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YEN İ  NES İL  ÇÖZÜMLER DÖNEMİ
ünümüzde artık farklı kuşakların bir 
arada çalışması, dijital dönüşüm, in-
san kaynaklarının öneminin artması 

gibi konular iş yapış biçimlerine de yansı-
yor. Zira şirketler artık çalışan verimliliğinin 
artması, işe odaklanma ve maliyet avanta-
jının sağlanması gibi konulara öncelik ve-
riyorlar. 

Bu ayki portre bölümümüz için Trio İK’nın 
Kurucu Danışmanı Berna Büyükutku Bo-
rağan ile söyleşi gerçekleştirdik. Trio İK, 
şirketlere, insan kaynakları süreçlerinin ku-
rulumu ve yapılandırılması ile organizas-
yonel kabiliyet gelişimi alanlarında hizmet-
ler sunuyor. Berna Büyükutku Borağan’ın; 
kariyer yolculuğunu, sundukları çözümleri, 
sektördeki gelişmeleri ve insan kaynakla-
rı konusunda dış kaynak desteği almanın 
önemini paylaştığı röportajımızı portre bö-
lümümüzde okuyabilirsiniz. 

Şirketlerde bugün farklı kuşaklar bir arada 
çalışıyor. Önümüzdeki 10 sene içerisinde 
iş dünyasının büyük kısmının Y kuşağın-
dan oluşması bekleniyor. Özgürlüğüne 
düşkün, Z kuşağına göre daha esnek ça-
lışmak isteyen ve teknolojiyle büyüyen 

Y kuşağı, iş yapış biçimlerinin yanı sıra ofis 
ortamlarını da etkiliyor. Ofis mobilyaları 
alanında ürünler sunan markalar, tasarım-
larını Y kuşağını ve yeni nesil ofisleri düşü-
nerek gerçekleştiriyorlar. Büro mobilyaları 
bölümümüzde, bu sektörde hizmetler su-
nan şirketlerin haberlerine yer veriyoruz.

Büyümek ve bilinirliklerini arttırmak iste-
yen markalar ve kendi işini kurmak isteyen 
girişimciler için ise franchising sektörü 
avantajlı fırsatlar sunuyor. Markalar, fran-
chising ile hem yurt içinde hem de yurt 
dışında büyümeyi hedefliyorlar. Türkiye’de 
hızla büyüyen bu sektörün, 2018 sonun-
da 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 
Franchising ile büyüyen markaların önü-
müzdeki dönemle ilgili hedeflerini franc-
hising dosyamızda mercek altına alıyoruz.

Güncel moda, mekân, teknoloji ve kültür 
sanat haberlerini ise life bölümümüzde 
okuyabilirsiniz.

Gelecek ay görüşmek dileğiyle, 

Esen Kalın
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Panasonic Eco Solutions Türkiye Kurumsal 
Marka Yönetimi Genel Müdürü
Aysel Özaltınok, marka yönetiminin 
önemini, şirketin hayata geçirdiği
ürün ve projeleri anlatıyor.

Paytrek Genel Müdürü Erol Kaya, 
sundukları hizmetlerin avantajlarını 
ve dijitalleşmenin sektöre etkisini 
anlatıyor.

EYLÜL 2018

18

 “Kurumlara Finansal 
Fayda Sağlayan Ödeme 
Çözümleri Sunuyoruz”

“Markalaşmanın Temel 
Unsuru Farklılaşmak”

“İşletmelerin Vizyon 
ve Misyonlarına Uygun 
İnsan Kaynakları 
Yönetimi
Anlayışını 
Benimsemelerini 
Sağlıyoruz” 22

7266 Enexion’dan KOBİ’ler İçin
KEY Platform Uygulaması
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Yönetilen Baskı Hizmetleri 
lideri Xerox dijitalleşmenizi 
hızlandırmak ve kağıt 
kullanımınızı azaltmak için size  
yardımcı oluyor. Her tür 
işletmenin iş akışını otomatize 
ederek süreçlerin kesintisiz 
gerçekleşmesini sağlıyor.
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uropol, Avrupa Birliği’n-
deki kolluk kuvvetleri-
nin siber suç olaylarına 

daha güçlü müdahale edebil-
mesi amacıyla 2013 yılında 
Avrupa Siber Suç Merkezi’ni 
kurarak, AB vatandaşlarına, 
işletmelerine ve devletlerine 
çevrimiçi suçlardan korun-
maları için yardımcı olmaya 
odaklandı. Kuruluşundan 
beri siber suçla mücadeleye 
önemli bir katkı sağlayan bu 
merkez, onlarca yüksek pro-
filli operasyona dahil oldu 

ve yüzlerce operasyona ye-
rinde destek verdi. Europol, 
bilgi güvenliği sektörünün 
önde gelen şirketlerini bu-
luşturduğu İnternet Güven-
liği Danışma Grubu’nda ise 
siber suçla mücadele eder-
ken, IT güvenlik şirketlerinin 
deneyim ve araştırmaların-
dan faydalanmayı hedefli-
yor. ESET, Avrupa Birliği’nin 
en büyük IT güvenlik şirketi 
sıfatıyla Avrupa Polis Teşki-
latı Europol’ün İnternet Gü-
venliği Danışma Grubu’na 

dahil oldu. ESET Kıdemli 
Araştırma Görevlisi Righard 
Zwienenberg, konuyla ilgili 
şunları söylüyor: ”ESET’in 
amacı yüz milyonlarca kulla-
nıcısını korumanın yanı sıra 

aynı zamanda siber suç ko-
nusunda da farkındalık sağ-
lamaktır. Bu vesileyle, siber 
suçluları yakalamak için kol-
luk kuvvetleriyle güçlerimizi 
birleştirdik.”

SİBER SUÇLA MÜCADELEDE 
YENİ DÖNEM

BRIEFING

E

N N Hayat ve Emeklilik, bireysel 
emeklilik ürünlerinde katılım-
cıların motivasyonunu arttı-

racak, kişiselleştirilmiş yeni bir ko-
laylık sunuyor. BES başvurularında 
katılımcıların ihtiyacını tanımlama-
sına yardımcı olup, hızlı ve doğru 
hesaplama yapan yeni uygulama 
Hedefmatik, mevcut ve potansiyel 
müşteriler için hedeflenen birikim 
ve süreyi baz alarak alternatif so-
nuçlarla katkı payı önerisinde bulu-
nuyor. Bunun yanında katılımcının 
dilediği katkı payı ve seçtiği süre ile 
ne kadar birikime ulaşabileceğini 
de hesaplayabiliyor. Ayrıca hede-
fini kendi verdiği kişiselleştirilmiş 
ismiyle görüyor olması, katılımcı-

ların sistemle olan bağını kuvvet-
lendiriyor. Hedefmatik hakkında 
bilgi aktaran NN Hayat ve Emeklilik 
Pazarlamadan Sorumlu Genel Mü-
dür Yardımcısı Beste Yıldız; “He-
defmatik müşterilerimizi hedefleri 
doğrultusunda ne kadar katkı payı 
ödemeleri gerektiği konusunda bi-
linçlendirirken, bize de hedeflerine 
ulaşma yolunda hatırlatmalar ya-
parak müşterilerimizi tutundurma 
ve bağlılıklarını arttırma imkânı 
sağlıyor. NN Hayat ve Emeklilik 
olarak, dijitalleşme alanında güçlü 
adımlarımızı devam ettirerek kişi-
selleştirmeye önem veren yenilikçi 
ürün ve çözümler sunmayı sürdü-
receğiz” diyor.

NN’DEN BES’E YÖNELİK YEPYENİ BİR UYGULAMA

NN Hayat ve Emeklilik Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Beste Yıldız

ESET Kıdemli Araştırma Görevlisi
Righard Zwienenberg
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ünyanın en büyük asan-
sör şirketlerinden biri 
ve Kuzey Amerika’da 

pazar liderlerinden olan 
ThyssenKrupp Asansör, 
Georgia eyaletine bağlı Cobb 
bölgesindeki Battery Atlanta 
yakınlarında yeni ve dünya 
standartlarında bir şirket mer-
kezi inşa edileceğini duyurdu. 
ThyssenKrupp Elevator Ame-
rika Kompleksi, 900’ün üze-
rinde tam zamanlı çalışana ev 
sahipliği yapacak. Yeni komp-
leks, en son teknolojiye sahip 
ve dünyanın en yüksek kule-
lerinden biri olacak 128 met-
re yüksekliğindeki asansör 
kalifikasyon ve test kulesi ile 
bağlanan üç tesisi bünyesin-

de bulunduracak. 18 asansör 
kuyusu bulunan İnovasyon 
Kompleksi test kulesi, yüksek 
hızlı asansörler, kuyu başına 
iki kabinli asansör sistemi 
ve TWIN’in yanı sıra dünya-

nın yana doğru hareket eden 
“ilk” halatsız asansör sistemi 
MULTI gibi yeni konseptle-
rin ve pilot üretimlerin test 
edilmesi için kullanılabilecek. 
Ayrıca test kulesinde, stan-

dart asansörlere yönelik sıkı 
güvenlik gerekliliklerine uyum 
sağlamak amacıyla sağlamlık 
testleri yürütülecek. Komplek-
sin 2022 yılı başında tamam-
lanması bekleniyor. 

THYSSENKRUPP, AMERİKA’DAKİ YENİ ŞİRKET
MERKEZİNİ ATLANTA’DA KURUYOR

BRIEFING

P

D

egasus, Forcepoint ta-
rafından sunulan bulut 
bilişim tabanlı siber gü-

venlik çözümlerini kullanmaya 
başladı. Pegasus çalışanları-
nın mobil cihazlarında görüle-
bilecek kötü amaçlı yazılımları 
giderme amacıyla yola çıkılan 
proje, şirketin bilgi güvenliği 
politikalarında iyileştirme yap-
mak ve karşılaşılabilecek risk-
leri ortadan kaldırmak için şe-
killendirildi. Forcepoint Cloud 
Security çözümünün kullanıl-
dığı proje, mobil cihaz kullanı-
mını daha güvenli hale getir-
menin yanında çok sayıda ek 

avantaj da sağladı. Forcepoint 
Türkiye Ülke Müdürü Levent 
Turan, kullanılan çözümle Pe-
gasus’un gerçek zamanlı teh-
dit analizi, aktif komut dosya-
ları kontrolü, web bağlantıları 
ile yürütülebilir dosya format-
larına dair gelişmiş kontrol ve 
analiz yeteneğine kavuştuğu-
nu ifade ediyor. Turan, Force-
point Cloud Protection’a dahil 
olan Threat Seeker Intelligen-
ce teknolojisinin, çalışanların 
tehlikeli web sitelerine giriş ya 
da riskli dosya indirme dene-
melerinde erişimi önlediğini 
kaydediyor.

PEGASUS’UN MOBİL ÇALIŞANLARI
FORCEPOINT İLE DAHA DA GÜVENDE



9www.kobiaktuel.com.tr

KOBİ'LERE ÖZEL ERP ÇÖZÜMÜ

TEK NOKTADAN YÖNETİN!
İLE İŞLERİNİZİ

Güncel Yasal 
Mevzuatlara Tam Uyum

Kullanıcı Dostu Tasarım

Operasyonel Verrmlrlrk Srparrşten Teslrmata Kadar
Etkrn Yönetrm 

Hızlı ve Esnek
Raporlama

Logo Çözümlerr rle
Kolay Entegrasyon 
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N

NIELSEN CİGNA FİNANSHSBC

isan 2018’den bu yana HSBC 
Portföy A.Ş. Genel Müdür Ve-
kili olarak görev yapan Nilgün 

Şimşek Ata, HSBC Portföy A.Ş. Genel 
Müdürü olarak atandı. Ata, kariyerine 
1993 yılında Demirbank’ta başladı. 
2000 yılından itibaren HSBC Türkiye 
ve HSBC İngiltere bünyesinde ku-
rumsal ve özel bankacılık alanların-
da çeşitli yönetim pozisyonlarında 
görev alan Nilgün Şimşek Ata, 2012-
2018 yılları arasında HSBC Portföy 
A.Ş.’de Operasyonlardan Sorumlu 
Kıdemli Yönetici (COO) olarak görev 
yaptı. ODTÜ İşletme Bölümü mezunu 
olan Ata, London City University’de 
Finans alanında yüksek lisans yaptı. 

HSBC
Portföy Yönetimi’ne
Yeni Genel Müdür

Nielsen’de
Üst Düzey Atama

ielsen’de, Tüketici İçgörüleri ve 
İnovasyon Operasyon birimin-
de Global Dijitalleşme Lideri 

görevini yürüten Funda Kalemci, ba-
şarılı görev sürecinin ardından Çeşitli-
lik ve Kapsayıcılık Programları Global 
Lideri olarak atandı. Ankara Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nden 1997’de 
mezun olan Kalemci, yurt içinde ve 
yurt dışında uzun yıllar çevirmenlik 
ve dil destek uzmanlığı gibi çeşitli 
görevlerde bulundu. Kalemci, Nielsen 
kariyerine 2011 yılında global çeviri 
ekibinde Avrupa Bölge Koordinatörü 
olarak başladı. Aynı zamanda çeşitli-
lik ve kapsayıcılık alanlarında Women 
in Nielsen Türkiye lideri ve global kap-
sayıcılık elçisi olarak görevlendirildi.

NB Finansbank ile Cigna’nın 
ortaklığında faaliyet gösteren 
emeklilik ve hayat sigortası 

şirketi Cigna Finans’ın yeni CEO’su 
Pınar Kuriş oldu. Boğaziçi Üniversi-
tesi Endüstri Mühendisliği alanın-
da lisans, yüksek lisans ve doktora 
derecesine sahip olan Kuriş, 20 yılı 
aşkın bankacılık ve danışmanlık tec-
rübesine sahip. Akbank ve QNB Fi-
nansbank’ta; ticari, KOBİ ve bireysel 
bankacılık pazarlama, stratejik plan-
lama ve bütçe yönetimi gibi görev-
lerde bulunan Kuriş, son dört yıldır 
Burgan Bank’ta Perakende ve Özel 
Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı 
görevi yaptı. 

QN

Cigna Finans’ın
Yeni CEO’su

Pınar Kuriş Oldu

ATAMA
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ÖDÜL

A

E
G

vrupa’da otomotiv üretim merkezleri-
ni yalın yönetim kriterlerine göre de-
ğerlendiren Lean Production Awards 

2018 (Yalın Üretim Ödülleri 2018) sahiplerini 
buldu. Volkswagen’in ilk ve en eski üretim 
merkezi olan Wolfsburg Fabrikası, üretim-
de gerçekleştirdiği yenilikler ve Endüstri 4.0 
uygulamaları ile Yalın Üretim 2018 ödülüne 
layık görüldü. Jüri, Wolfsburg Fabrikası için 
yaptığı değerlendirmede, üretim merkezinde 
bulunan çeşitli atölyelerin, lojistik ve montaj 
hatlarında yapılan 50’den fazla iyileştirme-
lerin ve merkez genelinde hayata geçirilen 
Endüstri 4.0 uygulamalarının övgüye değer 
olduğunu açıkladı. 2006’dan beri verilen 
ödüllere, Volkswagen’in Wolfsburg Fabrikası, 
‘ilk’ kez layık görüldü.

mirates, seçkin Skytrax Dünya Havayolu 
Ödülleri’nde Dünyanın En İyi Uçak İçi Eğ-
lence Ödülü’nü 14’üncü kez kazandı. Şirket 

ayrıca, bu yıl, Ortadoğu’daki En İyi Havayolu Per-
soneli Hizmeti ödülünü aldı. Emirates’in Müşteri 
Deneyimleri Bölüm Başkan Yardımcısı (IFEC) 
Patrick Brannelly, “Her zaman için, yaratıcı ve 
geçerli kalmak ve dünyanın pek çok farklı kültü-
ründen oluşan yolcularımıza cazip gelecek planı 
oluşturmaya devam etmek adına çok sıkı çalışı-
yoruz. Bu ödüllerin, yolcuların doğrudan geribildi-
rimine dayanması, memnuniyet verici bir sonuç” 
diyor. Emirates, günümüzde havada en kapsamlı 
ve son teknoloji ürünü eğlence ve bağlantı hiz-
metlerinden birini sunuyor. Emirates’in ödüllü 
uçuş-içi eğlence sistemi olan ice, artık, dünya-
nın her yerinden 3 bin 500 kanala varan eğlence 
imkânı sağlıyor. Wi-Fi bağlantısı imkânı, filonun 
yüzde 98’den fazlasında bulunuyor.

VOLKSWAGEN’IN WOLFSBURG FABRIKASI’NA ÖDÜL

EMIRATES’E
DÜNYANIN EN İYİ UÇAK İÇİ 
EĞLENCE SİSTEMİ ÖDÜLÜ

GARANTİ’YE BİREYSEL BANKACILIK 
ALANINDA İKİ ÖDÜL 

aranti Bankası, yenilik-
çi proje ve çözümleriyle 
World Finance Magazine 

tarafından, 2015’den bu yana üst 
üste dördüncü kez Türkiye’nin 
En İyi Bireysel Bankası seçildi. 
Banka, ayrıca European CEO Ma-
gazine tarafından da Avrupa’nın 
En İyi Bireysel Bankası ödülüne 
layık görüldü. Konuyla ilgili görüş 
bildiren Garanti Bankası Genel 
Müdür Yardımcısı Mahmut Ak-
ten, “Garanti olarak bugüne kadar 
teknolojiye yaptığımız aralıksız 
yatırım ve güçlü teknolojik altya-
pımız, dijital bankacılıktaki öncü ve lider konumumuz, yenilikçi 
ve zengin ürün yelpazemizle müşterilerimizin hayatına değer 
katıyoruz. Ağustos 2017’de hayata geçirdiğimiz, dijitalleşme 
ekseninde müşterilerimizin her türlü hizmeti tek bir noktadan, 
en hızlı ve kolay şekilde alabildiği yenilikçi hizmet modeli, sek-
törde ve müşterilerimiz nezdinde önemli bir fark yarattı. Gerek 
dijital dönüşüm gerek müşteri deneyimi alanındaki yenilikçi 
projelerimiz, bu değerli ödülleri kazanmamızda önemli rol oy-
nadı” diyor.

Garanti Bankası
Genel Müdür Yardımcısı 

Mahmut Akten



13www.kobiaktuel.com.tr



14 EYLÜL 2018

NG Bank Türkiye’nin, 6 Ağustos 
2018 tarihinde açıkladığı kon-
solide finansal sonuçlara göre,  

yılın ilk yarısında konsolide aktif 
toplamı 69 milyar 300 milyon TL, 
vergi öncesi kârı ise 768 milyon 
TL oldu. ING’nin ikinci çeyrekte 
öz kaynaklar hacmi 7 milyar 300 
milyon TL, sermaye yeterlilik oranı 
ise yüzde 19.10 olarak gerçekleş-
ti. Açıklanan finansal sonuçları 
değerlendiren ING Bank Türkiye 
Genel Müdürü Pınar Abay, banka 
olarak başarılı bir ilk yarıyıl ge-
çirdiklerini dile getirerek, krediler 
toplamının, 30 Haziran 2018 tari-
hi itibarıyla 50  milyar 900 milyon 
TL seviyesine ulaştığını belirtiyor. 
Abay, yine aynı dönem itibariyle 
geniş tabanlı ve küçük tasarrufları 
kapsayan mevduat hacminin ise 
31 milyar 900 milyon TL olarak 
gerçekleştiğini kaydediyor. ING 
Bank olarak, dijital ile mobil kanal-
larda hızla büyüdüklerini vurgula-
yan Abay, “Haziran sonu itibarıyla, 
dijital kanalları kullanan toplam 
aktif müşterilerimiz içindeki mo-
bil bankacılık müşteri payı yüzde 
94’e yükseldi. Söz konusu dönem-
de tüm kredilerin adet bazında 
yüzde 86’sını, hacim bazında ise 
yüzde 64’ünü şube dışı kanallar-
dan verdik” diye konuşuyor.

Turuncu Ekstra İle Mayıs Ayın-
dan Bu Yana 200 Bin Müşteriye 
Ulaştı
ING Bank olarak ikinci çeyrekte; 
dijital ve mobil kanallarda büyü-

me stratejilerine paralel olarak 
attıkları adımlarına, müşterilerine 
ekstra avantajlar sundukları ve 
lansmanını Mayıs ayında ger-
çekleştirdikleri Turuncu Ekstra 
programını da ekledilerini hatırla-
tan Abay, bu programla iki ayda 
200 bin müşteriye ulaştıklarını 
açıklıyor. Program kapsamında, 
ING Bank müşterileri, ING Banka 
Kartı ile yaptıkları alışverişler veya 
vadesiz hesaplarından ödedikleri 
faturalar toplamı aylık 750 TL’ye 
ulaştığında, e-Turuncu ve Turun-
cu TL hesaplarından yüzde 2 ek 
faiz kazanıyor.
 
KGF Destekli Kredilerin Adet 
Bazında Yüzde 90’ı KOBİ’lere 
Kullandırıldı
Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) 
kefalet desteği ile Haziran sonu 
itibarıyla 9 bine yakın işletmeye 
11 milyar 400 milyon TL’lik KGF 
destekli kredi kullandırdıklarının 
altını çizen Abay, şunları söylüyor: 
“En önemli ihtiyaçlarından biri fi-
nansmana erişim olan KOBİ’lere, 
büyümeleri ve işlerini sürdürebil-
meleri için fırsatlar sunan KGF, ti-
caretin ve üretimin önünü açmak 
konusunda önemli bir misyon 
yüklendi. KGF destekli kredilerin, 
yılın ilk yarısında banka olarak 
adet bazında yüzde 90’ını, tutar 
bazında ise yüzde 61’ini KOBİ’lere 
kullandırdık. Önümüzdeki süreçte 
de KGF teminatlı krediler aracılı-
ğıyla KOBİ’lerimizin yanında olma-
yı sürdüreceğiz.”

ING BANK
YILIN İLK YARISINI BÜYÜME İLE KAPATTI

I

FİNANS

Konsolide finansal sonuçlara göre ING Bank, vergi öncesi kârını yılın ilk yarısında 
768 milyon TL’ye, konsolide aktif toplamını ise 69 milyar 300 milyon TL’ye çıkardı.

ING Bank Türkiye Genel Müdürü
Pınar Abay
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akıfBank, konsolide olmayan finansal so-
nuçlara göre, 2018 yılının ilk yarısında ulaş-
tığı 2 milyar 658 milyon TL brüt karından 

533 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 
125 milyon TL net kar elde etti. Bankanın nakdi 
ve gayrinakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye 
sağladığı finansman desteği ise 270 milyar TL’nin 
üzerine çıktı. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet 
Emin Özcan, bankanın 2018 yılı ilk yarı finansal 
performansına ilişkin “İlk defa bu çeyrek, aktif 
büyüklüğümüz 300 milyar TL sınırını aşarak 306 
milyar TL seviyesine ulaştı. Benzer şekilde nakdi 
kredilerimiz 200 milyar TL’nin üzerine çıkarak 210 
milyar TL’ye yükseldi. Nakdi kredilerimizin toplam 
aktifler içindeki payı, yüzde 64’lük sektör ortala-
masının üzerinde, yüzde 69 seviyesinde gerçek-
leşti. Hem yıllık hem de çeyreklik bazda TL ve YP 
kredilerde sektör ortalamasının üzerinde bir büyü-
meye imza attık” diyor.
 
Yılın İlk Yarısında 2 Milyar 500 Milyon Dolarlık 
Yurt Dışı Finansmanı Sağladı
Reel ekonomi ve hane halkının ihtiyaçlarına etkin 
çözümler üretirken pro-aktif bilanço yönetimi an-
layışıyla yurt dışından uzun vade ve uygun mali-
yetli kaynak getirmeye devam ettiklerini belirten 
Özcan, şu açıklamada bulunuyor: “2018 yılının ilk 
yarısında sendikasyon, seküritizasyon, eurobond, 
ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı gibi işlem-
ler ile toplam 2 milyar 500 milyon dolar yurt dışı 
kaynak sağladık. Nisan ayında temin ettiğimiz 1 
milyar 300 milyon dolar tutarındaki sendikasyon 

kredisinin maliyeti geçen yılın aynı döne-
mine göre 15 baz puan inerken yenileme 
oranımız 7 yeni bankanın katılımı ile yüz-
de 120 seviyesinde gerçekleşti.”

Dijital Dönüşüme Yönelik Yatırımlarına 
Devam Ediyor
Dijital dönüşüm alanındaki yatırımları-
na hız kesmeden devam ettikle-
rini dile getiren Özcan, Mobil 
Saha Satış uygulamalarının 
çeşitli kuruluşlar tarafın-
dan 7 ayrı ödüle layık gö-
rüldüğünü söylüyor. Öz-
can, sözlerini şu şekilde 
sonlandırıyor: “Banka-
mızda gerçekleşen tüm 
işlemlerin yüzde 93’ü 
şube dışı kanalları-
mızdan gerçekleşiyor. 
Mobil bankacılık uy-
gulamamızı kullanan 
müşteri sayısında 
ise yılın ilk altı ayında 
yüzde 30’luk bir artış 
görüldü. Gelecek viz-
yonumuz adına bü-
yük önem verdiğimiz 
Ar-Ge merkezimizin de 
hayata geçmesiyle sek-
töre yön veren adımları-
mızı güçlendireceğiz.”

FİNANS

VAKIFBANK’IN 
AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 
306 MİLYAR TL’YE 
ULAŞTI

V

VakıfBank’ın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye sağladığı 
destek 270 milyar TL’yi aşarken bankanın aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 

29’luk yükselişle 306 milyar TL’ye ulaştı.

VakıfBank Genel Müdürü
Mehmet Emin Özcan

Kardeș Elektrik, 11.000 m2 kapalı alana sahip yeni 
fabrikasında, Kraus & Naimer pako șalterlerinin yanı 
sıra otomotiv sektöründe kullanılan, Mega markası 
ile bilinen, marș/alternatör kömürleri ve kömür 
yuvalarının ve kendi ismi ile pazara sunduğu Kablo 
pabuçlarının imalatını yapmaktadır.
İmalatların yanı sıra elektromekanik sektörünün 
birçok uluslararası saygın markasının da Türkiye 
mümessilidir.

• Kraus & Naimer: 20 - 315 A. KG Serisi Ana Kumanda             

   ve Emniyet Șalterleri - Tamir Bakım Șalterleri / Avusturya          

   Makine / OEM

• Efen: NH Sigortalı Yük Ayırıcıları / Almanya

• Hellermann Tyton: Kablo Bağları ve Aksesuarları / Almanya   

• Cembre: SKP Kablo Pabuçları ve Ek Mufları v- Sıkma Kesme       

   Aletleri, Profesyonel El Aletleri, Markalama Ürünleri,

   Demir Yolu Uygulamaları / İtalya

• Iboco: Pano Tipi Kablo Kanalları ve Aksesuarları / İtalya

• Pflitsch: Kablo Rakor Sistemleri / Almanya

• Schlegel: Kumanda Butonları, Sinyal Lambaları ve

  Acil Stop Butonları / Almanya

Kobi Aktuel Dergisi-revizyon-soner.indd   1 29.08.2018   11:28
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Paytrek’ten ve 
hizmetlerinizden kısaca 
bahseder misiniz?
Paytrek Ödeme Kuruluşu 
Hizmetleri A.Ş., Metglobal 
çatısı altında bulanan ve 
Türkiye’deki ödeme sistem-
leri altyapısı sunan şirketler-
den bir tanesidir. Şirketimiz 
2015 yılında BDDK lisansı 
almış olup grup içi ve grup 
dışı müşterilere hizmet ve-
riyor. Farklı sektörlerde fa-
aliyet gösteren firmaların 
ihtiyaçlarına yönelik sanal 
pos, link ile ödeme, sanal 
terminal ve tekrarlı ödeme 
gibi çok çeşitli ödeme çö-
zümlerimiz mevcut. Aynı 
zamanda PCI-DSS birinci 
seviye uluslararası güven-
lik sertifikasına sahibiz. 
Ayrıca turizm sektöründeki 
spesifik know-how’ımızdan 
faydalanarak dijital cüzdan, 
alternatif ödeme yöntemle-
ri ve e-ihracat gibi farklı pro-
jeler üzerinde çalışıyoruz.

Hangi sektörlere, ne gibi 
çözümler sunuyorsunuz? 
Bunların işletmeler için 
avantajları neler? 
Ödeme sistemleri, müşteri 
profili açısından oldukça 
geniş bir yelpazeye sahip. 
Hemen hemen her sek-
törden müşteriye dokuna-
biliyoruz. Örnek vermek 
gerekirse turizm, inşaat, 
kozmetik, sigortacılık, em-
lak, gıda, oyuncak, elektro-
nik ürünler ve tekstil gibi 
alanlarda faaliyet gösteren  
birçok firmayla çalışıyor 
ve görüşmeler yapıyoruz. 
E-ticaret ve online ödeme 
yoğunluklu olmak üzere, 
müşterilerinden tahsilat 
yapan bütün şirketlere hiz-
met verebiliyoruz. Bankalar 
ile tek tek anlaşma yapıp 
sanal pos temin etmek ol-
dukça zor ve maliyetli bir 
süreçtir. Paytrek’in avantajı, 
üye işyerinin bu sürece hiç 
girmeden hemen hemen 

tüm bankalardan satış ge-
çirebilmesini tek bir sistem 
üzerinden sağlamasıdır. 
Bugüne kadar grup içinde 
edinilen tecrübeler sayesin-
de, oldukça yüksek hacimli 
işlemleri yönetebiliyoruz. 
Aynı tecrübelere dayanarak 
kullandığımız fraud sistemi 
hemen hemen hiçbir öde-
me sisteminde bulunma-
yan bir özellik olarak bizi 
güçlendiriyor. Ek olarak; 
kart saklama, çeşitli döviz 
kurlarından satış geçirebil-
me, uluslararası ödemeler 
alabilme, gün sonu rapor-
ları (EoD), alternatif ödeme 
yöntemleri, genişleyen iş 
ortaklıkları ve rekabetçi ko-
misyon oranları Paytrek’i 
cazip ve farklı kılıyor. 

Dijitalleşmeyle birlikte, 
ödeme sistemlerindeki 
gelişmeler iş yapış 
biçimlerini, satışları ve 
verimliliği nasıl etkiliyor? 

Bu sistemleri kullanmak 
kurumlar için sizce neden 
önemli?
Dijitalleşme bütün sektör-
lerde ürün çeşitliliğini ve 
hizmet kalitesini değiştiren 
bir unsurdur. Ödeme sis-
temlerinin en temel etkisi, 
tüketicinin hızlı ve istediği 
yerde ödeme yapabilme 
yeteneğini sağlayabilmesi-
dir. Özellikle mobil cihazla-
rın yaygınlaşması, ödeme 
alışkanlıklarını kapıda öde-
me dışında sosyal medya 
üzerinden ödeme, mobil 
uygulamadan ödeme gibi 
farklı kanallara yayılmasını 
sağladı. Biz dijitalleşmenin 
getirdiği çözümleri, müşteri 
odaklı çalışmalarımız ile bü-
tünleştiriyoruz. Müşteriler 
bire bir iletişimde olacakları 
şirketleri tercih ediyor. Sa-
dece dijitalleşmeyi kullanıp 
sosyal ilişkileri bir kenara 
bırakırsak,  bu sektörde de-
ğil her sektörde sıkıntılar ile 

“KURUMLARA 
FİNANSAL FAYDA 
SAĞLAYAN
ÖDEME ÇÖZÜMLERİ 
SUNUYORUZ”

Paytrek, farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara, ödeme sistemleri 
alanında çözümler sunuyor. Paytrek Genel Müdürü Erol Kaya, sundukları 

hizmetlerin avantajlarını ve dijitalleşmenin sektöre etkisini anlatıyor.

SÖYLEŞİ

Paytrek Genel Müdürü Erol Kaya
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karşılaşabiliriz.  Dolayısıyla 
teknolojik çözümler sunar-
ken, insana dokunan ve iyi 
bir deneyim sağlayan çö-
zümler oluşturmaya dikkat 
ediyoruz.

İyi bir müşteri hizmeti 
sunmanın kilit noktaları 
sizce neler?
Her zaman müşteri odak-
lı olmak bizim açımızdan 
oldukça önemli. Ürün ge-
liştirme süreçlerimiz müş-
teri ile başlayıp, müşteri ile 
bitiyor. Müşteri taleplerini 
alıp, onların perspektifi ile 
değerlendirip ortaya doğru 
projeler ve doğru çözümler 
sunabilmeyi misyonumuz 
olarak kabul ediyoruz. Şir-
ketimizdeki her birim müş-
terilerimizin ihtiyaçlarına 
yönelik en büyük desteği 
veriyor ve uyumu yakalıyor. 
Müşterilerimize bire bir do-
kunabildiğiniz her an müş-
terilerimizi daha yakından 
tanıyıp, daha iyi anlayabili-
yoruz.

Sektörde farklılığı, sundu-

ğumuz hizmet kalitesi ile 
yakalıyoruz. Amacımız, 
müşterilerimiz ile iyi ilişkiler 
geliştirip uzun soluklu çalı-
şabilmek. 

Yapay zekâ teknolojilerinin 
gelişmesi, sektörünüzü 
ve sizin alanınızı nasıl 
etkiliyor? 
Yapay zekâyı artık haya-
tımızın birçok noktasında 
kullanıyoruz. Örnek vermek 
gerekirse, yapay zekâyı 
temel alan kullandığımız 
fraud tespit ve önleme uy-
gulamamız ile sahteciliğin 
önüne geçiyor ve bu yazılım 
sayesinde müşterilerimize 
finansal fayda sağlıyoruz.

Bilişim sektöründe 
yaşanan siber saldırılara 
karşı şirketler sizce ne gibi 
önlemler almalılar? 
Sektörde faaliyet gösteren 
kuruluşlar, ciddi denetimler-
den geçiyor. Örnek vermek 
gerekirse; PCI güvenlik, 
BDDK (Banka) bilgi sitem-
leri denetimleri bizim bu 
tür saldırılara karşı önlem-

ler geliştirmemizi tetikliyor. 
Kullandığımız bilgisayar 
ağı ve güvenlik yazılımla-
rının, siber saldırı olabilme 
ihtimaline karşı güçlü ol-
masına özen gösteriyoruz. 
Şirketler ise kullandıkları 
parola politikaları, indirdik-
leri dosyalar, geçmiş dö-
nemlerde ziyaret ettikleri 
siteler gibi birçok unsura 
dikkat etmelidir.

2018 yılının ilk yarısı 
şirketiniz için nasıl geçti? 
Önümüzdeki süreç için 
hedef ve projelerinizi 
paylaşır mısınız? 
2018 yılı bizim için oldukça 
heyecanlı başladı ve halen 
bu şekilde devam ediyor. 
Gerek yenilediğimiz ürünle-
rimiz gerek aldığımız aksi-
yonlar bizleri sektörde güç-
lü bir konuma getirmek için 
yardımcı oldu. Müşterileri-
miz ile daha iyi ilişkiler kur-
duk, müşteri portföyümüz 
fazlasıyla büyüme gösterdi. 
Sektörde var olan hizmetler 
dışında farklı projeler geliş-
tirmeye devam ediyoruz. 

SÖYLEŞİ

E-ticaret ve online 
ödeme yoğunluklu 
olmak üzere, 
müşterilerinden tahsilat 
yapan bütün şirketlere 
hizmet verebiliyoruz. 
Bankalar ile tek tek 
anlaşma yapıp sanal pos 
temin etmek oldukça 
zor ve maliyetli bir 
süreçtir. Paytrek’in 
avantajı, üye işyerinin 
bu sürece hiç girmeden 
hemen hemen tüm 
bankalardan satış 
geçirebilmesini tek 
bir sistem üzerinden 
sağlamasıdır. Bugüne 
kadar grup içinde 
edinilen tecrübeler 
sayesinde, oldukça 
yüksek hacimli işlemleri 
yönetebiliyoruz. Aynı 
tecrübelere dayanarak 
kullandığımız fraud 
sistemi hemen 
hemen hiçbir ödeme 
sisteminde bulunmayan 
bir özellik olarak bizi 
güçlendiriyor.
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ANALİZ

PMG’nin bankacılık 
sektöründeki birleşme 
ve satın alma işlem-

lerini inceleyen analizinde, 
sigortacılık sektörünün Tür-
kiye piyasasındaki canlılığı-
na dikkat çekildi. Analizi de-
ğerlendiren KPMG Türkiye 

Finansal Hizmetler Sektör 
Lideri Sinem Cantürk, 2017 
yılının sonuna doğru hayat 
dışı sigorta şirketi Liberty 
Sigorta’nın satışa çıkarılma-
sının özellikle Türkiye’de var-
lığını sürdüren ve büyümek 
isteyen sigorta şirketlerinin 
ilgisini çektiğini söylüyor. 
Cantürk, “Bu şirketler ara-
sından, işlemi tamamlayan 
ve Liberty Sigorta’yı satın 
alan Talanx (HDI Sigorta) 
oldu. Liberty Seguros ve 
Talanx International arasın-
da 22 Ocak 2018 tarihinde 
imzalanan hisse alım satım 
sözleşmesine istinaden Li-
berty Sigorta’nın sermayesi-
nin yüzde 99,44’üne tekabül 
eden hisselerinin Talanx’a 
devredilmesi üzerinde an-
laşma sağlandı. Bu işlemin 
tamamlanmasının ardından 
Talanx’ın hali hazırda sahip 
olduğu HDI Sigorta ile sa-
tın aldığı Liberty Sigorta’nın 
birleşmesi olası görünüyor. 
Piyasada da şu an satış 

görüşmeleri devam eden 
sigorta şirketleri bulunuyor” 
diyor.

Sigortada Alımlar Hız 
Kesmedi 
Sigorta sektörünün bir di-
ğer önemli işleminin, Nisan 
2018’de sigorta broker-
lerinden ACP Sigorta’nın 
Howden Broking Group’a 
satılması olduğunu belirten 
Cantürk, “İngiltere merkezli 
Hyperion Sigorta Grubu’nun 
sigorta ve reasürans bro-
kerliği şirketi Howden, ACP 
Sigorta’nın çoğunluk his-
sesini özel sermaye fonu 
Mediterra Capital’den ve 
şirketin yönetici hissedar-
larından satın aldı. Bu satın 
alma anlaşması, Türkiye’de 
sigorta brokerliği sektörün-
de bugüne kadarki en büyük 
şirket alımlarından biri oldu” 
şeklinde konuşuyor.  

Denizbank Etkili Oldu
Bankacılık sektörünün en 

büyük işleminin Deniz-
bank’ın satışı olduğuna dik-
kat çeken Cantürk şu bilgile-
ri veriyor: “Senenin başından 
bu yana tamamlanması 
beklenen önemli bir işlem 
vardı; Denizbank’ın satışı. 
22 Mayıs 2018’de Sberbank 
tarafından yapılan basın 
açıklaması ile Sberbank ve 
Emirates NBD arasında De-
nizbank’ın satışı anlaşması-
nın imzalandığı duyuruldu. 
İmzalanan anlaşmaya göre, 
işlem değeri Denizbank’ın 
yüzde 99,85 hissesi için 
3 milyar 200 milyon dolar 
oldu. Kapanan ve kapanma-
sı beklenen işlemlerle birlik-
te 2018 yılı finansal hizmet-
ler sektörü için birleşme ve 
satın almalar açısından ha-
reketli geçiyor. Denizbank’ın 
satışıyla birlikte finansal hiz-
metler sektörü, birleşme ve 
satın almalarda, bu yıl işlem 
değeri bakımından önemli 
bir hacim yaratmaya aday 
görünüyor.”

2017’de 10 milyar dolarlık birleşme ve satın almanın yaşandığı Türkiye’de finansal 
hizmetler sektörünün payı 1 milyar doları geçmedi. KPMG Türkiye Finansal Hizmetler 
Sektör Lideri Sinem Cantürk, KPMG’nin bankacılık sektöründeki birleşme ve satın 

alma işlemleriyle ilgili analizini yorumluyor. 

FİNANSTA BİRLEŞME VE SATIN ALMALARA 
SİGORTA DOPİNGİ

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler
Sektör Lideri Sinem Cantürk

K





22 EYLÜL 2018

Kendinizden, eğitim ve kariyer 
geçmişinizden kısaca bahseder 
misiniz? 
1996 yılında Boğaziçi Üniversite-
si Sosyoloji bölümünden lisans, 
sonrasında aynı üniversitenin 
Psikoloji bölümünden de yüksek 
lisans derecemi aldım. Üniver-
sitede okurken çalışmaya baş-
layanlardanım. Dolayısıyla genç 
yaşta iş hayatı ile tanıştım. Eğitim 
sektöründe yaklaşık beş yıl kısmi 
yarı zamanlı, sonra tam zamanlı 
çalıştım. Önce anaokulu sonra 
lise bünyesinde idari görevlerde 
bulundum. İnsan kaynaklarına 
bu dönemde kısmi giriş yaptığı-
mı söyleyebilirim, ancak gerçek 
anlamda insan kaynakları ala-

nına 2000 yılı itibariyle Arthur 
Anderson iş birliği ile yürütülen 
Dardanel’in yeniden yapılanma 
süreci kapsamındaki Dardanelli-
um projesi ile girdim. Henüz çiçe-
ği burnunda bir insan kaynakları 
uzmanı adayı olarak benim için 
çok önemli bir deneyim olduğunu 
söyleyebilirim. Yeniden yapılan-
ma, organizasyonel gelişim ve 
ERP kavramları ile ilk defa tanış-
mış oldum. Akabinde kariyerim, 
ağırlıklı olarak yeniden yapılanma, 
organizasyonel gelişim ve dönü-
şüm, sistem entegrasyonları ve 
kültürel değişim projeleri ile geç-
ti. Öncelikle Birmot’ta başlayan 
Koç Grubu kariyerim Otokoç ve 
Koç Holding’i kapsayacak şekilde 

PORTRE

“SIRKETLERIN
VIZYON VE 
MISYONLARINA 
UYGUN INSAN 
KAYNAKLARI 
YÖNETIMI 
ANLAYISINI 
BENIMSEMELERINI 
SAGLIYORUZ”

Şirketlere, insan kaynakları 
süreçlerinin kurulumu ve 
yapılandırılması ile organizasyonel 
kabiliyet gelişimi alanlarında 
hizmetler sunan Trio İK’nın 
Kurucu Danışmanı Berna 
Büyükutku Borağan; kariyer 
yolculuğunu, sundukları çözümleri 
ve sektördeki gelişmeleri 
anlatıyor.
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yaklaşık 6 yıl sürdü. 2006-
2008 yılları arasında kısa 
bir danışmanlık deneyimim 
olduktan sonra son kurum-
sal iş yerim olan Abdi İbra-
him Holding bünyesinde 
hem yurt içi hem de yurt 
dışı (Kazakistan, Cezayir, 
Azerbaycan, Gürcistan) 
şirket birleşmesi ve satın 
alınması operasyonlarında 
insan kaynakları bünyesin-
de yaklaşık 7 yıl boyunca 
farklı farklı yönetimsel so-
rumluluklar aldım. Özellikle 
bu süreçte değişim yöneti-
mi, performans kültürü ta-
sarımları, çalışan deneyimi 
yaşatmak ve farklı kültürler 
ile çalışmak üzerine derinle-
mesine deneyimlerim oldu. 
2015 Ocak ayından itibaren 
danışmanlığa geri döndüm.

Trio İK’nın hayata geçme 
sürecini ve sunduğunuz 
çözümleri anlatır mısınız?
Oldukça kurumsal ve ken-
di alanında iddialı olan şir-
ketlerde çalıştım. Hepsinin 
bence tek ortak özelliği, aile 
şirketi olmaları veya o yapı-
dan gelmeleriydi. Yönetim 
kültürünün etkisinin insan 
kaynakları yönetimi süreç-
leri üzerinde oldukça yoğun 
hissedildiği iş ortamlarında 
bulundum hep. Bu ortam-
ların ve yapıların kişiliğime 
ve iş yapma şeklime de çok 
uygun olduğunu gördüm. 
Dolayısıyla ikinci kez da-
nışmanlığa başladığımda 
hedef kitlemi aile şirketleri 
olarak belirledim. Üç buçuk 
yıldır özellikle belli bir viz-
yona sahip, büyüme aşa-
masında veya dönüşüm 

aşamasında olan küçük ve 
orta ölçekli firmalarda kül-
tür değişimi, insan kaynak-
ları süreçlerinin kurulumu 
ve/veya yapılandırılması 
ve organizasyonel kabiliyet 
gelişimi alanlarında çalışı-
yorum. Bu hizmetimin ya-
nında iki farklı şapkam 
daha var: Birincisi değerlen-
dirme ve gelişim merkezi 
projelerinde değerlendirici 
“assessor” olarak, ikincisi 
ise liderlik programlarında 
ve insan kaynakları iş ortağı 
programlarında kolaylaş-
tırıcı/eğitmen “fasilitatör” 
olarak görev alıyorum. Bu 
çalışmaları, kendi alanla-
rında deneyimli iş ortağım 
diyebileceğim danışman 
firmaların bünyesinde ger-
çekleştiriyorum.

İnsan Kaynakları 
Sistem Danışmanlığı 
hizmetinizden bahseder 
misiniz? 
Tüm çalışmalarımızda şir-
ket sahibi ve/veya üst dü-
zey yöneticilerinden baş-
layarak mevcut durum ve 
gelecek hayalleri arasında-
ki köprüyü kuracak insan 
kaynakları uygulamaları ve 
politikaları üzerinde çalışı-
yoruz. Hem kendi deneyim-
lerimizden yola çıkarak bir 
yol haritası oluşturuyoruz 
hem de o organizasyonun 
olgunluk seviyesine bağlı 
olarak düşünülen yol harita-
sı ile alakalı farkındalık oluş-
turma, farkındalık arttırma 
ve geliştirme çalışmalarını 
yürütüyoruz. Organizasyo-
nu oluşturan her bir birim 
ve her bir bireyin mevcut 

katkısını gelecek hedefle-
re yönelik değerlendirmek, 
mevcut katkılarının ve ve-
rimlerinin artmasına yöne-
lik değişim ve gelişim sü-
reçlerini yönetmek öncelikli 
yaklaşımımızdır; çünkü her 
zaman daha iyisini yapabi-
lecek gücümüz, bilgimiz ve 
hevesimiz var.  Önemli olan 
bunu sağlayacak çalışma 
ortamını ve iklimi kurumun 
içinde oluşturmak ve sür-
dürmek. Bunu sağlamak 
için sistem danışmanlığı 
adı altında öncelikle aşa-
ğıdaki konuları belli bir sis-
tematik dahilinde hayata 
geçiriyoruz:

İnsan kaynaklarına yö-
nelik ihtiyaç analizi yapmak 
ve yol haritası oluşturmak

İnsan kaynakları prose-
dür ve politikalarını oluştur-
mak

Organizasyonu gözden 
geçirmek ve gerekli düzen-
lemeleri tavsiye etmek

Performans yönetim 
sistemi kurmak ve altyapı 
ihtiyaçlarını tespit etmek

Eğitim ve gelişim süreç-
lerini tanımlamak, ihtiyaçla-
rı belirlemek

Organizasyonun orta 
ve uzun vade hedeflerine 
ve vizyonuna göre kariyer 
gelişim ve yedekleme politi-
kalarını oluşturmak, hayata 
geçirilmesinde bir fiil des-
tek olmak

Kurum içi iletişim faali-
yetlerine yönelik politika ve 
içerikleri belirlemek, uygula-
malarında bulunmak

Hizmet verdiğimiz tüm 
şirketlerimiz, bizimle çalış-

manın en temelinde yatan 
faydanın bugüne kadarki 
başarılarının arkasında 
yatan kültürel miraslarına 
-kısacası DNA’larına- sahip 
çıkarak vizyonları ve mis-
yonları doğrultusunda sür-
dürülebilirliklerine destek 
olacak insan kaynakları yö-
netim anlayışını oturtmak 
olduğunu biliyorlar.

Kurum içi farkındalık 
oluşturma hizmetiniz 
kapsamında neler 
yapıyorsunuz? Bunun 
kurumun itibarı ve 
çalışanların bağlılığına 
etkisi nasıl oluyor?
Öncelikle mevcut durumu 
daha doğru anlamak için 
projenin amacını ve hede-
fini yönetim takımındaki 
bireylerle birebir yaptığımız 
görüşmelerde ortaya koyu-
yor ve onların bakış açılarını 
anlıyoruz. Bu süreci takiben 
ortak akılı yaratmak ve or-
ganizasyon tarafından sa-

Organizasyonu oluşturan 
her bir birim ve her bir 

bireyin mevcut katkısını 
gelecek hedeflere yönelik 

değerlendirmek, mevcut 
katkılarının ve verimlerinin 
artmasına yönelik değişim 

ve gelişim süreçlerini 
yönetmek öncelikli 

yaklaşımımızdır; çünkü 
her zaman daha iyisini 
yapabilecek gücümüz, 
bilgimiz ve hevesimiz 

var.  Önemli olan bunu 
sağlayacak çalışma 

ortamını ve iklimi kurumun 
içinde oluşturmak ve 

sürdürmek. Bunun için 
sistem danışmanlığı 

hizmeti sunuyoruz.
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hiplenmeyi sağlamak için 
konuya bağlı olarak komi-
teler kuruyoruz. Aynı anda 
hedef kitlelerimizi belirleyip 
bölüm toplantıları, bölüm-
ler arası çalıştaylar yapıyor 
ve insan kaynakları ekip-
leri ile birlikte odak grup 
çalışmaları gerçekleştiri-
yoruz. İletişime çok önem 
veriyoruz. Ne yapmayı 
hedef ediyorsak ve hangi 
aksiyonlar alınacaksa ilgili 
kişiler önceden bilgilendi-
riyor, daha sonra yazılı bir 
şekilde belli bir formatta ve 
birbiriyle konuşan mesajlar 
eşliğinde çalışanlar ile pay-
laşıyoruz. Her çeşit iletişim 
kanalını kullanmaya özen 
gösteriyor ve kesinlikle 
üst yönetimin ağzından 
birtakım mesajların veril-
mesini veya duyuruların 
yapılmasını sağlıyoruz. Her 
zaman yönetim takımının 
sponsorluğuna ihtiyaç du-
yuyoruz. Hedef kitleye göre 
sponsor olacak yönetim 

takımı ayrışıyor. Özellikle 
şirket içi etkinlik zamanla-
rını, mavi yaka kadrolarının 
fazla olduğu şirketlerde 
özellikle dinlenme saatleri-
ni, öğle yemeklerini ve var-
diya değişim zamanlarını 
küçük sohbetler yapmak, 
mesajları farklı ortamlarda 
ve daha motive edici şekil-
de vermek için kullanıyo-
ruz.  Hem insanları dinliyor 
hem de çalışmanın kurum 
için faydasını, getireceği 
katma değeri çok daha 
samimi, gerçekçi ve net 
bir şekilde bu ortamlarda 
aktarabiliyoruz. Dolayısıy-
la çalışan “galiba şimdi iyi 
bir şeyler olmaya başladı, 
şirketim benim için gelişim 
ve değişim adımları atıyor” 
diye düşünmeye ve hatta 
bunu farklı ortamlarda dile 
getirerek kurumun elçiliğini 
yapmaya başlıyor.

Bugün şirketlerde 
iki-üç kuşak bir arada 

çalışıyor. Bunların şirket 
verimliliğine etkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Kurum kültüründen kül-
türüne farklılıklar elbette 
olacaktır. Ancak benim ge-
nel gözlemim ve özellikle 
son birkaç yıldır edindiğim 
deneyim bana benzerlikler 
olduğunu da gösterdi.  Şir-
ketin direkt yönetiminde 
bulunan baba, amca veya 
dayı kendinden sonra gele-
cek jenerasyonu, yanında, 
şirketin içinde ve her tara-
fında görmek istiyor. İyi bir 
eğitim alıp öğrendiklerini 
şirketin faydasına sunsun-
lar, şirketteki toplantılara 
katılarak iş hayatını duyup 
öğrensinler, hatta işbaşı 
eğitim alsınlar, mevcut pro-
fesyonellerin yanında iyice 
pişsinler istiyorlar. Alttan 
yetişerek gelmeleri sürdü-
rülebilir ve daha da gelişen 
bir işe sahip olmak için 
oldukça faydalı. Ancak iş 
tüm bu öğrenim ve gelişim 

süreç bittikten sonra icraat 
kısmına geldiğinde kolay 
kolay inisiyatif verememek, 
yetki ve sorumluluklarda 
kontrollü elden bırakama-
mak, net bir sorumluluk 
alanı tanımlayarak etkin 
rol vermek gibi konularda 
oldukça tutucu ve tedbirli 
davranmayı tercih ediyor-
lar.  Hem değişim ve geli-
şim şart diyorlar hem de 
“bu iş böyle olur” kadar net 
sınır çizdikleri için üçüncü 
kuşak için oyun alanı bırak-
mıyorlar. Dolayısıyla bunun 
şöyle bir negatif etkisi olu-
yor.  İyi okumuş, çift dilli, 
belli bir hayat görüşü ve 
vizyonu olan, farklılıklara 
ve yeni şeyler denemeye 
hevesli ve istekli kuşak bir 
zaman “cam tavan” send-
romu yaşamaya başlıyor. 
O zaman da gelecek or-
ganizasyonu yönetecek 
olan üçüncü kuşak, önceki 
kuşakların en güçlü kası 
olan girişimcilik ruhunu ye-
terince sahiplenemiyor ve 
taşıyamıyor. Modern çağın 
gerekleri olan yöneticilik 
yaklaşımlarını sergilemek-
te zorlanıyor ve mevcut 
profesyonel kadronun üze-
rinde yaratmaları gereken 
imajı oluşturamıyorlar.

X ve Y kuşağın çalıştıkları 
şirketten ve pozisyondan 
beklentilerinde, iş yapış 
biçimlerinde ne gibi 
farklılıklar oluyor?
Ben kuşak farklılıkları ko-
nusunda biraz daha farklı 
düşünüyorum. Benzer yaş 
dönemi içinde olanların 
benzer iş yapma şekil-
leri olabiliyor, iş disiplini, 

PORTRE
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sorumluluk alma ve so-
rumlu hissetme, etkileme 
ve ikna gibi boyutlarda ay-
rışabiliyorlar. Özellikle X ku-
şağı, bu konuda Y kuşağına 
kıyasla daha çerçevesi belli 
ve daha fazla çözüm ve 
sonuç odaklı olabiliyor. Bir 
X kuşağı çalışanı kendi etki 
ve kontrol alanı konusunda 
daha bilinçli ve farkındalığı 
daha yüksek olarak çalış-
mayı prensip haline getir-
miş olabiliyor, “neye mal 
olur?” sorusunu kendisine 
ve çevresine sormak ko-
nusunda daha öngörülü 
davranabiliyor. Kişiliğin de 
çok önemli olduğunu inanı-
yorum. Farklı şirketlerdeki 
kurumsal hayat deneyi-
mimde, bir X kuşağı olarak 
birçok Y kuşağı çalışma ar-
kadaşım oldu. Birçoğu ile 
benzer iş yapma anlayışına 
ve olayları ele alma şekline 
sahiptik. Şu anda da dene-
yimliyorum ve görüyorum 
ki bu iki kuşak arasındaki 
farklılıklar, 2000 yılı sonrası 
gelenlerin getireceği farkla-
ra bakıldığında o kadar da 
yok.

Z kuşağı iş dünyasını 
sizce nasıl etkileyecek?
Gerçek fark asıl bu kuşak 
ile geliyor, çünkü teknoloji 
ile doğdular ve teknolojinin 
gelişim hızı ile paralel bir 
gelişim hızları var. Farklı 
bir dil geliştiriyorlar sanal 
alemle birlikte, çok daha 
dünya insanı olmaya po-
tansiyelleri, eğilimleri ve 
hevesleri var. Dolayısıyla 
mevcut insan kaynakları 
politikaları ve hizmet alan-
larımla ilgili bahsettiğim 

uygulamaların birçoğu 
hem şekil hem de içerik de-
ğiştirecek. Çok daha esnek, 
çok daha değişken ve anlık 
sorgulamalara hızlı cevap 
verecek yaklaşımlar, yö-
netim anlayışlarına sahip 
olmamız gerekecek. VR, AI, 
gibi kavramları ve bu kav-
ramlarla gelen sanal alemi 
günümüzde konuşuyoruz 
ve bu kuşak bunların içinde 
dünyayı yorumladıkları için 
sonsuz bir “yapabilirlik”, tek 
bir hamle ile “oldurabilmek” 
ve olmuyorsa da fazla ça-
balamadan yenisini “oldur-
mak” gibi bir iş yapış anla-
yışı getirecekler.

İnsan Kaynakları alanında 
dış kaynak desteği 
almak şirketlere ne gibi 
avantajlar sağlıyor? 
Özellikle insan kaynak-
ları kapsamı içinde olan 
bordro, özlük ve idari iş-
ler gibi konular şirketlerin 

muhasebe veya mali işler 
gibi fonksiyonların altında 
yürütülüyor. Her ne kadar 
bunu doğru bulmasam 
da, yasal yükümlülükler 
ve mevzuatlar gereği bu 
süreçler her şirketin için-
de var ve olması gerektiği 
gibi yürütülüyor. Ancak 
şirketlerin sürdürebilirliğini 
sağlayacak, gelecek he-
deflerini hayata geçirecek, 
iş yapma şekli ve iş etiği 
ile çalışırken şirkete değer 
katacak insan kaynağını 
yetiştirmek, şirkete ka-
zandırmak ve elde tutmak 
bir uzmanlık işidir. Bu uz-
manlığın doğru bir şekilde 
sergilenmesi için şirketin 
bünyesinde o şirketin bü-
yüklüğüne göre oluşturu-
lacak bir insan kaynakları 
birimi yapılanması gerekir. 
Bu yapılanma gerçekleşti-
rilip, ilgili kişilerin kuruma 
adapte olup katkılarını so-
mut bir şekilde gösterene 
kadar dışarıdan uzmanlık 
desteği almak faydalı ola-
caktır. Hem şirketin insan 
kaynaklarının mesleki geli-
şimi hem de şirket üst yö-
netiminin kararlarını daha 
objektif bir şekilde verebil-
mesi için dış gözün varlığı 
oldukça faydalı olduğunu 
görüyorum.

Dijital dönüşümün 
gelişmesi sizin 
sektörünüzü, çözüm 
ve hizmetlerinizi nasıl 
etkiliyor? Bu konuda 
gelecekte ne gibi 
gelişmelerin olmasını 
bekliyorsunuz?
Bireysel temasın, yüz yüze 
iletişimin ve insanların bir-

birlerine dokunabilecekleri 
diyalogların önemine ve 
gerekliliğine fazlasıyla ina-
nan biriyim. Ancak şunu 
da kabul etmemiz gere-
kiyor hayatımızın içinde 
zaten “podcast”, “chatbot” 
gibi iletişim yolları girdi ve 
kurumlar içinde de olduk-
ça etkin kullanılıyor. İnsan 
kaynaklarının en fazla yo-
ğunlaştığı konulardan biri 
de kurum içi mesajların ve 
tüm uygulamaların tekno-
loji kullanılarak çalışanlara 
en hızlı ve etkin bir şekilde 
iletilmesi. Yüz tanıma sis-
temleri, parmak izi ile veri 
raporlaması gibi konular 
da günümüzde uygulanı-
yor ve daha da gelişecek; 
dolayısıyla oryantasyon, 
işe alım, performans ve 
eğitim gibi süreçler için 
kişiye özel uygulamaların 
daha da artacağını düşü-
nüyorum. Uzaktan veya 
sanal ortam içinde tüm bu 
süreçler yönetilecek. Ro-
botlar ve robotik sistemler 
ile insan faktörü yoğun bir 
şekilde iç içe çalışacak. Do-
layısıyla önümüzdeki 20 yıl 
içinde bizlerin uzmanlığı ve 
desteği, özellikle dönüşüm, 
tasarım ve adaptasyon 
üzerine olması gerekecek.

İş dünyasında başarının 
sırrı sizce nedir? 
Bugüne kadarki deneyi-
mim ve okuduklarım bana 
şunu gösterdi.  Sürdürü-
lebilir başarı için üç temel 
prensibe sahip olmak ge-
rekiyor:

Kendini iyi tanımak,
Her zaman hedefi ol-

mak ve odağını korumak,
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X kuşağı ve Y kuşağı 
arasındaki farklılıklar, 
2000 yılı sonrası gelenlerin 
getireceği farklara 
bakıldığında o kadar da 
yok. Gerçek fark asıl Z 
kuşağı ile geliyor, çünkü 
teknoloji ile doğdular ve 
teknolojinin gelişim hızı 
ile paralel bir gelişim 
hızları var. Farklı bir 
dil geliştiriyorlar sanal 
alemle birlikte, çok daha 
dünya insanı olmaya 
potansiyelleri, eğilimleri 
ve hevesleri var. Çok daha 
esnek, çok daha değişken 
ve anlık sorgulamalara 
hızlı cevap verecek 
yaklaşımlar, yönetim 
anlayışlarına sahip 
olmamız gerekecek.
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Değişimler karşısında 
hedeflerini yeniden tanımla-
yabilme esnekliğini ve cesa-
retini göstermek.

Kariyer yolculuğunda, 
yolun başındaki kişilere 
önerirsiniz? Kişisel 
gelişimleri ve kariyerleri 
için neler yapmalılar?
Kişinin kendini iyi tanıma-
sı çok önemli. Kendisine 
açık, samimi ve gerçekçi 
davranması; güçlü yönleri, 
motivasyonu ve becerileri 
hakkında da net ve güvenilir 
bilgiye sahip olmasını sağ-
lar. Dolayısıyla gerçekçi he-
defler koymak daha müm-
kün olur. Bol bol araştırmak, 
okumak iş dünyasına yöne-
lik farkındalığı arttırır. Farklı 
sektörlerde, farklı rollerde 
çalışan kişilerle sohbet et-
mek, yaptıkları işlerin doğa-
sını sorgulamak ve kendi-
sinin hedefleri ile ne kadar 
uyumlu olduğunu keşfet-
mek çok faydalı olacaktır. 
Yaptığı işi sahiplenerek ça-
lışmaya, içinde bulunduğu 
ortama değer katmaya ve 
bunları yaparken kendisini 
bilgi, beceri ama en önemli-
si insani değerler açısından 
geliştirmeye odaklanmak 

benim için en öncelikli ko-
nulardır. Eğitimler alınır, iş 
bilgisi zaman içinde öğreni-
lir; ama kişisel farkındalık ve 
iş yapma şeklindeki gelişim 
kişinin iradeli bir çabasını 
gerektirir.

Sizin kariyerinizde 
zorlandığınız dönemler 
oldu mu? Bunların 
üstesinden nasıl geldiniz?
Tabi ki oldu.  Özellikle yö-
neticiliğimin ilk yıllarında 
önce kendimi yönetmekte 
ve ifade etmekte sonrasın-
da ekibimdeki kişilerle ortak 
dili yakalamakta zorlandım. 
Zaman zaman duygusal 
çıkışlarım oldu, bazen ar-
kadaşlarımın anlık ihtiyaç 
ve motivasyonlarını anla-
makta geciktim. Beni doğ-
ru yönlendiren ve kendimi 
bulmama fırsat veren iyi bir 
yöneticimin olması benim 
avantajımdı. Bu konu üzeri-
ne koçluklar alarak, özeleşti-
rimi yapmaya gayret ederek 
ve bol bol geribildirim alma-
ya çalışarak üstesinden gel-

meye çalıştım.

Kişisel ilgi alanlarınızdan, 
boş zamanlarınızı nasıl 
değerlendirdiğinizden, 
gelecekle ilgili 
planlarınızdan da biraz 
bahseder misiniz?
İşimin dışında kendime 
ayırdığım zamanın kısıtlı 
olduğunu söylemem lazım. 
Oğlum, ailemle ve dostlar-
la birlikte vakit geçirmeye 
özen gösteriyorum. Kişisel 
gelişim konularına yöne-
lik gelişim ortamlarını de-
ğerlendirmek için fırsatları 
kullanmaya çalışıyorum. 
Özellikle meslektaşlarımla 
birlikte organizasyonel ge-
lişim üzerinde çalışılan ve 
kurulan IODA derneği içinde 
görev alıyorum. Onun dışın-
da geleceğe dair en büyük 
hedeflerimden biri gençlere 
yönelik farkındalık çalışma-
larının içinde bulunmak, ge-
rekli ortamları ve ilişki ağını 
hem yurt içinde hem de yurt 
dışında yaratmak ve global 
platformlarda ses getirmek.

Şirketlerin 
sürdürebilirliğini 
sağlayacak, gelecek 
hedeflerini hayata 
geçirecek, iş yapma 
şekli ve iş etiği ile 
çalışırken şirkete değer 
katacak insan kaynağını 
yetiştirmek, şirkete 
kazandırmak ve elde 
tutmak bir uzmanlık işidir. 
Bu uzmanlığın doğru 
bir şekilde sergilenmesi 
için şirketin bünyesinde 
o şirketin büyüklüğüne 
göre oluşturulacak bir 
insan kaynakları birimi 
yapılanması gerekir. Bu 
yapılanma gerçekleştirilip, 
ilgili kişilerin kuruma 
adapte olup katkılarını 
somut bir şekilde 
gösterene kadar dışarıdan 
uzmanlık desteği almak 
faydalı olacaktır.

PORTRE
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ürkiye’nin lider bilgi ve iletişim 
teknolojileri şirketlerinden Türk 
Telekom, Türkiye’den yenilikçi 

ve genç dünya markaları çıkmasına 
katkıda bulunmak amacıyla girişim-
cileri desteklemeye devam ediyor. 
Şirket, Tahtakale’de bulunan santral 
binasını girişimcilerin ücretsiz olarak 
yararlanabileceği bir topluluk merkezi 
haline getirdi. Türk Telekom’un, giri-
şimcilik ruhunu çok önemsediğini ve 
inovasyonu tüm işlerinin merkezine 
koyduğunu ifade eden Türk Telekom 
Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Ge-
nel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, 
“Özellikle telekomünikasyon gibi yeni 
fikirlerin ışığında gelişen ve dönüşen 
bir sektörde tüketiciye fayda sağlayan 
fikir ve teknolojileri hayata geçiren gi-
rişimler sektöre önemli ölçüde katkı 
sağlıyor. Bu katkıyı arttırmak için giri-
şimcilerin sektör oyuncularıyla olduğu 
kadar kendi aralarında kurdukları kar-
şılıklı etkileşimde büyük önem taşıyor. 
Bu amaçla geçmişte telekomünikas-

yon santrali olarak kullanılan Tahta-
kale’deki binamızı topluma faydalı 
olacak şekilde yeni teknolojilerin ge-
liştirileceği, girişimcilerin kullanımına 
açık bir topluluk merkezi olarak yeni-
den tasarladık” diyor.

Geleceğe Yön Verenlerin Buluşma 
Noktası
Günümüzde girişimcilere destek ve-
ren pek çok kuluçka merkezinin bu-
lunduğunu ifade eden Er, SANTRAL’i 
ekosistemdeki tüm girişimcilerin bir 
araya gelerek bir topluluk oluşturabile-
ceği bir üst platform olarak konumla-
dıklarını belirterek, sözlerini şöyle sür-
dürüyor: “Türk Telekom’un en eski üç 
santral merkezinden biri olarak 1913 
yılında kurulan ve yıllarca insanları bir-
birine bağlayarak bilgi akışına aracılık 
eden tarihi santral, asli görevini sem-
bolik de olsa sürdürsün ve girişimcileri 
birbirine ve dünyaya bağlasın istedik. 
Bir dönemin son teknolojisine ev sa-
hipliği yapan mekân, artık yeni tekno-

lojiler üreterek geleceğe yön verenle-
rin buluşma noktası olacak.”

Aynı Anda 250 Kişinin 
Çalışabileceği Ortak Alanlar
Er, kurdukları merkezin, başvurula-
rı almaya ve değerlendirmeye baş-
ladığı bilgisini veriyor. Girişimcilere 
tamamıyla ücretsiz olarak kapsamlı 
bir hizmet sunduklarını kaydeden Er, 
sözlerini şöyle sonlandırıyor: “SANT-
RAL’de girişimcilere ilham verici bir 
çalışma ortamı ve topluluk faaliyetleri 
için benzersiz bir etkinlik alanı sağlı-
yoruz. Toplam üç kat üzerine kurulu 2 
bin metrekare alanda hizmet verecek 
olan merkezimiz, topluluk buluşmala-
rının düzenleneceği etkinlik alanı, aynı 
anda 250 kişinin çalışabileceği ortak 
çalışma, toplantı ve dinlenme alanları 
ile 360 derece İstanbul manzaralı te-
rastan oluşuyor. Girişimcilerimiz, bina 
içinde Türk Telekom’un gigabit hızın-
da internet bağlantısından da ücretsiz 
olarak yararlanabiliyor.”

Türk Telekom, Türkiye’nin geleceğine yön verecek başarılı girişimcileri ve 
girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla Türkiye’nin ‘ilk’ ücretsiz 

topluluk merkezini Tahtakale’deki santral binasında hizmete açtı. 

GİRİŞİMCİLİĞİN KALBİ
‘SANTRAL’DE ATACAK

T
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ılın ilk yedi ayında ihracatını geç-
tiğimiz yılın aynı dönemine göre 
yüzde 21,2 arttıran makine sek-

törü, toplam ihracatını 9 milyar 800 
milyon dolara taşıdı. Gelişmiş ülkele-
rin tamamında pazar payını arttırma-
yı başaran sektörün en fazla ihracat 
gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD 
ve İngiltere oldu. Korumacı politikalar-
la ithalatı kontrol altına almaya çalışan 
ABD’de büyük ilgi gören Türk makine-
leri, ABD’ye yaptığı ihracatı yüzde 28,7 
arttırmayı başardı. MAİB Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, makine sektörünün her 
ay 100 milyon dolar ihracat gerçekleş-
tirdiği ABD pazarında pazar payını art-
tırmaya devam edeceğini ifade ediyor. 

Stratejik Sektörlere Yeni Fırsatlar 
Sağlıyor
ABD’de kapsamı genişleyen korumacı 
politikaların, bu ülkede iş yapmak is-
teyen tüm sektörleri doğrudan etkile-
diğini dile getiren Karavelioğlu, ancak 
sanayi üretiminin yıllık yüzde 6 artış 

gerçekleştirdiği ülkenin, makine gibi 
stratejik sektörlere de ticari anlamda 
yeni fırsatlar sağladığını belirtiyor. Ka-
ravelioğlu, “Türk makinelerinin artan 
kalitesiyle ABD pazarında önemli bir 
alıcısı var. Bu dönemde ABD’ye yaptı-
ğımız türbin, turbojet, turbopropeller ve 
hidrolik silindir ihracatı bir buçuk katı-
na; motorlar, aksam ve parçaları ihra-
catı iki katına çıktı” diyor.

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 
Yüzde 70’e Yükseldi
Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 
Geçici Dış Ticaret Verilerine de değinen 
Karavelioğlu, Temmuz ayında Türkiye 
ekonomisinde ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranının yüzde 70’e yükselmesinin 
çok olumlu bir veri olduğunu aktarıyor. 
Karavelioğlu, sözlerini şöyle tamam-
lıyor: “Dış ticaret açığında önemli bir 
düşüş sağlayan bu tabloyu geliştir-
memiz gerekiyor. TÜİK verilerine göre 
Temmuz ayında en çok ihracatı yapı-
lan ürün grubu, otomotiv ve aksam-

larından sonra makine ve aksamları; 
fakat makine ve aksamları, petrol ve 
ürünlerinden sonra en çok ithal ettiği-
miz ikinci ürün grubu aynı zamanda. 
Sattığımız kaliteli ürünlerin muadillerini 
ithal etmek doğru bir yaklaşım değil. 
ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği malı, 
sanayicimiz yurt dışında aramasın. 
Türkiye’nin yerli makine kullanması, 
daha fazla üretip daha fazla ihraç ede-
rek büyümesi gerekiyor.”

MAKİNE SEKTÖRÜ
ABD PAZARINDA 
HEDEF BÜYÜTTÜ

Makine İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamaya göre yılın ilk yedi ayında makine sektörünün 
toplam ihracatı 9 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Makinecilerin yılın ilk yedi ayında 

ABD’ye yaptığı toplam ihracat ise 700 milyon dolar oldu.

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu

Y
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Türkiye’de franchising sektörü hızla büyümeye devam ediyor. Franchising, ken-
di işini kurmak isteyen girişimcilere önemli fırsatlar sunarken, markalara büyü-
melerini ve geniş kitlelere ulaşarak bilinirliklerini arttırmalarını sağlıyor. Markalar, 
franchising ile hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümeyi hedefliyorlar. 2018 
sonunda 50 milyar dolara ulaşması beklenen franchising sektörünün, 2023 yılı 

itibariyle 100 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor.

MARKALAR FRANCHISING İLE
HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
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onsept fuarcılığın öncülerinden 
olan ve bugüne dek birbirinden 
farklı fuarları gerçekleştiren 

Medyafors Fuarcılık, uzun vadeli ve 
sürdürülebilir projelere imza atıyor. 
Şirketin projeleri arasında Bayim 
Olur musun Franchising ve Markalı 
Bayilik Fuarı da yer alıyor. Medyafors 
Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başka-
nı Özhan Erem, “Medyafors Fuarcılık 
Organizasyonu, UFRAD iş birliği ve 
Coldwell Banker Türkiye ana spon-
sorluğunda gerçekleştirilecek 16. Ba-
yim Olur musun Franchising ve Mar-
kalı Bayilik Fuarı, bu yıl 11-14 Ekim 
tarihleri arasında CNR Fuar Merke-
zi’nde gerçekleşecek. Fuar kapsa-
mında franchise ve bayilik ile büyü-
mek isteyen, yeni iş ortakları arayan 
yerli ve yabancı markaları girişimci 
ve yatırımcılarla bir araya getiriyoruz. 
2018 bizim için yurt içinde olduğu 
kadar yurt dışı çalışmalarımıza da 
ağırlık vereceğimiz bir yıl olacak. Yerli 
ve yabancı pek çok markayı girişim-
ci adaylarıyla buluşturmaya devam 
edeceğiz” diyor.

Markaların Uluslararası Arenada 
Yer Almasını Sağlıyor
Erem, Bayim Olur musun Franchi-
sing Fuar’ının metrekare büyüklüğü, 

katılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısı ile 
dünya franchise fuarları arasında ar-
tık önemli bir noktada yer aldığını dile 
getiriyor. Erem, sözlerini şöyle sürdü-
rüyor: “Franchising, 50 milyar dolarlık 
pazar. Veri tabanımızda kayıtlı 30 bin 
yatırımcı, 45 ülke, 74 farklı sektör yer 
alıyor. Fuar, her geçen yıl büyüyerek, 
tüm dünyadan gelen katılımcı ve zi-
yaretçisiyle Türkiye’de var olan mar-
kalarının uluslararası arenada boy 
gösterebilmesine olanak sağlıyor. 
Bu yıl hedefimiz dört gün sürecek 
organizasyonda daha büyük metre-
karede daha fazla katılımcı ile; mar-
ka üst düzey yöneticileri, iş kurmak, 
işini büyütmek isteyen girişimci ve 
yatırımcılardan oluşan 40 bine yakın 
ziyaretçiyi ve yine yüzlerce markayı 
ağırlamak.”

100 Milyar Dolarlık Hacme 

Ulaşması Bekleniyor
Türkiye franchise pazarının olduk-
ça dinamik ve büyüyen bir pazar 
olduğunu belirten Erem, Türkiye’de 
yatırım planları olan marka sayısının 
giderek arttığını aktarıyor. “Türkiye 
piyasasında franchise sektöründe 
genişleyen Türk markalarının planla-
rında Türkiye geneline yayılmak ol-
duğu gibi, birçoğu da dünya üzerinde 
yayılmak istiyor. Özellikle de Ortado-
ğulu ve Avrupalı yatırımcıların Türk 
markalarına yakın ilgisi her geçen 
yıl daha da artıyor.  2018 sonunda 
50 milyar dolara ulaşması beklenen 
franchise sektörü hali hazırda 3 bin 
zincir işletmenin sahip olduğu 60 bin 
şube sayısı ile büyümeyi sürdürüyor” 
diyen Erem, 2023 yılı itibariyle sektö-
rün büyüklüğünün 100 milyar dolar-
lık hacme ulaşmasının beklendiğini 
sözlerine ekliyor.

Yerli ve yabancı markaları 
girişimci ve yatırımcılarla 
buluşturan Medyafors 
Fuarcılık, bu yıl yurt içinde 
olduğu kadar yurt dışı 
çalışmalarına da ağırlık 
veriyor.

MEDYAFORS FUARCILIK,
YURT DIŞI ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERECEK

FRANCHISING

K

Medyafors Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem
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eçkin hiz-
met anlayı-
şıyla lezzet 

geleneğini, 1998 yılında 
İzmir’in Pasaport semtinde 
ilk restoranı ile yaşatmaya 
başlayan Pasaport Pizza,  
yüzde 100 yerli sermaye ile 
bugün Edirne’den Şırnak’a, 
Artvin’den Muğla’ya, Trab-
zon’dan Antalya’ ya kadar 
Türkiye’nin 42 ilinde, 107 
bayisiyle yılda 7 milyon in-
sana lezzetini ulaştırıyor. 
Bugün il bazında penetras-
yon oranı en yüksek mar-
kalardan biri olduklarını 
söyleyen Pasaport Pizza 
Genel Müdürü Mükremin 
Özdemir, pizza sektörün-

de yaygın olarak kullanılan 
donuk hamur sistemini bo-
zarak özel tekniklerle her 
gün taze hamur ile üretilen 
pizzaları ve zengin menüle-
riyle tüketicilerin beğenisini 
kazanıp, fark yarattıklarını 
belirtiyor. Özdemir, “2018 
yılına,  20’nci yılımıza 20 
yeni bayi sloganıyla girdik. 
Eylül ayı itibariyle ilk 9 ayda 
18 bayimiz açılmış oluyor.  
Ayrıca yaptığımız ve imza 
aşamasında olduğumuz 
yeni bayilik görüşmeleri 
var. Bu yılı hedefimizin üs-
tünde tamamlayacağız. 

Bunun yanı sıra 81 ilde de 
şubeye sahip olarak, tüm 
Türkiye’de üretim yapan bir 
pizza zinciri olmayı planlı-
yoruz” diyor. Yurt dışı için 
franchise/master franchi-
se görüşmelerinin sürdü-
ğünü ifade eden Özdemir; 
özellikle Irak, İran, İsveç ve 
Kanada için önemli temas-
larının olduğunu dile getiri-
yor.

Kazandır-Kazan 
Prensibiyle Büyüyor
Mükremin Özdemir, bayi-
lerinin kazancı olan ciro 
üzerinden herhangi bir pay 
almadıkları için bayileri-
nin çok daha avantajlı bir 
konumda bulunduklarını 
söylüyor. Ulusal pizza fir-
malarında ise ciro üzerin-
den alınan payın yüzde 5 ile 
yüzde 12 arasında değişe-
bildiğini aktaran Özdemir, 
sözlerini şöyle sürdürüyor: 
“Dünya devleriyle rekabet 
ederken, onlar gibi değil, 
onlardan farklı olarak ba-
şarılı olacağımızı biliyoruz. 
Dünya genelinde kabul edi-
len kazan-kazan kuralından 
uzaklaşarak, kazandır-ka-
zan prensibiyle başarıya 
ulaşmaya başladık. Bizim 
en büyük iddialarımızdan 

birisi de sistem için-
de en mutlu bayiler 
yaratarak başarıya 

ulaşmak. Bayilerimiz mar-
kamızın gücüne inanırlarsa 
başarı geliyor.”

Doğru Yatırımcı İle Doğru 
Lokasyon
Mükremin Özdemir, fran-
chise sisteminde, ilk şart-
larının doğru yatırımcı ile 
doğru bir lokasyonda yer 
almak olduğunu vurgulu-
yor. “Franchising verirken 
çok uzun görüşmelerle 
girişimcinin bu iş için doğ-
ru seçim olup olmadığını 
değerlendiriyoruz. Kişi ve 
lokasyon doğru ise bu böl-
gede bulduğu dükkân veya 
dükkânlar ile ilgili değerlen-
dirmeler yapıyoruz” diyen 
Özdemir, fizibilite çalışma-
ları sonucunda bayi adayı-
na öncelikle bir maliyetle-
me yaptıklarını açıklıyor ve 
ekliyor: “Günümüz itibariyle 
alışveriş merkezi ve cad-
delerde farklı bir maliyet 
oluşmakta olup, yatırım 
miktarı 250 bin TL ile 400 
bin TL arasında değişiyor. 
Bu maliyetler; bulunan dük-
kanın metrekaresi, inşaat 
maliyet ihtiyacı, depo ihti-
yaç maliyeti, kış bahçesi 
ihtiyacı, motor sayısı gibi 
durumlara göre değişiklik 
gösteriyor.”

PASAPORT PİZZA FRANCHISING İLE
YURT DIŞINDA DA BÜYÜYECEK

Lezzetlerini bugün Türkiye’nin 42 ilinde, 107 bayisiyle
yılda 7 milyon insana ulaştıran Pasaport Pizza, 
franchising ile büyümeye devam ediyor. Marka,
lezzetlerini yurt dışına da ulaştırmayı planlıyor.  S

FRANCHISING

Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir
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ugün yurt içinde ve yurt dışında 100’ün üzerinde 
şubeyle hizmet veren Simitçi Dünyası, yakın zaman 
önce hizmete açtığı 10 bin metrekarelik yeni üretim 

tesisinde faaliyetlerini sürdürüyor. Franchising ile büyüme-
sini sürdüren marka,  yılsonuna kadar 150 şubeye ulaşma-
yı planlıyor. Franchising ile büyüyebilmek için sürdürülebilir 
ve uygulanabilir bir marka olmak gerektiğini dilde getiren 
Simitçi Dünyası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü 
Levent Yıldırım, “Bugün Ankara’daki fabrikamızda üretilen 
ürünleri Hollanda, Almanya, Umman gibi birbirinden olduk-
ça farklı yerlerdeki müşterilerle buluşturabiliyoruz. Bunu 
yaparken hem geleneksel hem de yenilikçiliğimizi devam 
ettirebiliyoruz. Kurduğumuz sistem ile ailemizi her geçen 
gün açtığımız şubelerle beraber büyütüyoruz” diyor. 

Üç Farklı Konsept Sunuyor
Yıldırım, Simitçi Dünyası’nın franchise şartları ve konsept-
leriyle ilgili bilgiler paylaşıyor. Franchising için üç farklı kon-
septlerinin bulunduğunu belirten Yıldırım, bu konseptleri 
mutfak konsepti, fırın konsepti ve kampüs konsepti olarak 
sıralıyor. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Mutfak kon-
septi kapsamında, 150 metrekarenin üzerindeki mağaza-
larda uyguladığımız şubemizde, fırın ürünlerimizle beraber 
dünya ve geleneksel Türk mutfağı lezzetlerini sunuyoruz. 

Fırın konseptini, 150 metrekarenin 
altındaki mağazalarda veya ürün 
gamımızın uygunluğu sebebiyle ça-
lıştığımız şubelerde uyguluyoruz. 
Kampüs konsepti ise devlet ve özel 
üniversitelerde oldukça ilgi gördüğü-
müz,  hem öğrenci hem de akademik 
personele yönelik hazırladığımız kon-
septimizdir.” 

Yenilikçi Girişimcilere Öncelik Veriyor
Yıldırım, girişimci olmaya karar veren kişinin, markayla 
bağlantıya geçtikten sonra karar verdiği yerin uygunluğu 
için Franchise departmanı tarafından fizibilite raporunun 
hazırlandığı bilgisini aktarıyor. Yıldırım, sözlerini şöyle 
sürdürüyor: “Uygun görüldüğü takdirde, konseptlerimiz-
den uygun olan alternatifin üzerine çalışmaya başlanıyor. 
Proje hazırlanması, franchise bedeli, yatırım maliyetleri 
gibi konular karşılıklı program dâhilinde tüm detaylarıyla 
görüşülüyor. İşine saygı duyan, markamızı ve tabelamızı 
severek temsil edecek, yenilikçi ve para kazanmak iste-
yen girişimcilerin ailemiz içinde yer almasını önemsiyo-
ruz.”

Franchising Alacak Girişimcilere Öneriler
Girişimcilere önerilerde bulunan Yıldırım, dâhil olma-
yı planladıkları markanın sektördeki yerinin ve markaya 
duyulan sevginin önemli ayrıntılar olduğunu vurguluyor. 
Yıldırım, “Franchisorun verdiği hizmetin altyapısını iyi an-
lamalılar. Merkezden alacakları hizmetin detaylarını iyice 
sormalılar. Markanın bir üretim tesisi var mı, ürünleri ken-
disi mi üretiyor? Dışarıdan mı tedarik ediliyor? Bu konula-
rın cevapları ışığında seçimlerini daha sağlıklı yapabilir-
ler” diyerek sözlerini noktalıyor.

B

SİMİTÇİ DÜNYASI, 150 ŞUBEYE 
ULAŞMAYI HEDEFLİYOR 
Franchising ile büyümesini sürdüren Simitçi Dünyası,
bugün Türkiye’de ve dünya genelinde 100’ün üzerinde 
şubeyle hizmet veriyor. Marka, yılsonuna kadar
150 şubeye ulaşmayı planlıyor.

FRANCHISING

TÜRK LİRASI İLE İŞ KURMA
FIRSATI!

Türkiye'nin İlk Çocuk Hareket Üssü Muzipo Kids'e değişmeyen 2018 
fiyatları ile sahip olun.

Nihan ARIKAN
Muzipo Kids Mersin Yenişehir Merkezi
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BD merkezli RE/MAX, bugün 
dünyanın en çok gayrimenkul 
satışı gerçekleştiren kurumların-

dan biri. 1997 yılında faaliyete geçen 
RE/MAX Türkiye, ülke genelindeki ofis-
leri ile profesyonel gayrimenkul pazar-
lama ve danışmanlık hizmetleri veriyor. 
Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere 
önemli fırsatlar sunan RE/MAX Türki-
ye, bugün 43 ilde 280’den fazla fran-
chise şube ile faaliyet gösteriyor. RE/
MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat 
Goldştayn, “RE/MAX, Türkiye’de em-
lak/gayrimenkul danışmanlığı alanında 
açık ara farkla en çok bilinen marka. 
Markamız tüm dünyada 1 milyonun 
üzerinde aylık işlem yapıyor. Amerika 

ve Kanada’da yüzde 30’dan fazla pazar 
payı var. Girişimciler, markamızın sağ-
ladığı know-how’dan ve düzenli eğitim 
olanaklarından direkt fayda sağlayarak, 
gelirlerini olabilecek en yüksek düzeye 
çıkarabiliyorlar. RE/MAX sistemi içeri-
sinde 26 bin 500’den fazla portföy ile 
paylaşımlı olarak bayilerimiz fayda sağ-
lıyor. Bu sisteme hazır olarak ekipleriy-
le birlikte başlıyorlar ve bu işe girerken 
stok ve personel maliyetleri bulunmu-
yor” diyor. Goldştayn, 2018 yılının sonu-
na dek, ofislerinin olmadığı her yerde, 
özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu’da 
ve İstanbul Avrupa Yakası’nda 40’tan 
fazla yeni franchise ofis açmayı planla-
dıklarını belirtiyor.

RE/MAX TÜRKİYE, FARKLI LOKASYONLARDA
YENİ OFİSLER AÇACAK

D

A

oğtaş Exclusive mağaza konsep-
tiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 
200 noktada faaliyet gösteren 

Doğtaş, franchising ile büyümeye devam 
ediyor. Doğtaş Genel Müdürü İlhan Tunç-
man, “Yurt dışında Irak, Azerbaycan, Ka-
zakistan, İran, Cezayir, Libya, Kırgızistan, 
Angola, Bosna Hersek, İngiltere, İsviçre, 
Hollanda, Almanya, Lübnan, Avusturya, 

Gürcistan, Hırvatistan, Kenya, Makedon-
ya, Kosova gibi ülkeler başta olmak üze-
re 43 mağazamız var. Hem bulunduğu-
muz pazarlarda yaygınlaşmayı hem de 
potansiyelin yüksek olduğu bölgelere gir-
meyi hedefliyoruz” diyor. Marka, 2018 yılı 
sonuna kadar yurt içinde 39, yurt dışında 
18 olmak üzere toplam 57 yeni mağaza 
açmış olmayı hedefliyor. Mono store ma-

ğazalarla da bayileşmeye başladıklarını 
dile getiren Tunçman, yılsonuna kadar 
21 mono store mağaza açmayı hedef-
lediklerini ve yurt dışındaki satış ağını da 
genişletmiş olacaklarını aktarıyor. Yakın 
zaman önce yeni markası Lova Sleep’i 
beğeniye sunan Doğtaş, önümüzdeki sü-
reçte Lova Sleep mağazaları da açmayı 
planlıyor.

DOĞTAŞ, 
MONO STORE 
MAĞAZALARLA 
BAYİLEŞMESİNİ 
SÜRDÜRÜYOR

FRANCHISING

RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü
Murat Goldştayn

Doğtaş Genel Müdürü İlhan Tunçman
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ugün Türkiye gene-
linde 180’in üzerinde 
şubeyle ve Azerbay-

can’da üç mağazayla hiz-
met veren Özsüt, franchise 
sistemiyle büyümesini sür-

dürüyor. Franchise ile büyü-
me yöntemini Türkiye’de en 
iyi uygulayan markalardan 
biri olarak yatırımlara de-
vam ettiklerini ifade eden 
Özsüt Genel Müdürü Güçlü 

Şeneler, “Özsüt olarak, ürün 
gamımızda ve konseptimiz-
de yaptığımız yeniliklerle 
günümüz dünyasının bek-
lentilerini en iyi şekilde kar-
şılamayı hedefliyoruz. Bu 
düşüncelerimizi paylaşan, 
kurum kültürümüzü benim-
seyen yeni franchise’larımız-
la yurt içinde ve yurt dışında 
şube sayımızı arttırıyoruz. 
Franchise bedelimiz 70 bin 
dolar + KDV. Geri dönüş 
süremiz yerine ve yatırıma 
göre değişmekte olup orta-
lama iki ila dört yıldır” diyor. 
2018 için yurt içi hedeflerini 
yüzde 30 büyüme ve 200’ü 
aşkın mağazaya ulaşmak 
olarak belirlediklerini dile 

getiren Şeneler; öncelikleri-
nin İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa, Kocaeli’de mağaza 
sayısını arttırmak ve henüz 
şubelerinin bulunmadığı il-
lerde yer almak olduğunu 
aktarıyor. Şeneler, sözlerini 
şöyle noktalıyor: “Yurt dışı 
için de fizibilite çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Yurt 
dışından çok ciddi talepler 
almakla birlikte, doğru part-
ner bulmadan geniş çaplı 
bir operasyona girmeyi ter-
cih etmiyoruz. İçimize sinen 
bir ortak bulduğumuzda 
Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Orta Doğu’daki ülkelere de 
Özsüt markasıyla ulaşmak 
istiyoruz.”

ÖZSÜT, ŞUBE SAYISINI
200’ÜN ÜZERİNE ÇIKARMAYI AMAÇLIYOR

FRANCHISING

B

F

TAVUK DÜNYASI
35 YENİ RESTORAN 
AÇACAK

ranchising ile büyüme-
sini sürdüren Tavuk 
Dünyası, bugün 41 

şehirde 165 lezzet noktasın-
da faaliyet gösteriyor. Hızlı 
ancak sağlam ve kontrollü 
şekilde büyüyen bir marka 
olduklarını dile getiren Ta-
vuk Dünyası CEO’su Volkan 
Mumcu, “Franchising mode-
li ile bayilerimiz tarafından 
yönetilen restoranlarımızın 
toplam ciromuza olan katkısı 
2016 yılı sonu itibarıyla yüz-

de 87 olurken; 2017’ yılında 
ise bu katkı yüzde 85 olarak 
gerçekleşti. 2018 yılında ön-
celikli hedefimiz franchise 
yapımızı daha da büyüterek, 
Türkiye’nin farklı bölgele-
rinde daha fazla potansiyel 
yatırımcıya ulaşmak. Bu yılın 
sonuna kadar toplamda 35 
yeni restoran açmış olmayı 
hedefliyoruz. Yurt içi operas-
yonumuza ek olarak, yurt dı-
şında Rusya bölgesinde var 
olan restoranlarımızın sayı-

sını arttırmak üzere çalışma-
larımızı sürdürüyoruz” diyor. 
Alışveriş merkezlerinde 100 
ila 250 metrekare, cadde 
restoranlarında ise 250 met-
rekare ve üzeri mekânları 
tercih ettiklerini ifade eden 
Mumcu; ziyaretçi sayısı yük-

sek prestijli alışveriş merkez-
lerini, cadde restoranlarında 
ise iş yerleri ve alışveriş mer-
kezlerinin yakın olduğu öğle 
ve akşam saatlerinde hare-
ketliliği olan merkezi bölge-
lerdeki caddeleri hedefledik-
lerini sözlerine ekliyor.

Özsüt Genel Müdürü Güçlü Şeneler

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu
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asarım yolculuğuna, ofisler, yeni nesil çalışma alan-
ları ve mekânların değişen ihtiyaçlarına çözümler 
sunmak amacıyla 1999 yılında Rize’de başlayan Zi-

vella, bugün Rize’nin yanı sıra yurt içinde Ankara, Antalya, 
İstanbul ve yurt dışında Azerbaycan, Belçika, Hollanda 
ve Lüksemburg’da bulunan mağazalarıyla hizmetlerini 
sürdürüyor. Danimarka’dan Nijerya’ya kadar 26 ülkeye ih-
racat yaptıklarını dile getiren Zivella Yönetim Kurulu Baş-
kanı Abdurrahman Uzun; ihracat yaptıkları ülke sayısını 
arttırmayı, 2020 yılına kadar ürün gamlarını genişleterek, 
yurt içi ve yurt dışında mağazalar açıp cirolarını yüzde 50 
arttırmayı ve ihracatlarının toplam cirodakini payını yüz-
de 40’a çıkarmayı hedeflediklerini açıklıyor. 

Bekleme Alanlarına Yönelik Otuzdan Fazla Ürün
Markanın ürünlerinin tasarımları Alp Nuhoğlu, Burak 
Koçak, Burak Yeşilyurt, Oğuzhan Abdik, SetsuIto ve Shi-
nobuIto tarafından yapılırken, ürün gruplarında yönetici 
ofislerinden ortak çalışma alanlarına, bekleme alanların-
dan toplantı salonlarına kadar her mekâna çözüm olacak 
tasarımlar yer alıyor. Yarattıkları her üründe estetik, kalite 
ve özgün tasarım anlayışını bir üst seviyeye taşımak ve 
var oldukları her alanda mükemmelliği yakalamak için 
çalıştıklarını ifade eden Uzun, “Yalınlıktan ödün vermiyor; 
insan odaklı tasarımlara imza atıyoruz. Ayrıca, yeni kolek-
siyonumuzda mekânlarda ortak kullanıma açık alanların 
ihtiyacı olan bekleme ürünlerine de önem vererek, bek-
leme alanlarına yönelik otuzdan fazla ürüne imza attık” 
diyor.

Beklenti ve İhtiyaca Özel Çözümler
Çalışanların beklentilerinin trendlerle uyumlu olduğunu 
belirten Uzun, işverenlerin hem trendleri takip ettikleri-
ni hem de iletişim, odaklanma ve verimlilik konularında 
beklenti içinde olduklarını dile getiriyor.  76 parçadan 
oluşan yeni koleksiyonlarında, ofis ve yaşam alanlarını 
iletişimi kolaylaştıran mekânlara dönüştürdüklerini söy-
leyen Uzun, koleksiyonlarında yalınlıktan ilham adlılarını, 
mekanları iletişimi kolaylaştıran tasarımlarıyla verimli 
hale getirdiklerini aktarıyor. Her kurumun, ofisin ya da 
mekânın farklı dinamikleri, çalışanlarının da farklı bek-
lentileri olduğunu ifade eden Uzun, “Zivella olarak, önce 
belirttiğimiz ortamlarda mekânların dinamiklerini tespit 
ediyor, çalışanların ihtiyaçlarını, beklentilerini anlıyor ve 
onlara özel çözümler geliştiriyoruz. Eğer beklenti daha 
izole ortamlarsa ona göre tasarımlar çalışıyoruz. İletişi-
me açık bir ortam isteniyorsa, çözümlerimizi bu yönde 
geliştiriyoruz. Bu da doğal olarak çalışan memnuniyetini 
destekliyor” diyerek sözlerine son veriyor. 

İşverenlerin ve çalışanların beklentilerine 
uygun çözümler sunan Zivella, bugün 26 
ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şirket, 
yurt içi ve yurt dışında mağazalar açıp 
ihracatlarının toplam cirodakini payını 
yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyor.

ZİVELLA, YURT İÇİ VE 
YURT DIŞINDA YENİ 
MAĞAZALAR AÇMAYI 
AMAÇLIYOR

T

BÜRO MOBİLYALARI



43www.kobiaktuel.com.tr

ugün stadyum ve ofisten kültür 
merkezi ve kampüslere kadar 
tüm sosyal yaşam alanları için 

mobilya çözümleri üreten Bürosit, 
ürün gamında 3 binin üzerinde seçe-
nek sunuyor. Marka, 11 yurt dışı tem-
silciliği ve Türkiye’deki yaygın satış 
ağıyla, ürünlerini 35 ülkede tüketiciyle 
buluşturuyor. Yeni koleksiyonlar ile 
mobilya ürün gamını çeşitlendirerek 
mobilya üretim kapasitesini arttır-
mayı amaçlayan Bürosit, 2018 ve 
2019’da ürün gamına 20 farklı ürün 
grubunu katmayı planlıyor. Bürosit 
Genel Müdürü Turgay Çalışkan, “Yeni 
ürünlerimizi tasarlarken Y kuşağının 
karakteristik özelliklerinden, yaşam 
ve çalışma stillerinden ilham aldık. Y 
kuşağını; özgürlüğüne düşkün, marji-
nal, otoriteye meydan okuyan, tekno-
lojiyle büyüyen bir nesil olarak tanım-
layabiliriz. Deneyim ve iç görülerimize 
dayanarak Y kuşağının beş farklı çalış-

ma motif ve duygu durumunu, Mood 
Concept çerçevesinde tanımladık ve 
iletişim ve tasarım süreçlerimizle iliş-
kilendirdik” diyerek sözlerine başlıyor. 
Çalışkan; yeni ürünlerini “Yaratıcılık”, 
“Özgürlük”, “Takım Ruhu”, “Mutluluk” 
ve “Odaklanma” olarak belirledikleri 
modlar çerçevesinde tasarladıklarını 
dile getiriyor. 

Esneklik Sağlayan Ortak Çalışma 
Alanları Öne Çıkıyor
Ofis mobilyalarındaki trendlerin, yeni 
kuşakların iş hayatına katılmasıyla 
birlikte hızlı bir değişime uğradığını 
ifade eden Çalışkan, “Küresel çap-
ta, çalışma ortamlarında öne çıkan 

trendleri; çalışanların ve ekiplerin ko-
lay iletişimi için esneklik sağlayan or-
tak çalışma alanları, modüler iş istas-
yonları, çok alan kaplamadan toplantı 
ve video konferanslara olanak sağla-
yan mikro toplantı odaları ve kullanıcı 
dostu ergonomik mobilyalar olarak 
açıklayabiliriz. Bürosit ürünleri; son 
kullanıcıların, yani çalışanların tüm 
ihtiyaç ve beklentilerini öngörerek 
tasarlanıyor” diyor. Çalışkan, Mood 
Concept yaklaşımlarının bu noktanın 
altını çizmek üzere hayata geçirilmiş 
bir proje olduğunu belirtiyor.

Turquality’e Dâhil Oldu
Turgay Çalışkan, Bürosit olarak orta 
vadeli stratejik planlarını yol harita-
ları olarak gördüklerini dile getiriyor. 
Sürdürülebilir büyümenin öneminin 
altını çizen Çalışkan, “Dünyanın dev-
let destekli ‘ilk’ ve ‘tek’ markalaşma 
programı olan Turquality Marka 
Destek Programı’na dâhil olduk. 35 
ülke ile geniş bir coğrafyada gerçek-
leştirdiğimiz ihracat faaliyetlerimizi 
geliştirmek için önemli çalışmalar 
yürütüyoruz. Ayrıca Ar-Ge ve marka-
laşma faaliyetlerimize büyük önem 
veriyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız için 
bütçemizden ayırdığımız pay yaklaşık 
yüzde 3 civarında” diyerek sözlerini 
noktalıyor. 

Yurt içindeki yaygın satış ağı ve yurt dışındaki temsilcilikleriyle
ürünlerini 35 ülkeye ulaştıran Bürosit, deneyim ve iç görülerine

dayanarak Y kuşağının motif ve duygu durumlarını Mood Concept ile
ilişkilendirip farklı çalışma ve dinlenme ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

MOOD CONCEPT İLE
HERKESE GÖRE BİR BÜROSİT VAR

BÜRO MOBİLYALARI

B
Freedom Team Spirit Creativity Happiness Focus

Özgürlük Takım Ruhu Yaratıcılık Mutluluk Odaklanma
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MİMARİSTUDİO’DAN 
BİYOFİLİK TASARIM 
YAKLAŞIMIYLA YENİ 
NESİL ÜRÜNLER 

imaristudio, mimari ve iç mimari tasarım ve proje 
çalışmalarının yanında, projeye özel mobilya ve ay-
dınlatma tasarımları ile bunların üretimleri üzerine 

hizmetler veriyor. Mimaristudio Kurucu Ortağı Mimar ve 
Yüksek Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Ayça S. Akkaya Kul, 
son yıllarda tasarımlarını, biyofilik tasarım ve insanı odaklı 
“well-being” yaklaşımı üzerine geliştirdiklerini söylüyor. Ak-
kaya Kul, ürün tasarımlarında yenilikçi ve farklı çözümler ile 
fonksiyonel ve estetik tasarım anlayışının yanı sıra ürünün 
fiziksel ve duygusal konfor koşullarını da sağlamasına dik-
kat ettiklerini aktarıyor. Akkaya Kul, sözlerini şöyle sürdürü-
yor: “İnsan odaklı yeni nesil ofis yaklaşımlarına uygun ola-
rak, biyofilik tasarım kriterleri içinde tasarladığımız oturma 
ünitesi Rom&Jul, doğadaki çakıl taşlarından aldığı ilhamla 
biçimlenen formu ve renklerin birbirleriyle sağladığı uyu-
mu, çalışma alanlarına yansıtıyor. İlk bakışta adeta birbirine 
sarılmış görüntüsü veren Rom&Jul, birbirlerinden ayrılarak 
bağımsız birer oturma ünitesine dönüşürken, yan yanayken 
de kullanıcılarına bağımsız birer ürün üzerinde oturdukları 
hissini veriyor.”

ÇAĞIN OFİS 
MOBİLYALARI YENİ 
MAĞAZALARIYLA 
BÜYÜMEYE DEVAM 

EDİYOR 
ıfat Usta tarafından İstanbul’da bir maran-
goz atölyesi olarak 1970 yılında kurulan 
Çağın Ofis Mobilyaları, bugün 6 mağazası, 

e-ticaret sitesi ve üretim fabrikası ile faaliyetle-
rini sürdürüyor. İnovatif tasarımları ve alanında 
uzman mimar, mühendis ve profesyonel ekibi ile 
Türkiye’nin ve dünyanın yenilikçi ofislerini tasarla-
dıklarını söyleyen Çağın Ofis Mobilyaları Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Sarı; kamu kuruluşlarından 
belediyelere, sağlık kuruluşlarından restoran ve 
kafelere, finans sektöründen medya kuruluşlarına 
dek birçok farklı alanda projelere imza attığını dile 
getiriyor. Sarı, üretmiş oldukları yenilikçi tasarım-
larıyla Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri 
başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine  ihra-
cat yaptıklarını belirtiyor. Sarı, yurt içi ve yurt dışın-
da A plus hizmet sunan, uygun fiyat ve kaliteyi bir 
arada barındıran yepyeni bir bakış açısına sahip 
bayilik ağı oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine 
ekliyor.

M
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BÜRO MOBİLYALARI

ugün yurt içi ve yurt 
dışı pazarında toplam 
50 ülke ve 150’den 

fazla satış noktası ile dün-
yanın dört bir yanına ihra-
cat yapan bir marka olan 
Bürotime, yurt içindeki kon-
sept showroom modelini 
yurt dışında da uyguluyor. 
Bürotime Pazarlama Di-
rektörü Nuran Efendioğlu, 
“Üretim serüvenine başla-
dığı günden bu yana, yalın 
tasarım anlayışıyla kullanı-
cılara fonksiyonel ve kalıcı 
çözümler sunan Bürotime, 
ürün grubunu; çalışma alan-
larındaki çeşitli kullanım 
senaryolarını göz önünde 
bulundurarak farklı ihtiyaç 
ve talepleri karşılayacak 

şekilde Elements konsepti 
altında topladı. ‘Solo’, ‘Soci-
al’, ‘Teamwork’ ve ‘Meeting’ 
başlıkları altında kullanıcıyı 
bulunduğu çalışma orta-
mında rahat hissettirmeye 
ve aidiyet duygusu oluş-
turmaya yönelik geliştirilen 
konsept; hayal edilen kişi-
selleştirilebilir çalışma alan-
larını farklı ihtiyaçlara uygun 
ürün seçenekleriyle yarat-
ma imkânı sunuyor” diyor.

Greenguard Gold 
Sertifikasına Sahip
Değişen trendler ve teknolo-
jik gelişmelerdeki yenilikler 
ofis ortamlarını da şekillen-
diriyor. Ofis tasarımları artık 
marka kimliğini de yansıtı-

yor. Bu doğrultuda, işveren-
lerin artık çalışma ortam-
larında kullanılan ürünlerin 
markanın dilini yansıtması 
nedeniyle kurum kimliği-
ne uygun ürünler seçmeye 
özen gösterdiklerini dile ge-
tiren Efendioğlu; çalışma 
alanlarındaki tasarımların, 
fonksiyonel ve kurgulanabi-
lir olmasının yanında çevre-
ci olmasının da kullanıcılar 
için artık büyük önem taşı-
dığını söylüyor. Efendioğlu, 
“İnsanların zamanlarının 
büyük bir kısmını geçirdiği 
ofislerde kullanılan mobilya-
ların, insan sağlığını tehdit 
etmeyecek şekilde üretilmiş 
olması büyük önem kazanı-
yor. 2014 yılında bağımsız 
bir denetleme kuruluşu olan 
UL Enviroment tarafından 
yapılan testlerin sonucun-

da, ürünün iç mekân hava 
kalitesi açısından belirlenen 
gerekliliklerine uyduğunu 
kanıtlayan Greenguard Gold 
sertifikası alan Bürotime, 
çevreye ve insana gösterdiği 
hassasiyeti tescilledi” diyor. 

Yurt Dışında 20 Mağazaya 
Ulaşacak
Efendioğlu, 2016 ve 
2017’nin ardından 2018 yı-
lının da Bürotime için yatı-
rım yılı olduğunu belirtiyor.  
Efendioğlu, sözlerini şöyle 
tamamlıyor: “Bürotime’ın; 
yurt dışında toplamda 12 
franchise’ı bulunuyor. Yıl-
sonuna kadar anlaşmaları 
geçen yıl tamamlanan ve 
hedef ülkelerde açılması 
planlanan mağazalarla bir-
likte bu sayıyı 20’e çıkara-
cak.”

Zengin ürün gamıyla yeni nesil ofislerin şekillenmesini sağlayan Bürotime, gelişen 
ihtiyaçlar doğrultusunda her sene ürün ailelerine yenilerini ekliyor.

BÜROTİME’DAN YALIN TASARIMA SAHİP 
FONKSİYONEL VE KALICI ÇÖZÜMLER

B
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ürkiye’nin lider yeni nesil fi-
nansal teknoloji ve hizmet şir-
ketlerinden olan Multinet Up, 

kurulduğu 1999 yılından bu yana, 
Türkiye’nin tüm illerinde paydaşla-
rına hayatı kolaylaştıran çözümler 
sunuyor. Multinet Up, faaliyetlerini 
dört ana kolda sürdürüyor. Bu faaliyet 
alanları; kamu ve kurumsal şirketlerin 
çalışanlarına sağladığı yan hakların 
çevrimiçi yönetimi, akıllı şehir çözüm-
leri, ortak tedarik çözümleri, bireyler 
ve işletmeler için dijital bankacılık çö-
zümlerinden oluşuyor. Şirket bugün 
21 bin kurumsal müşterisi, 2 milyon 
kart kullanıcısı ve 40 bin üye işyeri 
ağı ile 2010 yılından bu yana Fransız 
Up Group’un bir parçası konumunda 
çalışmalarını sürdürüyor. Multinet 
Up olarak, yarattıkları yenilikçi finan-
sal teknolojiler ile iş ortaklarına pek 

çok alanda operasyonel kolaylıklar 
sağladıklarını ifade eden Multinet Up 
CEO’su Demirhan Şener, sundukları 
tüm ürün ve çözümlerin 360 derece 
avantaj sunmasını önemsediklerini, 
bunları dijital dünyanın gerekliliklerini 
karşılayacak şekilde zenginleştirdikle-
rini dile getiriyor. 

Avantajlarını Anadolu’daki KOBİ’lere 
Ulaştıracak 
Şener, “2017 yılında 2 milyar TL ciro 
elde ettik. Multinet Up olarak;  sun-
duğumuz terzi usulü çözümler ile iş 
yüklerini hafifleten ve operasyon sü-
reçlerini yürüttüğümüz büyük şehir-
lerdeki şirketlerin yanı sıra teknoloji 
altyapımıza yapacağımız yatırımlar 
ile Anadolu’nun ekonomik açıdan di-
namik, hızlı büyüyen kentlerinde de 
kurumsal müşteri sayımızı arttırmak 

hedeflerimiz arasında yer alıyor. Mul-
tinet Up ortak satın alma gücü ile de 
Anadolu’daki KOBİ’lere elektrikten 
suya, kargodan sigortaya kadar sun-
duğumuz avantajlı fiyatları ulaştır-
mak da amaçlarımız arasında” şek-
linde açıklamada bulunuyor. Buna ek 
olarak, sundukları hizmetleri müşteri-
lerin ve iş ortaklarının ihtiyaçları doğ-
rultusunda, teknolojinin de gücünden 
faydalanarak her gün daha da iyi bir 
noktaya taşıdıklarını vurgulayan Şe-
ner, “Baştan uca tüm gereksinimle-
rine cevap verebilmek ve tek çözüm 
ortağı olmak üzere hizmet yelpaze-
mizi genişleterek kurumsal müşteri 
sayımızı da arttırmayı hedefliyoruz. 
En geniş üye işyerine sahip olan sek-
törde lider şirket olarak, her yıl düzenli 
ve istikrarlı olarak pazarın üstünde bir 
büyümeye devam ediyoruz” diyor.

Sunduğu yeni nesil finansal teknoloji ve hizmetlerle, işletmelere ve kullanıcılara 
avantajlar sağlayan Multinet Up, Anadolu’nun ekonomik açıdan dinamik ve hızlı 

büyüyen kentlerinde de kurumsal müşteri sayısını arttırmayı amaçlıyor.

MULTİNET UP,
ANADOLU’DAKİ KURUMSAL MÜŞTERİ SAYISINI 

ARTTIRMAYI HEDEFLİYOR

81 21,000 40,000 2,000,000
İlde Yaygın Kullanım Kurumsal Müşteri Üye iş Yeri Kart Kullanıcısı

T

YEMEK KARTLARI
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TATLIPARA İle Kullanıcılara 
Ayrıcalıklar
Multinet Up olarak 2013’de sunulan 
sektörün ‘ilk’ sadakat programı TAT-
LIPARA’nın geliştiricisi olduklarını be-
lirten Şener, uygulamayı kart sahip-
lerinin günlük rutini içerisinde yemek 
yerken kazanç sağlamaları ve böylece 
şirketlerin de çalışanlarına verdikleri 
yemek kartında ayrıcalık yaratabilme-
si hedefiyle geliştirdiklerini anlatıyor. 
Şener; tüm bu organizasyon netice-
sinde MultiPay uygulaması üzerinden 
TATLIPARA noktalarında “Bugün Bura-
dayım” diyerek ve avantajlı kampanya-
ları takip eden sadık müşteri kitlesini 
her geçen gün büyüterek üye iş yeri 
ağında bulunan restoranları da des-
teklemiş olduklarını aktarıyor. Şener, 
sözlerini şöyle sürdürüyor: “Sektörün 
ilk sadakat programı ile kart kullanı-
cılarımız, 7 binden fazla TATLIPARA 
noktalarında yaptıkları harcamalardan 
gerçek para kazanmanın keyfini yaşı-
yorlar. Böylelikle kullanıcılarımız, ayda 
ortalama üç yemeklerini kazandıkları 
TATLIPARA’lar ile karşılayabiliyorlar. 
Bugüne kadar toplam 200 bin kullanı-
cımız 3 milyon 500 bin TL TATLIPARA 
kazandı ve bu TATLIPARA’larını keyif-
le kullandı. Biz ödüllendirmenin anlık 
ve kolay anlaşılabilir olmasını çok 
önemsiyoruz.”

Eğlence ve Fırsatlar İsfanbul YES 
Club Kartta
Multinet Up’ın son dönemde gerçek-
leştirdiği bir diğer sadakat uygulama-
sı, Türkiye’nin en eğlenceli ve fırsatlar-
la dolu yaşam kulübü olma hedefiyle 
yola çıktığı İsfanbul YES Club kart. 
Gürsoy Grup iş birliğiyle pazara sun-
duğu bu kart sayesinde, kullanıcıları-
na eğlence dolu yeni bir fırsatlar dün-
yasının kapısını aralayan kart, tüm 
Multinet noktalarında ve e-ticaret alış-
verişlerinde kullanılabiliyor. İsfanbul 
Tema Park’ın içindeki birçok etkinliğe 
katılabilen kart sahipleri, bir yıl boyun-
ca Türkiye’nin ‘ilk’ temalı parkı olan 
İsfanbul Tema Park’a sınırsız ücretsiz 

giriş yapıyor. 30 binden fazla resto-
ran, market ve perakende noktasında-
ki ayrıcalıklardan faydalanabilen kart 
sahipleri, anlaşmalı restoranlarda ise 
yüzde 15’e varan ekstra kazanımlar 
sağlıyor ve mobil cüzdan üzerinden 
tüm harcama ve kazançlarını kolayca 
takip edebiliyorlar. 

Karekod İle Ödeme İmkânı
Kullanıcılarına sundukları dijital dene-
yim ile farklılık yarattıklarını belirten 
Demirhan Şener, “Örneğin 1 milyon 
kullanıcısı olan mobil cüzdanımız 
MultiPay ile büyük fark yarattık. Kulla-
nıcılarımıza, MultiPay üzerinden kart 
olmadan, karekod ile ödeme imkânı 
sağladık. Kendi teknolojimizi üreten 
bir firmayız. Tüm iş süreçlerimizi 
teknoloji ve inovasyonla birleştirmek 
amacıyla kurduğumuz inventiv, 2016 
yılında GOSB Teknopark’ta çalışma-
larına başladı. inventiv, müşterilerimi-
zin ihtiyaçlarına özel kartlı ve kartsız 
ödeme çözümleri, mobil cüzdan ve 
mobil ödeme, sanal POS çözümleri, 
sadakat uygulamaları alanlarında hiz-
met sunuyor. inventiv; finansal tekno-
loji alanında geliştirdiği mobil ödeme 
çözümü ‘Pay by Up’ ile Up Group şir-
ketlerinde kartların kullanımına gerek 
kalmaksızın ödemeleri karekod ile 

akıllı telefon üzerinden yapılmasını 
sağlayan bir ürün sundu” diyor. Şener, 
geliştirilen bu ürünün Çek Cumhu-
riyeti, Slovakya, Fransa, Meksika ve 
Fas’ta kullanıldığını aktarıyor.

Ininal İle Harcamalar Daha Güvenli 
ve Kontrollü
Demirhan Şener, Multinet Up olarak, 
finansal teknolojiler alanında inova-
tif ürün ve çözümler geliştirdikleri-
ni belirtiyor. Şener, “Bunlardan biri, 
Türkiye’nin ilk Online Ödeme Sistemi 
olarak yüzde 100 Türk sermayesi ve 
bilgi birikimi ile kurulan iPara’dır. iPa-
ra kapsamında sunduğumuz yenilikçi 
ve pazara yön veren çözümlerimiz 
ile online ödeme sektörünün büyü-
mesinde ve özellikle kullanıcıların ve 
üye işyerlerinin sanal ortamdaki alış-
verişlere yönelmesinde önemli bir 
rol üstleniyoruz. Finansal teknoloji 
çözümlerimiz kapsamında, Multinet 
Up’ın bünyesinde bulunan Grup Şir-
ketleri’nden ininal; ön ödemeli bir kart 
olarak içine yüklediğiniz bakiye kadar 
internette, mağazalarda, yurt içinde 
ve yurt dışında başka bir deyişle kredi 
kartı / banka kartının geçtiği her yer-
de güvenli ve kontrollü bir biçimde 
harcama yapmanıza olanak sağlıyor” 
diyerek sözleri noktalıyor.

YEMEK KARTLARI

Multinet Up olarak, 
sunduğumuz tüm ürün 
ve çözümlerin 360 
derece avantaj sunmasını 
önemsiyor, bunları dijital 
dünyanın gerekliliklerini 
karşılayacak şekilde 
zenginleştiriyoruz. Baştan uca 
tüm gereksinimlerine cevap 
verebilmek ve tek çözüm 
ortağı olmak üzere hizmet 
yelpazemizi genişleterek 
kurumsal müşteri sayımızı da 
arttırmayı hedefliyoruz. En 
geniş üye işyerine sahip olan 
sektörde lider şirket olarak, 
her yıl düzenli ve istikrarlı 
olarak pazarın üstünde bir 
büyümeye devam ediyoruz.

Multinet Up CEO’su Demirhan Şener
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ünya genelinde işverenlere ve 
çalışanlarına yeni faydalar sağ-
lamak için yeni çözümler sunan 

Edenred, şirketler için maliyet tasarrufu 
sağlayacak yeni yöntemler geliştirerek 
ve özel ödeme ağları kurarak tüm pa-
zarlarda inovasyonda lider olma ama-
cıyla faaliyetlerini ve yatırımlarını hız 
kesmeden sürdürüyor. Edenred Türki-
ye Genel Müdürü Eric De Ladoucette, 
“Dünyada ve 1992 yılından beri Türki-

ye’de sunduğumuz yemek kartı çö-
zümünün yanı sıra, portfolyomuzdaki 
birden fazla teklifle en geniş akaryakıt 
çözümüne sahibiz. Oto yıkama ve oto-
park çözümlerimiz ile de hizmet veri-
yoruz.  Türkiye’deki en geniş yemek 
kartı üye iş yeri ağına sahibiz ve bu ağı 
yeni mobil ödeme sistemi ile daha da 

genişletmeye devam ediyoruz” diyerek 
sözlerine başlıyor. Fastpay ve Deniz-
bank ile gerçekleştirmiş olduğukları 
iş birliğine de değinen de Ladoucette, 
sözlerini şöyle sürdürüyor: “Türkiye’de 
kültür gibi, çocuk bakımı gibi alanlarda 
yemek kartları ile aynı modelde, vergi 
avantajı ile hayata geçirilecek yeni ça-
lışan faydalarının sunulabileceğine ina-
nıyoruz. Ana stratejimiz; gıda, ödüllen-
dirme, seyahat, akaryakıt, araç giderleri 

Yemek kartı çözümünün yanı 
sıra, akaryakıt çözümü ile 
hediye kuponları, e-kod ve diğer 
elektronik çözümler de sunan 
Edenred Türkiye, yeni ürün ve 
hizmetlere yatırımlar yapmaya 
devam ediyor. 

EDENRED TÜRKİYE,
YENİ ÜRÜN VE HİZMETLERE 
YATIRIMINI SÜRDÜRÜYOR

D
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gibi çeşitlendirilmiş ürün yelpazesini 
ve en kaliteli hizmeti sunmak üzerine. 
Dolayısıyla, ürün çeşitliliği ve hizmet 
mükemmelliğinin iki ana sloganımız 
olduğu ve uzun vadede umutlu olma-
mızın sebebi olduğu söylenebilir.”

Vergide Avantaj Sağlıyor
Eric De Ladoucette, yemek kartı dü-
zenlemesinin yemek kartı sektörünü 
nasıl etkileyeceği ile ilgili görüşlerini de 
paylaşarak şunları söylüyor: “Edenred 
Türkiye olarak; tüm sektörü yakından 
ilgilendiren bu süreçte işverenler, ça-
lışanlar ve müşterilerimiz gibi her bir 
paydaşımızın haklarını eşit derecede 
savunmayı ve her bir paydaşa eşit 
oranda değer sunmayı hedefledik. 
Bu süreç bakanlığımızın liderliğinde, 
yemek kartı sağlayıcı firmaları, resto-
ranlar ve işveren dernekleri gibi tüm 
paydaşların görüşlerinin alındığı, tüm 
tarafların temel haklarını gözeten bir 
yaklaşımla yönetilmiştir. Gelinen nokta-
da yeni düzenlemenin tüm paydaşların 
lehine olduğunu, getireceği standartlar 
ile sektöre ivme kazandıracağını düşü-
nüyoruz.” Türkiye pazarına giriş yaptığı 
1992 yılından bu yana Edenred’in, Tür-
kiye’de hala düşük olan pazar penet-

rasyonunu yükseltmeye odaklandığını 
dile getiren de Ladoucette; yemek kart-
larının işverenlere önemli oranda vergi 
avantajı kazandırmasının yanı sıra, 2 
milyon 230 bin vergi toplanmasına 
aracılık ederek ekonomiye de katkıda 
bulunduğuna, istihdama 86 bin155 ki-
şilik fayda ve yaklaşık 3 milyon çalışa-
na ek finansal getiri sağladığına dikkat 
çekiyor. de Ladoucette, sözlerine şöyle 
devam ediyor: “Yeni düzenlemenin et-
kileri ile bu katkı önümüzdeki dönemde 
daha da güçlenecektir. Buna ek olarak, 
hem çalışanlar hem de kamu maliyesi 
açısından faydalı olacağı için Maliye 
Bakanlığı ile KOBİ segmentinde yay-
gınlığı arttırmanın yolları üzerinde de 
görüşmeler yapıyoruz.” 

Firmalara Kapsamlı Çözümler 
Sunuyor
Edenred’in tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de önemli yatırımlarının 
bulunduğunu dile getiren de Ladou-
cette, Türkiye’nin potansiyeline inana-
rak büyüme planları yaptıklarını ve bu 
planlara sadık kaldıklarını söylüyor. 
Bu bakımdan, Ticket yemek kartı çö-
zümlerinin yanı sıra firmaların zamanı 
ve bütçeyi etkin yönetebilmeleri için 
sunmuş oldukları çeşitli çözümlerin 
de bulunduğunu aktaran de Ladoucet-
te, “Bunlardan biri Türkiye’de en geniş 
akaryakıt ağına ve en rekabetçi yakıt ve 
araç hizmetleri çözümlerine sahip olan 
şirket olarak, akaryakıt alımlarında, 
araç yıkama, araç bakım ve otopark 
gibi süreçlerde kullanılabilecek araç 
çözümümüz. Ayrıca, teşvik ve ödüllen-

dirme programımız kapsamında hedi-
ye kuponları, e-kod ve diğer elektronik 
çözümlerimiz de var. Şirketlerin, ku-
rumsal seyahat planlamasına yardım-
cı olan çok yönlü çözümümüz Edenred 
Seyahat Portalı ile, firmalar sadece 
işlerine odaklansın diye Jolly Tour ile 
iş birliğine imza atarak firmaların hem 
seyahat bütçelerini etkin yönetmeleri-
ni sağlıyor hem de seyahat süreçlerini 
hızlandırarak iş yükünü azaltıyoruz” 
diyor. 

Çalışanlar Daha Fazla Sosyal Fayda 
Arayışında Olacak
Eric De Ladoucette, “Edenred Türkiye, 
Türkiye pazarının geleceğine güveni-
yor. Şirketlerin verimliliğini arttırmak ve 
giderlerini azaltmak için portal, mobil 
ödeme ve e-wallet olmak üzere yeni 
ürün ve hizmetlere yatırım yapmaya 
devam edecek. Önümüzdeki dönem-
de, çalışanların salt maaşın yanı sıra 
daha fazla sosyal fayda arayışı içinde 
olacağı ve işverenin ne tür bir fayda 
sağladığına dayanarak işleri seçecek-
lerini veya koruyacaklarını düşünüyo-
rum” diyor. Genel Müdür, buna ek ola-
rak, işverenlerin, seyahat, eğlence ve 
yakıt çözümleri gibi satın alımlarında 
maliyet kontrolü ve verimlilik konusun-
da çok daha fazla hassas olacaklarını 
aktarıyor.

Türkiye’de kültür gibi, çocuk 
bakımı gibi alanlarda yemek 

kartları ile aynı modelde, vergi 
avantajı ile hayata geçirilecek 

yeni çalışan faydalarının 
sunulabileceğine inanıyoruz. Ana 

stratejimiz; gıda, ödüllendirme, 
seyahat, akaryakıt, araç giderleri 

gibi çeşitlendirilmiş ürün 
yelpazesini ve en kaliteli hizmeti 

sunmak üzerine.

Edenred Türkiye Genel Müdürü
Eric De Ladoucette

YEMEK KARTLARI



52 EYLÜL 2018

ünyanın Fransız kökenli en bü-
yük işverenlerinden Sodexo, 
427 bin çalışanıyla 80 ülkede 

günde 100 milyon tüketiciye yaşam 
kalitesi hizmetleri sunuyor. İşinin 
odağına insanı alarak firmaların en 
değerli varlıkları olan çalışanların ya-
şam kalitesini arttırmak misyonu ile 
faaliyetlerini sürdürüyor. Dünyada 52, 
Türkiye’de ise 25 yıldır faaliyet göste-
ren Sodexo, müşterileri, tüketicileri ve 
üye iş yerlerine en iyi yaşam kalitesi 
deneyimini sunuyor. Sodexo Avantaj 
ve Ödüllendirme Hizmetleri Türki-
ye, geliştirdiği hizmetlerle firmalara 
operasyon ve muhasebe açısından 
kolaylık ve verimlilik sunuyor. Çalışan 
yan hakları alanında Restaurant Pass 
yemek kart ve çekleri, Teşvik ve Ödül-
lendirme alanında Gift Pass hediye 
çekleri, Harcama Yönetimi alanında 
Business Pass yemek temsil ağırla-
ma hizmeti ve Fuel Pass akaryakıt 
harcama yönetimi hizmetleriyle bir-
çok alanda avantaj sağlıyor. Bugün 
20 binden fazla müşterisi, 45 binden 
fazla üye iş yeri ve 1 milyondan fazla 
tüketicisiyle sektörde lider konumda 

bulunan Sodexo Türkiye,  GFK Marka 
Bilinirliği Araştırması’nda yüzde 77 
marka bilinirliği ile ilk akla gelen marka 
olarak yer aldı. Hizmetlerinin yanı sıra 
sunduğu ek değerlerle bireylerin ve ku-
rumların yaşam kalitelerini arttırarak 
bağlılıklarını güçlendiriyor, hem KOBİ 
hem de büyük ölçekteki firmaların per-
formansına katkı sağlıyor.  

Yemek Kartlarında Sodexo’lu Olmak 
İçin Birçok Neden Var
Çalışanları için Restaurant Pass Ye-
mek Kartı ve Çekleri’ni tercih eden fir-
malar, yüzde 90’a varan vergi avanta-
jından faydalanıyor ve tek fatura ile iş 
yükünü azaltıyor ve operasyonlarında 
kolaylık sağlıyor. Çalışanları ise 81 ilde 
yer alan 45 binden fazla üye iş yerin-
de dilediği yemeği yiyor ve Sodexo 
Club’da yer alan birbirinden avantajlı 
kampanyalar ile yüzde 65’e varan indi-
rimlerle alışveriş yapabilmenin keyfini 
yaşıyor. Üstelik her geçen gün geliştiri-
len yeni hizmetler ve projelerle Sodexo 
deneyimini doyasıya yaşıyor. Yenile-
nen web sitesi ve Tüketici Online, daha 
kullanışlı hale gelen Sodexo Mobil 

Uygulaması,  müşterilerine online si-
pariş imkanı sağlayan ve sektörde en 
geniş fonksiyonlara sahip olan güven-
li Sodexo Online İşlem Merkezi,  kart 
yüklemelerinin anlık olarak sisteme 
yansımasını sağlayan gerçek zamanlı 
altyapı, çalışanlara harcadıkça en az 
yüzde 10 bakiye kazandıran Misket 
Ödül Programı, konusunda uzman 
kişiler tarafından sağlanan özgün içe-
riklerin paylaşıldığı İyi Yaşa platformu 
ve daha fazlası ile Sodexo, sektördeki 
yerini her geçen gün daha da güçlen-
diriyor. Sodexo, daima kaliteli hizmet 
sunma anlayışıyla tüm paydaşlarına 
hızlı çözüm ve destek sağlamak için 
çalışıyor. Çağrı merkezine gelen çağrı-
lara ortalama 7 saniyede cevap verip 
iki dakika içerisinde çözmeyi, emaille-
re ise en fazla üç buçuk saat içerisin-
de geri dönüş yapmayı taahhüt ediyor. 

Sodexo’lu Olanlar Sodexo Club İle 
Ayrıcalıklı Hissediyor
Sodexo’lu olmanın keyfini Sodexo 
Club ile yaşayan Sodexo müşteri, tü-
ketici ve üye iş yerleri kargo, sağlık, 
tatil, bilişim, e-ticaret ve eğlence gibi 

SODEXO’LU 
OLANLAR 
AVANTAJLARA 
DOYUYOR

Bugün 20 binden fazla müşterisi, 45 binden fazla üye iş yeri ve 1 
milyondan fazla tüketicisiyle hizmetler sunan Sodexo Türkiye, hem KOBİ hem 

de büyük ölçekteki firmaların performansına katkı sağlıyor.  

D
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daha birçok kategoride sunulan kam-
panyalardan yararlanarak hem ayrı-
calıklı hissediyor hem de maliyetlerini 
düşürüyor. Sodexo Avantaj web sitesi 
veya Sodexo Mobil Uygulamasından 
alınan kampanya kodlarıyla indirimli 
alışverişin keyfini çıkarmak çok kolay. 

Sodexo’lular Misket ile Harcadıkça 
Kazanıyor
Restaurant Pass kart kullanıcılarına ek 
kart bakiyesi sağlayan yeni ödül prog-
ramı Misket sayesinde Sodexo’lular, 
harcadıkça kazanmanın keyfine varı-
yor. Çalışanlar yemek harcamalarının 
en az yüzde 10’u değerinde Misket 
kazanıyor. Sodexo, kart bakiyelerine 
azımsanamayacak bir katkı yaparak 
müşterileri için mutlu çalışanlar yaratı-
yor ve Üye İş Yerlerine de sadık müşte-
riler kazandırıyor. Kazanılan misketler, 
Restaurant Pass yemek kartlarına oto-
matik olarak yükleniyor ve hemen birik-
meye başlıyor. Üstelik, 1 Misket=1 TL 
değerinde. Biriken Misketler, istenilen 
Misket üyesi restoranlarda harcana-

biliyor. Binden fazla noktada kullanıla-
bilen Misket ödül programı, her geçen 
gün üye iş yeri sayısını artırmaya de-
vam ediyor. Restaurant Pass kart kul-
lanıcılarının Misket kazanmaya hemen 
başlamak için yapması gerekenler çok 
kolay:

Sodexo Mobil Uygulaması’nı tele-
fona indirmek,

Profil oluşturarak Sodexo Restau-
rant Pass kartını tanımlamak,

Misket hesabını aktive etmek,

Biriken Misketleri, Misket üyesi 
restoranlarda harcamak 

Sodexo Yeni Dönemde de Sektöre 
Öncülük Etmeyi Hedefliyor
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, uzun sü-
redir devam eden çalışmalarının sonu-
cunda yemek kartı sektörüne yönelik 
kapsamlı bir yönetmelikle yeni düzen-
lemeler getirdi. 6585 sayılı Perakende 

Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki 
kanun kapsamında hazırlanan “Pera-
kende Ticarette Uygulanacak İlke ve 
Kurallar Hakkında Yönetmelikte Ya-
pılan Değişiklik” Resmi Gazete’nin 22 
Mayıs tarihli nüshasında yayımlana-
rak yürürlüğe girdi. Sodexo Avantaj ve 
Ödüllendirme Hizmetleri Türkiye, ilgili 
düzenlemenin gerektirdiği uyum çalış-
malarını başlatarak, Türkiye’de hizmet 
verdiği 25 yıl boyunca sektördeki tüm 
müşterilerine, üye iş yerlerine ve tüke-
ticilerine sunduğu yenilikçi projeler ve 
çözümler ile tercih edilen bir iş ortağı 
olmak, güçlü ve uzun soluklu iş birliğini 
koruyarak sunduğu katma değeri artır-
mak vizyonuyla ilerliyor. Müşterileri ve 
üye iş yerleri ile kurduğu sürdürülebilir 
ticari ilişki kapsamında, onlara değer 
yaratma hedefiyle hareket eden So-
dexo, önümüzdeki dönemde de tüm 
paydaşlarının Sodexo ile yaşadıkları 
deneyime odaklanıp hizmet seviyesin-
de farklılıklar yaratmayı, dijitalleşmeyi 
ve yenilikçi çözümlerle büyürken sek-
töre de katkı sağlamayı hedefliyor.

Yaşam Kalitesi Hizmetleri

YEMEK KARTLARINDA SODEXO’LU
OLMAK İÇİN 10 NEDEN

%90’a varan vergi avantajı ve tek faturayla idari kolaylık1

Türkiye’deki 25 senelik geçmişi ile ilk akla gelen marka (*)2

Üstün hizmet yaklaşımı: Hemen destek, hızlı çözüm3

Türkiye çapında 81 ilde 45.000’den fazla seçkin
üye işyeri ile en yaygın üye ağı4

Pratik ve güvenli online işlem ve sipariş platformu5

Çalışanlara, harcamalarında %10 ek bakiye 
kazandıran, kazanması da harcaması da çok pratik 
Misket ödül programı

6

Bakiye sorgulama, üye işyeri arama gibi birçok 
fonksiyona sahip yenilenen mobil uygulama7

Yüklemelerin anlık olarak sisteme yansımasını 
sağlayan gerçek zamanlı altyapımız8

Firma ve çalışanlar için özel tasarlanmış, 
%65’e varan indirimler sunan birbirinden avantajlı 
Sodexo Club kampanyaları

9

Çalışanların yaşam kalitelerini artıran özel içerikler 
sunduğumuz İyi Yaşa platformu10

(*) GFK 2014 Marka Bilinirliği Araştırma sonuçlarına göre

club

1

2

3

4
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atu International Logistics; ka-
rayolu, denizyolu, demiryolu ve 
havayolu taşımacılığı alanların-

da hizmetler sunuyor. Batu Internati-
onal Logistics COO’su Uğur Dal, her 
sektörde olduğu gibi lojistik sektörün-
de de kayıtların ve işlem adımlarının 
izlenmesinin artık elzem bir ihtiyaç 
haline geldiği dile getiriyor. Dal, bu se-
beple iş akışlarını daha fazla sistem 
içinde görüntüleyebilecekleri ve müş-
terilerin anlık insan kaynağına ihtiyaç 
duymadan işlemlerini izleyebileceği 
yazılım sistemleri üzerine yatırımlar 
yaptıklarını açıklıyor. Dal, Konya’da yer 
alacak ve İç Anadolu bölgesine hiz-
met verecek yeni serbest depolama 
merkezlerinin de yılın son çeyreği iti-
barı ile hizmete alınacağını belirtiyor.

Birçok Ülkeye Hizmet Sunabiliyor
Uğur Dal, tüm taşıma modellerinde 
hizmet veren grubun, Büyükçekmece 
ve Gebze’de olmak üzere toplamda 55 
bin metrekarelik serbest ve gümrüklü 
depo alanına sahip olduğunu söylü-
yor. Dal, “Yurt dışı operasyonlarımızı 
daha iyi yönetebilmek amacıyla, Al-
manya Hamm’da ve İtalya Trieste’de 
ofis ve depo yatırımı gerçekleştirdik. 
Ayrıca bünyesinde 26 ülkeden 42 fir-
ma barındıran ve bir araya getirdiği 
firmalara gümrükleme, lojistik depo-
lama ve müşteri-satış aktiviteleri gibi 
konularda çözümler sağlayan IFA ağı 
(International Forwarding Associati-
on) ile iş birliğimiz bulunuyor. Bu sa-
yede 26 ülkede ofisimiz var gibi hare-
ket edebiliyoruz” diyor.

Planlamalar Daha Efektif 
Yapılabiliyor
Lojistiğin, iş yapısı itibarı ile çok 
dinamik bir sektör olduğunu dile 
getiren Dal, dünya trendleri farklı-
laşsa da, taşımacılık yöntemlerinde 
köklü değişikliklere gitmenin pek 
mümkün olmadığını belirtiyor. Dal, 
“Son zamanlarda oluşan gelişme-
lere bakıldığında A noktasından B 
noktasına ulaşma amacındaki bir 
ürünün takibinin kolaylaştığını, anlık 
bilgi paylaşımlarına hız verildiğini, 
araç yönlendirme planlamalarının 
daha efektif yapılabildiğini ve taşıma 
yöntemlerine bağlı olarak masraf yö-
netimlerinin kolaylaştığını görebiliyo-
ruz. Şu anda deneme aşamalarında 
görünen drone ile ürün dağıtımları-
nın da bizlere çok uzak olmadığını 
eklemek isterim” diyerek sözlerini 
noktalıyor.

Karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı alanlarında 
hizmetler sunan Batu International Logistics, Konya’da yer alacak 
ve İç Anadolu bölgesine hizmet verecek yeni serbest depolama 
merkezini yılın son çeyreği itibarı ile hizmete açmayı planlıyor.

BATU 
INTERNATIONAL 
LOGISTICS’TEN 
KONYA’DA 
YENİ SERBEST 
DEPOLAMA 
MERKEZİ

B

Batu International Logistics COO’su Uğur Dal
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ızlı tüketim malları ve kimyevi 
maddeler lojistiği alanında sek-
törün lider firmalarından biri ola-

rak, Türkiye pazarının en önde gelen 
lojistik hizmet sağlayıcıları arasında 
yer alan Alışan Lojistik, uluslararası 
taşımacılıkla başlayan yolculuğuna, 
bünyesine farklı alanlarda çözümler 
üreten departmanları ve hizmetleri 
de katarak büyümeye devam ediyor. 
Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Damla Alışan, “Bugü-
ne kadar yoğun hizmet verdiğimiz 
Marmara, Trakya, Ege ve Çukurova 
Bölgesi’nden sonra, 2017’de tüm İç 
Anadolu Bölgesi’ne hizmet vermeye 
başladık. Yurt içi nakliye alanındaki 
dağıtım hizmetlerimize Konya’da açtı-
ğımız yeni operasyon merkezini ve 12 
bin palet kapasiteli yeni depomuzu 
ekledik. Son yıllarda en az yüzde 20 
seviyelerinde yakaladığımız büyüme 
trendini 2017’de de sürdürdük. 2017 
yılını 460 milyon TL ciro ile kapadık. 
Tehlikeli madde lojistiği ile ilgili bilgi, 
tecrübe ve kapasite anlamında Tür-
kiye’nin lider firmalarından biri olarak 
yılın ikinci döneminde büyüme hamle-
mize devam etmek istiyoruz” diyerek 
sözlerine başlıyor. Yaklaşık yüzde 40 
büyüme ile 2018 yılını tamamlamayı 
hedeflediklerini açıklayan Alışan, İç 

Anadolu’nun 2019 hedefleri arasında 
oldukça önemli bir yere sahip olduğu-
nu vurguluyor. 

Sektör Hızla Gelişiyor
Alışan, Türkiye’de hızlı ilerleyen lojistik 
sektörünün, gelişimine 2018 yılı bo-
yunca aynı oranda devam edeceğini 
öngördüklerini söylüyor. Alışan, “Sek-
törün sahip olduğu altyapı olanakları 
ve kapasitesinin, yurt içi ve yurt dışı 
talepleri karşılayabilecek yeterliliğe 
sahip olduğuna inanıyoruz. Gelişen 
teknoloji, ticari ağın çeşitliliği ve artan 
hızı, özellikle son yıllarda Türk taşı-
macılık ve lojistik sektörünün farklı 
ihtiyaçlara çözüm üretme becerisini 
geliştirdi. Avrupa ülkeleri kadar, Or-
tadoğu, Arap Yarımadası ve Afrika 
ülkeleri de yatırımlarında ülkemizden 
lojistik ortak seçiyor” diyor. 
 
Konya Ar-Ge Merkeziyle Sektöre ve 
Bölgeye Katkı Sağlayacak
Damla Alışan’ın açıklamalarına göre, 
lojistik sektörü, kendi iç dinamiklerin-
de yenilenmeye dönük olarak farklı 
iş stratejileri geliştiriyor. Büyük şir-
ketlerin lojistikle ilgili yeni önlemlere 
ve iş alanlarına geçiş yapması dikkat 
çekiyor. Dünya çapında hizmet veren 
büyük şirketler, lojistik hizmetlerini 

kendi bünyelerinde gerçekleştirmeye 
başladı. Endüstri 5.0 dijitalleşme ile 
birlikte geliyor. Ticaret bu durumdan 
çok etkileniyor. Hizmet kalitesini yük-
seltme, rekabet gücünü geliştirme 
ve sürdürülebilir büyümesini devam 
ettirme hedefiyle, Ar-Ge ve inovasyon 
yatırımlarına 2017 yılından itibaren 
ağırlık veren Alışan Lojistik, Yön Ar-
Ge Merkezi’nin ardından Konya Ar-Ge 
merkezini hayata geçirdi. Şirket, bu 
merkezin hem sektöre hem de bölge-
ye özel katkılar sağlamasını hedefli-
yor.

H

LOJİSTİK

Tehlikeli madde lojistiği alanında, Türkiye’nin lider firmalarından 
olan Alışan Lojistik, 2018 yılını yaklaşık yüzde 40 büyüme ile 
tamamlamayı hedefliyor.

ALIŞAN LOJİSTİK 
YÜZDE 40 
BÜYÜME 
HEDEFLİYOR

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Damla Alışan
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E-ticaret sektörü, hızla 
büyümesini sürdürüyor. 
Sefamerve.com CEO’su Mehmet 
Metin Okur, bu sektöre atılacak 
firmalara önerilerini, sektördeki 
gelişmeleri ve e-ticaretin 
geleceği ile ilgili öngörüleri 
anlatıyor.

E-ticarette yeni stratejiler, yatırım 
alanları ve farklılık yaratan fikirler 
neler?
Avrupa ve Amerika her sektörden nere-
deyse bir dünya markası yarattı. Bizler 
de bu dünya markaları ile yarışmak ye-
rine rotamızı muhafazakar pazarlara ve 
gelişmekte olan ülkelere çevirmeliyiz. 
Muhafazakar pazarlar, kaliteli ürün, gü-
venilirlik ve hassasiyet olarak ürünlere 
ve markalara aç durumdalar. Çok bü-

yük fırsattan söz ediyoruz, çünkü dün-
yada zenginleşen 1 milyar 300 milyon 
genç nüfusun yeni ve inovatif ürünlere 
ihtiyacı var. Bu alana odaklanan firma-
lar ciddi yol alacaklar. Özellikle nüfus 
açısından Uzakdoğu ve Hindistan çok 
büyük pazarlar olarak duruyor karşı-
mızda. Şu anda ülkemizde en büyük 
iki sorunu; eğitim ve ulaştırma. Finlan-
diya eğitim sisteminin analiz ve taba-
nını kurmuş bir girişimci ile çalışmalar 
yapıyoruz. Projeyi ülkemize taşımayı 
düşünüyorum. Finlandiya’da transpor-
tation alanında ise yine tüm dünyada 
geçerli olacak olan ulaşım sisteminin 
para birimini kurmaya çalışan bir şir-
ketin yönetim kurulundayım. Ulaşım-
da devrim olacak aylık sabit bir ücret 
ödeyerek dünyanın her yerinde otobüs, 
taksi, vapur, metro ulaşım sistemlerini 
kullanabileceksiniz. 

E-ticarete atılmayı planlayanların 
dikkat etmesi gereken noktalar, 
alması gereken riskleri anlatır 
mısınız?
İnsanların hayatlarındaki sorunlara çö-
zümler üretebiliyorsanız, başarılı olma 

yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz-
dur. Bu sektörde çalışmaya devam 
edecek firmalara tavsiyem hiç durma-
dan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya 
devam etmeliler. E-ticaret sektöründeki 
büyüme, beraberinde rekabeti de getir-
di. Türkiye sahip olduğu genç nüfus ve 
internet abonesi bazında avantajlı bir 
konumda yer alıyor. Ülkemizdeki kre-
di kartı kullanımı ve online alışverişin 
sunduğu seçenek fazlalığı tüketicilerin 
e-ticarete olan yaklaşımını destekliyor. 
Üründe fiyat ve kalite olarak da avan-
tajlıyız, konum itibariyle birçok pazara 
yakın oluşumuz büyük bir fırsat. Bunu 
ülke olarak iyi kullanmamız lazım. 

Son dönemde tüm dünyada 
çok revaçta olan yapay zekâ 
uygulamaları, girişimcilik ve ticarette 
nasıl uygulanabilir? 
Son yıllarda popülerliği artan ve hayatı-
mıza her geçen gün daha da fazla dâ-
hil olan yapay zekâ teknolojileri üzerine 
yatırımlarda ciddi bir artış söz konusu. 
E-ticaret firmaları da yakın dönemde 
yapay zekâ çalışmalarında önemli atı-
lımlara imza atıyor. E-ticaret firmaları 

“BİRÇOK 
PAZARA 
YAKIN 
KONUMDA 
OLUŞUMUZ 
BÜYÜK BİR 
FIRSAT”

SÖYLEŞİ
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yapay zekâyı personelin iş yükünün 
azaltılması, müşteriye göre özelleşme, 
daha akıllı depolar gibi alanlarda uygu-
luyor. Yapay zekâdan tam anlamıyla 
fayda sağlamak için bu kavramın ku-
rum kültürü haline dönüşmesi gerek-
tiğine inanıyorum. Firmaların, strateji 
ve iş planlarını yapay zekâ kavramı 
üzerine inşa etmesi gerekiyor. Sefa-
merve olarak bizim bakış açımız ge-
rekli bilgiyi toplamak, firma kültürünü 
buna adapte edebilmek olup, inovatif 
iş modelleriyle bu alandaki yolculuğu-
muzu hızlandırıyoruz. Tüm iş süreçle-
rini machine learning ile yeniden ya-
pılandırıyoruz. Satın alma, doğru stok 
yönetimi, dinamik fiyatlandırma, ürün 
reyting, marketing, hangi ürünün hangi 
kargo firması ile gönderilmesi gerekti-
ğine makinalar karar veriyor. İnsan ile 
yapılamayacak kadar iş yükü biriktiren 
süreçleri, algoritmalar ile kontrol etme-
ye çalışıyoruz. 

E-ticaretin önündeki en büyük engel 
olan kargo maliyetlerini düşürmek 
konusundaki çözüm önerilerinizi 
paylaşır mısınız?
Lojistik, depolama ve çalışan e-ihraca-
tın üç büyük maliyet kalemleri diyebili-
rim. Depolama maliyetleri İstanbul’da 
yaklaşık 8-10 dolar civarındayken, ya-
kın çevre olarak nitelendirdiğimiz Çor-
lu, Çatalca ve Gebze’de 5-6 dolar, Ya-
lova’da ise 2-3 dolar civarındadır. Acil 
olarak İstanbul çevresinde e-ticaret ve 
e-ihracat şirketleri için maliyeti düşük 
depo ve lojistik alanları oluşturulmalı-
dır. Eğer Yalova’da organize bir lojistik 
merkezi kurulursa tüm e-ticaret şirket-
leri depolarını buraya taşır. Paketleme 
ve ayrıştırma için ortak bir şirket ku-
rulur. Tüm siteler ihracat ürünlerinin 

paketleme işini burada çözer. Böylece 
çalışan maliyeti de çözülür. Yurt dışı 
kargo maliyetinin ürünün yüzde 15 
oranlarında. Bu proje hayata geçerse, 
oran yüzde 3’e geriler. Depo, çalışan 
gibi giderler de eklendiğinde ihracatta-
ki maliyetimiz yüzde 40 düşer. Yalova 
bunun için iyi bir alternatif olarak du-
ruyor. Lojistik altyapısı olarak e-ihracat 
serbest bölgeleri statüsünde çalışan 
e-ihracat lojistik organize bölgeleri ko-
nusunda desteğe ihtiyacımız var. Or-
ganize sanayi bölgelerinden organize 
lojistik bölgelerine geçiş yapılmalıdır. 

Mobilleşmenin e-ticarete etkisi 
nedir?
Akıllı telefonlar ve tabletler sayesinde 
kullanıcılar artık internete sorunsuz 
bir şekilde girebiliyor. Digital in 2018 
in Western Asia Verileri’ne göre, Tür-
kiye’de internet kullanıcı sayısı 54 
milyon kişinin üzerinde seyrediyor. Bu 
kişilerin yüzde 77’si ise akıllı telefonları 
kullanıyor. Mobilleşmenin yaygınlaş-
ması ile e-ticaret sektörü, kısa zaman-
da yeni alanlara doğru evrimleşmeye 
başladı. Dijital dönüşümü benimse-
menin firmalar için artık bir zorunluluk 
haline geldiğini söyleyebilirim. İnternet 
kullanım alışkanlıklarındaki değişme-
lerin bir sonucu olarak bugün e-ticaret 
siteleri için en büyük trafik kaynakları 
olarak mobilleşme gösterilebilir. Mo-

bil cihazları kullanarak alışveriş yapan 
tüketicilerin diğer müşterilere kıyasla 
ortalama üç kat daha fazla alışveriş 
yaptığı bir gerçek.

E-ihracatın bugünkü pazar 
büyüklüğünü ve 2020 yılı sonuna 
kadarki pazar değeri ile ilgili 
beklentiyi açıklar mısınız? E-ihracatı 
arttırmak için ne gibi girişimlerde 
bulunulmalı?
E-ihracat hacmi 2016 yılında 400 mil-
yon doları bulan Türkiye’de e-ihracat, 
birkaç yıl içinde çok daha büyüyecek-
tir. E-ihracat tüketici nüfusunun ise 
2020 yılında 2 milyara ulaşarak pazar 
değerinin 3 trilyon 400 milyar dolara 
çıkacağı öngörülüyor. Online ticaret, 
hem ölçülebilir olması hem de am-
bargolardan etkilenmemesi sebebi ile 
yeni pazar deneyimlemede ucuz ve 
daha kolay bir yöntem. Orta mesafe-
deki ülkelerin sanal pazar yerlerine, 
ürünlerimizi entegratör firmalar ile yer-
leştirmemiz ve çalışmalara hızla baş-
lamamız gerekiyor. İhracat tek başlık 
altında değerlendirilmemeli. Farklı di-
namikleri olan e-ihracat, ana bir başlık 
gibi planlanıp gerekli bürokratik düzen-
lemeler hızlıca yapılmalı. 

E-ticaret sektöründeki büyüme, 
beraberinde rekabeti de getirdi. 
Türkiye sahip olduğu genç nüfus 

ve internet abonesi bazında 
avantajlı bir konumda yer alıyor. 

Ülkemizdeki kredi kartı kullanımı 
ve online alışverişin sunduğu 
seçenek fazlalığı tüketicilerin 

e-ticarete olan yaklaşımını 
destekliyor. Üründe fiyat ve kalite 

olarak da avantajlıyız, konum 
itibariyle birçok pazara yakın 

oluşumuz büyük bir fırsat.  

Sefamerve.com CEO’su
Mehmet Metin Okur

SÖYLEŞİ
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ördüncü sanayi devrimi, “bilgi ta-
banlı ekonomi” felsefesi üzerine 
hızla büyüyor. Bu bağlamda En-

düstri 4.0, IoT (Nesnelerin interneti), AI 
(Yapay Zekâ), Büyük Veri ve Veri Maden-
ciliği gibi şimdi tüm bu değişim Blockc-
hain teknolojisi ile bir bütünlüğe doğru 
ilerliyor. Küresel ölçekte bilgi tabanlı 
ekonominin gelişimi için bir Blockchain 
ağında gerçekleştirilen tüm işlemlerin 
değişmezliği, şeffaflığı (izlenebilirliği) 
ve güvenilirliği Blockchain teknolojisi 
ile hayatımıza girecektir. Blockchain 
teknolojisinin, bilgi akışının olduğu tüm 
noktalarda devrim yaratması bekleni-
yor. İlk olarak bunu kamu kurumlarında, 
lojistik, enerji, sağlık, finans ve eğitim 

alanlarındaki uygulamalar ile görmeye 
devam edeceğiz.

Blockchain Nedir?
Blockchain teknolojisi dağıtılmış verita-
banı teknolojisi olarak biliniyor. Block-
chain üzerinde kayıt tutuluyor, kayıtlar 
güncelleniyor ve yapılan güncellemele-
rin de kaydı tutuluyor. Kısaca Blockcha-
in sadece dağıtık uygulamalara dayalı 
yeni bir tür internet altyapısı değil, aynı 
zamanda yeni bir tedarik zinciri ağıdır. 
Temel olarak Blockchain, bilgi paylaşımı 
kaynağını korumak için kullanılan dağı-
tılmış bir bilgisayar ağıdır (düğümlerdir). 
Her bir düğüm, geçmiş işlemlerin eksik-
siz kayıt ederek, bilgilerin güvenliğini ve 
doğruluğunu korur. 

Blockchain Teknolojisinin Özellikleri
Teknik açıdan bakıldığında, Blockchain 
teknolojisinin üç özelliği vardır: Dağıtık 
sistem, izlenebilirlik, değişmezlik. Dağı-
tık sistem, dağıtılmış bir sistem yapısı-
na dayanan, veri doğrulama, depolama, 
bakım ve blok zincirindeki iletim süreç-
lerini ifade eder. Bu yapıda, dağıtılan 
düğümler arasındaki güven, merkezi 

BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ
EĞİTİM SEKTÖRÜNE NELER 
SUNACAK?
Bilgi paylaşımı kaynağını 
korumak için kullanılan 
dağıtılmış bir bilgisayar ağı 
olan Blockchain teknolojisi, 
birçok yenilikçi şekilde eğitim 
sektörüne de uygulanabilir. 
Blockchain ağı ve akıllı 
sözleşmeye dayalı yeni 
bir değerlendirme sistemi 
kurulabilir.

MAKALEMAKALE
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organizasyonlardan ziyade 
matematiksel yöntemlerle 
inşa edilir. İzlenebilirlik, blok 
zincirindeki tüm işlemlerin 
kronolojik sıraya göre düzen-
lendiği ve bir bloğun Krip-
tografik Hash fonksiyonu 
(şifreleme) ile iki bitişik blok 
ile bağlandığı anlamına gelir. 
Bu nedenle, her işlem, hash 
tuşlarıyla bağlantılı blok bil-
gisini inceleyerek izlenebilir. 
Blockchain teknolojisinin de-
ğişmez olmasının iki nedeni 
vardır. Bir yandan, tüm işlem-
ler bir önceki bloktan bir hash 
anahtarı ve bir sonraki bloğa 
işaret eden bir hash anahtarı 
ile blok halinde saklanır. Her-
hangi bir işlemle müdahale-
de bulunulması, farklı karma 
değerler ile sonuçlanacak ve 
bu nedenle, tam olarak aynı 
doğrulama algoritmasını ça-
lıştıran tüm diğer düğümler 
tarafından algılanacaktır. Öte 
yandan, Blockchain binlerce 
düğümde saklanabilen pay-

laşılabilir bir açık defterdir ve 
tüm defterler gerçek zamanlı 
olarak senkronize olmaya de-
vam eder. 

Kullanıcı Güvenliği ve 
Blockchain 
Blockchain teknolojisi, dolan-
dırıcılık sahtekârlığının azal-
tılmasına katkıda bulunur. İş 
süreçlerinin ve ilişkili birimle-
rin güvenliğini en üst seviyeye 
çıkarır. Kullanıcı kimliğiyle eş-
leşen ve Blockchain’de sak-
lanan veriler, dünyanın dört 
bir yanındaki Blockchain dü-
ğümleri (Nodes) tarafından 
kontrol edilir, onaylanır ve ko-
runur. Böylece, güvenilirlik ve 
otoritenin her ikisi de garan-
tilenir ve bu da dolandırıcılık, 
sahteciliğini azaltır.

Eğitimde Mevcut Blockchain 
Uygulamaları
Blockchain teknolojisi, sade-
ce diploma yönetimi ve başarı 
değerlendirmesinin ötesinde 
birçok yenilikçi şekilde eğitim 
sektörüne uygulanabilir. Hem 
öğrenciler hem de öğretmen-
ler için Blockchain teknolo-
jisi, eğitim değerlendirme, 
öğrenme aktiviteleri tasarımı 
ve uygulanması konusunda 
eğitim sektörüne büyük bir 
potansiyel sunuyor. Günü-
müzde üniversiteler Blockc-
hain teknolojisini akademik 
derece yönetimi ve öğrenme 
çıktılarını değerlendirmeyi 
desteklemek için kullanıyor. 
İlk örnekleri Kıbrıs ve İngilte-
re’de uygulandı. Eğitime yö-
nelik çalışmaların hedefinde, 
Blockchain teknolojisi ile öğ-
rencinin tüm karne, transkript 
veya sertifikalarının formüle 

edilebilirliği vardır.  Bunun dı-
şında öğrencinin, akademik 
olmayan eğitim süreçleri de 
(yetenekleri, becerileri, birey-
sel ilgi alanları gibi) güvenli bir 
şekilde Blockchain teknolojisi 
ile saklanabilir ve erişilebilir. 
Eğitmenler öğrencilere ger-
çek zamanlı ödüller verilebilir. 
Öğrenciler akıllı sözleşmeye 
göre belirli sayıda dijital para 
kazanabilirler. Bu tür bir para, 
eğitim parası olarak saklana-
bilir, gerçek para birimleriyle 
değiştirilse bile, sadece harç 
olarak veya burs olarak kulla-
nılabilir. Kısacası, Blockchain 
teknolojisi, her türlü sınıf içi 
ve sınıf dışı eğitim bilgisini 
kullanıcının benzersiz kimliği 

ile eşleştirebilir. 

Akıllı Sözleşmeye Dayalı 
Yeni Bir Sistem Kurulabilir
Blockchain eğitmenler açısın-
dan, bireylerin kendilerini ge-
liştirmeleri için eşsiz fırsatlar 
sunar.  Öğrencilerin geribildi-
rimlerine dayanan geleneksel 
yöntem, tek taraflı olması ne-
deni ile öğretmenlerin gelişi-
mi için de pek yararlı değildir. 
Blockchain ağı ve akıllı söz-
leşmeye dayalı yeni bir değer-
lendirme sistemi kurulabilir. 
Öğrenci gelişimi açısından 
ise, eğitmenlerin öğrencilerin 
çalışma programlarını plan-
lamalarına yardımcı olma, 
öğrencinin araştırma faaliyet-
leri ve ilerleyişi hakkında bilgi 
edinme konusunda sorumlu-
lukları vardır.  Geleneksel yön-
temlerle bu süreçlerin başarı 
ile takip edilmesi çok zordur. 
Ayrıca bilgi tek bir noktada 
kalır. Bu alanda Blockchain 
teknolojisi kullanıldığında 
akıllı sözleşme (smart contra-
ct) ile bu durum değişecektir. 
Tüm detaylar akıllı sözleşme 
ile izlenir ve Blockchain defte-
rine kaydedilir.

Eğitime yönelik 
çalışmaların hedefinde, 

Blockchain teknolojisi 
ile öğrencinin tüm 

karne, transkript 
veya sertifikalarının 

formüle edilebilirliği 
vardır.  Bunun dışında 
öğrencinin, akademik 

olmayan eğitim süreçleri 
de güvenli bir şekilde 

Blockchain teknolojisi ile 
saklanabilir ve erişilebilir. 

Eğitmenler öğrencilere 
gerçek zamanlı ödüller 

verilebilir. Öğrenciler 
akıllı sözleşmeye göre 

belirli sayıda dijital para 
kazanabilirler. Bu tür 

bir para, eğitim parası 
olarak saklanabilir, 

gerçek para birimleriyle 
değiştirilse bile, sadece 

harç olarak veya burs 
olarak kullanılabilir. 

Blockchain teknolojisi, her 
türlü sınıf içi ve sınıf dışı 

eğitim bilgisini kullanıcının 
benzersiz kimliği ile 

eşleştirebilir.

MAKALEMAKALE

Blockchain Derneği Başkanı
Çağatay Akpolat
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Enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün artmasıyla birlikte sektördeki yatırımlar hızla 
devam ediyor. Yüksek teknoloji ürünlerine, maliyet avantajı sağlayan çözümlere 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Yerli üretim 
çalışmaları ile önemli projeleri hayata geçiren şirketler, müşterilerin ihtiyaçlarına 
çözümler sunarken, gerçekleştirdikleri ihracatla çözüm ve hizmetlerini dünyanın 

birçok noktasına ulaştırıyorlar.

ENERJİDE YATIRIMLAR
HIZ KESMİYOR



65www.kobiaktuel.com.tr

ur Şirketler Grubu bünyesinde 
bulunan Sur Enerji’nin hayata 
geçirdiği Kurtini RES Projesi, 

yenilenebilir rüzgar enerjisi üretimine 
başladı. Yaklaşık 315 milyon TL ya-
tırım değeriyle faaliyete başlayan ve 
Mersin ili Gülnar ilçesinde yer alan 
Kurtini RES Projesi, toplam 14 MW 
kurulu güce ve yıllık 46 GWh enerji 
üretimi kapasitesine sahip. Devreye 
alınan yeni rüzgar enerji santralinin, 
yıllık yaklaşık 15 bin hanenin enerji 
tüketimini karşılayabilecek kapasi-
tesi bulunuyor. Yeni rüzgar enerji-
si santraliyle, yıllık yaklaşık bin 200 
ağacın azalttığı karbondioksit miktarı 
kadar emisyon sağlanacak. Sur Ener-
ji’nin yenilenebilir enerji kaynaklı tüm 
yatırımları devreye alındığında ürettiği 
elektrik miktarı, Sur Yapı’nın tüm pro-
jelerinin ihtiyacı olan enerjiyi karşıla-
yabilecek. 

Yenilenebilir Enerji Geliri Yıllık 42 
milyon TL’ye Ulaştı
Yeni rüzgar enerji santralinin devreye 
alınmasıyla ilgili açıklama yapan Sur 
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Z. Altan Elmas, “Türkiye’nin 2023 
hedeflerine ulaşması için enerjide 
de yatırımlarımıza devam ediyoruz. 
Enerji yatırımlarındaki öncelikli hedefi-
miz memleketin enerji açığının gideril-
mesine fayda sağlamak ve cari açığı 
kapatmak için destek olmak” diyor. 
Elmas, bu santralle birlikte Sur Enerji 

olarak yenilenebilir enerji gelirlerinin 
yıllık 42 milyon TL’ye ulaşmış olduğu 
bilgisini paylaşıyor.

Her Yıl Bir Santral Hedefi Gerçek-
leşiyor 
Doğayı korumak ve gelecek nesillere 
sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek 
amacıyla yenilenebilir enerjiyi tercih 
ettiklerini belirten Elmas, her yıl bir 
enerji santralini devreye alma hedef-
lerini gerçekleştirdiklerini söylüyor. 
Elmas, “2017 yılında Mersin’de Elmalı 
rüzgâr enerji santralini devreye al-
mıştık. Yeni devreye aldığımız Kurtini 
rüzgâr enerji santraliyle 2018 yılındaki 
hedefimiz de gerçekleşmiş oldu. Ye-
nilenebilir enerji yatırımlarımız 2019 
ve 2020 hedeflerimiz şeklinde devam 
edecek. Her yıl bir santrali devreye 
almaya gayret ediyoruz” şeklinde ko-
nuşuyor. 

SUR ENERJİ’DEN
315 MİLYON TL’LİK

RES PROJESİ
Sur Şirketler Grubu enerji yatırımlarına devam ediyor. Sur Enerji, 

yenilenebilir enerji kaynaklı üçüncü santralini devreye aldı. 

S

ENERJİ

Sur Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas
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nexion, şirketlerin 
enerji maliyetlerini 
sürdürülebilir yöntem-

lerle azaltırken kârlarını 
sürdürülebilir bir şekilde 
arttırmalarını sağlayan hiz-
metler sunuyor. Türkiye ve 
genel merkezi Almanya’nın 
yanı sıra İsviçre ve Hin-
distan’da da ofisleri bulu-
nan şirket, Çin’den ABD’ye 
kadar dünyanın farklı 25 
ülkesinde projeler yürü-
tüyor. Sundukları hizmet-
lerle, sanayi şirketlerinin 
toplam enerji maliyetlerini 
ve risklerini yönettiklerini 

dile getiren Enexion Group 
Türkiye Genel Müdürü ve 
Enerji Uzmanı Ceren Özdal, 
enerji portföy yönetimi ve 
tedarik süreç yönetimi ile 
toptan piyasalardan opti-
mum fiyatla enerji tedarik 
edilmesinin de sundukları 
hizmetler arasında yer aldı-
ğını belirtiyor. Özdal, “Yerel 
fiyatlardan küresel politika-
ya kadar geniş bir yelpaze-
de piyasa bilgisi elde ediyo-
ruz. Tüm araçları, süreçleri, 
altyapıları, IT çözümlerini 
uyguluyoruz. İş ortaklarımı-
zın, enerjiyle ilgili tüm ma-

liyetler uygulamalarını ayrı 
ayrı yapmaları yerine tek 
seferde optimize etmeleri-
ne yardım ediyoruz. Enerji 
piyasasında 1 milyar euro-
luk müşteri portföyü yöne-
tiyoruz. Sahip olduğumuz 
deneyimi iş ortaklarımız 
için en uygun sonuçlar ve 
minimum iş yükü yaratmak 
yolunda uygulamaya koyu-
yoruz” şeklinde açıklamada 
bulunuyor. Ciro bazında, 
Türkiye’de 2017 yılını yüzde 
15 büyüme ile kapattıklarını 
belirten Özdal, 2018 yılı ve 
sonrasında da büyümeleri-

nin devam etmesini öngör-
düklerini aktarıyor.

KOBİ’ler İçin KEY Platform 
Uygulaması
Enexion, KOBİ’ler için KEY 
(Kazandıran Enerji Yöneti-
mi) adlı platformu geliştirdi. 
KEY Platform, müşterilerin 
en uygun fiyatlarla tedarik 
gerçekleştirebilmesini, pi-
yasaya yeni giren müşteri-
lerin ise adapte olabilme-
sini kolaylaştırıyor. Özdal, 
platformla ilgili şu bilgileri 
paylaşıyor: “Müşterileri söz-
leşme riskinden koruyarak, 

E

Şirketlerin enerji maliyetlerini sürdürülebilir yöntemlerle azaltırken kârlarını 
sürdürülebilir bir şekilde arttırmalarını sağlayan hizmetler sunan Enexion, KOBİ’ler 

için KEY Platform’u geliştirdi.

ENEXION’DAN KOBİ’LER İÇİN
KEY PLATFORM UYGULAMASI

ENERJİ
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enerji tedarikinde uzun dö-
nemli kontratların önünü 
açan KEY Platform, müş-
terilere birden çok tedarik-
çiyle çalışabilme imkânı, 
aynı zamanda tedarikçi 
için de 5 milyondan fazla 
tüketiciye adil ve rekabet 
ortamı içerisinde ulaşma 
fırsatı sunuyor. Şirketlere 
daha az işgücü ile güvenilir 
bir ortamda çözümler su-
nan platformumuz, liberal-
leşmeye geçiş sürecinde 
olan Türkiye piyasasında 
bir ilk olma yolunda ilerli-
yor. Enerji tedarikinde hızlı 
ve etkin çözümler getire-
cek olan KEY Platform’un 
tüm hazırlıkları ve test sü-
reci tamamlanmış durum-
da, uygun piyasa koşulları 
oluştuğu takdirde Enexion 
Group olarak platformu-
muzu uygulamaya açmayı 
planlıyoruz.” 

Enerji Maliyetlerinde 
Yüzde 10-15 Avantaj 
Sağlıyor
Özdal, “Enerji piyasası hız-
la büyüyor ve büyük bir 
dönüşümden geçiyor, hem 
ekonomi hem de diğer 
sektörler üzerinde önemli 
etkilere yol açacak olan 
bu dönüşüm ile tüketiciler 
alışılagelmiş metotlarla pi-
yasada ayakta kalabilmek 
için mevcut sürece adapte 
olmak durumundalar. Şir-
ketlerin en büyük maliyet 
kalemlerinden birini oluş-
turan elektrik fiyatları her 
geçen gün artmaya devam 
ederken, maliyet ve riskle-
rin en iyi şekilde yönetile-
bilmesi için yeni stratejik 

yaklaşımlar zorunlu hale 
geliyor” diyor. Enerji sek-
töründe yaşanan radikal 
değişimler sonucunda, ar-
tık tüketicilerin ve özellikle 
sanayicilerin daha bilinçli 
ve dikkatli hareket etme-
si gerektiğinin altını çizen 
Özdal, aksi bir durumun 
maliyetlerin artmasına 
ve maddi kayıplara ne-
den olabildiğini belirtiyor. 
Enerji maliyetlerinin öngö-
rülebilir olması ve risklerin 
yönetilebilir olması için 
mutlaka sektör uzmanla-
rıyla çalışılması gerektiğini 
söyleyen Özdal, sözleri-
ni şöyle sürdürüyor: “Bu 
noktada Enexion Group, 
baştan sona tüm süreç bo-
yunca müşteriyle bilgi biri-
kimini paylaşıyor, sistemin 
kurulmasını sağlıyor ve 
işleyişini de garanti ediyor. 
Müşterilerimize verdiğimiz 
hizmetlerle enerji maliyet-
lerinde yüzde 10-15 ma-
liyet avantajının yanı sıra 
ileriye dönük fiyat öngörü-
lebilirliği ve güvenliği elde 
etmelerini sağlıyoruz. Bu 
açıdan bakıldığında, yılda 
100 GWh tüketimi olan bir 
işletme için  2 milyon TL’ye 
varan bir maliyet avantajı 
yakalanması söz konusu 
oluyor.”

Şirketlere Güvenilir ve 
Risksiz Enerji Tedariki 
Fırsatı
İş ortaklarına değer katan 
en önemli başka bir adı-
mın, kendilerine düzenli pi-
yasa takibi, tedarik desteği 
ve raporlaması konusunda 
kapsamlı bir risk yönetim 

hizmeti sunmaları olduğu-
nu belirten Özdal, “Enerji 
tedarik sürecini bizimle 
yürüten iş ortaklarımız 
günün sonunda toptan 
piyasa avantajlarını gü-
venli bir şekilde kullanarak 
tedarik gerçekleştiriyor. 
Enerji portföy yönetimi dı-
şında, enerji maliyetlerini 
düşürmek isteyen sanayi 
şirketlerine kojenerasyon 
proje danışmanlığı da sağ-
lıyoruz. Sunduğumuz ko-
jenerasyon sistemleri sa-
yesinde iletim ve dağıtım 
hatlarında oluşan kayıplar 
ortadan kalkarken, firma-
lar için yüzde 40’a varan 
oranda daha ucuz enerji 
maliyeti oluşuyor. Uzun 
vadeli proje yürüttüğümüz 

müşterilerimize sunduğu-
muz ‘müşteriye özel’ çö-
zümlerimizle; saatlik enerji 
tüketimi, profil maliyeti, sa-
atlik piyasa fiyatları, enerji 
sözleşmeleri, mevzuat ve 
şebeke durumu inceleme-
leri yaparak, şirket için karlı 
ve doğru proje ve yatırım-
ların belirlenmesini sağlı-
yoruz” diyor. Böylelikle şir-
ketlerin daha düşük enerji 
maliyetleri ile güvenilir ve 
risksiz enerji tedarik fırsat-
larına erişimine yardımcı 
olduklarını aktaran Özdal, 
bu süreçte şirketlerin ayrı-
ca daha az iş yükü ile daha 
yüksek güvenle enerji te-
darik etmiş olduklarını kay-
dediyor.

Enexion Group Türkiye Genel Müdürü ve
Enerji Uzmanı Ceren Özdal

ENERJİ



KARDEŞ ELEKTRİK
YERLİ ÜRETİM İLE TÜRKİYE’YE DEĞER KATIYOR

Kardeş Elektrik; enerji, otomotiv, raylı sistemler gibi sektörlere 
yönelik geliştirdiği katma değerli ürünleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’de 
geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerini 27 ülkeye ihraç eden şirket, 

2017 yılında Türkiye’ye 40 milyon TL’lik yatırım yaptı. 

ENERJİ



nerji, otomotiv, raylı 
sistemler gibi sektör-
lere yönelik geliştirdi-

ği katma değerli ürünleriyle 
dikkat çeken Kardeş Elekt-
rik, Türkiye’deki yatırımla-
rıyla öne çıkıyor. 55 yıllık bir 
geçmişe sahip olan Kardeş 
Elektrik, Türkiye’de geliştir-
diği yüksek teknoloji ürün-
lerini 27 ülkeye ihraç edi-
yor. Yüzde yüz yerli üretim 
gerçekleştiren şirket, 2017 
yılında Türkiye’ye 40 mil-
yon TL’lik yatırım yapmış 
bulunuyor. Hizmet verdiği 
sektörlere yönelik yenilikçi 
yatırımları hayata geçiren 
Kardeş Elektrik, müşteri 
memnuniyetini ön planda 
tutuyor. Yapılan yatırım-
larla Türkiye’nin ekonomi-
sine ve istihdama katkı 
sağlayan Kardeş Elektrik, 

Yassıören-Arnavutköy’de 
bulunan 11 bin metrekare 
kapalı alana sahip yeni fab-
rikası ile yenilikçi teknoloji 
üretimine devam ediyor. 

Yatırım ve Ar-Ge 
Çalışmaları İle Büyüyor
Müşteri ihtiyaçlarına yö-
nelik gerçekleştirdiği ça-
lışmalarla ön plana çıkan 
Kardeş Elektrik, yatırımla-
rıyla hizmet verdiği sektör-
lerde gücüne güç katıyor. 
Ar-Ge çalışmalarıyla ürün 
gruplarını genişleten firma, 
uzman olduğu alanlarda 
başta Almanya, Polonya, 
Cezayir, Tunus, Hollanda, 
İtalya, Macaristan, Meksi-
ka ve Çek Cumhuriyeti gibi 
ülkeler olmak üzere dünya 
üzerindeki 27 noktaya ihra-
cat yapıyor. 

Yüzde 41’lik Büyüme
Enerji, savunma sanayi, en-
düstri, beyaz eşya, otomo-
tiv, makine imalatı ve konut 
sektöründe son yıllarda 
büyüme elde ettiklerini be-
lirten Kardeş Elektrik Yö-
netim Kurulu Başkanı Sırrı 
Kardeş, “Türkiye; enerji, 
savunma sanayi, endüstri, 
beyaz eşya gibi alanlarda 
Avrupa’da ciddi bir oyuncu 
oldu. Bu sektörlere hitap 
eden ürünlerin üretimi her 
yıl artış gösterirken, kaliteli 
ürün ihtiyacı da öne çıkı-
yor. Kardeş Elektrik olarak, 
hedefimizin her zaman 
müşterilerimizin güvenle 
kullandığı, servis gerektir-
meyen, yenilikçi ve kaliteli 
ürün imal etmek olduğunu 
söyleyebiliriz. 2017 yılında 
yeni bina, makine ve oto-
masyon yatırımlarımız top-
lam ciro ve verimliliğimize 
olumlu katkı sağladı” diyor. 
2017 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 41 oranında 
büyüme elde ettiklerini 
dile getiren Kardeş, 2018 
yılında ise yüzde 40 ora-
nında büyüme elde etmeyi 
hedeflediklerini belirtiyor. 
Kardeş, yeni yatırımlarıyla, 
Türkiye’ye ve müşterilerine 
katma değer sağlamaya 
devam edeceklerini sözle-
rine ekliyor. 

Üretime Odaklanan 
Firmalar Kazançlı Çıkıyor
Türkiye’nin yüzde 99’unu 
KOBİ ölçeğindeki şirketler 
oluşturuyor. Türkiye’nin ge-
lişimi için lokomotif görevi 
gören KOBİ’ler, ekonomiye 
ve istihdama büyük katkılar 
sağlıyor. 220 kişilik ekibiyle 
istihdamını ve enerjisini 

artıran Kardeş Elektrik, sür-
dürülebilir büyümesine de-
vam ediyor. Hizmet verdiği 
sektörlere yönelik sunduğu 
yenilikçi teknoloji ürünleriy-
le Türkiye’yi ihracat köprü-
sü olarak konumlandıran 
Kardeş Elektrik, müşterile-
rine katma değer yaratıyor. 
Yerli üretim çalışmaları ile 
sektöründe önemli başa-
rılara imza atan firmanın, 
yatırımlarında hız kesme-
diğini ifade eden Kardeş, 
sözlerini şöyle tamamlıyor: 
“Kardeş Elektrik şirketler 
grubu, ACEL Elektrik ve 
SKC Karbon kuruluşlarıyla 
da müşterilerinin ihtiyaç-
larına cevap veriyor. ACEL 
Elektrik, günümüzde ülke-
mizde üretilen 200’ü aşkın 
çeşidi ile Phoenix Contact 
klemensleri dünyanın dört 
tarafına ihraç ediyor ve üs-
tün kalitesi ile birçok ürün 
için dünyada tek tedarikçi 
ilan ediliyor. Üretilen tüm 
ürünler, UL, CSA, FM, VDE, 
ATEX sertifikalarına sahip. 
SKC Karbon ise; elektrik, 
mekanik ve endüstriyel 
uygulamalarda karbon ve 
grafit kullanımının vazge-
çilemez olduğu sanayi te-
sislerine, mevcut makina 
parklarının ihtiyaçlarına 
cevap veriyor. SKC Karbon, 
deneyimli ekibi ile 1999 yı-
lından itibaren Türkiye tem-
silciliğini üstlendiği SGL 
Carbon Özel Grafit İşalanı, 
Pantrac Gmbh, Helwig Car-
bon Products Inc, Gerken 
SA, Schmidthammer-Elekt-
rokohle Dr. Fritsch gibi ko-
nularında uzman, dünyaca 
ünlü kuruluşların grafit 
ham malzeme ve ürünleri 
ile hizmet veriyor.”
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orlu Ener-
ji’nin yeni 
nesil tekno-

loji markası ZES 
(Zorlu Energy So-
lutions) ilkini İstanbul Zorlu 
Center’da kurduğu hızlı şarj 
noktası sonrası, Türkiye’de 
elektrikli araç ekosistemi-
nin gelişmesine katkı sağ-
layacak elektrikli araç şarj 
noktalarının kurulumuna hız 
kazandırdı.  ZES, İstanbul-İz-
mir otoyolundaki O3, O37 ve 
O68 dinlenme tesislerinde 
şarj ünitesi kurulumunu 
yaptı. ZES elektrikli araç 
şarj noktaları Bozüyük-Sa-
rar Outlet ve Susurluk-Fes-
tiva’da 15 Ağustos itibarı 
ile hizmet vermeye başladı. 
Yatırımların devamında Af-
yon-Kolaylı Dinlenme Tesisi,  
Uşak-Festiva ve Bolu- Hi-
ghway olmak üzere üç nok-
tada daha yapılacak kuru-
lumla ZES elektrikli araç şarj 
noktalarının sayısı 9’a yük-
selecek. Yeni kurulumlarıy-
la birlikte sistem üzerinden 
aynı anda şarj edilebilecek 
araç sayısını 40’a çıkarır-
ken elektrikli araç sahipleri 
İstanbul-İzmir-Ankara üçge-
ninde özgürce ve kesintisiz 
seyahat edebilme imkânına 
kavuştu. 

ZES App Uygulaması İle 
Kolaylık Sağlıyor
Elektrikli araç sürücülerinin 
ZES sistemi tarafından ta-

nınabilmesi ve daha kaliteli 
hizmet alabilmeleri çok ko-
lay, ZES App’i indirip, talep 
formunu doldurmak yeterli. 
Kart ve üyeliğin tamamen 
ücretsiz olduğu sistemde, 
kullanıcılar ZES App uygu-
laması üzerinden abonelik 
işlemlerini yapabiliyor, şarj 
noktalarının yerlerini göre-
biliyor ve navigasyonla ko-
layca ulaşabiliyorlar. Kartlar, 
ZES kullanıcıları için kişisel-
leştirilerek merkezi olarak 
taleplerini takip eden iki iş 
günü içinde sahiplerine gön-

deriliyor. ZES kullanıcıları, 
sistem ve hizmetler hakkın-
da bilgi almak, üye olmak 
için web sitesi ve mobil uy-
gulamadan faydalabiliyor. 
İhtiyaç duyulduğunda ise 
teknik konularda çağrı mer-
kezinden canlı destek alına-
biliyor.

Aynı Anda Dört Araca 
Hizmet Verilebiliyor 
Temel olarak normal (AC-
22kW) ve hızlı (DC-100kW) 
olmak üzere iki tip şarj is-
tasyonu bulunan ZES, hızlı 

şarj noktalarında 
araç tipi ve modeline 
bağlı olarak 30-60 
dk arasında şarj im-
kânı sunuyor. Hızlı 

şarj noktalarında aynı anda 
dört araca hizmet verilebili-
yor. Öncelik olarak üç büyük 
şehir olan İstanbul-Anka-
ra-İzmir rotalarını yüksek 
hızlı şarj noktaları ile kap-
sayarak kullanıcılara konfor 
ve hız sağlamayı hedefleyen 
ZES, farklı illerde standart 
hızlı (22kW) 40 şarj noktası-
na sahip. İlk ve en hızlı şarj 
ünitesini Zorlu Center içinde 
faaliyete geçiren ZES, şarj 
noktası sayısını sene sonu-
na kadar 100’ün üzerine çı-
karmayı hedefliyor.

ZORLU ENERJİ’NIN HIZLI ŞARJ NOKTALARIYLA 
KESİNTİSİZ SEYAHAT İMKÂNI

Zorlu Enerji’nin yeni nesil teknoloji markası ZES, 
Türkiye’nin en çok seyahat edilen yollarına kurduğu 9 hızlı 
şarj noktasıyla tüm elektrikli araç sahiplerine kesintisiz 

seyahat imkânı sunuyor.
Z
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SÖYLEŞİ

Öncelikle sizi tanıyalım… Kendinizden, 
eğitim ve kariyer geçmişinizden 
kısaca bahseder misiniz?
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nden 1992 yılın-
da mezun oldum. İstanbul Üniversi-
tesi’nde tamamladığım tezsiz işletme 
ve pazarlama alanlarındaki master 
eğitimlerimden sonra 1995 yılında pro-
fesyonel iş hayatıma adım attım. Yak-
laşık 17 yıl çeşitli sektörlerde satış ve 
pazarlama alanlarında görev aldıktan 
sonra, 2012 yılında VİKO’da pazarlama 
direktörü olarak çalışmaya başladım. 
Şu anda kurumsal marka yönetimi ge-
nel müdürlüğü görevini yürütüyorum. 
VİKO, 2014 yılında dünya teknoloji devi 
Panasonic’in Ekolojik Çözümler Şirke-
ti’ne bağlanmış olup, Panasonic Eco 
Solutions Türkiye olarak faaliyetlerine 
devam ediyor.

Kariyerinizin ilk yıllarında 
zorlandığınız dönemler oldu mu? 
Bunların üstesinden nasıl geldiniz?
Evet, iki erkek çocuk sahibi olan bir 
kadın olarak, özellikle kariyerimin ilk 
dönemlerinde bazı zorluklar yaşadım. 
Kadın olmanın iş hayatında getirdiği 
zorlukların yanı sıra çalışan anne olmak 
da özel çaba gerektiren bir konu; çün-
kü hem iyi bir anne ve eş olmak hem 
de aynı zamanda çalışma hayatındaki 
varlığınızı koruyarak başarılı olmak zo-
rundasınız. Bu yüzden karşılaşılabile-
cek zorluları belirleyerek, bunlara karşı 
nasıl tedbirler alınabileceği mutlaka 
düşünülmelidir. Ben çocuklarımı bü-
yütürken ailem oldukça büyük destek 
verdi. İş hayatımı ve özel yaşantımı 
planlayarak, nerelerde çözüme ihtiyaç 
duyduğumu belirledim. Hazırladığım 
çözüm planlarına rağmen, zaman za-
man farklı sürprizler de oluşabiliyordu. 

O zaman soğukkanlılığı yitirmeden, 
çözüm odaklı davranarak üstesinden 
gelmeyi başardım.

Bugünkü mesleğiniz, eğitim 
yıllarınızda hayal ettiğiniz ve 
hedeflediğiniz meslek miydi?
Kariyer yolculuğumda, bugün görev 
yaptığım alan ve konumumla ilgili ola-
rak çocukluğumdan gelen çok somut 
hedefler olduğunu söyleyemem. O 
zamanlar en büyük hayalim gazeteci 
olmaktı. Daha ilkokul çağlarımda ki-
tap okumayı çok sevdiğimi ve sayısal 
bakış açısına sahip olduğumu söyle-
yebilirim. Lise çağlarımda ise bu ba-
kış açısı, mühendislik mesleğini tercih 
etmem konusunda yönlendirici role 
sahip oldu. Gerek eğitimimin gerekse 
de iş hayatımın her aşamasında planlı 
çalışmayı, bana düşen görevleri yerine 
getirmeyi ve hayattaki sorumlulukla-

Anahtar priz sektöründe 
Türkiye’nin pazar liderlerinden olan 
Panasonic Eco Solutions Türkiye, 
bugün 70’ten fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor. Panasonic Eco 
Solutions Türkiye Kurumsal Marka 
Yönetimi Genel Müdürü Aysel 
Özaltınok, marka yönetiminin 
önemini, şirketin hayata geçirdiği 
ürün ve projeleri anlatıyor.

“MARKALAŞMANIN 
TEMEL UNSURU 
FARKLILAŞMAK”

SÖYLEŞİ
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rımın farkında olmayı prensip haline 
getirdim. Hedeflerime doğru ilerler-
ken, bu yolda mutlaka başarmak için 
gerekli motivasyona hep sahip oldum. 
Şimdi düşündüğümde iyi ki kariyerimi 
bu yönde çizmiş ve bu mesleği seç-
mişim diyorum. 100’üncü yılını kutla-
yan ve dünyanın en önemli markaları 
arasında yer alan Panasonic’e bağlı 
bir kuruluşun kurumsal marka yöne-
tim direktörlüğü görevini yürütmekten 
ötürü çok mutlu ve gururluyum. Şu 
andaki ana hedefim Panasonic Eco 
Solutions Türkiye’nin temel değerlerini 
destekleyen bir anlayışla, kurumsal iti-
barın daima ön planda olacağı bir ile-
tişim stratejisine sahip olarak, marka 
değerimize daima en iyi katkıyı sağla-
yabilmek.

Kurumsal marka yönetiminin 
önemi konusunda neler söylemek 
istersiniz? Marka itibarı için kurumlar 
nelere dikkat etmeliler?
Günümüzde markalaşmanın temel 
unsuru farklılaşmak, farklılaşmış ol-
manın en önemli göstergelerinden 
bir tanesi de kurumsal itibarı koru-
yup, marka bilinirliğini arttırmaktır. Bu 
itibarı oluşturmak ve yönetmek ise 
stratejik bir yaklaşım gerektiriyor. Yal-
nızca paydaşlarla kurulan doğrudan 
iletişimle bunu başarmak oldukça zor. 
Kurumların karlılıklarını, varlıklarını ve 
itibarlarını sürdürebilmesi için amaç-
larını, hedeflerini ve değerlerini doğru 
yöntem ve teknikler kullanarak ilgili 
paydaşlarına anlamlı bir şekilde akta-
rabilmeleri gerekiyor. 

Bu konuda, Panasonic Eco 
Solutions Türkiye olarak siz neler 
yapıyorsunuz?
Ürünlerimizin daha ziyade B2B kapsa-
mında olmasına rağmen, son kullanı-
cılarla mümkün olduğunca güçlü ve 
360 derece iletişim kurarak yüksek 
marka bilinirliğimizi korumayı hedef-
liyoruz. Temel değerlerimizi destekle-
yen bir anlayışa ve kurumsal itibarın 
daima ön planda olacağı bir iletişim 
stratejisine sahip olduğumuzu, bu 
kapsamda önemli farklar yarattığı-
mızı söyleyebiliriz. Biz itibar kavra-
mını; finansal sonuçlarımız, sahip 
olduğumuz teknoloji, yatırımlarımız, 
istihdama katkımız, markalaşmaya 

yaptığımız yatırımlar, sosyal sorumlu-
luk projelerimiz, çevreye duyarlılığımız 
ve etik değerlere uyum gibi kavramla-
rı kapsayan geniş bir perspektifte ele 
alıyoruz. Bu konuda vurgulamak iste-
diğim önemli bir husus da marka ve 
iletişim alanındaki trendleri yakından 
takip etmenin, bu alandaki başarılara 
önemli katkılar sağlamasıdır.

Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin 
ürün ve çözümleri neler? 
Ürün gamımız içerisinde elektrik 
anahtar ve prizleri, grup prizler, akıllı 
ev sistemleri, sigorta kutuları, akse-
suarlar, alçak gerilim şalt ürünleri, 
elektronik elektrik sayaçları, otomatik 
sayaç okuma sistemleri, bina oto-
masyon sistemleri, LED aydınlatma 
ürünleri, profesyonel el aletleri, güneş 
enerjisi panelleri ve yangın algılama 
sistemleri yer alıyor. Şirketimiz, anah-
tar priz sektöründe Türkiye pazarın-
daki liderliğini korurken, 70′ten fazla 
ülkeye gerçekleştirdiği ihracatıyla 
Panasonic ve VİKO markalarını dünya 
pazarlarında başarıyla temsil ediyor.

Markanızın enerji verimliliğine 
yönelik çalışmalarını anlatır mısınız?
Panasonic Eco Solutions Türkiye 
olarak, sürdürülebilir yaşama katkı 
sağlayan önemli sosyal sorumluluk 
projeleri yürütüyoruz; çünkü sadece 
üretim yaparken değil, gelecek ku-
şaklara daha yaşanılabilir bir dünya 
bırakmak için toplumu bilinçlendir-
menin de ana sorumluluklarımızdan 
olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Milli 

Temel değerlerimizi 
destekleyen bir anlayışa 
ve kurumsal itibarın 
daima ön planda olacağı 
bir iletişim stratejisine 
sahip olduğumuzu, bu 
kapsamda önemli farklar 
yarattığımızı söyleyebiliriz. 
Biz itibar kavramını; 
finansal sonuçlarımız, 
sahip olduğumuz teknoloji, 
yatırımlarımız, istihdama 
katkımız, markalaşmaya 
yaptığımız yatırımlar, sosyal 
sorumluluk projelerimiz, 
çevreye duyarlılığımız ve 
etik değerlere uyum gibi 
kavramları kapsayan geniş bir 
perspektifte ele alıyoruz.
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Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttü-
ğümüz, “Aydınlık Bir Gelecek İçin” pro-
jemiz ile başta öğrenciler olmak üzere 
İstanbul’daki ilkokullarda enerji verim-
liliği ve doğal kaynakların korunması 
konusunda bilinçlendirme çalışmaları 
yürütüyoruz. Her öğretim yılında ise 
okullarda bu kapsamda gerçekleştiri-
len çalışmaları değerlendiriyor, örnek 
okulları ödüllendiriyoruz. Bunun ya-
nında, faaliyet gösterdiğimiz tesisin 
dış cephesi, ısı kontrolü sağlayan ve 
gün ışığından maksimum düzeyde 
yararlanmaya imkân veren camlar-
dan oluşuyor. Sahip olduğumuz bina 
otomasyon sistemi sayesinde aydın-
latmalarımızı sensörlerle yönetiyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz verimlilik projesi 
ile 2013 yılında aydınlatma ekipmanla-
rımızı LED teknolojisi ile yeniledik. Ayrı-
ca üretim tesisimizde de enerji verim-
liliğine özel önem veriyoruz. Günlük 
yaşamımızın büyük bir çoğunluğunu 
iş ortamlarında geçirdiğimiz düşünül-
düğünde ofislerimizdeki faaliyetlerimi-
zin tanımlanmış tasarruf kriterleri ile 
gerçekleşmesi ve ekolojik ayak izini 
azaltma girişimleri daha çok önem 
kazandı. Bu noktadan hareketle, geç-
tiğimiz yıllarda WWF-Türkiye iş birli-
ğinde uygulamaya başladığımız Green 
Office Programı kapsamında elektrik 
ve su tüketiminin azaltılmasından ka-
ğıt ve kartuş tasarrufuna kadar birçok 

alanda ofislerimizde ölçülebilir iyileş-
tirmeler gerçekleştirdik. Halen Green 
Office ile ilgili çalışma ve denetimler 
yürütüyoruz. Bu denetimlerin sonucu-
na göre de çalışanlara bilgilendirme 
yapıyoruz. 

Hızla gelişen teknolojiyi 
ürün ve hizmetlerinizde nasıl 
kullanıyorsunuz?
Panasonic Eco Solutions Türkiye ola-
rak, Thea IQ Bіna Otomasyon Sistem-
lerimizle evlere akıl katıyoruz. Thea 
IQ Bіna Otomasyon Sistemi, çok özel 
teknoloji ve yazılımlar sayesinde önce-
den belirlediğiniz senaryoyu evinizde 
uygulama imkanı tanıyor. Thea IQ Bina 
Otomasyon Sistemleri; iklimlendirme, 
aydınlatma ve perde-panjur kontro-
lünden güvenlik sistemleri entegras-
yonuna kadar bir binada ya da dairede 
konfor, enerji tasarrufu ve güvenlik için 
çok yönlü çözümler sunuyor. Bu sis-
tem, hem evlerde hem ofislerde hem 
de otel, restoran gibi ticari işletmeler-
de rahatlıkla kullanılabiliyor. İsterseniz 
tatildeyken akıllı telefonunuzdan ya 
da bilgisayarınızdan evinizi izleyebi-
lirsiniz. Benzer konfora iş yaşamında 
da sahip olmak mümkün. Örneğin bir 
sunum gerçekleştirecekseniz ofisin 
ışıklarının otomatik olarak kapanması 
sağlanabiliyor. Thea IQ bina otomas-
yon sistemleri dokunmatik ekran ve 

uzaktan erişim sistemleriyle donatıla-
bildiği gibi enerji verimliliğine yönelik 
basit uygulamalarla residence, AVM, 
hastane ve ticari binalara da kolay-
lıkla uygulanabiliyor. Önümüzdeki 
dönemde Thea IQ ile tüm yeşil bina 
konseptli ve akıllı villaların yanı sıra 
ev otomasyon projelerinde de olmayı 
hedefliyoruz. Şirketimiz, Thea IQ Bina 
Otomasyon Sistemlerinde, Avrupa’da 
bu konuda özel bir standart olan KNX 
protokolünü uygulayan sektörünün ilk 
kuruluşlarından birisi. 

2018 yılı sonuna kadarki hedef ve 
projelerinizi paylaşır mısınız? Yeni 
yatırımlarınız olacak mı? 2019 
yılı hedef ve beklentilerinizden de 
bahseder misiniz?
Önümüzdeki süreçte portföyümüzü, 
anahtar-priz pazarında standarttan 
lüks segmente kadar geniş bir yelpa-
zede yeni ürün serileri ile zenginleştir-
meye devam edeceğiz. Ayrıca, Pana-
sonic ürün gamında yer alan birçok 
yeni ürün ve çözümü zaman içerisinde 
müşterilerimizin beğenisine sunmayı 
planlıyoruz. Bunlar arasında çok önem 
verdiklerimizin başında LED aydınlat-
ma ürünlerinin geldiğini söyleyebilirim. 
2019 yılında da karlı ve sürdürülebilir 
büyüme hedefi ile yenilikçi, çevreye 
duyarlı ve tasarruflu ürünler sunmak 
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

SÖYLEŞİ



75www.kobiaktuel.com.tr

Zaxi, İstanbul’un popüler eğlence mer-
kezlerinin dışında kalan ancak son 
yıllarda kendi içinde kültürel anlamda 
bir hareketlenme yaşayan Maslak’ta 
kapılarını açtı. Zaxi, “fun & finest” kon-
septi ile zarif lüksü, samimiyet, eğlence 
ve şehrin enerjisi ile buluşturuyor. Zaxi 
Restaurant’ın, ödüllü şef Arif Kemal 
Doğan yönetimindeki mutfağında, 

dünyadan ve Asya kültürlerinden tarif-
ler sunuluyor. Kahvaltı, öğle yemeği ve 
akşam yemeği hizmeti sunan mekân, 
gündüzleri bistro konseptine göz kır-
pan, sıcak, keyifli ve sofistike bir atmos-
fer sunuyor. Misafirlerini alternatif tını-
ların lezzet deneyimiyle harmanlandığı, 
rahat ve canlı bir atmosferde ağırlayan 
Zaxi; lezzet müdavimlerinin yanı sıra, 

cazdan latin müziğine, alternatif ve şe-
hirli tınılarla dolup taşacak mekânında, 
kaliteli eğlence arayanları da ağırlamayı 
planlıyor. Akşam yemeğinin ardından, 
Zaxi Bar misafirlerine hizmet vermeyi 
sürdürüyor. Zaxi Restaurant kış bah-
çesi ile birlikte 190 kişiyi ağırlayabiliyor. 
Dilenirse özel gruplar ve toplantılar için 
ayrı bölümler oluşturulabiliyor.

Hilton Hotels & Resorts markasının en 
yeni üyesi Hilton İstanbul Maslak, kapıla-
rını açtı. İstanbul’un hareketli iş ve finans 
merkezlerinden Maslak’ta konumlanan 
Hilton İstanbul Maslak, dikkat çekici ta-
sarımı ile mest eden iç mekânları ve seç-
kin koleksiyonların sergileneceği sanat 
galerisi ile öne çıkıyor. Otel, her biri özenle 
dizayn edilmiş 17’si süit, toplam 284 oda 
ile hizmet veriyor. Ayrıca iki ayrı Queen 
yatak bulunduran oda kategorisi ve oda-

 MASLAK’IN YENİ BULUŞMA NOKTASI: ZAXİ

HİLTON İSTANBUL 
MASLAK 

KAPILARINI AÇTI
ların oldukça geniş olması, otelin ayrıştırıcı özelliklerinden birkaçı. Seya-
hat deneyimlerine eksta lüks ve konfor katmak isteyen konuklar 24’üncü 
katta konumlanan Executive Lounge’da panoramik İstanbul ve boğaz 
manzaraları eşliğinde gün boyu sunulan, hem göze hem damağa hitap 
eden atıştırmalık büfesi ve yerli yabancı içecek servisinin yanı sıra, özel 
danışma hizmetleri de alabiliyorlar. İş toplantıları, önemli gün ve etkinlik-
ler için birçok alternatif sunan otelin 27’nci katında, yıldızların tam altında 
konumlanan ve cam tavanı ile dikkat çeken ayrıcalıklı bir etkinlik mekânı 
bulunuyor. 5 yıldızlı otelde, rahatlamak ve dinginleşmek isteyen konuklar 
için kapalı yüzme havuzu ve squash kortu da mevcut.

LIFE MEKAN
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COLUMBIA İLE

MACERA ŞEHRE DÖNÜYOR
olumbia, Sonbahar mevsiminin değişken hava koşul-
larına uyum sağlayan Trail konsepti ile yepyeni mace-
raların kapısını açıyor. Sonbahar yağmurlarına karşı 

gardını Columbia ile alan outdoor severler, kuru ve konforlu 
bir sezonun tadını çıkarıyor. Omni-Tech teknolojisine sahip 
yağmurluklar, nefes alabilen ve su geçirmez özellikleri ile 
doğanın tüm sürprizlerine karşı koruma sağlarken, gelişmiş 
rüzgar engelleme teknolojisi Omni-Wind Block ile güçlendiri-
len rüzgarlıklar sezon boyunca en yakın destekçiniz olacak. 
Su geçirmeyen ve leke tutmayan Omni-Shield teknolojisi ile 
desteklenen mont ve çantalar ile marka, kuru ve konforlu 
bir sezonu garantiliyor. Teri hızla buharlaştıran ve hava alan 
Omni-Wick teknolojili gömlek ve pantolonlar ise ani hava de-
ğişimlerinde yardımcınız olacak. Columbia tarafından hem 
doğada hem de şehirde tüm engelleri aşmak için tasarlanan 
ayakkabı koleksiyonu ise hafif yapısıyla dikkat çekiyor.

BEYMEN CLUB’DAN 
SONBAHAR-KIŞ 

ERKEK KOLEKSİYONU
arklı tarz ve renklerin birleşimiyle zenginleşen 
Beymen Club Erkek 2018-2019 Sonbahar Kış 
Koleksiyonu, şıklık ve rahatlığı buluşturan stili ile 

dikkat çekiyor. Lacivert beyaz ve gri tonların ağırlıkta 
olduğu koleksiyonda farklı dokular ve  teknolojik yeni-
likler ön planda. Activewear’den ilham alan tasarım-
larda reflektör baskılı tshirtler, çıkarılabilir kapüşonlu 
ceketler, eşofman rahatlığındaki dokuma pantalonlar, 
şerit detaylar ve naylon garniler ile dinamikleşen eşof-
man altları göze çarpıyor. Baskılı gömlekler, jakarlı ve 
patchwork detaylı trikolar, sloganlı tshirtler,  üç boyut-
lu nakışlarla zenginleşen sweatshirtler, renk blokları 
ve reflektör bantlarıyla dikkat çeken montlar, keçe 
baskılı kemerlerle tamamlanan beş cepli pantolon-
lar,  koleksiyonun genç görünümünü tamamlıyor.

MODALIFE MODA
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MODALIFE MODA

TWIST İLE YENİ MEVSİME
DİNAMİK BİR BAŞLANGIÇ

IPEKYOL’DAN

MODERN BİR SONBAHAR DÜŞÜ
eni sezon geçişine ithafen güç-
lü ve feminen duruşuyla baş-
rol oyuncusu parçaları elinde 

bulunduran Ipekyol Sonbahar-Kış 
2018-2019 Koleksiyonu, sıcak 
renklerin coşkusu ve detaylarıyla 
karşınıza çıkıyor. Pilise detaylar-
la zenginleşen elbise ve etekler, 
eşarp deseninin farklı kumaşlarla 
desteklendiği ceket, triko ve bluz 
üçlüsü Ipekyol Sonbahar-Kış 2018-
2019 Koleksiyonu’nda kusursuz 
bir bütünlük oluşturuyor. Sezonun 
anahtarını elinde tutan patchwork 
detayları koleksiyonun hakimiyeti 
altına giriyor. Doğal tonlarla har-
manlanan, üç boyutlu etkisi veren 

çiçek ve çizgi detaylı trikolar ikonik 
bir duruş sergilerken spor görünü-
mü elden bırakmıyor. Ofis şıklığı-
na atıfta bulunan kuşgözü kemer 
detaylı ceket-pantolon takımı ile 
maksimum stil çizgisi yakalanır-
ken; ekoseler, pantolon ve etekler 
klasiklerin sezonda hakimiyet kura-
cağının sinyallerini veriyor. Gecenin 
büyüsünü yansıtan payet, dantel ve 
ipeksi dokular tüm yansımaları için-
de barındırarak elbise ve bluzlarda 
ortaya çıkıyor. Grafik çizgisinden 
şaşmayan desenler, romantik çiçek 
motifleri, zarif puantiyeler ve leopar 
desenli modern kesimler doğa de-
senleriyle bir araya geliyor.

wist, Sonbahar-Kış 2018-2019 
Koleksiyonu’yla yeni mevsime 
giriş yapıyor. Ilık havaların en ya-

kın arkadaşı ince ceketler ve elbiseler 
sezonu kuşkusuz üstünüze taşıyor. 
Sarı tropik dantelli etekler, çok renkli 
ve desenli, uzunlukların farklılık gös-
terdiği trikolar ise kapüşon detayıyla 
beklenmedik ılık yağmurların kurtarıcı 
parçası oluyor. Geçmişten geleceğe 
birçok farklı noktadan ilham alan ko-
leksiyonda floral etkisinin hakimiyeti 
hissediliyor. Boncuk ve zengin işleme 
detaylarıyla parıltılar takımını oluş-
turan detaylar özgür tavrın eğlenceli 
yönünü ortaya çıkarıyor. Renkli pa-
yetler ile tasarlanan bluzlar içinizdeki 

parlaklığı düşürmeyecek bir yansıma 
yaratırken dantel büstiyerler gizli şık-
lığın yansıması olarak yerini alıyor. 
Kurtarıcı tulumlar, grunge akımından 
günümüze kadar gelen ekose salaş 
gömlekler kuralsız tavrın yardımına 
koşuyor. Neon yeşili sweatshirt’ler 
moda akımlarını önden takip eden 
Twist meraklılarının vazgeçilmezleri 
arasına giriyor. Gömlek ve t-shirt’ler-
de kendini gösteren figürlü desenler 
etkisini Pop Art akımından alarak 
renk patlamalarıyla buluşuyor. Kalp 
desenli volan elbiseler, pembe bom-
ber ceket, dantel detayları yeni nesil 
cool romantik akımını markanın bu 
koleksiyonuyla yeniden yazıyor.
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CASPER VIA A3 PLUS 
SATIŞTA

Casper’ın gücünü MediaTek’in yeni nesil işlemci-
si Helio P60’dan alan yeni akıllı telefonu Casper 
VIA A3 Plus, n11.com’da satışa açıldı. 6 GB RAM 
kapasitesiyle ses getiren cihaz, 64 GB hafıza ve 
MicroSD kart desteğinin yanı sıra 1080 x 2246 
çözünürlük sunan 19:9 görüntü oranına sahip 6.2 
inç boyutlu IPS Incell teknolojili çentikli ekranıy-
la da dikkat çekiyor. Android 8.1 ile açılan VIA A3 
Plus, 16 Megapiksel ve 5 Megapiksel olmak üzere 
iki arka kamera ile geliyor. Cihazın ön tarafında ise 
16 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera ve IR ka-
mera yer alıyor. Kızılötesi kamera desteği, her or-
tamda yüz tanıma desteği sunuyor. Cihaz, 3000 
mAh batarya taşıyor.

LIFE TEKNOLOJİ

XIAOMI MI 8 BEĞENİYE SUNULDU
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, sekizinci yılında çok özel 
bir akıllı telefon modelini teknoloji tutkunlarıyla buluşturu-
yor. Yapay zeka destekli portre fotoğrafçılığıyla fotoğraf 
deneyimine yeni bir soluk getiren Xiaomi Mi 8, n11.com’da 
satışa sunuluyor. 6.21 inçlik ekranında 2248x1080 piksel 
çözünürlüğü ile göz alıcı gerçeklik sunan Xiaomi Mi 8, 12 
MP + 12 MP‘lik iki farklı sensör özelliğiyle de dikkatleri üze-
rine çekiyor. 6,21 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekran 
üzerine kurulan ve gücünü Snapdragon 845 işlemciden 
alan Xiaomi Mi 8, çift GPS ve Type-C portuna sahip. 20MP 
çözünürlüğünde ön kamerası ve özel geliştirdiği gelişmiş 
yüz tanıma sistemiyle iki farklı versiyondan oluşan Xiaomi 
Mi 8, 3400 mAh batarya taşıyor. Cihaz tasarım tarafında 
ise çentikli ekranı, 154.9 x 74.8 x 7.6 mm ölçüleri, 175 gram 
ağırığlığı ve alüminyum kasasıyla da dikkat çekiyor.
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Logitech, Apple’la iş birliği içerisinde tasarla-
dığı kablosuz şarj standı Powered’ı duyurdu. 
iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’i kablo-
suz olarak şarj edebilen stand, telefonların 
şarj olurken aynı anda kullanılabilmesine 
imkân tanıyor. Telefonun yatay ya da dikey 
bir şekilde kullanılabilmesi için uygun bir ko-
numlandırma sunan Powered, şarj esnasında 
video izlemeyi, metin okumayı, bildirimleri 
takip etmeyi ve Face Time üzerinden konuş-
mayı kolaylaştırıyor. Ürün, kauçuk malzeme-
ye sahip u-şekli sayesinde, maksimum 3 mm 
kalınlıktaki koruyucu kılıfa sahip iPhone’u 
sabit tutarak güvenli ve sürekli bir şarj imkâ-
nı sağlıyor. iPhone için optimize edilen ve Qi 
sertifikasına sahip olan Powered, sıcaklığı dü-
zenlemeye yardımcı olan aşırı ısınmaya karşı 
koruma sistemiyle göze çarpıyor. Ürün, kul-
lanım esnasında telefonun arkasında kalan 
led aydınlatmasıyla, iPhone’un şarj olduğunu 
kullanıcının dikkatini dağıtmadan doğrulaya-
biliyor.

Sony ve Netflix sinema kalitesinde görüntü 
için yeni bir iş birliğine imza atarak, 4K resim 
çözünürlüğü, HDR ve Dolby Atmos ses özelliği 
gibi en yeni teknolojileri geliştirmek ve sun-
mak için birlikte çalıştı. Sony Bravia Master 
Serisi AF9 OLED TV’de bulunan Netflix Modu, 
Netflix’teki görüntüleme deneyimine sadık bir 
sinema görüntüsü sunuyor. Netflix renk bilim-
cileri ve Sony görüntü kalitesi mühendisleri iş-
birliğiyle geliştirilen Netflix Modu, sinema filmi 
yapım stüdyolarında standart referans olarak 
kullanılan ana monitörlere yakın bir görüntü 

LIFE TEKNOLOJİ

LOGITECH, KABLOSUZ ŞARJ STANDI 
POWERED’I DUYURDU

SONY AF9 OLED TV 
SİNEMA KALİTESİNİ
EVE TAŞIYOR

kalitesini sunuyor. Kolay bir menü ayarıyla Netflix üyeleri, yönetmenle-
rin sunmak istediği hassas renklerle ve doğru dinamik kontrast oranıy-
la gözlerini şımartabiliyor. Bu durum özellikle bazı dizilerdeki atmosfe-
rik ışıklı sahneleri izlerken kendini gösteriyor. 
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ZORLU CENTER’DAN
AÇIK HAVAYA ÖZEL DOPDOLU PROGRAM

İÇİNDEN CAZ GEÇEN FİLMLER INSIDE 
LLEWYN DAVIS İLE DEVAM EDİYOR

CITYFEST MARMARİS’TE 

LIFE AJANDA

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10. Ayağı 
Rally Turkey, startını Cityfest ile 13 Eylül’de Mar-
maris’te verecek. 13-14-15-16 Eylül’de Marma-
ris’te gerçekleşecek olan Cityfest For Rally Tur-
key’de, dünya ralli şampiyonası, sınırsız müzik, su 
sporları, deniz, kumsal ve kamp bir arada olacak. 
Dört gün sürecek olan festivalin açılışını 13 Ey-
lül’de Sıla ve Mabel Matiz yapacak. Rock müziğin 
en sevilen seslerinden Teoman ise 14 Eylül’de 
sahneye çıkacak. Cityfest for Rally Turkey’in bilet-
leri biletix üzerinden satışa sunuluyor.

21 yıldır caz müziğine destek veren Garanti Caz Ye-
şili’nin İçinden Caz Geçen Filmler serisi kapsamında, 
ünlü folk müzik sanatçısı Dave Van Ronk’un hayatın-
dan ilham alan Inside Llewyn Davis filmi, 30 Eylül’de 
saat 17:30’da bomontiada Alt’da sanat severlerle bu-
luşacak. Ethan Coen ve Joel Coen’in yönettiği 2013 ya-
pımı film, 1960’lı 
yıllarda genç 
müzisyen Llewyn 
Davis’in New 
York’un müzik 
piyasasında tutu-
nabilmek için ver-
diği mücadeleyi 
konu alıyor. 2013 
Cannes Film Fes-
tivali’nde Altın 
Palmiye ödülüne 
aday gösterilen 
filmin başrolünde 
yer alan Oscar 
Isaac’e Justin 
Timberlake, John 
Goodman ve Ca-
rey Mulligan gibi 
önemli isimler eş-
lik ediyor.

Eylül ayı sonuna kadar devam edecek Zorlu Center Açık 
Hava Etkinlikleri’nde; stand up gösterileri, konserler, komedi 
performansları ve açık hava sinema gösterileri gibi birçok 
renkli etkinlik ile sonbaharın ve açık havanın keyfi Zorlu’da 

yaşanacak. Zorlu’nun 
Eylül ayı Açık Hava 
Etkinlikleri; 5 Eylül’de 
Tuna Kalınsaz ve Cem 
İşçiler’in stand-up gös-
terileriyle başlayacak. 
Efsanevi müzik grubu 
Gündoğarken’in solisti 
Burhan Şeşen ve kızı 
Dilhan Şeşen, 7 Eylül’de 
sevenleriyle buluşacak. 
Konserin konuğu Ufuk 
Beydemir olacak. 28 Ey-
lül’de Can Bonomo ve 
29 Eylül’de Kalben se-
venlerine müzik ziyafeti 
verecekler. Zorlu Center 
Meydan Katı Park Ala-
nı’nda gerçekleşecek 
etkinlikler, herkesin üc-
retsiz katılımına açık 
olacak.
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DÜNYANIN LİDER
E-TİCARET PLATFORMU

ALIBABA.COM’DA %100 DESTEKLE
MAĞAZA AÇ, MİLYONLARA ANINDA ULAŞ!

*E-İhracat Seferberliği Projesi ile birlikte, Alibaba.com’a Global Gold Supplier üyesi olmak isteyen oda ve borsa üyesi şirketler için
 üyelik  bedelinin %80’i Ticaret Bakanlığı, %20’si ise Halkbank ve Vakıfbank tarafından karşılanacaktır.
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