarınca yapılacak stopajlar bu
kapsamda değildir.
Dar mükellef gerçek kişilerin satışlarında anlaşma
hükümlerinin uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz.
Ayrıca, Cumhurbaşkanına %15 oranını %0-%30
oranları arasında değiştirme yetkisi tanınmıştır.
Değerlendirme ve yeni sorular
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 379. maddesi
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ile şirketlere esas veya çıkarılmış sermayelerinin en
fazla %10 oranında kendi hisselerini satın alma hakkı tanınmıştır.
Bu işlemler neticesinde kar dağıtımına bağlı bir
vergileme olup olmayacağı konusu 7256 sayılı Kanun
ile açıklığa kavuşturulmuş olup kar dağıtımına bağlı
vergi kesintisi yapılması yönünde düzenleme yapılmıştır.
Ancak düzenleme yeni tartışmalı konuları gündeme getirmiştir. Bunların başında aşağıdaki konular
gelmektedir.
a) %15 oranındaki stopajın “hiçbir vergiden mahsup edilmeyeceği” ne anlama gelmektedir? Örneğin;
gerçek kişiler bu karları beyan edecek midir? Beyan
ederse beyanname üzerinden ödenecek verginin hesabında bu şekilde dağıtılmış sayılan kar payları da
beyan edilecek midir?
b) Beyanname üzerinden hesaplanan stopaj, beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisinden
de mi mahsup edilmeyecektir?
Kanaatimiz, bu tutarların gelir vergisi beyannamesinde beyan edilmeyeceği ve dolayısıyla stopaj yoluyla ödenecek verginin de indirim konusu
yapılmayacağı şeklindedir. Zira nominal (itibari değer) değerle iktisap bedeli arasındaki fark, hisselerini
satın alan şirket tarafından gider kaydedilmemekte,
böylece bir anlamda kurumlar vergisine tabi tutulmuş olmaktadır. Bu tutar üzerinden ayrıca %40 oranına varabilecek gelir vergisi istenmemesi gerekir.
Konunun uygulanmasına yönelik tebliğ bazında
açıklama yapılması ve uygulama için bu tebliğin beklenmesi gerektiği kanaatindeyiz. FD
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COCA-COLA İÇECEK CEO’SU BURAK BAŞARIR

Sürdürülebilirlik
stratejimizin temeli;
“Daha az tüketerek
daha çok üretme”
Türkiye’de kullandığımız
suyun %11’ini ikincil
amaçlar için yeniden
kullanıyoruz. Konya ve
Harran ovalarında
hayata geçirdiğimiz
projelerimiz sayesinde
üretimde kullandığımız
suyun %100’den
fazlasını doğaya geri
kazandırdık.
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üresel dengeler değişip, iklim krizleri baş gösterirken ülkemizde de 2021 yılında su kıtlığının kendini göstereceği, su rezervlerimizde
ciddi tehlikenin olduğu konusu gündemde. Bunun yanı sıra bilinçsiz tüketim alışkanlıkları ile birlikte ortaya çıkan gerek evsel atıklar gerekse fabrika atıkları
çevreye verilen zararı bu doğrultuda da küresel
dengelerin değişmesini tetikliyor. Coca-Cola İçecek,
çevre yönetimi yaklaşımı kapsamında 'enerji yönetimi
ve iklim değişikliği', 'su yönetimi', 'sürdürülebilir ambalajlama ve atık yönetimi' alanlarına odaklanarak 71
yeni projeyi hayata geçirdi.
Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “geçtiğimiz
yıl daha az kaynak kullanarak ve birim gelir başına
enerji yoğunluğunu bir önceki yıla göre azaltarak 142
milyon megajul enerji tasarrufu sağladık. Toplum
projeleriyle toplam 12 milyar litre suyu doğaya geri
kazandırırken, aynı zamanda operasyonel mükemmellik projeleri ile 130.000 metreküp su tasarrufu
sağladık” diyor.
Burak Başarır ile Coca-Cola İçecek’in sürdürülebilirlik yaklaşımını ve bu doğrultuda hayata geçirdikleri
projeleri konuştuk.

K

Coca-Cola İçecek’in sürdürülebilirlik stratejisinden bahseder misiniz?
Sürdürülebilirlik işimizin en önemli unsurlarından
biri ve vizyonumuzun temelinde yer alıyor. Coca-Cola
İçecek (CCI) olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışı-
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yoruz. Faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde yürütüyor, topluma karşı sorumlu bir
kurumsal vatandaş olma bilinci ile hareket ediyoruz.
Hem operasyonlarımızın hem de toplumların ve ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin birbiriyle çok yakından ilişkili olduğuna inanıyoruz.
Çok uluslu bir içecek şirketi olarak en önemli amacımız, ürünlerin hammadde tedariğinden tüketicilere
ulaşıncaya kadar süren yolculuğunda, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmak. Bu doğrultuda, faaliyet
gösterdiğimiz bölgelerde toplumların refah ve yaşam
kalitesini artırmaya yönelik çeşitli projeler yürütüyoruz. Sürdürülebilirliğe bakış açımızda ortaya koyduğumuz bütünsel yaklaşımımızın CCI ve tüm
paydaşlarımız için değer yarattığına inanıyoruz.
Sürdürülebilirlik stratejiniz kapsamında çevresel ayak izi, toplumsal kalkınma, ekonomik kalkınma, insan hakları, tüketici sağlığı ve müşteri
değeri olmak üzere altı öncelikli alana odaklanıyorsunuz. Bu alanlardan kısaca bahseder misiniz?
Sürdürülebilirlik stratejimizde hissedarlarımız, paydaşlarımız ve şirketimiz için en çok önem taşıyan konulara öncelik veriyoruz. Bu doğrultuda da “çevresel
ayak izi”, “toplumsal kalkınma”, “beşeri sermaye”,
“insan hakları”, “tüketici sağlığı” ve “müşteri değeri”
başlıklarına odaklanıyoruz.
Toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak için su
yönetimi ve atık yönetiminin yanı sıra gençliğin ve

41
OCAK - ŞUBAT 2021 / FİNANS DÜNYASI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
kadının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 2019 yılında Türkiye ve Pakistan'da 1.080 gönüllümüz ile çevrenin korunması, gençlerin ve
kadınların güçlendirilmesi için toplumsal projeleri yürütmeye devam ettik.

“Atıksız Bir Dünya” prensibi ile ilerliyor, yasal mevzuatları da göz
önünde bulunduruyor, döngüsel
ekonomiye geçiş sürecimizin bir
adımı olarak geri dönüştürülmüş
ve yenilenebilir malzemeleri daha
fazla kullanıyoruz.
2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz Kız Kardeşim Projesi kapsamındaki çalışmalara devam ediyoruz. Habitat Derneği ve TOBB işbirliğinde yürüyen
proje kapsamında bugüne kadar 50 bine yakın kadın
ile bir araya geldik. 100 bin kadına ulaştığımız proje
kapsamında geçtiğimiz yıl Yerel Lezzet Hibe Programı’nı hayata geçirdik ve yereldeki 11 girişimci kadına
hibe desteği verdik. 2021 yılında ikinci kez düzenlenecek hibe programı ile 30 girişimci kadına toplam
765 bin TL’lik hibe desteği vermeyi planlıyoruz. Öte
yandan LEAD Network’te verdiğimiz taahhütle,
2025’e kadar müdür ve üst düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın oranını %5 artırma sözü verdik.
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“Daha az tüketerek daha çok üretme” prensibiyle,
çevresel ayak izimizi en aza indirerek daha az atık
üretme, toplam karbon ayak izimizi azaltma, enerji
verimliliğimizi artırma ve su yönetimi çalışmalarımız
sürdürülebilirlik stratejimizin temelini oluşturuyor.
Ürünlerimiz 10 ülkedeki 26 mümkün olduğu kadar
yerel kaynaklardan elde edilen malzemelerle yerel
olarak üretiliyor, sonrasında yerel olarak dağıtılıyor
ve satılıyor.
Tüm çalışanlarımıza yetenek yönetimi süreçlerine
katılma imkanı veren yüksek performanslı tek takım
kültürü oluşturulmasını sağlıyoruz. İnsan Hakları Politikası kapsamında faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde bir iletişim kampanyası başlattık. Faaliyet
gösterilen 10 ülkede CCI çalışanlarına yaklaşık 7500
saatlik eğitim verildi.
Çevrimiçi Merak Ettim Platformumuz üzerinde, tüketicilerin ürünlerimiz, kurumsal kimliğimiz ve pazarlama faaliyetlerimiz ile ilgili endişelerini gidermek
için onlara doğrudan yanıtlar sunuyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı ve performansımızı, Global Raporlama İnisiyatifi (GRI) standartları
çerçevesinde şeffaf bir şekilde raporluyoruz.
Sürdürülebilirlik raporumuzun 12’incisin bu
sene özel ve mobil kullanıma uyumlu https://sustainability.cci.com.tr/’den yayınladık ve daha kapsayıcı
olması için İngilizcenin yanı sıra Türkçe ve Rusça dillerini ekledik.
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dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemeleri daha
fazla kullanıyoruz. Kaynak kullanımını azaltmanın
yanı sıra ambalajların geri dönüştürülmesi konusunda hem tüketicilerimizi teşvik ediyor hem de çeşitli
paydaşlarla birlikte farklı çalışmalara imza atarak ambalajlarımızın çevreye etkisini en aza indiriyoruz.

Çevre yönetimi yaklaşımınızın detaylarını dinlemek isteriz. Üç temel alana odaklanıyorsunuz;
enerji yönetimi ve iklim koruma, su yönetimi, sürdürülebilir ambalajlama ve atık yönetimi… Öncelikle enerji yönetimi ve iklim koruma stratejinizi
anlatır mısınız?
2019, sürdürülebilirlik projelerimize hız kazandırdığımız ve operasyonlarımız genelinde çevresel etkimizi en aza indirerek daha az atık üretme, toplam
karbon ayak izimizi azaltma, enerji verimliliğimizi artırma ve su yönetimi çalışmalarımızın kapsamını genişlettiğimiz bir yıl oldu. Bu alanlarda toplam 71 yeni
proje hayata geçirdik.
Geçtiğimiz yıl daha az kaynak kullanarak ve birim
gelir başına enerji yoğunluğunu bir önceki yıla göre
azaltarak 142 milyon megajul enerji tasarrufu sağladık. Toplum projeleriyle toplam 12 milyar litre suyu
doğaya geri kazandırırken, aynı zamanda operasyonel mükemmellik projeleri ile 130.000 metreküp su
tasarrufu sağladık. Türkiye, Ürdün, Kazakistan, Azerbaycan, Pakistan ve Kırgızistan'da verimli enerji ve su
tüketimi projelerimiz ile çevreyi korurken, bu projeler
sonucunda 2,09 milyon USD tasarruf elde ettik.
İklim dostu soğutma uygulamalarımızı artırarak
dolaylı emisyonlarımızı azaltıyoruz. Operasyonlarımızın karbon ayak izine ilişkin verilerini hesaplıyor
ve iklim değişikliği konusundaki performansımızı
üçüncü parti, bağımsız firmalara doğrulatıyor, şeffaf
bir şekilde raporluyoruz.
“Atıksız Bir Dünya” prensibi ile ilerliyor, yasal mevzuatları da göz önünde bulunduruyor, döngüsel ekonomiye geçiş sürecimizin bir adımı olarak geri

Son yıllarda su rezervlerimizde ciddi tehlike söz
konusu. Öyle ki 2021 yılında Türkiye’nin su kıtlığı
ile yüzleşeceği söyleniyor. Coca-Cola İçecek’in su
stratejisi nedir?
Su, ürünlerimizin temel içeriği ve üretim süreçlerimizin ana malzemesi. Aynı zamanda ürünlerimizin
içeriğinde kullandığımız tarımsal ürünleri bize sağlayan tedarikçilerimiz açısından da çok önemli bir kaynak. Temiz, erişilebilir ve yeterli miktarda suyun
bulunması, faaliyet gösterdiğimiz toplumların sağlığı
ve refahı, işimizin başarısı açısından kritik bir unsur.
Nüfus artışı, ekonomik kalkınma ve iklim değişikliği
gibi etkenlerin etkisiyle su kaynaklarının sürekli baskı
ve tehdit altında olması nedeniyle su yönetimi politikamız ve stratejimiz doğrultusunda su tüketimimizi
azaltmak için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Suyu
yeniden kullanıyor, geri dönüştürüyor, atık su tesislerinde arıtıyor ve su kaynaklarını yenileme çalışmaları
yürütüyoruz.

Coca-Cola’nın “kullanılan her damla suyu tekrar yerine koyma” nihai
hedefi doğrultusunda çalışıyoruz.
Şişeleyici ortak olarak kullandığımız suyu yerine koyarak tekrar topluma ve doğaya kazandırma
konularına odaklanıyoruz.
Coca-Cola’nın “kullanılan her damla suyu tekrar yerine koyma” nihai hedefi doğrultusunda çalışıyoruz.
Şişeleyici ortak olarak kullandığımız suyu yerine koyarak tekrar topluma ve doğaya kazandırma konularına
odaklanıyoruz.
Bu
kapsamında;
su
kullanımımızdaki verimliliği artırmak için fabrikalarımızda atık su arıtımında mevzuata %100 uyum sağlayacak şekilde atık su ve yağmur suyunu deşarj
ediyoruz. Devletler, STK’lar ve toplumla iş birliği yaparak su kıtlığı sorunlarını değerlendiriyor, sorunların
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çözümü için su kaynaklarını koruyup geliştirme planları uyguluyor, işimiz ve toplum için risk oluşturan
durumları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.
Dünyanın önde gelen çevre koruma örgütlerinden
biri kabul edilen World Wildlife Fund (WWF) küresel
ağının bir parçası olan WWF-Pakistan ile 2015’te işbirliği anlaşması imzalayarak Pakistan’da güvenli içme suyuna erişimi artırmayı hedefleyen PAANI
projesine devam ediyoruz. Haziran 2016 itibariyle
CCI’ın Pakistan’daki iştiraki Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd. (CCBPL) ve WWF işbirliğiyle farklı bölgelerde 28 adet su filtreleme tesisi kurarak ihtiyaç
sahiplerine toplamda 1 milyonu aşkın kişiye temiz içme suyu sağladık.
Türkiye’de kullandığımız suyun %11’ini ikincil
amaçlar için yeniden kullanıyoruz. Konya ve Harran
ovalarında hayata geçirdiğimiz projelerimiz sayesinde
üretimde kullandığımız suyun %100’den fazlasını doğaya geri kazandırdık. Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Türkiye operasyonumuz küresel Coca-Cola
sistemi içerisinde en verimli su ve enerji kullanan
operasyonlardan biri iken CCI Türkiye 2014’te CDP
Küresel Su Programına katılım için Türkiye’den davet
edilen ilk şirket oldu.
Bir diğer konu ise sürdürülebilir ambalajlama.
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Türkiye’de yılda 32 milyon ton evsel atık üretiliyor. TÜİK 2018 verilerine göre ise ürettiğimiz atıkların yalnızca %11,8’ini geri dönüştürüyoruz.
Dünyada ise bu oran %20. Sizin bu konudaki çalışmalarınız ne yönde?
Sürdürülebilir ambalajlama stratejimiz, ‘Tasarla,
Topla, Ortak Ol!’ başlıklarından oluşuyor. Sürdürülebilir ambalajlama hedeflerimizi The Coca-Cola Company 2030 “Atıksız Bir Dünya” taahhütleri ile paralel
olarak belirliyoruz.
İçecek ambalajında %6'ya kadar geri dönüştürülmüş plastik kullanımıyla ilgili zorunlu düzenlemelerin yanı sıra, ürün güvenliğinden ve tüketici
sağlığından ödün vermeden geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımıyla ilgili uzun süredir çalışıyoruz.
2019 yılında, kimyasal geri dönüşüm yönteminden
faydalanarak, toplam hacmimizin %30'unda 14.105
ton kadar %20 geri dönüştürülmüş plastik içeriği kullandık. Türkiye'de fabrikalarımızdaki geri dönüşüm
oranımız 2019 yılında %98,1’e ulaştı.
Hafifletme uygulamalarımızla; malzemeden tasarruf ediyor ve aynı zamanda üretim sırasında salınan
GHG emisyonları azaltıyoruz. Hafif ve kısa boyunlu
uygulamaların yardımıyla; 2019 yılında faaliyet gösterilen yedi ülkede 145 ton rezin ve 232 ton cam tasarruf ettik. Depozitolu cam şişe uygulamalarıyla
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daha az şişe üretiyor ve daha az kaynak kullanıyoruz.
2019 yılında Türkiye ve Pakistan'da yeniden doldurulabilir cam ambalaj miktarını, 165.895 tona ulaştırdık. Depozitolu cam şişe uygulamalarıyla 15,9
milyon ağacın emdiği miktara eşit olan 191.239 ton
CO2e önlemeyi başardık.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, plastik kirliliği ile etkin mücadele amacıyla Birleşmiş Milletler Global
Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD tarafından kurulan ‘İş
Dünyası Plastik Girişimi’ne katılan 26 öncü şirket arasında yer aldık. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın güçlü bir destekçisi olarak
çevreye sağlayacağımız katkılarda ortak adımlar atmanın ve işbirliğinin gücüne inanıyoruz. Ayrıca Pakistan’da CORE (Collect and Recycle Alliance)
platformları kapsamında iş dünyasında döngüsel ekonomiye dair yürüttüğümüz çalışmaları önümüzdeki
yıllarda da sürdüreceğiz.
Karbon emisyonlarınızı 2015 yılı baz alınarak
2030 yılına kadar %25 azaltma planlarınızın süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Bu konuda değer zincirinin tüm aşamalarını bütüncül ve çok paydaşlı bir bakış açısıyla ele alarak stratejik bir açıdan ele alıyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli
eylem planımız üzerine çalışıyoruz.
Fabrika ve ofislerimizde enerji verimliliğini artıra-
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rak sera gazı emisyonlarımızı azaltırken, etkin bir filo
ve yakıt yönetimi ile lojistik kaynaklı emisyonları düşürüyoruz. Bayilerimiz, distribütörlerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla iş birliği yaparak
iklim koruma konusunda farkındalığı yükseltiyoruz.
Yeşil bina standartlarını dikkate alıyoruz. Operasyonlarımızın karbon ayak izine ilişkin verileri hesaplıyor
ve iklim değişikliği konusundaki performansımızı şeffaf bir şekilde raporluyoruz. 2011 yılında CDP’ye üye
olarak Türkiye’de yiyecek ve içecek sektöründe fabrika kaynaklı karbon emisyonlarını açıklayan ilk şirket
olan CCI, aynı yıl CCI CDP’nin Türkiye İklim Değişikliği Raporunda Türkiye’nin ilk beş karbon saydamlık
lideri arasında gösterildi.
TCCC’nin her damlayı yeryüzüne iade etme ilkesi
doğrultusunda Türkiye’de %150 oranında kaynakların korunmasını sağlıyoruz. Çevre dostu soğutucularımızla CCI genelinde 6.6 milyon ağacın emdiği
karbondioksite denk gelen, 78,711 ton karbon emisyonu azaltımı sağladık.
Geçtiğimiz yıl daha az kaynak kullanma ve TL geliri
başına enerji yoğunluğunu bir önceki yıla göre %13,6
oranında azalttık ve yaklaşık 526 milyon kilovat saatin üzerinde elektrik tasarrufu elde ettik. İş Dünyası
Plastik Girişimi’ne dâhil olduğumuz 2019 yılında,
operasyonel süreçlerimizde ve lojistik ağımızdaki verimliliği artırıcı çalışmalarımız, geri dönüşümlü cam
şişe uygulamalarımız sayesinde yılda 25 milyon ağa-
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cın temizleyebildiği 300.000 tondan fazla karbondioksit oluşumunun önüne geçtik.
Coca-Cola, Covid-19 salgını sırasında sosyal ve
çevresel önceliklerini ve BM Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarını nasıl yönlendiriyor?
Coca-Cola İçecek olarak yarattığımız ekonomik katkıyı, coğrafyamız dahilindeki toplumlar için değer yaratan sosyal sorumluluk projelerine dönüştürmek en
önemli önceliklerimizden biri. Sorumlu üretim ve tüketim, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi,
yenilikçilik ve altyapı, iklim eylemi ve toplumsal cinsiyet eşitliği başlıklarında hayata geçirdiğimiz toplam
43 proje ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ekonomik, sosyal ve çevresel olarak
katkıda bulunduk.
Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelere ek olarak Covid-19 sürecinde de farklı alanlarda ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla pek çok projeyi
hayata geçirdik. Covid-19 pandemisinde toplumlar
için değer yaratma hedefiyle ihtiyaç sahipleri, müşterilerimiz, bayilerimiz ve sağlık çalışanları olmak üzere
dört hedef kitle üzerinde yoğunlaştık.
Pandemi sürecinin başından itibaren en önemli önceliğimiz, bu süreçten en çok etkilenen insanlara destek vermek oldu. Bu doğrultuda toplum için bir fark
yaratacak, fayda sağlayacak çalışmalara odaklandık.
Türkiye dahil faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde
toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulun-
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mayı hedefledik.
The Coca-Cola Foundation (TCCF) tarafından CCI
coğrafyalarındaki topluma destek programları için
yaklaşık 3,1 milyon USD bağışlandı. Sağlık kurumları,
emniyet mensupları ve muhtaç insanlara 138.000'den
fazla kasa ürün bağışladık. İhtiyacı olan kişiler için
14.192 adet market alışverişi gerçekleştirdik. Fabrikalarımızda ürettiğimiz toplam 13,4 ton dezenfektanı
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na ve Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’na bağışladık. Pakistan'daki sağlık çalışanları, polis ve ordu subaylarına 1.250 adet
öğün yemek bağışı gerçekleştirdik. Emniyet teşkilatı
mensuplarına ise 3.000 cerrahi maske ve 2.000 eldiven bağışladık.
Coca-Cola Türkiye olarak Covid-19 salgınıyla mücadele için, ülkemizde farklı alanlarda ihtiyaçları karşılayacak şekilde bugüne kadar toplam 13 milyon TL
kaynak ayırdık. Bunun 1,25 milyon TL’si ile Milli Dayanışma Kampanyası’na destekte bulunduk. Coca-Cola Vakfı aracılığıyla Türk Kızılayı’na 10 milyon TL’lik
destek sağladık. Program kapsamında; medikal malzeme, ihtiyaç sahiplerine gıda, içecek ve temizlik yardımı yapılması gibi destekler sağlandı. Ayrıca
pandemiden ciddi şekilde etkilenen yeme-içme hizmeti sektörü çalışanına temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ahbap aracılığıyla alışveriş kartı
desteği sağladık. Bu çalışmada sektör derneklerimiz
TÜRYİD ve TÜRES de ihtiyaç sahiplerine ulaşmamızda bize destek oluyorlar.
Bunların yanı sıra yerel yönetimler, belediyeler ve
üniversiteler aracılığıyla sağlık hizmeti çalışanlarının
tüketimi için ürün bağışı yaptık. Elazığ Valisi tarafından yürütülen "Esnaf Projesine" nakit desteği sağladık. CCI Gönüllülerimiz aracılığıyla TİDER'e ürün
bağışladık. Metro Türkiye ile www.kucukisletmemicin.com üzerinden 5.000 KOBİ'ye ürün ve hizmet
desteği başlattık.
Süreç devam ederken CCI olarak bulunduğumuz
tüm coğrafyalarda Covid-19 ile mücadelede sürdürdüğümüz yardım ve destek kampanyalarımızı toplumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda acil yardım
olarak uygulamaya ve ulaşılan hedeflere yeni hedefler ekleyerek devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz
yatırımlarla hem Türkiye’nin hem de faaliyet
gösterdiğimiz coğrafyaların ekonomisine katkıda
bulunmayı sürdürüyoruz.

Covid-19 süreci gıda perakendeciliği için nasıl
geçti? Bu bağlamda 2020 son çeyreğini nasıl kapattınız? 2021 yılı için öngörüleriniz nelerdir?
Tüketicilerimize sunduğumuz geniş ürün yelpazemizde ürün güvenliği ve kalitesi önceliklerimiz arasında yer almaya devam ediyor. Uygun fiyatlı, kolay
ulaşılabilir, sevilen ve yenilikçi ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda sunduğumuz çözümler ile
müşterilerimizin tercih ettiği iş ortağı olmaya devam
etmeyi amaçlıyoruz.
Covid-19 salgınının başından bu yana yol haritamızı net bir şekilde belirledik. Çok paydaşlı yaklaşımımızı temel alarak değer yaratmaya devam etme
amacıyla, çalışanlarımızı koruyup, içinde bulunduğumuz toplumu desteklerken, tüketici ve müşterilerimize, yeni tüketim talepleri ve kanal tercihlerine uyum
sağlayarak, kesintisiz hizmet vermeye devam ettik.
Bütün bunlarla beraber, maliyet yönetimi ve güçlü bilanço yaklaşımımızı yılın üçüncü çeyreğinde de pekiştirdik. Konsolide satış hacmimiz, yıllık bazda
sırasıyla %3 ve %12 hacim büyümesi ile tarihi yüksek
seviyelere ulaşan Temmuz ve Eylül ayları performansı
ile üçüncü çeyrekte %1,8 artarak 390 milyon ünite
kasa oldu. Bu büyüme, tüm coğrafyalarımızda yerinde tüketim kanallarının yeniden açılması, etkin pazar
uygulamalarımız ve başarılı tüketici promosyonlarımızın katkısıyla başarılı bir üçüncü çeyreği geride bıraktık.
CCI olarak yarattığımız değerin ana kaynağı olarak
çalışanlarımızı görüyor, onların gelişimine katkı sağlıyoruz. Tüm çalışanlarımız için “en iyi iş yeri” olma
hedefimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. FD

CCI Sürdürülebilirlik
Raporu’nun başarıları…
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çalışmalarımızın
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Covid-19 sürecinde yürüttüğümüz yar-

dım kampanyaları ile kurum içerisinde yürüttüğümüz çalışmalara ilişkin uluslararası
kuruluşlardan olumlu dönüşler almaya devam
ediyoruz. Sürdürülebilirlik raporumuz Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından, her yıl uluslararası platformda
düzenlenen ve alanında dünyanın en saygın
yarışmalarından biri olarak kabul edilen Spotlight Awards'da 100 üzerinden 99 puan alarak
ilk 100 sıralamasında birinci oldu. Ayrıca
Sürdürülebilirlik Raporu web sitemiz ile
Dijital: Web sitesi/Intranet Kategorisi’nde Platinum ödülün, Sürdürülebilirlik Raporu, çalışan sayısı ve finansal verileri ile de kendi
sınıfında gümüş ödülün sahibi olduk.
Covid-19 sürecinde, salgınla mücadele
amacıyla hayata geçirdiğimiz çalışmalarla ise
İngiltere’nin en prestijli ödül organizasyonlarından 2020 Best Business Awards’ta (BBA),
“Covid-19 Sürecinde Olağanüstü Destek”
kategorisinde Üstün Destek Ödülü'ne layık görüldük.
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Dünya ve Türkiye için 2020 yılı pandeminin
gölgesinde yaşandı. Pandemi iş yapış
şekillerini nasıl değiştirdi? Kriz yönetiminden
hangi sonuçlar çıkartıldı? 2021’den
beklentiler, planlanan proje ve yatırımlar neler
olacak, iş dünyası ne diyor?
Finans Dünyası, yeni yılın ilk sayısında iş
dünyasının nabzını tuttu, öngördükleri
fırsat ve riskleri sordu…

ALMANAK

İSMAİL GÜLLE

Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkanı

2020 yılı
değerlendirmesi
ve 2021 yılı için
hedefler ve
beklentiler
2021 yılında; gıda ve
tarım sektörlerinin aynı
ivmeyi korumasını, son
dönemde ihracatı ivme
kazanan hazırgiyim,
elektrik-elektronik,
savunma ve havacılık,
makine ve mücevher
sektörlerinin yeni
rekorlara imza
atabileceğini
öngörüyoruz.
50
FİNANS DÜNYASI / OCAK-ŞUBAT 2021

2

FD

020 yılına ihracat ailesi olarak büyük hedeflerle başladık. Bu hedeflerimizle uyumlu bir şekilde yılın ilk iki ayında ihracatta rekor
kırdık. Mart ayının ortasına kadar günlük ihracat rakamlarımız bir
hayli başarılı bir tablo ortaya koydu. Mart ortasından itibaren salgının
tüm dünyada etkisini derinden hissettirmeye başlamasıyla birlikte ihracatımız da ister istemez etkilendi. Bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız düşüş yaşasa da Haziran ayıyla başlayan yeni
normal döneminde hızla eski temposuna kavuştu. Pandeminin etkilerinin
en derinden hissedildiği Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tarım ve gıda
sektörlerimiz olumsuz etkilenmek şöyle dursun; kapıların kapalı olduğu
dönemde dahi ihracatlarını artırdı. Şoklara dayanıklı ve seri reflekslere
sahip ihracatçılarımız, attıkları yerinde adımlarla yaşanan her krizden
güçlenerek çıkmayı başardılar. Bu güçle birlikte, ticaret diplomasisinin
saha neferleri ihracatçılar olarak pandemi öncesindeki ihracat rakamlarına ulaşmayı başardık.
Dünyanın belki de yüz yılda bir karşılaşabileceği bu tür bir salgın süreci, oldukça dikkat gerektiren ve kendi içerisinde dinamikleri olan bir dönemdi. Sağ olsunlar Bakanlarımız, Başkanlarımız, İhracatçılarımız
topyekün bir mücadeleyle; her koşulda ihracatın sürmesini sağladılar. Ülkemizdeki 100 bin ihracatçının çatı kuruluşu olarak bizler bu dönemde
elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. İşlerimizi dijital platformlara
taşıdık, birçok ilki yine bu dönemde gerçekleştirdik. İlk Sanal Fuar, ilk
Sanal Ticaret Heyeti, ilk Sanal Yarışma ve ilk Sanal Ödül Törenini hayata
geçirdik. Ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak gerçekleştirdiğimiz
her bir dijital etkinliğin ihracatımıza şimdiden büyük katkılar sağlamış
olduğunu görmek bizleri gururlandırıyor.
Bu süreçte, ihracatımız adına tanıtım ve dijitalleşme hamleleriyle güçlü
bir adım attık. TİM olarak, yapmış olduğumuz tanıtım çalışmaları ve sanal çalışmaların son derece önemli olduğunu görmekteyiz. Yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, sektör temsilcileri, ihracatçılar ve
Bakanlarımızla olan buluşmalarımızla, “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye”
hedefine, her zamankinden daha büyük bir inançla odaklanmış durumdayız. Pandemi süreci, bizleri yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizden alıkoyamadı. Yeni nesil ticaret heyetlerimizi, Ticaret
Bakanlığımızın koordinasyonunda, 5 kıtada, toplamda 43 ülkede 35 sanal
ticaret heyetiyle başarıyla gerçekleştirdik. Farklı coğrafyalardan birçok
ülkeyle sanal ticaret heyetlerimize yeni dönemde de devam edeceğiz.
Eylül ve Ekim aylarında ise ihracatımızın yeni rekorlara imza atmasından büyük gurur duyduk. Bilhassa, otomotiv ve kimyevi maddeler gibi
yüksek miktarda ihracat yapan sektörlerimizdeki hızlı toparlanma ve hazırgiyim sektörümüz başta olmak üzere kimi sektörlerimizdeki ihracat rekorlarının etkisiyle Eylül’de en yüksek Eylül ayı ihracatını
gerçekleştirirken, Ekim ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştık. Bu süreçte Bakanlığımızın destekleriyle daha çok çalışarak, geliştirdiğimiz alternatif modellerle Türk ihracatçısının olağanüstü
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koşullarda ne kadar başarılı olduğunu dünyaya bir
kez daha kanıtladık. Bu veriler V tipi toparlanmanın
en net görüldüğü alanın ihracat olduğunu ortaya koyuyor.
Kasım ayı ihracat rakamlarımız, önemli pazarlarımızdan yeniden kısıtlamaların başladığı bir dönemde oldukça önemliydi. Takvimin olumsuz etkisine
rağmen %0,95’lik oldukça sınırlı bir düşüş yaşayarak
16 milyar 88 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdik. Pek çok sektörümüz pandemi öncesi dönemin dahi üzerinde ihracat gerçekleştirdi.
Artık yılın son haftalarını yaşadığımız bu dönemde
de ihracatımızın önceki yılın aynı dönemine göre daha iyi bir performans izlediğini görüyoruz. İnanıyoruz ki, 2020 yılını da Yeni Ekonomi Programı (YEP)
hedefimiz olan 165,9 milyar doların üzerinde kapatacağız. Elbette bu başarıyı; dünyanın pandeminin
ikinci dalgasıyla yüzleştiği, birçok ülkede vaka sayılarının tekrar rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde,
'İhracatla Yükselen Türkiye' için gecesini gündüzüne
katarak çalışan ihracatçılara borçluyuz. İhracatla
yükselen Türkiye için ihracatçılarımızı her koşulda
desteklemeye devam edeceğiz.
Yılın ilk 11 aylık döneminde sektörlerimizin ihracatını incelediğimizdeyse, kimi sektörlerin salgının
küresel ticarette yarattığı daralmadan neredeyse hiç
etkilenmediğini görüyoruz. Gemi ve yat, yaş meyve
ve sebze, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, fındık ve mamulleri ve halı
sektörlerimizin, yılın ilk on ayında, önceki yılın aynı
dönemine göre ihracatını artırdığını görüyoruz.
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Mobilya, kağıt ve orman ürünleri, tütün, demir ve
demir dışı metaller, kuru meyve ve mamulleri ve iklimlendirme sanayii sektörlerinin de yılı pozitif kapatacağı beklentisi içerisindeyiz. 2021 yılında ise;
gıda ve tarım sektörlerinin aynı ivmeyi korumasını,
son dönemde ihracatı ivme kazanan hazırgiyim,
elektrik-elektronik, savunma ve havacılık, makine ve
mücevher sektörlerinin yeni rekorlara imza atabileceğini öngörüyoruz.

Gemi ve yat, yaş meyve ve sebze,
hububat, bakliyat, yağlı tohumlar
ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, fındık ve mamulleri
ve halı sektörlerimizin, yılın ilk
on ayında, önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını artırdığını
görüyoruz.
Yeni Ekonomi Programı’nda 2021 yılı toplam ihracat hedefi, 184 milyar dolar olarak belirlendi. İnanıyoruz ki, pandeminin hızını kesmesi ve aşılamanın
etkisiyle kısıtlamaların yıl içinde tamamen kalkmasıyla bu hedefe ulaşacağız. Elbette, belirsizlikler her
zaman mevcut, fakat pandeminin etkilerini hissetmeye devam ettiğimiz Ekim ayında 17 milyar 333
milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ihracat ailesi,
bu performansını sürdürdüğü takdirde çok daha
yüksek hedeflere de kısa sürede ulaşacaktır. Karşımıza çıkan tüm belirsizlikleri ihracatla aşıyoruz. FD
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ŞEKİB AVDAGİÇ
İstanbul Ticaret
Odası Başkanı

2021 kurgumuz:
Üretim ve
ihracatta
anti-Covid 2021
Virüs nasıl mutasyona
uğruyorsa, 2021’de biz
de iş yapış şeklimizi
aynı hızla
değiştireceğiz. Yeni
dünyada güçlü
pozisyon alacağız.

FD

C

ovid-19'a karşı etkili bir aşının 2021'de dünyada yaygın şekilde
kullanılacağına dair açıklamalar arka arkaya geliyor. Önümüzdeki günlerde aşı bir tür ekonomik gösterge muamelesi görecek.
Yeterli ölçüde aşılama ile Covid endişesinin geride kalmasıyla Türkiye’ye siparişler de artacaktır.
Ne var ki aşı ile birden normal hayata dönmemiz de hiç kolay olmayacak. Hem virüsün en yakınımıza kadar sokulduğunu hem de buna
karşı alacağımız yeni tedbirleri konuşacağımız dönüm noktası bir yıl bizi bekliyor.
2021'de virüsün yok olmasını temenni etmekten çok, kontrol altında
olmasını beklemek daha doğru bir bakış olabilir. İş dünyası olarak A ve
B planlarını birlikte göz önünde tutuyoruz.
Yeni dünyada güçlü pozisyon alacağız
2021 yılı koronavirüsün ve aşılı insanların birlikte yaşayacağı bir yıl
olacak. İş dünyası olarak 2021’de umutlarımızı tek başına aşıya bağlamadık. Virüs nasıl mutasyona uğruyorsa, 2021’de biz de iş yapış şeklimizi aynı hızla değiştireceğiz. Yeni dünyada güçlü pozisyon alacağız.
Yeni yılda yüzümüzü maskeleyelim ki üretimimiz maskelenmesin.
Çünkü Covid-19, Covid-21 olarak kendini hissettirmeye devam edecek.
Virüs hayatımızı zaten değiştirdi, ama daha da değiştireceği muhakkak.
Covid-19 aşısı pandeminin sonunun sadece başlangıcı olacak.
Bugün alacağımız tedbirler, virüsü 2021’de hayatımızdan ne kadar erken uzaklaştırmak istediğimizi de gösterecek. Virüsün asıl sonunu hepimizin alacağımız tedbirlerin getireceği gerçeğini sözde bırakmamak
gerek.
Sınır aşan elektronik ticaret alanında büyük potansiyel
görüyoruz
Pandemi süreci, bize bir şeyi gösterdi. Üretimden pazarlamaya değin,
geniş ölçekte dijital çağa en hızlı şekilde uyum sağlayan, açık ara öne
geçecektir. Geliştireceğimiz 'yeni teknolojik ürün ve hizmetlerin' önemli
gelişmelerin başlatıcısı olacağına inanıyoruz.
Türkiye için doğru bir strateji ile pandemi dönemi sıçrama dönemine
dönüşebilir. Üretim kompozisyonunda Türkiye öne çıkarken 2021 ülkemiz için güçlü ihracat yılı olacaktır, olmalıdır.
Bu yüzden reel sektör ve hükümet olarak odaklanmamız gereken tek
konu, milli üretim ve ihracattır. Bilhassa sınır aşan elektronik ticaret
alanında büyük potansiyel görüyoruz, Türkiye’ye ciddi bir gelir sağlayabileceğini öngörüyoruz.
2021’in yapılacaklar listesi
2021’de iş dünyasının yakından izleyeceği konuları ise şöyle değerlendirebiliriz.
İstanbul Ticaret Odası olarak 2021’de ekonomik politikaların oluşumun-
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da ve reel sektörle uyum içinde uygulanmasında
aktif rol oynamaya devam edeceğiz.
Bu bağlamda Covid-19’un etkilerini ilk atlatan ülkelerden biri olmak için hep birlikte çalışacağız. Bu
konuda Türkiye’deki 3 işletmeden 1’ini birini temsil
eden İTO olarak üyelerimizi koordine edeceğiz.
Bir diğer konu ise ekonominin iyi işlemesi için
Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği hukuk ve diğer
alanlarda reformlara hız verilmesine iş dünyası olarak katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

FD

karışacak.
Biz Türk iş dünyasının en büyük odası olarak bu
konularda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.
Bizim hep birlikte tüm yurtta inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım. Bütün gelişmiş ülkeler, bunu devletin desteği ve özel sektörün liderliğinde yaptı. Biz
de bunu başarabiliriz. Yeter ki gayret edelim.
2021 bu yönde pandemiye rağmen umutlarla dolu olduğumuz, pandemiye rağmen büyük hedeflerden vazgeçmediğimiz ve kararlılıkla ilerlediğimiz
bir yol olmalı. FD

2021 ülkemiz için güçlü ihracat yılı
olacaktır, olmalıdır. Bu yüzden reel
sektör ve hükümet olarak odaklanmamız gereken tek konu, milli üretim ve ihracattır.
Türkiye potansiyel enerjisini kinetik enerjiye
dönüştüreceği bir ortama sahiptir. Güçlü ekonomi,
sadece yer altı ya da yer üstü zenginliklere sahip
olmakla olmuyor. Katma değer üretmekle mümkün
hale geliyor. Bu konuda son dönemde atılan olumlu
adımları daha da ileriye taşımamız gerekiyor. Böylece binlerce kilogram ürünü satıp karşılığında sadece bir teknolojik ürünü almak ‘geleneği’ tarihe
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ERDAL BAHÇIVAN

İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Türk sanayisinin
en önemli
gündem konuları:
Finansman,
istihdam ve KDV
reformu
Sanayi sektörü,
lojistiğinden
istihdamına, tedarik
zincirinden ihracat
noktasına üretimin
dinamizmini normal bir
yaşamın
standartlarında
sürdürebilme sınavını
başarıyla verdi.
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020 yılına bakış
Pandeminin, ekonomi açısından yeniden dengeleme ve toparlanma
diye umut edilen bir başlangıcın hemen akabinde gelmesi büyük
talihsizlik oldu. Olumlu bir başlangıç yaptığımız 2020 yılında Covid-19
nedeniyle bütün dengeler alt üst oldu. Şokun ilk etkilerini Mayıs ve Nisan’da belli bir boyutta atlattıktan sonra yılın ikinci yarısına biraz daha
umutla girdik. Gururla söyleyelim ki sanayi sektörü pandeminin en ağır
olduğu günlerde dahi almış olduğu önlemlerle, üretimini en küçük detayına kadar aksatmayarak sürdürdü. Lojistiğinden istihdamına, tedarik zincirinden ihracat noktasına, her boyutunda üretimin dinamizmini normal
bir yaşamın standartlarında sürdürebilme sınavını çok başarıyla verdi. Yaşanan gerçeklerden sonra büyümenin çok küçük bir artı veya çok küçük
bir eksi olması çok önemli değil. Yılı belli ki sıfır, eksi-artı arasında bir yerde bir büyümeyle kapatacağız.
İSO’nun pandemi ile mücadelesi
İSO olarak bakanlıklarımızla, İstanbul Valiliğimiz başta olmak üzere yerel
otoriteyle sanayicilerimiz arasında sürekli bir köprü olma görevini 7/24 yerine getirdik. Kamu otoritesi de hassasiyetle sürekli bir diyalog ve anlayışla
çözüm noktasında yanımızda oldu. Çatı kuruluşumuz TOBB ve ilgili bakanlıklar nezdinde, sorunlarımızın hepsine çare bulunmasa bile belirli ölçülerde
çözüme kavuşturulması gereken konularda sürekli bir diyalog içinde olduk.
Pandemi sonrası sürece kendimizi hazırlamak adına Price Waterhouse’la
birlikte tüm sekterlerimizin ve meslek komitelerimizin katılımıyla önemli
bir rapor çalışması da yaptık. Şu anda da başta Ticaret Bakanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte bu raporların bundan sonraki sürece evrilmesi konusundaki toplantılarımız devam ediyor.
Covid-19 mücadelesinde sanayi işletmelerimizin neler yapmaları gerektiğine ilişkin çok kapsamlı ve adeta adım adım mücadele rehberi diyebileceğimiz bir çalışmaya da imza attık. Güçlü bir danışman firmayla bu
konuda bir çalışmayı “Covid-19 ile Mücadele El Kitabı” altında kitaplaştırdık. Bu konuda ayrıca OSB’lerden farklı sanayi tesislerine kadar birçok
sektörü kapsayacak şekilde eğitim toplantıları da yaptık ki bu çalışmalar
halen devam ediyor.
2021 beklentileri
2021’in en önemli sorusu, hiç kuşkusuz pandemi ile ilgili yaşayacağımız
süreç olacaktır. Yılın son günlerinde aşı ile ilgili ardı ardına gelen ve tüm
dünyayı umutlandıran olumlu haberlerle hepimiz gerçekten sağlıklı günlerin yakın olduğuna inanmaya başladık. Fakat Covid-19 hakkında gelen
son haberler, bu konudaki iyimserliğimizi biraz daha ertelememize yol
açabilir. Umarız ki bu yeni gelişme, tıpkı Covid-19 gibi bütün dünyayı yeniden kasıp kavuracak bir dalgaya dönüşmez. Aksi halde bütün dünya gibi
bizler de 2021 yılına ilişkin olumlu beklentilerimizi yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağız. Şu anda bütün yeni gelişmelere karşın temkinli
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iyimserliğimizi koruduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Tabii, ülkemiz için yeni bir ekonomik yönetim başladı. Pandeminin hayatımızdan adım adım çıkmasıyla beraber 2021’in ilk dönemleri olmasa dahi bahar
sonrasındaki dönemlerinde ben tekrar umut ışığının
yanabileceği düşüncesindeyim. Finansmanın daha
rahatlayabileceği, finansa daha rahat ulaşabileceğimiz bir döneme biz yılın ikinci yarısına doğru ulaşabilirsek herhalde yılın ikinci çeyreğinden sonra daha
pozitif, 2020’yi tam unutturmasa bile bize moral verecek olan bir sene hayatımıza girer. Ama bunun için
de tekrar söylüyorum, ölçülü bir iyimserliği korumamız gerekiyor.
Yeni büyüme modeli
Türkiye’nin yeni bir büyüme modeli konusunda
pandeminin bitimiyle beraber çok daha güçlü ve stratejik bir karar vermesi gerekiyor. Çünkü büyümenin
oranından öteye bizim yıllardan beri söylediğimiz bir
gerçek var; büyümenin kalitesi. Türkiye’nin artık
dengeli, sürdürülebilir, nitelikli ve sanayinin payının
güçlü olduğu bir büyüme modeline ihtiyacı var. 2021
ve sonrası için biz böyle bir modelin Türkiye açısından çok daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bu noktada hep söylediğim bir husus var; Türkiye’nin
kaynak problemi yoktur, kaynakları doğru kullanma
problemi vardır.
Sanayinin 2021 ajansında neler var?
Türk sanayisinin en önemli gündem konusu; fi-

FD

nansman olacak. Şu anda maalesef finansal istikrarın
son aylarda bozulduğunu gördük. 2021’in önemli bir
döneminde yüksek finansman maliyetlerinin ve daralan finans kaynaklarının, Türk sanayicisinin hem
mevcut işletmelerin döndürülmesi açısından hem de
bizi bekleyen yeni yatırımların oluşturulabilmesi açısından elindeki en önemli stres kaynaklarından birisi
olacağını düşünüyorum.
İkinci önemli konu istihdam. Ne yazık ki bu konuda kısa vadede çözüm göremiyoruz.
En önemli gördüğüm bir başka konu da ki eğer bir
reform yapacaksak belki önce oradan başlamamız lazım; KDV reformu. Uzun yılardan beri hayatımızda
olan ama giderek bir üretim vergisine dönüşen
KDV’nin de artık mevcut bu olumsuzluk teşkil eden
halinden güçlü bir reformla dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda zaten bir rapor hazırlığı içindeyiz, Maliye Bakanlığı ile paylaşacağız.
Ayrıca İSO olarak 2021’deki iş programlarımızın
en önemli bölümünü sürdürülebilirlik esası üzerine
kuracağız.
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği, Türkiye'nin turizmde, ihracatta, yatırımlarda ve her türlü farklı organizasyon ve iş birliklerinde, sosyal hayatımızın her bölümünde
tartışmasız en önemli dostumuz ve iş ortağımız. Avrupa ekonomisinin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin
de Avrupa Birliği’nin ekonomik desteğine, iş ve stratejik ortaklığına ihtiyacı yüksek. Aklıselimin 2021’de
galip geleceğini düşünüyorum. FD
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DURMUŞ TOPÇU

DOW Türkiye ve Orta Asya
Cumhuriyetleri Başkanı
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andemi döneminde ilk önceliğimiz tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin zihinsel ve fiziksel sağlığını korumak oldu. Çalışanlarımızın özel hayatlarındaki sorumluluklarını da dikkate

alarak her alanda desteklemek için ülke, bölge ve küresel kriz yönetim
takımlarımız sürekli iletişimde oldu. Pandemi başlangıcında küresel
esnek çalışma politikamızı güncelleyip, oldukça yeterli olan IT altyapımızda ilave geliştirmeler yaptık. Ofislerimizi ve üretim tesislerimizi
işletmeye devam etmesi gereken çalışanlarımızın güvenliğinden emin
olmak, enfeksiyona maruz kalma ve yayılım riskini en aza indirmek
için çok sıkı koruyucu önlemler aldık.
Çocuklarına veya bakım ihtiyacı duyan başkalarına bakması gereken
çalışanlarımızın esnek çalışma ve izin taleplerine destek sağladık. Tüm
çalışanlarımızı aileleriyle birlikte 7/24 Çalışan Destek Programımızı
kullanmaya teşvik ettik. Çalışanlarımızın enfeksiyon riskini en aza indirmek için, yurtiçi ve yurtdışı şirket hekimlerimizin takip ve tavsiyelerinin yanı sıra; diyetisyen, psikolog gibi uzmanlarla çalışanlarımızı

Sürdürülebilirlik
temelli
yatırımlarımızı
küresel olarak
değerlendirmeye
devam edeceğiz

ve ailelerini destekleyen eğitimler planladık.
31 ülkede ve 109 tesiste üretim yapan ve katma değerli ürün ihraç
eden sanayicilerimize dünya standardlarında çözümler tedarik eden
bir malzeme bilimi şirketiyiz. Yaygın üretimimiz, güçlü ekibimiz ve lojistik ortaklıklarımız sayesinde sanayicilerimize tedarik devamı konusunda önemli bir zorluk yaşamadık. Tüm toplantılarımızın sanal
ortama taşınmasını başarıyla yönettik ve 2020 yılını oldukça başarılı
bir şekilde kapatıyoruz.
Global olarak üçüncü çeyrekte dünya genelinde kendi sektörümüzün
lideri olmayı başardık ve dördüncü çeyrekte de talep artısı devam ediyor. Aşılar ile yavaş yavaş hayatın yeniden eski normaline dönmesini

Gıda ambalajı,
koruyucu ekipmanlar
ve hijyen ürünlerine
yüksek talebin
devamının yanı sıra;
beyaz eşya, mobilya,
yatak, otomotiv ve
inşaat sektörlerinde de
toparlanma görmeye
devam edeceğiz.
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bekliyoruz. Gıda ambalajı, koruyucu ekipmanlar ve hijyen ürünlerine
yüksek talebin devamının yanı sıra; beyaz eşya, mobilya, yatak, otomotiv ve inşaat sektörlerinde de toparlanma görmeye devam edeceğiz.
Türkiye, 2021 yılında beklenen hızlı toparlanmayı başarmak için gereken her şeye sahip. Yetkinliklerimiz, sanayimiz ve doğru ekonomi
politikalarımız ile büyüme trendimizi koruyacağımıza inanıyorum.
Türkiye’de yatırım yaptığımız dört tesisimiz bulunuyor. Partnerlerimiz
ile karbon elyaf gibi geleceğin teknolojilerini de ülkemizde üretiyor
olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlik temelli yatırımlarımızı küresel olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. FD
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andemi döneminde birçok firmada olduğu gibi biz de BiggPlus
grup şirketleri içinde yurt içi ve yurt dışı ekiplerimizin bir kısmını uzaktan çalışmak üzere güvenli erişimlerle donattık ve ev-

ENİS KARSLIOĞLU

Biggplus Group CEO’su

den çalıştırdık, halen de çalıştırıyoruz. Gerek “BIGGLOYALTY”
projelerinde gerek “BIGGBRANDS” e-ticaret işlerimizde tamamen dijital
projeler yapan bir grup olduğumuz için bu geçiş ve adaptasyon bizim
için çabuk ve kolay oldu.
Bu süreçte çalışanların şirket kurum kültürüne olan bağlılığı çok
önemli. Uzaktan çalışmada en çok olumsuz etkilenen şey maalesef verimlilik, şirketteki diğer ekiplerle olan iletişim ve kurum değerlerine
olan bağlılık. Dolayısıyla yeni dönemde çalışanları diğer iş arkadaşları
ile daha çok etkileştiren ve hedefe odaklanmayı artıran, performans tabanlı uzaktan iş yapma modelleri geliştirmeye çok önem veriyoruz.
Aşı ile birlikte 2021 yılının ikinci yarısından sonra Covid-19 etkileri
çok azalacak. Ama uzaktan çalışma, global e-ticaret, dijital dönüşüm
hız kesmeyecek… Bizde bir global B2B2C e-ticaret grubu olarak bu
alandaki yatırımlarımızı gerek ülkemize gerek çalışanlarımıza değer yaratacak şekilde büyütmeye devam edeceğiz.
Yurt dışında Avrupa, Mena ve Amerika’da e-ihracat için açtığımız lojistik ve yönetim merkezlerimizi Asya, Afrika ve Rusya tarafına da genişletmek istiyoruz. Kadim Anadolu’da birçok KOBİ tanımlı ustamız,
işyerimiz ihracat kalitesinde ürünler yapabiliyor. Halen e-ticaret pazar
yerlerinde satışa sunduğumuz 45 Türk markasına ilave olarak yeni mar-

Dijital dönüşüm
hız kesmeyecek

kaları “Made in Turkey” başlığı altında dünya e-ticaret pazar yerlerinde
satışa sunmak ve ülkemizin ihracat gelirinin artmasına katkıda bulunmak en büyük motivasyonumuz ve hayalimizdir. FD

Avrupa, Mena ve
Amerika’da e-ihracat
için açtığımız lojistik ve
yönetim merkezlerimizi
Asya, Afrika ve Rusya
tarafına da genişletmek
istiyoruz.
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ŞEVKET SARAÇOĞLU
Mitsubishi Electric
Türkiye Başkanı

Tüm dünya
“Dijital Fabrika”
kavramı üzerine
yoğunlaşacak
Uzun dönemli çevresel
yönetim vizyonumuz
“Çevre Vizyonu 2021”
doğrultusunda karbon
salınımını düşürmeye,
geri dönüşüme dayalı
bir toplum yaratmaya,
biyolojik çeşitliliğe
saygı duyarak doğaya
uyum sağlamaya ve
çevre bilincini
artırmaya katkıda
bulunmayı
amaçlıyoruz.
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020’de dijitalleşme alanındaki gelişmeler; markaları, işletmeleri,
iş yapış şekillerini ve tüketici alışkanlıklarını büyük bir hızla değiştirmeye başladı. Bu yeni süreçte; mobil iletişim, giyilebilir cihazlar, akıllı araçlar, akıllı evler, akıllı şehirler, nesnelerin interneti,
yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin etkisiyle geleneksel
iş modelleri de hızla değişiyor. Dünya çapında bir asırlık bir teknoloji
şirketi olarak, her zaman çağın ilerisi için inovatif ürün ve çözümler geliştirmek hedefiyle çalışıyoruz. Bu dönemde de uzaktan çalışma operasyonu dışında faaliyetlerimiz her zaman olduğu gibi devam etti.
Pandeminin etkisiyle birçok alanda dönüşüm hızlandı. Faaliyet alanımız olan üretim açısından bakacak olursak üretimin tüm dünyanın en
hassas konularından biri olmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Artan
rekabet, maliyetlerdeki artış, tüketici bilincinin artması, yepyeni ihtiyaçların oluşması ve teknolojinin yarattığı baskılar işletmeleri ve markaları farklı çözüm arayışlarına sürüklemeye devam edecek. Tüm
dünyanın “Dijital Fabrika” kavramı üzerine yoğunlaşmayı sürdüreceğini
öngörüyoruz. Teknolojinin insan yararına kullanımının daha da artacağı
bu yeni dönemde; yapay zekâ tabanlı ve iç ortam hava kalitesini artıran
klimalara ve havalandırma sistemlerine talep de artacak. Yine iletişim
altyapısı da diğer önemli konular arasında yerini alacak.
Markamızın Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory yaklaşımımızla sanayicilerin ve KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde ev tipi klima üretimi gerçekleştiren
fabrikamızla Türkiye ve Avrupa pazarında klima ve soğutma sistemleri
segmentini büyütmeyi hedefliyoruz. Fabrika otomasyon sistemlerimiz,
iklimlendirme çözümlerimiz, yüksek güvenlikli asansör ve yürüyen merdivenlerimiz, yüksek görüntü işleme kapasitesine sahip dev ekranlarımız, Antalya havalimanında da kullanılarak uçak ve uçuş güvenliğini
artıran radar sistemlerimiz ve Türksat 4A ve 4B uydularımız başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda çalışmaya devam edeceğiz.
Gelecekte robot ve insanların iş birliği içinde çalışacağı ve insanların
emek gücünden zihin gücüne geçeceği öngörüsüyle insan kaynaklarına
da yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde robot eğitim merkezleri kurulmasına katkı sağlayarak geleceğin
mühendis adaylarına vizyoner bir bakış açısı sunuyoruz. Uzun dönemli
çevresel yönetim vizyonumuz “Çevre Vizyonu 2021” doğrultusunda karbon salınımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya,
biyolojik çeşitliliğe saygı duyarak doğaya uyum sağlamaya ve çevre bilincini artırmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Büyüyen Türkiye’nin
belirlediği yüksek ekonomik hedeflerine ulaşması için gerekli teknoloji
ve bilgi kullanımını aktarmayı hedefleyen bir marka olarak üstün teknolojiye sahip, enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle
Türk halkı için yatırım yapmaya devam edeceğiz. FD
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andemi her alanda olduğu gibi iş dünyasında da süreçleri ve iş
yapış biçimlerini derinden etkiledi. En belirgin etkisi dijitalleştirmeye kazandırdığı ivme oldu. Bu dönemle birlikte önceden dijitalleşmeye yatırım yapmış, bu alanda ürün ve hizmetler geliştirmiş, iş
süreçlerini dijitalleşen dünyaya adapte etmiş şirketlerin beklenmedik
bu koşullara nasıl hızla uyum sağladığını deneyimlemiş olduk.
Sektörümüzdeki dijital dönüşümün lideri olarak pandemiden önce dijitalleşme alanında almış olduğumuz aksiyonların çok faydasını gördük.
Bu sayede müşterilerimizde daha ihtiyaç oluşmadan onların sorunlarını
öngörüp, çözüm sunabildik. Burada çevik yönetim sistemini benimsememizin de rolü çok büyüktü. Hijyenik ve temassız ödemelere yönelik
artan bilinç ve talep sayesinde ürettiğimiz dijital çözümleri geliştirme
ve yaygınlaştırma imkanı bulduk.
Öncelikle, sektörle özdeşleşmiş olan tüm kağıt çek ve fiziksel kart üretimini durdurduk. Sektörümüzde bu radikal adımı atan ilk markayız.
Mobil Kart çözümümüz sayesinde tüm akıllı telefonlar yemek kartı işlevi
görmeye başladı. Özellikle tüm çalışanların ofiste bir arada bulunmadığı
bu dönemde, bu özelliğimiz bir tercih unsuru haline geldi. Mobil Çek
çözümümüz ile tamamen dijital ve hijyenik bir çözüm sunmuş oluyoruz.
Mobil Ödeme çözümümüz sayesinde kart kullanıcılarımız ödemelerini
temassız, güvenli ve hijyenik bir şekilde, kolayca yapabiliyorlar. Online
Ödeme çözümümüz, artan e-ticaret eğilimine paralel olarak daha çok
hayatımıza giren online yemek ve gıda alışverişlerinin yemek kartları
ile ödenebilmesini sağlıyor. Kullanıcılarımıza bu alanda da her geçen
gün daha fazla sayıda seçenek sunuyoruz. Pandemi sonrasında çalışanların hayatı çok temelden değişiyor.
Hibrit çalışma yöntemlerine geçişin etkisiyle önümüzdeki dönemde
şirketlerin esnek yan haklara daha fazla yöneleceğini öngörüyoruz. Yeni
dünyada çalışanların mümkün olduğunca özgür ve esnek faydalara sahip olması, teşvik edilmesi, motivasyonu çok önemli. Artık her şeyin temelinde çalışan deneyimi yatıyor. Dijital bu alandaki tüm talepleri
karşılayabiliyor. Dolayısıyla 2021’de şirketlerin yemek, gıda, giyim desteği gibi geleneksel çalışan faydalarının yanına spor, sağlık, kişisel gelişim gibi yeni nesil faydalar ekleyeceklerini öngörüyoruz. Sodexo
olarak, çalışanların iş ve kişisel yaşamlarına yönelik uçtan uca dijital
çözümler sunan bir platform olma hedefimizle ve bu dönüşümün lideri
konumumuzla, iş dünyasının her anında yanında olmaya devam edeceğiz.
Türkiye’nin girişimci ekosistemi oldukça gelişmiş durumda. Geçtiğimiz yıl yatırım yaptığımız, restoranların kurye ve sipariş yönetimini optimize eden ve tamamen Türk mühendislerinin eseri olan Hemen Yolda
start-up’ına yatırım yaptık. Benzer girişimleri yakından takip ediyoruz.
Ayrıca 2021’de yapay zeka, analiz ve otomasyon araçlarına da yatırım
yapmaya devam edeceğiz. Kullanıcılar için de yepyeni alanlarda çok iyi
deneyim sunan güzel sürpriz yatırımlarlar planlıyoruz. FD

EDA ULUCA ÖZCAN
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andemi tüm dengelerde yarattığı değişimle yeni normale hızlıca
adapte olmamızı sağladı. Dijital kanalların kullanımı artarken
uzaktan çalışmanın pek gündemde olmadığı sektörümüzde bu

disiplinin kazanılması ve yaygınlaştırılması önemli kazanımlar oldu. Alternatif Bank olarak bu süreci yetkin insan kaynağımız ve hızla uyguladığımız tedbirlerle iyi yönettik. Önceliğimiz çalışanlarımızın ve
müşterilerimizin sağlığıydı. Altyapımızın gücüyle kısa sürede tüm süreçlerimizi uzaktan yürütebilecek hale getirdik. Böylece operasyonel ve
finansal performansımız hedeflerimize paralel sonuçlar verdi.
Bankacılık sektöründeki önlemlerle ekonomiye verilen destek birçok
işletme için can suyu oldu. 2021’de aşının erkene çekilmesi durumunda,
ülkemizde daha yüksek bir büyümenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Buna bağlı olarak sektörde TL ağırlıklı %15 civarında bir büyüme ve yılın
başlarında düşecek kârlılığın kademeli olarak senenin geri kalanında
dengeleneceğini öngörüyoruz. Ekonomik performansın seyri de yılın or-

Hizmet
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getirmeye
odaklanıyoruz
2021’de aşının erkene
çekilmesi durumunda,
ülkemizde daha yüksek
bir büyümenin
gerçekleşmesini
bekliyoruz. Buna bağlı
olarak sektörde TL
ağırlıklı %15 civarında
bir büyüme ve yılın
başlarında düşecek
kârlılığın kademeli olarak
senenin geri kalanında
dengeleneceğini
öngörüyoruz.
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talarına doğru sektörün kredi hacminde büyümeyi destekleyebilir.
Banka olarak stratejimize paralel, geçmiş dönemlerdeki gibi sektörün
üzerinde büyümeyi planlıyoruz. Yetkin kadromuzla dış ticaret, nakit yönetimi, sigorta ve hazine ürün gruplarımızın önemli desteğiyle tüzelde
güçlü büyümemizi sürdüreceğiz. Sağlıklı büyürken müşteri bazımızı genişleterek, hizmet kanallarımızı teknolojinin sunduğu son imkânlarla
daha optimize hale getirmeye odaklanıyoruz. Etkin risk yönetimiyle
müşteri memnuniyetini ana odağına alan bir kurum kültürü oluşturmak
da olmazsa olmazlarımızdan olacak. Son bir yılda artan dijital çözümlerimizle çok daha rahat bir müşteri deneyimi, daha fazla sayıda ürün
seçeneği sunabiliyoruz. Bu da gelecek dönemde daha geniş bir müşteri
kitlesine hizmet verme imkânı sağlayacak.
Salgının etkileri bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Çalışanlarımızla müşterilerimizin sağlığını önceliklendirip, dijital altyapımız
ve çevik organizasyonumuzla uzaktan çalışma modelimize bir süre daha
devam edeceğiz. Ürün ve çözümlerimizle müşterilerimize katma değerli
danışman bankacılık hizmetlerimizi dijital kanallardan sunacağız. E-imza, e-onay, e-teminat mektubu gibi dijital hizmetlerimiz, ürün çeşitliliğini artırdığımız mobil ve internet şubelerimizle bu sürece hazırız.
2020 engelliler, yaşlılar, kaza ve benzeri nedenlerle kısıtlanmış tüm
gruplara kolay ulaşılabilen hizmetler sunmak için Engelsiz Bankacılık
odağında çalışmalar yaptığımız özel bir yıldı. Kurum kültürümüzün
önemli dayanaklarından biri olması hedefiyle beş yıllık bir plan hazırladık. Yaptığımız ve yapacaklarımızla eşitlik ve hak temelli kurguladığımız hizmet modelimizin tüm kurumlara ve sektörlere örnek olmasını
arzu ediyoruz. FD
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rzum’un içinde bulunduğu küçük ev aletleri sektörü, ekonomik
dalgalanmalara en dayanıklı iş kollarından biri. Covid-19, özellikle salgının ilk aylarında stratejik pazarlarımız da dahil olmak

üzere birçok ihracat pazarını oldukça yavaşlatsa da markamız ve sek-

MURAT KOLBAŞI
Arzum Yönetim
Kurulu Başkanı

törümüz büyümeye devam etti. Covid-19 ve olumsuz etkilerinin iyiden
iyiye hissedildiği Mart-Nisan aylarında durağan bir seyir izleyen ihracatımız, ağırlıklı online olarak yürüttüğümüz pazarlama aktiviteleriyle
de Mayıs-Haziran aylarında hızlı bir toparlanmaya başladı. Sokağa çıkma yasaklarında tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için eticaret alanında çalışmalarımıza daha da ağırlık vermeye başladık.
Tüketicilerimiz evde kalsalar da biz onların yanında olmalıydık.
Pandemi döneminde tüm çalışanlarımızla birlikte evden çalışmaya,
günlük iş akışımızı evlerimizden çalışarak tamamlamaya devam ediyoruz. Lojistik tarafta ise tüm hijyen önlemlerimizi alarak hizmet vermeye
devam ediyoruz. Şirket içi ve diğer tüm toplantılarımızı ise online olarak yapmaya özen gösteriyoruz.
Covid-19 pandemisinde, toplum olarak aynı hisleri ve tedirginliği yaşadığımız bu dönemde hepimizin odağında tek bir konu vardı; sağlık.
En büyük hedeflerimizden biri salgından etkilenen her sektöre ve bireye
sorumlu marka kimliğimizde yardımcı olmaktı. Küçük ev aletleri sektörü Covid-19 ile en az zarar gören sektörlerden biri oldu. Sokağa çıkma
yasağı ve AVM’lerin kapatıldığı dönemde satışlarımıza devam edebilmek
için e-ticaret öncelikli olsa da tüketicilerimize ulaşabildiğimiz her noktadan ulaşmaya çalıştık. Öncelikli iş hedefimiz, tüketicilerimizin ihtiyaçlarına yetişebilmek oldu. İşlerimize her zamankinden daha çok
sarıldığımız bu dönemde Arzum olarak motivasyonumuz tam tutuyoruz
ve tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz.

Misyonumuz:
Türk kahvesi
kültürünü
dünyaya yaymak

2021 yılında da 2020 yılında olduğu gibi sektörümüzün ve markamızın ivmesini kaybetmeden büyüyeceğini öngörüyoruz. 2021 yılında
adetlerimiz düşse de ciroda yükselmelerin olacağını düşünüyoruz. Türk
kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonuyla çıktığımız bu yolda, bugün dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca kişiye Türk kahvesini sevdiren Arzum OKKA markamızla 2021’de daha çok ülkeye ve insana
ulaşma hedefimiz var.
Pandeminin etkisinin yavaş yavaş etkisini kaybedeceğini düşündüğümüz 2021 yılında üretmeye fayda sağlamaya devam edeceğiz. Gıda hazırlama, blender, saç kurutma, saç şekillendirme ve tost makineleri
kategorilerinde sektör liderliğimize yeni lider kategorileri eklemeyi hedefliyoruz. Pandemi dönemiyle önemi daha da artan sağlıklı beslen-

Dünyanın birçok
ülkesinde milyonlarca
kişiye Türk kahvesini
sevdiren Arzum OKKA
markamızla 2021’de
daha çok ülkeye ve
insana ulaşma
hedefimiz var.

me/hijyene yönelik inovatif ürünlerimizin çeşitliliğini ve sayısını
arttırmaya devam edeceğiz. FD
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2021 yılında
%15 büyüme
hedefindeyiz
Son 5 yılda gıda ve
içecek iş kolumuz
ağırlıklı olmak üzere,
üretim, lojistik, Ar-Ge
alanlarında çok önemli
ve değerli yatırımlar
gerçekleştirdik. Kısa
vadedeki
yatırımlarımız,
otomasyon,
dijitalleşme,
modernizasyon ve
sürdürülebilirlik
ağırlıklı olacak.
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andemi ile birlikte yaşamlarımız, iş yapış biçimlerimiz, iletişim
şeklimiz, alışkanlıklarımız, kısaca gündelik yaşamdan profesyonel yaşama kadar her şey değişti.
Toplum sağlığı, tedarik zincirinde ilişki yönetimi ile kusursuz işleyiş,
esneklik ve çeviklik önem kazandı. Bazı sektörler büyümesini sürdürürken turizm, ulaşım ve ev dışı tüketim sektörleri ise pandemideki kısıtlamalardan en fazla etkilenen sektörlerden oldu. Pandeminin ilk
döneminde tüketicilerin “evde kal” çağrılarına uymaları ile market alışverişlerinde ve hane tüketimlerinde artışlar yaşandı. Sürece uyum sağlamayla birlikte satın alma davranışları normale döndü. Sonrasında ise
tüketim olağan seyrine döndü.
Bugün en önemli sorun; belirsizlik. Süreci herkes yaşayarak öğreniyor. İnsanlığın devamlılığı için kritik öneme sahip sektörlerde faaliyet
gösteren şirketlerin de iş yapış şekillerini değiştirmeleri, değişime hızlı
uyum sağlamaları gerekiyor. Bu süreç, değişime ayak uyduramayanlar
için riskleri barındırırken, çevik ve hızlı uyum gösterenler için fırsatlar
sunuyor.
Yaşar Topluluğu olarak, pandeminin ülkemizde yayılmaya başlamasıyla birlikte, çalışanlarımızın sağlığını ve ürünlerimizin tüketicilerimize aksamadan ulaşmasını sağlamak için şirketlerimizde mesai
saatlerinden çalışma ve dinlenme alanları ile servis araçlarının düzenine kadar pek çok şeyi değiştirdik. Özellikle gıda, içecek, tarım-hayvancılık ve temizlik kağıtları iş kollarında, “evde kal” çağrılarına uyarak
toplum sağlığı için evlerinde kalan vatandaşlarımıza ürünlerimizi en
sağlıklı halleriyle ulaştırabilmek için aralıksız çalışmaya devam ettik.
Bu zorlu süreçte çalışanlarımız bize koşulsuz destek verdi.
Sağlıklı yaşama ilişkin farkındalığın artması, bireysel sağlığa verilen
önemin de artmasını sağladı. Bu gelişmeyle, ürünlerin tedarik zincirleri, tüketici sağlığına olan faydaları, dünya kaynaklarının sürdürülebilirliğine olan katkıları sorgulanmaya başlandı. Artık şirketler bunları
dikkate alarak ürün ve hizmetlerini tüketicilere sunmak zorundalar.
Dünyayı ve insan sağlığını düşünmeyen, sadece kar amacı güden şirketlerin varlığını sürdürebilmesi çok daha zor hale geldi.
Pandemi bize şunu gösterdi; satın almadan üretime, satıştan lojistiğe
kadar tüm değer zincirini iyi yöneten, sağlam bir değer zincirine sahip
olan, riskleri önceden gören ve tedbirleri hızlı alan şirketler süreci iyi
yönetti. Dijitalleşme herkesin olduğu gibi bizim de gündemimizde ön
sıralara geçti.
Dünya, önümüzdeki 10 yılda geçireceği djital dönüşümü belki de aylar içinde gerçekleştirdi. Satın alma davranışlarındaki değişiklikle birlikte satış noktaları, üreticiler, üreticilerin iş ortakları bu değişikliğe
uyum sağladı. Biz de sağlam tedarik zincirimizle ürünlerimizi eksiksiz
olarak, en sağlıklı halleriyle müşteri ve tüketicilerimize ulaştırdık. 20
yıla yakın süredir işimizi geliştirmek, mükemmeliyete erişebilmek için
tüm süreçlerimizde dijital dönüşümü gerçekleştiriyoruz. İş ortakları-
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mızla kurduğumuz dijital bağ, işimizi hızlı, çevik
ve esnek yönetme kabiliyetimizi geliştiriyor. Bununla birlikte tüm değer zincirimizi izleme ve aksayan noktaları hızla görerek düzeltme fırsatı da
yaratıyor. Salgının öncesinde portföyümüzü fonksiyonel ürünlerle zenginleştirmiştik. Ürün zenginliği ve çeşitliliğinin pandemi sürecinde önemli bir
rekabet avantajı sağladığını gördük.
Son olarak belirtmek ve teşekkürlerimi iletmek
isterim ki; ürünlerimiz en sağlıklı halleriyle tüketicilerimize eksiksiz ulaştıysa; çalışanlarımızın gayret ve özverisi, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin
desteği ve iş ortaklarımızın uzmanlığı sayesindedir.
Aşının bulunması ve geniş kitlelere uygulanmaya
başlamasıyla birlikte pandeminin etkisini yitireceğini ve normalleşme sürecinin yılın ikinci yarısında
hızlanacağını, bununla birlikte, turizm, ulaşım, ev
dışı tüketim gibi sektörlerin yeniden canlanarak bu
toparlanmaya eşlik etmesinin daha fazla umutlu
olmamızı sağlayacağını düşünüyorum.
Yerel üretim, pandemi döneminde değeri anlaşılan konulardan biri oldu. 2021 yılında tarım ve
gıda başta olmak üzere tüm sektörlerde yerel
üretim için desteklerin ve kaynakların artacağına
inanıyorum.
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Yaşar Topluluğu’nda 2021 yılı bütçe çalışmaları
devam etmekle birlikte son yıllardaki büyümemize
ve ülke ekonomisinin üzerinde büyüme hedefimize
paralel olarak %15 büyüme hedefindeyiz. Küresel
dinamiklerdeki değişiklikleri, sektörlerimizi etkileyebilecek ekonomik, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 2021 yılında
sürdürülebilir büyüme ve karlılık, maliyet optimizasyonu ve verimlilik, çalışma sermayesinin, risklerin ve likiditenin etkin yönetimi ve
sürdürülebilirlik yine odağımızda olacak.
Son 5 yılda gıda ve içecek iş kolumuz ağırlıklı olmak üzere, üretim, lojistik, Ar-Ge alanlarında çok
önemli ve değerli yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımlarla marka ve ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışında geleceğe taşıyacak adımları attık. Pandemi
döneminde ne denli doğru yatırımlar yaptığımızı
da teyit etmiş olduk. Yatırımlarımızın sonuçlarını
almaya başladığımız dönemdeyiz. Kısa vadedeki
yatırımlarımız, otomasyon, dijitalleşme, modernizasyon ve sürdürülebilirlik ağırlıklı olacak.
Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda sürdürülebilir ve
kârlı büyüme, yeni pazarlar yaratma ve bulunduğumuz pazarlarda derinlemesine büyüyerek marka
ve ürünlerimizi daha çok tüketiciye ulaştırma
hedefimizi her zaman koruyoruz. FD
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MERVE TOLAN
Allianz Partners
Türkiye CEO’su

Odağımızda
her zaman
insan faktörü var
Telefonla hizmet veren,
Dr. Allianz ekibinin web
chat ve görüntülü olarak
da hizmet vermesini
sağlayarak ekibimizi
genişlettik. 9 ayrı branşta
uzman doktorlarla
uzaktan görüşme imkanı
sağladık.
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andemi sebebiyle hayatımızdaki öncelikli değişim çalışma sistemimizde yaşandı. Çalışanlarımızı koruyabilmek amacıyla tümüyle evden çalışmaya geçtik. Türkiye’de görülen ilk vakayı takiben
hazırlıklarımızı tamamladık, hizmetlerimizin devamlılığını sağlayabilmek için bir dizi önlemle kararımızı destekledik ve tüm hizmet sağlayıcılarımıza hijyen konusunda uymaları gereken prensiplerimizi aktardık.
İstanbul ve Antalya ofislerimizdeki çalışanlarımızı evden çalışabilir duruma getirdik. Duruma hızlıca adapte olma gereksinimi, ekip olarak esnekliğimizin ve değişimlere hızla ayak uydurabilmemizin önemini
gösterdi ve müşteri memnuniyetini aksatmamayı çok önemsedik. Bu dönemde sunduğumuz hizmetlerle de fark yarattık. Dr. Allianz isimli dijital sağlık hizmetlerimize talep arttı. Telefonla hizmet veren, Dr. Allianz
ekibinin web chat ve görüntülü olarak da hizmet vermesini sağlayarak
ekibimizi genişlettik. 9 ayrı branşta uzman doktorlarla uzaktan görüşme
imkanı sağladık. Sigortalılara sunduğumuz kiralık araçların dezenfektesi, araçlarda el dezenfektanı bulunması, konut ve iş yerleri için dezenfeksiyon hizmeti, evde çalışanlara ergonomi danışma hattı,
karantina danışma hattı gibi uygulamalarımızı hayata geçirdik. Seyahat
Sağlık tarafında Allianz Partners olarak İsviçre üzerinden Covid süreçlerini poliçe kapsamına aldığımız bir reasürans altyapımız var. BT altyapımız üç noktada yedekli çalışan, “disaster recovery” denilen ve
olağanüstü durumlarda veri koruma kabiliyeti olan bir altyapıya sahip.
Bu süreçte iş devamlılığı planımızın hazır olmasının faydasını ve ek gereksinimler için hızlı aksiyon alabilmemizin pozitif etkilerini gördük.
İki farklı lokasyondan hizmet vermemiz de planımıza olumlu katkıda
bulundu. İş dünyası adına, değişime hızlı ayak uydurmanın rekabette
bizi bir adım öne çıkaran en önemli konulardan olduğunu gözlemledik.
2021’de mevcut müşterilerimizin memnuniyetini korumayı, yeni müşterilerimize vereceğimiz hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tutmayı
hedefliyoruz. Müşterilerimize daha etkin ve proaktif hizmet sağlayabilmek adına başlattığımız altyapı çalışmalarının devamı gelecek; çözümlerimizi geliştirecek ve dijital hizmetlerimizin yaygınlığını artıracağız.
Allianz Partners’ın global olarak pandemiyle hayatlarımızın nasıl değişeceğine dair açıkladığı raporda evlerimizin bir durak olmaktan çıkıp
çok fonksiyonlu dijital kalelere dönüşeceği; dijital ve giyilebilir sağlık
teknolojilerinin hızla benimseneceği; karayolu seyahatinin normale döneceği; dünyadaki büyük şehirlerin mikro mobiliteyi teşvik etmek için
altyapılarını düzenleyeceği; turizm sektörünün yeni sağlık önlemleri
alacağı; havayolu taşımacılığının ancak birkaç sene içinde yeniden eski
haline dönebileceği öngörülüyor. Biz de markamızın global vizyonundan ilham alarak ülkemize ve sigortalılara yönelik yeni ihtiyaçları tespit
etmeye, bu doğrultuda yeni servisler geliştirmeye, insan faktörünü her
zaman odağımızda tutmaya devam edeceğiz. Sektörümüz açısından
baktığımızda ise müşterilerinin bu süreci en çevik ve en şeffaf biçimde,
atlatmasını sağlayan şirketler bir adım öne çıkacak ve kendini değişime
adapte edebilenler kazanacak. FD
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etir’i 2015’te dünyanın ilk 10 dakikada teslimat iş modeli ile
bir teknoloji şirketi olarak kurduk. Yaklaşık 1500 ürünü, haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde kullanıcılarımıza
ulaştırıyoruz. 5 senede iş modelimizi genişleterek GetirYemek, GetirBüyük ve GetirSu’yu kurduk. Şu ana kadar 3,2 milyon aktif kullanıcımızla,
50 milyondan fazla zil çaldık.
Pandemi, şirketleri dijital dönüşüm konusunda hızlı karar almaya yöneltti. Biz ise mobil ticaret alanında çalışan bir teknoloji şirketi olduğumuz için, işimizi saatlik hatta anlık kararlarla yönetebildik. Getir’i
kurarken amacımız, kullanıcılarımızın anlık ihtiyaçlarında yanlarında
olmaktı. Pandemi ile birlikte herkes evde kaldığında, biz de insanların
sağlığını korumak için ihtiyaçlarını kapılarına götürmeye odaklandık.
Gelen talebi karşılayabilecek esneklikte, yüksek performansla çalıştık.
Teknolojik altyapımız sayesinde, kullanıcılarımızın ve çalışanlarımızın
sağlığı için çok kritik olan ‘siparişi kapıya bırak’ seçeneğini devreye alarak sektöre öncülük ettik. İstanbul Valiliği ile işbirliği yaparak 50 bin
ihtiyaç sahibi büyüğümüze 6 hafta boyunca 333 bin gıda kolisinin dağıtımını ücretsiz olarak üstlendik. Getir Turkcell’le projemizle, 65 yaş
üstü Turkcell’lilerin çağrı merkezini arayarak Getir’den sipariş vermesini
sağladık. Herkesin evlere çekilmesiyle sokakta yemek bulamayan dostlarımız için ‘Yardım Maması’ projesini gerçekleştirdik. Son olarak, ‘online bahşiş’ uygulamasını devreye alan ilk uygulama olduk. Tüm bu
örnekler, ihtiyaçları doğru anlayıp, hizmetimizi hızlı ve doğru yönlendirmemiz sayesinde hayata geçen uygulamalar oldu.
Son dönemde ise yeme-içme sektörünün içinden geçtiği zorluğu görüp, elimizi taşın altına koyduk. 10 Aralık’ta GetirYemek ile başlattığımız Bi Mutluluk Hareketi’yle iş birliği yaptığımız restoranlardan 2021
Ocak sonuna kadar sipariş yönlendirme hizmeti komisyonu almamaya
karar verdik. Bu kampanyamızın sadece işimizi en iyi şekilde yapmakla
yetinmeyen, her zaman ülkesi için iyiyi ve doğruyu yapmayı hedefleyen
bir şirket olduğumuzu gösterdiğini düşünüyorum.
Pandemi ile birlikte bütün dünyada herkesi ilgilendiren kriz yönetimi
süreci yaşanıyor. Şu anda şirketler, anlık yönetimin, esnek olabilmenin,
hızlı ve doğru karar alabilmenin önemini anladı. Biz de yaptığımız işin
ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. Herkesi etkisi altına alan
bu belirsizlik sürecini iyi yönetebildiğimizi düşünüyorum. Hızı odağına
alan bir şirket olarak, karar mekanizmalarımızdan, değişiklikleri uygulamaya kadar her aşamada hızlı ve doğru hareket etmenin önemini tekrar gördük.
Öncelikli hedefimiz sürdürülebilir büyümemizi, kazandığımız ivmede
devam ettirmek. Türkiye’den çıkan başarılı bir teknolojik girişim olarak,
ekonomik alanda, istihdamda ve teknoloji geliştirmede ülkemize değer
katmaya devam edeceğiz. FD

TUNCAY TÜTEK
Getir
Kurucu Ortağı

Şu ana kadar
3,2 milyon aktif
kullanıcımızla,
50 milyondan
fazla zil çaldık
İstanbul Valiliği ile
işbirliği yaparak 50 bin
ihtiyaç sahibi
büyüğümüze 6 hafta
boyunca 333 bin gıda
kolisinin dağıtımını
ücretsiz olarak
üstlendik.
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Kolektif House
Kurucu Ortağı ve CEO’su
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andemi ile birlikte kurumsal iklim esneklik ve çeviklik kavramları çerçevesinde değişirken, ofis ve çalışma mekanı kavramlarına da yeni anlamlar yüklendi. Biz de Kolektif House olarak

bu konudaki tecrübemiz ve vizyonumuz ile kurumların ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız yeni ofis çözümlerimizden en optimum
kombinasyonu sunarak kurum dinamiklerini desteklemek için öncü
rol üstleniyoruz. Bunlardan ilki olan Kolektif Enterprise ile istenilen
adreste kurumun ihtiyaç duyduğu büyüklükteki ofisi bulup, kurumun
tercihleri doğrultusunda tasarlayıp, tüm operasyonel süreçlerini de
verimli bir şekilde yönetirken; Kolektif Suites ile ise 5-35 kişi kapasiteli olarak izole ofis tercih edenler için kurumların ihtiyaçları doğrultusunda, taşınmaya hazır daireleri Kolektif dokunuşuyla düzenliyor
ve tüm operasyonel süreçlerini yönetiyoruz. Ayrıca, kişilerin ve kurumların esnek çalışmasına katkı sağlamak ve ihtiyaçları olan çevikliği
artırmak amacıyla uzaktan çalışma kültürünü desteklerken, “kullan-

Ofis stratejilerini
herkes için
geliştiren bir yapı:
Kolektif House
Kolektif Enterprise ile
istenilen adreste
kurumun ihtiyaç duyduğu
büyüklükteki ofisi bulup,
kurumun tercihleri
doğrultusunda
tasarlarken; Kolektif
Suites ile ise 5-35 kişi
kapasiteli olarak izole
ofis tercih edenler için
kurumların ihtiyaçları
doğrultusunda,
taşınmaya hazır daireleri
düzenliyoruz.
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dığın kadar öde” sistemiyle ihtiyaç duyulan kadar lokasyon kullanımı
için gün satın alma imkânı da sunan Dijital Üyelik’i hayat geçirdik.
Özetle; pandemi şirketlerin daha esnek ve verimli olması gerektiği sonucunu ortaya koyarken, Kolektif House’un tecrübesini ve yetkinliklerini kullanabileceği de güzel bir ortam yarattı. Biz de sonuç olarak
ofis stratejilerini herkes için geliştiren, bireylerin ve firmaların daha
verimli çalışmalarını sağlayan bir yapı haline geldik.
Pandemi iş hayatının doğasında dönüşümü beraberinde getirdi.
Uzaktan çalışmanın giderek benimsendiği günümüzde ofislerin rolü
şirketler tarafından yeniden masaya yatırılıyor. Şirketler için artık kâr
elde etmenin ötesinde toplumsal bir fayda sağlama, fark yaratma, insan odaklı yaklaşım ve ideal çalışma ortamı sunmak için özgürleşmek
temel değerler haline geldi. Şirketler artık daha küçük merkez ofisler,
uydu ofisler ve uzaktan çalışmanın harmanından oluşan; kendilerine
özel çalışma sistematikleri geliştiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde küçük büyük fark etmeksizin tüm şirketlerin çalışanlarını ve
kendilerini daha verimli ve esnek kılan esnek ofis çözümlerine yöneldiğini göreceğiz.
Türkiye’de enterprise, paylaşımlı ofis ve dijital alanlarda yatırımlarımız devam ederken, yurt dışında iş geliştirme faaliyetlerimize devam
edeceğiz. Ayrıca, teknoloji yatırımlarımızı tamamen esnek ve her yerden çalışmanın önünü açmak üzere artıracağız. FD
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BANU SÜREK

Indeks Bilgisayar
Genel Müdürü

Türkiye BT pazarı
2021'de
büyümeye
devam edecek
2021 yılında, oyun
bilgisayarları, IOT,
sanayide temassız
çalışma ve hijyen
koşullarının tam
sağlanabilmesi için
devreye hızla giren
robotlar, otonom
araçlar, akıllı cihazlar,
giyilebilir teknolojiler
ve yapay zeka
ürünlerinde büyümenin
devam etmesi çok
olasıdır.
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ürkiye Bilişim Teknolojileri sektöründe 31 senedir faaliyet gösteren distribütör grup olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar pek çok kriz gördük. İş hayatı göz önüne alındığında “kriz”,
global veya lokal kaynaklı ekonomik zorlukları ifade ederken, ilk defa
bu sene bir sağlık krizi yaşadık ve bu durum, bugüne kadar bildiklerimizin dışında birtakım yeni ve farklı önlemler almamızı gerektirdi.
İlk olarak biz de tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi çok hızlı bir şekilde hibrid çalışma düzenine geçtik. Bu sürede iş, eğitim ve sosyal yaşamın merkezinin eve taşınmasıyla birlikte, hayatın sürekliliği açısından
teknoloji sektörünün kritik önemi ortaya çıktı. Özellikle uzaktan erişim
ile çalışma ve eğitim koşullarının gereksinimi olan bilişim teknolojileri
ürünlerine önemli ölçüde bir talep oldu. Bu talebe karşılık verebilmek
için geride kalan 9 ay boyunca başlıca önceliklerimizden biri, pandemiyle mücadele gereği alınan tedbir kararları sebebiyle kısıtlanan lojistik operasyonlarımızı kesintisiz sürdürmek oldu. Dolayısıyla öncelikle
çalışanlarımızın sağlığını koruma ve beraberinde çok yoğun bir talebi
yöneterek distribütörlüğünü yaptığımız ürünleri kanalımıza hızla ulaştırma konusunda müthiş çaba gösterdiğimiz, oldukça değişik bir yıl yaşadığımızı söyleyebilirim.
Önemli olan kriz ortaya çıkmadan krize hazırlıklı olmaktır ama şunu
biliyoruz ki böyle bir krizi dünyanın hiçbir ülkesi veya kurumu tahmin
edemezdi. Dolayısıyla hiç beklenmedik bu süreçten her ülkenin, her kurumun ve hatta herkesin kendine göre gereken dersleri çıkaracağını düşünüyorum. Biz Index Grup olarak değişikliklere uyum sağlamada hızlı
karar almanın, bu kararları yine hızla hayata geçirmenin ve elbette doğru iletişimin önemini gördük. Hızlı karar alma kasımızın kuvvetli olması
sayesinde bu oldukça dinamik süreçte meydana gelen gelişmelere göre
yönetim kararlarımızı çevik bir şekilde güncelleyerek yolumuza devam
ettik. Soğukkanlı, sakin, çevik ve güçlü bir yönetim anlayışıyla bizim
işimizin kalbi olan sahaya yakınlığımızı daha da arttırdık. Birinci önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın sağlığı, sıhhatı ve morali olurken her
koşulda işimize odaklanmaya ve işlerimizi sürekli takip etmeye devam
ettik. İnsani krizler, birlik beraberlikle atlatılır. Bana göre kriz yönetiminden çıkardığımız en önemli sonuç şudur: Her ne kadar sürekli bir
planlama yapsak da hayatta her zaman beklenmedik sürprizler olacak.
Böyle zor zamanları iyi yönetmenin ve hasarsız bir şekilde geride bırakmanın yolu, değişime hızla uyum sağlamak, hızlı karar ve aksiyon almak ve hem kendi çalışanlarımız hem üreticilerimiz hem de kanal iş
ortaklarımızla her zamanki gibi çok yakın iletişim kurmaktır. Böyle bir
sistematik yaklaşımın yenemeyeceği zorluk yoktur.
Aşı uygulamalarının sene başında başlayabileceği öngörüsü ile 2021
yılında kademeli olarak eski düzenimize dönmeye başlama beklentisi
olsa da uzaktan erişimin uzun bir süre hayatımızın önemli bir parçası
olarak kalacağını söylemek, sanıyorum yanlış olmaz. Bu sebeple hem
2021 yılında hem de devamında, kişisel bilgisayarlar başta olmak üzere

ALMANAK

birçok teknoloji ürününün ticaretinde büyümenin
devam etmesini ve Türkiye BT pazarının bu bakışla
2021 yılında belli oranda büyümeye devam etmesini bekliyoruz.
Yine pandemi etkisi ile ticaretin belli ölçüde geleneksel satış kanallarından online ticarete kaymaya başladığını gözlemledik. Bu trend, 2021 yılında
da tüm sektörlerde olduğu gibi BT ürünleri ticaretinde de devam edecektir. Oyun bilgisayarları, IOT,
sanayide temassız çalışma ve hijyen koşullarının
tam sağlanabilmesi için devreye hızla giren robotlar, otonom araçlar, akıllı cihazlar, giyilebilir teknolojiler ve yapay zeka ürünlerinde de büyümenin
devam etmesi çok olasıdır.
Tüm bu faktörlerle kilit bir sektör haline gelen
BT sektörünün pozitif ivmesinin yanında tabii ki
pandeminin BT dışındaki sektörlerde yarattığı daralma, işsizlik ve makroekonomik dengelerdeki bozulma sinyallerini göz önünde bulundurmamız
gerekir. Bu açıdan kendi işimizi ve bütçelerimizi ele
alırken, 2021 yılını temkinli iyimser planladığımızı
söyleyebiliriz.
BT sektörü açısından kurumsal bütçelerin yoğun

FD

olarak teknoloji alımına dönüştüğü ve bireysel tüketici kampanyalarının çok hızlı döndüğü senenin
son çeyreği, yılın performansını belirleyen dönemdir diyebiliriz. Bu açıdan 2021 yılında da özellikle
makroekonomik dengelerin, kur, faiz, işsizlik parametrelerinin durumu bizim performansımızı da belirleyecek önemli faktörler olmaya devam
edecektir. BT pazarında faaliyet gösteren distribütör bir grup olarak daimi yatırımımızın, dağıtımını
yaptığımız marka sayısını ve ürün çeşitliliğini arttırmak olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla 2021 yılında da Türkiye pazarına yeni giren
ve ülkemizde uzun vadeli iş yapma kararı olan
markalar ile yeni distribütörlük imkanları aramaya
devam edeceğiz. Diğer taraftan; iş ortaklarımızın
değişen lojistik ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunma önceliğimiz her zaman var. Halihazırda hem geleneksel satış kanallarımızdaki iş ortaklarımızın,
hem de pandemi ile birlikte hızlanan online ticarete yönelik olarak, elektronik satış platformları üzerinden ticaret yapan iş ortaklarımızın lojistik
ihtiyaçları ile ilgili verdiğimiz hizmetleri geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam edeceğiz. FD
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HP Türkiye
Genel Müdürü

“Hepimiz için daha
iyi bir dünya”
fikrine
odaklanıyoruz

3D baskı teknolojisi,
güvenlik ve oyun da
odaklanacağımız alanlar
arasında yer alıyor.
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andemi teknolojiye duyulan ihtiyacı artırdı ve dijital dönüşümü bir
nevi zorunlu kıldı. HP olarak bu dönemi önemli bir dönüşüm fırsatı olarak görüyoruz ve yeni ihtiyaçları karşılayacak inovasyonlar
geliştirmeye odaklanıyoruz. Yapacağımız ve yapmakta olduğumuz yenilikler ile müşterilerimizin memnuniyetini ve verimliliği önemli ölçüde artırabileceğimizi düşünüyoruz. Öncelikle satış kanallarımızı geliştirici
çalışmalar yaptık. Online satışa yönelik yatırımlarımızı artırdık ve buna
devam ediyoruz. Uçtan uca operasyonumuzu basitleştirici ve hızlandırıcı
önlemler aldık. Değişen, gelişen ve farklılaşan tüketici taleplerini her zaman ön planda tutarak çözümler üretiyoruz ve bu süreçte kendimizi geliştiriyoruz.
2021’de Türkiye’nin güçlü bir şekilde büyüyeceğini düşünüyorum. Kaliteli büyüme hepimiz için daha çok fırsat, daha çok iş, daha çok yatırım
demek. Bilişim sektörünün de yıllar sürecek bir büyüme trendine girdiği
kanaatindeyim. Dijitalleşmenin hızlanması, uzaktan çalışma ve uzaktan
eğitim ihtiyaçları, bilgisayar ve yazıcı gibi son kullanıcı cihazlarına talebi
de artırıyor. Kurumlar altyapı, yazılım ve iş süreçlerini bu yeni gerçeğe
göre güncellemek zorunda kalıyor. Uzun yıllar sürecek bu değişim, bilişim
sektörünü canlı tutacaktır. Düşünenin ve geliştirenin kazanacağı ve değer
yaratacağı bir gelecek bizleri bekliyor.
“Hepimiz için daha iyi bir dünya” fikrine odaklanıyoruz. 2021 yılında
da bu kapsamda daha az enerji tüketen, daha az materyal ile üretilen ve
kolay geri dönüştürülebilen ürünler üretmek için sürdürülebilirlik alanında inovasyonlara devam edeceğiz. 2021’de yakından ilgilendiğimiz
3D baskı teknolojisi, güvenlik ve oyun da odaklanacağımız alanlar arasında yer alıyor. 3D teknolojimiz ile seri üretime öncülük ediyor ve bu
alandaki dönüşümün hızlanmasına yardımcı oluyoruz. 3D yazıcılar aynı
zamanda salgınla mücadelede büyük önem kazandı, bu kapsamda hem
globalde hem de Türkiye’de önemli çalışmalara imza atıldı. Global olarak
iş ortaklarımızdan ve müşterilerimizden oluşan küresel topluluğumuz
bünyesinde toplam 4 milyondan fazla 3D basılmış parça üretildi ve üretimin tamamında HP’nin cihazları kullanıldı.
Güvenlik de dönüşüm ile birlikte şirketler için her geçen gün daha
önemli hale gelen konulardan bir tanesi. Her satın almanın bir güvenlik
kararı olduğunu düşünüyoruz. Bu bilinçle, güvenliği her aşamaya dahil
ediyor ve yeni sektör standartları belirleyecek inovasyonlara imza atıyoruz. Oyun tarafında ise evlerde geçirilen zamanı daha keyifli hale getirmek için OMEN markamızı ve Pavilion oyun ürün ailemizi geliştirmeye
devam ediyoruz.
Dijital dönüşümü toplumun geneline yaymak için dijital referans olacak
adımlar atmaya gayret eden bir şirket olarak gelecek yıl ve diğer yıllarda müşterilerimizin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak
çözümler ile sektördeki etki alanımızı büyüteceğiz. Tüm yatırım planlarımızı Covid-19 sonrası hem Türkiye hem de sektörümüz için olumlu beklentilerimizi göz önünde bulundurarak yapıyoruz. FD
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andemi etkisinde geçen 2020 yılında hayata geçirilen yoğun
dijitalleşme çalışmaları hayatımıza pek çok yeniliği getirdi ve
doğal olarak iş yapış süreçlerinde farklı uygulamalar gördük.

Pandeminin faaliyet gösterdiğimiz yapay zeka tabanlı chatbot alanına

METE AKTAŞ

CBOT
Kurucu ve CEO’su

yansıması ise yoğun kullanım olarak öne çıktı. Bu dönemde sektör
olarak pek çok şirket için çözümler sunduk ve durmadan çalıştık. Zira
bizim faaliyet gösterdiğimiz yapay zeka sektörü ve yapay zeka tabanlı
chatbot ve dijital asistan alanı aslında dijitalleşmenin lokomotifi konumunda yer alıyor. Pandemi döneminde şirketleri dijitalleşme yatırımları bizim de ürün ve hizmetlerimize yönelik talebi artırdı. Bu da
sektör olarak iş yapış şekillerimizi hızlandırdı. Öte yandan aslında
biz sektör olarak bu krizi fırsata çeviren bir konumdayız. Bu dönemde
gördük ki, gelecek öngörülerini takip etmek ve bu noktada yatırım
yapmak oldukça kritik. Biz pandemi öncesi gerekli yatırımları
önceden yapmamış olsaydık bu krizi fırsata çevirmemiz mümkün olmayacaktı.
2021 yılı aslında 2020’de yaşadığımız gelişmelerin etkilerini daha
fazla hissedeceğimiz bir yıl olacak. 2021’de ülkeler ve şirketler zaten
öneminin farkına vardıkları dijital dönüşüm kavramını tam olarak benimseyecek ve dijital dönüşüm teknolojilerine yaptıkları yatırımların
meyvelerini toplayacaklar. 2021 yılı ve sonrasında bankacılık, telekomünikasyon, perakende, e-ticaret gibi lokomotif sektörlerin yanında
sağlık, sigorta, imalat, seyahat gibi sektörlerde ve kamu alanında yapay zekanın öncelikli bir teknoloji olacağını ve olması gerektiğini dü-

Teknolojimize
sürdürülebilir bir
yatırım yapıyoruz

şünüyoruz. Şirketler için, çeviklik, yenilikçilik, veri odaklılık
kavramlarını karşılayan bu teknolojinin kullanımı artık bir seçenek
değil, bir zorunluluk.
CBOT olarak Covid-19 süresince lider yapay zeka teknolojimizi kullanıcıların yararına sunarak çalışmalarımızı son hızında sürdürdük.
Bu dönemde özellikle Koronabot, EBA Asistan ve MEB Asistan projeleriyle önemli adımlar attık. Tabii ki bu adımları atmamızda insan
kaynağımızın yetkinliği oldukça önemliydi. Gerek pandemi döneminde gerekse 2021’de istihdam rakamlarımızı artırmayı istiyoruz. Teknoloji yatırımı noktasında teknolojimize sürdürülebilir bir yatırım
yapıyoruz. Bugün başarılı projelere imza atmamızda bir önceki yıl
yaptığımız yatırımlarımızın büyük bir payı var. Dolayısıyla 2021 yılı

Covid-19 süresince,
Koronabot, EBA Asistan
ve MEB Asistan
projeleriyle önemli
adımlar attık.

için yatırımlarımızı da şimdiden yaptığımızı söyleyebilirim. 2021 yılı
için yapay zeka, NLP, ses teknolojisi ve makine öğrenimi gibi teknolojilere yatırım yaptık. FD
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iz değişimi pandemi öncesinde başlatmıştık. Son birkaç yıldır
çalışanlarımız dijital çalışma alanı çözümlerimizi kullanıyor, bu
sayede ofis dışında herhangi bir yerden güvenli bir şekilde çalı-

şabiliyor. Pandemi süreci başladığında dünya genelinde 30.000 çalışanımız bir günde evden çalışma modeline geçti. Bu çalışma sistemine
zaten alışık olduğumuz için teknoloji açısından herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yönetilmesi gereken asıl konu, ekibin moral ve motivasyonunu
yüksek tutmaktı. Biz de çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırdık. Çünkü teknoloji, iş süreçleri başarı için çok önemli fakat çalışanlar değişime
uyum sağlamazsa süreci yönetmek imkansız hale gelir. Bu dönemde iletişimi daha da artırdık. İş dışında sadece sohbet amaçlı düzenli toplantılarımız oldu. Süreci nasıl yönettiğimiz, ne gibi gelişmeler
beklediğimiz, her seviyedeki yöneticiler tarafından ekipleri ile düzenli
olarak paylaşıldı. Böylece tüm çalışanların ekibin bir parçası olduğu ve
değerli olduğu anlayışını hissettirmeye gayret ettik.
Her zaman insan odaklı ve sonuç odaklı bir yönetim stratejisi uygulamışımdır. Bu stratejiyi devam ettirdim. Bu dönemde anahtar kelime
hoşgörü oldu. İnsanların eve kapandığı, sağlık ile ilgili kaygıların arttığı
pandemi sürecinde hoşgörü ve pozitif enerji hiç bu kadar gerekli olma-

2021 yılında
yazılıma dayalı
inovasyon hızını
arttıracak

mıştı.
Dijital dönüşüm, 2021 yılında da hem kamu hem de özel sektördeki
üst düzey yöneticilerin ajandalarında ilk sıralarda yer alacak. Bu dönemde yazılıma dayalı inovasyonun hızını artıracağına inanıyorum.
Benzer şekilde uzaktan çalışma modelleri de hayatımızın bir parçası haline gelmeye devam edecek. Pandemi dönemi bittiğinde bile çalışma
şeklimiz kökten değişecek. Bu da kurumların sadece dijital alanda değil,
kültürel anlamda da dönüşmesini zorunlu hale getirecek. Güvenliğin
önemiyle birlikte bu alana yapılan yatırımlar artacak. Bu noktadan ha-

Pandemi dönemi
bittiğinde bile çalışma
şeklimiz kökten
değişecek. Bu da
kurumların sadece dijital
alanda değil, kültürel
anlamda da dönüşmesini
zorunlu hale getirecek.
Güvenliğin önemiyle
birlikte bu alana yapılan
yatırımlar artacak.
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reketle VMware olarak uygulamaları geliştirecek, çalıştıracak, yönetecek, bağlı hale getirecek ve güvenliğini sağlayacak çözümlerin yanı sıra
bu uygulamalara herhangi bir cihazdan ve herhangi bir bulutu kullanarak güvenli erişim sağlayan yazılımları sunuyoruz. Dolayısıyla 2020’de
olduğu gibi 2021 yılında da büyümeye devam edeceğiz. Kurumlar açısından en önemli riskin teknoloji ve organizasyon/yönetim kültürü dönüşümünde geç kalmaları olacağını düşünüyorum.
Pandemi sürecinde işe alım süreçlerimizi aynı hızla devam ettirdik.
Tamamen online olarak yönettiğimiz ve yüz yüze görüşme yapmadan
işe başlayan arkadaşlarımız oldu. Çalışan sayımızı yüzde 10 arttırdık.
Pandemi sonrasında da ekibimize ve iş ortaklarımıza yatırım yapmaya
devam edeceğiz. Bu yatırımlar eğitim, pazarlama ve finansman alanlarında yoğunlaşacak. FD
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oronavirüs salgını 2020 yılı hedeflerimizi yeniden düzenlememizi gerektirse de hedeflerimiz değişmedi. Artan online satışlara
ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımları artırarak; yurt dışı pazarlarda büyümeye, dijitalde daha etkin olmaya ve mağaza sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Porland olarak gastronomi sektöründe; otel,
restoran ve kafelere hizmet ederken, perakende sektöründe ise ev halkına yönelik geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet sunuyoruz. Bu anlamda
gerek gastronomi sektöründe gerekse tüketiciler bazında değişen ihtiyaç
ve beklentilere uygun, inovatif ürünler geliştiriyoruz. Globalleşen sektörde rol almak geleneksel yöntemler ve iş yapış biçimlerinin çok ötesinde bir anlayış ve inovasyon gerektiriyor. Biz de bu bilinçle hareket
ediyoruz.
2020 yılına hem yurtiçi mağaza sayımızı artırmak hem de mevcut satış kanallarımızı genişletmek hedefi ile başlamıştık. 2019 Aralık ayından
bu yana 3 yeni mağazamızı hizmete açtık. Pandemi sürecinde de ürün
portföyümüzü zenginleştirmeye devam ettik. Premium segmentteki
ürün gruplarımız için inovatif LIMOGES markamızı geliştirdik. Kahve
fincanları ile başlayan Superior Bone Porselen üretimimiz de yakın gelecekte aynı gruba ait diğer ürün grupları ile genişleyecek. Cookland ismini verdiğimiz pişirim kapları da ürün yelpazemizi genişleten, çok
sayıda testten geçirilerek optimize edilmiş, güvenlik ve işlevselliğin ön
plana çıkarıldığı yeni ürün grubumuz.
Porselen sektörünün öncü firması Porland olarak, yurtdışı pazarlarda
büyümeyi hedefliyoruz. Bir Türk markası olarak İngiltere’de yüzde 8’lik
önemli bir pazar payına sahibiz. Bununla birlikte, ABD pazarına yeni
işbirliklerimiz ile hızlı bir giriş yaptık. Formülünü kendi geliştirdiğimiz
premium ürünlerimizi Amerika’ya sunmaya hazırlanıyoruz. Avustralya
ve Afrika da radarımızda olan niş pazarlar arasında.
Her zaman büyümeye odaklı çalışıyoruz ancak büyümek bizim için
cirosal büyümeden çok daha farklı tanımladığımız bir kavram. Hizmet
ağımızı genişletip yaygınlaştırarak, inovatif ürünlerimizle portföyümüzü
zenginleştirerek, ilklerimiz ve yeniliklerimizle sektörümüze de rehber
olarak büyümeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2021 yılında da ezber bozacak, standartları değiştirecek yeniliklerimizle müşterilerimizin karşısında olmaya devam edeceğiz.
Hayata geçirdiğimiz ilklerimizle sektörümüze öncü olma ve üretimimizde farklılaşmamızı sağlayan inovasyon misyonumuz ile yenilikçi
projelere imza atıyoruz. Sektörün ilk akredite Ar-Ge merkezini hayata
geçiren Porland olarak, 2021 yılında tamamlanmasını beklediğimiz 3
yeni projemiz bulunuyor. Bununla beraber, dijital alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Biz yalnızca ürün değil, aynı zamanda duygu yaratıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim çok önemli. Bu
kapsamda, memnuniyeti en üst seviyeye taşıyacak şekilde mağaza müşteri deneyimini mükemmelleştirmek için çalışıyoruz. FD

İMGE PAMUKÇU

Porland
Yönetim Kurulu Üyesi
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Bir Türk markası olarak
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birlikte, ABD pazarına
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ürünlerimizi
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hazırlanıyoruz.
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andemi döneminde çalışanlarımızın sağlığı en önemli önceliğimiz oldu. Bu kapsamda hızlı bir şekilde evden çalışma düzenine
geçtik. Çalışma arkadaşlarımızın fiziksel ve psikolojik sağlıklarını

yüksek tutmak için uzaktan çalışma yöntemine geçtiğimiz ilk günden
itibaren çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda çok çeşitli konularda kendilerine destek veriyor ve fiziksel olarak yanlarında olamasak da her zaman destek olduğumuzu hissettiriyoruz. Öncelik sıramızın
devamında müşteri ilişkilerimiz geliyor. Çünkü pandemi döneminde çalışanlarımız gibi müşterilerimiz de önemli ölçüde etkileniyor. Bu etkiyi
her zaman göz önünde bulundurarak bütçelerin mecbur olarak kısıldığı,
çalışan sayısının azaldığı bugünlerde müşterimizin gündeminde bir sorun olarak yer almaktan kesinlikle kaçınıyoruz. Müşterimize daha yakın
çalışarak, onları daha iyi anlayarak ve daha çok dinleyerek geçirdiğimiz,
her türlü yardımı yaptığımız bir dönemde olduğumuzun bilinciyle ilerliyoruz.
Hibrit bulutun gün geçtikçe daha fazla kullanıldığı bir dönemdeyiz.
Bu teknolojiyi daha çok kişi anlıyor, daha çok kişi merak ediyor ve dinlemek, denemek istiyor. Bu trendden güç alarak biz de pazarda bilinirliğin arttırılabilmesi için özel bir çaba sarf ediyoruz. Daha çok

Açık kaynak,
geleceği
bugünden
şekillendiren
teknolojilerde
önemli bir rol
oynuyor
Türkiye'deki iş
ortaklarımıza yaptığımız
yatırımların sayısını,
miktarını artıracağız ve iş
ortaklarımızın uzmanlık
alanlarını genişleteceğiz.
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anlatıyoruz ve bu konu hakkında daha fazla webinarlar düzenliyoruz.
Dinlemek isteyen herkese, “açık kültürümüzün” bir parçası olarak kapımızı açıyoruz ve anlatıyoruz. Böylece bir önceliğimizi de bu alana vermiş olduk. Bunun dışında yerel yatırımlarımızı, müşterilerimizi ve
paydaşlarımızı merkeze aldığımız stratejiler belirledik. Türkiye'deki iş
ortaklarımıza yaptığımız yatırımların sayısını, miktarını artıracağız ve
iş ortaklarımızın uzmanlık alanlarını genişleteceğiz. Çünkü bugünün ve
yarının inovasyonlarına güç veren, önünü açan açık kaynak, geleceği
bugünden şekillendiren teknolojilerde de çok önemli bir rol oynuyor.
Dolayısıyla şirketler de bu inovasyon potansiyelinden avantaj kazanabilmek için açık kaynağa daha fazla yöneliyor. Bunun dışında Türkiye’de
yapacağımız ve tüm dünyada anlatabileceğimiz başarılı projeler ve uygulamalar yapmak için çalıştığımız sektör lideri markaların sayısını artıracağız.
2021 yılında, ülkemiz orta ve uzun vadede hızlı büyüme trendine tekrar geri dönecek. Bu yüzden 2021’de ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin geleceğine yönelik beklentilerim son derece olumlu. Bu tarz
durgunluk dönemleri aynı zamanda firmalar için inovatif yatırımlara
odaklanacak bir zaman da yaratıyor. Durgunluk dönemi bittikten ve işler arttıktan sonra yatırım gibi başka konulara gerekli ilgiyi verebilecekleri vakti yaratmaları çok zor oluyor. Bu yüzden yapılacak
yatırımların da artacağını düşünüyorum. FD
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andemi nedeniyle alışılmışın dışında bir yıla şahit olduk. Tüm
olumsuzluklara karşın sektörümüzün her şeyin hayatta kalmakla ilgili olduğu bir zamanda insanlara nasıl yardım ettiği-

ne tanıklık ettik. Diğer yandan da sektörde gerçekleşmesi beklenen

DEMET ZÜBEYİROĞLU
FINTR
Yönetim Kurulu Başkanı

değişimler hız kazandı. Pandemi, her anlamda sanal ve teknolojik gelişmelerin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu vurguladı. Pandeminin ortaya çıkışından hemen sonra dünyada ve ülkemizde bu
değişimleri yakalayabilen kişi, kurum ve şirketlerin böyle bir kriz
anında bile kendilerini nasıl geliştirebildiklerini gördük. Bu değişime
adapte olanlar başarı elde ederken çözüm bulma yarışında geride kalanlar zor durumda kaldı.
2021’de elbette öncelikle pandeminin olumsuz etkilerinin en aza
indirilebildiği, bu süreçte tüketicilerin hayatını kolaylaştırma yönünde atılan adımların artarak devam ettiği, tüm akışların dijital ve daha
iyi hale geldiği bir dönem bekliyoruz. 2021’de finansal teknolojiler
alanında yaşanan her gelişmenin toplumu farklı açılardan etkileyeceği bariz. Keza; pandemi sürecinde temsil ettiğimiz fintech sektörü,
ölçeği ne olursa olsun tüm şirketlerin yeni normale adapte olmasında
adeta bir lokomotif görevi gördü. Bu nedenle 2021 yılında, açık bankacılık uygulamaları, yapay zeka odaklı çözümler, tamamıyla dijitalde
başlatılıp dijitalde bitirilebilen işlem akışları ve bunların sağlanabilmesi için de güvenlik katmanlarının farklılaştırılıp sağlamlaştırılması,
kripto – dijital varlıklar dünyası ile geleneksel finansın birleşmesi ve
birlikte çözümlere imza atmaları gibi gelişmelerle, ülke ekonomisinin
güçlenmesi için sektör olarak ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğumuzun daha da farkına varılacağını düşünüyorum.
Öncelikle ülkemizin tek fintech derneği olan FINTR’nin üye tabanı-

Fintech,
ekonomimizde
belirleyici rol
oynayacak

nı genişletmek hedefimiz. Ardından dünyadaki finansal merkezlerle
mevcutta var olan uluslararası bağlantılarımızı daha sıkı hale getirerek ortak inisiyatiflere imza atacağız. Finansal teknoloji alanının ülkemizdeki gelişimini ileri taşımak ve üye firma ve start-up’larımızın
dünyaya açılımları konusunda destek olmak misyonumuz.
Önümüzdeki süreçte fintech, ekonomimizde belirleyici rol oynayacak. Bu nedenle, ülkemizde regülasyonun proaktif gelişimi için çalışma gruplarımızla regülasyon kurumlarımıza yakın çalışmak ve
düzenli raporlar üretmek amacımız.
Ayrıca, bu yıl ikincisi pandemi şartları dolayısıyla online olarak düzenlenen, ana iş ortağı olduğumuz ve 30 ülkeden 125 konuşmacı ve

Finansal teknoloji
alanının ülkemizdeki
gelişimini ileri taşımak
ve üye firma ve
start-up’larımızın
dünyaya açılımları
konusunda destek
olmak misyonumuz.

2500 katılımcı ile küresel bir etkinlik haline gelen İstanbul Fintech
Week’i (IFW) 2021 yılında da kapsamını genişleterek tekrarlayacağız.
IFW ’21 için çalışmalarımıza şimdiden başladık. FD

75
OCAK-ŞUBAT 2021 / FİNANS DÜNYASI

ALMANAK

A. ERDEM ACAY

Coşkunöz Holding CEO’su

Rusya’daki pazar
payımızı artırmayı
hedefliyoruz

2021’de seri üretime
geçilmesi planlanan
Rusya’nın yerli otomobili
Aurus araçlarına ait parça
üretiminde ana tedarikçi
olmak için çalışıyoruz.
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olding olarak otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilişim ve lojistik alanlarında toplam 7 sektörde 12
şirketimizle faaliyet gösteriyoruz. Pandemi döneminde farklı
sektörlerdeki şirketlerimizle, yavaşlamanın olduğu sektörlerdeki şirketlerimizi destekledik, çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürdük. Teknoloji, bilişim ve enerji gibi yoğun talep olan sektörlerin gücünü
otomotiv gibi sektörleri lokomotif etmek için kullandık.
Farklı sektörler ve lokasyonlarda var olmanın avantajı pandemideki
en büyük öğretimiz oldu. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası birçok
görüşme gerçekleştiriyor, iş birliğine imza atıyoruz.
2020 yılında yurt içi ve yurt dışında 350 milyon TL’nin üzerinde yatırım planlıyorduk. İlk aylarda yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Ancak
Mart itibarıyla sektörlerdeki gelişmelere ve nakit akışımıza göre yatırımlarımızı erteledik. Hayatın normale dönmesiyle birlikte planladığımız tüm yatırımları yeni yılda gerçekleştirmeyi, üretimimizi ve pazar
payımızı artırarak globalleşmeyi hedefliyoruz.
2021’de özellikle Rusya, Türki Cumhuriyetlerdeki potansiyeli görüyor,
uzun süreli anlaşmalar ve yeni mutabakatlara imza atmak için çalışıyoruz. Ayrıca Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika, Türki Cumhuriyetler ile
Rusya otomotiv pazarında da seri üretim ve otomotiv kalıbı üretiminde
proje ortaklıklarıyla işbirlikleri çalışmalarımıza hız verdik. Coşkunöz
Savunma Havacılık şirketimizle Avrupa’da bir lokasyon ile havacılık sektöründeki müşterilere yakın olup çözüm ortağı stratejimiz bulunuyor.
Çin ile, Türkiye’de ve Çin’de kalıp ve seri üretim için de stratejik ortaklıklar hedefliyoruz. Savunma ve havacılık sektöründe de yakın zamanda duyurmayı planladığımız yeni işbirlikleri ve projelere imza attık.
Çevre teknolojilerinde Doğu Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Rusya pazarlarında aktif rol oynamaya başlayacak, atık bertaraf sistemimizi global pazarlara açmayı planlıyoruz.
Coşkunöz MA şirketimiz ile Romanya’da 25 milyon Euro’luk yatırımla
hayata geçirdiğimiz fabrikamızı 2021 yılında tamamlayıp üretime başlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Romanya’da Coşkunöz MA tarafında yaptığımız yatırımın yanı sıra Asya-Pasifik bölgesi için de çözüm ortağı olma
yolunda ilerliyor, Rusya’daki pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.
2021’de seri üretime geçilmesi planlanan Rusya’nın yerli otomobili Aurus araçlarına ait parça üretiminde ana tedarikçi olmak için çalışıyoruz.
Bu projelere ek olarak Rusya’da farklı bölgelerde üretim gerçekleştiren,
Avrupa’nın önemli bir otomobil üreticisiyle yeni bir projeye imza attık.
İlk etapta 12 milyon Euro’luk yatırımla 2022 yılında seri üretime geçmeyi ve bölgedeki pazar payımızı artırmayı planlıyoruz.
Holding tarafında girişim sermayesi (Venture Capital) yönetim stratejisi üzerinde çalışıyor, bazıları ile görüşmeler yapıyoruz. FD
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EAKUP olarak, bilişim altyapı hizmetlerinden yazılım geliştirme
faaliyetlerine kadar uçtan uca çözüm sunan, yerli teknoloji firmasıyız. Pandemi süreci bizim iş yapış şeklimizi değiştirmekten

AHMET TOPRAKÇI
PEAKUP CEO’su

ziyade bize olan ilgiyi ve ihtiyacı arttırdı diyebiliriz. Çünkü; ofislerin
dijitalleşme süreçlerine bakış açısı olumlu yönde değişti ve dijital ofis
kavramı giderek önem kazandı. Pandemi ile başlayan uzaktan çalışma
dönemi, sektörlerin teknolojik alt yapılarını geliştirmek için bir neden
oldu. Biz de müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz
ürünler ve verdiğimiz hizmetlerle onlara destek olmaya devam ediyoruz. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber ofislerine dönen çalışanlar için de daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışabilmelerini
sağlayacak ürünler geliştirmeye yöneldik. IoT platformu olan ve ofislerde minimum temas devrine öncülük eden NOVA’yı buna örnek gösterebiliriz. İş yapış şeklini dijitale eviren bu dönem ve sonrası için
NOVA, ofislerin yeni baştan dizayn edilmesine gerek kalmadan online
ve offline entegrasyonu ile hayatı kolaylaştıran bir uygulama oldu. Diğer taraftan pandemiyle tanışmamız aslında bir noktada hepimiz için
bir kırılma noktası oldu ve doğa bize bir kez daha sürdürülebilirliğin
önemini hatırlattı. Alışkanlıklarımızı değiştirip daha az tüketmemiz gerektiğini fark etmemiz, doğa-insan-ekonomi dengesini koruyacak, buna
katkı sağlayacak hizmetleri öne çıkarmamızı sağladı.
Pandemi sürecindeki en büyük farkındalığımız; krizlerin, değişime
ayak uydurmak için iyi bir fırsat olduğununu anlamamız oldu. Dünya
hızla değişirken tüketicilerin talepleri de aynı hızla değişiyor. Küresel
rekabetle birlikte hız ve esneklik elzem hale geldi. Dijital dönüşüm farkındalığı yıllar önce başlasa da pandemiyle gelen değişimler tüm sektörleri bu alanda adımlar atmaya zorladı. Pandemiyle beraber
Türkiye’deki her şirketin bir dijitalleşme stratejisi yaratması gerektiğini
düşünüyoruz. PEAKUP olarak biz de, pazar dinamiklerini, ihtiyaçları ve
fırsat alanlarını araştırarak çözüm üretmeye devam ediyoruz.
Geçtiğimiz yıllar itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde satış aksiyonları yürüttük.
Pandemiden hemen önce açtığımız Londra ofisimizle İngiltere pazarında daha etkin bir şekilde yer alma çalışmalarımız sürerken, Amerika pazarına agresif bir giriş yapmak başlıca hedeflerimiz arasında. Geçtiğimiz
yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yine en önemli yatırım alanımız insan kaynağı olacak. Önümüzdeki yıl içinde Türkiye’nin Ar-Ge
yönünden ilk 250 şirketi arasında yer almayı hedefliyoruz. İş zekası, ve-

Türkiye’nin Ar-Ge
yönünden ilk 250
şirketi arasında
yer almayı
hedefliyoruz
İş yapış şeklini dijitale
eviren bu dönem ve
sonrası için NOVA,
ofislerin yeni baştan
dizayn edilmesine
gerek kalmadan online
ve offline entegrasyonu
ile hayatı kolaylaştıran
bir uygulama.

ri bilimi, mobil ve web tabanlı yazılım bölümleri işe alım yapacağımız
temel alanlar olacak. FD
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AON Türkiye
Eş-CEO’su

İş sürekliliğini
düzgün
yönetebilen
firmalar bu
süreçten kazançlı
çıkacaklar
2020 yılında küresel
afetlerin sigorta sistemine
faturası 80 milyar dolar
üzerinde. Bu bağlamda
sağladığımız hizmetlerin
bazılarına ilave olarak
yeni platformlar
geliştirerek bunlar
üzerinden
müşterilerimize hızlı
kapasiteler, faydalar
sağlamayı planlıyoruz.
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em kesintisiz müşteri hizmetinin devamlılığı hem de çalışan
sağlığını her şeyin üzerinde tutmamız sebepleriyle 2020 Mart
ayı ortasından itibaren ağırlıklı olarak evden çalışmaya başladık ve bu sebeple süreçlerimizi gözden geçirdik. Müşteri ziyaretleri, kişisel seyahatler ve salgının başlarında ofiste çalışılması gereken
durumlar için düzenlemeler, uyarılar yaptık. Bina yönetimiyle görüşerek
alınması gereken tedbirler konusunda mutabık kalarak uygulamaya aldık. Ziyaret yoluyla müşteri veya şirket içi ekip buluşmaları sekteye uğradığı için daha disiplinli bir iletişim ön plana çıktı. Bu bağlamda
müşterilerimizle, ekibimizle ve yöneticilerimizle daha düzenli görüşerek, bilgilendirmelerde bulunarak diyaloğun devamını ve iletişimde sürekliliği sağlamaya çalıştık. Tüm iş kolları salgından ama az ama çok
bir şekilde etkilendi. Finansal manada etkinin bir kısmı iş sürekliliğinin
sağlanması ile ilgili ortaya çıkan engeller bir kısmı da satışların doğrudan azalması şeklinde oldu. İş sürekliliği ve kriz yönetimi hakkında bir
plana sahip olmanın, bu planın kriz öncesinde belirli oranlarda tatbikatlarının yapılmasının, çalışanların bu konu hakkında sürekli bilgilendiriliyor ve destekleniyor olmasının ne kadar önemli olduğunu gördük.
Salgın döneminde teknoloji desteğini en iyi şekilde kullanarak müşterilerine kesintisiz hizmet ve destek veren bir şirket olarak, yeni yılda
bu gücün de verdiği destek ve birleşmenin de yaratacağı sinerji ile büyümemizin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Evden çalışma, sanal
toplantılar ve sanal etkinlikler artık muhtemelen yeni normalin birer
parçası olacaklar. İş sürekliliğini düzgün yönetebilen firmalar bu süreçten kazançlı çıkacaklar. Müşteri memnuniyeti açısından özellikle internet üzerinden satış yapma imkânı olan firmalar için kolayca anlaşılan
akıcı algoritmalar ve sorunsuz çalışan çağrı merkezi sistemlerine sahip
olmaları ön plana çıkacak.
Ekonomide olumlu sinyalleri görüyoruz, istikrar bozulmadan bu yönde devam edebilirsek daha iyi bir seneyi yaşıyor oluruz. Ancak diğer
yandan ülkemiz jeopolitik açıdan maalesef pek huzurlu bir bölgede değil, bu alanda yaşanacak sıkıntılar normalleşme sürecini sekteye uğratma potansiyeline sahip görünüyor.
AON olarak 2021 yılında gerçekleşecek küresel ölçekte devasa bir yatırımımız, birleşmemiz var. Bu yönde halihazırda devam eden çalışmalarımız 2021 senesine yayılacaktır.
Diğer yandan büyümemiz devam ediyor, dolayısıyla nitelikli işgücü
anlamında istihdam yapmayı düşünüyoruz. Ekonomi olarak pandemi
ve bununla alakalı sorunlara gömüldük ancak diğer riskler de hız kesmedi. 2020 yılında küresel afetlerin sigorta sistemine faturası 80 milyar
dolar üzerinde. Bu bağlamda sağladığımız hizmetlerin bazılarına ilave
olarak yeni platformlar geliştirerek bunlar üzerinden müşterilerimize
hızlı kapasiteler, faydalar sağlamayı planlıyoruz. Süreçlerimizi yeni normale göre daha verimli hale getirmek, akışımızı sorunsuz bir şekilde
yönetebilmek için bilgi işlem manasında da bazı ek projelerimiz var. FD
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ispera olarak 2020’yi öğrenme, uyum sağlayabilme ve gelişme fırsatı olarak değerlendirdik. Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir anda etkisini göstermeye

başladığında hızlı bir refleksle uzaktan çalışma yönteminde bütün sis-

CEYHUN BURAK AKGÜL
Vispera
Kurucu Ortak ve COO

temlerimizin kesintisiz çalışmaya devam etmesini sağladık ve personelimizin işlerini aynı verimlilikle yapabilmesinin koşullarını
oluşturduk. Pandeminin yarattığı değişim rüzgarı, ürün vizyonumuzu
hızlandırmamıza yardım etti.
Organizasyonel yapılanma ve büyüme gündemimize gelecek yıl da
devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz yapay zeka ürünleri ve hedeflerimiz,
Vispera'nın tüm dünyada gördüğü ilgiyi artırıyor. Bu ilgiden de güç
alarak 2021'de Vispera'yı daha etkili ve daha görünür kılacak fırsatlar
yakalayacağımızı öngörüyoruz. Bu fırsatları değerlendirerek küresel
bir teknoloji şirketi olma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız.
Yeni ürün geliştirmelerine paralel olarak 2021'de Storesense, Shelfsight ve Core isimli ürünlerimizin işlev ve performanslarını artırmak
için hazırladığımız planlarımızı uygulamayı sürdüreceğiz.
Ürünlerimizden Storesense, şu an 18 ülkede kullanılıyor. Shelfsight
ürünümüz de Türkiye dışında Almanya ve Şili'deki mağaza ortamlarında deneme aşamasında. 2021'in ilk çeyreğinde de Amerika'da denemeleri başlayacak. Yeni ürünümüz Vispera Core'un da pilotu
2020'de başarı ile tamamlandı, 2021 yılında sahada kullanılmaya başlanacak.
2020, Microsoft'un Scaleup ve Intel'in Market Ready Solutions
programlarına seçildiğimiz başarılı bir yıl oldu. 2020’de NVIDIA, Zebra, Atos SE gibi firmalarla geliştirdiğimiz stratejik işbirliklerimizi daha ileriye taşıyacağız. FD
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020, koronavirüs salgınıyla zorlu ve beklenmeyen sınava tabi tutulduğumuz bir yıl oldu. Dünyadaki ticari ve sosyal iletişimin
kopma noktasına gelmesi, tüm sektörlerin ticari süreçlerine fark-

lı bir açıdan bakmalarına yol açtı. Seyahat yasağının gelmesi, ülkelerarası üretim, tedarik, lojistik gibi hayati sektörlerin işleyememesi, birçok
ticari süreci olumsuz etkiledi. İş alanlarında hızla tedbir ve aksiyon alabilen, dijitalleşmeyi şirketin temel yapı taşı olarak gören şirketlerin bu
dönemden en az zararla çıkması, kriz döneminin en önemli sonucu diyebiliriz.
Peyman olarak, dijitalleşmenin öneminin bilinciyle pandemi döneminden önce tüm faaliyet alanlarımızda dijital dönüşüm için yatırımlara
başlamıştık. Salgınla gelen kısıtlamalar, yatırımlarımızın hızını artırdı.
Bu kapsamda; sistem ve enerji verimliliği, çevreye maksimum duyarlı
ve sağlıklı ortamlar, akıllı otomasyon sistemlerinde teknolojik alt yapı
çalışmalarımıza önemli yatırımlar yaptık. Tüm bunlarla beraber, koronavirüs salgınına karşı aldığımız yüksek düzeyli tedbirler doğrultusunda, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandık.
Her sektör gibi kuruyemiş sektörünün de etkilendiği pandemi döneminde, inovasyon ve üretim çalışmalarımıza daha fazla yatırım yaparak,

2020 yılında
10’dan fazla yeni
ülkeye ihracat
gerçekleştirdik

ihracattaki hareketliliği kendi lehimize çevirdik. Hızlı ve profesyonel
aksiyonlarımız doğrultusunda, 2020 yılında 10’dan fazla yeni ülkeye
ihracat gerçekleştirdik. Salgın dönemi, tüketicilerin ambalajlı, sağlıklı
kuruyemişe olan ilgisini önemli ölçüde artırdı. Biz de inovasyon adımlarımızı hızlandırdık, yeni tatlar yarattık, fabrikamızda glütensiz üretime geçerek, “Gluten Free” sertifikası aldık. Ayrıca, bu dönemde artan
talebi karşılamak ve istihdamı korumaya yönelik tedbirlere destek olmak amacıyla yüzde 10 istihdam artışı gerçekleştirdik.
Ülkemizde ve dünyada sağlıklı beslenme, hijyenik ve ambalajlı ürünlere yönelme eğiliminin artacağına inanıyoruz. Peyman olarak, inovas-
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yon ve Ar-Ge yatırımlarımızı yeni yılda da artırarak sürdüreceğiz. 2021
ve sonrasında da mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeyi, açılacağımız yeni pazarlar ve dağıtım kanalları ile yerel ve globaldeki ağırlığımızı artırmayı hedefliyoruz.
Ulusal ve uluslararası standartları en üst seviyede karşılayan global
sertifikasyon ve denetim süreçleriyle üretim yapan fabrikamızda, yeni
teknolojik sistemlere yatırımı sürdüreceğiz. İnovasyon, Ar-Ge, üretim
süreçleri ve kalite konularındaki titizliğiyle tanınan ve takdir gören bir
şirket olarak, geleceğe odaklanacak ve dijitalleşme alanındaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Değişen tüketici beklenti ve taleplerini
doğru okumaya devam ederek, gurme lezzetler keşfetme ve sunma yeteneğimizi artıracak yatırımlara hız vereceğiz. FD
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Aydem Enerji, Türkiye’nin ilk ve öncü entegre enerji şirketi... Elektrik
üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Aydem Yenilenebilir Enerji şirketimiz, portföyünün tamamı %100 yenilenebilir enerjiden oluşan, Türkiye’nin en büyük şirketi. Bu toprakların
öncü enerji şirketi olarak, ülkemizin sürdürülebilir geleceği için çalışırken yenilenebilir enerjiyi odağımıza alıyoruz; hidroelektrik, rüzgar,
jeotermal ve biyogaz kaynaklarından enerji üretiyoruz.
Koşullar ne olursa olsun bizim önceliğimiz, “insan”. Pandemi döneminde de bu temel yaklaşımımızdan ödün vermedik. Hem kendi insan
kaynağımızı korumak hem de bölgemizde tüketicilere, kamuya sunduğumuz hizmeti kesintisiz sürdürmek için çalıştık. Bunu sağlayabilmek
adına, 600 yeteneği grubumuza kazandırdık ve mevcut kadrolarımızın
tamamını koruduk. 2021’de de insan kaynağımızı %10 büyütmeyi hedefliyoruz.
2020 yılı, enerji sektörü için zorlu bir yıldı. Pandemi nedeniyle enerji
talebinde ve ekonomik piyasalarda, dalgalanmanın etkisi hissedildi.
Özellikle enerji talebinde yaşanan %15’lik düşüş, piyasa takas fiyatlarının da düşmesine neden oldu. Talepteki düşüş nedeniyle, ikili anlaşmaya sahip olmadan sadece piyasaya elektrik satışı yapan şirketler,
zorlu bir yıl yaşadı. Fakat bunlara rağmen sektörümüz, şirket politikaları ve piyasanın regüle yapısı sayesinde enerji arz güvenliği anlamında
iyi bir sınav verdi.
Dağıtım alanında önümüzdeki 5 yılda 9.6 milyar TL yatırım yapacağız. 2021, hibrit yatırımlarımız için başlangıç dönemi olacak. Yağmur
az olduğunda GES’ten, güneş az olduğunda HES’ten enerji üretebileceğimiz hibrit santrallerle mevsim koşullarının etkisini, asgari seviyeye
indirmeyi hedefliyoruz. Bunun için 100 milyon dolar mertebesinde
kaynak ayırmayı planlıyoruz. Başlayan rehabilitasyon çalışmalarımıza
da, 100 milyon dolar kaynak aktaracağız.
Önümüzdeki sene, enerji sektörünün önemli gündem maddeleri, hibrit yatırımlar, mini YEKA ihaleleri ve yeni YEKDEM tarifesi olacaktır.
Enerji sektörünün global gündemindeki sürdürülebilirlik politikaları,
verimlilik artırıcı projeler ve sıfır atık çalışmaları da, 2021’de üzerinde
yoğunlaşacağımız konular arasında yer alacak.
Enerjide talep artışının yıllık %3-4 seviyesinde devam edeceğini öngörüyorum. IMF’nin Türkiye ekonomisi için %5’lik büyüme öngörüsü
de oldukça önemli. Bununla beraber teknolojik yatırım ve istihdamın
da, Türkiye ekonomisindeki büyüme tahminleriyle benzer oranda artış
göstereceğini düşünüyorum.
Görünen o ki; şirketler iç ve dış müşterisi ile yenilikçi projeleri odağına alan, daha esnek yapılar kurmaya yönelecek. E-ticaret yöntemleri
daha da hız kazanacak ve her sektör dijital dönüşüme adapte olmak
için teknolojik yatırımlara önem verecek. FD

İDRİS KÜPELİ

Aydem Enerji CEO’su

2021, hibrit
yatırımlarımız için
başlangıç dönemi
olacak
Yağmur az olduğunda
GES’ten, güneş az
olduğunda HES’ten
enerji üretebileceğimiz
hibrit santrallerle
mevsim koşullarının
etkisini, asgari seviyeye
indirmeyi hedefliyoruz.
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FATİH FARUK ÖZER
Thodex
Kurucusu ve CEO'su

Türkiye’nin lisanslı
ilk global kripto
para borsası:
Thodex

2021 yılında en büyük
hedefimiz Türkiye
dışında yer aldığımız her
ülkede daha çok
kullanıcıya ulaşmak.
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üm dünyada birçok sektörde olduğu gibi pandemi bize de evde
çalışma modelinin son derece mümkün olduğunu gösterdi. Pandemi Türkiye’de ilk görüldüğünde evden çalışma kararı aldık ve
tüm ekiplerimiz için gerekli tüm teknolojiyi sağlayarak işlerimize ofisteymiş gibi devam ettik. Burada en net gördüğümüz şeylerden biri de teknoloji araçlarının hayat kurtardığı oldu. Tüm ekipler kendi içinde işlerini
ofiste olduğu gibi ilerletebilsin diye daha önce kullanmadığımız Zoom’u
kullanmaya başladık. Jira ve Trello gibi web siteleri en önemli yardımcılarımız haline geldi. Dijital bir iş yaptığımız için herhangi bir aksilikle
karşılaşmadık.
‘Şimdiye dek bizlere öğretilen sistem vazgeçilmez değildir’ ile ‘dijitalde
iş yaptığınız takdirde nereden çalıştığınızın önemi yoktur’ çıkardığım en
önemli sonuçlardan oldu. 2020 yılı herkes için son derece zorlu geçti.
Sağlığımızı koruma çabasının yanında sosyal hayatımızdan uzak kalmak,
aktivitelerimizin sınırlanması gibi durumlar da bizi negatif olarak etkiledi. Ancak bunun yanında yeni bir çalışma sisteminin de mümkün olduğunu bizlere öğretti. Her şey normale döndüğünde dahi bundan böyle
yeni çalışma modellerinin gündemimizde olacağı kesin.
Tüm dünya için tabii ki en büyük beklentim sağlık ve bir an önce normalleşebilmek. Bu yıl yaptığımız işlerden birçok ders çıkardık, diğer sektörleri de detaylı bir şekilde gözlemleme şansı yakaladık. Tüm bu süreçte
dijitalde iş yapan sektörlerin ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bu sebeple
ben 2021’de tüm sektörlerin dijitalleşmeye adım atmasını ve genç girişimcilerin var olan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni işlere adım atmasını
bekliyorum.
Thodex 2017 yılında kuruldu ve biz 2020 yılında hem sektör hem de
şirketimiz için çok önemli bir adım atarak ABD’den aldığımız FinCen MSB
lisansıyla Türkiye’nin lisanslı ilk global kripto para borsası olduk. 2021
yılında en büyük hedefimiz Türkiye dışında yer aldığımız her ülkede daha
çok kullanıcıya ulaşmak. Türkiye’de sektörün en önemli oyuncularından
biriyiz, bunu globalde de yakalamak istiyoruz. Thodex dışında üzerinde
çalıştığımız finans alanında önemli bir projemiz daha var, onu da ilerleyen günlerde açıklayacağız. FD
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obilya sektörü, pandemi döneminde birçok sektöre göre daha az
etkilendi. Evde geçirdiğimiz sürecin artması yaşam alanlarımızı
yeniden şekillendirmememiz için bize olanak tanıdı, bu da mobilya sektörüne oldukça olumlu yansıdı. Yanı sıra gündelik alışkanlıkların evrilmesi e-ticaret sektörüne olan talep oranlarının katlanarak artmasına neden
oldu. Biz de Kelebek Mobilya olarak bu dönemin getirdiği değişimlere uyum
sağlamak adına halihazırda var olan teknolojik altyapımızı güçlendirmeye
odaklandık. E-ticaret kapsamında yaptığımız çalışmalara yoğunlaşarak online satış kanallarımızda müşterilerimizin rahatlıkla yararlanabileceği platformlar haline gelmesi için planlamalar yaptık. Online platformların
müşterilerimize konfor sağlaması açısından yapmış olduğumuz yaklaşık 1
milyon TL’lik yatırımla, SAP üzerinden verilen online siparişlerde müşterilerimizin istediği ürünün tüm detaylarını kendilerinin seçebilmesine yakın bir
zamanda olanak sağlayacağız.
Geçtiğimiz her senenin sonunda şirketin büyüme oranlarında planladığımız hedeflerimize ulaşabilmemiz bizim için oldukça önemli bir yere sahip.
2020 yılında geçtiğimiz yıl ile kıyasladığımızda yüzde 69’luk bir büyümeye
ulaştık. Grup olarak bu seneyi 1 milyar TL ile sonlandırmayı, 2021 yılında
ise Kelebek Mobilya olarak yüzde 60 büyümeyi planlıyoruz. 2021 yılında
yurt içinde 35 adet mağaza açmayı, yurt dışında 10 ülkeye giriş yapmayı hedefliyoruz. Dünya genelinde bilinirlilik kazanma idealimizi; ihracatımıza, eticaretimize, teknolojik altyapımıza verdiğimiz hassasiyetlerle ulaşacağımıza,
sektörümüzde öne çıkan isimlerden olmaya devam edeceğimize inanıyoruz.
Mevcut üretim kapasitemizi yenileme, geliştirme ve müşterilerimizden gelen talepleri karşılama doğrultusunda teknolojik altyapı çalışmalarımızı
önemli ölçüdeki yatırım projeleriyle destekliyoruz. Dünya çapında başarılar
elde etmek isteyen markaların rekabet dolu piyasa şartlarında müşteri, çalışan ve hissedarlarının beklenti ve isteklerini karşılamak adına teknolojiye
önem vermesi gerektiğinin farkındayız. Bu doğrultuda 2021 yılında, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyona olan yatırımlarımızla ön plana çıkmayı planlıyoruz.
Fabrikamızda Ar-Ge ve tasarım merkezini yenileyecek, üretim tesisindeki
teknoloji hamlemizi gerçekleştireceğiz. İhracat ve e-ticaret kanallarımızı da
hız kesmeden büyütme adına adımlar atmaya devam edeceğiz.
Hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Yeni normal ile hayatlarımızda alışık olmadığımız yeni hijyen standartlarını üretim tesislerimiz ve bayilerimizde hassasiyetle uyguladık. Kriz
döneminde değişim gösteren tüketici alışkanlıklarına hızla uyum sağlayarak
e-ticaret kanallarında kendimizi gösterdik. Müşterilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için randevu sistemimizi
ve Whatsapp hattı üzerinden online sanal mağaza ziyaretleri uygulamalarımızı başlatarak sektörde ilklere imza attık. Pandemi dönemi içerisinde karşı
karşıya kaldığımız bu olağanüstü durumu doğru bir şekilde yönettiğimizi
düşünüyoruz. Yaşanması ihtimal olan tüm süreçler için senaryolarımızı hazırladık, her zaman müşteri beklentilerini dinlemek, pazar talebiyle uyum
içerisinde olmak ve hızlı reaksiyon almak için çalışmalarımızı bu bakış açısıyla sürdürüyoruz. FD

TOLGA KAYA

Kelebek Mobilya
Genel Müdür Yardımcısı

2021 yılında,
teknoloji, Ar-Ge ve
inovasyona olan
yatırımlarımızla
ön plana çıkacağız
2020 yılında geçtiğimiz
yıl ile kıyasladığımızda
yüzde 69’luk bir
büyümeye ulaştık. Grup
olarak bu seneyi
1 milyar TL ile
sonlandırmayı, 2021
yılını ise Kelebek
Mobilya olarak yüzde 60
büyümeyi planlıyoruz.
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Panasonic Kurumsal Mobil
Çözümler - Bölge Yöneticisi
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eknoloji sektörü olarak iş yapış şekillerimiz sayesinde pandemi ile yaşanan değişimlere diğer sektörlere göre daha hazırlıklıydık. Ancak kurumsal müşterilerle iletişimde olması

gereken bir iş birimi olarak potansiyel müşterilerimizle tanıştığımız
birçok alanı online platformlara taşıdık. Pazarlama stratejimizi de
dijitale daha fazla kaydırdık. İç raporlamalar ve toplantıların hepsi
çevrimiçi şeklinde yapılmaya başlandı. Bu değişimin pandemi sonrasında da hayatlarımızdan çıkmayacağını ve hibrit çalışma şekillerinin
her sektörde standart hale geleceğini düşünüyorum.
Dijital dönüşümün kurum ve şirketler için olmazsa olmaz olduğu
anlaşıldığı için teknoloji ve istihdam tarafında ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı ve devam da edecek. Bu süreçte dijital dönüşüm hızlandı ve gerekliliği anlaşıldı. Girişimcilerin sunduğu yeni fikirlere ve
uygulamalara her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.
Çok daha fazla girişimin kurulacağını, yatırım alacağını ve küresel
çapta başarılı olacağını tahmin ediyorum. Krizlerin fırsatlar doğurduğu bir kez daha görüldü. Ayrıca özel ve iş hayatımızda beklenme-

Çözüm sağlayıcı
konumuna
geçişimizin
hızlanacağı bir
döneme girdik
2021 yılında, dijital
dönüşümdeki hızlanma
nedeniyle çok daha
inovatif ve uzun vadeli
yatırımların artacağını,
mobilitenin ivme
kazanacağını ve ürün
almaktan çözüm almaya
geçen bir değişimin
yaşanacağını
düşünüyorum.
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dik durumlara karşı hazırlıklı olmanın ve yedek planın önemi
anlaşıldı.
2021 yılında zorluklarla ve fırsatlarla dolu bir süreç bekliyoruz.
Kur tarafındaki istikrarsızlık beklentisi, pandemi sürecinin belirsizliği ve karar alma mekanizmalarının bunlardan etkilenebilecek olması önemli riskler olarak görülebilir. 2021 yılında hem yeni hem de
pandemi nedeniyle bekleyen projelerin gerçekleşeceğini, dijital dönüşümdeki hızlanma nedeniyle çok daha inovatif ve uzun vadeli yatırımların artacağını, mobilitenin ivme kazanacağını ve ürün
almaktan çözüm almaya geçen bir değişimin yaşanacağını düşünüyorum. Bunlar bizim gibi üreticiler için önemli fırsatlar olacak. Ekonomi alanında doğru bir ekonomik plan ile ilerleyeceğimizi, faiz ve
kur politikalarının işsizlik, büyüme, GSMH ve ithalat-ihracat açığı
gibi kriterleri olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Elbette pandemi,
süreci ve hedefleri etkileyecektir.
Türkiye pazarındaki ekibimiz ve yatırımlarımız, pazarın büyüklüğü
ve potansiyeliyle paralel şekilde oluşturuldu. Özellikle pazarlama tarafında dijital yöntemleri çok daha fazla uyguluyor olacağız. Satış
tarafında iş ortaklarımıza daha fazla destek olacağımız kanal programlarını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Donanım sağlayıcı yerine bir
ekosistemle çözüm sağlayıcı konumuna geçişimizin hızlanacağı bir
döneme girdik. FD
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GÖKHAN GÖKSEL
Göksel Global
Kurucusu

Kendi lojistik
merkezlerimizi
kurarak, Avrupa
öncelikli dünyanın
birçok noktasına
ulaşmayı
hedefliyoruz
Dünyada ekonomilerin
pandemi nedeniyle büyük
ölçüde küçülmesinin
beklenilmesine karşın,
e-ticaret pazarının 2021
yılında daha da
büyüyerek 5 trilyon dolar
olması bekleniyor.
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andemi, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal ve ekonomik alanda yıllar içinde olması beklenen dijitalleşme ve teknoloji temelli değişim sürecini adeta bir katalizör etkisi ile çok kısa
bir zamana indirgeyerek tedarik zincirinde dijitalleşmenin beklenen zamandan çok kısa bir sürede hayatımıza girmesini zorunlu kılmıştır. Bu
süreçte insanın tecrit oluşuna karşın yapay zeka destekli teknolojilerin
üretim ve lojistik modelleri üzerinde daha da yaygınlaşacağına şahit olacağız.
Göksel Global olarak ağırlıklı e-ticaret kanalları üzerinden faaliyet yürüten bir firmayız, bu süreçte ne kadar doğru bir yerde konumlandığımızı
gördük.
Dünyada ekonomilerin pandemi nedeniyle büyük ölçüde küçülmesinin
beklenilmesine karşın, e-ticaret pazarının 2021 yılında daha da büyüyerek 5 trilyon dolar olması bekleniyor.
Değişen tüketici alışkanlıklarına uygun bir şekilde teknolojik altyapımızı kurarak e-ticaret ile küçülen dünyada yer almamız gerekiyor. E-ticaret alanındaki büyük oyuncuların üretimden çok dijital platform
altyapıları üzerinden pazar yaratma ve lojistik alanında geliştirdiklerini
görüyoruz. Pazarlama için doğal kanal haline gelen bu platformların depolama ve lojistik alanlarında büyük ölçüde hakimiyeti ellerine geçirdikleri bir gerçektir.
Şirket olarak bu organizasyonların bu döngüsüne tam teslim olmadan
kendi lojistik merkezlerimizi kurarak, Avrupa öncelikli dünyanın birçok
noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu alanda ilk pratiklerimizi Çekya ve
Almanya'da hayata geçirdik yakın bir gelecekte Çin Halk Cumhuriyeti’nde
de lojistik merkezimizi faaliyete geçireceğiz.
2021 yılında ekonomide toparlanma sürecine girerek e-ticaret kanallarının çok daha etkin kullanıldığı, dijitalleşmenin hayatın her alanında
daha çok yer işgal ettiği bir sürece şahit olacağız. FD
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andemi tüm dünyayı ve iş yapış şekillerini uzun vadede etkileyecek ve yeni dönemde dijitalleşmenin etkilerini çok daha yoğun olarak hissedeceğiz. Teknolojiye ve dijital

M. RİFAT OK

Wipelot CEO’su

dönüşüme yapılan yatırımların hız kazandığı günümüzde dünyaya
paralel olarak Türkiye’nin de bu teknolojik gelişmelerin ışığında
yol alacağına inanıyoruz. Artık üretici firmalar iş yapış süreçlerinde
ürünlerini, araçlarını ya da çalışanlarını gerçek zamanlı olarak takip etmenin avantajlarını daha hızlı fark ediyor. Bu doğrultuda endüstriyel IoT’nin pek çok farklı sektörde çok daha etkin olarak
kullanılacağını ve bu alandaki farkındalığın geçmişe nazaran çok
daha hızlı bir şekilde artacağını öngörüyoruz.
Ana gündem maddemizin pandemi olduğu bu dönemde, sosyal
mesafe kurallarına uygun izole çalışma ortamları oluşturmak, işletmelerin öncelikli gündemi haline geldi. Türkiye’de endüstriyel IoT
alanında üretim yapan öncü ve güçlü referanslara sahip bir teknoloji olarak biz de kurumlarda çalışan sağlığını korumak adına alınan önlemlere katkıda bulunmak amacıyla Wipelot SDS Sosyal
Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi geliştirdik. Çalışanların durumunun
ve konumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesine imkân tanıyan
Wipelot SDS Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi, kişilerin birbirine güvenli sosyal mesafeden fazla yaklaşmalarını önlemek için
onları sesli ve titreşimli olarak uyararak farkındalık sağlıyor.
Şirket olarak birçok ülkeye iş ortaklarımızla birlikte ihracat ger-

2 yıl içinde ihracat
cirosunun iç pazar
cirosunu geçmesini
planlıyoruz

çekleştiriyoruz. İhracat hedefimizi ise bu yıl daha da büyüterek Avrupa ve Amerika pazarlarında yurt dışı satış faaliyetlerimize hız
verdik ve hedef pazarlarımız arasına Ortadoğu ülkelerini de aldık.
İhracat oranımızı her yıl ikiye katlama hedefiyle 2 yıl içinde ihracat
cirosunun iç pazar cirosunu geçmesini planlıyoruz. Tüm bu hedeflerimiz doğrultusunda 2021 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edip, gelişmeye ve büyümeye odaklanacağız. Bu
noktada hem var olan ürünleri teknik anlamda geliştirmek için yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor ve yurt dışı pazarlarda gerekli olabilecek özel sertifikasyon süreçlerini tamamlıyor hem de
şirket yapılanmamızı güçlendirerek altyapımızı sağlamlaştırıyoruz.
Halihazırda dünyanın önde gelen firmalarına gerçek zamanlı izleme teknolojilerimiz ile çözüm sunuyoruz ve RTLS (konum belirleme), ISG (İş Sağlığı ve Güvenliği) ve Safe Zone (İş Makinası-Yaya-İş
Makinası Çarpışma Önleme) alanlarında dünya markası olmayı
hedefliyoruz. FD

Çalışanların durumunun
ve konumunun gerçek
zamanlı olarak
izlenmesine imkân
tanıyan Wipelot SDS
Sosyal Mesafe İzleme ve
Uyarı Sistemi, kişilerin
birbirine güvenli sosyal
mesafeden fazla
yaklaşmalarını önlemek
için onları sesli ve
titreşimli olarak uyararak
farkındalık sağlıyor.
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Sipay
Genel Müdürü
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andemi süreciyle birlikte dünya genelinde büyük bir değişim
süreci yaşandı. Ekonomiden sosyal hayata, eğitimden sağlığa
bildiğimiz tüm sistemlerin değiştiğini, dönüştüğünü ölçümle-

dik. Bu süreçle beraber fiziki temasın en aza indirgenmesi gerekliliği
ile daha önce yapılamaz denen şeylerin gerekli altyapılar ve teknolojiyle yapılabildiğini dünya genelinde deneyimledik. Biz de hedef kitlemize aslında uzun uğraşlar sonucu yapılabilecek birçok işin çeşitli
entegrasyon ve basit işlemler ile uzaktan kısa sürede yapılabileceği
konusunda yol gösterici olduk. Zaten asıl amacımız da şirket olarak
zaman ve maliyet odaklı olarak teknolojinin ve dijitalleşmenin daha
fazla insana fayda sağlaması ve bu faydanın gündelik yaşamımızı kolaylaştırmasını benimsetmek. Hizmetlerimizi ve planlamalarımızı da
sürekli olarak bu doğrultuda yeniliyoruz.
Sürekli olarak yenilikçi bakış açısına sahip olmamızın aslında ne kadar da önemli bir etken olduğunu bir kez daha ölçümledik. Dünya genelinde yaşanan pandemi süreciyle birlikte çözüm odaklı yaklaşımlar
sunmak ve zamanın daha verimli kullanılabilmesi adına yenilikler geliştirmek yaşanan bu kriz döneminde en önemli çıkarımlarımızın ba-

Sipay Card ve
Dijital Cüzdan
2021’de hayata
geçecek

şında geliyor.
2021 yılında hizmet ve yeniliklerimizden daha fazla kişi ve kurumun
faydalanabilmesi birincil amacımız. Özellikle pandemi süreciyle beraber hızın önemli olduğu, fiziki temasın en aza indirgendiği, çözüm
odaklı hizmetler daha da önem kazandı. Bu duruma paralel olarak
kullanıcı alışkanlıklarının da değiştiğini hep birlikte gözlemledik. Bizlerin tüm ürün ve hizmetleri de paydaşlarımıza bu konuda yarar sağlamakta. 2021 yılında hizmet skalamızı daha da genişleterek

Cüzdan tarafında üye
beklentimiz üst
seviyelerde. Dijital
Cüzdan tarafını banka
olmadan parayı en ucuz
ve hızlı bir şekilde
transfer edecek bir
platform haline
getireceğiz.

çeşitlendirerek ve daha fazla kişiye ulaşmayı ve çözüm üretmeyi amaçlıyoruz.
Öncelikle pilotunu yaptığımız Sipay Card ve Dijital Cüzdan 2021’de
hayata geçecek. Özellikle Cüzdan tarafında üye beklentimiz üst seviyelerde. Dijital Cüzdan tarafını banka olmadan parayı en ucuz ve hızlı
bir şekilde transfer edecek bir platform haline getireceğiz. Yatırım açısından da bu sürece büyük bir pay ayırdık. Çünkü pandemiden sonra
artık bizler sadece bir ödeme kuruluşu değil aynı zamanda sosyal sorumluluk açısından da büyük bir görev üstleneceğiz. Paraya değmemek, olabildiğince temassız alışveriş yapmak bu noktada daha da
önemli haline gelecek. Yine yeni projelerimizi ve planlarımızı da tüm
hızıyla kurgulamaya devam edeceğiz. FD
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iber dünya ile fiziksel dünyanın oldukça benzerlik yaşadığı bir
dönem içerisindeyiz. Pandeminin başlangıcında da FortiGuard
Labs ile geçen yıla kıyasla yüzde 131 gibi bir zararlı yazılım artışı
gözlemledik. Siber saldırganlar gündemi yakından takip ettiği için politik ve sosyoekonomik konular hemen siber güvenliğe de yansıyor. Değişen çalışma ortamları ve kişisel cihazların daha fazla kullanılmasıyla
siber saldırganlar için yeni fırsatlar oluştu. Son zamanlarda en çok başvurdukları yöntem ise oluşturması ve uygulaması çok kolay olan, aynı
zamanda yasal gibi görünen oltalama e-postaları. Dijital inovasyonların
hız kazanmasıyla birlikte her biri ayrı risk barındıran birçok sınır ortamı
öne çıktı. Siber suçlular, birçok şirketin genişleyen ağı koruyacak eksiksiz güvenlik stratejisine sahip olmadığını da biliyor. Dolayısıyla siber
saldırganlar kaynaklarının büyük çoğunluğunu bu yeni ortamları istismar etmeye ayırıyor. Makine hızında gerçekleşen saldırılar artık
yapay zeka ve otomasyon yardımı ile tespit edilmeden sistemlerdeki birden çok zafiyeti istismar ediyor.
Önümüzdeki yıllarda mobilite, bulut teknolojisi ve nesnelerin interneti, yapay zeka gibi gelecek nesil teknolojiler daha fazla kullanılacak.
Hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemde tehditlerden kaçınmak, tespit
etmek ve karşılık verebilmek için yapay zeka ve makine öğrenmesinin
gücünden faydalanacak bir planı şimdiden yapmak çok önemli.
Günümüzde birçok cihaz, ortam ve kullanıcı aynı ağa bağlanıyor. Hem
çalışanlar hem de tüketiciler kritik uygulamaları her yerde, tüm cihazlarda, anında ve kesintisiz bir şekilde kullanmak istiyor. Bu doğrultuda
güvenlikten güç alan ağ yaklaşımı, günümüzün dinamik ve değişen dijital altyapılarını korumak için önemli bir adım.
Fortinet olarak yapılandırmayı ve orkestrasyonu kolaylaştırmak için
ağ ve güvenlik fonksiyonlarını bir araya getirdiğimiz bu yaklaşımla kurumların eksiksiz güvenliğe sahip olmasını sağlıyoruz. Güvenli SD-WAN
ve 5G’li geleceği korumak da 2021’deki önceliklerimiz arasında yer alıyor.
SD-WAN alanına bugün sektörün ilk güvenli SD-WAN çözümü sunmamızı sağlayan yaklaşımımızla liderlik ediyoruz. İnovasyon yapmaya
devam ederek, SD-WAN özelliklerini hızlandıran dünyanın ilk özel üretim işlemcisini sunduk. Bu sırada merkezi orkestrasyonla birleştirdiğimiz, kendisini tamamen iyileştirebilen bir SD-WAN çözümü de sağladık.
İlerleyen günlerde buluttan sunduğumuz SASE inovasyonlarıyla büyümekte olan müşterilerimize ek kullanım alanları sağlayacağız.
5G tarafında ise şirketlerin yüksek hıza, düşük bekleme süresine ve
daha fazla bant genişliğine sahip olacağını ön görüyoruz. Ancak her yeni teknoloji, yeni güvenlik riskleriyle birlikte geliyor. 5G erişime sunulduğunda ve hizmet sağlayıcıları kullandığında siber güvenlik mutlaka
öncelik listesinin en üst sıralarında yer almalı. FD

ARZU AKKAYA
Fortinet
Bölge Direktörü

Güvenli SD-WAN
ve 5G’li geleceği
korumak 2021’deki
önceliklerimiz
arasında
İnovasyon yapmaya
devam ederek, SD-WAN
özelliklerini hızlandıran
dünyanın ilk özel üretim
işlemcisini sunduk.
Bu sırada merkezi
orkestrasyonla
birleştirdiğimiz,
kendisini tamamen
iyileştirebilen bir
SD-WAN çözümü de
sağladık.
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eal Box olarak yaptığımız işi kapıya paketli yemek servisi hizmeti olarak tanımlayabiliriz. Pandeminin başlangıcında hemen her sektör gibi biz de olumsuz etkilendik. Abonelikler

birden askıya alınmaya başladı. Evden çalışma modeline geçen iş yerleri
alımlarını durdurdular. Ancak sonrasında, çalışmaya devam eden iş yerleri yemekhanelerinin ve restoranların kapanmasıyla yemek çözümü
için bizi tercih etmeye başladılar. Bu talepler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Yani; kriz bizim için bir fırsata dönüştü. Hijyen sebebiyle mutfaklarını kapatan işyerleri, ofise kademeli gelen çalışanları için abonelik
yöntemiyle hizmet veren soğuk ve sıcak teslimat alternatifi bulunan paketli yemek hizmetine geçiş yaptı. Pandemiyle başlayan ilgi yeni normalde de hız kesmedi, sadece şekil değiştirdi. İşverenler evden
çalışanların yemek problemini çözmeye odaklandılar. Kurumların bu
arayışı, bizim sadece ofis ve iş yerlerine değil artık evlere de paketli yemek hizmeti vermemizi gerektirdi ve çalışanların hayatını bir nebze de
olsa kolaylaştırdığımız yeni hizmetlerimizi devreye soktuk.
Bu süreçte daha önce tanıklık etmediğimiz birçok etkenle karşılaşmamız bizi yeni şeyler deneyimlemeye ve işimizi dönüştürmeye itti. Öğrendiğimiz ilk şey sabırlı ve yapıcı davranmak oldu. Daha önce

Kriz, bizim için
fırsata dönüştü

karşılaşmadığımız bir durum olması sebebiyle önce panik yaşasak da
ilerleyen zamanlarda yapıcı ve çözümcül hareket etmemiz bize her anlamda kazanç sağladı. İnsanların bu süreçte ne istediği, hangi konularda
zorlandığı gibi birçok şeyi gözlemleyerek ne gibi çözümler getireceğimize adapte olduk ve beklentileri karşılamak üzere hizmetlerimize yön
verdik. Tüm bunlarla beraber e-ticaretin tüm sektörler için çok ciddi bir

İşverenler evden
çalışanların yemek
problemini çözmeye
odaklandılar. Kurumların
bu arayışı, bizim sadece
ofis ve iş yerlerine değil
artık evlere de paketli
yemek hizmeti vermemizi
gerektirdi ve çalışanların
hayatını bir nebze de olsa
kolaylaştırdığımız yeni
hizmetlerimizi devreye
soktuk.
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potansiyele sahip olduğunu gördük. Günlük alışverişlerimizden yemek
siparişimize kadar her konuda dijitale yöneldik. Dijital dönüşüm yatırımlarını yapmış olanların bu süreci daha kolay yönetebildiğine şahit
olduk. Dolayısıyla bu süreçte dijital yatırımların ertelenmemesi gerektiği sonucunu çıkardık.
Önümüzdeki süreçte dağıtım ağımızı Türkiye’nin diğer illerine yaymak istiyoruz. Yıllar önce kurduğumuz bu sistemin önemi salgınla beraber anlaşılmış olsa da salgın sonrasında da bu ilginin devam edeceği
kanısındayız. Özellikle abonelik modeline artan ilgi nedeniyle yurt içinde farklı bölgelerden gelen talepleri değerlendiriyoruz. İlk önceliğimiz
Türkiye ama sonrası da uluslararası yatırımcı desteğiyle bizim iş modelimize uygun olan pazarlara yönelmek hedefindeyiz. Yakın zamanda online ve fiziksel süpermarketler, benzin istasyonları, kahve zincirleri gibi
noktalarda satılmak üzere; paketli, tek kullanımlık kaplarda, kısa raf
ömürlü yemek ürünlerimizi piyasaya süreceğiz. Hedefimiz bu pazarı
Türkiye’de yaratıp, lideri olmak. FD
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andemi, tüm dünyada beklenmedik bir anda geliştiği için iş
proseslerinin birçoğunu tamamen değiştirdi. Sürece akıl katan
dijital sistemler ön plana çıktı. Mevcut koşullara kendini

adapte eden ve yeni normale entegrasyonunu hızlı sağlayan firmalar

MUSTAFA AHMET BELER
HT Solar Enerji
Genel Müdür Yardımcısı

nispeten daha iyi bir sene geçirdi. HT Solar olarak bu zorlu süreçteki
arz-talep dengesini hassas bir şekilde yönettiğimizi düşünüyoruz.
Doğru adımları attık, finans yönetimimizi iyi yaptık ve tedarik zincirini iyi organize ederek olası aksamaların önüne geçtik. Fabrikamızda
süreçler çalışanlarımızın sağlığını maksimum seviyede tutacak şekilde
aksamadan devam etti. Zaten birçok süreç otonom sistemler aracılığıyla yürütülüyor. Otomatik hücre birleştirme, cam yükleme, eva serme, backsheet yükleme, EL testi (2 robot), güç çıkış testi, laminasyon,
alüminyum çerçeveleme olmak üzere 9 adet robot kullanılıyor. Bu sayede üretim bandında herhangi verim kaybı yaşamadan bu yılı Türkiye pazarına yaklaşık 240 MW’lik teslimat yaparak kapattık. Olası
kriz senaryolarında yer almayan pandemi, aslında bazı konularda
dünyanın ne kadar hazırlıksız olduğunu gösterdi. Bu noktada dijital
dönüşümün, robotik sistemlerin, akıllı yöntemlerin, krizlerle birlikte
bir anda değişebilecek gündemin ve önceliklerin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk.
2021 yılına çok daha hazırlıklıyız, bu yılı normale dönmek için bir
geçiş süreci olarak kabul ediyor ve tüm yatırımlarımıza hız kesmeden
devam etmeyi amaçlıyoruz. Pandemi ile birlikte aslında dünyadaki sınırlı kaynakların da ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Türki-

Bu yılı Türkiye
pazarına yaklaşık
240 MW’lik
teslimat yaparak
kapattık

ye pazarı için öncelikli hedefimiz pazar payımızı yüzde 60’a çıkarmak
ve 1 GW global sevkiyat gerçekleştirmek. Buna ek olarak yeni yaptığımız yatırımlarla birlikte toplam güneş paneli üretim kapasitemizi
de 1.2 GW’ın üstüne çıkarmayı amaçlıyoruz.
Yepyeni teknolojilerle birlikte inovatif ürünlerimizi bu yıl da üretmeye devam edeceğiz. Şu an Türkiye’de ve globalde referans projelere panel tedariği sağlıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlar yapmaya ve
yüksek performanslı güneş panellerimizle ülkemizde ve globalde referans projelere değer katmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra hedeflerimiz arasında üretim kapasitemizi artırmakla birlikte ürün
portföyümüzü genişleterek mevcut pazarlardaki payımızı artırmak ve
yeni pazarlara açılmak yer alıyor. 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren lansmanını yapacağımız 166 mm hücreli yeni nesil güneş panelleriyle sektöre yenilik getireceğimizi düşünüyoruz. FD

Türkiye pazarı için
öncelikli hedefimiz pazar
payımızı yüzde 60’a
çıkarmak ve 1 GW global
sevkiyat gerçekleştirmek.
Buna ek olarak yeni
yaptığımız yatırımlarla
birlikte toplam güneş
paneli üretim
kapasitemizi de
1.2 GW’ın üstüne
çıkarmayı amaçlıyoruz.
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andemi iş hayatımızı birçok noktada etkiledi. Felece’de bakış
açımızı değiştirdiğimiz 3 ana konu var diyebiliriz. Şirketin iç
yönetimi, iş ortaklıklarımızla olan birliktelikler ve müşterile-

rimiz. Şirkette süreçlerimizi daha dijital mecralara taşıdık. Burada
özellikle iş ortaklarımızın konfor alanlarında, dokundukları müşterilere en sağlıklı dokunabilmeleri için çeşitli dijital uygulamaları hayatımıza kattık.
Dokümantasyon ve kurumsal hafızanın eksiksiz oluşturulması konusunda ek önlemler aldık. Pandeminin etkilediği sektörlerdeki çoğu
müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirlemede ve uygun ürün ve hizmetleri iletmek noktasında daha fazla efor gerçekleştiriyoruz.
Bu dönemden en az kayıpla kurtulmanın yanı sıra, optimum kazançla çıkmak bizim için de müşterilerimiz için de önceliklidir. Kriz yönetiminden çıkardığımız öncelikli sonuç teknolojinin hızına kendi
hızımızı eşitlemek zorunda olduğumuz diyebiliriz. İş yapış biçimlerimiz, önceliklerimiz değiştikçe belki de aylar alacak dijital dönüşümlere haftalarla karşılık verdik. Bu da artık kendimizle yarışımız değil
teknoloji ile yarışımıza dönüştü.
2021’den beklentilerimiz; tohumlarını 2020’de attığımız Londra ya-

Mottomuz;
gelecek için
çözümler üretmek

pılanması üzerinden, öncelikle Avrupa ve sonra tüm dünyaya hizmetlerimizi götürmek. İkinci olarak da pek çok sektörde edindiğimiz
kurumsal hafızamızı tecrübeli yazılım ekibimizle ürünleştirip, Felece’ye kendi ürünleri üzerinden bir gelir kanalı sağlamak. Buradaki nihai amacımız ise müşterilerimizin ihtiyaçlarını uzaktan da olsak en
yakınlarında hissedecekleri şekilde en uygun ürün ile cevap vermek
diyebiliriz. Veri ve teknoloji, deneyimli bir yazılım ekibi ile birleşince
aradaki fiziki mesafeler saniyelere dönüşüyor. Biz de bunun cevabını

2021’den beklentilerimiz;
tohumlarını 2020’de
attığımız Londra
yapılanması üzerinden,
öncelikle Avrupa ve sonra
tüm dünyaya
hizmetlerimizi götürmek.

aradık ve çözüm üretmeye başladık.
Yaptığımız en büyük yatırım Londra ofisimize ek olarak geçtiğimiz
günlerde anlaşmasını sağladığımız Eskişehir Teknopark ve orada yetiştireceğimiz yeni sektör profesyonelleri diyebiliriz. Felece’nin mottosu gelecek için çözümler üretmek olurken, bu çözümleri de her
zaman insanı en odağına alacak şekilde tasarlıyoruz. Teknik anlamda
ülkemize yepyeni yetenekleri kazandırmak için çıktığımız bu yolda
gerek veri teknolojileri ekosisteminde gerekse bilişim ekosisteminde
birbirimizden güç alacağımız pek çok şirket de bulunuyor. Birlikte
üretmeye ve inovasyona her zaman açığız. Artık yıl ve içinde bulunduğumuz şartlar dahilinde bireysel yükselmeler değil, kolektif yükselmeler önemli olacaktır. FD
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CRS Kapsamında Finansal Hesap
Bilgilerinin Paylaşılması ve Bir Fırsat:
Varlık Barışı!
Ortak Raporlama Standardı (CRS) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
tarafından yayımlanmış olan, vergisel konular için finansal hesap bilgilerinin
otomatik değişimini öngören ve hâlihazırda sayısı 100’ü aşan ülkenin dahil olduğu
bir bilgi değişimi düzenlemesidir.

Özkan Gürden Bingöl
Avukatlık Ortaklığı,
LL.M., Ortak Avukat
orkun.ozkan@ogb.law

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

Özkan Gürden Bingöl
Avukatlık Ortaklığı,
Vergi Danışmanı
tolga.buyukdegirmenci@ogb.law

ster bireysel yatırımcı ister kurumsal yatırımcı olun, her uluslararası
yatırımcının önümüzdeki dönemde önemli değişiklikler getirecek Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili
Makam Anlaşması’nı dikkatle takip etmesinde fayda olacaktır. Doğan, büyüyen, gelişen ve yaşayan bir organizma gibi her yıl yeni bir ülke anlaşmaya taraf olduğundan, belki sizin yatırım yaptığınız ülkedeki banka hesap
bilgileriniz de Türk Vergi İdaresi ile çok yakında paylaşılacaktır. Peki neler,
ne zaman paylaşılacak? Hangi yıllara ait finansal bilgileriniz paylaşılacak?
Bugüne kadar olan oldu mu diyeceğiz, yoksa yapabileceğimiz bir şey var
mı? Bundan sonra uluslararası finansal yatırımlarımı nasıl şekillendirmeliyim? Şeffaflaşan dünyada karlı uluslararası yatırım fırsatları peşinde koşarken, vergiden gol yemeyin! Varlık barışı, köprüden önce son çıkış mı?
İşte tüm bu soruların cevabı yazımızda…

İ

Ortak Raporlama Standardı (CRS) nedir?
Ortak Raporlama Standardı (CRS – Common Reporting Standard), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yayımlanmış olan,
vergisel konular için finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimini öngören ve hâlihazırda sayısı 100’ü aşan ülkenin dahil olduğu bir bilgi değişimi
düzenlemesidir.
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Kısa tarihçe
Taraf ülkeler arasında vergi konularındaki idari yardımlaşma faaliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlayan
Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi (Sözleşme), (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) OECD ve Avrupa
Konseyi tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup, sözleşme metni, 1 Haziran 2011’de imzaya açılmıştır. Sözleşme, sözleşmeye taraf ülkeler arasında bilgi
değişimi ve vergi incelemelerinde, tahsilat ve tebligatta yardımlaşma öngörmektedir. Söz konusu sözleşmede ülkelerin ikili veya çok taraflı anlaşmalar yoluyla
belirleyecekleri yöntemler uyarınca otomatik bilgi değişimi yapacakları düzenlenmiştir.
Türkiye, çok taraflı bir sözleşme olan ve OECD ile
Avrupa Konseyi'nin öncülüğünde hazırlanıp, birçok
ülke tarafından imzalanan “Sözleşme”yi 3 Kasım
2011 tarihinde imzalamıştır.
Sözleşme çerçevesince, Finansal Hesap Bilgilerinin
Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam
Anlaşması (Anlaşma) (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial
Account Information) 21 Nisan 2017 tarihinde imzalanmış olup, 31.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.
Türkiye, yukarıda bahsettiğimiz Anlaşma dışında,
ikili yetkili makam anlaşmaları (Bilateral Competent
Authority Agreements on Automatic Exhange of Information) da yapmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’nin
ilk otomatik bilgi değişimi, 2018 yılında Norveç ve Letonya ile başlamıştır.

Hangi finansal bilgilerimiz paylaşılacak?
Otomatik bilgi değişimi; kişilerin, yerleşik (mukimi) olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, yerleşik (mukim) olunan
ülkeye, her yıl diğer ülke vergi idarelerince, vergisel
amaçlarla kullanılmak üzere mütekabiliyet esasında
(karşılıklı) ve otomatik olarak elektronik ortamda
gönderilmesidir. Örneğin; Malta’da yerleşik bir Türk
vatandaşının Türkiye’de bulunan ve kapsama giren

Otomatik bilgi değişimi; kişilerin,
yerleşik (mukimi) olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, yerleşik
(mukim) olunan ülkeye, her yıl diğer ülke vergi idarelerince, vergisel amaçlarla kullanılmak üzere
mütekabiliyet esasında (karşılıklı)
ve otomatik olarak elektronik ortamda gönderilmesidir.
banka hesabına ilişkin bilgilerin mütekabiliyet (karşılıklılık) esasında paylaşımıdır. Türkiye’de yerleşik
bir Malta vatandaşının Malta’da sahip olduğu banka
hesabının bilgisi de Malta’dan alınacaktır. Bununla
birlikte, bazı ülkeler bilgi almadan sadece bilgi vermek istediğinden, Türkiye bu ülkelere bilgi vermeden
tek taraflı bilgi alacaktır.
Bu kapsamda; mevduat, saklama ve yatırım kuru-
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luşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki;
• Mevduat hesapları,
• Saklama hesapları,
• Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati,
• Nakdi değer sigorta sözleşmeleri,
• Düzenli ödeme sözleşmelerine ilişkin finansal bilgiler paylaşılacaktır.
Gayrimenkul ve taşıt bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir. Hesap hareketleri detayı da
bu kapsamda finansal kuruluşlardan alınmayacak ve
paylaşım konusu yapılmayacaktır.

lında bilgi paylaşımı yapılmayacak olup, sonraki yıllara ilişkin değerlendirmeyi yine Gelir İdaresi Başkanlığı yapacaktır.

Hangi ülkelerle bilgi değişimi yapılacaktır?
21.08.2020 itibarıyla Anlaşma kapsamında, 2020
yılında Türkiye’nin otomatik temelde bilgi göndermesi söz konusu olan 54 ülkenin ve karşılıklılık temelinde bilgi alması söz konusu olan 71 ülkenin
isimleri yazımızın sonunda paylaşılmıştır. Listenin
önümüzdeki yıllarda da değişiklik göstermesi, yeni
ülkelerin eklenmesi ya da çıkması söz konusu olabilecektir. Otomatik bilgi değişimi süreci zaman içerisinde Anlaşma’ya taraf tüm ülkeleri kapsayacak
şekilde ilerleyecektir. 2020 yılında paylaşılacak bilgiler, sadece 2019 yılı finansal bilgileri olup, daha
önceki yıllara ait finansal bilgilerin paylaşılması söz
konusu olmayacaktır.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İsviçre gibi ülkeler 2020 yılı bilgi değişimi uygulamasına dahil
edilmemiştir. Dolayısıyla adı geçen ülkelerde mukim
kişilere ilişkin olarak söz konusu ülkelere 2020 yı-

Türkiye’nin ilk otomatik bilgi değişimi, 2018 yılında Norveç ve Letonya ile başlamıştır. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya Türkiye’nin
(2019 yılına ait bilgilerin paylaşılacağı) 2020 yılı bilgi değişimi takvimine alınamamıştır. Otomatik bilgi
değişimi kural olarak karşılıklı şekilde, mütekabiliyet esasında yapılmaktadır. Bununla birlikte, bilgi
değişimi yapılacağı gün itibarıyla veri güvenliği noktasında OECD sekretaryası tarafından sorun tespit
edilen ülkelere bilgi gönderilmeyecektir. Bazı ülkeler
tek taraflı bilgi göndereceğinden bu ülkelere bilgi
gönderilmesi söz konusu değildir.
En son 25 Kasım 2020’de OECD tarafından yayımlanan “Otomatik Bilgi Değişimi (AEOI): Taahhütler”
Listesi’ne göre, coğrafi ve ekonomik olarak Türkiye’ye yakın ülkeler arasında yer alan Karadağ ve
Gürcistan’ın bilgi değişimi 2023 yılında başlayacak
olup, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Moldova,
Sırbistan ve Ukrayna gibi ülkeler henüz herhangi bir

Bilgi gönderilecek ülkeler
OECD’nin veri güvenliği ve gizlilik
denetiminden geçmiş ülkelerdir.
Bu denetim sonucunda uygun
görülmeyen ülkelere bilgi gönderilmeyecektir.
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taahhütte bulunmamıştır. Dolayısıyla bu ülkeler ile
Türkiye arasında ÇVÖA veya bilgi değişim anlaşmaları kapsamında talep edilmesi halinde bilgi değişimi
her zaman olabileceğini, ancak CRS kapsamında
otomatik bilgi değişiminin bir süre daha olmayacağını söyleyebiliriz.
İlgili ülkelerdeki bankalar, hukukçular ve mali müşavirler ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda ikametgâh veya çalışma izni olmaksızın banka
hesabı açmanın zorlaştığını gözlemlediğimizi ancak
imkânsız olmadığını hatırlatmak isteriz.
KKTC ise, CRS kapsamında olmaması nedeni ile
hem Türkiye hem de diğer ülkeler ile mali bilgilerin
otomatik değişimi mümkün olmadığından dikkat çekici konumunu korumaktadır.
Bilgi paylaşımı nasıl gerçekleşecektir?
Türkiye’de bulunan finansal kuruluşlar, örneğin
bankalar, tespit ettikleri hesaplara ilişkin bilgileri
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecek ve Başkanlık bu bilgileri güvenli bir
elektronik ağ üzerinden ilgili ülkelere gönderecektir.
Benzer şekilde karşılıklı olarak (mütekabiliyet esası
ile) Türkiye’nin anlaşması bulunan ülkelerde bulunan hesaplara ilişkin bilgiler söz konusu ülkelerin
vergi idareleri tarafından ülkemize gönderilecektir.
İki ülke arasında bilgi değişimi, hesabın 31 Aralık
tarihindeki durumu ile toplanan bilgilere ilişkin olarak bir sonraki yılın Eylül ayının sonuna kadar yapılabilmektedir. Kapsama giren bir ülkeye yalnızca o

FD

ülke yerleşiklerinin (mukimlerinin) bilgisi gönderilecektir. Bir finansal kuruluşun yurtdışına doğrudan
bilgi göndermesi söz konusu değildir. (Covid-19
pandemisi nedeniyle 2020 yılındaki bilgi değişimi
Eylül ayı sonundan Aralık ayı sonuna alınmıştır.)
Örneğin, Türkiye’deki XYZ bankasının Kanada’ya
doğrudan bilgi göndermesi mümkün değildir. Kapsama giren bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bankalardan alınacak ve ilgili ülkelerle
paylaşılacaktır. Aynı şekilde, Türkiye yerleşiklerinin
(Türkiye mukimi) diğer ülkelerde sahip oldukları finansal hesap bilgileri de bu ülkelerden Türkiye’ye
(Gelir İdaresi Başkanlığı) gönderilecektir.
Anlaşma kapsamında, ilgili ülkelerde yerleşik
(mukim) kişi ve kurumların yanı sıra, bu ülkelerde
yerleşik kişilerin kontrol ettikleri Türkiye’de yerleşik
olan bazı kurumların (örneğin; faiz, temettü gibi pasif gelir elde eden ya da bu amaçla varlık tutan fakat
finansal kuruluş olmayan kurumlar) bilgileri paylaşılacaktır. Bir kişi iki ülkenin mevzuatına göre aynı
zamanda iki ülkede de yerleşiklik (mukimlik) statüsü kazandıysa, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının ilgili maddesine göre çifte mukimlik sorunu
çözülmektedir.
Bildirimler için bir limit bulunuyor mu?
01/07/2017 tarihinden önce açılmış kurumlara
ait hesaplarda hesap bakiyesinin 250.000 ABD dolarını geçmemesi halinde finansal kuruluşun bu hesabı Başkanlığa bildirmesi zorunlu değildir. Bireysel
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hesaplar için ise böyle bir eşik değer söz konusu değildir. 01/07/2017 tarihinden sonra açılan hem bireysel hesaplar hem de kurum hesapları bakiyesi ne
olursa olsun bildirim kapsamındadır.

Türkiye’de bulunan finansal kuruluşlar, örneğin bankalar, tespit ettikleri hesaplara ilişkin bilgileri
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığına bildirecek ve
Başkanlık bu bilgileri güvenli bir
elektronik ağ üzerinden ilgili ülkelere gönderecektir.
Hesap hareketleri bildirim kapsamında mı? Bir
hesabın hangi gün itibarıyla bakiyesi bildirilecek?
Anlaşma kapsamındaki finansal hesapların 31
Aralık tarihindeki hesap bakiyesi ya da değeri ile bu
hesaba yıl içinde ödenen gelir (faiz, kar payı, temettü, finansal varlıkların satışından elde edilen gelirler
vb. gibi) bildirim kapsamındadır. Ancak, örneğin bir
mevduat hesabına yıl içinde yatırılan gayrimenkul
kira ödemesi, borç ödemesi gibi hesap hareketleri
otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir.
Bu bilgilerin paylaşımı çifte vergilendirmeye
yol açar mı?
Otomatik bilgi değişimine bağlı olarak çifte vergilendirme yapılmayacaktır. Elde edilen gelir, ya sade-
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ce gelirin elde edildiği ülkede (örneğin Türkiye’de)
vergilendirilecek, ya da gelirin elde edildiği ülkede
(örneğin Türkiye’de) ödenen vergi, mukim olunan
diğer ülkede ödenecek vergiden mahsup edilebilecek, yani Türkiye’de ödenen vergi ilgili ülkede ödenecek tutardan düşülebilecektir.
Gönderilen bilgilerin gizliliği nasıl sağlanacaktır?
Bilgi gönderilecek ülkeler OECD’nin veri güvenliği
ve gizlilik denetiminden geçmiş ülkelerdir. Bu denetim sonucunda uygun görülmeyen ülkelere bilgi
gönderilmeyecektir.
Kaçırılmayacak bir fırsat: Varlık Barışı
7256 sayılı Yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93’üncü madde ile yeni bir varlık barışı
düzenlemesi yapılmıştı. Söz konusu maddeye ilişkin
olarak yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)”’de
uygulamaya ilişkin usul ve esasları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Tebliğ, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda
getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin
açıklamaları da kapsamaktadır.
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, geçici
93. madde hükümleri çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler,
söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek-
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lerdir. Bildirime konu edilecek bu varlıkların bildirim
tarihinden itibaren üç ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir.
Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz
konusu varlıklar, 17/11/2020 tarihinden 30/6/2021
tarihine kadar, Tebliğ Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı
kurumlara bildirilebilecektir. Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Geçici 93. madde kapsamında bildirilen varlıklar
nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirime konu edilen varlıkların,
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde
Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da
aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi
işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile
yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
Türkiye’ye getirilmekten maksat;
a) Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya
aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi,
b) Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı
kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi
mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesidir.
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Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da
yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi durumunda,
banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.
30/6/2021 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla, yurt dışında bulunan
söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler,
varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.
Sonuç
CRS kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar otomatik bilgi değişimine başlayacağımız 71 ülkede finansal hesapları bulunan gerçek ve tüzel kişiler için
Varlık Barışı fırsatına köprüden önce son çıkış demek
hiç de yanlış bir tabir olmayacaktır. Bu doğrultuda,
Türkiye’de mukim ancak bahis konusu 71 ülkede finansal hesapları bulunan gerçek ve tüzel kişilere tavsiyemiz yurtdışında bulunan varlıklarını 30.06.2021
tarihini beklemeden 31.12.2020’ye kadar bankalara
ve/veya aracı kurumlara bildirmeleri ve Türkiye’ye
transfer etmeleridir. Türkiye’ye transfer edilen varlıkların tekrar yurtdışına çıkarılmasında herhangi bir engel olmadığını da hatırlatmak isteriz.
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine
İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının (Anlaşma) (Multilateral Competent Authority Agreement
on Automatic Exchange of Financial Account Information) yurtdışında hem kişisel yatırımları bulunan
bireysel yatırımcıları ve hem de çok uluslu Türk şirket
gruplarının hayatlarına yakın zamanda gireceğini görüyoruz. Önümüzde çok uzun bir zaman kalmadığı
dikkate alındığında, gerekli hazırlıkların yapılmasına
ve atılacak adımlara Varlık Barışı ile başlanılmasını
özellikle tavsiye ederiz.
Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi, Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması,
Varlık Barışı uygulaması ve diğer her türlü vergisel konuların sizlere etkilerini değerlendirmek üzere uzmanlarımızla sizlere yardımcı olmaya hazırız. FD
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OCTET TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ DERYA EKEMEN FİDAN

Hızlı, kolay ve güvenli ticaret
sağlayan ödeme kuruluşu: Octet
Octet’in globalde işlem hacmi 3 milyar dolar. Ortalama işlem tutarı 55 bin dolar.
Türkiye’de 2020’yi 1.2 milyar TL işlem hacmi ile kapatıyoruz. Ortalama işlem
tutarımız ise 7 bin TL.

üresel ticaret hacminin daralması ve ekonomide yaşanan sert dalgalanmalardan dolayı
bir süredir hem tedarikçiler hem de büyük
zincirler nakit akışlarını dengede tutmak için oldukça zorlanıyor. Covid-19 süreci ile daha da zorlaşan
bu durum, uzayan vadeler ve yapılamayan tahsilatlar nedeniyle tüm piyasaları etkiledi. 2019 yılının
Aralık ayında yapılan bir araştırmaya göre KOBİ’le-

K

rin sadece %51’inin pozitif nakit akışına sahip. Salgınla beraber bu oranın daha da azaldığı öngörülmekte. Octet Türkiye sayesinde KOBİ’ler hizmet
tedariklerinde ödemelerini, vadeli çek-senet olmadan daha kolay nakit akışları doğrultusunda yapabilme olanağına kavuşurken, alacaklarını ise peşin
tahsil etmenin avantajlarından yararlanabiliyor. Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan ile
Octet’in dünya ve Türkiye genelindeki faaliyetlerini,
fintech sektörünü ve Octet’in KOBİ’lere sunduğu fırsatları konuştuk.
Öncelikle, sizi tanıyabilir miyiz?
22 yılı aşkın bir süre boyunca yerli ve yabancı finans kurumlarında dış ticaret ile ticari alacak finansmanı konusunda tecrübe kazandıktan sonra 2017
yılında fintech sektörüne geçiş yaptım. Fintech sektörüne geçiş kararımda müşteri ihtiyaçları çok etkili
oldu. Firmaların birden fazla banka ile çalışmaları
ve çalıştıkları bankaların her birinden tahsilat ve
ödemeleri için ayrı ayrı çözümler üretmeleri fintech
sektörünün geleceği açısından bana ışık tuttu. Şu an
oldukça dinamik, her gün öğrenmeye ve gelişime
açık bu sektörün hızına yetişmeye çalışan bir ekip lideriyim.
65 ülkede faaliyet gösteren 100 bin müşteriye
hizmet veren Avusturalya merkezli ödeme
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fırsatları sunuyoruz.
Öte yandan Octet Portal, şirketlerin mevcut ERP
yani kurumsal kaynak planlama satış ve muhasebe
programlarına da sorunsuz şekilde ve kolayca entegre oluyor. Bu sayede Octet, 7/24 tahsilat ve ödeme
yapmaya olanak tanıyarak tüm işlemlerin tek noktadan yönetilmesiyle de büyük kolaylık sağlıyor.

KOBİ’ler, büyük işletmeler ve bayi
ağına sahip firmaların işlerini
kolaylaştıran Octet Türkiye, satıcı
için tahsilat süresini kısaltırken
alıcı için ise ödeme sürecini
uzatıyor.
kuruluşu Octet’ten ve faaliyetlerinden kısaca
bahseder misiniz?
Octet, kurumlar arası (B2B) ticarette alıcı ve satıcıya elektronik ortamda çalışan bir portal aracılığı
ile tahsilatlarını ve ödemelerini hızlı, kolay ve güvenli gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir ödeme
kuruluşudur. Ana merkezimiz Avustralya’da olup
Amerika, Avrupa ve Octet Türkiye’nin sorumluluğunda olan Türkiye ile Pakistan’ı da kapsayan MENAPT (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve
Türkiye) bölgesinde hizmet veriyoruz. KOBİ’lerin işletme sermayesi finansmanında 100 yılı aşkın bir deneyimle faaliyet gösteriyoruz. Octet, globalde 100
binin üzerinde, Türkiye pazarında farklı ölçeklerde
2 bin 400 şirkete hizmet vermektedir. BDDK lisanslı
ve TCMB’ye raporlayan Octet’in yılsonu itibarıyla işlem hacmi öngörüsü 1.2 milyar TL’dir. Octet, sunduğu tahsilat ve ödeme yöntemleri ile nakit
döngüsünün alıcılar için uzun, satıcılar için kısa olmasını sağlayan bir tedarik zinciri yönetim ve finansman portalı olarak öne çıkıyor. Octet tahsilat
ürünlerimizle, satıcılar için nakit akışını hızlandırıyor ve tahsilat riskini ortadan kaldırıyoruz. Alıcılar
için nakit akışları doğrultusunda ödemelerinin taksitlendirilmesine olanak sağlıyoruz. Octet olarak global çapta 80 bini aşkın üyeye sahibiz. Ticaretin
finansmanı konusundaki bilgi birikimi ve deneyimimizle, yerel ve global ticaret ve operasyonlarını kolaylaştırıyor, işletmelere en yüksek seviyede büyüme

Şirketinizin fintech sektörüne getirdiği yenilikler neler oldu?
Octet, on üç yıldır Asya-Pasifik Bölgesi’nde
2017’den bu yana da Türkiye’de başarılı operasyonlar yürütüyor. Türkiye’de 2017 yılından bu yana 2
bin 400 şirkete hizmet sunuyoruz. Octet Türkiye olarak, KOBİ’ler ve büyük şirketlerin hayatını kolaylaştırırken, satıcı için nakit akışını kısaltıyor alıcı için
de uzatıyoruz. Bunu ticareti iyi anlayıp tahsilata ve
ödemeye dönük yöntemleri dijital ortamda alıcı ve
satıcının kullanımına sunarken bu ürünlerin bir diğer olmazsa olmaz tarafı olan bankalar ile Octet Portal üzerinde buluşmalarını sağlıyoruz. Farklı
ürünleri aynı amaç için tek portalden sunarak firmalara verimlilik sağlıyoruz.
Sunduğumuz tüm ürünler, Octet Portal'ın yetkinlikleriyle, özellikle likiditenin az olduğu dönemlerde
firmaların nakit ihtiyaçlarını, işletme sermayelerini
esnek yönetmelerine olanak sağlıyor.
Öte yandan akıllı çözümlerimiz olan POS Barındırma Kolaylığı, Kolay Bayi Ağı Tahsilat Yöntemi, Dijital Cüzdanda Ücretsiz ve Sınırsız Kart Saklama,
Link ile Pratik Tahsilat, Excel ile Çoklu Tahsilat, Parçalı Ödeme Kolaylığı, Rahat Doküman Yönetimi ve
Otomatik Raporlama ile birçok hizmeti bir arada sunabiliyoruz.
Yurtdışı işlemler için de dünyanın önde gelen ödeme sistemleriyle entegre olarak çözüm sağlıyoruz.
Bu sayede üyelerimize yurtdışı pazarlara açılma imkanı da sunuyoruz. 65 ülkede kredi kartlarının yanı
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sıra hesaptan ödeme gibi alternatif yöntemler, esnek
ödeme çözümleri ve verimli süreç yönetimiyle tüm
firmalara iş birliklerini güçlendirme fırsatı sağlıyoruz.
Octet Türkiye halihazırda kaç banka ile entegre
olarak çalışıyor? Octet’in Türkiye’de ve globalde
ortalama işlem tutarı ne kadar?
Octet Türkiye olarak kredi kartı ile gerçekleşen
tahsilat işlemlerinde tüm kart sistemleri ile çalışıyoruz. Diğer tahsilat ve ödeme ürünlerimizde ise şu an
10 banka ile entegre olarak çalışıyor. 2021 başında
bu sayı 12 olacak. 2021 sonuna kadar bu sayıyı
16’ya çıkartmayı hedefliyoruz.
Octet’in globalde işlem hacmi 3 milyar dolar. Ortalama işlem tutarı 55 bin dolar. Türkiye’de ise
2020’yi 1.2 milyar TL işlem hacmi ile kapatıyoruz.
Türkiye’de ortalama işlem tutarımız ise 7 bin TL.

2025 yılına kadar dünyadaki ödeme kuruluşu sayısının 4200’e ulaşması ve tüm ödeme kuruluşlarının
ödeme hacminde 4 trilyon dolardan fazla işlem yapması beklenmektedir.
Octet’i rakiplerinden ayıran noktalar?
Bugün Octet, Türkiye’de şirketlere çoklu bankalı
platformunda güvenli alacak yönetimi ve tedarik
zinciri finansmanına erişim hizmeti veriyor. Çözümleri sayesinde KOBİ’ler, büyük işletmeler ve bayi ağı-
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na sahip firmaların işlerini kolaylaştıran Octet Türkiye, satıcı için tahsilat süresini kısaltırken alıcı için
ise ödeme sürecini uzatıyor. Octet platformunun ticaret yapan taraflar arasında yanlış anlamalara ve
sahtekarlığa olanak tanımayan güvenli altyapısı,
kredi sağlayan bankalar için de şeffaflık sağlıyor. Octet üyeleri de çok sayıda banka ve tahsilat aracına
güvenli ve kolay şekilde erişmenin farkını yaşıyor.
Sanal POS ürünümüz ile satıcılar tahsilatlarını ertesi gün gerçekleştirebilirken alıcılar kendi nakit
akışlarına göre kredi kartı üzerinden taksitle ödeme
imkanına kavuşabilmektedir. Böylelikle satıcılar ileri
vadede alacaklarını tahsil etme sürecine girmeden
hemen nakde kavuşmanın avantajını yaşarlar.
Bir diğer ürünümüz olan internet bankacılığı tahsilatı ile Octet Portal’da alıcılar ticari borçlarını ödemek için bir bankanın sunduğu tüm olanaklardan
7/24 faydalanabilir. Alıcılar kullandıkları bankanın
internet bankacılığı ya da mobil şubesinden girip,
ödemeler menüsü altında ticari faturaları görüp,
bunları da elektrik, su faturası ödermiş gibi kolaylıkla ödeyebilirler. Bu yöntemle ödeme yapılması
halinde, havale ve EFT gibi geleneksel ödeme yöntemlerinde oluşan yanlış IBAN numarası, eksik açıklama veya tutar bilgisi girişi gibi kullanım hataları
yaşanmaz. Böylelikle, satıcılar gelen tahsilatların
hangi müşteri ve ticari fatura için yapıldığını net şekilde görebilir.
Çoklu Bankalı DBS ürünümüz ile satıcı Octet ile
tek bir anlaşma yaparak birden çok banka ile çalışma ve tahsilatlarını güvence altına alma olanağına
kavuşur. Satıcı tahsilatlarının otomatik yapılmasını
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sağlayan güvenli ve pratik bir nakit akışı yönetimine
sahip olurken, müşterilerine de pek çok bankayla işlem yapmalarına imkân tanır. Tedarikçi finansmanı
ürünümüz ise portal kullanıcısı büyük alıcıların anlaşma yaptıkları kendi bankaları üzerinden, tedarikçilerine finansman imkanını dijital ortamda
sunmasına olanak sağlar.
Octet’in KOBİ’lere sunduğu fırsatlar nelerdir?
Covid-19 süreci KOBİ’lerin nakit akışını nasıl etkiledi, gözlemleriniz nelerdir?
2019 yılının Aralık ayında yapılan bir araştırma
KOBİ’lerin sadece %51’inin pozitif nakit akışına sahip olduğunu gösteriyor. Salgınla beraber bu oranın
daha da azaldığı öngörülmekte. Bu şartlarda işletmelerin, ne zaman ne kadar tahsilat yapacaklarını
bilememeleri esas faaliyet alanlarına odaklanmalarını da engelliyor. Alış ve satışlarında Octet platformunu kullanan işletmeler için bu tür sorunlar söz
konusu olmuyor. Çünkü Octet platformu, işletmelere
tahsilat kolaylığı ve güvencesi sunuyor. Octet’in dijital platformu, tedarik zinciri yönetimini ve finansmanını kolaylaştırarak, çek ve senet gibi tahsilat
riskinin yüksek olduğu araçlar olmaksızın, işletmelerin ödeme ve tahsilat işlemlerini güvenli bir ortamda sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapabilmelerine
olanak sağlıyor.
BDDK’dan kendi alanında lisans alan ilk kuruluşlardan biri olan Octet Türkiye sayesinde KOBİ’ler
hizmet tedariklerinde ödemelerini, vadeli çek-senet
olmadan daha kolay nakit akışları doğrultusunda yapabilme olanağına kavuşurken, alacaklarını ise peşin
tahsil etmenin avantajlarından yararlanabiliyor.
Octet platformunda, satıcı peşin tahsilat yapmanın
maliyetine kendisi katlanabileceği gibi satıcıya herhangi bir maliyet yüklenmeden, alıcı kullandığı taksit kadar hizmet bedeli ödeyebilmektedir. Octet
ticaret platformu üzerinden alım yapan KOBİ’ler, tedarikçisine kredi kartı ile 12 aya varan taksitlerle
ödeme, tedarikçi işletmeler ise fatura bedelini vadesinde nakit olarak tahsil edebilme imkanına sahip
oluyor.
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sunuz? Bundan sonraki süreçte fintech ekosistemi nasıl ilerleyecek?
Dijitalleşme, bankaların işletmelere daha etkili ve
verimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı oluyor ve
yeni araçlarla gelişmekte olan ülkelerde finansal
kapsayıcılığı artırmada da önemli rol oynuyor.
Covid-19 ile ticaretin paraya el değmeden gerçekleşme oranı ve hızı arttı. Birçok ürünün satış hacminde %300’ü geçen büyümeler oldu. E-ticaret,
Covid-19 salgınının baş göstermesiyle beraber yepyeni bir seviyeye ulaştı. Bu doğrultuda, ödeme kuruluşlarına firmalardan olan talepler de artış
gösterdi.
Önümüzdeki beş yıl içinde, yani 2025 yılına kadar
dünyadaki ödeme kuruluşu sayısının 4200’e ulaşması ve tüm ödeme kuruluşlarının ödeme hacminde 4
trilyon dolardan fazla işlem yapması beklenmektedir. Sektörün 2019 - 2025 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranının %28 olması öngörülmektedir.
Infinicept kaynaklarına göre, belirtilen işlem hacmi
karşısında dünyada 15 milyar USD işlem geliri yaratması da öngörülmektedir.
Octet’in 2021 yılı için hedefleri nelerdir?
Gelecekte bankacılık işlemlerinin ticaretin tarafı
olan ve satıcıyı bankalarla aynı ortamda bir araya
getiren fintech şirketleri üzerinden yönetileceğini
öngörüyoruz. Octet olarak bu süreçte müşteri ve pazar ihtiyaçlarını analiz edip ihtiyaçlar doğrultusunda
yeni ürünler geliştiriyoruz. Buna 2021 yılında da devam edeceğiz. Aynı zamanda müşteri sayımızı artırarak 4,5 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşmayı
hedefliyoruz. FD

Tedarikçi finansmanının Türkiye’de ve dünyada
geldiği nokta için neler söylersiniz? Covid-19’un
fintech sektörüne etkisini nasıl değerlendiriyor-
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Her üç-dört yılda bir değişmek
zorundayız, geçmişteki başarılarımıza
sığınarak hayatta kalamayız
“Hedef pazarımızı tanımlayalım, rakiplerimizin kimler olduğunu iyi anlayalım; esas
rakiplerimizin diğer bankalardan ziyade platform işletmecilerinin olacağını bilelim,
doğru teknolojiyi seçip-kullanalım, kantitatif filtrelerimizi iyi belirleyelim ve böylece
süratle değişerek oyunu kazanalım. Bunları doğru yaparsak, büyürüz.”

kim 2020’de emekliye ayrılan HDFC Bank’ın tepe yöneticisi
Aditya Puri’nin (A. Puri) arkasında bırakmış olduğu büyük bir
başarı hikayesini anlatacağım. Hindistan’ın en değerli bankasının, kuruluşundan itibaren 26 yıl boyunca CEO’luk görevini yürütmüş
olan A.Puri’nin başarısı şu somut verilere dayanıyor:
Günümüzden iki ay önce, emekliye ayrıldığı tarih itibariyle HDFC
Bankası Hindistan’ın en yüksek pazar değerine sahip mali kuruluşu olduğu gibi dünyanın en değerli bankaları arasında onuncu sırada yeralmıştı. Mart 2020 sonu itibariyle tamamlanmış olan 2020 mali yılında
HDFC Bankası’nın gelirleri %20 oranında armıştır. Özkaynak getirisi
%17 oranında gerçekleşmişti; bu oran dünya bankacılık sektörünün ortalamasının oldukça üzerindeydi. Economist’in yapmış olduğu bir analizde, görev süreleri esas alınarak, yatırımcısına kazandırdığı getiriye
(total shareholder returns) göre sıralanmış olan banka CEO’ları arasında A. Puri, %16,000+ getiri oranı ile birinci sırada yer aldı.

E

Stratejik Liderlik
Danışmanı ve Koçu
osman@osmanerk.com

HDFC’nin başarısı şu sekiz sütun üzerinde yükselmiştir:
1) A. Puri’nin yönetim tutumu: Berrak bir vizyonla çalışanlarını hareket geçirmek, çalışma arkadaşlarını şaşırtacak seviyede önemli detaylar üzerinde durmak, çok açık sözlü olmak, yetenekleri kollamak ve
yetenek havuzunu büyütmek. Her zaman büyük resme bakarak, detayların, karmaşıklığın içinde kaybolmamak. Banka, geliştirmiş olduğu
sosyal sorumluluk projeleri ile 11.1 milyon ailenin yoksulluktan kurtulmasına ve 78 milyon vatandaşının hayatında fark yaratma başarısına
ulaşmıştır.
2) Strateji formülasyonu: A. Puri, pazar analizinde, yerli bankaların
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geniş dağıtım ağlarına, yüksek fonlama kabiliyetlerine, marka gücüne sahip olmaları ile beraber ürünhizmet sunumu açısından yetersiz oldukları, öte
yandan yabancı bankaların, dağıtım ağlarında ve
fonlamada yetersiz olmaları ile birlikte proses yönetiminde ve ürün-hizmet sunumunda başarılı oldukları tespitlerini yapmıştı. Bu bulgudan hareketle,
HDFC Bankası’nın alacağı pozisyonu şöyle tanımlamıştı: (i) geniş dağıtım ağına sahip olmak ve proses
yönetimi ile birlikte ürün-hizmet tasarımında-sunumunda farklılık yaratacak uzmanlık seviyesine ulaşmak, (ii) mobil telefon devriminin başlangıcı ile yeni
ve doğru teknolojilerden yararlanmak.
Bu hedeften hareket ederek HDFC Bankası, geniş
bir şube ağı oluşturma çabasına koyuldu; halihazırda yarısı büyük şehirlerin dışında olmak üzere
5400+ şubesi bulunmaktadır. Müşterilere elektronik/dijital kanallardan hizmet sunma konusunda
gayretle çalışılmakla beraber Hindistan’ın kültürel
yapısından hareketle, müşterilere şube ağı üzerinden hizmet sunma öncelikli bir konu olarak ele alınmaktadır.
Hindistan’ın bankacılık penetrasyonu açısından
düşük olduğu düşüncesinden (%35-40) ve büyüyengelişen bir ekonomiye sahip olması gerçeğinden ha-
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reketle pazar tanımını Hindistan ile sınırlandırıldı.
Borç seviyeleri yüksek kurumsal müşterilerden
uzak duran banka küçük, orta ölçekteki ticari işletmelere, microfinansa, bireysel bankacılığa yoğunlaştı. Bankanın fonlamasında en çok ağırlık mevduata
verildi.
3) Müşteri odaklılık: A. Puri müşteri konusunda
şunları söylüyor: “Şunu idrak etmeliyiz, ne söylersek
ve dinlersek bilmeliyiz ki nihayetinde birarada bulunmamızın amacı müşteriye hizmettir. Her ne yapıyorsak, hepbirlikte uzmanlıklarımızı birleştirerek,
müşteri nezdinde fark yaratacak bir ürün-hizmete
hayat kazandırmaktır.”
4) Teknolojiyi bakış açısı: HDFC Bankası yeni
teknoloji kullanımı konusunda öncülük rölünü üstlenmedi ancak hızlı bir takipçi oldu. A. Puri’nin açıklamaları şöyle: “Değer yaratmak için teknolojiyi
kullanmak zorundayız. Yenilikleri-trendleri iyi anlamak amacıyla yıllar önce Silicon Valley’i ziyarete gittim. Kısaca şunları dinledim: ’Bankaları, ‘sevice
provider’ olarak kullanarak müşterilerimize ürünlerimizi sunmak istiyoruz. Yani dedikleri şu: internet
ve bankalardan, diğer imkanlardan yararlanarak,
müşterilere daha iyi, kolay ürünler sunmak. Seyahat
dönüşü arkadaşlarımla toplandık; şunları söyledim:
‘Biz kendi işimizi iyi biliyoruz. Internet, ‘connectivity’, bulut teknolojisi vs. kimsenin tekelinde değil.”
Biz, niçin kendi kendimizi geçersiz (disrupt) kılmıyoruz; kahvaltımızı niçin başkaları ile paylaşalım?’ diye sordum.

Economist’in yapmış olduğu bir
analizde, görev süreleri esas alınarak, yatırımcısına kazandırdığı getiriye (total shareholder returns)
göre sıralanmış olan banka
CEO’ları arasında A. Puri,
%16,000+ getiri oranı ile birinci
sırada yer aldı.
İki ay gibi bir zaman içinde neleri değiştirmemiz
gerektiği konusunda detayları irdeledik; kredi müracaatını aldıktan saniyeler içerisinde kredi tutarını
müşterinin hesabına alacak yazabileceğimizi anla-
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dık. Kredi kartı kabul eden işyerlerine de çok daha
uygun hizmetler verebileceğimizi de idrak ettik. Daha sonraki dönemlerde küçük-orta büyüklükteki işletmelere kısa vadeli kredi tahsisi konusundaki
kararları yapay zeka ve digital risk kabul modellerimize göre vermeye başladık.
Dijital ve analytics uygulamalarımız, yeni ortaklıklar ve ekosistem oluşturma fırsatlarını beraberinde getirdi. Günümüzde 200 civarında startup ile
işbirliği halindeyiz. Bizim gibi iyi bankaların önemsediği konu ürün-hizmetlerin dijital teknoloji ile sunulabilirliliğidir. Müşterimizin bize dokunduğu her
noktada pazarlama faaliyetimizin aktive olması gerekiyor. Bunun için anında ‘analaytics’ kabiliyetimizin harekete geçmesini istiyoruz; yapılandırılmamış
ve formatlandırılmamış verilerin analizini çok süratle yapıyor olmamız gerekiyor. Çare yapay zekadır.
Teknolojiyi çok iyi anlamamız ve teknolojinin nihai
ürün-hizmete yapacağı katkıyı da biliyor olmamız
gerekiyor.
5) Kredilendirme-risk yönetim standartlarının
yüksek ve katı tutulması: HDFC Bankası’nın takipteki alacaklar rasyosu Mart 2020 itibariyle %1.3 oranında iken Hindistan’nın diğer iki büyük özel
bankasının (Kotak Mahindra, ICICI) rasyoları sırasıyla %2.3 ve %6 idi. A. Puri yapmış olduğu bir mülakatta şunları söylemiştir: “Bankayı macaraya
sürüklememe konusunda arkadaşlarımla mutabık
kaldık. İlk başta, tahsili geçikmiş alacak sorunu ya-
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şanmayacağımız inancı ile kurumsal banka olarak
AAA derecesindeki kurumsal müşterilere yöneldik.
Kendi risk kabul modellerimizi geliştirdik. Ancak,
mutlu olabileceğimiz marjları elde etmekte sıkıntı
çektik. Çok yıllar teminatsız tüketici kredilerinden,
kredi kart işlemlerinden, proje finansmanından uzak
durduk. Halbuki, rakiplerimiz bu alanlara oldukça
agresif bir tutumla yöneliyorlardı. Bu işler, risk kabul
modellerimize uymuyordu. Her bir müşteri segmenti
için risk kabul modellerimizi kurmayı ve revize etmeyi sürdürerek operasyonel masraflarımızın, olası
geçikmiş alacaklarımızın ve öngördüğümüz sermaye
getirisinin karşılığını elde edebilmeyi amaclıyorduk.
Yeni kredi ürünleri geliştirmekte yavaş ilerledik; önce pilot çalışmamızı yapıyorduk. Deniyorduk. Hatalar ortaya çıktığında vazgeçiyorduk. Deneyimlerimiz
sonucunda, ürünün doğru çalışacağına kanaat ediniyorsak, çok süratli bir şekilde, büyük ölçekleri hedefliyerek pazara giriyorduk. Bu yaklaşım, yeni
ürünlerle (ör. tüketici kredileri, kredi kartları) ilgili
çalışmalarımızı rahatlattı ve iş hacımlarımızı süratle
geliştirme konusunda bizlere yardımcı oldu.”
6) Yetenek yönetimi: Bankanın kuruluşunda A.
Puri, Bank of Amerika, Citibank, UBS, Merill Lynch
gibi itibarlı kurumlardan ve yerel düzenleyici-denetleyici kurumlardan üst yönetim takımlarına yöneticilerin katılmasını ikna gücüyle sağladı. A. Puri
müstakbel çalışma arkadaşlarını seçerken üç kriter
üzerinde durdu: (i) ortaya koyduğu vizyona ve ön-

LİDERLİK-GÖRÜŞ
görülerine inanmaları, (ii) kendilerine inanmaları ve
(iii) sektörün-pazarın güvenine layık olmaları. A.
Puri, yakın geçmişteki bir mülakatında bankanın kuruluş aşamasında ve sonraki yıllarda benimsediği bir
prensibini şöyle aktarıyor: “Her arkadaşımız birikimiyle, kişilik özellikleri ile aramıza katılmıştır, katılmaktadır. Hepimizin seviye seviye egosu vardır.
Ancak, HDFC’ de herbirimiz ‘eşitler arasında birinci’
olduğumuzun bilinçini edindik, ediniyoruz. Herkes
birbirini dinlemelidir ve rahatlıkla-korkmadan fikrini-karşı fikrini söylemelidir. Biz, super yıldızlardan
değil, egosuna kurban gitmeyen yıldızlardan oluşan
büyük bir takımdaş ordusuyuz.”
7) Çeviklik ve dinamik örgüt mimarisi: A. Puri’nin ifadesiyle, “Pazar bizim çevik ve dinamik olmamızı zorunlu kılıyor. Kurum olarak, çalışanlar
olarak üç-dört yılda bir ciddi bir değişim sürecinden
geçmek zorundayız, geçmişteki başarılarımıza sığınarak hayatta kalamayız. Yeni iş modellerini, yeni
ürünleri test etme sürecinde pek çok hatalar yapıyoruz, ancak hatalarımız küçük oluyor. Yeni fikirlerimizi test ederken, bu girişimlerimizle ilgili olarak
başabaş (breakeven) noktalarını/zamanlamasını da
keşfetme fırsatını elde ediyoruz. Bu deneme sürecinde, iş modellerimizi transformasyona tabi tutacak
cazibede bir keşifte bulunduğumuzda, yatırımcılara
dönük bir bildirimde bulunuyoruz. ‘İşte 18 aylık projeksiyonumuz, falanca tarihte şöyle bir pozisyona
ulaşmış olacağız’ diyoruz. Üzerinde durduğumuz anlayış şudur: Hedef pazarımızı tanımlayalım, rakiple-
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rimizin kimler olduğunu iyi anlayalım; esas rakiplerimizin diğer bankalardan ziyade platform işletmecilerinin olacağını bilelim, doğru teknolojiyi
seçip-kullanalım, kantitatif filtrelerimizi iyi belirleyelim ve böylece süratle değişerek oyunu kazanalım.
Bunları doğru yaparsak, büyürüz. Bu tutumla, sermaye getiri oranı %16-18 den aşağı olmamalı. Operasyonel masraflar/gelir oranı %35’i aşmamalı.
Geçikmiş alacaklar/toplam krediler rasyosu %1.4’ün
altında olmalı.”
8) Değişim liderliği ve yönetimi: A.Puri görüşlerini şöyle anlatıyor: “ İnsanın aydınlanmış şekilde
kendi çıkarını anlaması çok önemli. Sözkonusu değişimin ne işe yarayacağını iyi anlatmamız lazım.
Değişimin insanlar üzerindeki etkisi ne olacak? İnsanlar söz konusu değişimden ne kazanacaklar? Süreçler nasıl etkilenecek? Bu yıl Covid-19 nedeniyle
ortaya çıkan belirsizlik ortamında arakadaşlarımıza
şunu söyledik: ’Hiç kimse işini kaybetmeyecek.
Ödüllendirme mekanizmamıza göre arkadaşlarımız
ikramiyelerini alacaktır.’ Bu güven verici açıklamamız, 120.000 çalışanımız için önemli bir motivasyon
oluşturdu. Çalışanlarımızı yetkilendirmemiz (empower) sonuç odaklı çalışmaları için çok önemli. Her
çalışanımız, müşteriye dokunduğu anda markamızın
değerini aktarabilmeli. ‘Eşitler arasında birici’ ilkemize göre işini en iyi yapan ona göre farklı ödüllendirilmektedir.”
A. Puri’nin başarı hikayesinden kendinize nasıl bir
ev ödevi çıkartırsınız acaba? FD

Aloparca.com Kurucusu
Ebru Özülkü

Türkİye'nİn en büyük oTo yedek parça markeTİ

aloparca.com
2013 yılında internet üzerinden satışlara başlayan aloparca, 500 bin adet anlık stoğu ile
kısa sürede liderliği ele almıştır. Aylık 20 bine yakın telefon alarak, 24 saatte kargo avantajı
ile "end to end" servis olarak çalışmakta olan aloparca liderliğini koruyarak farklı projeleri
ile tüketiciyi buluşturma vizyonuna sahiptir.

rkek işi olarak görülen sektörde başarılı bir girişime imza atan aloparca.com kurucusu Ebru
Özülkü, 2013 yılında aloparca’yı kurarken “Bir
kadının ‘mekanik malzeme, aydınlatma veya kaportadan’ anlaması hayal edilemiyordu” diyor. Türkiye’de örneği olmayan bu işi kurma hayaliyle etrafında olumsuz
eleştiriler yapan negatif kişileri uzaklaştırıp, çizdiği yolda emin adımlarla yürüyen Özülkü, 2015 yılında henüz
daha 2 yıllık bir girişimken Altın Örümcek Web Ödülleri'nde 'yılın en iyi e-ticaret sitesi' ödülünü aldı. Ebru
Özülkü ile aloparca.com’un kuruluş sürecini, bu süreçte
karşılaştıklarını, yedek parça sektörünü ve geleceğin girişimcilerine tavsiyelerini konuştuk.

E

Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
2001 yılında MBA için Avusturalya Victoria Üniversitesi’ne gittim. Avusturalya’da reklam ve pazarlama alanında çalıştım. İstanbul’a döndükten sonra birçok
uluslararası şirkette çeşitli üst düzey görevlerde yer aldım, aynı zamanda doktora eğitimi için Yeditepe Üniversitesi’ne devam ettim. Aklımda her zaman bir
internet girişimi vardı.

'Erkek işi' olarak görülen oto yedek parça işini bir kadın girişimci olarak internet üzerinden yapma fikrinden
asla vazgeçmemiştim. 5 yıl gibi kısa bir sürede aloparca’nın 4 farklı versiyonunu tüketici ile buluşturmuştum.
2013 yılında internet üzerinden satışlara başlayan aloparca kısa sürede liderliği ele almış ve 500 bin adet anlık
stoğu ile Türkiye'nin en büyük oto yedek parça marketi
unvanına sahip konumdadır. Aylık 20 bine yakın telefon
alarak, 24 saatte kargo avantajı ile “end to end” servis
olarak çalışmakta olan aloparca liderliğini koruyarak
farklı projeleri ile tüketiciyi buluşturma vizyonuna sahiptir.
Üç kuşaktır yedek parça sektöründe hizmet veren
bir aileden geliyorsunuz. Erkek egemenliğinin hakim
olduğu yedek parça sektöründeki hikayenizi ve bu
süreçte yaşadığınız zorlukları dinlemek isteriz.
Fikir tamamen bana ait. Geleneksel bir aileden geldiğim için etrafımda bu konuyu danışabileceğim ve akıl
alabileceğim kimse yoktu. Ailemde annem manevi olarak her zaman yanımda oldu. Ailem her ne kadar bu sektörde olsa da, bir bayan olarak sektörde çalışmak
istemem onlar için alışılagelmiş bir durum değildi. Bu
öyle bir iş ki sektörde neredeyse ilk olabilecek bir yeniliği
yapıyorsunuz ve öncelikle insanların bunu algılaması ve
olabilirliğine inanması gerekiyordu. Dolayısıyla bu işe girişirken yalnız olduğumu ve çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Bu girişimin başarıya ulaşması için çok fazla
emek harcadım. Birçok zevk aldığım şeyden fedakarlık
yapmak zorunda kaldım. Hedeflediğim şey; hem Türkiye’de örneği olmayan farklı bir iş hem de tamamen erkek
egemen sektörün hakim olduğu bir alandı. Ben sadece

bir zorlukla baş etmeye çalışmadım. Sınırları yıkmak için
her şeyle aynı anda mücadele edip sabır gösterip çok çalışmam gerekti. Negatif insanları hayatımdan uzaklaştırdım. Gereksiz konuşmalardan uzak durdum. Hayallerimi
sabote eden kimseyle görüşmedim. Sahip olduğum her
anın kıymetini bilmeye çalıştım. Kendi inandığım şeylerde
başarılı olmak ve bir yol çizebilmek için gereken bazı insanlardan vazgeçmek zorunda kaldım. Kimseye bağlı olmadan yaşamayı öğrendim. Günün sonunda kimse sizi
kurtarmaya gelmiyor. Bir girişimcinin daima kendini toplayıp yoluna devam etmesi gerekiyor. Bugün geldiğim noktada geriye dönüp baktığımda kendimi sürekli bir ipin
üzerinde dengeyi kurmaya çalışan birisi gibi hissediyorum.
Eğer rahatlık arıyorsanız asla girişimci olmamalısınız.
Ailenizden ve çevrenizden gelen tepkiler neydi?
2013 yılında www.aloparca.com‘u ilk kurduğumuzda
bu işte bariyerler çok fazlaydı, kimse bu işin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordu. Çok büyük zorluklarla karşılaştık. Bir kadının ‘mekanik malzeme, aydınlatma veya
kaportadan’ anlaması hayal edilemiyordu. Bu başarıyı tek
başıma yakalamadım, çok iyi bir ekibim var. Aynı kişilerle
uzun yıllardır çalışıyorum, bunun büyük avantajı var. 6
yıldır aynı kişilerle çalıştığım için bu kişilerin teknik yeterlilikleri ve konularında uzmanlıkları çok gelişti, bu sayede ekibimle birlikte başarıyı yakaladık. Ekibim arkamda
duran kocaman bir aile, ekibimle çok çalıştık ve
amacımıza ulaştık. Babam vefat etmeden önce
başardığımı gördü ve benimle gurur duydu.
Ben ona cinsiyetten bağımsız bir şeylerin başarabileceğini göstermiştim. O da inanç ve çalışma ile yapılamayacak hiçbir şey olmadığıydı.
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Yedek parçanın e-ticareti fikri nasıl doğdu?
Türkiye’de ve dünyada gelişen, değişen birçok alandan bir tanesi de tabii ki yedek parça sektörü. Teknolojinin gelişimi ile birlikte rekabeti destekleyen ve araç
kullanıcıların doğru fiyata internetten ulaşmasını sağlayan platformlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de denemelerine başlanmıştı, bu bağlamda hem profesyonel iş tecrübesi ve hem de yedek parçacı bir aileden gelmem vesilesiyle kazanmış her iki tecrübeyi
birleştirerek tüm Türkiye’ye hizmet sunmayı amaç edinen, doğru iş modeli ile müşteri memnuniyeti odaklı
bir oto yedek parça web portalını ilk 2014 yılında yayınladık.
Aloparca.com’un ürün yelpazesinin genişliği nedir? Hem tüketiciye hem de size sunduğu kolaylıklar nelerdir?
Temel hedefimizi araç sahibi kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik belirledik ve bu program doğrultusunda
her alanda web sitemizi yeniliyor, her geçen gün eklemeler yapıyoruz. Önceliğimiz araçların bakım ve onarımlarında büyük yer teşkil eden yedek parça oldu ve
bugün 500.000 üzerine online stok ile bakım parçalarından hasar parçalarına 48 araç markasında satış yapıyoruz yine bu hedeften şaşmadan müşterilerimizin
diğer araç giderlerine yönelik farklı çalışmalarımız
mevcut.
Müşterilerimizin araçlarına ait doğru parçaya ulaşmaları adına konusunda uzman personelimiz ile online
ve webten destek sunuyoruz. İlgili hizmeti doğru adresten aldığına inanan müşterilerimizin farklı mecralarda geri dönüşleri bizleri ayrıca memnun etmektedir.
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Aloparca.com’un yurtdışına açılma ve e-ihracat
sitesine dönüşme fikri var mı?
Aloparca sürekli teknolojiye yatırım yapan bir firma.
Biz her zaman şirketimize teknolojik yatırım yapmaya
devam ediyoruz. Günümüz teknolojisi ile tüm yazılımlar çok farklı yazılım dili ile oluşturulsa da farklı ülke
formatlarına dönüştürülme oranları yüksek, bizlerde
bu bağlamda web sitemizi farklı ülke yapılarına kısa
sürede dönüştürülebilir oluşturduk. Öncelikli hedefimiz Türkiye’de yapmayı planladığımız araç sahiplerine
yönelik farklı hizmet branşları ve daha sonrasında hedeflerimiz arasında e-ihracat, farklı ülkelerde de platformumuzun kullanılması bu bağlamda bir markada
henüz tescillettik. Tüm dünyaya kendi markamızla
ürünlerimizi satacağız. Türkiye’nin yedek parçadaki
gücünü tüm dünyaya kendi markamızla bir kez daha
göstermiş olacağız.
Türkiye’deki yedek parça endüstrisi ne durumda?
Pandemi sürecinin yedek parça sektörüne etkisi ne
oldu?
Ülkemiz insanın ilk hedefinin “bir araç sahibi olmak”
ve aracına vakit ayırmak olduğunun farkındayız bu nedenle ülkemizde farklı alanlarda yaşanan ekonomik
gelgitlerin yedek parça sektöründe çok derin hissedilmediğini söyleyebiliriz. Hem kur artışı hem de pandemi sürecinin başlaması toplu taşıma sektörünü çok
olumsuz etkilese de bireysel araç kullanımı tetikledi.
Bu nedenle 2020 yılında satılan araç adetlerine bakıldığında bu etkiyi hissetmek mümkün lakin geçtiğimiz
yıla oranla belirli bir oranda düşüş tüm sektörlerde olduğu gibi birçok firmanın satışlarını etkiledi.

KADIN GİRİŞİMCİ ÖYKÜLERİ
2021 yılı için aloparca.com’un hedefleri nelerdir?
Bir e-ticaret sitesi kurmak ve dijitalde bir iş yapmak
gerçekten çok zor ve uzun bir süreç. Yazılım kısmı bizi
en çok zorlayan kısım oldu. Ancak ilk günden beri teknolojiye sürekli yatırım yapan bir anlayışımız oldu. Sitemiz çok yeni olmasına karşın 2015 yılında Altın
Örümcek Web Ödülleri'nde 'yılın en iyi e-ticaret sitesi'
ödülünü aldık. Son teknolojiler ile her gün kendimizi
yeniliyor ve geliştiriyoruz. Yakında B2B toptan alım satım platformu açıyoruz. 2021 yılı içerisinde müşterilerimizin yedek parça dışında ihtiyaçlarını kendimize
hedef olarak belirledik ve ayrıca kurumsal ayrıcalıklı
üyelik üzerine de çalışmalarımız mevcut. Sadece B2C
alanında değil B2B’ye de adım atıyoruz. Ayrıca yeni
ürünlerimizi çıkartıyoruz. Artık aloparca sadece online
da ürünleri müşterisiyle buluşturan bir site olmayacak
aynı zamanda ürünleriyle piyasada olacak. Bu yıl ilk
çeyreğinde belirlediğimiz bu projeleri hayata geçirmek
istiyoruz.
Kadın girişimcilere verebileceğiniz tavsiyeler
nelerdir?
İnançlarınız korkularınızdan daima yüksek olsun.
Hayatınızı yükseltmeyen, size iyi gelmeyen fikir ve eylemlerden uzak durun. Tavsiyem mutlaka profesyonel
hayatta bir süre çalışmaları. Türkiye’de girişimlerin
sürdürülebilir olamamasının en önemli nedenlerinden
biri genç girişimcilerin hemen bir yatırımcı finansmanı
bulup, para kazanmayı beklemesi oluyor. Böyle örnek-

Fd

ler elbette var ama bu tarz girişimlerin bir süre sonra da
yok olduğunu görüyoruz. Özellikle dijitalde olan bir girişim için ilk aşamalarda para kazanmayı beklemek hayal kırıklığı yaratabilir. Yenilmemek ve sabırlı olmak çok
önemli. Bir de 35 yaşından sonra girişimci olmuş bir insan olarak fark ettiğim ve bence çok önemli olan bir husus var. Girişimci olmadan önce mutlaka iş deneyimi ve
tecrübesi kazanmış olmak gerekiyor. Genç girişimciler
çalışan olmadan patron oldukları için çalışanları veya iş
disiplini konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Empati kurmakta güçlük çekebiliyorlar. Tavsiyem mutlaka profesyonel hayatta bir süre çalışmaları. Çünkü aksiyon
almadan potansiyelin hiçbir şey ifade etmiyor. Bu da birçok kez tecrübe ile elde edilen bir deneyim. Fd
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Faik Sönmez
Yönetim Kurulu Başkanı

Mete
Sönmez

“Her dönem klasik olabilecek
giysilerimizde 'şıklık', 'sadelik',
'detaya gösterilen özen', özetle
'kalite' anlayışını ön planda
tutuyoruz. Faik Sönmez ile her
zaman şıksınız”

İŞ MODASI
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950 yılından günümüze 70 yıllık geçmişi olan
Faik Sönmez, aynı kalitede devam ederken
günümüzün
gerektiği
yenilikleri
de
markasında barındırıyor. Pandemi döneminde, müşterilerine yeni bir deneyim yaşatarak internet sitesi
ile entegre “Görüntülü Satış” projesini hayata geçiren Faik Sönmez, omnichannel stratejini de markaya entegre etmiş durumda. Yeni normal ile birlikte
modanın da kendini güncellediğini belirten Faik
Sönmez Yönetim Kurulu Başkanı Mete Sönmez,
“hızlı tüketimin yerini sürdürülebilir moda aldı” diyor ve örme takımları, doğal elyaftan gömlekleri bu
sene sık sık göreceğimizi ifade ediyor.

1

Faik Sönmez markasının 70 yıllık bir geçmişi
var. Markanın kuruluş hikayesini sizden dinlemek isteriz.
1950 yılında sipariş üzerine çalışmaya başlayan
Faik Sönmez, kısa sürede İstanbul'un en aranılan
kadın terzisi oluyor ve ısmarlama dikişten gelen

prova ve kalıp bilgisini 1972 yılında aynı titizlikle
konfeksiyona aktarıyor. 20 seneyi aşkın prova tecrübesiyle Türk kadınının ölçülerine uygun kalıplar
hazırlayarak; kişiye özel tasarlanmış kadar rahat
giysileri, özenli dikişi, kaliteli kumaşları, ulaşılabilir
fiyat anlayışı ile sunuyor. Faik Sönmez'de değişim
70 yıldır devam etse de, kalite anlayışımız hep aynı.
Her dönem klasik olabilecek giysilerimizde 'şıklık', 'sadelik', 'detaya gösterilen özen', özetle 'kalite'
anlayışını ön planda tutuyoruz. Beden ölçülerinden
bağımsız olarak tüm kadınların modayı kendilerine
uyarlayıp, içinde kendilerini mutlu ve 'trendy' hissedebilecekleri, günün çizgilerini taşıyan tasarımlar
yapıyoruz.
Mağazalaşma ve markalaşma süreciniz nasıl
ilerledi?
İlk mağazamız 1983 yılında Nişantaşı’nda bugün
de hizmet verdiğimiz mağazamızda başladı. Sonraki yıllarda sektörün mağazalaşma süreci ve avmlerin açılması ile bugün 37 mağaza ile ve son 8 yıldır
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İŞ MODASI

da hem Türkiye ve hem de tüm dünyaya internet
mağazacılığımız ile ulaşmaktayız.
Faik Sönmez’in global pazardaki planları nelerdir?
Önümüzdeki dönemde MENA bölgesi ağırlıklı olmak üzere potansiyel olarak gördüğümüz ülkelerde
işbirliği yaparak markamızı büyütmeyi amaçlıyoruz. Pandemi süreci sonrasında projelerimiz kaldığı
yerden devam edecek.
Koleksiyon tasarımlarınızda dikkat ettiğiniz,
referans aldığınız noktalar nelerdir?
Moda ile fonksiyonu en iyi şekilde harmanlamaya
çalışıyoruz. Müşterilerimize en trendy parçaları sunarken kumaş, dikiş kalitesine çok önem veriyor ve
kalıplarımızın rahat olmasına özen gösteriyoruz.
Dijitalleşme sürecinde e-ticaret markalar açısından önemli bir kilit noktası. E-ticaret çalış-
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malarınızdan ve satışlarınıza etkisinden bahseder misiniz?
2012 yılından beri internet sitemizden, ücretsiz
kargo, ücretsiz iade, mağazadan teslim ve değişim,
güvenli alışveriş ve taksitli ödeme hizmetiyle Türkiye ve dünyanın her noktasına ürün satışı gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde, değişen müşteri
ve alışveriş alışkanlıkları sonucu e-ticaret hacmimizde önemli oranda artış oldu. Pandemimin de etkisiyle sektörde e-ticaret’in toplam perakende
ticaret içindeki payı %5 seviyelerinden, %20 seviyelerine yükseldi. Bu süreçte, müşterilerimizin
alışveriş deneyimlerini gözeterek sitemizde yeni
uygulamalar hayata geçirdik ve tedarik ve lojistik
süreçlerimizde iyileştirmeler yaptık. Sitemizde bulunan ödüllü video uygulamamız ve Kombini Satın
Al uygulamamız ile müşterilerimize iyi bir alışveriş
deneyimi yaşatmaya çalışıyoruz. Bu hizmetlerimize
ilave olarak Omnichannel uygulamalarımızın duyurularını daha güçlü şekilde yapmaya başladık.
Son olarak pandemi döneminde, müşterilerimize
bulundukları yerden alışveriş deneyimi sunacak,
internet sitemizle entegre “Görüntülü Satış” isimli
yepyeni bir projemizi devreye aldık. Tüm bu uygulamalar ile internet sitemizde ve buna bağlı olarak
fiziksel mağazalarımızda, omnichannel stratejisi ile
müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak istiyoruz.
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İyi bir iş gardırobunda olmazsa olmazlar nelerdir?
Kombini kolay siyah, lacivert, gri gibi koyu renkli, rahat, zamansız pantolonlar ve etekler, basic
koton gömlekler, sezon trendlerine uygun desenli
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bluzlar, zamansız siyah bir elbise ve rahat bir ceket
ile hem trendy hem kolay kombinlenebilir hem de
zamansız bir dolaba sahip olabilirsiniz. Tabii ki bu
temel parçaları sezonun trendlerine uygun renkler
ve birkaç anahtar parça ile zenginleştirerek şıklığınızı güncellemeniz mümkün.
2021 kış modasında bizleri neler bekliyor?
‘Yeni normal’ düzenle birlikte moda da kendini
güncelledi. Hızlı tüketimin yerini sürdürebilir moda aldı. Bununla birlikte rahatlık daha da önem
kazandı. Örme takımlar, ceketler, doğal elyaftan
gömlekler, elbiseler ile rahat ama şık gündelik kıyafetler ön planda. Sweatshirt takımlar bu senenin
en çok tercih edilen ürünleri. Oversize tunikler,
ekose montlar, uzun kabanlar da casual görünüm
için 2021 kışının anahtar parçalarından. Renklerde
ise yanık toprak tonlarının yanı sıra mint, lila ve
bej gibi soft renkler de bu sezonun trendleri
arasında. FD

