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Geleceğe umutla bakmak…

Z

aman hızla akıp geçiyor… Tabiri caizse göz açıp kapatıncaya kadar yılın ilk
yarısını geride bıraktık bile… Bu süreçte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
salgının yarattığı tahribatı gidermeye, ekonomi için yeni çıkış yolları bulmaya
çalışıyor. Yaşadığımız tabloda aşılama çalışmalarının hız kazanması bizleri gelecek
günler, yapacağımız işler için umutlandırıyor.
Evet…20 yıl önce yine gelecek için umut dolu düşüncelerle, Türkiye’nin en vizyoner
organizasyonları arasında yer alan Forum İstanbul için çalışmalarımızı başlatmış;
hedefimizi 2023 yılı olarak ortaya koymuştuk. Açıkçası o günlerde bazıları bu kadar
uzun soluklu bir toplantılar dizisine sürdürülebilirlik sağlayabileceğimize pek de
inanmamıştı. Fakat ne mutlu ki zaman bizim ileri görüşlü bakış açımızda ne kadar
haklı olduğumuzu gösterdi. Tabii bu sürdürülebilirliği sağlamamızda bizi destekleyen
dostlarımızın katkısı yadsınamaz. Salgın nedeniyle katılımcı ve konuşmacılarımızdan
uzakta çevrim içi gerçekleştirmek zorunda kaldığımız toplantılarımızın
düzenlenmesine katkılarını esirgemeyen başta Stratejik Partnerimiz TİM olmak üzere,
tüm destekçilerimize bir kez daha teşekkür ederim.

“Yarını Anlamak” ana temasıyla; jeopolitik ve makroekonomik gelişmeler
çerçevesinde ülkemizin doğu-batı eksenindeki yerinin, dijitalleşen dünyada rekabet
koşullarının, yapay zekâ kullanımının hayatımıza etkisinin, dijital sağlık sisteminin,
sürdürülebilir kentleşme ve akıllı şehirler kavramının, üretimden finansa, e-spor’un,
iklim krizi ve döngüsel ekonomi gibi konuların gündeme taşındığı Forum İstanbul
2021’in geniş bir özetini yeni sayımızda okuyabilirsiniz.
Yine sayfalarımıza taşıdığımız Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Telekom, TEB, İnci
Holding gibi ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla gerçekleştirdiğimiz
söyleşileri ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.
Yeni bir sayıda sağlıkla buluşma dileklerimle, keyifli okumalar…
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AstraZeneca Avrupa'nın İklim Liderleri listesinde
AstraZeneca, Financial Times'ın “Avrupa'nın
İklim Liderleri: 2021” listesinde yer alan 300
şirketten biri oldu. Araştırma şirketi Statista tarafından derlenen liste, her yıl sera gazı salınım
yoğunluğunu en yüksek oranda azaltan Avrupa
şirketlerini belirliyor. Temel sera gazı salınımını
2014-2019 yılları arasında yıllık olarak ortalama yüzde 5,9 oranında azaltan AstraZeneca, listeye giren dokuz sağlık şirketinden biri oldu.
Sürdürülebilirliği şirket faaliyetlerinin merkezine konumlandıran AstraZeneca, hem dünya
genelinde hem de Türkiye'de çevresel sorunların çözümüne yönelik hedefler benimsemiş bulunuyor. AstraZeneca, 2020'de İsviçre'nin Davos kentinde
gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'nda ‘Sıfır Karbon Taahhüdü (Ambition Zero
Carbon)’ stratejisini açıklamış, 2025'e kadar karbon salınımını sıfıra indirmek için enerji tüketiminin tamamını hem güç hem de ısı için yenilenebilir enerji kaynaklarıyla gerçekleştireceğine yönelik taahhütte
bulunmuştu. FD

Universal Robots’tan KOBİ’lerde dijital dönüşüm hareketi
Dünyanın 50 ülkesinde 55 bin cobot’uyla onlarca
sektöre hizmet veren Universal Robots, cobot teknolojisinin KOBİ’ler için de ulaşılabilir olduğunu
hayata geçirdiği kampanya ile duyurmaya hazırlanıyor. KOBİ’leri cobot teknolojisi ve sağladığı avantajlar hakkında bilgilendirecek şirket, KOBİ’lerin
dijital dönüşümüne tam destek olacak.
Universal Robots işletmelerin karşılaştığı en büyük zorlukları, cobot'un verimliliği nasıl artırdığını
ve özellikle pandemi süreciyle başlayan belirsizlik
döneminde cobot’ların sağladığı avantajları anlatacak. Şirket, kampanya kapsamında isteyen herkesin Universal Robots internet sitesi üzerinden
kaydolabileceği web seminerleri düzenleyerek küresel ortak ağından elde ettiği bilgi ve deneyimleri
KOBİ’lerle paylaşacak. Ayrıca talep eden tüm işletmelere cobot teknolojisi uygulamaları hakkında değerlendirmeler sunacak ve demo çalışmaları yapacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Universal Robots Türkiye&MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök,
“KOBİ’ler için ürünler, ekosistemler, kılavuzlar, eğitimler sunuyoruz. Böylece dijital dönüşüme geçişte hızlı,
etkin ve sürdürülebilir şekilde yol almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Bu kampanyamızın olumlu etkilerini
kısa sürede göreceğimize inanıyoruz” dedi. FD
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BiTaksi’den 8 yılda 48 milyon yolculuk
Kurulduğu günden bu yana 6,5 milyon kez indirilen BiTaksi, 48 milyon yolculuğa ev sahipliği yaptı. Pandemi döneminde, Türkiye’de ilk kez hayata
geçen kabinli taksi hizmeti ise 1’inci yaşına günler
kala 800 bin güvenli yolculuğa ulaştı. Taksi arayan
yolcularla, yolcu arayan taksi sürücülerini bir araya getiren BiTaksi, sektöründe 8 yılı geride bıraktı.
Geride bıraktıkları 8 yılı değerlendiren BiTaksi
CEO’su Kaan Sancaklı; “Sektörümüzün lider uygulaması olarak, kendimizi kurulduğumuz günden
bu yana hem yolcuların hem de sürücülerin dijital
yol arkadaşı olarak konumlandırıyoruz. Sürücüler
ile yolcuları kolay ve güvenli şekilde buluşturuyor,
hayata geçirdiğimiz kampanyalar ile fırsatlar sağlıyoruz. Ekosistemimize katma değer yaratacak
projelerle destek olmaya ve her zaman daha iyi bir
kullanıcı deneyimi sunmaya odaklanıyoruz.” diye
konuştu. FD

Getir, yurt dışı ağını
genişletiyor
Dünyada bir ilki 2015 yılında Türkiye’de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, Londra ve Amsterdam’ın
ardından Avrupa’nın iki önemli şehrinde daha hizmete başladı. Getir, 16 Haziran’da Almanya’nın başkenti Berlin’de ve 21 Haziran’da Fransa’nın başkenti
Paris’te faaliyete başlayarak hizmet verdiği ülke sayısını 5’e çıkardı. Yaklaşık 1.500 ürünü, dakikalar
içinde kullanıcılarına teslim eden Getir, Almanya ve
Fransa’da da büyümeye devam ederek yeni şehirlere
açılmayı hedefliyor. İlk günden itibaren hedeflerinin
yurt dışında Getir adıyla faaliyet göstermek olduğunu ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek; “6
ay gibi kısa sürede 4 önemli Avrupa ülkesinde faaliyet başladık. Giriş yaptığımız ülkelerde, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve teknolojik alt yapımızla
operasyonumuzu hızla büyütebilme kabiliyetine sahibiz. Çok kısa zamanda Berlinlileri ve Parislileri Getir rahatlığı ile tanıştıracağımıza ve sokakları Getir moru
ile renklendireceğimize inanıyoruz.” değerlendirmesini yaptı. FD
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Ödemeler artık daha nakitsiz
PwC'nin strateji danışmanlığı grubu Strategy&’in aralarında Türkiye’nin de bulunduğu
12 ülkede 3 bin500 katılımcıyla gerçekleştirdiği
Ödemeler Araştırması 2020’nin sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, ödeme alışkanlıklarında nakit kullanımı hızlı bir şekilde azalıyor.
Aynı araştırmanın 2018 sonuçlarında Avrupa’daki katılımcıların yüzde 43’ü nakit kullanımını tercih ederken, 2020 senesinde bu oran
yüzde 36 olarak gerçekleşti. Türkiye’de nakit
(yüzde 46) halen alışveriş / hizmet ödemeleri
içinde tercih edilen bir ödeme yöntemi olsa da
Türkiye mobil cüzdanlar ve ödeme uygulamaları konusunda Avrupa’nın önünde. Mobil ödeme yöntemleri kullanımı Avrupa’da yüzde 14’e
çıkarken, Türkiye’de bu oran yüzde 21’i buluyor. Türkiye’nin bu konuyu doğru zamanda öngörüp, yerinde adımlar attığını söyleyen Strategy& Türkiye Lideri Kağan Karamanoğlu, Türkiye’de nakitsiz
ödeme oranının yüzde 50’nin üstüne çıktığını ifade etti. FD

Boyner, 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı
Boyner Grup, ekonomik, sosyal ve çevresel performansıyla ilgili çalışmalarını 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaştı. 2016 yılından bu yana
iş yapış şekillerini “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” doğrultusunda sürekli olarak gözden geçiren
Boyner Grup raporda; Grup şirket ve markalarının
toplumsal etki, çevresel etki, işyerinde demokrasi,
inovasyon, değer zinciri ve paydaş katılımı alanlarında yürüttüğü sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çalışmalarının detaylarını kamuoyuyla
paylaşıyor. Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi Özgür Tokgöz Altun rapor hakkında şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, insan
kaynakları politikalarımızı, tedarikçi ilişkilerimizi,
müşteri iletişimimizi ve sunduğumuz hizmeti,
2015’te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen
‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ doğrultusunda
şekillendiriyoruz. Ayrıca işimizden bağımsız olarak topluma değer katan işler yapmaya odaklanıyoruz.” FD
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TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI İSMAİL GÜLLE

200 milyar dolara emin adımlarla
ilerliyoruz
‘’Güçlü ihracat için, güçlü finansman” diyerek, ihracatçılarımızı olası
dalgalanmalardan koruyacak desteklerin uygulamaya geçirilmesiyle mevcut
başarılarımızı daha da ileriye taşımak mümkün olacak.

andemi döneminde başarılı bir performans
gösteren ihracatçılar, yıl sonu için 200 milyar dolar ihracat hedefine kilitlendi. İhracatta sürdürülebilir başarının sağlanması ve hedefe
ulaşılması için yerine getirilmesi gereken koşulları
sorduğumuz Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı İsmail Gülle, dünyada küreselleşme yerine
bölgeselleşmenin gittikçe önem kazandığını belirterek, iş birliği çalışmalarının hızlandırılmasının
önemine dikkat çekiyor. Avrupa’nın, lojistik maliyetler nedeniyle daha yakın bölgelerden tedarik
yoluna yönelmesi durumunda bu avantajın iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Gülle, “Bu
durumdan faydalanabilmek için lojistik altyapı yatırımlarına ağırlık vererek, lojistik süreçlerini en
verimli noktaya taşımalıyız.” diyor.

P

2021 yılı ihracatçılar açısından nasıl geçiyor?
İhracatımız pandeminin ilk şokunu üstünden attıktan sonra hızlı bir toparlanma sürecine girdi.
Türk ihracatçıları güvenli tedarikçi kimliği pandemi döneminde öne çıktı. Son 7 ayda 6 tane aylık
ihracat rekoruna ulaşmış olduk. Geçen yılın son
çeyreğinde ihracatımız 50 milyar doları geçmişti.
Bu yılın ilk çeyreğinde de 50 milyar doları geçtik.
Yılın ilk dört ayını da ihracatta rekorla kapattık.
Özellikle nisanda 9 sektörümüz ise, tarihlerinin en
yüksek aylık ihracat performansına imza attı. İh-
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racat ailemiz; ocak-mayıs döneminde, geçtiğimiz
yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 85 milyar doları da geçmesiyle Cumhuriyet tarihinin en
yüksek ilk beş aylık ihracatı yapma başarısı gösterdi. Son 12 ayda ise 193 milyar 267 milyon dolar
ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefimiz
olan 184 milyar doların üzerinde bir seviyeye eriştik. İnşallah, emin adımlarla yürüdüğümüz 200
milyar dolara hep birlikte ulaşacağız. Pandemi
sonrası kaydedilen bu başarı, ihracatımızın geleceği adına ümitlerimizi büyük oranda artırdı. Mayısta Türk bayrağını 214 ülke ve bölgede
dalgalandırmayı başaran ihracat ailemiz, 175 ülkeye ihracatını artırdı. Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat yapan firma sayısı ise 7 bin 577’ye ulaştı.
Bu firmalar toplamda 773 milyon dolar ihracat
yaptı. İnanıyorum ki; pandemi döneminde Türk ihracatçısının elde ettiği başarılar iktisat tarihine altın harflerle yazılacak. Bu büyük başarılar, daha
çok çalışmak ve ihracatçımız için yeni projeler gerçekleştirmek adına bizleri de oldukça heyecanlandırıyor.
Avro bölgesinin bu yıl yüzde 4.4 civarında büyüyeceği beklentisi var. Aynı zamanda AB’nin
yanı sıra ABD ekonomisinde de toparlanma söz

konusu. Tüm bu gelişmeler Türkiye ihracatına
nasıl yansıyacaktır?
Dış ticaret küresel ekonominin bir parçası. İhracatımız da ulusal ve küresel makroekonomik gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Avrupa Birliği
(AB) ülkeleri, 2020 yılında, ihracatımızdan yüzde
41,3’lük pay aldı. Avrupa ülkelerinin toplam payı
ise yüzde 55,7 seviyesinde. Pandemiden dolayı küresel talep daralmasına rağmen geçtiğimiz yıl
ABD’ye yüzde 13,5 artışla 10 milyar 186 milyon
dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdik. ABD’ye
ihracatımız 2020’de her ay artış gösterdi ve en fazla ihracat gerçekleştirilen üçüncü ülke oldu. Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD ile 100 milyar
dolarlık dış ticaret hacmi hedefine de hızla ulaşılması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Mayıs ayını baz alırsak, ihracatçılarımızın
en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar
405 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 149 milyon
dolarla ABD ve 1 milyar 105 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Avrupa Birliği ve ABD pazarındaki
her türlü gelişme, genel ihracattaki seyrimizi de etkiliyor. AB ülkeleri ve ABD ekonomisindeki toparlanma ihracatımıza olumlu yansıyacaktır. Dünya
ekonomilerinin toparlanması, buna bağlı kişi başına milli gelirin artması, tüketim harcamalarını ar-
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İHRACAT
tıracak. Bu da o ülkelerde ithalatın artmasına neden olacak. Burada bize düşen görev, büyüyecek
ülkelerdeki pazarlarda yerimizi almak için çalışmalar yapmalıyız. Özellikle gümrük birliği içinde bulunduğumuz Avrupa Birliği’nde ve uzun yıllara
dayalı ticaret ilişkilerimiz bulunan ABD’de yer alan
küresel firmaların tedarikçi çeşitlendirmesinde ülkemizin rolünü artırmayı düşündüklerini biliyoruz.
Küresel değer zincirleri için kalite, fiyat, üretim
kapasitesi ve lojistik öne çıkan unsurlar.
İhracatın yıl sonunda ilk defa 200 milyar doları aşacağı telaffuz edilmeye başlandı. Bunun
koşulu ve fırsatlar nelerdir?
Küresel tedarik zincirlerindeki dönüşüm sürecini
ülkemiz ve özellikle ihracatçılarımız doğru okumalılar. Pandemiyle beraber oluşan yeni ortamda en
iyi şekilde pozisyon almalıyız. Sürdürülebilir kalkınmayla ilgili politikalar yine ihracatçımız tarafından takip edilmesi gereken süreçlerden bir
tanesi. Ülkemizin güçlü yönleri; sanayi üretiminde
ürün ve sektör çeşitliliği, gelişmiş yan sanayi, esnek ve hızlı üretim yapısı, ürün standartlarında AB
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Pandemi sonrası kaydedilen başarı,
ihracatımızın geleceği adına ümitlerimizi büyük oranda artırdı. Mayısta Türk bayrağını 214 ülke ve
bölgede dalgalandırmayı başaran
ihracat ailemiz, 175 ülkeye ihracatını artırdı. Yılbaşından bu yana ilk
defa ihracat yapan firma sayısı ise
7 bin 577’ye ulaştı.
ile uyumu, güçlü lojistik hizmetler, yüksek liman
ve taşımacılık kapasitesi, (Kara, deniz, demir ve
hava yolları), gelişmiş ihracat finansman olanakları. Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 milyar
nüfusu olan 30 trilyon dolarlık pazara ulaşabilmektedir. Ülkemiz; üretim-yoğun merkezlerin, talep-yoğun merkezlerin ve ham madde yönüyle
zengin bölgelerin kavşak noktasında bulunuyor. Bu
doğal
fırsatlarımızı
gelişen altyapımız ile daha iyi değerlendirebileceğimizi görüyoruz. Bu yıl “Güçlü ihracat için, güç-

İHRACAT

lü finansman” diyerek, ihracatçılarımızı olası dalgalanmalardan koruyacak desteklerin uygulamaya
geçirilmesiyle mevcut başarılarımızı daha da ileriye taşımak mümkün olacaktır. Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin devam etmesiyle
ticarette finansmanın en kolay sağlandığı yıllardan
birini yaşayacağız. İhracatçılarımızın da bu kaynaklara erişimini sağlamalı, süreçlerini kolaylaştırmalıyız. Firmalarımızın dijital dönüşümüne ve
sanayide otomasyon altyapısı çalışmalarına hız
vermeli ve lojistik imkanlarını çeşitlendirmeliyiz.
Dünyada, küreselleşme yerine bölgeselleşme gittikçe önem kazanıyor. Yakından tedarik eğilimi, giderek hızlanıyor. Bu sebeple, bölgesel iş birliği
çalışmalarımızı hızlandırmamız oldukça önem arz
ediyor. Avrupa, lojistik maliyetler nedeniyle daha
yakın bölgelerden tedarik yoluna yönelebilir, bu
avantajı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu durumdan faydalanabilmek için de lojistik altyapı yatırımlarına ağırlık vererek, lojistik süreçlerini en
verimli noktaya taşımalıyız. Ayrıca, katma değer
yaratacak yatırımlara hız vererek, kilogram başı
ihracat değerimizi artırmalıyız.
İhracatta sürdürülebilir büyüme nasıl sağlanacak? TİM bu yönde nasıl bir çalışma içerisinde?
Türkiye’nin ihracatını sürdürülebilir bir şekilde

FD

artırmak için önümüze çıkan önemli başlıklardan
biri ihracatın tabana yayılması. İhracatımızın yükselişine ülkemizin tüm bölge ve illerinin katkı sağlaması da arzuladığımız bir kalkınma modeli.
Ayrıca, döviz girdisini artırmak, küçük büyük fark
etmeksizin tüm ticari müesseselerimiz için, dolayısıyla da ülke ekonomimiz için önemli. TİM olarak “İhracatın Tabana Yayılması” hedefini
kendimize görev biliyoruz. Bu doğrultuda, TİM

Pandemi döneminde Türk ihracatçısının elde ettiği başarılar iktisat
tarihine altın harflerle yazılacak.
Bu büyük başarılar, daha çok çalışmak ve ihracatçımız için yeni projeler gerçekleştirmek adına bizleri
de oldukça heyecanlandırıyor.
KOBİ ihracat seferberliğini başlattık. 2020’nin her
ayında ortalama 1.500 yeni firmamız ihracata başladı. Bugün, ilk eğitim programımız üzerinden
yaklaşık iki yıl geçti. Bu iki yılda ihracat ailesine,
38 bin 121 yeni firma katıldı. Bugün artık ihracatçı
sayımız, 100 binlerle anılıyor. TİM olarak KOBİ’lerimizin ciddi bir ihracat potansiyeli olduğunu biliyoruz ve onlara güveniyoruz. İhracatın tüm
süreçlerinde, İhracatçı Birliklerimizle beraber KOBİ’lerimize her türlü desteği sağlıyoruz.
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Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme açıklandı. İhracatın büyümeye katkısı ne oldu?
Ekonomimiz, pandemiye rağmen 2021 yılının ilk
çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Net ihracatın büyümeye katkısı da yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu,
pandemide üretimin aksamadığını ve ihracatın duraksamadığını işaret ediyor. Pandemi sürecinin başından beri, hem yurt içi tedariki aksatmamak hem
de ihracatı sürdürebilmek adına fabrikalarımızı kapatmadan, hep birlikte seferber olduk ve üretime
aralıksız devam ettik. Bugün, o dönem gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz. Art arda kırdığımız rekorlarla ihracatta
gösterdiğimiz güçlü performansın ülkemizin büyümesine katkı sağlamasından ayrıca gururluyuz. Biliyoruz ki, ihracat ülkemizin güvencesidir. Bugün
ülkemiz, yılın ilk çeyreğini yüzde 7 büyümeyle kapatıyorsa, bunda en büyük pay sanayicinindir, ihracatçınındır. İnşallah, bu dönemdeki fırsatları
değerlendirerek, “İhracatla Yükselen Türkiye”yi
hep beraber inşa edeceğiz. Türkiye, ihracatla büyüyor ve ülkemiz yeni dönemde de büyümede öncü olmaya devam edecek. Biz de, Türkiye
İhracatçılar Meclisi olarak, Türkiye'nin hedeflerine
hızla ulaşması için her zaman olduğu gibi desteği
sürdüreceğiz.
TİM’in yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı projeler var mı?
Aylık ihracatımızın 20 milyar doları geçmesi için
de çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz Bu
kapsamda TİM olarak, ihracatçılarımızın son dönemde yaşadığı küresel kaynaklı konteyner sorunu
üzerine, Türkiye Lojistik Portalı’nı hayata geçirerek
yaşanan bu küresel soruna, ulusal bir çözüm sunacağız. Portalımız, lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında bir köprü vazifesi görecek. Türkiye
Lojistik Portalı’nı ihracatçılarımızın dünyaya açılan
kapısı haline getirerek, ihracat hacmimizi artırırken, lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz. Ürünlerimiz, dünyanın dört bir köşesine
artık daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak. Bununla beraber, yeni dönemin ihtiyaçlarını iyi okuyarak, İhracatçı Birliklerimizle
karşılıklı istişarelerle yürüttüğümüz yurt dışı lojis-
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tik merkezleri projesinde sona yaklaşmış durumdayız. Sektörlerimizden gelen talepler üzerine,
ABD ve Gana’da çalışmalarımız son hızla devam
ediyor. Gençlerimizi ihracata yönlendirmek, geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla
Genç TİM Projemizi hayata geçiriyoruz. Bunun yanında, Meclisimiz çatısı altında e-ihracat konularını, TİM ve ilgili kurumların gündemine taşımak,
ulusal ve uluslararası düzeyde e-ihracat ekosistemini genişletmek amacıyla, TİM e-İhracat Konseyinin kurulması için çalışmalarımıza sürüyor.
Ayrıca, firmalarımızın markalı ihracat artışlarını
teşvik etmek, bu artışla birlikte ülkemiz imajına
katkı sağlamak adına TİM Marka Konseyini kuruyoruz. TİM Kadın Konseyimizle de, başarılı kadın
ihracatçılarımızın yıllık ihracat performanslarına
göre değerlendirileceği “İhracatın Güçlü Kadınları
Ödül Töreni”, üyelerimizin tecrübe paylaşım ekosistemi oluşturacakları “Üniversite Toplantılarını”
ve “Kadın işletmelere yönelik Ur-Ge projelerini”
hayata geçireceğiz. FD

EKONOMİ-YORUM FD

Zaman cesur ve kararlı
adım atma zamanıdır
Çevresel riskler sadece bugünü değil yarınları da tehdit ediyor. Bu gidişata artık dur demeli
ve gelecek için bugünden harekete geçmeliyiz.

ünya pandemiye odaklandı ama en büyük küresel tehdit hala
iklim değişikliği. Hem gezegenimiz hem de üzerinde yaşayan
varlıklar büyük bir tehdit altında. Üstelik bu tehdit, zengin ve
fakir ayırımı yapmıyor. Dünyanın en fakir ülkeleri ve toplulukları iklime
bağlı felaketlere karşı en savunmasız olanlar olsa da iklim değişikliği
herkesi etkileyecek ve küresel ekonomiyi ve sürdürülebilir kalkınmayı
tehdit edecek.
Şimdi zaman cesur ve kararlı adımları atma zamanıdır.
Mevcut tahminlere göre; hiçbir önlem alınmazsa önümüzdeki yıllar
içinde Türkiye’nin de yer aldığı Akdeniz havzası başta olmak üzere Avrupa’nın büyük bölümünde, Asya, Afrika kıtalarında kuraklıkların yoğunluğu ve sıklığı büyük ölçüde artacak. Buna bağlı olarak gıda
verimliliği düşecek; açlık, yoksulluk ve hastalıklar artacak.
Küresel ısınma canlı türlerinin neslini tüketiyor; okyanuslardaki sıcaklıklar artıyor; okyanuslar daha asidik ve daha az üretken hale geliyor; her yıl yaklaşık 7 milyon insan kirli havaya maruz kaldığı için
hayatını kaybediyor.
Dünya bundan 20 yıl öncesine göre risklere ve önümüzdeki felaket
senaryolarına karşı çok daha bilinçli. Özellikle son 10 yılda ulusal ve
uluslararası alanda iklim değişikliği ile mücadelede önemli adımlar atıldı. 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması iklim değişikliği mücadelesinin çok taraflı bir zemine taşınması açısından bir mihenk taşı.
Anlaşma ile karbon emisyonlarının azaltılarak küresel sıcaklıkların
20C’nin altına düşürülmesi, daha da öteye taşınarak 1.5 C’de tutulması
hedefinde geniş çaplı bir mutabakat sağlandı.
Türkiye için henüz olmasa da bazı ülkeler açısından “yeşil dönüşüm”
hem stratejik bir öncelik hem de rekabet gücünün belirleyicisi haline
gelmeye başladı. İklim değişikliği ile mücadele alanında daha güçlü
politika ve hedefleri ortaya konulmaya başlandı. AB’nin Yeşil Mutabakat ile yasal bir zemin kazandırdığı iklim nötr kıta olma hedefinin peşi

D

Forum İstanbul
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sıra İngiltere, Çin iddialı net karbon azaltım hedeflerini açıkladı. Trump’ın gidip Biden’in gelmesiyle
birlikte ABD Paris gündemine hızlı bir dönüş yaptı.
Yeni Zelanda finans şirketlerinin iklim değişikliğinin
etkilerini raporlamasını zorunlu kılacak bir yasayı
yürürlüğe koyma kararı aldı.

İddialı iklim eylemleri sayesinde 26
trilyon dolarlık ekonomik faydanın
sağlanması, temiz ekonomiye geçiş
ile birlikte 65 milyondan fazla yeni
düşük karbonlu istihdam alanı yaratılması bekleniyor.
Tüm bu gelişmeler sevindirici olmakla beraber,
politika ve uygulamalar toplumun tüm katmanlarına
yayılmadığı sürece hedeflenen etki yaratılamayabilir. Ülkelerin çabalarının ötesinde özel sektörün
dönüştürücü gücüne ihtiyaç var.
Yeni nesil tüketici ve yatırımcı beklentileri ile özel
sektör için daha da stratejik bir öncelik haline gelen
iklim değişikliği ile mücadele ekonomik ve sosyal
kalkınmaya kaldıraç etkisi yaratabilir. Bugün yeşil
dönüşümün çevresel, ekonomik ve sosyal gelişime
katkısının farkında olan şirketler somut, gerçekçi
planları ve yenilikçi çözümleri ile sıfır karbon ekonomisine geçişi destekliyorlar. Son dönemde sıfır-

karbon hedeflerini açıklayan, yenilenebilir enerji
kaynaklarına yatırımlarını artıran birçok şirket var.
Bu şirketler iklim değişikliği ile mücadele ile güçlü
finansal sonuçlar, karlılık arasında bir seçim yapmak
zorunda olmadıklarının farkındalar; aksine sağlıklı
ve refah düzeyi yüksek bir toplum, ekonomi ve piyasa inşa etmenin yolunun yeşil dönüşümden geçtiğini kabul ediyorlar. Nitekim, iddialı iklim eylemleri
sayesinde 26 trilyon dolarlık ekonomik faydanın
sağlanması, temiz ekonomiye geçiş ile birlikte 65
milyondan fazla yeni düşük karbonlu istihdam alanı
yaratılması bekleniyor.
Yeşil büyümenin en iyi büyüme stratejisi olduğunu gösteren aksiyonların alındığını görmek umut veriyor. Ancak hala kat edecek uzun bir yol var. Bu
doğrultuda iş dünyası olarak cesur ve vizyoner iş birliklerine ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye odaklanan bir ekonomik modeli hep birlikte
hayata geçirmeye ihtiyaç var. Özel sektörün kolektif
bir mücadele alanı yaratmasında UN Global Compact gibi çok paydaşlı paylaşım ve öğrenim platformları kritik bir önem taşıyor.
Benim de yönetim kurulunda yer aldığım Global
Compact Türkiye olarak üye şirketlerin bu konuda
ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, mevcut durumu
analiz etmek amacıyla yaptığımız anket; şirketlerimizin farklı seviyelerde konuyu ele aldığını gösterdi.
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Çok sayıda şirketin iklim değişikliği ile mücadeleyi
önceliğine aldığını ve bu doğrultuda stratejik bir yol
haritası belirlediğini görüyoruz. Öte yandan konuyu
önceliğine almış ancak stratejik bir yol haritası ve
somut hedef koyma sürecine henüz başlamamış şirketler ile konunun öneminin farkında ancak henüz
stratejik bir öncelik vermeyen şirketler de mevcut.
Tüm bu sonuçlar bize, iş dünyasının farklı derinlikte
ve seviyede ihtiyaçlarının olduğunu gösteriyor.
Bu ihtiyaçtan hareketle UN Global Compact, “Climate Ambition Accelarator” (İklim Hedefi Hızlandırma Programı) programını küresel çapta hayata
geçiriyor. Program şirketlerin iklim değişikliği ile
mücadele için iddialı emisyon hedefleri belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Şirketlerin 2050 net
sıfır emisyon hedefine giden yolda 1.50C ile uyumlu
bilime dayalı emisyon azaltım kararlarını hızlandıracak bilgi, beceri ve araçları sunuyor. Katılımcı şirketler, küresel en iyi uygulamalara, kapasite
geliştirme oturumlarına ve online eğitime erişim fırsatı elde edecek.
Global Compact Türkiye de iklim değişikliği ile
mücadelede şirketlerimizin bu alandaki çabalarına
ivme kazandırmak amacıyla bu programı Türkiye’de
hayata geçirecek. Eş başkanlığını yürüttüğüm Global
Compact Türkiye Çevre Çalışma Grubu olarak sür-
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dürülebilir bir dünya ve toplum için, özel sektörü
çevre konusundaki ortak meselelerin çözümü amacıyla bir araya getirmeyi, bu kapsamda katılımcı bir
şekilde ve paydaşlarla iş birliği halinde yeni girişimlere öncülük etmeyi amaçlıyoruz. İklim değişikliği
ile mücadele ve plastik kirliliğinin azaltılması konularında imzacı kuruluşlarımız için oluşturduğumuz
programlar ve girişimlerle onların somut adımlar atmalarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

İş dünyası olarak cesur ve vizyoner
iş birliklerine ve iklim değişikliğinin
etkilerini hafifletmeye odaklanan
bir ekonomik modeli hep birlikte
hayata geçirmeye ihtiyaç var.
İş dünyası önümüzdeki süreçte riskleri analiz etmeli, elindeki araçları gözden geçirmeli, bu doğrultuda somut eylem planlarını hazırlamalı ve
adaptasyonu hızlandırmalı. Tüm bunları yaparken
de kimseyi geride bırakma ilkesi çerçevesinde; herkes için adil bir dönüşümün öncüsü olmalı. Çünkü
çevresel riskler sadece bugünü değil yarınları da tehdit ediyor. Bu gidişata artık dur demeli ve gelecek
için bugünden harekete geçmeliyiz. FD

RÖPORTAJ

SEKTÖR
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İncİ HolDİng Yönetİm Kurulu BaşKanı neşe göK

İnci Holding, Avrupa’da yeni yatırım
fırsatlarını kolluyor
Ürün ve hizmet geliştirici projeler üzerinde çalışmaya devam ederken stratejimiz;
öncelikli olarak Avrupa’da olmak üzere mevcut faaliyet alanlarımız ile sinerji
yaratabileceğimiz yeni alanlardaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek. Bu alanları da
enerji depolama, otomotiv teknolojileri - mobilite ve endüstri 4.0 olarak belirledik.

ürkiye ekonomisine 69 yıldır katma değer
yaratan İnci Holding, ağırlıklı iş kolu otomotiv tedarik sektörünün yanı sıra hizmet
ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Son
10 yılda her yıl ortalama yüzde 20 büyüme başarısı gösteren İnci Holding, tüm dünyada ve ihracat
pazarlarındaki daralmaya rağmen 2020 yılında
TL’de yüzde 8 büyüme sağladı. Otomotiv tedarik
sanayi sektörünün önemli tedarikçisi, dünya devi
şirketlerin güvenilir iş ortağı holding; 3 bin çalışanı ve 10 kuruluşu ile ürünlerinin yüzde 60’ını 6
kıtada 100’ü aşkın ülkeye ihraç ediyor. Ürettiği
jant, akü ve minibarları Ege’den dünyaya ulaştırıyor, çok sayıda ülkeye lojistik hizmeti veriyor.

T

2021 yatırım planını; büyüme, üretim, yatırım olarak açıkladınız. Yılın ilk yarısı geride
kalırken hedefleriniz doğrultusunda nasıl ilerliyorsunuz?
2020’yi başarılı sonuçlarla kapattık, 2021 için
iki haneli büyüme hedefi koyduk. 2021’in ilk yarısında bütçemizin üzerinde sonuçlarla ilerliyoruz.
Biz fırsatlara odaklanan bir grubuz. Pandemi sürecinde Avrupa, Asya’dan tedarik riskini azaltmak
için yeni kaynak arayışına girdiği için otomotiv ve
lojistik sektörlerinde kapasite artışı ile ürün ve
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hizmet geliştirici projelerimizi ön planda tutuyoruz. En zorlu toparlanmayı turizm sektöründe yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bu sektörde hizmet
veren ISM Minibar şirketimizin hizmet ve ürün paletini farklı sektörlere de genişletecek şekilde yapıyoruz. Bu yıl mevcut faaliyet alanlarımızda
öngördüğümüz kapasite artırıcı, ürün ve hizmet
geliştirici projeleri devreye alacağız. Avrupa başta
olmak üzere mevcut faaliyet alanlarımız ile sinerji
yaratabileceğimiz yeni alanlardaki yatırım fırsatlarını bir diğer öncelik alanı olarak görüyoruz.
Ana faaliyet alanlarımızda gerçekleştirdiğimiz global ortaklıklarla Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm
gibi alanlarda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Jant üretimi alanında kapasite artışı ile beraber, endüstri 4.0 ve dijital
dönüşüm odaklı olarak 2025’te
akıllı fabrikalara geçmek gibi bir
hedefimiz var.
İnci, geleceği hangi alanlarda görüyor?
Akü ve jant üretiminde ve yeni ürün geliştirmede enerji ve çevre odaklı teknoloji trendlerine uygun ilerliyoruz. Elektrikli araçlarda kullanılan
batarya teknolojileri ve bu araçlarda kullanılan
parçaların üretimi konusunda AR-GE ve ÜR-GE

çalışmalarımız devam ediyor. İnci GS Yuasa şirketimizde sektörünün ilk AR-GE Merkezi’nde, enerji
depolama sistemlerine, otomotiv sektörünün ve
müşterilerinin beklentilerine yönelik çalışmaları
yürütüyoruz. Jant üretimi alanında ise kapasite
artışı ile beraber, endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm
odaklı olarak 2025’te akıllı fabrikalara geçmek gibi bir hedefimiz var. Hizmet sektöründe faaliyet
gösterdiğimiz alanların tümünde ürün ve hizmet
geliştirici projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.
Bunların yanı sıra stratejimiz, öncelikli olarak
Avrupa’da olmak üzere mevcut faaliyet alanlarımız ile sinerji yaratabileceğimiz yeni alanlardaki
yatırım fırsatlarını değerlendirmek. Bu alanları da
enerji depolama, otomotiv teknolojileri - mobilite ve endüstri 4.0 olarak belirledik.
Ağırlıklı olarak Türkiye ile birlikte, İngiltere ve
Almanya’da erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yapılması amacıyla holdingin stratejik yatırımcılığını yaptığı Vinci adını verdiği bir girişim
sermayesi fonu kurduk. Bu fon ile holdingin de
aktif olduğu; mobilite ve otomotiv teknolojileri,
endüstri 4.0, tedarik zinciri/lojistik çözümleri ve
enerji yönetimi/depolama alanlarında gelişen yeni teknolojileri takip edebilme yetisi güçlenmiş oldu. Vinci ile geleceğin teknolojilerine şimdiye
kadar 6 yatırım gerçekleştirdik.
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SEKTÖR
Pandemi nedeniyle vazgeçtiğiniz, ertelediğiniz
yatırımlar oldu mu? Bu süreci nasıl geçiriyorsunuz?
İnci Holding’in geleceği için tanımladığımız stratejide, mevcut faaliyet alanlarımızdaki büyümemize devam ederken odak sektörlerimizde yurt dışı yatırım
fırsatlarını değerlendirmek de oldukça önemli bir yer
tutuyor. Bu stratejimiz doğrultusunda pandemi döneminde de, sürecin yaratabileceği fırsatlara odaklanarak ilerledik ve bu süreçte İnci Holding olarak ilk
direkt yurt dışı yatırımızı da hayata geçirdik.
Elektrikli ticari araç filoları için özel şarj sistemleri,
enerji depolama ve mikro şebeke çözümleri alanında
faaliyet gösteren ABD merkezli teknoloji şirketi Rhombus’a yatırım yaptık. Önümüzdeki dönem için de odak
alanlarımız dahilindeki fırsatları dinamik şekilde takip
ediyor, grubumuz ile sinerji yaratacak yatırımlar için
görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
Pandemi sonrası için otomotiv ve lojistik sektöründe nasıl fırsatlar görüyorsunuz? Nasıl hazırlanıyorsunuz?
Otomotiv sektöründe 2028-2030 yıllarına kadar
sürmesi beklenen çok ciddi bir dönüşüm süresi söz
konusu. Otomotiv, basit bir endüstriyel meta olmanın dışına çıkarak, teknolojik ve akıllı bir cihaza dönüşüyor. Yeni nesil araçlarda güvenlik ve teknoloji
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dikkat çekiyor. Gelişmiş ülkelerde özellikle genç nesilde araç sahipliğinden çok araç kullanıcılığının ön
planda olduğunu görüyoruz. Kendi kendine gidebilecek araçlar üzerine kapsamlı çalışmalar mevcut.
İnternet bağlantılı araçlar da son dönemde gündeme
gelmeye başladı. Ana sanayide meydana gelen bu
dönüşüm ve trendlerin ışığında, çevreci, hafif ve dayanıklı tedarik sanayi ürünlerine olan talebin de artmasını bekliyoruz.

Otomotiv sektöründe 2028-2030 yıllarına kadar sürmesi beklenen çok
ciddi bir dönüşüm süresi söz konusu. Otomotiv, basit bir endüstriyel
meta olmanın dışına çıkarak, teknolojik ve akıllı bir cihaza dönüşüyor.
Pandemi, tedarik zinciri ve lojistik sektöründeki
gelişim alanlarını çok net ortaya koydu ve e-ticarette
büyümeyi hızlandırırken, lojistikte inovasyonun ivme kazanmasına yol açtı. Sektörde dijitalleşme giderek önem kazanıyor. Bir de artık, tüketiciler
lojistik sektörünün belirleyicisi konumunda. Tedarik
zincirinin kısaltılarak riskin dağıtılması, esnek planlama birincil öncelik oldu. Bir anda ihtiyaca dönüşen
e-ticaret şirketlerinin depo ve ulaşım ağı yatırımları

hızlandı. Depo ve teslimat otomasyonu da öne çıkan
diğer alanlar oldu.
İhracat cephesinde neler yapıyorsunuz? Hedef
pazarlarınızda 2021’de nasıl gelişmeler yaşanıyor?
Bugün holding bünyesindeki 10 şirketimiz ile
ürünlerimizin yüzde 60’ını 100’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. 2020’de 2,343 milyar TL ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracatı Almanya, İngiltere,
İspanya, Fransa ve Romanya’ya gerçekleştirdik.
2021’de ihracat bazında da 2020 sonuçlarımızın
üzerine çıkmayı hedefliyoruz.
Girişim sermayesi şirketiniz Vinci Venture Capital’de bugüne kadar hangi şirketlere ne kadar
yatırım yaptınız? Yeni yatırımlarınız söz konusu
mu?
Vinci Venture ile 2 yıl içerisinde 6 yatırım yaptık.
Bunlar, taşıma ihtiyacı olanlar ile nakliyecileri bir
araya getiren bir pazar yeri Octovan, giyilebilen akıllı eldivenler üreten Thread in Motion, her türlü paylaşılan mikromobilite aracına hizmet veren Alman
Surve Mobility, otonom drone’larla endüstriyel alanlarda devriye yaparak çevre güvenliği sağlayan Herotech8, saha çalışanları için sesli iletişim platformu
geliştiren İngiliz Mobilus Labs ve son olarak ise İzmir merkezli konteyner takip ve rota arama platfor-

mu ShipsGo oldu.
Bu deneyimle, ilk doğrudan İnci Holding yurt dışı
yatırımı olarak ABD merkezli teknoloji şirketi Rhombus’a yatırımımızı gerçekleştirdik. Değer yaratacak,
global düzeyde ve farklı büyüme alternatifleri üzerinde çalışıyor, startup yatırımlarında başta İngiltere,
Almanya olmak üzere Avrupa’yı hedefliyoruz.
Aynı zamanda sizi melek yatırımcı kimliğinizle
de tanıyoruz. Yeni bir yatırımda neleri gözetiyorsunuz?
Keiretsu, EGİAD, Arya ve Angel Effect Melek Yatırım
Ağları üyesiyim. Lisanslı bir Melek yatırımcı olarak,
çeşitli startuplara yatırım yapıyorum. Şimdiye kadar
10’a yakın girişime yatırım yapma fırsatım oldu.
Girişim ekosistemi ve melek yatırımcılık dünyasına
yatırım yapma motivasyonum ve hedeflerim zaman
içinde değişti. Başlarda hem yatırımcılardan hem de
girişimden yeni şeyler öğrenebileceğimi hissettiğim
konulara yatırım yaparken sonradan özellikle kurucuları arasında kadın girişimcilerin de olduğu veya sürdürülebilirlik konularına katkısı olan firmaları tercih
etmeye başladım. Yurt dışı yatırımı değil, sadece ülkemizde yatırım yapmayı tercih ediyorum. Sektör gözetmeden, hedefim az da olsa katkı koyabileceğim,
tecrübemin faydaya dönüşeceğine inandığım girişimlere yatırım yapmak. FD
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Türk Telekom Fİnans Genel müDür YarDımcısı kaan akTan

Türkiye’nin dijital dönüşümüne
liderlik ediyoruz
2021 yılına tahminimizden daha güçlü başladık; bu nedenle, yılın ilk çeyreğinde
2021 öngörümüzü yukarı yönlü revize ettik. Mevcut koşullarda, yaklaşık yüzde 16
gelir büyümesi, yaklaşık 15,4 milyar TL FAVÖK ve yaklaşık 8 milyar TL yatırım
harcaması öngörüyoruz.

ürkiye’nin dört bir yanında mümkün olduğu kadar çok kişiyi internetle tanıştırmak ve
gelişmiş ülkeler düzeyinde internet kullanan bir seviyeye çıkarmak hedefini taşıyan Türk
Telekom, fiber altyapısını yaygınlaştırmak için yatırımlarını 10 yılda iki kattan fazla artırdı. Fiber
ağını 336 bin kilometreye, fiber hane kapsamını
ise 27,1 milyona çıkaran Türk Telekom, 2020 yılında 2,6 milyon yeni aboneyle en yüksek yıllık
net abone artışına ulaştı.
Türkiye’nin fiberleşmesinin Türk Telekom’un
öncülüğünde pek çok ülkeden daha ileri düzeye
ulaşmış durumda olduğunu söyleyen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan,
“Yatırımlarımızla, sabit ve mobil şebekelerimizin
genişletilmesi ve iyileştirilmesine, kapasite artırmaya, dijital gündeme, veri merkezlerine ve 5G’ye
geçişe odaklanacağız.” diyor.

T

Salgın döneminde iletişim altyapısının önemi, dijital dönüşümün önemi daha da anlaşıldı.
Türk Telekom bu dönemde Türkiye’nin dijitalleşmesine nasıl bir katkı sağladı?
Türk Telekom olarak, herkesi “değerli hissettirme” hedefiyle, ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı önceliğimiz olarak belirledik. Bir teknoloji
şirketi olmanın da ötesinde insanı merkeze alarak
tüm çalışmalarımızda toplumun iyiliğine ve
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faydasına hizmet etmeyi gözetiyoruz. Kamuya, yerel yönetimlere ve özel sektöre yönelik dijital çözüm ve hizmetlerimizle, kurumsal müşterilerimize
dijitalleşme yolculuklarında destek oluyor, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ediyoruz. 5G,
yapay zekâ (AI), nesnelerin interneti (IoT), akıllı
şehirler gibi teknolojilerle ülkemizi dijitalleştiriyoruz. Türkiye’nin en yüksek yatırım yapan teknoloji şirketlerinden biri olmanın gururunu
yaşıyoruz.

Dijital dönüşümün lideri olmanın
verdiği sorumlulukla, 5G ve sonrası
yeni nesil teknolojileri hayata geçirmeye ve bu teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etmeye
odaklanıyoruz. Güçlü fiber altyapımız ile 5G’ye en hazır operatörüz.
Türk Telekom, 2021 yılının ilk yarısında nasıl
bir büyüme performansı gösterdi?
2021’in ilk çeyreğinde geçen seneye göre yüzde
20,4 büyüme ile 7,6 milyar TL konsolide gelir elde
ettik. Güçlü gelir büyümesiyle faiz, amortisman ve
vergi öncesi kârımız (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 artışla 3,8 milyar TL’ye
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ulaşırken FAVÖK marjımız yüzde 50,1 oldu. Yaşanan olumsuz kur hareketlerine rağmen yılın ilk
çeyreğinde net kârımız yıllık yüzde 105’lik etkileyici artışla 1,36 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk
Telekom olarak, yatırım harcamalarımız da
2021’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 40 artışla 1,3
milyar TL’ye yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde toplam
abone sayımız ise 50,6 milyona ulaştı.
Bu gerçekleşmelere göre yıl sonu hedef ve
öngörüleriniz nasıl şekilleniyor? 2021 yılında
hayata geçireceğiniz yatırımların toplam tutarı
ne olacak?
2021 yılına tahminimizden daha güçlü başladık;
bu nedenle, yılın ilk çeyreğinde 2021 öngörümüzü
yukarı yönlü revize ettik. Mevcut koşullarda, yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 15,4 milyar TL FAVÖK ve yaklaşık 8 milyar TL yatırım
harcaması öngörüyoruz. Yatırımlarımızla, sabit ve
mobil şebekelerimizin genişletilmesi ve iyileştirilmesine, kapasite artırmaya, dijital gündeme, veri
merkezlerine ve 5G’ye geçişe odaklanacağız.
Türk Telekom’da 5G mimarisinin gelişimi için
nasıl bir çalışma içerisindesiniz? “5G’ye en hazır operatör” konumunuzu güçlendirmek için
neler yapıyorsunuz?
Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri olmanın
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verdiği sorumlulukla, 5G ve sonrası yeni nesil teknolojileri hayata geçirmeye ve bu teknolojileri
destekleyecek altyapıyı inşa etmeye odaklanıyoruz. Güçlü fiber altyapımız ile 5G’ye en hazır operatörüz.
Yakın
zamanda
5G
alanındaki
demolarımızla pek çok yeni teknolojiyi ilk defa deneyerek ülkemize kazandırma imkânımız oldu.
Türkiye’nin ilk 5G canlı maçını yayınladık ve 5G,
yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT), akıllı şehirler, otonom sistemler, sanal gerçeklik gibi yeni nesil teknolojilere yönelik projelerimizle Türkiye’yi
dijitalleştirmeyi sürdürdük. Yılın ilk çeyreğinde
Nokia iş birliğinde 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz denemede, 4,5 Gbps üzeri hızlara
ulaşarak bu alanda yeni bir dünya rekoruna imza
attık.
Türk Telekom olarak 5G alanında dünyanın önde gelen uluslararası konsorsiyumlarında yer alıyor; 5G’nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller
üstlenerek küresel arenada ülkemizi başarıyla
temsil ediyoruz. Özellikle grup şirketimiz Argela
ve ABD’deki iştiraki Netsia ile birlikte 2017 yılında
5G mimarisi için geliştirdiğimiz ProgRAN, mobil
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şebekenin sanallaştırılması adına dünya çapında
ses getirecek yenilikler içeriyor. 2020 yılının sonunda güvenli yapay zekâ tabanlı ağlar konusunda dünyanın sayılı şirketlerinden Juniper
Networks ile 5G’yi destekleyen teknolojiler üzerine yaptığımız iş birliği ile Netsia’nın bu alandaki
Radyo Akıllı Kontrolcü (RIC) ürününü dünyaya ihraç etmeye başladık.

Türk Telekom olarak 5G alanında
dünyanın önde gelen uluslararası
konsorsiyumlarında yer alıyor;
5G’nin yol haritasının çizilmesinde
aktif roller üstlenerek küresel arenada ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz.
Fiber yatırımlarınız hakkında bilgi alabilir
miyiz?
Türk Telekom olarak öncelikli ve en önemli hedefimiz ülkenin dört bir yanından mümkün olduğu kadar çok kişiyi internetle tanıştırmak ve
gelişmiş ülkeler düzeyinde internet kullanan bir
seviyeye çıkarmak. Bu yaklaşımla fiber altyapıyı
Türkiye’nin her köşesine taşıyarak, 2021 ilk çeyrek sonu itibari ile, sadece geçen yıl fiber ağımızı
336 bin kilometreye, fiber hane kapsamımızı ise
27,1 milyona çıkardık. Fiber dönüşüm yatırımlarımız sayesinde pandemi sürecinde kesintisiz iletişimi sağlarken, 2020 yılında 2,6 milyon yeni
aboneyle en yüksek yıllık net abone artışımıza
ulaştık. Ülkemizin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklandığımız bu süreçte fiber altyapımızı
yaygınlaştırmak için yatırımlarımızı 10 yılda 2
kattan fazla artırdık. Türkiye’nin fiberleşmesi
Türk Telekom’un öncülüğünde pek çok ülkeden
daha ileri düzeye ulaşmış durumda, bunu daha da
ileriye taşımak için üzerimize düşeni yapacağız.
Türk Telekom’un oyun, sağlık, akıllı şehirler
alanlarında da yatırımları, iş birlikleri bulunuyor. Kısaca bunlardan bahsedip, bu yöndeki hedeflerinizi aktarır mısınız?
Türk Telekom olarak kurduğumuz, sektörün ilk
kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures
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aracılığıyla 2018’den bu yana, büyüme aşamasındaki girişimlerin uzun vadeli iş hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Başta sağlık,
eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere yapay zekâ, IoT ve ICT gibi odak alanlarımıza yatırım yaparak hem girişimcilik ekosistemine katkı sağlıyor
hem de bu sektörlerin dijitalleşmesine öncülük
ediyoruz.
Bu kapsamda Türkiye’nin ilk online sağlık hizmeti platformlarından DoctorTurkey’e ve dijital
patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft’a yatırım yaparak son dönemde önemi
çok daha iyi anlaşılan sağlık sektörünün dijitalleşmesine katkı sağladık. Eğitim alanındaki yatırımımız ise, PİLOT mezunlarımızdan, oyunlaştırılmış
eğitim platformu MentalUP oldu. Enerji alanında
Türkiye’nin kritik enerji altyapısı projelerinde özel
ve kamu kuruluşlarına mühendislik, proje ve danışmanlık hizmeti sağlayan Eltemtek’e yatırım
yaptık. TT Ventures bünyesinde geliştirdiğimiz
yerli ve millî sosyal medya platformu Yaay ile günümüzde çok önemli bir iletişim aracı hâline gelen sosyal medya platformları alanına güçlü bir
giriş yaptık.
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Bunların yanında, 5G ve yapay zekâ yatırımlarımızı sürdürürken, ‘Yeni Nesil Şehirler İnisiyatifi’
ile bu teknolojilerin ilk adımını 9 kentte hayata
geçirdik. Ürün ve hizmetlerimizle trafikten kamu
güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı
yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında, yeni
nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık, yaşam ve güvenlik alanlarında 50’den fazla hizmet sunuyoruz.
Yaşanan gelişmeler ışığında sektörde yıl sonu
büyüme beklentiniz nasıl şekilleniyor?
Telekomünikasyon sektörü, pandemi sürecinden
diğer birçok sektörün aksine olumsuz etkilenmeyen az sayıda sektörden biri oldu.
2020’nin Mart ayı itibarıyla hayatı evlere sığdırdık. Ofislerimiz, okullarımız, alışveriş merkezlerimiz, sevdiklerimizle buluşmalarımız… Hepsini
internet üzerinden bir ekrana taşıdık. Bu süreçte
telekomünikasyon hayatlarımız için lokomotif bir
sektör hâlini aldı. Dolayısıyla sektörümüze de büyük bir sorumluluk yüklenmiş oldu. Biz Türk Telekom olarak, bu sürecin verdiği sorumluluk ile
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. FD
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TEB BİrEysEl vE ÖzEl Bankacılık kıDEmlİ GEnEl müDür yarDımcısı GÖkhan mEnDİ

Sıradaki dönüşüm
'açık bankacılık' olacak
Başta yüzde 100 dijital olarak uzaktan müşteri edinimi olmak üzere para transferi,
ödemeler ve superapp gibi müşterilerin hayatını kolaylaştıracak teknolojik çözümler
geliştirmek için çalışıyoruz. İhtiyaç temelli geliştirdiğimiz API’larımız ile fintech
partnerlerimizle birlikte müşterilerimize daha iyi deneyim yaşatacak olan
uygulamaları, ürünleri ve servisleri sunabileceğiz.

ürkiye’de ve dünyada birçok yeniliği sektöre kazandıran TEB’in Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Mendi ile dijital bankacılığın geleceğini
mercek altına aldık. Dijital ve mobil bankacılık
kullanımı her geçen gün daha da artarken bankacılık sektörünün sıradaki dönüşümünün 'açık bankacılık' olacağını ifade eden Mendi, “Bu yeni
dönemde finansal ürün ve hizmetler sadece bankalar üzerinden değil aynı zamanda fintechler
üzerinden de müşterilerle buluşacak. Aynı şekilde
bankalar da finansal olmayan ürün ve servislerin
müşterilere sunulmasında bir platform olabilecek.” diyor.

T

Biraz da fütüristik bir bakış açısıyla değerlendirdiğinizde dijitalleşmeyle birlikte geleceğin
bankacılığı nasıl olacak? TEB bu dönüşüme nasıl hazırlanıyor?
Bankacılık sektörü dijital dünyadaki yenilikleri
en hızlı şekilde uygulayan sektörlerden biri. Yapay
zekâ (AI) ve blockchain teknolojilerinin kullanımına güvenen ve açık bankacılık ile iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye yatkın bankalar, bu
alandaki gücünü dijitalleşmeye yansıtarak bankaların karlılığını artırmayı hedefliyor. Dijitalleşmeyi
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her zaman iş süreçlerine yansıtmış bir banka olarak biz de bu teknolojilerin her zaman içerisinde
bulunuyor, bu alandaki projelerimizi uygulamaya
dönüştürüyoruz. Örneğin girişimcilerimizle çeşitli
projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerin bir kısmının arkasında yapay zeka teknolojileri bulunuyor.
Aynı şekilde son dönemde hepimizin gündeminde bulunan güvenlik konuları da kullanıcıların
beklentileri arasında yer alacak, bankacılık sektörü her ne kadar bu alanda iyi bir zemine ve izlenime sahip olsa da bu alanda çalışmalar etkin bir
şekilde yürütülecek.
Pandemi sürecinde gerek banka olarak aldığımız
kararlar gerekse BDDK ve TBB’nin aldığı ortak kararlara hızlıca adapte olarak, kartla yapılan temassız işlem limitimizi yükseltip, ATM’lerden
yapılan para çekme limitimizi de artırdık. Müşterilerimize öncelikli olarak banka veya kredi kartı
kullanmalarını, mümkünse temassız ödeme yapmalarını önerdik. Nakit paraya ihtiyaç duyulması
halindeyse ihtiyaçlarını ATM’ye dokunmadan, QR
kodla yapmalarını tavsiye ettik. Kurumsal web sitelerimizde bulunan kişisel bankacılık asistanımız
TELEPATİ’ye kimlik doğrulama özelliği ekledik ve
birçok bankacılık işlemini hızlı ve kolay bir şekilde
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gerçekleştirmesi için geliştirdik. CEPTETEB Mobil
Uygulamamız içerisinde bulunan Canlı Yardım
özelliğimiz sayesinde dijital finansı herkes için
kullanılabilir hale getirdik. Önümüzdeki dönemde
QR kodlu ödemeler, ortak QR platformu için yaptığımız geliştirmeler ile mobil bankacılık cebimizden kartımızı çıkarmaya ihtiyaç bırakmayacağı
yeni bir seviyeye gelecek.

Dijital müşteri kazanımımız 2020
Şubat ayından 2021 Mayıs ayına
kadar yüzde 28 artarken, mobil
bankacılık uygulamamızı kullanan
tekil kullanıcı sayımızda yüzde 36,
uygulama kullanım sıklığımızda ise
yüzde 25’lik artış görüyoruz.
İhtiyaç temelli geliştirdiğimiz API’lar ile yaptığımız entegrasyonlar ile müşterilerimize günlük
bankacılık işlemlerinin de ötesinde bir deneyim
yaşatacak olan uygulamaları, ürünleri ve servisleri
sunabileceğiz. Bu dönüşüm projelerinin bir bölümünde start up partnerlerimiz de yer alıyor.
Biz yeni dünyadaki değişimi önceden görüp pek
çok sürecimizi bu yeni dünyaya adapte etmiştik.
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Pandemi ise bize yepyeni bir deneyim kazandırdı.
Zorlu bir süreçten geçiyoruz. En zorunu atlattık.
Bundan sonra edindiğimiz tecrübeyi müşterimize
avantaj/fırsat olarak sunmak için tüm gücümüzle
çalışmaya ve büyümeye devam edeceğiz.
TEB’de bankacılık işlemlerinin ne kadarlık
kısmı dijital uygulamalar üzerinden gerçekleştiriliyor? Dijital işlemlerdeki müşteri sayınız ve
hedefiniz nedir?
Her sektörde olduğu gibi bankacılıkta da dijitalleşme en hızlı büyüyen taraf oldu. Dijitalleşme ve
dijital kanalların günlük yaşamdaki kullanım oranı 2020 yılı itibarıyla çok hızlı bir şekilde artış
gösterdi. Öyle ki dijital müşteri kazanımımız
2020 Şubat ayından 2021 Mayıs ayına kadar yüzde 28 artarken, mobil bankacılık uygulamamızı
kullanan tekil kullanıcı sayımızda yüzde 36, uygulama kullanım sıklığımızda ise yüzde 25’lik artış
görüyoruz.
Pandemi dönemi ile müşterilerin kredi kartı kullanımı alışkanlıklarında yenilikçi değişimler ve bu
yeniliklere hızlı adaptasyon sağlayacak pratik çözümlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Dijitalleşme sürecinin gereksinimi ve önemini
ivmelendirecek çözümlerle TEB olarak müşterilerin yanında yer aldık. Sadece ülkemizde değil,
dünya çapında etkileri ile kartlı ödemelerde özellikle e-ticaret ağırlığı arttı. Ödeme tercihlerinde
temassız çözümler tercih ediliyor ve sektörel bazda eğilimler değişiyor. Özellikle e-ticaret işlem
adetlerinde yüzde 70 büyüme gerçekleştiğini görüyoruz.
Kartlı ödemelerde ise Türkiye'de temassız gerçekleşen kredi kartı ödemelerinin oranı sektörde
yaklaşık yüzde 20'lerden yüzde 40'lara ulaştı. Temassız işlem limitlerinin artırılması ve günlük
ATM para çekme limitinin emekli müşterilerimiz
için mevcut limitlerden daha da fazla olması, bu
alandaki yönelimi hızlandırdı.
2000’li yılların başından dijital bankacılık kanallarına yatırım yapan ilk bankalar arasındayız. Dijital bankacılık hizmetlerimizi 2015 yılından bu
yana CEPTETEB markası altında birleştirdik ve dijital bankacılık alanında müşterilerimizin hayatını
kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Bu yaklaşımımız
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sayesinde 2021 Mayıs sonu itibarıyla TEB müşterilerinin online bankacılık aktif müşteri sayısı 2.1
milyona, mobil bankacılık aktif müşteri sayısı ise
1.9 milyona ulaştı. Önümüzdeki dönemde de inovatif bakış açımızla proaktif rol alarak CEPTETEB
Mobil Uygulaması’na yönelik yatırımlarımıza hız
kesmeden devam edeceğiz.
Dijitalleşmenin verimliliğinize etkisi nedir?
Mobil bankacılık kanalını kullanan müşterilerin
sayısı 2 milyonu aştı. Düzenli olarak online bankacılık kullanan müşterilerin oranı yüzde 70 iken,
bu oran şubesiz bankacılık imkanı sunan CEPTETEB müşterilerinde yüzde 90’ları aşıyor.
Dijital bankacılık alanındaki tüm yatırımlarımızı
tek bir noktaya odaklamak yerine müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, onların bankacılık
işlemlerini kolaylaştırma hedefiyle gerçekleştiriyoruz. Bu alanda hayata geçirdiğimiz projeleri-
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mizden biri de TURBO cihazlarımız ve TEB Pratik
Şubelerimiz. Şubelerimizde konumladığımız Turbo cihazlarımız çevrim içi video görüşme üzerinden çeşitli süreçleri merkezi işlem yetkililerimiz
ile gerçekleştirebiliyor ve bu anlamda verimliliğimize katkı sağlıyor. Geleceğin bankacılık modeli
olarak gördüğümüz Pratik Şube; dijital ve fiziksel
şubeyi birleştirdiğimiz inovatif bir yatırım. Bu şubelerimizi de ülke genelinde daha fazla yaygınlaştırarak daha fazla insanın hayatına değer katmayı
hedefliyoruz.
Bugün müşteriler bankadan kullandıkları her 5
kredinin 4’ünün onayını dijital kanallardan vererek zamandan tasarruf ediyorlar. Bankamızın bireysel müşterilerinin kullandığı her 3 krediden
ikisi, başvuru aşamasından onay sürecine kadar
tamamen dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Açılan yeni hesapların ağırlığının dijitalden
açıldığını gözlemliyoruz.
Dijital bankacılık hizmetlerinde gündeminizde yeni ürün ve uygulamalar var mı?
CEPTETEB ile “QR kodla kartsız para çekme” ve
“Çizerek PIN Girme” gibi Türkiye’de hatta dünya-
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da birçok yeniliği sektöre kazandırdık. CEPTETEB
Mobil Uygulaması ile hayata geçen “QR Kod ile
Para Çekme” özelliği ile de “Cüzdan” menüsünden
giriş yapan kullanıcılar, kullanmak istediği hesap
seçiminin ardından ATM’den QR kodla kartsız ve
temassız para çekebiliyor ve yatırabiliyor. Ortak
QR platformu geliştirmelerimizi tamamladık ve bu
platforma üye bankaların da ATM’lerinde QR işlemlerimiz gerçekleşebiliyor. Uygulamada bulunan mobil ödeme özelliği ile kredi kartı
kullanıcıları birçok ödeme işlemini Android sistemli cep telefonları üzerinden temassız olarak
hızlı ve kolay bir şekilde yapıyor. Yakında fiziksel
ve dijital dünya QR ödemeleri ile daha da yakınlaşacak.
Dijital ve mobil bankacılık kullanımı her geçen
gün daha da artarken bankacılık sektörünün sıradaki dönüşümü 'açık bankacılık' olacak. Bu yeni
dönemde finansal ürün ve hizmetler sadece bankalar üzerinden değil aynı zamanda fintechler
üzerinden de müşterilerle buluşacak. Aynı şekilde
bankalar da finansal olmayan ürün ve servislerin
müşterilere sunulmasında bir platform olabilecek.
Bugün Avrupa’da faaliyet gösteren başarılı banka-
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ların aktivitelerine bakıldığında hemen hemen
hepsi internet ve mobil bankacılık imkanı sunuyor,
API teknolojisinden (açık bankacılık) yararlanıyor.
Bir kısmı ise dijital kanallar üzerinden dijital tüketici kredisi hizmeti sunuyor. Dijital ev kredisi
hizmeti veya blockchain teknolojisi kullanımı ise
sınırlı. TEB olarak başta yüzde 100 dijital olarak
uzaktan müşteri edinimi olmak üzere para transferi, ödemeler ve superapp gibi müşterilerin hayatını
kolaylaştıracak
teknolojik
çözümler
geliştirmek için çalışıyoruz. İhtiyaç temelli geliştirdiğimiz API’larımız ile fintech partnerlerimizle
birlikte müşterilerimize daha iyi deneyim yaşatacak olan uygulamaları, ürünleri ve servisleri sunabileceğiz. Bu dönüşüm projelerinin önemli bir
bölümünde start up partner’lerimiz yer alıyor. Yapay zeka tabanlı uygulamalar ile özellikle veri
analitiği, risk konularında yeni modeller geliştiriyoruz.
Finansal teknolojilerin gelişiminde regülasyonların etkisi nedir? Bu yönde neler yaşanıyor?
Bugün sektör altyapı olarak sürecin tamamını

32
FİNANS DÜNYASI / TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

FD

dijital yapabilir ama düzenleyici otoritenin de ona
adapte olması lazım diyorduk. Şimdi ise düzenleyici otoritenin bu konuda gayet aktif rol aldığını
ve sektöre ivme kazandırdığını görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Uzaktan erişime, uzaktan
müşteri edinimine yönelik düzenlemeler hayatımıza girdi. Uzaktan müşteri edinimine tüm edimlerini de yerine getirmek sureti ile zamanında
başladık ve hızlı bir ivme yakaladık. Bu kanaldan
edindiğimiz müşterilerimize sunduğumuz CEPTETEB avantajlarının ilgi gördüğünü gözlemliyoruz.
Açık Bankacılığın temeli olan API’ların hayatımıza
gireceği tarihler dahi belli. Yenilerini oluşturabilecek fırsatları otoriler ile görüşebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde olgunlaşacak dijital bankacılık
lisansları konusundaki düzenlemeleri takip ediyoruz. Tüm bu gelişmeler sayesinde daha da yaratıcı, yenilikçi hizmetleri deneyimliyor olacağız.
Fintech partnerlerimizle birlikte müşterilere daha
iyi deneyim yaşatacak uygulamaları, ürünleri ve
hizmetleri sunmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede regülasyonlardaki düzenlemeleri kısıtlayıcı olmaktan çok sektörün önünü açan kurallar zinciri
olarak değerlendiriyoruz. FD
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YENİ VERGİ AFFI KANUNU’NUN GETİRDİKLERİ

Taşınmazlar ve sabit kıymetler
yeniden değerlenebilecek!
Yeni Vergi Affı Kanunu olarak adlandırılan 7326 sayılı Kanun, borçların
yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımı gibi önemli imkanlar sağlıyor.
Bu imkanların yanı sıra taşınmazların ve amortisman tabi iktisadi kıymetlerin
yeniden değerlenmesi gibi çok önemli bir fırsatı da sunmaktadır.

B

Vergi Bölüm Başkanı,
Şirket Ortağı
KPMG Türkiye
serdikler@kpmg.com
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eklenen “Vergi Affı Kanunu, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun (Kanun) 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bilindiği üzere, en son 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 2020
yılı Aralık ayında yürürlüğe girmiş; kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılması imkan tanınmış, yeni bir varlık barışı düzenlemesi getirilmişti.
“Yeni Vergi Affı” olarak adlandırılan 7326 sayılı Kanun, yapılandırma
kanunu vasfında olan 7256 sayılı Kanun’dan çok daha geniş hükümleri
ihtiva etmekte olup 2018 yılında yürürlüğe giren ve yine bir vergi affı kanunu olan 7143 sayılı Kanunla neredeyse aynı hükümleri içermektedir.
Hatırlanacağı üzere, daha evvel 2016 yılında 6736 sayılı, 2011 yılında
ise 6111 sayılı aynı nitelikte “Vergi Affı” kanunları yayımlanmıştı. Son 10
yıllık süreçte, sadece yapılandırma hükümleri içeren kanunları saymazsak, 7326 sayılı Kanunun 4. geniş kapsamlı “Vergi Af Kanunu” olduğunu
söyleyebiliriz.
Bu yeni Vergi Affı Kanunu kapsamında;
• Bazı alacakların yeniden yapılandırılması;
- Kesinleşmiş alacakların,
- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların,
- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin,
• Matrah ve vergi artırımı;
- Gelir ve Kurumlar Vergisi,
- Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı,
- Katma Değer Vergisi

VERGİ-YORUM

• İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,
• Amortismana tabi iktisadi kıymetlerde yeniden
değerleme.
hususlarında düzenlemeler yapılmıştır.
Bu yazımızda, Kanunun matrah artırımı ve borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerine kısaca
değinildikten sonra şirketlerin aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin
(ATİK) yeniden değerlemesi hususunda açıklamalarda bulunulacaktır.

Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı
bankaların banka kartı ve kredi kartı
ile ödenebilecek, uygulanan
hacizlerin Kanun kapsamında
yapılan ödemeler nispetinde
kaldırılması imkanı da sağlanacak.
1- Yapılandırılacak Borçlar ile Matrah ve Vergi
Artırımı
Yeni Vergi Affı Kanunu ile mükelleflere özetle aşağıdaki imkanlardan faydalanma imkanı sağlanmaktadır.
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• Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve
faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi)
oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun
ödenmesi,
• Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi,
• Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile
bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve
gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme
yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
• Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı
ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun
ödenmesi,
• Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh
yoluyla sonlandırılması,
• Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden
alacakların yapılandırılması,

35
TEMMUZ-AĞUSTOS 2021 / FİNANS DÜNYASI

VERGİ-YORUM
• Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi
incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,
• İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer
almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede
bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile
kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun
hale getirilmesi,
• İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması.
Sayılan imkanların yanı sıra yer verilen hükümlerden faydalanılması için yapılacak ödemeler taksitlendirilebilecek ve peşin ödeme halinde aşağıdaki
indirimlerden de faydalanılabilecektir.
• Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık
dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan
tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması,
• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması,
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• Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde
ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit
ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının
ödenmesi halinde;
• Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca
yüzde 50 indirim yapılması,
• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları
asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması,
• Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk
eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi
içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden yüzde 10 indirim yapılması,
Bunun yanında, yapılandırılan borçları anlaşmalı
bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilecek, uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması imkanı da
sağlanmaktadır.
Ayrıca, Aralık 2020 döneminde yürürlüğe giren
7256 sayılı son yapılandırma kanunu kapsamında
yapılandırılmış ancak ödeme şartları ihlal etmiş
olanlar ile devam eden borçların da yeniden yapılandırılması imkanı sağlanmıştır.
İlave olarak, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili

devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanı da bulunmaktadır.
Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos
2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, Kanunun yayımlandığı 9 Haziran
2021 tarihine kadar araç muayenesini yaptırmamış
olanların, muayenenin yaptırılması gereken tarih ile
Kanunun yayımlandığı tarih aralığına Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları, Kanunun yayımından muayenenin
yaptırıldığı tarih aralığına da aylık yüzde 0,75 oranı
dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile muayene ücretini ödemek suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar
(bu tarih dâhil) muayenelerini yaptırmaları halinde,
muayenede gecikilen süreler için hesaplanması gereken aylık yüzde 5 fazlanın tahsilinden vazgeçilecektir.
2- Taşınmazlar ile Sabit Kıymetlerin Yeniden
Değerlemesi
Yeni Vergi Affı Kanunu ile yukarıda sayılan birçok
imkan ve kolaylıkların yanı sıra şirketlerin aktiflerinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi ik-

tisadi kıymetlerin (ATİK) yeniden değerlenmesine
ilişkin olanak da tanınmıştır.
Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla aktiflerine
kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine
veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz
ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere
uymak koşuluyla yeniden değerleyebileceklerdir.
Kanaatimizce titizlikle değerlendirilmesi gereken
bu imkan, 2018 yılında yürürlüğe gire 7144 sayılı
Kanun ile sadece taşınmazlar için getirilmişti. Bu defa yapılan düzenleme, taşınmazların yanında
ATİK’leri de kapsaması nedeniyle ayrıca önem arz etmektedir.
2018 yılındaki düzenleme sadece taşınmazları
kapsamasının yanı sıra yüzde 5 olarak belirlenen
vergi oranı nedeniyle beklenen ilgiyi görememişti.
Ancak bu defa yapılan düzenleme de vergi oranı
yüzde 2 olarak belirlenmiş ve bu verginin 3 taksit
halinde ödeme imkanı getirilmiş olup ATİK’ler de
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kapsama dahil edilerek daha cazip bir düzenleme
yapılmıştır.
Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler ve işletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan
mükellefler de bu imkandan faydalanamayacaktır.
Ayrıca; finans ve bankacılık sektöründe faaliyet
gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri,
emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları,
münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş
alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile
VUK’un 215. maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler bu uygulamadan
yararlanamayacaktır.
Yeniden değerlemede, iktisadi kıymetin amortismanlar düştükten sonraki net defter değeri esas alınacaktır. Ancak, herhangi bir yılda amortisman
ayrılmamış olsa da yeniden değerlemeye ilişkin hesaplamada amortismanların tam olarak ayrıldığı
varsayılacaktır.
Ayrıca, taşınmaz ya da ATİK’in maliyetine dahil
olan unsurlar bulunuyorsa (faiz, kur farkı, değer artırıcı harcamalar gibi) bunların her birinin defter
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değerleri ve amortisman tutarları ayrı ayrı endekslenecektir.
Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan en son bilançoda yer alan taşınmazlar ve ATİK’ler ile bunların
amortismanları için yeniden değerleme oranı; Mayıs/2021 dönemine ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, enflasyon düzeltmesine tabi tutulan bilançonun ait
olduğu tarihi takip eden aya (Ocak/2005) ilişkin
YİÜFE değerine bölünmesi ile bulunacaktır.
Enflasyon düzeltmesi uygulaması dışında kalan
taşınmazlar ve ATİK’ler ile bunların amortismanları
için yeniden değerleme oranı; Mayıs/2021 dönemine ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine
bölünmesi ile bulunacaktır.
2018 yılında yürürlüğe giren 7144 sayılı Kanun
kapsamında daha önce yeniden değerlemeye tabi
tutulan taşınmazlar için Mayıs/2021 dönemine ait
Yİ-ÜFE değerinin, Mayıs/2018 ayına ilişkin Yİ-ÜFE
değerine bölünmesi ile bulunan oran dikkate alınır.
Bu şekilde hesaplanarak bulunan değer artışının
yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların her
birine isabet eden tutarları, ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde bilançonun pasifinde özel bir fon

VERGİ-YORUM

hesabına alınacaktır. Bu fon, taşınmaz ya da ATİK’in
satılması durumunda kazancın tespitinde dikkate
alınmayacak, satış tutarına eklenmeyecektir.
Bahsedilen değer artış tutarları üzerinden hesaplanacak yüzde 2 oranındaki vergi; yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25. günü
akşamına kadar bir beyanname ile beyan edilecek
ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden
2. ve 4. ayda olmak üzere 3 eşit taksitte ödenecektir.
Ödenen vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek olup gelir ve kurumlar vergisi
matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.
Uygulamadan yararlanan mükellefler bu kıymetleri için, yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortisman ayırmaya
devam edeceklerdir.
Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların
elden çıkarılması halinde, yeniden değerlenmiş tutarlar dikkate alınarak satış kazancı hesaplanacak;
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ancak pasifte özel fon hesabında gösterilen değer
artışı tutarları, satış kazancına dahil edilmeyecek ve
değer artış tutarı fon hesabı kayıtlarında kalmaya
devam edecektir.
3- Değerlendirme
Yeni Vergi Affı Kanunu olarak adlandırılan 7326
sayılı Kanun borçların yapılandırılması ile matrah
ve vergi artırımı gibi önemli imkanlar sunmaktadır.
Bu imkanların yanı sıra taşınmazların ve amortisman tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi
gibi çok önemli bir fırsatı da sunmaktadır.
Yeniden değerleme sonucu oluşan tutarlar için
amortisman ayrılma imkanının bulunması ve yeniden değerlenen iktisadi kıymetlerin satılması halinde maliyet bedellerinin değerleme sonrası tutarlar
esas alınarak belirlenmesi gibi fırsatlardan yararlanılması değerleme farkı için yüzde 2 oranında vergi
ödenerek mümkün hale gelmiştir.
Şirketlerin vergi planlamaları kapsamında bu
önemli hususu titizlikle değerlendirerek göz önünde
bulundurmalarının uygun olacağı kanaatindeyiz. FD
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Vaillant’ın Küçük Akbabaları
Koruma Projesi altıncı yılında
farkındalık ve biyoçeşitlilik
çalışmaları ile devam ediyor
aillant Türkiye, Doğa Derneği iş birliğinde
2015’ten bu yana yürüttüğü Küçük
Akbabaları Koruma Projesi ile nesli tehlike altında olan küçük akbaba türünü, tehlikelere karşı
koruma ve farkındalık çalışmalarına devam ediyor.
Projenin 2021 çalışmaları kapsamında yılın ilk üç
ayında Mersin’de bölge belediyeleri ile küçük akbabaların tanınması ve korunmasına yönelik görüş
alışverişinde bulunuldu. Projede bu yıl odaklanılan
alanlardan biri olan biyoçeşitlilik çalışmalarıyla ise
ekosistemin sağlıklı işleyişinin göstergelerinden olan
küçük akbabaların dünyamızın devamlılığındaki rolü konusunda bilinç aşılamak hedefleniyor.
Doğanın korunması konusunda farkındalık yaratmayı ve bu konudaki bilinci artırmayı hedefleyen

V

Vaillant Türkiye, Doğa Derneği iş birliğinde 2015 yılında hayata geçirdiği Küçük Akbabaları Koruma
Projesi kapsamındaki faaliyetlerine hız kesmeden
devam ediyor. 2020 yılında 268 küçük akbabanın
tespit edildiği proje kapsamındaki çalışmalar bu yıl
Mersin’de gerçekleştiriliyor. Küçük akbaba neslinin
yok olmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilen koruma ve sayım çalışmalarının ötesine geçen proje,
farkındalık çalışmaları ile küçük akbabaların toplum
tarafından tanınmasına katkıda bulunuyor.
Proje kapsamında yılın ilk üç ayında bölge belediyeleri ziyaret edilerek küçük akbabaların tanınması
ve korunmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulurken, Mersin Kadın Kooperatifi ile iş birliği yapılarak hediyelik süs eşyaları üretimi planlandı. Mersin

pandemiye rağmen küçük akbabaları yakından takip
etmeye; yuva sayımlarının yanı sıra olası tehlikelere
karşı koruma projelerine devam ediyoruz. Küçük
Akbabaları Koruma Projesi’nin en önemli unsurlarından biri de nesli tükenme tehlikesi altında olan
küçük akbabalar konusunda kitlelerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması. Ayrıca bu yıl odaklandığımız alanlardan biri de biyoçeşitlilik. Küçük
akbabalar bulundukları alandaki doğanın sağlıklı işleyişinin göstergesi olan türlerden biri. Ekolojik dengenin sağlanmasında da oldukça önemli bir role
sahipler. Bu doğrultuda bölge halklarının desteği ile
küçük akbabaların dünyamızın devamlılığındaki rolü konusunda bilinç aşılamayı sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

konar göçerleri ile bölgenin biyoçeşitliliği hakkında
ortak çalışmaların hayata geçirildiği projede, bilimsel çalışmalarda ve yaban hayatı gözlemlerinde kullanılan fotokapanların kullanımı konusunda konar
göçer çobanlara eğitim verildi.
“Kitleleri bilinçlendirmek projenin en önemli
unsurlarından”
Vaillant Group Türkiye Satıştan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Erol Kayaoğlu, Küçük Akbabaları
Koruma Projesi’nin, çalışmaların gerçekleştirildiği
bölgelerdeki halkın ve konar göçerlerin sahiplenmesi sonucunda altıncı yılına girdiğini söyledi. Kayaoğlu, “Ülkemize göçleri başlayan küçük akbabalar,
Türkiye’de korunuyor ve sahipleniliyor. Kurulan çoban ağı ve konar göçerler sayesinde 2021 yılında da

“Çalışmalarımızın nihai amaçlarından biri biyoçeşitliliği korumak”
Doğa Derneği Genel Koordinatörü Serdar Özuslu
yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Bolkar Dağları’nda konar göçer kültürün halen devam ettiği geleneksel ve kadim yaşam
şekillerini araştırmaya devam ettiklerini dile getirdi.
Özuslu, “Konar göçer yaşam şeklinde en önemli zaman ve takvimin doğanın kendi olayları olduğunu,
özellikle gündelik ve dönemsel yaşamlarını buna göre uygulamaya devam ettiklerini fark ettik. Konar
göçerler bu yıl Mayıs ortası gibi farklı alanlarda göçe
başlamış olacaklar. Çalışmalarımızın nihai amaçlarından biri, bölgemizdeki konar göçerler ile beraber
biyoçeşitliliği korumak ve sahip çıkmak. Bunun için
en önemlisi anlamak ve beraber çalışma yollarını
bulmak. Öte yandan bu dönemde farkındalık çalışmalarımız kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle online olarak toplanarak küçük akbaba ve diğer
göçmen kuşlar hakkında bilgi aktarımında bulunmaya devam ettik” ifadelerini kullandı.
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AcıbADem Ünİversİtesİ mAslAk HAstAnesİ mİnİmAl İnvAzİv Ürolojİ ve
robotİk cerrAHİ bölÜm bAşkAnı ProF. Dr. Alİ rızA kurAl

Teletıp ile sağlık hizmetleri daha
geniş kitlelere ulaşacak
Ülkemizde gerek Sağlık Bakanlığı’nın, gerekse özel hastane ve tıp kurumlarının
sağladıkları dijital platformlar sayesinde teletıp uygulamaları giderek artan bir
şekilde kullanılıyor.

ijitalleşme, hayatın her alanında olduğu gibi
sağlık sektöründe de hızlı bir dönüşüme, değişime yol açıyor. Dünyada ilk örnekleri ABD,
Fransa, İngiltere gibi ülkelerde görülen teletıp uygulamaları, Türkiye’de de Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’nın evde tedavide doktorların hastalarıyla doğrudan görüşme yapabileceğini açıklamasıyla sağlık
kurumları arasında hız kazandı. Doktor ile hastayı
çevrim içi ortamda buluşturan teletıp alanındaki gelişmeleri ve uygulamaya karşı getirilen eleştirileri
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Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Robotik
Cerrahi ve Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali
Rıza Kural’a sorduk..
Dijitalleşmenin etkileri sağlık sektörüne nasıl
yansıyor? Sağlık sektöründe neleri değiştiriyor?
Dijitalleşme her sektörde olduğu gibi sağlıkta da
hızla yayılıyor. Bu gelişmenin tıptaki yansıması önceleri radyolojik görüntülerin veya laboratuvar tetkiklerin aynı hastane içerisinde paylaşılmasıyla

başladı. Daha sonraları uzaktaki bir noktaya bu veriler iletilir oldu. Geçmişte hastalar radyolojik tetkiklerini büyük filmler olarak gittikleri hekimlere
taşırken, bugün sayısız görüntülerin yüklenebildiği
ufacık bir CD veya flash bellek yeterli olmakta. Ülkemizde Sağlık Bakanlığımızın nezdindeki e-nabız
uygulamasıyla hastalar veya hekimler, bulundukları
bir noktadan tüm radyolojik ve laboratuvar sonuçlara ulaşabiliyor. Yine tüm tıbbi tetkiklerin sonuçları
dijital ortamlarda cep telefonlarından bile görüntülenebiliyor. Burada birkaç nokta çok önemli: Birincisi geçmişte onca inceleme için sarf edilen kâğıt,
film gibi malzemeler ve bunlar için harcanan insan
gücünden tasarruf ediliyor. İkincisi ve en önemlisi
hastaların tetkiklerini almak için tekrar hastaneye
gidip birimleri meşgul etmesinin de önü alınmış olunuyor. Buna bir de yolda geçen zaman ve yol mas-
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raflarını da eklersek büyük bir tasarruf sağlandığını
görebiliriz.
Teletıp, daha çok hangi alanlarda uygulanıyor,
uygulanabilir?
Teletıp giderek daha çok kullanılan bir yöntem haline geldi. Özellikle salgın hastalıkların giderek daha sıklıkla görülebileceğini de varsayarsak, acil
durumlar dışındaki birçok hastaya, hastanelere gelmelerine gerek kalmadan tanı ve tedavi hizmetleri
verilebiliyor. Özellikle cilt hastalıkları veya psikoloji
alanlarında hizmetler telefon veya tele-video konferans şeklinde hasta-hekim arasında paylaşılabilmekte ve tanı-tedavi yapılabilmekte. Bunun yanı sıra
kilometrelerce uzaktaki bir bölgede toplum sağlığını
ilgilendiren sorunlarda yine tele-video konferans yoluyla salgın hastalıklardan nasıl korunulacağını veya
hastalık semptomlarının neler olduğu öğretilerek
hastaların zamanında tıbbi yardım alabilmeleri sağlanıyor. Ayrıca radyoloji ve patoloji branşlarında da
teletıp uygulaması yerini almıştır. Tele-cerrahi yani
uzaktan ameliyat teletıp uygulamalarından biriyse
de bu konuda henüz istenilen altyapı sağlanamadı.
Teletıp, eğitimde de kullanılıyor. Gerek tıp öğrencileri, gerekse hemşire ve yardımcı personelin eğitimindeki teletıp uygulamaları tüm dünyada giderek
artıyor. Bu konuda eğiticiler büyük bir özveri ile hazırladıkları power-point ve video-klipler ile gerek
canlı olarak veya dijital platforma yerleştirilen sunumlar ile eğitim veriyorlar. Canlı eğitim oturum-
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larında karşılıklı sorular sorulabilirken, tartışmalar
da yapılabiliyor.
Türkiye’de uygulama alanları gelişiyor mu? Teletıp uygulamaları Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimine nasıl katkı sağlayacaktır?
Ülkemizde gerek Sağlık Bakanlığı’nın, gerekse
özel hastane ve tıp kurumlarının sağladıkları dijital
platformlar sayesinde teletıp uygulamaları giderek
artan bir şekilde kullanılıyor. Bu uygulamalarla sağlık hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması mümkün olacak. Toplumun genel sağlığını ilgilendiren
bulaşıcı hastalıkların erken tanısında ve tedavisinde
teletıp çok önemli katkı sağlıyor. Sağlık Bakanlığı’nın
“Hayat Eve Sığar” uygulaması bu gelişmeye bir örnek. Bu dijital platformda merkezi bir sistemden bildiriler yapılmakta, bulaşıcı hastalığa maruz kalan
kişiler takip edilebiliyor. Aşı uygulamaları da bu
platformdan düzenlenip, takip edilebiliyor.
Yaşadığımız pandemide ülkemizdeki sistem gelişerek çok iyi bir seviyeye ulaştı. Yine Sağlık Bakanlığı’nın ve özel sağlık kurumlarının gerek
televizyonlarda gerekse radyolarda yaptıkları programlarla hastalığın belirtileri, nasıl tanı konulacağı
ve tedavinin nasıl yapılacağı konularında toplumun
bilgilendirilmesi, salgının önlenmesinde çok önemli
katkı sağladı. Bu da bir nevi teletıp uygulamasıdır.
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Şu ana kadar teletıp’ın avantajlarından bahsettiniz. Uygulamanın olumsuz olabilecek yanları,
düzenlemeye ihtiyacı gereken yönleri nedir?
“Bazı hastanelere para kazandırabilir ama hastalara faydası olmaz" gibi eleştiriler de yapılıyor.
Sizin bunlara karşı değerlendirmeniz nedir?
Teletıp uygulamalarının tabii ki bazı dezavantajları var. Bunlardan ilki gizlilik ilkesinin tam olarak
sağlanamamış olması. Bu konuda her ne kadar kişiye özel şifreler olsa da yine de hastalar hakkındaki
verilere birçok sağlık çalışanı ulaşabilmekte. Bu da
“Tam gizlilik” prensibinin sağlanamamasına neden
oluyor. Yine e-mail veya diğer dijital ortamdaki bilgilerin “elektronik saldırı” yoluyla başkaları tarafından öğrenilebilir olması gizlilik kavramını
bozabiliyor. Diğer bir dezavantaj ise hekimlerin
hastalara yönelik telefon veya video-konferans yoluyla verdikleri hizmetlerin sağlıklı bir şekilde ücretlendirmesi çoğunlukla yapılamamakta. Bazı özel
sağlık kuruluşları bu konuya çözüm bulmuşlarsa da
rutin olarak uygulanmamakta.
Teletıp kazanç sağlamaktan ziyade daha kaliteli
hizmet vermeye yönelik bir uygulama. Hastanelerin
ve sağlık kuruluşlarının bu uygulamalar için ciddi
yatırım yapmaları gerekiyor. Bu nedenle teletıp uygulamasından kazanç sağlamak söz konusu olamaz.
Ancak bu uygulamaları yapmayan sağlık kuruluşla-

rı rekabet yönünden diğerlerinden geride kalacaklar.
Teletıp alanında dünyada neler yaşanıyor? Öncü ülkeler hangileri? Bu ülkelerde neler yapılıyor?
Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere teletıp alanında öncü ülkeler. ABD’de 20. yüzyılın başında hastaya ait bulguların telefonla iletilmeye
başlanması teletıp’ın başlangıcı sayılır. Daha sonra
Nebraska Üniversitesi’nde tıp eğitiminde video-konferansların kullanılması, radyolojik bilgilerin uzak
bir yere aktarılması da önemli aşamalar olarak tarihe geçti. Özellikle yaşadığımız pandemi sürecinin
başlangıcında Fransa’da yapılan düzenlemeler diğer
ülkelere de örnek teşkil etti. Teletıp uygulamalarının yapılabilmesi için sağlıklı bir internet erişimine
gerek var. İnternet erişimi olmayan veya zayıf olan
ülkelerde bu uygulama hiç yapılamayabilir veya kesintili olabilir.
Diğer önemli faktör ise ulusal sağlık sistemine ait
bir dijital platformun oluşturulmuş olması. Gelişmiş
ülkeler (Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri, İngiltere,
ABD, Kanada, Japonya gibi) bu yapıyı yıllar önce
oluşturdukları için pandemide mevcut sistemi hızla
geliştirmişlerdir.
Teletıp alanında gelecekte neler göreceğiz ?
Gelecekte teletıp uygulamalarının daha da gelişti-

ğini göreceğiz. En önemli gelişmenin yapay zekanın
kullanılmasının olacağını düşünüyorum. Günümüzde yapay zeka, radyoloji branşında kullanılmak üzere. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor. Örnek
olarak üroloji branşında prostat kanseri için yapılan
çalışmalarda, çekilen MR ( Manyetik Rezonans ) incelemeler, biyopsi verileri ve kanser saptanan hastalarda ameliyat sonrası patoloji sonuçları bir araya
getirilerek yapay zeka ile değerlendiriliyor. Beklenen
odur ki binlerce hastadan elde edilecek veriler bir
araya getirildiğinde herhangi bir hastanın MR görüntüsü yapay zeka ile oluşturulan bilgisayar programı ile değerlendirilecek ve gerçekten biyopsi
yapılması gereken hastalar ayıklanacaktır. Böylece
gereksiz biyopsi sayısı azalacak. Diğer branşlarda da
benzer çalışmalar yapılıyor.
Yapay zeka ile ilgili diğer bir gelişme de cerrahi
uygulamalarda olabilir. Yine binlerce hastada yapılan robotik cerrahi ameliyatlarının tümü yapay zeka
ile değerlendirildiğinde belki ameliyat sırasında bilgisayarda oluşturulmuş programın işlemin tüm aşamalarını bildiğinden olası bir hatayı önlemeye
yardımcı olacak ve ayrıca cerrahın performansını da
değerlendirebilecek.
New York’taki bir merkezden, 14 bin kilometre
uzaklıktaki Fransa, Strasbourg’taki bir hastanın
2001 yılında Zeus robotu ile safra kesesi ameliyatının yapılmasıyla başlayan Tele-Surgery yani Telecerrahi, maalesef yaygınlaşamadı. Kanada’da pilot
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SAĞLIK
çalışmalar yapılmış ve başarılı olmuşsa da halen yaygın kullanımı yok. Gelecekte tele-cerrahinin özellikle
savaş alanındaki yaralıların çok uzaklardan yapılabilecek tedavisinde kullanılabileceği öngörülüyor.
Robotik cerrahi denildiğinde ilk akla gelen
isimlerden birisiniz. Teletıp alanında ne gibi uygulamalara imza atıyorsunuz?
Özellikle teletıp uygulamalarını eğitim alanında
kullandık ve halen de kullanmaktayız. Ülkemizde
2005 yılında başladığımız ilk Robotik Cerrahi uygulamalarını kongre ve toplantılarda video-konferans
yoluyla diğer meslektaşlarımızla paylaştık ve halen
de paylaşıyoruz. Bu amaçla frekansı yüksek bir uydu kiralandığında ses ve görüntüleri kesintisiz olarak bir noktadan kilometrelerce öteye iletebilmek
mümkün. Tabii ki maliyeti de yüksek bir uygulama
olduğunu belirtmek gerek.
Bunun yanısıra robotik cerrahi başta olmak üzere
yaptığımız ameliyatların kaydedildiği bilgisayar
programları sayesinde verilerimizi bilimsel çalışmalarda kullanabilmekte ve zaman zaman sonuçlarımızı değerlendirebilmekteyiz.
Pandemi sürecinde kongre, seminer gibi yüzlerce
kişinin katıldığı toplantıları Zoom üzerinden gerçek-
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FD
leştirdik. Yüz yüze yapılan toplantıları tabii ki çok
özledik ancak toplumun sağlığının güvende olması
amacıyla şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. FD
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Forum İstanbul 20 yaşında
‘yarını anlamak’
Gündeme taşıdığı konularla geleceğe giden yola ışık tutma gayretindeki Forum
İstanbul toplantılarının 20’ncisi “Yarını Anlamak” ana temasıyla 24 – 28 Mayıs
tarihlerinde gerçekleştirildi.

‘

Hedef 2023’ mottosu ile yolculuğuna başlayan ve
Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası vizyoner toplantısı özelliğini taşıyan Forum İstanbul’un 20. yılındaki büyük buluşması 24 – 28 Mayıs 2021
tarihlerinde ‘Yarını Anlamak’ ana teması ile gerçekleştirildi.
Forum bu yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Finans
Dünyası Dergisi stratejik partnerliği, APS, DenizBank,
Gülsan Holding, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türk
Telekom oturum sponsorluğu, BiggPlus ana sponsorluğu, Bersay İletişim Grubu medya ilişkileri sponsorluğu ve Dünya Gazetesi canlı yayın sponsorluğunda
düzenlendi. Pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi
bu yıl da çevrim içi ortamda gerçekleştirilen Forum,
Dünya Gazetesi’nin YouTube ve Facebook kanalları
üzerinden katılımcılar ile buluştu.
Forum İstanbul 2021 konferansı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Emin Birpınar, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Forum İstanbul Başkanı Aclan Acar’ın açılış konuşmalarıyla başladı.
Forum İstanbul Başkanı Aclan Acar, konuşmasında;
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Forum İstanbul’un misyonunun ülkemizi sadece bulunduğu coğrafyada değil, dünyanın önde gelen devletleri arasında görmek için karar vericileri orta ve
uzun vadeli düşünmeye yönlendirmek, çözüm arayışlarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek olduğunu söyledi. Kovid-19’un mevcut sorunları daha da
artırdığını hatırlatan Acar, aşının yaygınlaşması ile
kontrol altına alınacak bu sürecin sonunda yeni dengelerin ve bir büyüme trendinin ortaya çıkmasının
beklendiğini ve bu sürece hazırlanmanın önemine

dikkat çekti.
20 yıldır Forum İstanbul’a destek verdilerini belirterek sözlerine başlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM’in önemli görevlerinden birinin dünyada yaşananları doğru analiz edip
ülke ekonomisini en doğru şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu kaydederek, “Türkiye ihracatının saha
neferleri olarak ihracatımızın sürdürülebilir bir büyümeye sahip olması için vizyoner çalışmalar yapıyoruz. Yeşil dönüşüm ve özellikle pandemi sürecinin
ortaya çıkardığı dijital dönüşüm gibi ekonomiye yön
veren süreçlerle ilgili ihracatçılarımızı bilgilendirmek
adına eğitim sempozyumları düzenliyoruz. Lojistik
alanında ise attığımız adımlarla ihracatçılarımızın küresel sorunlardan minimum hasarla çıkmasını ve fır-

satlar üretmesini hedefliyoruz.” dedi.
Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansın onur konuğu olan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar açılış konuşmasında değişen dünya ile birlikte
alışkanlıklarımızda yaşanması muhtemel değişimlere
dikkat çekti: “Yeşil teknoloji ile ilgili konuların konuşulduğu; yenilenebilir enerjinin tartışıldığı, mikro

mobilitenin ve küçük elektrikli araçların gündemde
olduğu bir yeşil teknoloji meselesi söz konusu. ‘Al,
kullan ve at’ yaklaşımını benimseyen lineer ekonomi
yerini ‘al, kullan, geri dönüştür’ uygulamalı döngüsel
ekonomiye bırakıyor. Havayı, suyu ve toprağı koruyarak sürdürülebilir kalkınma modelleri geliştiriliyor.
Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma iki
önemli noktadır. Dünya bu trendlerle hareket etmeli.
Bundan 20 sene sonra dünyanın hiçbir yerinde petrol
istasyonları olmayacak, evlerimize doğal gaz taşıyan
hatlar olmayacak belki. Çünkü evinizin çatısına koyduğunuz panel ve lityum piller, evimizi 24 saat boyunca aydınlatacak ya da her türlü ısıtma ve soğutma
işlemlerini hayata geçirecek enerjiyi toplayacak. Dolayısıyla evinize elektrik ya da doğal gaz faturası gelmeyecek. Belki devletler şu an inanılmaz vergi
alıyorlar. Ancak böyle bir dünyada elektrik ya da doğal gaz parası alınmayacak.”

YAŞAMSAL ÖNCELİĞİMİZ: İKLİM KRİZİ VE
DÖNGÜSEL EKONOMİ
Forum İstanbul toplantılarının ilk gün, ilk oturumunda söz alan EBRD Çevresel Fonlar Direktörü
Adonai Herrera-Martinez, karbon azaltımını sağlamak için yaptıkları çalışmaları anlattı. Halihazırda
yüzde 2’lik bir elektrikli araç oranı söz konusu olduğunu, 2030 sonrasında sayının artırılması gerektiğini
belirten Herrera-Martinez, “2050 yılında karbon azalımını sağlamaya çalışıyoruz. İklim krizi gerçekten bir
yeşil yatırım tsunamisi yarattı. Uzun vadeli iklim stratejileri ve buna bağlı politikalar oluşturulmalı, 2030
emisyon hedefleri belirlenmeli. Bu sürecin istihdam
sağlayıcı etkisi de olacak. 2030’da gayri safi milli hasılaya yüzde 4 oranında katkıda bulunması mümkün.” dedi.
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“G20 ülkeleri emisyonların yüzde 80’inden
sorumlu”
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Ekonomisi ve
Politikaları akademisyeni, FAO Kıdemli Yatırım Danışmanı ve Climate Bonds Politika Yardımcı Direktörü
Doç. Dr. Barış Karapınar sıfır karbon hedefine ulaşılmasının hayati derecede önemli olduğunu, 2035 öncesinde sıfır karbon hedefine ulaşılamaması halinde
bilimsel açıdan bir işe yaramayacağını belirtirken,
“2000 yılından bu yana en sıcak yılları yaşadık. 1980
ile 2000 yılı arasındaki ortalamanın üzerine çıktık.
Sanayi öncesi dönemde hafif bir artış vardı. O zamandan bu zamana 1.2 derece artış oldu. Küresel ortalamayı düşünecek olursa bu rakamlar oldukça yüksek
ve etkilerini de her yerde görmeye başladık.” değerlendirmesinde bulundu.
2020 yılında emisyonlarda toplamda yüzde 8’lik
azalma olduğuna dikkat çeken Karapınar, ekonomilerin toparlanması ile artış trendinin başladığına işaret ederek, G20 ülkelerinin bütün emisyonların yüzde
80’inden sorumlu olduğunu söyledi.
‘‘İstanbul, ilk iklim ve eylem planına sahip
olacak’’
Karapınar’ın ardından söz alan ARUP Karbon ve İklim Değişikliği Direktörü Paula Kirk, bioçeşitlilikte yaşanan riskin çok büyük olduğuna işaret ederek,
“Halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız çalışmalar var. İklim eylem planını güncelliyoruz. İstanbul, ilk iklim ve eylem planına sahip
olacak. Sürdürülebilir yeşil iyileştirme yolunda önemli adımlar atılıyor. İstanbul için çok güzel yeni bir dönem başlıyor.“ dedi.
“Karbon fiyatlandırması, cari açık ve verimli bir
vergi sistemi için gerekli”
Kovid-19’un beşerî sorunlarına dikkat çeken Dünya
Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste T. Kouamé
“1930’lardan bu yana en büyük resesyonlarından biri
yaşandı. Kovid-19’un bu kadar kötü olduğunu düşünüyorsak iklim değişikliğinin neler getirebileceğine
kafa yormamız gerekiyor. Milyonlarca insan sadece
iklim değişikliği nedeni ile yoksulluğa sürüklenebilir.
İklim değişikliğinin getireceği yoksulluk, enflasyondan hava kirliliğine kadar birçok alanda kendisini
gösterecektir. Birçok sektörde verimlilik azalışı mey-
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dana gelecek ve dünya üzerinde dengeler değişecek.
İklim değişikliğinin getirdiği etkilerle sürdürülebilir
ekonomik sistemlerde sorunlar baş gösterecek. En büyük tehdidi ise küresel bir savaş olma ihtimalidir.” diye konuştu.

GELECEK SENARYOLARI VE ÖNGÖRÜLER
Forum İstanbul Onursal Başkanı ve TEB Yönetim
Kurulu Başkanı Yavuz Canevi yönetiminde gerçekleştirilen ‘Gelecek Senaryoları ve Öngörüler’ başlıklı
ikinci oturum, EBRD Risk ve Uyum Başkan Yardımcısı
ve CRO Annemarie Straathof’un açılış konuşması ile
başladı.
Türkiye’de 2021’de devam eden bir büyüme olmasının gerçekçi bir beklenti olduğunu ancak bunun reform uygulamaları, pandemi ve istikrara bağlı
olduğunu belirten Straathof, konuşmasında şunlara
dikkat çekti: “Kovid-19 krizi dünyanın yüzleştiği en
büyük şoklardan biri oldu. Bu krizi büyümenin 2019
yılında keskin bir şekilde -7,5’e yavaşladığını EBRD
bölgesi ekonomilerde de gördük. 2020’de de -1 daha
eklendi. Neredeyse tüm ülkeler gayri safi milli hasılada bir daralma yaşadı. Türkiye, Çin dışında 2020’de
pozitif rekor kıran tek G20 ülkesi oldu. Krizin doğrudan etkisi EBRD ülkeleri nüfusunun daha büyük bir
kısmı tarafından hissedilirken, diğer yandan gelişmiş
algıda krizin yükü orantısız olarak düşük gelirliler,
eğitim ve kadının üzerine bindi. Kovid-19 krizi, global
finans krizine göre çok daha büyük ve gerçek ekonomik etkiye sebep oldu. Ülkelerdeki ekonomik yapısal
zayıflıkları ortaya çıkardı ve kapsayıcı ekonomilerin
geliştirilmesi ihtiyacını ortaya koydu. Toparlanma hızı
ise aşı hızına bağlı. EBRD ise 2020’de 11 milyar Euro
rekor yatırım yaptı. Krizden dolayı kamu ve özel kuruluşlarına yaşadığı nakit sıkıntısı için destek verdik.”

“Toplam yoksulluk sınırı altında yaşayan insan
sayısı 730 milyona ulaştı “
Açılış konuşmasının ardından ilk sözü alan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş,
Kovid-19 döneminde küresel ekonominin röntgenini
çekti:
“2020’de IMF rakamlarına göre yüzde 3,3 büyümesi beklenen küresel gayri sayfi hasıla yüzde 3,3 küçüldü. 114 milyon istihdam kaybı yaşandı. Küresel
borç stoku ise 30 trilyon dolar artarak son 1 yılda 289
trilyon dolara yükselerek rekor kırdı. Dünya gayri safi
milli hasılası 85,4 trilyon dolar olduğu göze alınırsa
borçlanma 3 katına ulaştı. Salgın öncesi yoksulluk sınırındaki 30 milyon insanın buradan kurtulması beklenirken, aksine 90 milyon ilave oldu ve toplam
yoksulluk sınırı altında yaşayan insan sayısı 730 milyona ulaştı. Devletler bu krizi yönetmek adına ekonomik harcama yönlü politikalar izliyor. Devlet
borçlanması mali tarafında artarken, işveren destekleri, sosyal transferler gelişmiş ülkelerde gayri safi
milli hasılanın yüzde 10 ile yüzde 19’a kadar yükselebilirken, gelişmekte olan ülkelerde kaynak azlığı nedeniyle yüzde 7 civarında kaldı. Türkiye’de toplam
desteğin ağırlıklı bölümü bankalar üzerinden mobilize edilen garantili krediler şeklinde oldu.”
“ABD için enflasyon riski artıyor”
Konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin
arasındaki ekonomik mali ilişkilerden bahseden Partners Group USA Yönetim Kurulu Başkanı ve Danışman Ortağı ve Institute of International Finance (IIF)
Eski Başkanı Dr. Charles Dallara, “Çin ekonomisinde
geçtiğimiz 10 yılda bir mucize yaşandı. Sadece ucuz
iş gücü değil, Çin’in Dünya Ticareti Organizasyonu ile
2000’lerin başında yaptığı entegrasyon ile dünya ekonomi dokusuna Çin de dahil oldu. Bugün daha zorlu
bir aşamaya geldi. Beraberinde rekabeti çok daha kırılgan hale getirdi. Belki bizim şu anda bununla yaşamayı, bu gerilim ve rekabetle yaşamayı
öğrenmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
“Dünya nüfusunun yüzde 52’si anti-demokratik
yönetim altında yaşıyor”
Dünya nüfusunun yüzde 52’sinin anti demokratik
yönetimler altında yaşadığına dikkat çeken Atlantik
Konseyi Kıdemli Bağımsız Üyesi Hung Tran, “Eskiden

ideolojik olan mesele ABD ve Çin açısından artık yönetişimle ilgili birtakım sorunlara dönüştü. Çin’in bakış açısında gelişmekte olan ülkelerde kendi otoriter
devlet kapitalizmini sunmuştu. Bunu bir reçete olarak
sundu ve ulusal egemenlik bağlamında ve iç işleri
bağlamında bu da bazı kapalılıklar meydana getirdi.
Her iki tarafta pozisyonlarını kurmak için ortaklık ve
ittifaklar da kurmak istedi. Önceki soğuk savaşa göre
ABD ve Batı oldukça savunmacı görünüyor. Son 15
yıldan bu yana barış bağlamında insanlar farklı ülkelerde yaşıyor ve demokratik açıdan bozuklukları görüyor.” dedi.
“Sosyal devlet anlayışı yeniden güç kazandı”
Küreselleşme karşıtlığının yaygınlaştığına dikkat çeken Forum İstanbul Onursal Başkan Yardımcısı ve Bilgi Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. İlter Turan, bu
karşıtlığın kurulu düzen ve düzeni yöneten seçkinlere
karşı popülist bir isyan şeklide gerçekleştiğini dile getirdi. “Bu anti-globalistler, kendi ülkelerinin siyaset
seçkinlerini toplumlarından kopuk, saygısız ve dertlerine karşı kayıtsız olmakla suçluyor” diyen Turan,
konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Tamamen haksız
değil. Global değerleri savunanlar geçici olsa da zarar
görenleri küçümsediler. Özellikle iki konunun sembolik sorun teşkil ettiğini görüyorum. Biri artan ithalatın
yarattığı ileri sürülen işsizlik. İkincisi ise ulusla iş gücüne haksız rekabet yarattığı ileri sürülen, ayrıca bir
kültür tehdidi olarak da algılanan göçmen göçü. Bu
da doğrudan globalleşmenin ürünü olmasa da teknolojinin ilerlemesiyle sıradan işler yapabilme imkanlarını zayıflatacağı ve sürekli işsizliğe mahkum edeceği
korkularını da bu listeye eklememiz de mümkün. Globalleşmenin faydalarını savunanlar sorunların aşılması için kamuoyunu ikna etme zorunluluğu hissetmeli
yoksa kaybetmeye mahkumlar. Salgınla sosyal devlet
anlayışı yeniden güç kazandı. Bu sonuç gelecekte de
ağırlığını hissettirmeye çalışacak.”
Galileo Global Advisors Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su Georges Ugeux, sistem içerisinde oluşan risklerin artık katlanamaz hale geldiğini kaydederek;
“IMF’nin durumu; şu anda yaklaşık olarak 16 trilyon
dolarlık bir sendeleme var. İnanılmaz bir kayma var.
Özel sektörden devlet sektörüne geçen, İkinci Dünya
Savaşı’nda olmuştu böyle bir şey, ancak biz savaşta
değiliz. Girip çıkan paralar çoğu zaman spekülatiftir.
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Para enjekte edilip bu durumdan kurtulmak söz konusu değil. Aynı zamanda popülist bir dünyada yaşıyoruz. Bizler artık iki dünyanın sıkışmasını
kaldıramayız. Rusya ve Çin’in yakın olması muazzam
derecede fazla. Tabii ki ABD’de her ne kadar farklılıklar olsa da yine de Atlantik İttifakı içerisinde bir arada
olmak durumundayız.” tespitini yaptı.

ŞİMDİ ENDÜSTRİ 4.0- YARIN ENDÜSTRİ 5.0
Forum’un ikinci gün ilk oturumu Dünya Gazetesi
Genel Koordinatörü ve Yazar Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde ‘Şimdi Endüstri 4.0- Yarın Endüstri
5.0’ başlığında gerçekleştirildi.
Fabrika otomasyonunda fiziksel robotların uzun yıllardır kullanımda olduğunu ve bugün üretim otomasyonunda da çok etkin kullanıldığına dikkat çekerek
sözlerine başlayan UiPath Türkiye Genel Müdürü
Tuğrul Cora, “Fabrikaların hızlı dönüşümü sonrası sıra ofislerimize geldi. Robot dediğimizde insanı taklit
eden makina olarak anlaşılmalıdır. Fabrikadaki robotlar fiziksel iş yapan insan hareketlerini taklit ediyor.
Ofiste ise insanlar uygulamalar aracılığı ile bilgisayar
başında birçok iş yapıyor. Bu sefer yazılım robotları
ile bilgisayar başındaki insanların yaptığı işleri aynı,
insanlara benzer şekilde çalışıyorlar. İnsanların yaptığı; tek düze, çok tekrar eden, kurala dayalı, standartları olan işleri yazılım robotları üzerlerine alıyor.
İnsanları katma değeri düşük işlerden kurtarıp, verimli, hızlı, hatasız şekilde bu işleri yapabilecek zamandan tasarruf sağlıyor ya da aynı insan sayısı ile
daha güçlü ve büyük bir kapasite elde edilebiliyor.“
dedi.
Endüstride yaşanan devrimin kültürel açıdan toplum tarafından benimsenmesinin önemine dikkat çeken Toplum 5.0 Akademi Kurucu Başkanı ve ENOSAD
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Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Halıcı, “Dünya krizinde üretim Uzak Doğu’ya kaydı. Gelişmiş ülkeler, üretim oraya kayıyorsa bizim de bir şekilde bu kaynaktan
faydalanmamız lazım. Çünkü Çin’in bugün geldiği
nokta harikulade. Dolayısıyla biz bir şeyleri üretirsek
geliştirmek de yani AR-GE’ de oluyor. Lisansız üretim
şekline geçmeliyiz ki Çin ile rekabet edebilelim.” diye
konuştu.
Halıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Gelecekte insanların çalışmaları tamamen zihinsel işler üzerine olacak. Zihinsel çalışmanın olacağı bir döneme
evrilirken, o zaman Türkiye’de de daha çok fiziksel
ağırlıklı çalışmanın olduğu bir ülkedeyiz. Eğer biz endüstri 4.0’a geçersek, bu insanlara o zaman ne olacak? Bu nedenle de toplum 5.0 kavramıyla birlikte bu
dönüşüme ayak uydurmamız lazım. Yani Japonların
dediği gibi sadece endüstride değil, toplumda da dijitalleşmeyi öne çıkarmalıyız.”
Türkiye’nin iyi bir yazılım ülkesi olma potansiyeline
sahip olduğuna dikkat çeken DOF Robotics Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Türkiye’de yazılımcı var. Ancak yetiştirme ya da yetiştirdikten sonra
‘kaptırmama’ konusunda sıkıntı yaşıyoruz. İyi bir yazılım ülkesi olabilme potansiyeline sahipken rakamsal
durumlardan dolayı mümkün olduğunca gerilerde
kalıyoruz. Gençler farklı bakıyor. Onlar diyorlar ki,
‘Bizim baktığımız dünyaya sizler bakamıyorsunuz’.
Her dönem bu olabilir. Gençlere sunacağımız güzel
imkanlarla başarılı şeyler yapabiliriz.” değerlendirmesini yaptı.
“Türkiye’de dijital araçlarla üretimin nasıl yönetileceğini bilen 3 bin uzman var”
Türkiye’nin dijital araçlarla üretim geleceğini parlak gördüğünü ifade eden Doruk ve ProManage Corp.
Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, “Dijitalleşme ve bunun topluma yayılmasında kültürel olarak
ileride olan ülkelerdeniz. Mesela bizim firmamız üretim operasyonlarındaki dijitalleşme çözümlerini 23
yıldır sunuyor. Bugüne kadar 300’den fazla sanayi kuruluşunda bu tarz sistemleri kurduk. Türkiye’de en
azından dijital araçlarla üretimin nasıl yönetileceğini
bilen 3 bin uzman var. Türkiye’nin bu alanda geleceğini parlak görüyorum, dünyaya liderlik edebilecek
ülkelerden biri olabiliriz. Dünya genelinde de endüstride dijitalleşme düzeyi zaten yüksek değil. Avru-

pa’nın durumu Türkiye’den daha iyi değil,” tespitinde
bulundu.

DÜNYAYA AÇILAN KAPI: E-İHRACAT
Amazon.com.tr Kurumsal Strateji ve Kamu İlişkileri
Genel Müdürü Atilla D. Yerlikaya moderatörlüğünde
gerçekleştirilen Dünyaya Açılan Kapı: E-ihracat oturumda; Amazon’un Almanya’da çok güçlü olduğuna
dikkat çekerek sözlerine başlayan Monster Notebook
CMO Göktuğ Okan Oğuz, “Black Friday’dan bir gün önce Amazon mağazamızı açtık. Amazon’u öğrenmek gerekiyor; nasıl iş yapıldığını, satış yapıldığını… Bu süre
zarfında da Amazon da algoritmik olarak sizi öğrenmeye çalışıyor. Ancak satışlarımız çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Türkiye’de bilinen bir marka Monster
ancak Avrupa’da değil. Markanızın bilinirliğini artırılması anlamında da Amazon’un destekleri mevcut. Bugün tüm Avrupa’ya satışımız mevcut. Ürünlerimizi
Amazon’un depolarında tutuyoruz ve satışın oradan
gerçekleşmesini sağlıyoruz. Amazon’da çok hızlı bir şekilde gönderdiği için bu modeli ağırlıklı olarak tercih
ediyoruz. Yanı sıra ürünü bizim gönderdiğimiz modeli
de kullanıyoruz. Ürünleri ön plana çıkarmak için Amazon’un sunduğu pek çok imkandan faydalanıyoruz.”
dedi.
“E-ticaret ciromuzun yüzde 15’inin e-ihracattan
gelmesini hedefliyoruz”
E-ticaret operasyonlarının Amazon’da önemli bir yer
tuttuğunun altını çizen Kiğılı E-Ticaret İş Geliştirme
Müdürü Furkan Karahan bir yıl önce Birleşik Krallık’a
pazar yerini açarak adım attıklarını söyledi. Karahan,
şöyle devam etti: “Ardından ABD ve Almanya pazarında
pazar yerlerimizi açtık. Operasyon şu an büyüyor. Bu
süreçte doğru ürünleri de seçtiğimizi düşünüyorum.

Ancak öğrenmeniz gereken çok fazla nokta olduğu bir
gerçek. Mesela Türkiye’deki pazar yeri ile Avrupa ya da
ABD’deki pazar yeri uygulamaları farklı bir sistem.
Amazon’da her ürünün kendi hikayesi var. Ürün bazlı
bir pazar yeri sistemi mevcut. Biz de çok stoklu ürün
göndermek yerine, çeşit yapıp önce müşterinin ilgisini
tespit etmeye çalıştık. Başlangıçta hata yapmamız daha
olağan ancak bunu ABD değil de daha makul bir pazarda yapmak istedik.”
“Amazon’da kampanya döneminde erken hareket
edilmeli”
Karaca Grup E-Ticaret Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi
Cihangir Çetintırnak, Karaca’nın güçlü mağazacılık kasını da kullanarak önce Almanya’da dört mağaza açtıklarını ve bir depo sistemi kurduklarını ve Amazon ile iş
birliklerinin 2020’de başladığını belirterek, “Amazon
zor gibi görülen ancak çabuk öğrenilen bir sisteme sahip. Türkiye’de kabul gören ve sektörü domine eden bir
marka olarak elimizde çok güçlü bir ürün verisi var. Bu
avantajı Almanya için beklentileri ürün bazında en optimum seviyeye getirerek değerlendirdik. Geldiğimiz
noktada bu alan için çalışacak ayrı bir ekip kurmak durumunda kaldık. İlk sevkiyatlarımızı, Almanya’dan kendi depomuzdan yaptık. Pandemi nedeniyle ise Almanya
sevkiyatlarını tamamen e-ticaret üzerinden yürütmeye
başladık. Tüm Avrupa’ya Almanya merkezli ürünlerimizi ulaştırıyoruz.”
“Avrupa’da KDV kuralları 1 Temmuz itibarıyla değişiyor”
Oturumun kapanış konuşmasını ise konuk konuşmacı BiggBrands CEO’su Enis Karslıoğlu gerçekleştirdi.
Karslıoğlu “E-ihracatı bir stratejik açılım olarak görmek
lazım. E-ihracat baskılarına baktığımızda ilk olarak çok
iyi içerik ve pazarlama olması gerekiyor. Diğeri ise lojistik ve tedarik yönetimini sürdürülebilir ve teslimat
maliyetlerinde etkin düşüş gözetilmelidir. Hangi pazar
yerine nasıl entegre olacağı önemli, müşteri ilişkileri
yönetimi ve son olarak iade yönetimleri en önemli
maddelerdir.” dedi
Avrupa’nın KDV kurallarını değiştirdiğine dikkat çekerek sözlerine devam eden Karslıoğlu, “Avrupa Birliği
kendi içerisinde gümrük, KDV ve sevkiyat kurallarını
değiştirmeye başlıyor. Yani AB’ye gelip iş yapılmasını
teşvik ediyor ve yaptığı işten vergi almak, kontrol altın-
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da olmasını sağlamak ve profesyonel olmasını istiyor. 1
Temmuz’dan itibaren 22 Euro ve altındaki ürünler dahil
bütün ürünler vergiye tabi tutulacak.” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: GEOMETRİK HIZLA
DEĞİŞİM!
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan
Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın onur konuğu olarak açılış konuşmasını yaptığı Dijital Dönüşüm: Geometrik Hızla Değişim!’ oturumunda; günümüzde
veriyi gerektiği şekilde kullanabilenlerin geleceklerini
belirleme ayrıcalığına sahip olduğuna dikkat çekti.
“Her alanda hizmetlerin dijital ortamlarına aktarılması ile yazılıma olan talepte artış görüyoruz. 2019
yılında 565 milyar dolar büyüklüğe sahip olan küresel
yazılım sektörü, gelecek 5 yılda yüzde 5 büyümesi ile
2024 senesinde 730 milyar dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor” ifadelerini kullanan Sayan, yazılım
sektörünün ekonomide yarattığı zincirleme etkiyle de
stratejik bir sektör konumunda yer aldığını belirterek,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yazılım sektörü büyüklüğünün dünya ölçeğinde
önümüzdeki 5 yılın sonunda 4 trilyon dolara ulaşması
bekleniyor. Ülkemizin ise önemli bir potansiyeli mevcut. Bilişim sektöründe; ülkemizde var olan bilişimcilik kapasitesinin daha fazla kullandırılmasının
sağlanması, genç nüfusun özendirilmesi için verilen
teşviklerin yaygınlaştırılmasında, tematik ve sonuç
odaklı olmasında fayda var. Bu itibarla 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için insan kaynağına yatırım yapılması, bilişim sektöründe faaliyette bulunacak daha
çok şirketin kurulmasının teşvik edilmesi, kamu alımlarında bunların desteklenmesi ve yerli ürün tüketiminin özendirilmesi gerekiyor. Bunlar da öncelikli
hedeflerimiz arasında yer alıyor.”
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Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz
yönetiminde gerçekleştirilen oturumda ilk sözü alan
Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren,
pandemiyle birlikte hızlanan bir değişim süreci içinde
olunduğuna dikkat çekerek, geliştirdikleri veri tabanlı
B2B modelin sektörde bir ilk olduğunu ifade etti. Türkiye’nin potansiyeline dikkat çeken Diren, aynı zamanda dijital dönüşümde ülkemize olan inancını
yineledi: “Ülkemizde birçok başarılı girişim görmeye
başladık. Firmalar artık girişim ekosistemine hem
odak hem de kaynak ayırıyor. Biz de ülkemizde bu girişimlerin artması için PMI çatısı altında oluşturulan
150 milyon dolarlık PM Equity Partner Fonu çerçevesinde yarışmalar düzenleyerek ve girişimcileri yakından takip ederek iş modelimize katabileceğimiz yeni
fikirleri aramaya devam ediyoruz.”

Geleneksel IT şirketlerin yanı sıra Amazon gibi şirketlerin verinin etrafında ana oyuncu olduğunu gözlemlediklerini belirten NGN Yönetim Kurulu Başkanı
ve CEO İnanç Erol, “Biz de bu noktada yabancı ortağımızla sistem entegrasyonu ile veri merkezi hizmetlerini birleştirip, tek noktadan kurumların güncel veri
ihtiyaçlarını karşılamak üzere ülkemize dünya çapındaki yatırımımız olan Star of Bosphorus veri merkezimizi kazandırdık. Sadece Türkiye’nin değil bölgenin
de verisini burada saklamak ve ülkemize
katma değerli hizmetler sunmak istiyoruz. Ülkemizin
gelişmiş veri merkezlerinden birisi olan merkezimizde
16 MW’lık enerji gücümüz ve 9,2’nin üzerindeki
depremlere dayanıklı bir sismik izolasyon yapısı var.”
dedi.
“ABD’de Nisan 2021’de en çok indirilen mobil
oyunların yüzde 20’si Türk üretimi”
Türkiye’nin oyun teknolojileri, e-ticaret, fintek gibi

pek çok alanda öncü konumunda olduğunu belirterek
sözlerine başlayan Envivo MEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Gürhan Kalelioğlu, “Örneğin ABD’de geçtiğimiz ay en çok indirilen 100 mobil oyunun 20’si Türk
oyun firmaları tarafından geliştirilmiştir. ABD’de yüzde 20’ye ulaştığımız tek pazar mobil oyun pazarı” dedi
ve başka bir saptamada bulundu: “2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye melek yatırımcılarından start-up’lar
için 509 milyon dolar yatırım aldı. Son 6 yılın toplamından daha fazla bir rakam. Türkiye artık gerçekten
global pazarda bir yer teşkil etmeye başladı.”
“G20 ülkeleri yatırımlarını IT altyapılarına yönlendiriyorlar”
Pandemide endüstrinin birçok sorunla karşı karşıya
kaldığına belirten Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing
Li, geleceğe bakınca çok daha fazla önemli roller üsteleneceklerini vurgulayarak, “Bütün G20 ülkelerine
baktığımız zaman yatırımlarını IT altyapılarına yönlendirdiklerini görüyoruz. IT altyapılarının temelleri
her yerde olduğu gibi Türkiye’de de çok önemli. Türkiye’ye bakınca karayolu, demiryolu ve havayolu altyapısı güçlü. Bunlar aynı zamanda bilginin burada
toplanmasına da yardımcı oluyor. Dolayısıyla ne kadar
fazla frekans, sıklık meydana gelirse ve fiber kaynağı
olursa o kadar fazla insanın hayatını iyileştirir.” diye
konuştu.

KÜRESEL TREND: FINTECH
Bloomberg Businessweek Yayın Koordinatörü Ruhi
Sanyer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Küresel Trend: Fintech’ başlıklı oturumda; 2008’deki küresel ekonomik sarsıntıya kadar teknolojinin finans
için bir servis sağlayıcı olarak yer almasına dikkat
çekerek sözlerine başlayan SC Yönetim Danışmanlık

Kurucu Ortak Soner Canko, “2008’de yaşanan ekonomik sarsıntı hepimizde bir güven sorusu yaşattı.
O tarihten sonra finans için çalışan teknoloji yeni bir
aşamaya geçti ve ‘Fintech 2.0’ dönemi başladı. 13
senelik bir dönemde ‘Fintech 2.0’ı yaşıyoruz. Mevcut
finansal sektörün teknoloji kullanımı değil, teknolojiyi yoğun çevik ve daha iyi kullananların finansal
sektörde oyuncu olarak yer almaya başlamaları,
mevcut oyuncularla beraber aynı pazarda çalışmaları, rekabeti olarak özetliyorum.” dedi.
“2020 yılında fintechlere 105,7 milyar dolar
yatırıldı”
Konuşmasında “House of Fintech” raporuna değinen KPMG Türkiye Fintech Sektör Lideri, Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Sinem
Cantürk, fintech ekonomisine yönelik şu rakamları
paylaştı: “2019 yılında dünya genelinde 3 bin 472
yatırım işlemi gerçekleştirildi ve değeri de 168 milyar dolardı. 2020 yıl sonu House of Fintech raporuna göre bu sayıların bir miktar geriye geldiğini
görüyoruz. Pandemi senesi olan 2020 yılında fintech
yatırımlarında bir daralma, bir durağanlaşma oldu.
2019’da 3 bin 472 yatırım işlemine karşılık 2020’ de
ise 2 bin 861 işlem yapıldığını gördük. 2019’daki
168 milyar dolarlık yatırıma karşılık 2020’de bu rakam 105,7 milyar dolar olarak kayda geçti. Ancak
yapılan yatırımları analiz ettiğimizde; ilk 6 ayda durağan bir sene geçirmiş olsa da yatırımlar ikinci yarıda ilk yarı yıldaki yatırım hacminin 2 ila 2,5 kat
üzerine geçmeye başladığını ve tekrar büyüme trendini yakaladığını gözlemledik.”
“İnsanların finansal anlamda yaşadığı tecrübeler değişiyor”
10 yıl içerisinde dünyada her şirketin bir finans
şirketi olacağını ve kripto paranın çok büyük bir rol
oynayacağını belirten CoinShares CSO’su Meltem
Demirörs, “Son 30 yılda internetle birlikte şirketler
fiziksel dünyadan dijital dünyaya geçti. Örneğin; Facebook bir banka olursa ve pazar kendi kripto parasını sunarsa dünyanın en büyük bankası olur. Çünkü
3 milyar insan Facebook kullanıyor.” dedi. Demirörs,
“Şu an dijital bir dünyada yaşıyoruz. Farklı finansal
varlıklar dijitalleşiyor ve para baytlar üzerinden hareket ediyor. Artık insanlar bir banka olarak çalışıyor
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ve kripto para işlemleri bankalara ihtiyaç duymadan
ve yazılım üzerinden çalıştırıyor. İnsanların finansal
anlamda yaşadığı tecrübeler değişiyor. Yatırım ya da
para söz konusu olduğunda akla banka, şirket veya
fintech geliyor. Bence gelecek 10 yılda finteklere ya
da bankalara gerek kalmadan piyasada işlem yapmak mümkün olabilir.” ifadelerini kullandı.
“Fintech ülkeler için zorunlu bir unsur”
Günümüz koşullarında fintech’in bulunması gereken
zorunlu bir unsur olduğunu dile getiren Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Başkanı Burhan Eliaçık konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bir ülke,
fintech şirketlerini ülkesinin finansal sisteminde zorunlu unsur olduğunu düşünür ve buna uygun hareket
ederse vatandaş için hizmet rekabeti başlar. Zorunlu bir
unsur olarak görmez ve finansal teknolojiye yatırım
yapmazsa günümüz dijital ortamında, yurt dışında kurulu ve ülke sınırları içerisinde herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan şirketten vatandaşlar hizmet almaya
başlayacaktır. Bugün bu risk Türkiye için de mevcut.
Oturduğumuz yerden iki dakika içerisinde Meksika’da,
Singapur’da ya da Kanada’da hesap açabiliriz. Türkiye
2019 yılında yaptığı değişiklik ile bu yarışın içerisinde
olduğunu gösterdi. Bir hazırlık mevcut ancak yeterli değil.”
Bankalar dijital dönüşüme hazırlanmalı
Bankaların gelecekte de var olacağını fakat dijital dönüşüme hazırlanmaları gerektiğine dikkat çeken TEB
Dijital Bankacılık Grup Direktörü Serkan Fergan, “Artık
müşteriler dijital dünyada şube gezmiyor ama dijital
ortamda bankaları geziyor. Bankaların tüm değerlerini
ne tür avantaj ve faiz oranları ile finansmanı sağlayacaklarını, ürünleri ile ilgili detaylı bilgileri tek bir noktadan erişebildikleri birçok şirket görüyoruz.
Dolayısıyla insanların bir kurumu tercih etme noktasında ilk başvurdukları yerler çoğunlukla buralar oluyor.
Bu anlamda ürünlerimizi sadece kendi kanallarımız
üzerinden satmak zorunda değiliz. Sadece bankacılık
ürünleri değil ama bir bankanın gücü, kendi edinmiş
olduğu müşterilerine her zaman fayda sağlayabilecek,
onların yaşam döngüsü içerisinde ihtiyaçlarına cevap
verebilecek bazı finansman dışı uygulamaları da kendi
bünyesinde bulunduracağını biliyoruz ve bu anlamda
çalışmalar yapıyoruz.” diye konuştu.
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YENİ DÜNYA DÜZENİNDE AKILLI ŞEHİRLERİN
GELECEĞİ
Forum’un dördüncü gününde, “Yeni Dünya Düzeninde Akıllı Şehirlerin Geleceği’ oturumu; Dünya Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ’ın yönetiminde
gerçekleştirildi.
Kentlerin geleceği için 2030 ve 2050 yıllarının çok
önemli olduğunu vurgulayan Şehir Plancısı ve Kentsel
Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu “Kentlerin geleceği
için artık resmi büyük görmemiz gerekiyor. Çünkü çok
karmaşık bir yaşam içerisindeyiz. Risklerin ve fırsatların dünyasında yaşıyoruz. 2030 ve 2050 yılları çok
önemli. 2050 çok uzak olsa da teknolojik gelişmelerin
ağırlığının olduğu bir dönem olacak. Kentlerin 2050
vizyon planlarını izlediğimiz zaman açık demokrasi,
güçlendirilmiş mahalle, güçlü toplum gibi kavramlar
öne çıkıyor. İster özel sektör ister kamu, herkes iş yapma modellerini 2030 ve 2050’ye göre kurguluyor. Ancak cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlangıcı
olduğu için 2023’ü ıskalamamalıyız.” dedi
Konuşmasında beş katmanlı akıllı kentler tanımına
değinen RUP Direktörü (Londra) Cem Budak, şunları
söyledi: “Birleşik Krallıklar’da West Midlands bölgesinde 5G ile ilgili bir test yapıldı. Kentsel bağlantısallık
için inşaat, sağlık, ulaştırma, imalat ve refahla ilgili
inovasyon testleri gerçekleştirildi. Her belediyenin
kendi yaptığı ve başarılı olan çalışmalarının 5G ile neler yapılabileceği üzerine çalışmalar yapıldı. Burada
asıl amaç 5G’nin bu alanlarda neleri yapabileceğini
görebilmek, bir sınama alanı oluşturmak. İngiltere’de
elektrikli araçların nasıl adapte edilebileceğine yönelik
bir çalışma başlatıldı. Bu bizim karşılaştığımız en büyük problemlerden biri. Elektrikli araçları, bilhassa güneş enerjisi ve insanların kendi evlerinde güneş

enerjisinden gelen elektrik ile şarj edilebilmeleri için
çalışmalar yürütüldü. Aynı zamanda kamuda ilk hızlı
şarj alanı oluşturuldu.”
Akıllı şehrin olmazsa olmazının akıllı haberleşme
altyapısı olduğuna dikkat çeken Aksoy Holding Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, “Fiber ve
5G’yi Türkiye’de ele aldığımızda karşımıza bir yandan
devlet bir yandan belediyeler çıkıyor” diyerek, sözlerine şöyle devam etti: “Bu işten para kazanmak isteyebilirler ancak bunu önce var etmek, yatırımları
yapmak lazım. Bunun pratik çözümünü Singapur modeli uygulamasıyla getirmenin peşindeydim. Singapur
modeli için Diyarbakır ve Şanlıurfa arasında bir bölge
tercih etmiştik. Çünkü Ceyhan’da bir petrokimya altyapı tesisi kurulacaktı. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da katma
değer
yaratacak
ürünlerin
imalatı
gerçekleştirilecekti. Karabağ meselesinin çözülmesiyle
de Nahcivan üzerinden Kazakistan’a doğru şeridi uzatarak Orta Asya’ya kadar ulaşabileceğiz. Diğer yandan
da nüfusun çok büyük bir kısmı Asya ve Afrika’da yaşayacaksa, “Türkiye’nin pozisyonu ne olabilir?” diye
düşündük. Özellikle pandemi bize gösterdi ki küreselleşme tamam ama asıl adalaşma çok kritik bir noktaya
geldi.”
“2010 yılında dünyanın ilk 50 şehri 9,5 trilyonluk ekonomik değer yaratıyordu”
Kentsel dönüşümün devletlerin ajandasında olması
gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Türk Telekom
Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu,
“İşin esasında insan var. İnsan hayatını kolaylaştırabilecek teknolojileri sağlayabildiğimiz sürece şehirler
akıllı hale geliyor. Tanım için de “akıllı” kavramın yerine “yeni nesil” ya da “yetenekli” kavramlarının kullanılabileceğini düşünüyorum. Bugünden sonra
özellikle akıllı kavramı değil de yeni nesillere odaklanılması farklılık yaratacaktır. Çünkü yeni nesil içerisinde pandemi ile sağlık gibi odak noktası olmayan
konular dikkat çekmeye başladı.“ diye konuştu.
İnsanların şehirden uzaklaşabileceğini belirten Türkoğlu, “Şehirler dağıtık yapılara doğru gider miyiz?”
tartışmalarının ortasında yer alıyor. Akıllı şehir için eski dönemde tanımlarken şuradan yola çıkıyorduk:
2010 yılında dünyanın ilk 50 şehri 9,5 trilyonluk ekonomik değer yaratıyordu. 2020’ye yaklaşırken dünyanın sadece ilk 10 şehri aynı değerde bir ekonomik

değer yaratmaya başladı.” ifadelerini kullandı.
“Akıllı kentlerde sürdürülebilirlik konusunda ilk
sırada çevre geliyor”
Akıllı kentin verileri en doğru şekilde kullanabilen
ve verilerin kaldıraç etkisinde yararlanabilen kentler
olduğunu belirten Diamond Developers Çevre ve Mühendislik Sürdürülebilirlik Direktörü Mohamad Ayoub, kent içinde yaşanabilirliği sağlamanın önemini
vurgulayarak, “Gelecek kentlerini geliştirirken mesela
gıda güvenliği çok önemli; Temiz gıdaya erişimden
kendilerinin üretmesine… Enerji yeterliliği de çok
önemli. Dubai’de 10 Megawatta’tan fazla güneş çatı
panelleri uygulaması yaptık. Binalarda ve otoparklarda gerçekleştirdik. Tükettiğimiz kadar enerjiyi üretebileceğimiz noktaya gelebiliyoruz.” değerlendirmesini
yaptı.
“2050’de bugünkü karbon ayak iziyle devam
etmek mümkün değil”
Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Haluk Sur “Akıllı şehir uygulaması ifadesinden ziyade hayatın içerisinde insan varlığını öne çıkartmak lazım. Dünyada nüfus sürekli artıyor,
kaynaklar tükeniyor ve dünyanın kendisini yenileme
kapasitesi kaynak tüketiminin çok gerisinde. Eğer bu
tüketim alışkanlığı devam ederse 2050’de bu karbon
ayak iziyle devam etmemiz mümkün değil. Tüketim
alışkanlıklarını elden geçirmeliyiz. Bu anlamda akıllı
şehir büyük bir tamamlayıcı parça. İnsanların istediğini yönetebilmek çok kolay değil. Ancak bunu çok değişkenli ihtimal hesapları fonksiyonları ile bunların
bağlı olduğu büyük veri algoritmaları ile ancak yapay
zeka kullanarak hayata geçirmek ve kaynakların en
şekilde optimize ederek kullanmak ve buradan enerji
verimliliği ve buna bağlı olarak hayat standartlarının
yükseltilmesini esas almak gerekiyor.“ dedi.
DİJİTALLEŞEN SAĞLIK GELECEĞİMİZİ NASIL
DEĞİŞTİRECEK?
Forum İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yıldırım’ın moderatörlüğündeki oturumun ilk konuşmasını yapan Dünya Endoüroloji Derneği Eski
Başkanı, Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi
Minimal İnvaziv Üroloji ve Robotik Cerrahi Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, “Teletıp günümüz-
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deki bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak uzak
mekanlar arasında hastalıkların tanı ve tedavisinde
ama daha yoğun olarak koruyucu hekimlik hizmetlerine yönelik bir sağlık hizmeti. Teletıp; koruyucu
hekimlikte, günümüzde Kovid-19’un karşımıza çıkarttığı durumlarda online hasta muayenesinde,
uzaktan hasta kontrolü, tıp eğitimi ve tele-cerrahide
-ki burada bir merkezden uzaktaki bir yerdeki hastayı ameliyat etmede, kullanılabilir. Dört yıl önceki
bir çalışmada dünyamızda 5 milyar kişinin gerekli
sağlık hizmetlerini alamadığı tespit edildi. 150 milyona yakın kişi de sağlıklı yaşamını sürdürmek için
cerrahi tedavilere ulaşamıyor. Teletıp sayesinde bu
sorunların üstesinden gelmek için çaba sarf ediliyor.”
dedi.
Teletıpta veri güvenliği ve geri ödeme sistemi
MIT Termeer Tıp Mühendisliği ve Bilim Profesörü
Prof. James J. Collins, sentetik biyoloji alanının heyecan verici olduğunu dile getirirken, 20 yıllık bir
geçmişi olmasına rağmen önemli mesafe kat edildiğinin altını çizdi: “Belki geçmişi 20 yıl ama burada
yapmak istediğimiz şey mühendisleri moleküler biyologlarla bir araya getiriyoruz ve mühendislik ilkelerini kullanarak aslında sentetik gen tasarımları
yapıyoruz. Bunları da aslında yaşayan organları yeniden var ederek, hücresiz sistemlerde onları çeşitli
uygulamalarda kullanılabilecek hale getiriyoruz.
Kovid-19 söz konusu olduğunda sentetik biyolojinin
önemi daha da artıyor. Özellikle hücresiz ortamlarda
aşının geliştirilmesi için büyük önem taşıyor.
Bildiğiniz gibi Pfizer’ın geliştirdiği aşılar sentetik
biyolojiden kökenini alıyor. Biz de bu aşının geliştirilmesinde yer alan ekiplerden birinde olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Diğer tarafta da Moderna’nın
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kullandığı RNA teknolojileri kendilerinin yapmaya
çalıştıkları gibi rejeneratif tıpta değil teletıpta kullanılabilir. Aslında mevcut pandemide de kullanıldı.
RNA bazlı teknolojiyle birlikte aşı geliştirilebildi.
İnanıyorum ki aşılar ileride bu teknolojiler sayesinde
çıkabilecek.”
Pandemi döneminde teletıbbın çok ciddi ilerleme
kaydettiğine dikkat çeken Sarepta Therapeutics Gen
Tedavisi Global Pazarlama ve Strateji Direktörü H.
Volkan Güçlü “Hastaların doktorlar ile genel iletişimi
arttı. Dönemin sağlık uygulamaları açısından çok
fazla artıları oldu. Sağlık konusunda regülasyon çok
fazla ve dikkatli ilerlemeyi gerektiriyor. Klinik çalışmalar ve ilaç gelişiminde pandemi döneminde sekteler yaşandı. Teknoloji sayesinde birçok şirket bu
sıkıntıları önüne geçmeye çalıştı,” dedi.
Uzaktan ameliyat için 5G altyapısı olmazsa
olmaz
Türkiye’nin en yüksek yatırım yapan teknoloji markası olduklarını belirterek sözlerine başlayan Türk
Telekom Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “5G özelinde yeni bir
sağlık dünyasından konuşuyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve projeler olarak 5G hazırlığımız çok somut bir
şekilde ilerliyor. Bu anlamda Türkiye’de vaka denemelerine başlıyoruz. Sağlık alanında ise dünyadaki
denemelerde uzaktan ameliyat öne çıkıyor.” ifadelerini kullandı.
Karakullukçu, “Türk Telekom olarak bir teknoloji
şirketi olmanın ötesinde topluma fayda sağlayacak
konulara öncelik veriyoruz. Örneğin; dünyada uygulanan akıllı organ taşıma çantaları konusunda girişimcilik programımız PİLOT ile hayata geçirdiğimiz
bir projemiz var. Ayrıca, uzaktan hasta takip sistemi
olan LIGHT mobil uygulamamız üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve
Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bir iş birliğimiz oldu. Bir diğeri Virasoft, kanser alanında teşhislerin daha başarılı olmasını
sağlayan bir organizasyon olması itibarıyla gurur
duyduğumuz bir iş. Yaptığımız yatırımların yarısının
sağlıkla ilgili startup’lar üzerine olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçte önleyici sağlık boyutuna
odaklanmamız gerekiyor.” dedi.

GİRİŞİMCİLİK: EKONOMİYE CAN SUYU
“‘Girişimcilik: Ekonomiye Can Suyu” başlıklı oturumun açılışını Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yaptı. Konuşmasında Türkiye’nin milli teknoloji yolculuğuna dikkat çeken Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü.
“Türkiye olarak ortanca yaşı 32 olan bir nüfusa sahibiz, Avrupa Birliği ile kıyasladığımızda 15 yaş daha genç
bir nüfus söz konusu. Eğer bu fırsattan yararlanmayı başarabilir, genç nüfusumuzu teknolojik ve dijital yetkinliklerle donatmayı başarabilirsek, inanıyorum ki milli
teknoloji hamlesi hedeflerimizde, Türkiye’nin başarılı
teknoloji girişimleri çıkarma yolculuğunda genç nüfusumuz en önemli gücümüz olacak.”
Kacır, “Türkiye ekonomisi son 20 yılda Avrupa Birliği’nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinden daha büyük bir hızla büyümeyi başardı. Avrupa Birliği’nin
gelişmiş ülkeleri yıllık ortalama yüzde 1 ila 1,5 seviyelerinde, gelişmekte olan ülkeleri ortalama 3,5 ila 4 seviyelerinde büyürken Türkiye uzun dönemli bakınca
yüzde 5 üzerinde ortalama büyüme ivmesini yakalamış
oldu. Satın alma gücü paritesine göre baktığımızda,
2000’li yılların başında dünyanın 18. büyük ekonomisiyken, 2020’de 11. büyük ekonomisi olmayı başardık.”
dedi.
“Girişimcilik ülkenin kalkınması için inanılmaz bir
fırsat”
ABD’de istihdamın yüzde 80’ini sıfır ile beş yıllık şirketlerin oluşturduğuna dikkat çeken Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağ Başkanı Mehmet Buldurgan, “Bugün
gençlere diyoruz ki, yeni ve yaratıcı girişimler bulun. Burada ülkenin kalkınması için inanılmaz bir fırsat söz konusu. Hem girişimleri büyütüp, global doğan girişimleri
destekleyelim. Diğer yandan ise can suyu kavramı üze-

rinden hareketle, girişimlerin istihdam sağlaması aslında gizli bir hazine. 8 yıl önce çıkan bir Hazine Müsteşarlığı’nın harika bir mevzuatı ile böyle bir işe girdik.
Regüle olan işler oldukça farklı. Hazine Müsteşarlığı gerek melek ağları aktif ederek gerekse bireyleri sertifikaya
bağlayarak, yani kamu 2 kere dokunuyor.” dedi.
Klasik ekonominin çok hızlı şekilde veri ekonomisine
dönüştüğüne dikkat çeken Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, “Klasik ekonomide hava, su, toprak ve güneş ve
türevleri için bir şeyler yapıldı. Ancak gözden kaçan mesele klasik ekonominin çok hızlı bir şekilde veri ekonomisine dönüşmesidir. Burada mutlaka bir evrimsel
dönüşüm olacak. Yeni döneme geçtiğimizde bu dinamikleri çok iyi bir şekilde yakalamak önemli. Sadece
sürdürülebilirlik ya da büyük veri gibi sihirli veya şiirsel
birtakım şeylerin ötesine geçme mecburiyeti var. Burada
şu yüzyılların birikim içindeki endüstri ve dijital katmanların üzerine gelen bilim katmanını çok iyi anlamak, en
iyi yönetecek üst yapıların ne olacağını iyi görmek
önemli” dedi.

“Serüvenime 15 yıl önce bir hayalle başladım” diyerek
konuşmasına başlayan English Ninjas Kurucu ve CEO
Ali Servet Eyüboğlu, girişimciliğe bakış açısının birkaç
perspektife dayandığını belirterek sözlerine devam etti:
“Bir tanesi girişimcilik bir ulusun, bir ülkenin ve bir toplumun kesinlikle kaderini değiştiren yapı ve olgu. Özellikle IT dünyasında 90’lı yıllarda IT tabanlı işlere yatırım
yapan ülkelerde farklı sektörlerin de olduğunu görüyorsunuz.”
“Türk insanı girişimcilikte harika şeyler yapıyor “
Teknolojinin dünyada iş birliği ile geliştiğini belirten
EMCC Global Başkanı Dr. Rıza Kadılar, “Türk insanı iş
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birliğine açık yaklaşımlarla harika şeyler yapıyor ve yapacaktır” sözleri ile Türkiye’nin gelişme kaydetmesi gereken alanların varlığına dikkat çekti:
“Size Hollanda üzerinden bu gelişim alanlarını tanımlamak istiyorum. Raporda yukarıdan aşağıya önemine
göre şöyle bir sıralama mevcut. Bu başlıklar altında o ülkenin dünyadaki yerine ilişkin, ancak ben başlıklara dikkat çekeceğim: Hayat kalitesi, eğitim, şehirler ve
mobilite, kapsayıcılık, spor, sağlık, çevre, sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik, su, hava kalitesi. Bunların hepsinin ardından ekonomiden bahsediyor. Ekonomideki başarı,
girişimcilikteki başarı bu bağlantısal bütünsellik içerisinde iş birliği yapabilen beyinlerin cezbedilip bir araya gelmesi ile oluşuyor. İstihdam konusuyla ilgili de şunları
söylemek isterim. 2000’lerin başında TÜSİAD ile katıldığımız B20 toplantılarında OECD Genel Sekreteri ile sohbetimde, girişimciliğin desteklenmesinin temel nedenin
istihdam olduğunu paylaştı. Çünkü dünyada işsizliği çözmenin başka yolu olmadığını belirtti. Bugünler o sürecin
de bir sonucu oldu. Ancak bütün teknoloji, girişimcilik
aslında daha kaliteli bir yaşam için var. Yani ülkeler yarışsın diye yok. Bu nedenle de iş birliği şart. Bir sonraki
önemli adım ise iş yapma biçimi olarak öne çıkıyor.”
EĞLENCENİN DİJİTALLEŞMESİ: OYUN
Galatasaray SK Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar
moderatörlüğünde gerçkleştirilen Eğlencenin Dijitalleşmesi: Oyun oturumunda; söz alan İstanbul WildCats Espor Takımı ve Yönetim Kurulu Başkanı Orlando
Calumeno, e-spor oyuncu ekosisteminde Türkiye’nin
ufak bir formatta olduğunu belirtirken “Bizim amacımız
başladığımız günden bu yana farklı oldu. Üç farklılık var:
Biri sadece Türk oyuncularla oynamak; 486 kişilik kadronun tamamı hocalar dahil herkes Türk. Türkiye’nin 83
milyon nüfusunun yüzde 51’inin 26 yaş altı olduğunu
düşünürsek ciddi anlamda kaliteli, genç, dinamik bir nüfus yaratılıyor. Dünya kriterlerinde baktığımızda en ucuz
insan kaynağına sahip ülkeler arasında yer alıyoruz. Türkiye’de Türk oyuncularla oynamak veya Türkiye’de Türk
yeteneklerle oyunları geliştirmenin getirdiği ciddi bir finansal avantaj var. Bizim 486 profesyonel oyuncu alabilmemizin altındaki mantık da bu. Kanada ya da
İngiltere’de bu çapta bir takım kurmak için sadece oyuncular için en az 12 ya da 13 milyon poundluk oyuncu
ödemesi olur. Bu da bizi sürdürülebilirlikten çıkarırdı.”
dedi.
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“E-spor sektöründe birçok farklı iş alanı mevcut”
Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölüm
Başkanı ve BUG Oyun Laboratuvarı Kurucu Direktörü
Dr. Güven Çatak, e-spor sektöründe hakemlikten yorumculuğa, kamera arkasına kadar farklı iş alanları
mevcut olduğuna işaret ederken, “Biz de 360 derece ele
almaya çalışıyoruz. Bu yaklaşımın üniversite tarafında
simülasyonunu yaparak eğitimini vermeye çalışıyor, sahaya insan kaynağı sunmaya gayret ediyoruz.” diye konuştu.
Türkiye’de birçok yatırımcının mobil oyunlara yatırım
yaptığına dikkat çeken Çatak, Türkiye’de oyuncu tabanına uygun “sosyalleştiğimiz, konuştuğumuz, paylaştığımız, oynadığımız ancak bir yandan da para
vermediğimiz” bir yapının ortaya çıktığını belirterek,
“Özellikle mobil yani küçük oyunların küçük ekiplerle
yapılabilmesi sayesinde üretim tarafına hızlı bir giriş yapabildik.” dedi.
“Oyun ekonomisi, Hollywood ve müzik sektörlerinin toplamından büyük”
Oyun sektörünün dünyada en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olduğuna dikkat çeken Blaze Esports Kurucusu ve Riot Games Türkiye eski Ülke Müdürü Bora
Koçyiğit, “Özellikle son 2 yıldır hayatımızda olan pandemi, oyun sektörünün gidişatını daha da hızlandırdı.
2020 yılını dünya oyun ekonomisi 174 milyar dolar ile
kapattı. Bu büyüklüğü şöyle kıyaslayabiliriz: Dünyada
Hollywood ve müzik sektörü birleştiğinde 160 milyar
dolar hacme ulaşıyorlar. Türkiye yansımalarına baktığımızda ise oyun sektörü hacmi 1 milyar dolara yaklaştı.
Daha da büyüyecek çünkü çok ciddi bir genç nüfus var.
Türkiye özellikle mobil oyunda önemli bir yerde.” ifadelerini kullandı.

20. Forum İstanbul Ödülleri
Forum İstanbul’un her yıl geleneksel olarak
düzenlenen ‘Forum İstanbul Ödül Töreni’ bu yıl
pandemi nedeniyle ilk kez çevrim içi ortamda
düzenlendi. Oturumların ardından 20. Forum İstanbul Ödülleri, ‘’Yaşam Boyu Başarı, Eğitim,
Cumhuriyetin Çınarları, Ulusal Onurumuzu
Uluslararası Boyuta Taşıma Başarısı Gösterenler’’ adı altında 4 farklı dalda sahipleri ile buluştu.
20. Forum İstanbul Yaşam Boyu Başarı
Ödülleri

Tüm hayatını eğitime adayan, başta Türk Eğitim sistemi olmak üzere global olarak da eğitim
hayatına tüm yaşamı boyunca kattığı değer ve
çalışmalar sebebiyle Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı ve Kurucusu Enver Yücel de
‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ ne layık görüldü.
Eğitime Hayat Verenler Ödülleri
Eğitime Hayat Verenler Ödülleri‘nin sahipleri
ise Darüşşafaka Cemiyeti ve AÇEV oldu.
17 yıl ö n ce “Tü r kiye’de Eğ i tim ve Gelecek
Stratejileri” ana temasıyla dü z enlenen Forum
İ s tanbul konferansında ilk kez Eğ i tim Ö d ü l leri
verilmeye baş l anmış ve eğ i tim alanındaki katkıları olan kiş i veya kurumlar Gala Tö r eni’nde kamuoyu ile paylaş ı lmaya başlanmıştı.
20. Forum İstanbul Eğitime Hayat Verenler
Ödüllerinden ilkini, 1863 yılından bu yana eğitim alanında yaptığı değerli çalışmalar ve katkılardan dolayı Darüşşafaka Cemiyeti’ne takdim
edildi. Ödül; Darüşşafaka Cemiyeti adına Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun
Öktem’e verildi.

Tüm yaşamı boyunca bankacılık sektörüne
kattığı değer ve çalışmalar sebebiyle duayen
bankacı DenizBank Finansal Hizmetler Grubu
CEO’su Hakan Ateş’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü
takdim edildi.

Eğitime Hayat Verenler Ödüllerinin bir diğeri,
1993 yılından bu yana eğitim alanında yaptıkları değerli çalışmalar ve katkılarından dolayı Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)’e takdim edildi.
Ödül; AÇEV adına AÇEV’in Genel Müdürü Burcu
Gündüz Maşalacı’ya verildi.
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Cumhuriyet’in Çınarları Özel Ödülleri
Cumhuriyet Çınarları Özel Ödülü’nün ilki Forum İstanbul Onursal Başkan Yardımcısı ve Bilgi Üniversitesi Emeritus Prof. İlter Turan
tarafından, Türk folklörünü ve halk edebiyatını
dünyaya tanıtan Merhum Prof. Dr. İlhan Başgöz
anısına, İlhan Başgöz Halk Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Gülek ve Merhum Dr.
İlhan Başgöz’ün 17 yıl asistanlığını yapan Balım
Sultan Yelgin’e takdim edildi.

Ulusal Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma Başarısı Gösterenler Ödülleri
Ulusal Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma Başarısı Gösterenler Ödülleri’nden ilkine
dünya çapında artistik jimnastik alanında göstermiş olduğu başarılarından dolayı Milli Sporcu İbrahim Çolak sahip oldu.

20. Forum İstanbul Ulusal Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma Başarısı Gösterenler
Ödüllerinden bir diğeri ise bilim, genetik ve biyomühendislik alanına kattığı değerli çalışmalar
sebebiyle Standford Üniversitesi Doç. Dr. Gözde
Durmuş’a takdim edildi.

Cumhuriyet’in Çınarları Özel Ödülleri’nden bir
diğeri ise Türk yayıncılık hayatına 46 eser bırakan
Türk siyasetçi ve yazar Merhum Cahit Kayra’nın
oldu. Ödül Merhum Cahit Kayra’nın kitaplarının
yayımlandığı Tarihçi Kitapevi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Necip Azakoğlu’na verildi.
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Sır Niteliğindeki Bilgilerin
Paylaşılması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete’de Yayımlandı
BDDK tarafından gerekli çalışmalar yapılarak, banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki
bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin olarak 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe
girecek olan Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik 4 Haziran
2021 tarihinde 31501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

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

Özkan Gürden Bingöl
Avukatlık Ortaklığı,
Avukat
beyza.kok@ogb.law

020 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun (Kanun) “Sırların
Saklanması” başlıklı 73. maddesine ek düzenlemeler getirilmiş ve
söz konusu düzenlemeler yoruma açık olmaları ve 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) yapılan atıflar sebebiyle eleştirilere
konu olmuştu. Geçtiğimiz yıl yapılan bu değişikliklerden biri de sır niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve
esasları belirlemeye ve bunlara ilişkin sınırlamalar getirmeye” Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yetkili kılınması olmuştur.
Bu doğrultuda BDDK tarafından gerekli çalışmalar yapılarak, banka sırrı
ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin
olarak 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 4 Haziran 2021 tarihinde 31501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Avukatlık Ortaklığı
info@ogb.law
www.ogb.law

YÖNETMELİK NELER GETİRİYOR?
Yönetmelik ile Kanun’un 73. maddesinde düzenlenen sır saklama yükümlülüğü, bu yükümlülüğün istisnaları ile müşteri sırrı kavramları netleştirilmiş ve bu kavramlara bağlanan sonuçlar ayrıntılandırılmıştır. Aynı
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zamanda, banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına yönelik genel ilkeler
ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Sır Saklama Yükümlülüğünden
İstisna Haller

Sır Saklama Yükümlülüğü
Yönetmelik’te, Kanun’un 73. maddesi ile paralel
olarak, sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya
müşterilerine ait sırları öğrenenlerin söz konusu sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacağı belirtilmiş, bu
yükümlülüğün ilgililerin görevlerinden ayrılmasından
sonra da devam edeceğinin altı çizilmiştir.
Peki hangi bilgiler bu mevzuat kapsamında sır olarak değerlendirilecektir? ‘Müşteri sırrı’, bankacılık
faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi
kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait
veriler olarak tanımlanmış olup bir müşterinin, bankanın müşterisi olduğu bilgisi de bu kapsamda sayılmıştır. Ayrıca, müşteri ilişkisi kurulmamış olsa dahi
başka bir banka nezdinde bulunan müşteri sırları da
sır saklama yükümlülüğü kapsamına dahil edilmiştir.

Yönetmelik’in 5. maddesinde ise sır saklama yükümlülüğünün istisnaları düzenlenmiştir. Kanunen açıkça yetkili kılınan
mercilerle yapılan paylaşımlar ile aşağıda
belirtilen durumların, gizlilik sözleşmesi
yapılması ve yalnızca belirtilen amaçlar
ile sınırlı kalması şartıyla istisna kapsamında sayılacağı belirtilmiştir:
i. Bankaların ve finansal kuruluşların,
kendi aralarında doğrudan doğruya ya da
Risk Merkezi veya en az beş banka ya da
finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla her türlü bilgi ve belge
alışverişinde bulunması.
ii. Konsolide finansal tablo hazırlama
çalışmaları, risk yönetimi ve iç denetim
uygulamaları kapsamında bankaların sermayelerinin yüzde on veya daha fazlasına
sahip olan yurt içinde veya yurt dışında
yerleşik kredi kuruluşu ile finansal kuruluşlar da dâhil ana ortaklıklarına bilgi ve
belge verilmesi.
iii. Doğrudan veya dolaylı pay sahipliği
yoluyla banka sermayesinin yüzde onunu
ve daha fazlasını temsil eden payların satışı amacıyla yapılacak değerleme çalışmalarında kullanılmak üzere muhtemel
alıcılara bilgi ve belge verilmesi veya krediler dâhil varlıkların ya da bu varlıklara
dayalı menkul kıymetlerin satışı amacıyla
yapılacak değerleme çalışmalarında kullanılmak üzere bilgi ve belge verilmesi.
iv. Değerleme, derecelendirme, destek
hizmeti ile bağımsız denetim faaliyetlerinde veya gerekli teknik ve idari tedbirlerin
alınması kaydıyla hizmet alımlarına yönelik işlemlerde kullanılmak üzere bu hizmeti sağlayanlara bilgi ve belge verilmesi.
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Yönetmelik kapsamında müşteri sırrı niteliğinde olmayıp banka sırrı niteliğinde olan bilgilerin, banka
yönetim kurulu kararı ile banka sorumluluğunda
üçüncü kişiler ile paylaşılmasının sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyeceği düzenlenmiştir.

Müşteri sırrı’, bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla
müşteri ilişkisi kurulduktan sonra
oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait
veriler olarak tanımlanmış olup
bir müşterinin, bankanın müşterisi olduğu bilgisi de bu kapsamda
sayılmıştır.
Ayrıca, bankanın taraf olduğu uyuşmazlıklarda iddia ya da savunmanın ispatı için zorunlu olması durumunda, ilgili uyuşmazlığın tarafı olan gerçek veya
tüzel kişilere ait müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin
veya banka sırrı niteliğindeki bilgilerin, yargılama
faaliyetinin yerine getirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt
dışındaki mahkeme veya makamlarla paylaşılması ile

66
FİNANS DÜNYASI / TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

FD

bu makamlarla paylaşmak üzere uyuşmazlıklarda
bankayı temsil eden taraflarla paylaşılmasının istisna
kapsamında olacağı düzenlenmiştir.
Raporlama Yükümlülüğü
Yönetmelik uyarınca konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve iç denetim uygulamaları kapsamında yapılacak bilgi paylaşımları için
raporlama yükümlülüğü getirilmiş ve 6 aylık dönemler halinde -ve kritik bir değişiklik olması durumunda
söz konusu değişiklik özelinde derhal- Kurum’a, Yönetmelik’te belirtilen bilgileri içerecek şekilde raporlama yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Görüldüğü üzere, istisnai hallerde dahi bu paylaşımlar, yapılacak raporlamalar aracılığıyla denetleme altında tutulacaktır.
Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılmasına İlişkin
Genel İlkeler
Yönetmelik’in 6. maddesi uyarınca sır niteliğindeki
bilgilerin paylaşılmasına dair genel ilkeler belirlenmiş
olup sadece belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak verilerin paylaşılabileceği
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ifade edilmiştir. Paylaşılan verilerin bir kısmı olmadan
da belirtilen amacın gerçekleşmesi sağlanabiliyor ise
paylaşımın ölçülülük ilkesine uygun olmayacağı belirtilmiştir. Yapılacak paylaşımlarda, ölçülülük ilkesi kapsamında bulunması gereken asgari unsurlara ilgili
maddede detaylı şekilde yer verilmiştir.
Yönetmelik’in 6. maddesinin 2. fıkrasında ise, gerçek kişi müşterilere ilişkin sır niteliğindeki bilgilerin
paylaşımında KVKK’nın 4. maddesinde düzenlenen
kişisel verilerin işlenmesine dair genel ilkelere uyulmasının zorunluluğu vurgulanmıştır. Ayrıca, müşteri
sırrı, KVKK uyarınca özel nitelikli kişisel veri sayılan
sağlık ve cinsel hayata ilişkin bir veri ise, Yönetmelik’in 5. maddesinde sır saklama yükümlülüğünden
istisna tutulan hallere dayanılarak dahi yurt içi veya
yurt dışındaki taraflarla paylaşılamayacağı düzenlenmiştir. Bu noktada, özel nitelikli kişisel veriler bakımından KVKK’nın öncelikli şekilde uygulanacağı
görülmektedir.
Aynı maddenin 3. fıkrası gereğince müşteri sırrı niteliğindeki bilgiler, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller haricinde, müşterinin açık rızası
alınsa dahi, müşteriden gelen bir talep ya da talimat
olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamayacaktır. KVKK’da yer alan, hizmetin açık rıza şartına bağlanmasının rızayı
sakatlayacağı yönündeki kuralına uygun olarak, müşterinin bilgilerini paylaşmaya dair açık rıza gösterme-
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si veya talep ya da talimat vermesi hususunun, banka
tarafından verilecek hizmetler bakımından bir ön şart
haline getirilemeyeceği ifade edilmiştir. Belirtmek gerekir ki; müşteriden bu yönde alınan talep ya da talimatlar ispatlanabilir nitelikte olmalıdır.

Yönetmelik kapsamında müşteri
sırrı niteliğinde olmayıp banka
sırrı niteliğinde olan bilgilerin,
banka yönetim kurulu kararı ile
banka sorumluluğunda üçüncü kişiler ile paylaşılmasının sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil
etmeyeceği düzenlenmiştir.
Yurt içinde ya da yurt dışında kurulu banka, ödeme
hizmet sağlayıcıları gibi taraflar ile yapılacak işlemler
ile fon transferi, yurt dışı akreditif, teminat mektubu
gibi işlemler için, müşteri sırrı paylaşımının zorunlu
olması halinde (i) ilgili işlemin müşteri tarafından
başlatılması veya (ii) elektronik bankacılık hizmetlerine yönelik dağıtım kanalları üzerinden müşteri tarafından emir girilmesi, müşteri talep ya da talimatı
yerine geçecektir. İlaveten, birincil sistemler kapsamında olmayan ve destek hizmetlerine veya değerleme, derecelendirme ve bağımsız denetim dışındaki
hizmet alımlarına ilişkin yapılacak paylaşımlar için
müşterinin talep ya da talimatının bulunmasının zo-
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runlu olduğu belirtilmiştir.
Yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) muadili mercilerin, Türkiye’deki şube veya ortaklıklarında denetim yapma ve bilgi talepleri ile
bankaların yurt dışındaki şube veya ortaklıklarının
konsolidasyon kapsamında yer alan bilgilerine ilişkin
taleplerinin yerine getirilmesi hususu da düzenlenmiştir. Bu durumda, Kanun’un kurumlar arası iş birliğini düzenlediği 98. maddesinin saklı olduğundan
bahisle, bilgi talebinin Kurum nezdinde bulunan bilgiler ile karşılanmasının mümkün olması halinde doğrudan Kurum tarafından, Kurum nezdinde bulunan
bilgilerin yeterli olmaması halinde ise Kurul’ca
verilecek izin dahilinde bankalar tarafından yerine
getirileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, müşteri
sırrı niteliğinde olmayıp banka sırrı niteliğinde bilgilerin paylaşımı öncesinde Kurum’a yazılı olarak bildirimde bulunulması koşuluyla, Kurum muadili yabancı
mercilerin talebi üzerine bu merciler ile paylaşılmasının bu fıkraya aykırılık teşkil etmeyeceği ifade edilmiştir.
Ayrıca Kurul’a, ekonomik güvenliğe ilişkin yapacağı
değerlendirme sonucunda sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller de dahil olmak üzere müşteri
sırrı ya da banka sırrı niteliğinde olan her türlü verinin,
yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmasını yasakla-
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ma yetkisi verilmiştir. Bu konuda değerlendirme
yapılırken karşılıklılık ilkesinin önemi vurgulanmıştır.
Bilgi Paylaşım Komitesi Kurma Zorunluluğu
Yönetmelik’in 7. maddesinde düzenlendiği üzere
bankalara Bilgi Paylaşım Komitesi kurma zorunluluğu
getirilmiştir. Bilgi Paylaşım Komitesinin sorumluluğu,
sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller
de dahil olmak üzere müşteri sırrı ya da banka sırrı
niteliğinde olan bilgilerin (i) ölçülülük ilkesine uygun
şekilde paylaşılmasının koordine edilmesi, (ii) gelen
paylaşım taleplerinin uygunluğunun değerlendirilmesi ve (iii) ilgili değerlendirmelerin kayıt altına alınması olarak tanımlanmış olup Komitenin kimlerden
oluşması gerektiği de düzenlenmiştir.
GENEL DEĞERLENDİRME
Sonuç olarak; Kanun’un 73. maddesi ve 1 Ocak
2022 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik” ile birlikte müşteri ve banka sırrına ilişkin sır
saklama yükümlülüğüne ilişkin esaslar ve istisnaları
açıklığa kavuşturulmuş ve bankaların bilgi paylaşma
komitesi kurması zorunluluk haline getirilmiştir. Ayrıca, söz konusu mevzuatta KVKK ile paralel düzenlemeler yapılarak müşteri sırlarının, kişisel veri
nitelikleri de bir kez daha vurgulanmıştır. FD
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Vaillant Group türkİye Ceo’su alper aVDel

2021 yılı bizim için bir
dönüm noktası
Müşteri ve piyasa odaklılığımızı geliştirerek daha çevik bir yapıya ulaşmayı
hedefliyoruz. 2021’de geleneksel işimiz olan kombinin yanı sıra kaskad, ısı pompası ve
VRF alanlarına odaklanacağız. Geleneksel ve yeni iş kollarında büyüme hedeflerimiz
aynı şekilde devam edecek.

klimlendirme sektörünün öncülerinden Vaillant
Group, Türkiye pazarında 30 yıla yakın süredir
sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor.
Vaillant'ın global yapısı içinde Türkiye, yüzde 10'luk
bir paya sahip. Geçtiğimiz yıl pandemi sürecinin getirdiği tüm zorluklara rağmen grup içinde Almanya
ve Polonya ile birlikte en iyi büyüme rakamlarına
ulaşan ilk üç ülke arasında yer aldıklarını ifade eden
Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, bu anlamda Türkiye’nin grup çapında stratejik bir öneme
sahip olduğunu söylüyor. Avdel ile Vaillant Türkiye’yi ve gelecek planlarını konuştuk.

İ

Vaillant Türkiye, salgın döneminde nasıl bir büyüme gösterdi?
Vaillant Türkiye olarak pandemi nedeniyle zorlu
geçen 2020 yılını, yenilikçi bakış açımız ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımız sayesinde başarıyla
tamamladık. 2020 yılında kombi başta olmak üzere
ana ürün gruplarında önemli artışlar elde ettik.
Kombi satışlarımız adetsel bazda yüzde 22 arttı. Yeni
iş kollarında hızlı büyüdük. Kaskad satışlarımızı 2
katına çıkarırken, ısı pompası satışımızı yüzde 40 seviyesinde artırdık. Müşteri memnuniyeti oranında
geçen yıl da yüzde 90'ın üzerine çıktık.
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Vaillant Group olarak tüm yatırımlarını sadece
ana iş kollarına yapan, son derece odaklı bir grubuz.
Gelecekle ilgili planlarımız içerisinde de sadece bu
sektöre yatırım yapmak var. Amacımız; pazar payımızı, üretim çeşitliliğimizi artırmak ve müşteri memnuniyetini daha da üst seviyelere çıkartmak.
Vaillant 147 yılı aşkın süredir sürdürülebilir bir
büyüme sağlamak için çalışıyor. Türkiye’de 30 yıla
yakın süredir faaliyet gösteriyoruz. Bu zorlu süreçte
de önceliğimizi yine sürdürülebilirlik olarak belirledik. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda
tutuyor, satış sonrasında da müşterilerimize kaliteli
bir hizmet ve yüksek bir konfor yaşatmaya devam
ediyoruz.
Bu yıl için odaklandığınız konular neler?
2021 ile birlikte yeni yapılanma sürecine ve daha
efektif bir çalışma modeline geçiş yaptık. Vaillant
Group Türkiye olarak müşteri deneyimini önceliklendirerek pazarda yarattığımız farkı daha ileri taşıdık. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz “Müşteri
Odaklı Organizasyon Projesi” ile grup bünyesinde
yer alan satış ve pazarlama departmanlarında organizasyonel değişiklikler gerçekleştirdik. Müşteri ve
piyasa odaklılığımızı geliştirerek daha çevik bir ya-
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pıya ulaşmayı hedefliyoruz. 2021’de geleneksel işimiz olan kombinin yanı sıra kaskad, ısı pompası ve
VRF alanlarına odaklanacağız. Geleneksel ve yeni iş
kollarında büyüme hedeflerimiz aynı şekilde devam
edecek. 2021 yılı bizim için bir dönüm noktası. Yeni
organizasyon yapımız ve yeni ürünlerimiz ile bu yıl
da oldukça iddialıyız.

Pandemi sürecinde ısıtma ve soğutma kategorisindeki ürünlerimize
talep arttı. DOSİDER verilerine baktığımızda ısıtma sektörünün 2020
yılında yüzde 15 oranda büyüdüğünü görüyoruz. Bu pozitif ivmenin
bu yıl da devam edeceğini düşünüyorum.
Geçtiğimiz yıldan bu yana pazara sunduğunuz
yeni ürünler nelerdir? Bu yıl için planladığınız
yeni ürün ve hizmetler var mı?
2020 yılı ürün lansmanları için de önemli planlar
yaptığımız bir zaman dilimiydi, Covid-19 pandemi-
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sinin bu planları ertelemesine izin vermedik. ARGE’ye büyük önem veriyor ve yatırımlar yapıyoruz.
Kombiden VRF’ye, ısı pompasından solar ürünlere
kadar uzanan çok geniş sistem çözümleri sunuyoruz.
2020’de yılın ilk yarısında yeni ecoFIT Plus 100-150
kW kazanlarımızın lansmanlarını gerçekleştirdik.
Yoğuşmalı kombi ürün gamımızı, tasarrufu üst seviyeye çıkaran cihazlarla genişlettik. Green iQ etiketli
ecoTEC Exclusive yoğuşmalı kombi; multi yoğuşma
sağlayan teknolojisi ile standart kombilere kıyasla
yüzde 8’e varan ek tasarruf ve düşük maliyetli enerji
kullanımı vadediyor. Yüzde 85 geri dönüştürülebilir
malzemelerden üretilen ürünümüz, cep telefonuyla
kontrol ve uzaktan erişim gibi üstün özelliklere sahip. Bir diğer yeni ürünümüz de hem toprak, hem
su hem de hava bazlı çalışabilme özelliği ile benzersiz bir ürün olan Flexotherm oldu. Dijitalleşen dünyayla aynı doğrultuda ilerleyerek, enerji verimliliğini
en üst seviyeye çıkaran ürünlere yatırımlarımızı sürdürmeye ve yeni ürünlerimizi kullanıcılarla buluşturmaya devam ettik.
Ürün lansmanlarımız 2021 yılında da devam ediyor. Yenilenebilir enerjiye odaklanan bir marka olarak müşterimize verimlikte üst noktalarda yer alan
ürünler sunmaya önem veriyoruz. Bu yıl geleneksel
işimiz olan kombinin yanı sıra kaskad, ısı pompası
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ve VRF alanlarına odaklanıyoruz. Bu doğrultuda
Mayıs ayında, CO2 emisyonu açısından benzerlerinden yaklaşık 700 kat daha çevreci bir çözüm sunan
yeni ısı pompamız aroTHERM plus’ın lansmanını
yaptık. aroTHERM plus sahip olduğu özelliklerle
gerçekten devrim yaratacak bir cihaz. A+++ verimlilik sunan aroTHERM plus, verimliliği ve çevreciliği
ile benzerlerinden önemli ölçüde ayrışıyor. 75 °C su
sıcaklığına ulaşabilme özelliği ile evlerde var olan
sistemlerin yenilenmesine gerek kalmadan cihaz kurulumu yapılmasını da mümkün kılıyor.
2020 şirketlerin dijitalleşmeye ağırlık verdikleri bir yıl oldu. Salgının da etkisiyle dijitalleşme
adına ne gibi çalışmalar yaptınız?
Salgın döneminde dijitalleşme yolunda yaptığımız
yatırımların sonuçlarını aldık. Bulut altyapısı ile tüm
çağrı merkezi operasyonlarımızı, saatler içerisinde
evden çalışır hale getirerek, müşteri temsilcilerinin
çalışmalarını evden yürütmelerini sağladık. Müşterilerimiz bize her zamanki gibi 0850 222 2 888 numaralı, 250 kişilik çağrı merkezinden ve WhatsApp
Vaillant üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabiliyor. Sektörde kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz çağrı merkezi personeli ve yine kendi bünyemizde görev alan
servis teknikerlerimiz ile fark yaratıyoruz. 2020’de
de bu anlamda sağladığımız hizmetlerdeki gücümüzü ortaya koyduk. 25 bin yeni müşteri bağlantısı
kurduk. 200’ü aşkın servis teknikerimizle gerekli
mesafe ve hijyen şartlarını sağlayarak sahada olmayı
sürdürdük.
Çevre, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik gibi
konulara yönelik ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Vizyonunu “Evimizde ve çevremizde daha iyi bir
iklim oluşturmak için çalışmak” olarak belirlemiş bir
firma olan Vaillant, hepimizin çok yakından bildiği
ve her gün kullandığı kombi, şofben gibi birçok ürünün mucidi. Sürdürülebilirlik kavramı üzerine kafa
yormuş ve ürettiği cihazların bu konuya en üst düzeyde uyumlu olmasına çaba sarf etmiş bir şirketiz.
Kaynaklarımızın büyük bölümünü de bu alana ayırıyoruz. Kaynakları korumayı, bunları sorumlu bir
şekilde kullanmayı ve CO₂ emisyonunu azaltmayı
amaçlıyoruz. Ürün geliştirme sürecimizin ilk adımın-
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dan son anına kadar sürdürülebilir bir yol izlenmesi
adına tasarlanmış sistematik bir yaklaşım olan “6 Yeşil Kural”ımız var. Bunlar “enerji verimliliği”, “dayanıklılık”, “sorumluluk”, “hizmet”, “kullanım” ve
“yaşam döngüsünün sonu”. Vaillant Group bünyesinde geliştirdiğimiz her bir ürüne uygulanan bu kriterler tüketicilerin artık sürdürülebilir ürünler talep
etmesi adına büyük önem taşıyor. Dünyayı koruma
konusunda yaratmaya çalıştığımız farkındalığı hem
doğa dostu ürünler hem de hayata geçirdiğimiz projelerle destekleyen bir grubuz. İşimizle ilgili kararlar
verirken, sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal yönleri de dikkate alıyoruz. Tüketicilerimiz ve dünyamız için en iyi ürün ve çözümü
sunma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam
ediyoruz.
Ürünlerinizle enerji tasarrufuna nasıl bir katkı
sağlıyorsunuz?
Salgın döneminde evde geçirilen vaktin çoğalması, ısınma ve sıcak su kullanımına duyulan ihtiyacın
da artmasına sebep oldu. Bu nedenle kombi özelliklerini değerlendirirken “Tasarruf-Fatura” ve “Konfor” unsurlarına daha da fazla önem verilmeye
başlandığını gözlemliyoruz. Enerjiyi etkin bir şekilde
kullanan yoğuşmalı kombiler, konvansiyonel cihazlarla karşılaştırıldığında enerji maliyetlerini ve emisyonlarını azaltmaya yardımcı oluyor. Oda
termostatlarının da kullanımıyla, tam yoğuşmalı
kombiler yoğuşmasız ürünlere göre yüzde 35’e va-
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ran tasarruf sağlıyor. A sınıfı ve üzeri kombiler, düşük enerji tüketimi ile birlikte düşük doğal gaz faturası anlamı taşıyor. Bir diğer önemli nokta kombinin
bakımının aksatılmayarak yetkili servisler tarafından
yapılması. Kullanılan kombi kadar markanın geniş
bir servis ağına sahip olması ve hızlı çözüm üretebilmesinin önemi burada yine karşımıza çıkıyor.
Green iQ Ürün konsepti hakkında kısaca bilgi
verir misiniz?
Standart kombilere kıyasla yüksek oranda tasarruf
sağlayan Green iQ kombi, konforu ve verimliliği
maksimum seviyeye çıkarırken, yüksek oranda geri
dönüştürülebilirlik değeri sunuyor. Kolayca kurulumu yapılan kablosuz ağ modülü sayesinde akıllı telefon uygulamasına bağlanabilen ve evdeki diğer
akıllı cihazlarla iletişim kurabilen kombi, Vaillant’ın
“yeşil bir geleceğe giden akıllı bir yol” olarak belirlediği Green iQ 36 etiketine sahip. Green iQ 36,
Vaillant’ın yeşil teknoloji için belirlediği kriterleri
sağlayan ürünlere verdiği kalite etiketi olarak sunuluyor. Buna göre, bir Vaillant ürününün Green iQ etiketine sahip olabilmesi için, üretilen kombilerin yeşil
geleceğe katkı sağlaması (Green) ve akıllı teknolojilerle hayatı kolaylaştırması (iQ) gerekiyor. Bu da
Green iQ etiketine sahip Vaillant kombilerin hepsinin Avrupa’da üretilmiş, iyi tasarlanmış ve ileri teknoloji ürünü olması; sürdürülebilirlik, verimlilik ve
uzaktan erişebilirlik alanlarında en yüksek standartları karşılaması anlamına geliyor. FD
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AmbAlAjlı Süt ve Süt ürünlerİ SAnAyİcİlerİ Derneğİ bAşkAnı HArun ÇAllı

Her mevsimin tatlısı:
DOnDurmA
Avrupa’da kişi başına yıllık dondurma tüketimi 7-8 litre civarındayken Türkiye'de ise 4-5
litre. Bunda, ülkemizde dondurmanın yaz tatlısı olarak düşünülmesinin de büyük payı
var. Kış mevsiminin aylarca sürdüğü Kuzey Avrupa ülkelerindeki dondurma
tüketiminin, ülkemizdeki tüketimin iki, üç misli olduğunu görüyoruz.

ondurmanın tarihi çok eskilere, milattan önceki tarihlere dayanıyor. Bildiğimiz anlamda
süt kreması içeren dondurmanın ilk tarifleri
ise Avrupa’da 1700’lü yıllarda görülmeye başladı.
Dondurma önceleri belirli pastane, lokanta ve otellerde imal edilirken, daha sonra ev, sokak ve dükkân
dondurmacılığı gelişme göstermiş ve 1970’lere kadar teknik kapasitesi olmayan küçük işletmeler yoluyla halka sunulmuştur. Ülkemizin ilk modern
dondurma üretimi 1957 yılında açılan Atatürk Orman Çiftliği Pastörize Süt ve Mamulleri Fabrikası tarafından yapılmış, daha sonra ülkemiz dondurma
pazarı yerli ve yabancı markalarla gelişmiştir.
Türk dondurma sektörü ulaştığı bilime dayalı teknolojik yapı ile Türk tüketicisine güvenli ürünler
sunmakta ve dünyanın hemen hemen her ülkesine
de ihracat yapmaktadır. Ülkemizde gerek ham madde gerek yapılış tekniği açısından oldukça özellikli
dondurma türleri var. Bunların değerinin vatandaşlarımız tarafından anlaşılmasını istiyoruz. Dondurma çocuklara sağlıklı süt ürünleri tüketimi
alışkanlığını kazandırmak için en önemli gıdalardan
biridir. Ayrıca yetişkinler için de besleyici, enerji verici bir ara öğün olarak görülmektedir. Ülkemizde de
yavaş yavaş dondurma bir yaz geleneği olmaktan
çıkmaya, dört mevsim aranmaya başlamıştır. Süt içeriğiyle, besin öğeleriyle, tadıyla, lezzetiyle ve onlarca çeşidiyle dondurma sadece yaz mevsiminin

D
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değil, her mevsimin yıldızı.
Avrupa’da kişi başına yıllık dondurma tüketimi 78 litre civarındayken Türkiye'de ise 4-5 litre. Bunda,
ülkemizde dondurmanın yaz tatlısı olarak düşünülmesinin de büyük payı var. Baktığınız zaman kış

Pastane gibi geleneksel kanallarda
dönemsel olarak üretilen dondurmaya ilişkin bir kayıt tutulmuyor.
Ayrıca TÜİK süt sektörü istatistikleri arasında dondurma gibi önemli
bir ürün yer almıyor. Türkiye pazarına ilişkin tahminlerse firma verilerinden ve tüketim noktalarından
alınıyor.
mevsiminin aylarca sürdüğü Kuzey Avrupa ülkelerindeki dondurma tüketiminin, ülkemizdeki tüketimin 2-3 misli olduğunu görüyoruz. Ülkemizde
ambalajlı dondurmanın beslenmedeki öneminin daha iyi anlaşılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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Sağlıklı veriler yok
Maalesef ülkemizdeki toplam dondurma üretimine ve tüketimine ilişkin veriler çok sağlıklı değil.
Pastane gibi geleneksel kanallarda dönemsel olarak
üretilen dondurmaya ilişkin bir kayıt tutulmuyor.
Ayrıca TÜİK süt sektörü istatistikleri arasında dondurma gibi önemli bir ürün yer almıyor. Türkiye pazarına ilişkin tahminlerse firma verilerinden ve
tüketim noktalarından alınıyor.
Giderek büyüyen ülkemiz dondurma pazarında tüketimin yaklaşık yüzde 70’i satış yerinde tüketilen,
yüzde 20’sini evde tüketilen, yüzde 10’unu da catering dondurmalar oluşturuyor diyebiliriz. Dondurmanın yüzde 80’ini 6-25 yaş arası nüfus tüketiyor.
Toplam tüketimin neredeyse yarısı Marmara Bölgesi’nde, yüzde 25’ civarında da Ege Bölgesinde gerçekleşiyor. Günümüzde franchise dondurma satış
noktalarının da artmasıyla dondurma tüketimimiz
yazdan kışa doğru dengeli bir dağılım göstermeye
başlamış, mevsimsel farkların eskisi kadar belirgin
olmadığı saptanmıştır. Kahramanmaraş’taki dondurmacılığın ülkemize katkısı en üst düzeyde. Coğrafi
işarete sahip Maraş dondurmamız tüm dünya ülkelerince aranır konuma geliyor.
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2020 yılı rakamlarına bakacak olursak; dondurma, ülkemiz süt ve süt ürünleri ihracatında yüzde
12’lik bir paya sahip. Otuzdan fazla ülkeye yapılan
16 bin 714 kg’lık dondurma ihracatımızın karşılığı
43 milyon dolar. En fazla dondurma ihracatı yaptığımız ülkeler ise Irak, BAE, İsrail, Kosava, Arnavutluk ve Rusya Federasyonu olarak sıralanıyor.
Ülkemiz dünyada sekizinci, AB ülkeleri arasında
üçüncü büyük çiğ süt üreticisi. Dondurma ihracat
rakamları açısından dünyada yirmi birinci sırada
olan ülkemizin ihracat potansiyeli masaya yatırılarak çok iyi analiz edilmeli, hedef pazarlara yönelik
aksiyonlar alınmalı, devletimiz tarafından ihracat
destekleri devreye sokulmalıdır.
Süt üretiminde kalitenin artırılması gerekiyor
Dondurma ihracatımızın artırılması için tüketimin yoğun olduğu AB ülkeleri önemli potansiyel
barındırıyor. Halen AB ülkeleri Türkiye’den yapacakları süt ve süt ürünleri, dondurma ithalatında,
ancak onaylı süt işletmelerinden alınan süt ile üretilen ürünlerin ithalatına izin veriyor. Bu nedenle,
süt üretiminde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarla, AB standartlarında üretim yapan, onaylı süt
işletmelerinin sayısının artırılması gerekiyor. Bunların yanı sıra dondurma ihracatında büyük potan-
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siyele sahip Orta Doğu, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika’ya yönelik pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, butik dondurma ve yöresel dondurma
çeşitlerinin de yurt dışında tanıtımına önem verilmesi gerekli.

Ülkemiz dünyada sekizinci, AB ülkeleri arasında üçüncü büyük çiğ
süt üreticisi. Dondurma ihracat rakamları açısından dünyada yirmi
birinci sırada olan ülkemizin ihracat potansiyeli masaya yatırılarak
çok iyi analiz edilmeli, hedef pazarlara yönelik aksiyonlar alınmalı,
devletimiz tarafından ihracat destekleri devreye sokulmalıdır.
İçerisinden geçmekte olduğumuz pandemi
sürecinin bir an evvel son bulacağını umuyoruz.
Sonrasında ev dışı tüketim noktaları, turizm beldelerinin eski doluluk ve hareketine ulaşması ile dondurma pazarının da hareketleneceğini ümit
ediyoruz. FD
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Golf DonDurma Yönetİm Kurulu BaşKanı ve Ceo’su erGün aKKaYa

maraş dondurması
dünyaya açılacak
Maraş dondurmasını dünyaya tanıtmak için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile
iş birliği yaparak, “Maraş dondurması” coğrafi etiketini kullanma izni aldık.
Bu izinle üreteceğimiz yeni seriler, Maraş dondurmasının dünyaya açılması
için de iyi bir fırsat olacak.

olf Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su Ergün Akkaya’ya sektörün gelişimine
de katkı sağlayacak büyüme planlarını sorduk.
Pazarın mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler aldık.
Türkiye’de dondurma pazarının büyüklüğünün geçen yıl 5,5 milyar liraya ulaştığını söyleyen Akkaya,
sektörün büyüme potansiyeline dikkat çekiyor. Akkaya, Golf Dondurma’nın 17 yıllık genç bir marka olmasına rağmen sektörde hem dondurma pazarının
büyümesine önemli katkılarda bulunduğunu hem de
yeni ve yenilikçi ürünlerle tüketicisinin ihtiyaçlarına
hızlı ve yerinde çözümler getirdiğini aktarıyor.

G

Pazarda büyüme beklentiniz nedir?
Özel içerikli ürünler (Vegan, Maraş dondurması gibi geleneksel lezzetler ve ana vatanından lezzetler
vb.) ile e-ticaret kanalının gelecek dönemde de büyümesini bekliyoruz. Özellikle pandemi ile birlikte take
home ve multipack yani ev tipi tüketime uygun ürünlerde ciddi bir artış yaşandı. Bu durum doğal bir etkileşimdi. Kısıtlamalar, zamanın çok büyük bir kısmının
evlerde geçmesi birlikte tüketilebilecek bu tip ürünlerin talebini artırdı. Bu trendin devam etmesini bekliyoruz. Yine pandemi ile birlikte evde geçirilen vaktin
artmasının bir sonucu olarak eve servis uygulamalarına olan talepte doğal bir artış meydana geldi. Bura-
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da Golf olarak, eve servis konusunda Türkiye’nin en
büyük e-ticaret müşterileri iş birliğine gittik. Yaygın
dağıtım ağımızı, şirketlerin evlere servis gücü ile birleştirerek e-ticaretteki payımızı büyüttük. Golf’ün yenilikçi ve kaliteden taviz vermeyen dondurmaları ile
tüketicilerimize her an ulaşabiliyoruz. Bu pazarın da
yine katlanarak büyüyeceğini öngörüyoruz.
Golf Dondurma, 17 yıllık genç bir marka olmasına
rağmen sektörde hem dondurma pazarının büyümesine önemli katkılarda bulundu hem de yeni ve yenilikçi ürünlerle tüketicisinin ihtiyaçlarına hızlı ve
yerinde çözümler getirdi. Özellikle 2015 yılında geniş
kapsamlı bir dönüşüm hareketi başlatan Golf, bu sayede pazar payını yüzde 30’a çıkararak sektörün en
hızlı büyüyen markası oldu. Golf Dondurma’nın 2003
yılında 10 milyon litre ile başladığı yolculuğu, bugün
Bursa ve Kahramanmaraş fabrikalarındaki 200 milyon litre üretim kapasitesi ile devam ediyor. Yaklaşık
3 bin kişiye istihdam sağlayan, 66 bayisi ve 80 bin dolabıyla yaygın ve etkin dağıtım ağı bulunan marka,
Türkiye dışında 20 ülkeye de ihracat gerçekleştirerek
ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.
2015 yılında logomuzdan ürün reçetelerine, ham
madde tedarikinden üretim ve yönetim süreçlerine
kadar çok geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma planı

fD

yaptık ve uygulamaya koyduk. Bu da tüketicimizin bizi daha iyi tanımasına ve güven duymasına olanak
sağladı. Sektörde yeni kategoriler açmaya özen gös-

Golf Dondurma olarak Türkiye
dışında 20 ülkeye ihracatımız var.
Yıllık 6 milyon litre ihracat yapıyoruz ve bu miktar her sene artıyor.
Almanya, Hollanda ve Fransa
ile görüşme ve çalışmalarımız devam ederken, İngiltere pazarı adına
özel ambalaj çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
terdik. Örneğin Türkiye’de ilk defa yüzde 30 yoğurt
içerikli, meyve parçacıklı dondurmamız Golf Yogo’yu
geliştirdik. Yoğun iletişim yaptığımız TV kampanyamız ve diğer marka iletişim çalışmalarımızla tüketicimizle bağ kurarak yoğurtlu dondurma kategorisini
sahiplendik. Amaçlarımızdan biri de sektörde inovatif
yeniliklere öncülük etmekti, bunu da başardığımızı
düşünüyoruz.
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Bir başka yeniliğe ise, geleneksel dondurma alanında imza attık. Türkiye’nin güçlü yerel dondurma
üreticisi olmamız nedeniyle geleneksel dondurmalarımızı koruyup yaşatmayı da kendimize görev bildik.
Bu vizyonla eşsiz salebi ve taptaze keçi sütüyle ürettiğimiz, “Golf Maraşım” tüketicilerimiz tarafından
çokça tercih edildi ve geçen yıl yüzde 24 büyüdü. Bu-

Tüketici artık değerli ve farklılaştırılmış ürünler bekliyor. Bu isteğe
cevap vermek için en iyi ham maddeyi en iyi kaynaktan almak, en son
teknoloji ile üretmek, en hızlı şekilde pazara sunmak, tüketicinin damağına ulaşıncaya kadar takip
etmek gerekiyor.
nun karşılığını da fazlasıyla aldık. Avrupa’nın en prestijli ödülü olan Üstün Lezzet Ödülünü üst üste alarak
lezzetimizi uluslararası alanda da tescillemiş olduk.
Son olarak, Maraş Dondurmasını dünyaya tanıtmak
için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
(KMTSO) ile iş birliği yaparak, “Maraş dondurması”
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coğrafi etiketini kullanma izni aldık. Bu izinle üreteceğimiz yeni seriler Maraş dondurmasının dünyaya
açılması için de iyi bir fırsat olacak.
Yeni yatırım planınız var mı?
Golf olarak fiziki yatırımlarımızı tamamladık. Bursa
ve Kahramanmaraş’ta toplam 200 milyon litrelik kapasiteye sahip iki fabrikamızla üretime devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde pazarlama ve lojistik
yatırımlarımıza ağırlık vereceğiz. Bu doğrultuda genel merkezimizi de İstanbul Basın Ekspres Yolu’nda
lojistik merkezimizle birleştirdik ve 12 bin 500 metrekare üzerine yeni Golf Dondurma Kampüsü oluşturduk. Bunun yanı sıra 2021 yılında dolap ve depo
yatırımlarımıza da devam ediyoruz.
Öte yandan ihracat kanallarında yeni ülkelere girmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dondurmanın
soğuk zincirle taşınması gerektiği için ihracatı çok zor
bir ürün. Golf Dondurma olarak Türkiye dışında 20
ülkeye ihracatımız var. Yıllık 6 milyon litre ihracat yapıyoruz, bu miktar her sene artıyor. Bu ülkeleri; Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, İsrail,
Irak, Suriye, Umman, Libya, Azerbaycan, Gürcistan,
Lübnan, Suudi Arabistan, Kıbrıs, Moritanya şeklinde
sayabiliriz. İlgili ülkelere Golf markamız ile tedarik
ve hizmet vermekle beraber ayrıca özel ambalajlı
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ürünler kategorisinde de Suudi Arabistan’a ürün tedariki sağlıyoruz.
Avrupa pazarı adına başta Almanya, Hollanda ve
Fransa ile görüşme ve çalışmalarımız devam etmekte
olup İngiltere pazarı adına özel ambalaj çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Türkiye’de dondurma sektöründe tüketici tercihleri nasıl değişiyor?
Son 4-5 yıldır tüm dünyada katma değerli ürünlere
yönelim devam ediyor. Bunun altında da fonksiyonel
ve kişiselleştirilmiş ürünler olmak üzere iki önemli kategori görüyoruz. Elbette katma değerli ürünleri üretmek için katma değerli girdilerin de önemi gittikçe
artıyor. Zira tüketiciler artık yedikleri gıdalarla ilgili
dünden daha bilgili, daha meraklı ve sorgulayıcı. Bu
trendin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim odağımızda da,
son dört beş yıldır olduğu gibi yine tüketici var. Tüketici artık değerli ve farklılaştırılmış ürünler bekliyor.
Bu isteğe cevap vermek için en iyi ham maddeyi en
iyi kaynaktan almak, en son teknoloji ile üretmek, en
hızlı şekilde pazara sunmak, tüketicinin damağına
ulaşıncaya kadar takip etmek gerekiyor. Biz de dünyayı ve tüketicimizin isteklerini yakından takip edi-

yoruz. Bu da tercih ettiğimiz ham maddelere, reçetelerimize ve ürün portföyümüze yansıyor.
En kaliteli içerikleri kullanmaya özen gösterirken,
yerinden / orijin / anavatanından lezzetleri ön planda tutarak ürünlerimizi geliştiriyoruz. Ham madde
kullanımında orijin ürün stratejimizi her yıl geliştiriyoruz. Bu kapsamda yüzde 100 Belçika çikolatası
kaplamalı Bravo ürünleriyle farklı ve yeni deneyimler
arayan tüketicilerimize gurme lezzetleri sunuyoruz.
Geçtiğimiz yıl Belçika çikolatası dışında farklı çikolata
deneyimleri de tattırdık tüketicimize. Bu özel çikolatalar, sadece o bölgede yetişen kakao çekirdeklerinden elde ediliyor ve o bölgeye has farklı ve
karakteristik tatlara sahipler. Egzotik Seri içinde Ekvador, Santo Domingo ve Mexico olmak üzere üç
farklı çikolatalı ürünleri tüketicilerimizin beğenisine
sunduk. Hepsinden de tam not aldık. Zengin içerikli
Royal Gourmet ürün grubuyla ise, ailelere çok özel
bir dondurma deneyimi sağlıyoruz. Her bir çeşidin
içeriği yine kendi coğrafyalarından yani ana vatanlarından geliyor. Afyon’un vişnesi, Mersin Lamas’ın limonu, Bursa’nın şeftalisi, Silifke’nin çileği,
Gaziantep’in fıstığı, Madagaskar’ın vanilyası, Belçika’nın da çikolatasını kullanıyoruz. fD
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Düzeni Kimler
Altüst Ediyor
Büyük zorlukları aşarak düzeni altüst edenler müşteri odağından sapmadan stratejik
liderlik disiplini ile iş modeli portföy yönetim ustalığını kazanmış oyunculardır.

ovid- 19 öncesi dönemde dijital oyuncuların, yerel ve uluslararası
iş arenasında düzeni altüst edici uygulamaları günümüzde daha
da ivme kazanmış bulunuyor. Bu oyuncuların 2020’de duruma
uyum gösterme kabiliyetleri, şirket değerlerinin olağanüstü oranlarda
yükselmesi ile somut hale geldi.
IMD’nin Mayıs 2021 de yayınlamış olduğu ‘2021 Digital Vortex Report’ başlıklı raporda dünya çapında 14 endüstri kolundan 1.235 iş liderinin katılımı ile gerçekleştirilmiş olan araştırmada sektörlerin, daha
önce yaşanmamış ve önüne geçilemeyecek şiddette bir dönüşüm girdabına doğru süpürüldüğü tespiti katılımcıların yüzde 90’ı tarafından teyit
edildi. Rapor, tüm coğrafyalarda mevcut iş düzeninin her alanında dijital yıkım (digital disruption) dalgalarının yükselerek yayıldığını ortaya
koyuyor. 2015’te ilki yayınlanan ‘Digital Vortex’ raporu karar vericilerin
dijital dönüşüm kervanına katılıp katılmama konusunda tereddüt ettiklerine işaret ediyordu. 2015’in kararsızlığı tabii ki artık günümüzde ortadan kalkmıştır; dijitalleşmenin gerekliliği sorgulanmamaktadır.
Ancak günümüzde de pazar paylarının kaptırılması baskısı altında,
kurulu-yerleşik şirketlerin, dijitalleşme uygulamalarına telaşla yönelmiş
oldukları, böylece aksiyon-uygulamaların, bütünsel tutarlıktan uzak olduğu anlaşılmaktadır. Yani, günümüzde esas konu, şirketlerin dijitalleşme alanında nasıl ilerlemeleri gerektiğinin akıllıca belirlenmesine
indirgenmiştir.
Katılımcıların yüzde 90’ı dijital yıkım tehditlerinin CxO seviyesinde
ele alınması gerekliliğine işaret etmişlerdir. Öte yandan, katılımcıların
yüzde 39’u da şirketlerinin dijitalleşme dalgalarına tepki vermekte yetersiz kaldığını belirtmiştir. Şirketlerindeki dijitalleşme kabiliyetinin
oluşturulması konusunda bütünsellikten ziyade parça parça uygulamaların hayata geçirildiğini belirtmiş olan yönetici oranının 2019’da yüzde
53’ten 2021’de yüzde 61’e yükseldiği tespit edilmiştir. Bu gösterge, dijitalleşme yatırımlarının hedeflenen getirilerilerden şaşabileceğine işaret
etmektedir.
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Araştırmada, CxO’ların dijitalleşme stratejileri konusunda, orta ve alt kademe yöneticilere nazaran daha olumlu/iyimser kanaatlere sahip oldukları
gözlemlenmiştir. Üst kademe yöneticiler, şirketlerinin
dijital yıkım dalgalarına aktif olarak tepki/çare oluşturduklarına inandıklarını belirtirken, daha alt kademede görev yapan yöneticilerin, şirketlerinin
tepki/çare sunamadıklarına veya sunulan tepki/çarenin yetersiz kaldığına veya münasip olmadığına veya sadece rakiplerin taklit edildiğine dair
kanaatlerini bildirmiş oldukları görülmüştür. Değişik
kademedeki yöneticiler arasındaki algı farkının
2019’dan 2021’e arttığı tespit dilmiştir.
Rapor, Covid-19’un neden olduğu küresel krizin,
dijital dönüşüm/transformasyon gayretine koyulmuş
çoğu şirketteki çalışmaları süratlendirdiğine dair kanıtları ortaya koymaktadır. Nisan 2020’de, şirketlerin
üçte ikisi dijital dönüşüm çalışmalarının süratlendiğini bildirirken, bu oran Haziran 2020’de yüzde 75’e,
Ocak 2021’de yüzde 83’e yükselmiştir. ‘Dijital olgunluk’ (digital maturity) üst seviyesinde yer alan şirketlerin, ’dijital olgunluk’ alt seviyelerinde yer almış
şirketlere nazaran iş sonuçları açısından daha yüksek
bir performans sergiledikleri anlaşılmıştır.
Dijital dönüşüm yoluna koyulmuş olan şirketlerin

çoğunda şu sıkıntı gözleniyor: dijitalleşmenin bir varoluş meselesi olduğu konusunda anlayış oluşmakla
beraber dijital dönüşümün nasıl yapılacağı/başarılacağı konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.
Rapor’da şirketlerin dijital dönüşüm konusunda
pek çok soruları olmakla birlikte yeterli cevapları bulamadıkları üzerinde durulmuştur. Nitekim, dijital
dönüşümü sağlayacağı inancıyla dijital takım çantalarına (toolbox) ve teknoloji uygulamalarına yatırım
yapmalarına rağmen şirketlerin öngördükleri sonuçlara/verime ulaşamadıkları belirtiliyor.

Dijital dönüşüm yoluna koyulmuş
olan şirketlerin çoğunda şu sıkıntı
gözleniyor: dijitalleşmenin bir varoluş meselesi olduğu konusunda
anlayış oluşmakla beraber dijital
dönüşümün nasıl yapılacağı/başarılacağı konusunda ciddi sıkıntılar
yaşanıyor.
IMD’nin Küresel Dijital Transformasyon Merkezi’nin (Global Center for Digital Transformation) tes-
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pitlerine göre bazı şirketler, dijital dönüşüm gereksinmelerinin nedenlerini ve dijital teknolojilerle erişmek istenen hedefleri irdelemeden, uygulama/icra
yoluna yönelmektedirler ve böylece verimi düşük çabalardan bitkin düşmektedirler. Bu yorgunluklara
maruz kalmamak için öncelikli olarak dijital dönüşümün amacının tespitinin yapılması gerekiyor. Bu
amaç belirlendikten sonra dijital dönüşümün nasıl
yapılacağının formüle edilmesi yaralı olacaktır.
Bazı yerleşik-kurulu şirketler, yeni yetme ‘unicorn’ların üstün başarılarına gıpta ederek, ‘unicorn’ların
dijital
teknoloji
kullanımındaki
maharetlerinden esinlenerek, kendi dijital dönüşüm
çabalarında, söz konusu maharetleri kopyalama yoluna gitme yanlışlığına düşmektedirler. Dijital teknolojilere yatırım yapmakla mucizevi bir şekilde dijital
dönüşümünün başarılabileceği öngörüsü şirketi, çok
maliyetli/yıpracı bir evreye sevk edebilir. IMD’nin
araştırmalarına göre dijital dönüşüm proje/programlarında başarısızlık oranı yüzde 87 gibi oldukça yüksek bir seviyededir.
Yukarıda işaret edilen sıkıntılar nasıl giderilebilir?
Rekabetin bugüne kadar görülmemiş bir yoğunlukta yaşanması ve bunun sonucu ortaya konan değer
önerilerinin, rakiplerinkinden farklı olmasını sağlayabilmek ve bunu sürdürülebilmek çok meşakkatli
bir hal aldığı için artan sayıda şirket dijitalleşmeyi-

84
FİNANS DÜNYASI / TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

FD

teknoloji yoğun yapıya kavuşmayı şirket performansını emniyete alacak bir tılsım gibi değerlendirmektedir.

Günümüzde pazar paylarının kaptırılması baskısı altında, kuruluyerleşik şirketlerin, dijitalleşme
uygulamalarına telaşla yönelmiş
oldukları, böylece aksiyon-uygulamaların, bütünsel tutarlıktan uzak
olduğu anlaşılmaktadır. Yani, günümüzde esas konu, şirketlerin dijitalleşme alanında nasıl
ilerlemeleri gerektiğinin akıllıca
belirlenmesine indirgenmiştir.
Ancak, konuya yukarıdan baktığımızda, şirket karlılığı-yönetişim-sosyal sorumluluk-çevreyi korumapaydaşlarla şeffaf ilişki ve iletişim ilkelerini
gözeterek insanların ihtiyaçlarına uygun ürün-hizmet-deneyim değer paketini sunabilmek ve aynı zamanda çalışanlar, hissedarlar ve diğer tüm paydaşlar
için değer yaratmayı başarabilmenin, iş yönetim bilim-sanatının ortaya koyduğu bir formül ile sağlanabileceğini hatırlayacağız.

LİDERLİK-GÖRÜŞ

Şirketler, müşterilerinin ihtiyaçlarına rekabetçi ortamda farklı değer önerileriyle hizmet etmek ve değer yaratmak için varolurlar. Bu varoluş sırasında
yaratılan değeri, diğer tüm paydaşları ile adilane
paylaşmak sürdürülebilirliliğin bir gereğidir.
Rekabetçi ortamda ve sürekli değişimlerin-yeni
akımların-davranış kalıplarının-kullanım/tüketim
tercihlerinin ortaya çıktığı-güncellendiği iş arenasında, bir şirketin var olma nedenini, amacını, vizyonunu
ve
amacına
hizmet
edecek
strateji
formülasyonunu, stratejik önceliklerini, değerlerini
ortaya koyması ve değer önerilerini hayata geçirmesine yol gösterecek olan iş modellerini geliştirmesi
gerekir. Ortama VUCA kısaltması ile işaret ettiğimizde, şirketin hayatta kalması ve karlılık içinde büyüyebilmesi ortamın getirdiği fırsat ve tehditleri
değerlendirme-kaçınma mahareti ile mümkün olacaktır.
1970’ler, 80’ler, 90’lar için geçerli bir hedef olan
sürdürülebilir bir strateji formülasyonun geçtiğimiz
20 yıl ve günümüz VUCA ortamında geçerli bir hedef/arayış olamayacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Şirketler artık sürdürülebilir rekabetçi üstünlük sahibi
olamıyorlar; şirketler sürdürülebilir değil geçici rekabetçi üstünlükler elde ederek geçici strateji formülasyonları ile varolama sürelerini uzatabiliyorlar.

FD

Geçici strateji formülasyonlarının hayat bulduğu dokümanlar da iş modelleri şablonlarıdır.
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos Kasım 2018’de
yaptığı bir mülakatta, büyük şirketlerin hayatta kalma sürelerinin gittikçe kısaldığını, o günlerde artık
otuz yıllık bir yaşam süresinin makul karşılanabileceğini, buna göre de Amazon’un bir gün iflas edeceğini söylemişti. Arkasından şunu da ilave etmişti
‘Amazon’da çalışan bizlerin amacı müşterilerimize
odaklanarak hayatta kalma süremizi mümkün olduğu kadar uzatmaktır.’
İş yönetim bilim-sanatının ortaya koyduğu formüle
göre demek ki, VUCA ortamında oluşan gelişmelerin-değişikliklerin-dönüşümlerin tetiklediği tehditfırsatları okuyup, duruma göre vaziyet alarak
güncellenmiş-yeni geçerli değer önerileri ile mensubu olduğumuz şirketin geçerlilik tarihini- ömrünü
uzatmak.
İşte bu formülü Amazon başarıyla sürdürüyor: dışardan içeriye bakış açısıyla, VUCA ortamındaki olası
değişimleri-oluşumları önceden okuyor, verileri yorumluyor ve veri esaslı stratejik bakış açısıyla stratejesini yeniliyor-güncelliyor. Bu ekzersizlerde iki ana
konuya odaklanıyor:
(i) Mevcut/core işini-iş modelini gözden geçiriyor:
iş modelinin performansı nasıldır? Bu iş modelinin
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müşteri açısından cazibesinin derecesi nedir?
Bu iş modeli, müşteriye cazip gelen değer önerisini
sunabilmek için arka planda yaptığı iş birlikleri, kullandığı kaynaklar ve yürüttüğü faaliyetler yeterli mi?
Anlamlı mı? Avantajları nedir? Rekabet üstünlüğü
sağlıyor mu? Riskler nedir?
Değer önerisinin gerçekleşmesi ve bunun için
gerekli arka plandaki tüm faaliyetlerin sürdürülebilmesi için şirket çalışanlarının kafa yapıları-yetkinlikleri-becerileri-bilgileri yeterli mi?
Şirket kültürü strateji ile hizalanmış durumda mı?
Şirketin kurumsal örgüt yapısı, operasyonel mimarisi, karar verme mekanizması, bilgi-veri akışı, bilgiveri kullanımı, bilişim örgüsü, şirketin ‘agility’
seviyesi, şirketin kullandığı teknolojinin strateji ile
uyumu nasıldır?
Gelir-gider mekanizmaları öngörülen karı sağlıyor
mu?
Inovasyon kültürü tatminkar mı?
Mevcut iş modelinin, bugün olası ve yakın gelecekte ‘atak-yıkımlara’ (disruption) karşı ayakta kalma
güç ve kabiliyeti nedir?
(ii)Mevcut ana/core iş hedeflenen karı üretmekte
geri kaldığı zamanda, farkı fazlasıyla kapatacak yeni
iş modellerini hazırlama kabiliyeti nasıldır?
Yeni iş modeli portföyü oluşturma stratejisi nasıl-
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dır? Portföyün olası performansı nasıldır?
Yeni iş modeli inovasyon için tepe lider desteği nasıldır?
Yeni iş modeli oluşturma inovasyon kültürü nasıldır?
Özetle, müşteri ve VUCA ortama odaklanılarak,
mevcut iş modeli ve yeni iş modeli portföy yönetimi
üzerinde duruluyor.
Başarısının sırrı değişen-yenilenen ihtiyaçlara (jobto-be done) süratle hazırlık yaparak geçerli iş modellerini hayata geçirme kabiliyetinde yatmaktadır. Yani,
başarı salt dijitalleşme ile emniyete alınmıyor.
Uluslararası danışman şirketlerininin tespitlerine
göre (i) ilk yatırım tutarının 50X değerinde yeni bir
işe sahip olabilmek için başlangıç döneminde 250 girişime yatırım yapmak gerekiyor, (ii) iş liderlerinin
yüzde 80’i, mevcut iş modellerinin bir tehdite/yıkıma
maruz kalacağı endişesine sahiptir, (iii) iş liderlerinin
yüzde 84’ü inovasyon çalışmalarını çok önemsemekle birlikte, yüzde 94’ü şirketlerinin inovasyon performansından memnun değildir.
Yukarıdaki verilerin işaret ettikleri büyük zorlukları aşarak düzeni altüst edenler müşteri odağından
sapmadan stratejik liderlik disiplini ile iş modeli portföy yönetim ustalığını kazanmış oyunculardır.
Ne dersiniz? FD

FD

FD
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KOBİ’lerİn Dİjİtal ve Fİnansal Karnesİ
araştırmasının İKİncİ Fazı yayımlanDı

KOBİ’ler üretim ve ürün
geliştirme için destek
bekliyor
TÜRKONFED ve Paynet’in gerçekleştirdiği “KOBİ’lerin Dijital ve Finansal Karnesi”
araştırmasına göre KOBİ’ler önümüzdeki üç yıl içinde en fazla üretime ve ürün
geliştirmeye yönelik yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor. İşletmeler bu süreçte kamu
kuruluşlarından destek planlarının oluşturulması, teşviklerin artırılması ve devlet
destekli kredilerin verilmesini beklerken, finans kuruluşlarından ise uygun kredi
koşulları talep ediyor.

ürk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) ve Paynet’in, KOBİ’lerin dijital,
finansal, teknolojik altyapıları ve gelişim seviyeleri ile gelecek beklentilerini tespit etmek üzere
gerçekleştirdiği “KOBİ’lerin Dijital ve Finansal Karnesi” araştırmasının ikinci fazı yayımlandı. TÜRKONFED ve Paynet’in 2020 yılının son çeyreğinde 11 ilde
cirosu 3 milyon TL’nin üzerinde olan 1.000 işletme ile
görüşerek yaptığı araştırmanın “Finansal Okuryazarlık ve İndikatörler” başlıklı bölümünde, KOBİ’lerin finansal çözüm tercihleri, finansal yönetim ve finansal
olgunluk seviyelerine ilişkin sonuçlar paylaşıldı.

T

Orhan Turan: “KOBİ’ler yatırıma değil ayakta
kalmaya odaklanıyor”
Ekonominin en kırılgan yapı taşı olan KOBİ’lerin,
pandemi döneminin ağır şartlarına rağmen üretim ve
yatırıma devam etmeyi hedeflediğini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, araş-

87
TEMMUZ-AĞUSTOS 2021 / FİNANS DÜNYASI

ARAŞTIRMA

tırmanın ikinci fazının, işletmelerin finansmana erişim sıkıntılarının artarak devam ettiğini bir kez daha
ortaya koyduğunu söyledi. Turan, “Her türlü belirsizlik, afet ve pandemi gibi krizler öncelikle ekonominin
lokomotifi olan KOBİ’leri etkiliyor. İşletmelerin önceliklerini değiştiren, üretim, yatırım ve istihdam kapasitelerini yeniden gözden geçirmelerini sağlayan en
önemli etkeni, kriz dönemlerinde finansman konusunda yaşanan sıkıntılar oluşturuyor. Araştırmamız
KOBİ’lerin geçmiş ve gelecek üç yıl içinde yatırımlardan çok sigorta, ödeme planı, nakit akışının sürekliliğini önceliklendirdiklerini, mevcut ekonomik
koşullarda ayakta kalmaya odaklandıklarını gösteriyor. Teşvik, destek, düşük faizli kredi gibi kaynak arayışları noktasında kamu ve finans kuruluşları ile
devletten beklentilerinin de artarak devam ettiğini
görüyoruz. İşletmelerin finansmana erişim ve nakit
akışı sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim ve yatırım hedefleri ile ekonomimizin rekabetçiliğini de geliştirecektir. Özellikle finansal risk yönetimi
konusunda yeterli görünmeyen KOBİ’lerin bu alanlarda eğitim, mentorluk ve danışmanlık süreçleri ile farkındalıklarının artırılması önem kazanıyor.” dedi.
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Serkan Çelik: “KOBİ’lerin finansal sürdürülebilirlik mücadelesine destek olmayı hedefliyoruz”
Paynet CEO’su Serkan Çelik ise “Araştırmaya katılan KOBİ’lerin yüzde 60’a yakınının pandemide cirolarında yüzde 40’a varan kayıplar yaşadıklarını
araştırmamızın ilk fazında görmüştük. Araştırmamızın ikinci fazında da KOBİ’lerin devam eden pandemi
koşulları altında finansal olarak bir sürdürülebilirlik
mücadelesi verdiklerine tanık oluyoruz. KOBİ’ler finansal kurumlardan uygun kredi koşulları talep ederken, kamudan da destek planlarının oluşturulmasını
bekliyor. Kamudan beklentilerin kredi ve destek taleplerine yönelik olması da KOBİ’lerin kronikleşen finansmana erişim sorununa işaret ediyor. KOBİ’lerin
2017-2020 yılları arasında yaptıkları yatırımların çok
arka planda kalması da büyümeden çok mevcudu korumaya odaklandıklarını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde farklı finansal çözümleri Paynet ekosistemine
dahil ederek, KOBİ’lerin tüm finansal çözümlere tek
bir portal üzerinden ulaşmalarını sağlayacağız. Yeni
ürün ve çözümlerimizle bir yandan KOBİ’lerin
verimliliklerini artırırken, bir yandan da büyümelerine destek olmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde
bulundu.

Kamudan beklentilerin kredi ve
destek taleplerine yönelik olması
da KOBİ’lerin kronikleşen finansmana erişim sorununa işaret ediyor. KOBİ’lerin 2017-2020 yılları
arasında yaptıkları yatırımların çok
arka planda kalması da büyümeden
çok mevcudu korumaya odaklandıklarını gösteriyor.
KOBİ’lerin yatırım öncelikleri önümüzdeki üç yılda
da değişmiyor
KOBİ’lerin Dijital ve Finansal Karnesi araştırmasına
göre 2017-2020 yılları arasında sırasıyla üretim (yüzde
44,1), ürün geliştirme (yüzde 43), insan kaynağı (yüzde 35,9), dijital/teknolojik (yüzde 32,4) ve tesis yatırımı (yüzde 30,7) gerçekleştiren KOBİ’ler, önümüzdeki
üç yıllık dönemde de bir miktar düşüş görülmekle birlikte aynı alanlara yatırım yapmayı hedefliyor. Araştır-
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maya göre bu durum, KOBİ’lerin yetkinliklerini artırmaktan çok mevcut durumu korumaya yönelik önceliklendirme yaptığını ortaya koyuyor.
İşletmelerin hem kamu hem de finans kuruluşlarından beklentileri bulunuyor
Araştırma, firmaların finansal çözüm alternatiflerine yönelik kamu kuruluşlarından, bankalardan ve
ödeme kuruluşlarından birtakım talep ve beklentileri
olduğunu da gösterdi. Buna göre, işletmelerin yüzde
11’i kamu kuruluşlarından destek planlarının oluşturulması, yüzde 6,7’si teşviklerin artırılması ve yüzde
6,2’si devlet destekli kredilerin verilmesini bekliyor.
Bankalardan beklentilerde ilk iki sırayı yüzde 18,1 ile
uygun kredi koşulları, yüzde 10 ile düşük faiz alırken,
ödeme kuruluşlarından ve fintech’lerden ise uygun
kredi koşullarının sağlanması (yüzde 6,3), ve düşük
komisyon verilmesi (yüzde 3,1) talep ediliyor.
Finansal konularda en fazla önem sigortaya veriliyor
KOBİ’lerin 2017-2020 yılları arasında en fazla
önem verdikleri finansal konular yüzde 60,2 ile sigorta, yüzde 57,9 ile ödeme planı oluşturma, yüzde 57,5
nakit yönetimi ve sürekliliği sağlama olurken, yatırımlar yüzde 56,2 ile dördüncü sırada yer aldı. Gelecek üç yıl için ise sigortanın ilk sıradaki yerini
koruduğu, yatırım hedefinin yüzde 51,2 seviyesine
düştüğü saptandı. Diğer taraftan, sigorta, yatırım ve
emeklilik planı gibi şirketlerin faaliyetlerinin devamlılığında önceliklendirdikleri alanlarda önem-bilgi
arasındaki açıklığın birbirine çok yakın olduğu ortaya
çıktı. Daha kompleks ve stratejik görünen ödeme planı, finansal risk yönetimi ve nakit yönetimi konularında mesafenin açıldığı anlaşıldı.
Ödeme ve tahsilatlarda öncelik geleneksel yöntemlerin
Araştırmaya göre küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, tahsilat ve ödeme alma için ağırlıklı olarak hesaba ödeme gibi geleneksel yöntemleri tercih ediyor.
Firmaların yüzde 81,3’ü ödeme alma, yüzde 79,5’i ise
ödeme yapma için hesaba ödeme yöntemini kullanıyor. Ödeme alma yollarında fiziki POS (yüzde 64,4),
ödeme yapma yollarında ise ticari kart ikinci sırada
bulunurken, bunları yüzde 41,8 ile çek/senet tahsilatları, yüzde 32 ile Sanal POS izliyor. Doğrudan Borçlandırma Sistemi de yüzde 19,2 ile tahsilat/ödeme
alma yollarında önemli bir araç olarak kullanılıyor.
KOBİ’ler finansal olgunluk konusunda kendilerini
yeterli görmüyor
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Araştırmada KOBİ’lerin finansal olgunluk düzeyleri
de ölçüldü. KOBİ’lerin yalnızca yüzde 20,4’ü finansal
olgunluk düzeylerini üst olarak tanımlarken, yüzde
60,9’u orta, yüzde 18,7’si ise alt olduğunu belirtti.
KOBİ’lerde finansal olgunluk düzeyinin bir belirleyicisi olan insan kaynağı altyapısının da yetersiz olduğu
gözlendi. Buna göre araştırmaya katılan şirketlerin
47,8’inin yalnızca bir finans personeli bulunuyor. Beş
ve üzeri finans personeli çalışanı bulunan KOBİ’lerin
oranı ise yüzde 10,8. Finansal olgunluk düzeyinin dağılımı sektörlere göre de değişiyor. Sanayi sektöründe
üst düzey olgunluğa sahip olanların oranı alt düzey
olgunluğa sahip olanlardan daha fazlayken, hizmetlerde ise tam tersi bir tablo ortaya çıkıyor.
Araştırmanın ilk fazında da KOBİ’lerin dijital olgunluk düzeyleriyle finansal olgunlukları arasındaki pozitif ilişki ortaya konulmuştu. Buna göre finansal
olgunluk düzeyi üst grupta yer alan şirketlerin yüzde
47,5’inin dijital olgunluğu da üst seviyede yer alırken,
finansal olgunluğu alt kategoride olup dijital olgunluğu üst seviyede olan şirketlerin oranı yalnızca yüzde 3,2 düzeyinde. FD

Defne Pelet Kurucusu
Ayşegül Abacı

Atık defne dallarına
katma değer katıyor
Defne dallarından pelet üretimine; 100 metrekare kapalı alanda, günde 2 tonluk üretim
kapasitesi ile başladık. Şu anda 1.500 metrekare kapalı alanda, günde 20 tonluk üretim
yapan entegre bir tesis konumundayız.

enç girişimci Ayşegül Abacı, henüz 24 yaşında
bir hayal kurup kendine inandı. Geçimini defne
yapraklarından sağlayan ailesinden aldığı ilhamla, yaşanılan olumsuzluklardan da yılmayarak, Türkiye’de pek de bilinmeyen bir alanda kendi işini kurdu.
Atık defne dallarını ekonomiye kazandırıp defneden pelet üretimine başladı. Beş yılda Hatay’dan Finlandiya’ya
defne peleti ihraç eder hale geldi. Bugün yeni ufuklara
yelken açıyor, yeni pazarlarda iş imkanlarını kolluyor.
Aynı zamanda yine peletten farklı bir ürünü piyasaya
sunmanın heyecanını taşıyor. Peletten üretilen kedi kumu ile kedi bakımında tamamen doğal, farklı bir seçenek sunuyor.
Ayşegül Abacı ile Defne Pelet’i ve yeni markasını
konuştuk.

G

Ayşegül Abacı kimdir?

1

992 Hatay Yayladağı doğumlu Ayşegül
Abacı, ilkokul ve lise eğitimini Yaylada-

ğı’nda tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi
Adalet Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üni-

88versitesi İktisat Fakültesi Mezunu. Evli ve bir
çocuk annesi.
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Defne Pelet’in hikayesi nasıl başladı?
Çocukluğumdan bu yana ailem defne yapraklarını
toplayıp, kurutup satarak geçimini sağlıyordu. Bu nedenle defne dallarıyla iç içe geçen bir çocukluk yaşadım.
Zaman geçtikçe ailem yaprak toplama kapasitesini artırdı ama bunun yanı sıra defne dalları bir yük olmaya
başlamıştı. Çünkü ailem için önemli kısım yapraklardı,
dal kısmı ise hep atık konumundaydı. Eğitimim ardından aile işletmemizde çeşitli kısımlarda çalışmalar
yaparak tecrübe kazandığım sıralarda ” atıkları değerlendirmeliyiz” diye araştırmalar yapmaya başladım ve
yenilenebilir enerji olan biyokütle yakıtı ile tanıştım.
Tam da o sıralarda defne kurutma işletmemizde yangın
çıktı ve bu defne dallarının yanıcı özelliğini fark etmemize sebep oldu bu vesile ile defne dallarından biyokütle yakıtı üretmeye ve kendi bünyemizde olan atıklara
katma değer sağlamaya karar verdik. Ham maddemiz
ilk olarak defne dalları olduğundan firma
ismimiz de Defne Pelet oldu.
Pelet nedir?
Pelet; ormansal ve endüstriyel atıkların toplatılarak
toz talaş haline getirildikten sonra yüksek sıcaklık ve basınç altında preslenmesi sonucunda oluşan küçük silin-
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dirik parçacıklara verilen isim.
Pelet, yenilenebilir bir enerji kaynağı. Pelet yakıtı üretilirken tamamen atık durumda bulunan dallar değerlendiriliyor. Bunun için ekstra bir ağaç kesimi yapılmıyor.
Atıklar toplatıldığı ve katma değerli hale geldiği için çevreye fayda sağlayan bir yakıt. Preslendiği için ısıl derecesi
yüksek. Kömür gibi zararlı olan fosil yakıtın çevre dostu
alternatifi. Üretim aşamasında herhangi bir kimyasal kullanılmadığı için zehirlenme riski bulunmayan katı bir yakıt. Bilindik yakıtlar içerisinde karbon salınımı en düşük
olan katı yakıt çeşidi. Pelet, hem ısınma için ihtiyaç duyulan ısı enerjisini sağlayacağınız ve ısınırken çevreyi kirletmeden havayı zehirlemeden ihtiyacınızı karşılayacağınız
yeni nesil bir yakıt.
Hangi alanlarda kullanılabiliyor? Nasıl bir fayda
sağlıyor?
Pelet soba ve pelet kazanı kullanan bireysel tüketiciler
tarafından, fındık kömürü, fındık kabuğu gibi stokerli (yakıtı otomatik olarak alabilen) kazanlarda kullanılabilir.
Kısaca; bireysel ısınma, mandıralarda, seralarda, ekmek
fabrikalarında, otellerde, evlerde termik santrallerde, toplu yaşam alanlarında ısınmaya ihtiyaç duyulan her yerde
kullanılabilir.
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Peletin özellikleri
• Pelet yakıtı yenilenebilir bir enerji
kaynağı.
• Karbon salınımı düşüktür zehirlen-

FD

Talepleri karşılayabiliyor musunuz? Üretim artışı planlarınızda var mı?
2021 yılı itibarıyla kapasite artışımız gerçekleşti şu an
var olan kapasitemizle devam edeceğiz. Oluşturduğumuz müşteri potansiyeli ile talepleri karşılayabiliriz ancak üretim kapasitemizin artışı sebebiyle yeni pazarlara
ihtiyaç duymaktayız.

me riski olmayan bir alternatif.
• Ta m a m e n a t ı k m a l z e m e l e r e k a t m a
değer sağlıyor.
• Doğa dostu ve çevreci.
• Ve r i m l i y a n m a o l d u ğ u s ü r e c e d u man yapmaz, cüruf oluşturmaz.
• Kaloriferik derecesi yüksek.
• Yerli üretim. Dövize bağlı fiyat artışına sebep olmaz.
• Doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlara oranla daha ekonomik.
• 1 kg pelet yakıtı 4 kg odunun verdiği ısıl derecesini verir.

Ham madde temininde sıkıntı yaşıyor musunuz?
Ham maddemiz, defne dalları ve çam ağacı atıklarından oluşuyor. Hatay’da bulunmamız sebebiyle atık defne dalına ulaşabilmemiz rahat oluyor. Kendi ilimiz yanı
sıra çevre illerden de atık çam dalları alıyoruz. Bunu palet üretim yapan firmaların atıkları, Orman Müdürlüğü
ile anlaşmalı olarak yapılan kesim artıkları ve Hatay’da
bulunan ve defneyi ham madde olarak kullanan firmaların kullanmadığı atık durumundaki malzemelerini
toplatarak temin ediyoruz.
İşe ne kadar üretimle işe başlamıştınız? Bugün
üretim kapasiteniz nedir? Tesisiniz hakkında bilgi
verir misiniz?
100 metrekare kapalı alanda, günde 2 tonluk üretim
kapasitesi ile işe başladık. Şu anda 1.500 metrekare kapalı alanda, günde 20 tonluk üretim yapan entegre bir
tesis konumundayız. Tesisimiz Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yer alıyor. Türkiye geneli dağıtım kanallarımız
mevcut ve anlaşmalı olduğumuz lojistik firmaları ile dağıtımı gerçekleştiriyoruz.
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Defneden yakıt üretiminin ardından şimdilerde yine farklı bir ürün olan peletten kedi kumu üretimine
başladınız. Bu üründe hareket noktanız ne oldu? Bu
ürün nasıl bir fark yaratıyor?
Bir müşterim sayesinde yurt dışında pelet kedi kumunun yaygınlığını öğrendim. Araştırmalarım soncunda
bunu Türkiye’de profesyonel şekilde yapan bir firmanın
olmadığını gördüm. Öncelikle defne dallarından kedi
kumu üretiminin patentini aldım ve bu işi profesyonel
bir şekilde yapmaya karar verdim.
Ürünümüz dünyada tek ve ilk defne dallarından kedi
altlığı. Aslında kum şeklinde değil pelet formunda. Kokusu ağacın kendine has kokusu olan defne kokusu.
Ürün, kokuyu uzun süre hapsedebiliyor. Koku tutması
için herhangi esansiyel bir yağ kullanılmıyor. Üretilirken
kimyasal bir bileşen kullanılmıyor. Bu da kedili ailelerin
sağlığı için çok önemli. Kum değil de küçük granüller
şeklinde yani pelet formunda olduğundan patilere yapışmıyor bu sayede evde yaşam alanlarımıza kum
bulaşmıyor.

Yurt dışına satışlarınız, bunun için bir planlamanız
var mı?
İlk ihracatımızı Finlandiya’ya yaptık. Ardından 10 ülke için anlaşma yapılmak istendi. Tabii ki hedefimiz global bir marka olmak. Bunun için de distribütör
anlaşması yapmayı ve bu sayede uluslararası marka bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz. Hem Defne Pelet hem
de Dahpnecatslitter markalarımız ile…
Kuruluş sermayeniz neydi? Bunun için kaynak bulmanız zor oldu mu?
Beş yıl öncesinde yaklaşık 500 bin TL gibi bir sermaye
ile yola çıktık. İşe başlayan her genç kadın gibi tabii ki
finansmana erişim konusunda büyük zorluklar yaşadım.
Cirosu yüksek olmayan kimseye banka yardımcı olmuyor. İlk desteğimi ailemden aldım. Defne yapraklarını
satarak Defne Pelet firmasını kurduk. Sadece bir kişi değil tamamen ekip olarak çalışılarak başarı elde eden bir
firma Defne Pelet.
Kendinize hedefler anlamında nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz? Hayaliniz nedir?
Defne Pelet ve Daphnecatslitter ile üretim kalitesinde
sürdürülebilir, güvenilir bir marka olarak sürekli büyümeyi hedef edinen, ulusalda güçlü bir dağıtım kanalına

sahip ulaşılabilir olmayı amaçlıyorum. Ayrıca ulusalda elde ettiğimiz başarıları globale taşımayı, bilindik ve güvenilir bir marka ile sürdürülebilir fark yaratan çalışmalar
yapmayı hedefliyoruz.
Genç bir girişimci olarak bu yolculuğunuzda ne gibi
zorluklarla karşılaştınız?
Yeni bir sektör olan biyokütle yakıtı üretmeye karar verdiğimde 24 yaşındaydım. Önce kendime inandım ve bir
hayal kurdum. Bir gün pelet yakıtı dendiğinde akla gelen
ilk isim Defne Pelet olacaktı. O sebeple her türlü sorunla
başa çıkmaya kendimi alıştırdım. Sorunların olacağını kabul ettim. Ancak sorunların üzerine gidilirse bazı şeylerin
aşılacağına inandım. Tabii ki girişimcilik yolculuğumda en
büyük desteği ailemden gördüm. Umutsuz olduğum anlarda babam hep yanımdaydı. Bunların geçici olduğunu
yapmış olduğum hataların bir gün karşıma tecrübe olarak
çıkacağını söyledi. Bu durum halen bu şekilde. Ailemin
desteği ile Defne Pelet yolculuğum devam ediyor.
Babamın ticari tecrübeleri olmasa yolda ilerlemek benim
için çok zor olacaktı. Üretim yapmak, ürettiğin ürünü sorunsuz bir şekilde pazara sunmak, müşterilerin beklentilerini anlamak hepsi ayrı zor ve tecrübe gerektiren
durumlar; bunları inancımızla istek ve azmimizle aştığımıza inanıyorum. FD
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SOSYAL SORUMLULUK Fd
AÇEV GEnEl Müdürü Burcu Gündüz MAşAlAcı

Eşitsizliklerin azaltılması uzun
vadede en önemli meselemiz
Eğitim programlarıyla, 14 bine yakın gönüllüsünün desteğiyle 1 milyon 100
binin üzerinde anne-baba, çocuk ve yetişkine ulaşan AÇEV, pandemi
döneminde dijital ortama taşıdığı “Okuyan Bir Gelecek Projesi” ile 100 bin
çocuğu kitaplarla buluşturmayı amaçlıyor.
önemli olur’ yaklaşımını temel alarak, kuruluşu
ve sonraki yıllardaki çalışmalarıyla sosyal bilimlerin soyut kalmadığını, insanların esenliği için
ulaşılabilir ve yararlı bir etkiye dönüşebileceğini
gösterdiler. “ diyor.

A

nne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 28 yıldır
ihtiyaç sahibi çocukları ve anne babalarını eğitim yoluyla destekliyor. Vakıf; erken
yaşlardan itibaren gelişimleri desteklenen çocukların, onların bakım ve gelişiminde sorumluluk
alan babaların, çocuklarını özgüven ve umutla
büyüten annelerin sayısının artması için çalışmalar yürütüyor. Eğitim programları ve saha çalışmalarının yanı sıra, toplumsal farkındalığı
artırmak, bilinç ve destek oluşturmak üzere savunu faaliyetleri gerçekleştiriyor.
AÇEV
Genel
Müdürü
Burcu
Gündüz
Maşalacı, çalışmalarını ve hedeflerini paylaşırken; “AÇEV’in kurucuları ‘Bilim sadece bilim için
değildir, topluma da dönmelidir, o zaman daha
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Ailelere, çocuklara yönelik yaptığınız çalışmaları nasıl özetlersiniz? Bugüne kadar kaç
çocuğa, aileye ulaştınız?
AÇEV olarak, 1993 yılında kuruluşumuzdan bu
yana; eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, çocuklara
daha iyi bir gelecek sunmak ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla, ihtiyaç görülen bölgelerde ve
ihtiyacı olan hedef kitlelere yönelik olarak, bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz.
Çalışmalarımızı çocuk, aile ve toplum eksenle-

SOSYAL SORUMLULUK Fd

rinde yürüterek; gelişimleri risk altındaki çocuklara yönelik bakım ve eğitim hizmetlerinin geliştirilmesine,
çocuğun
bütünsel
gelişimini
destekleyen ilgili ebeveynlik davranışlarının yaygınlaşmasına, genç kadınların çok yönlü gelişimine ve iş birliği yaptığımız kurumlarla birlikte
toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasına odaklanıyoruz.
Yüz yüze eğitim programlarımızda bugüne kadar 1 milyon 100 binin üzerinde anne-baba, çocuk ve yetişkine ulaştık. Ayrıca ilk6Yıl
aplikasyonumuz, YouTube kanalımız ve Okuyan
Bir Gelecek Platformumuzla her gün binlerce ailenin evine konuk oluyor ve çocuk gelişimi konusunda onları destekliyoruz. Bu çalışmalar, 14
bine yakın gönüllü eğitimcimizin, on binlerce bağışçımızın ve giderek güçlenen iş birliği ağımız
sayesinde mümkün oldu.
"Okuyan Bir Gelecek Projesi”ni pandemi döneminde dijital ortama taşıdınız. Projenin

içeriği ve hedefi hakkında bilgi verir misiniz?
Okuyan Bir Gelecek 2014 yılından bu yana yüz
yüze eğitimler yoluyla hayata geçirdiğimiz bir
projeydi. İçinde bulunduğumuz pandemi şartlarında projeyi dijital platforma taşımaya ve daha
çok anne-babaya ve çocuğa ulaştırmaya karar
verdik. Ülkemizdeki beş yaş altı çocukların yüzde
71'inin evinde 3'ten az çocuk kitabı var ya da hiç
kitap bulunmuyor. Oysaki okunan her kitapla birlikte, çocuklar yeni kelimeler öğreniyor. Dil ve
düşünme becerileri gelişen çocuklar okuma yazma dönemine daha hazır hale geliyor.
İşte biz de bu tablonun değişmesi ve daha fazla
çocuğun kitaplarla buluşması için çalışmaya başladık. Platformda AÇEV'in erken çocukluk uzmanlarının seçtiği nitelikli çocuk kitaplarına ünlü
sanatçılar, uzmanlar ve yazarlar ses veriyor. Bu
noktada özellikle Fazıl Say’ın projeye katkısı çok
büyük oldu. Gerek videolar için seslendirdiği müziklerle gerekse de birçok ünlü sanatçının projeye katılmasına önayak olmasıyla Okuyan Bir
Gelecek çok kıymetli bir noktaya geldi.
Platform, videolar aracılığıyla kitapları daha
fazla çocuğa ulaştırmayı hedefliyor. Platform
üzerinden yapılan bağışlar sayesinde ise, kitaplara erişimi olmayan çocuklar bu imkana kavuşuyor.
Okuyan Bir Gelecek, çocuklara erken yaşlardan
itibaren kitap okumanın önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bununla
birlikte platform üzerinden yapılan bağışlarla

Yaşadığımız süreç, okulların
destekleyici bir ortam olarak çocuğun
ekosisteminden çıkmasıyla haneler
arasındaki eşitsizliklerin çocuk
gelişimi üzerine etkisini çıplak
şekilde gözler önüne serdi. Biz AÇEV
olarak bu dönemde ev içinde iyi olma
haline odaklanırken öncelikle aile içi
şiddet ve ev içi eşitsiz iş bölümü gibi
risklerin önüne geçmeye çalıştık.
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amacımız 100 bin çocuğu kitaplarla buluşturmak.
Projeye nasıl destek olunabilir?
Şirketler gerçekleştirdikleri bağışlarla kurumsal destekçi olabilirler. Bunun yanında projeye üç
farklı şekilde destek olmak mümkün. İlk olarak
platformda yer alan kitapları ihtiyaç sahibi çocuklar için satın alabilirsiniz. Bunun için kitap
satış platformu Kidega’yı ziyaret ederek “bağış
için satın al” adımlarını izleyebilirsiniz. Bağış
için satın alınan her kitap bir havuzda birikerek
kitap setlerine dahil ediliyor ve ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor. İkinci olarak ise Fonzip üzerinden AÇEV’e bağış yapmak. Bir kitap setinin
maliyeti 120 TL. Fonzip üzerinden toplanan bağışlarla bu kitap setleri temin edilip yine ihtiyaç
sahibi çocuklara ulaştırılıyor. Son olarak ise SMS
ile bağış yapabilirsiniz. BAGIS yazıp 3747’ye kısa
mesaj göndererek 20 TL’lik bağış yapılabiliyor ve
böylelikle kitap setlerinin oluşturulmasına destek
olunabiliyor.
2021 yılı ya da daha sonrası için planladığınız projeler var mı?

AÇEV’in ortalama 13 hafta süren
programları gönüllülerin desteğiyle
uygulanıyor. Gönüllülerimiz AÇEV ile
ailelerin arasındaki en büyük
köprüyü oluşturuyor. Vakıf olarak
gönüllülerimizi iki haftalık eğitici
eğitimleriyle yetiştirip sonrasında
gözlemlerimizle desteklemeyi
sürdürüyoruz.
Okuyan Bir Gelecek projesinin etki alanını genişletmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca 2014 yılında yayına aldığımız, ebeveynlerin çocuklarının gelişim
süreçlerinde ihtiyaç duydukları güvenilir bilgilere anlık ve ücretsiz olarak ulaşabilmelerine olanak sağlayan İlk6Yıl mobil uygulamamızı
yeniliyoruz. Uygulamanın yeni halinde daha geniş bir ekosistem planladık ve bu doğrultuda harekete geçtik. Hamilelik döneminde ve
sonrasındaki ilk altı yılda ebeveynler çocuklarının gelişim süreçlerini desteklemeyi sürdürecekler. Şimdiye kadar 550 bin eve ebeveyn rehberi
olarak giren uygulamanın yeni versiyonuyla,
1.500 yeni bilgi içeriğiyle daha çok kişiye ulaşmasını hedefliyoruz.
Pandemi eğitimde fırsat eşitliğinde belki de
en sıkıntılı dönemlerden biri oldu. Salgın sürecinde bu doğrultuda nasıl bir çalışma içerisinde oldunuz?
Bu süreç, özellikle okuldan uzak kalma nedeniyle sağlık ve beslenme programları ve desteklerinden de mahrum kalan çocuklar açısından
bütüncül gelişimlerinin risk altına girdiği bir dönem olarak yaşandı. Hane içinde ihmal ve istismarın tespit edilme olasılıkları azaldı. Bu
konulara BM gibi uluslararası örgütler tarafından
sürecin başından beri dikkat çekiliyor.
Bazıları uzaktan eğitim araçlarıyla eğitimlerine
devam edebilseler de sosyoekonomik imkansızlıklar nedeniyle pek çok çocuk bu fırsata
erişemedi. Erişebilenler arasında yapılan değer-

96
FİNANS DÜNYASI / TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

SOSYAL SORUMLULUK Fd

lendirmelerde de yüz yüze eğitimin yarattığı etkiye çoğunlukla ulaşılamadığı ön plana çıktı.
Özetle aslında tüm bu süreç okulların destekleyici bir ortam olarak çocuğun ekosisteminden
çıkmasıyla haneler arasındaki eşitsizliklerin çocuk gelişimi üzerine etkisini çıplak şekilde gözler
önüne serdi. Biz AÇEV olarak bu dönemde ev
içinde iyi olma haline odaklanırken öncelikle aile
içi şiddet ve ev içi eşitsiz iş bölümü gibi risklerin
önüne geçmeye çalıştık. Diğer yandan, çocuk gelişimi bakımından haneler arasında az önce bahsettiğim eşitsizliklerin azaltılması uzun vadede
en önemli meselemiz. Salgın dönemi bu eşitsizlikleri daha belirgin kıldı ancak bu eşitsizlikler
maalesef salgın bitse dahi devam edecek. Dolayısıyla, ev içinde çocuk gelişimini destekleyici materyallere erişimin artırılması bizim için uzun
vadeli bir savunu konusu. Önümüzdeki dönemde
hem uygulama örneklerimiz hem savunu faaliyetlerimizle bu konunun önemine güçlü bir şekilde
dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Bu noktada Evdeki
Oyun Kutum adını verdiğimiz içersinde çocuk kitaplarının, çocuk gelişimini destekleyici materyallerin yer aldığı paketlerimizi hanelere
ulaştırarak pandemi sürecinde çocukları ve ebeveynlerin yanında olduk. Fd
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DA
İŞ DÜNYASI NE GİYMELİ?

AY Marka
Genel Müdürü

Barış
Tezmen

Yıllarca sevilerek kullanılacak
zamansız parçalara imza
atıyoruz. Sonbahar/Kış 2021-22
sezonunda sürdürülebilirlik
felsefesi de NetWork markasının
tasarım kodlarına iyiden iyiye
yerleşecek.

urulduğu günden bu yana hazır giyim sektöründe kadın ve erkek modasına yön verme
misyonunu üstlenen NetWork, 21. yüzyılın
çok kültürlü yapısından beslenen, yeni açılımlarla
kendini sürekli zenginleştiren, yaratıcı ve dinamik
bir marka. Net, iddialı, yalın ve rafine stiliyle değişen dünya koşullarına ve zamanın ruhuna uyum sağlayarak, 20 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyor. Her
sene çok sayıda yeni model ve konforu lüksle iç içe
geçiren bir alışveriş deneyimi sunan marka, bir kıyafetten çok modern ve güçlü bir yaşam stili vadediyor.

K

Markayı gelecekte nasıl konumlandırıyorsunuz? Markanın hedefleri nedir?
Pandemi sonrası müşteri beklentilerine iyi adapte
olduğumuzu görüyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan memnun. Hedefimiz, mevcut konumumuzu
güçlendirmek ve yurt dışına açılmak.
Mağazalaşmada, büyümede nasıl bir strateji izliyorsunuz?
Pandemi sırasında ve sonrasında önceliğimiz, verimliliği artırmak. Doğru lokasyonlarda, doğru koşullar altında büyümeyi amaçlıyoruz. Verimliliği
yüksek mağazalarımızı modern ve ilham verici bir
konseptle yeniliyoruz.
Bu konseptin ayrıntıları hakkında bilgi verir
misiniz?
Hayatımızı evden yönetmek durumunda kaldığımız uzun dönemin ardından, mağazacılık sektörü de
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büyük bir değişimden geçiyor. Hepimiz dışarıda özgürce vakit geçirebilmek, eskisi gibi gezebilmek istiyoruz ama eski alışkanlıklarımızı yeniden
tanımlamamız gerekiyor. Bu noktada, sunulan mağazacılık deneyimi müşterilerin tercihleri açısından
belirleyici olacak. Biz de müşterilerimize alışveriş sırasında kendilerini en iyi hissedecekleri, en doğru
seçimleri yapabilecekleri ferah ve modern bir ortam
yaratma amacıyla tüm mağazalarımızda bir dönüşüm hareketine imza attık. Açık renk tonlarının ve
aydınlığın dozunu artıran materyallerin hakimiyetindeki yeni tasarım modelimiz, içeriye girdikleri anda misafirlerimizi ulaşılabilir lüks kavramının en
estetik haliyle tanıştırıyor. Böylece eşsiz bir alışveriş
deneyimi vadetmenin yanı sıra mağazacılık dinamiklerine dünya standartlarında bir yorum da getiriyoruz. İlk olarak Zorlu Center ve Cevahir AVM
mağazalarımızda hayata geçirdiğimiz bu yeni konsept, kısa süre içinde tüm satış noktalarımızda görülecek.
Sektöründe ilk tasarımcı-marka iş birliğini başlatan Network, bu kapsamda nasıl bir çalışma
içerisinde ve kimlerle çalışıyorsunuz?
NetWork, Türkiye’deki tasarımcı-marka iş birliklerinin ilkini ülkenin önde gelen moda tasarımcılarından, inovasyon ve moda-teknoloji birlikteliği gibi
konularda yaratıcı çalışmalarıyla bilinen Arzu Kaprol
ile bir araya gelerek gerçekleştirdi. Oldukça yankı
uyandıran bu birliktelik, sektöre yepyeni ve ilham
verici bir soluk getirdi. Yaklaşık sekiz sezondur da
Türkiye’nin en önemli moda tasarımcılarından Elif
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Cığızoğlu, Kadın Koleksiyonu Baş Tasarımcısı unvanıyla NetWork markasına değer katmaya devam ediyor. Erkek giyimi alanının en başarılı isimlerinden
Aysen Erdoğan ise NetWork Erkek Koleksiyonu Tasarımcısı olarak 2014’den bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Yeni açılımlarla kendini sürekli ileriye
taşıyan yaratıcı ve dinamik bir marka olarak, ekip
arkadaşlarımızla vizyonumuzun bu denli örtüşmesinden ve uzun soluklu bir yolculukta bulunmaktan
dolayı mutluluk duyuyoruz.

online platform üzerinden kişisel tavsiyeler verebileceği bir altyapı oluşturduk. Uzun yıllardır markalarımızdan alışveriş yapan müşterilerimizin tüm
ihtiyaçlarını dinledik ve dikkate aldık. 2020’yi açık
ara en başarılı mağazamız olarak kapatan e-ticaret,
artık bizim için bir kanaldan ziyade markalarımızın
dijitalleşme hikayesinde şemsiye görevi görüyor.
Mevcut projelerimizle 2021’e veda etmeden dijital
dönüşümde birtakım önemli adımlar daha atmayı
planlıyoruz.

E-ticarette nasıl bir gelişim yaşıyorsunuz?
Pandemi döneminde e-ticaretin büyük bir ivme kazanması, NetWork’ün ve elbette AY Marka çatısı altındaki
diğer
markalarımızın
dijitalleşme
yolculuğunu epeyce hızlandırdı. Web sitelerimizi,
yeni ihtiyaç ve alışveriş davranışlarını karşılayabilecek şekilde konumlandırıyoruz. Bu süreçte kullanıcılarımız için hızlı kargodan kolay iadeye kadar
birçok yenilik sunmanın yanı sıra, e-ticaret çekimlerinde ürünlerin daha net anlaşılabilmesini sağlayacak çalışmalar yaptık. Mağazaların kapalı olduğu
zamanlarda, satış danışmalarımızın müşterilerine

NetWork koleksiyonunda bu sezon hangi temalar ön plana çıkıyor? Koleksiyonun en iddialı parçaları neler?
NetWork olarak 2021 yazında şehrin özlenen ritmini güçlü bir stil ve birliktelik ruhu üzerinden yansıtmayı
hedefledik
ve
“Social
NetWork”
mottosundan yola çıkarak iddialı bir kampanya çekimi gerçekleştirdik. Farklı temaları içinde barındıran koleksiyonlarımız, hem kadınlara hem de
erkeklere günün her anında rahatlıkla tercih edilebilecek tasarımlar sunuyor. Beachwear modellerini
de içinde barındıran geniş Sıcak Yaz seçkimizle şehir
hayatına ve plajlara Akdeniz şıklığını getiriyoruz.
Ayrıca konfor ihtiyacının maksimum düzeye ulaştığı
bugünlerde, kadın müşterilerimize yönelik Loungewear, erkekler için de N-Tech serimizle konforlu görünümlere lüks bir dokunuş katıyoruz. Konforu lüks
dokunuşlar eşliğinde sunan, ev giyimine yönelik 3D
örgü teknikleri ve mikro kumaşların kullanıldığı NetWork Leisure seçkisi de yine koleksiyonun en beğenilen grupların başında geliyor.
Shoes&Bags koleksiyonumuz ise bu yıl iddialı tasarımlar ile öne çıkıyor. Bu sezon renk ve materyal
çeşitliliğiyle öne çıkan ayakkabı ve çanta alternatiflerimizin her biri, başlı başına anahtar parça özelliği
taşıyor.
Kış sezonunda NetWork dünyasında neler göreceğiz?
Her sezon, gitgide gençleşen bir dünyayla karşılaşacak ve NetWork kadını ve erkeğinin bu doğrultuda
nasıl yenilendiğine şahit olacaksınız. Yarattığımız
özgün hikayelerle ilham vermeye ve müşterilerimizin sahip oldukları gücü stilleri aracılığıyla yansıtmalarına imkan tanımaya devam edeceğiz. Özenle
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rımıza eklemeye devam edeceğiz.
Sektörde nasıl bir dönüşüm yaşanıyor?
Pandemiyle birlikte e-ticaretin her zamankinden
daha fazla rağbet gördüğü ve kişilerin hayatını kolaylaştırdığı aşikar. Bunun yanı sıra, hızlı modanın
olumsuz etkileri sektörün uzun zamandır tartışma
konusuydu ancak pandemi süreci tüketicilerde de
bir uyanışa yol açtı ve hızlı modanın gezegenimiz
için barındırdığı tehlikelere dair farkındalık, alışveriş
tercihlerini de etkilemeye başladı. Burada özellikle
Z kuşağının sürdürülebilirlik konusunda daha
bilinçli olması ve taleplerini net bir şekilde dile getirmesinin, markaların stratejilerinin farklılaşmasında önemli rol oynadığını belirtmemiz gerekiyor.
Satın aldığı ürünlerin üretim süreçlerini sorgulayan,
geçici trendler yerine kalıcı bir gardıroba yönelik
alışveriş yapmak isteyen müşteriler çoğaldı ve özellikle yerel markalara, zanaatkarlığa talep arttı.
Smart casual stilin çok tercih edilmesi de NetWork
koleksiyonlarını bu eğilime mükemmel bir biçimde
adapte etmemizi sağladı.
koruduğumuz net çizgimizi güncel dokunuşlarla ilgi
çekici siluetlere dönüştürerek, yine yıllarca sevilerek
kullanılacak zamansız parçalara imza atacağız. Ayrıca Sonbahar/Kış 2021-22 sezonunda sürdürülebilirlik felsefesi de NetWork markasının tasarım
kodlarına iyiden iyiye yerleşecek.
Sürdürülebilirlik NetWork için ne ifade ediyor?
NetWork olarak, sürdürülebilirliği “tüketicinin;
günümüzdeki ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek
nesillerin ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını elinden almadan ilerleyebilme süreci” şeklinde tanımlıyoruz. Artık yalnızca kıyafet üretmek ve bir stil
yaratmaktan daha fazlasını yapmak gerekiyor. Hepimizin çevreye, tüm canlılara ve gezegene karşı
bir sorumluluğu var ve bu misyonu layıkıyla yerine getirmek durumundayız. Biz de bu doğrultuda
tasarımlarımızda doğa dostu teknolojilerle üretilen, çevreye saygılı sürdürülebilir lifler kullanmaya başladık. Su tüketimi yüzde 95 azaltılarak
üretilen denimlerin yanı sıra yüzde 100 geri dönüştürülmüş poliamid ve organik pamuktan ürettiğimiz parçalar da mevcut. Her sezon, çevre
sağlığına duyarlı farklı materyalleri koleksiyonla-
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Bir profesyonel için şık giyinmenin incelikleri
neler olmalı?
Özen, benim için giyim konusunda her zaman bir
numaralı faktör olmuştur. Sadece işte değil, özel yaşantımda da kıyafet seçimlerimi gideceğim yerin
konseptine uygun yapmaya çok dikkat ederim. İş
dünyasında giyim kodlarının zamanla daha casual
giyime dönmesi ile birlikte, profesyonel hayatımda
günlük tercihimi genellikle tek renk bir gömlek, benzer tonlarda jogger pantolon, spor-şık örme bir ceket
ve sneaker’dan yana kullanıyorum. Tabii daha resmiyet gerektiren okazyonlar için; nefes alabilen kumaşlarda tasarlanan NetWork takım elbiseleri, hafta
sonu için ise; renkli polo veya trikoları, jogger ve
loafer ile tamamladığım rahat kombinleri tercih ediyorum.
Gardırobunuzun favori parçaları neler?
Kırışmama özelliğine sahip NetWork non-iron beyaz gömlek, günün her anında konfor ve şıklığı bir
arada sunan lacivert jogger pantolon ve kombinleri
kusursuzca tamamlayan beyaz sleek sneaker’lar, gardırobumun anahtar parçalarından. FD
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