
Metaverse kavramının tarihçesi ve çok daha fazlası.

Meta-Universe kelimelerininin birleşmiş versiyonu 
olup “evrenötesi” anlamı taşıyan Metaverse, en basit 
anlamıyla tümdijital dünyayı birbirine bağlayarak 
sanal bir evren yaratmayı amaçlamaktadır. Bu kurgusal 
evrende her şeye ve herkese kucak açması ve uygun yer 
vermesi nedeniyle birleştirici güç olmaktadır.
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EDİTÖRÜN KALEMİNDEN

ME TAVERSE

Yeni yılın ilk sayısında da bir arada olmanın mutluğunu ekip olarak yaşıyoruz.
Bu sayımızda sizi, gerçek dünyayla sanal dünyayı entegre edecek olan bir kavramla baş başa bırakacağız. 
Son günlerde sıklıkla karşılaştığımız sosyal medyada bilen bilmeyen herkesin dilinde olan bir kavramla.

Burcu ÖZGÜN

İlk olarak bilim kurgu kitaplarında karşılaştığımız bu kavram başlarda oldukça ütopik ve abartılı bulunmuştur. Tıpkı 
bugün kullandığımız tüm teknolojik ürünlerin bir zamanlar bir hayal olarak değerlendirildiği gibi. Fakat bugüne 
geldiğimizde elinde büyük bir veri havuzu olan Facebook milyonlarca insanın metaverilerine sahiptir.
Metaverse, bilgisayarlar, android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan bilişinin sanal bir fiziksel ortama dâhil 
olmasını sağlayacaktır. Yeni bir gerçeklik, anlam dünyası ve iş birliği fırsatları sunacak kültürel, entelektüel ve eko-
nomik üretim için alt yapı ve etkileşim olanakları tanıyacaktır. Farklı gelişmiş teknolojilerin eş zamanlı ve entegre bir 
biçimde kullanılacağı sanal ve gerçek dünya birleşmesi olacaktır.
İnsanlar günlük rutinde yaptığı işe, sinemaya, cafeye hatta alışverişe gitmek gibi birçok eylemi bu sanal dünyada 
gerçekleştirebilecektir.
Kesin tarihi belirlenemese bile önümüzdeki yıllar gerçek dünya ile sanal dünyanın artık ayrılmadığı bir dönem 
olacaktır. 
Her iki yaşam platformunda barış ve mutluluk içinde geçireceğimiz insanlığın bizimle olması dileğiyle…
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Meta-Universe kelimelerininin birleşmiş versiyonu olup “evren 
ötesi” anlamı taşıyan Metaverse, en basit anlamıyla tüm 
dijital dünyayı birbirine bağlayarak sanal bir evren yaratmayı 
amaçlamaktadır. Bu kurgusal evrende her şeye ve herkese kucak 
açması ve uygun yer vermesi nedeniyle birleştirici güç olmaktadır.

Şimdi tüm gün dijital dünyada nerelerde seyahat ettiğinizi düşünün. 
Dilerseniz yolculuğunuzun ilk durağı için Instagram’ı tercih edin.  
İşte başlıyorsunuz.

METAVERSE NEDİR? Metaverse 
Kavramının 
TarİHÇESİ 
Birçok teknolojik gelişimin 
tarihsel sürecinde olduğu gibi 
Metaverse de ilk olarak bir bilim kurgu 
kitabında karşımıza çıkmıştır. Neal 
Stephenson’nun 1992 Yılında Snow 
Crash isimli Cyperpunk & Bilim kurgu 
türünde kitabını yayınladı. Kitapta 
karşımıza çıkan bu kavram; insanların 
avatarlarıyla* katıldığı sanal gerçeklik 
ortamı için kullanılmış bir terimdi.

2003 yılında karşımıza çıkan Second 
Life ise bu kavramın pritimitif bir versi-
yonuydu. İnternet tabanlı bu sosyalm-
edya platformunda sanal bir ortama 
avatarınızla bağlanabiliyordunuz. Ak-
abinde buradaki insanlarla etkileşim 
kurabiliyor, günlük hayatta yaptığımız 
işe gitmek, oyun oynamak, müzik din-
lemek gibi aktiviteler gene bu plat-
form üzerinden yapılabiliyordu.

Metaverse terimi ile ikinci kez 
2011 yılında yayınlanan Ready 
Player One kitabında karşılaşıyoruz. 
Sonradan sinemaya da aktarılan 
bu kitap büyük beğeni toplamıştır. 
Şimdiye kadar anlattıklarımız 
doğrultusunda kafanızda henüz bir 
şey canlanmadıysa bu filmi izlemenizi 
öneririm.

Mobil telefonunuzdan veya masaüstü bilgisayarınızdan 
giriyorsunuz. Ardından kullanıcıların hesaplarını geziyorsunuz. 
Bildiğiniz hesapların dışında keşfet dünyasının topraklarına ayak 
bastınız. Aniden sıkılan canınızın rüzgarı sizi haberlere doğru 
sürüklüyor.Favori gazete uygulamanızı açıyorsunuz ya da  sitesine 
giriyorsunuz. Haberleri okurken bir anda ekranın kenarındabeliren 
reklam butonu inatla sizi başka bir yola davet ediyor. 
Herkesin bahsettiği şu oyun nasıldı acaba merakı ile Playstation’u 
açıyorsunuz ya da Steam’e bağlanıyorsunuz.  İşte başlıyorsunuz.
Bahsettiğimiz tüm bu yolculukları farklı duraklar üzerin-
den gerçekleştirdiniz değil mi? Yaptığınız bu yolculukla sanal 
gerçeklik ve alternatif gerçeklik boyutlarıyla tüm bu durakları 
-platformları- birleştirmeyi amaçlayan projenin adıdır Metaverse.
Metaverse için basitçe dijital dünyanın evrim geçirmiş hali de diyebil-
iriz. Diğer bir deyişle, tüm dijital platformların birleştiği, kullanıcıların 
sanal gözlük vb. donanımlarla katılabildiği sanal bir ortam.



MONDESBUSINESS 7    www.mondesglobal.com

aktifleşebileceğini öngörebiliriz. Dünyanın önde gelen şirketleri

İsterseniz birkaç örnekle ilerleyelim;  
2020 yılında Travis Scott, Fortnite oyunu üzerinden konser 
verdi. Bu konsere 12,3 yüz milyon kişi katıldı! 
Web 3.0 teknolojisine geçmemizle beraber bilgisayarlarımızı 
birbirine bağlayabilmeye başladık.  Böylece bugün ortak bir 
ağ üzerinden bilgi alışverişi yapabiliyoruz. 
Meta Universe ile bu sistem yeni biçimine kavuşmaktadır. 
Yani internet evrim geçirmektedir.

METAVERSE  
İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?
En basit açıklamayla; HER ŞEY

Her ne kadar kesin tarihi belirsizlik taşısa da 2050’ye kadar

büyük bütçelerle yatırım hamlelerini başlatmış bulunmaktadır. Facebook
ya da yeni ismiyle Meta geçtiğimiz günlerde Metaverse projesi için düğmeye
bastı bile. Microsoft ise Mesh ismini verdiği bir projeyle kendi sanal evrenini
kurmayı hedeflemektedir. Bu evrene Hololens 2 sanal gerçeklik gözlüğü ile katılabilmeniz mümkün. Aynı 
zamanda Epic Games şirketi de Fortnite ile kendi Metaverse ortamını kurmayı gelecek planlarına dahil etmiştir. 

Peki, sadece şirketler mi bu kavramla ilgilenmektedir?  Elbette ki hayır. Tüm bunların yanında son zamanların 
popüler kültür dünyasında ciddi atılımlara sahip ülke olan Güney Kore, sanal ve artırılmış gerçeklik platformlarını 
ulusal bir metaverse ile birleştirmeyi planlamaktadır.

METAVERSE  
NE ZAMAN AÇILACAK?

METAVERSE İLE HAYATIMIZA GİRECEK YENİLİKLER
Kuvvetle muhtemel yeni teknojilerle de tanışmamız gerekecektir. 90’lı 
yıllarda bilgisayar dünyasının ulaşılabilirlik durumuna bugün ise akıllı 
telefonların hayatımızdaki yerine baktığımızda bu geleceğin çok da 
uzağımızda olmadığını söyleyebiliriz. 
Peki, hayatımıza hangi yenilikler nasıl gelecek?
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DİJİTAL PAZARDAKİ 
ÜRÜNLERE YAKINDAN BAKIŞ

Evden Çalışanlara
Çalışma Ortamları
Facebook yeni adıyla Meta şirketinin 
CEO’su Mark Zuckerbearg, 2021 Temmuz 
ayında yaptığı açıklamada şirketlerinin 
yatırımlarını bu yönde kaydırdığını beyan 
etmiştir.

Sanal gerçeklik teknoloji firması Oculus’u 
2 milyar dolara satın alan Meta aynı  
zamanda Horizontal Workrooms isimli 
sanal ofislerini de tanıtmıştır.

Pandemiyle birlikte hayatımıza 
giren evden çalışma kavramı 
metaverse ile boyut atlayacaktır. Artık sanal 
gerçeklik platformlarında tasarlanan 
çalışma ortamlarında çizim ve tasarım 
gibi işleri avatarlarımızla yapabilecek 
aşamaya geleceğiz. Bu sayede evden 
çalışıyorsanız veya evden sıkıldıysanız 
dijital ofisinize girerek avatarınızla işlerinizi 
yapabilecek ve sanal ortamlarda seyahat 
edebileceksiniz.

YENİ SANAL PAZARLAR YENİ MARKALAR
Sistem ticari boyutuyla yeni sanal pazarları da 
beraberinde getirecektir. Tıpkı gerçek hayatta gördüğümüz  
mağazalar gibi sanal mağazalarda da alışveriş deneyimi 
yaşayabileceğiz. Eğer bir Sims oyuncusuysanız konuya aşinasınız 
demektir. Yeni pazarlara yatırım yapan ve yerini sağlamlaştıran 
markalar ilkler arasına girme şansı bulacaktır. Kim bilir 
belki de bugün kendini gösterememiş ama markalaşma yolunda 
ilerleyen birçok firma ismini dev markalar tabelasına yazdıracaktır.

İnternet üzerinden alışveriş yaparken çoğu zaman  
ürünleri kafamızda canlandırmakta zorlanırız. Fakat aynı ürünü 
3 boyutlu şekilde her köşesini inceleyebilirseniz ürün artık bir hayal 
olmaktan çıkacaktır. Hatta onu deneyebilirsiniz bile! Metaverse 
platformunun sanal alışveriş dünyasınada yeni bir soluk 
getireceği açıktır.
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GERÇEKÇİ  
OYUN 
DENEYİMİ

DİJİTAL İle Gerçek 
Dünya Arasında 
Entegrasyon

Daha önce yönetimin dijitalleşmesi üzerinde çalışmalarımız oldu. 
Şimdilerde yeni yeni popüler olan metaversenin önümüzdeki 
yıllarda hayatımıza çok büyük etkisi olacağı aşikardır. 

Örneğin; Satınalma departmanlarında satın almalar 3 boyut 
üzerinden gerçekleşecektir. Sanal para kullanılarak 3 boyutlu 
dükkanlar / mağazalar üzerinden mağazaya gidip deneme bile 
yapmadan alışverişler yapılmaya başlanacaktır. Şirketler 
hammadde alımlarını yine 3 boyut üzerinden yapıp üretimlerinde 
tam otomasyonla robotları kullanmaya başlayacaklardır.
Burada anlatılanlar şu an çok ütopik gelse de teknolojik süreçlere 
baktığımızda bugün kullandığımız birçok platformun ütopyadan 
doğduğunu görebiliriz. Unutmayalım ki değişimin ve büyümenin ilk 
adımı doğru ve zamanında yatırımlarla gerçekleşir. 
Gerçek ve Sanal dünyanızın barış içinde yaşayabileceği bir evrenin 
hayali çok uzağımızda değil Yeter ki hayallerinizin peşinden gitmeyi 
bırakmayın…

PEKİ TÜM BUNLARIN
ŞİRKETLERE ETKİSİ NEDİR?

Sanal gerçeklik gözlüğü ile 
oynayabildiğimiz oyunlar halihazırda 
zaten mevcut. Fakat henüz oyun 
motorları ve teknoloji, masaüstü 
ve oyun konsollarıyla yarışacak 
düzeyde değildir. Yatırımlar arttıkça 
oyun dünyasının da evrileceğini 
söylemek çok da yanlış olmaz sanırım.

Sanal gerçeklik gözlüğü ile 
oynayabildiğimiz oyunlar halihazırda 
zaten mevcut. Fakat henüz oyun 
motorları ve teknoloji, masaüstü 
ve oyun konsollarıyla yarışacak 
düzeyde değildir. Yatırımlar arttıkça 
oyun dünyasının da evrileceğini  
 söylemek çok da yanlış olmaz sanırım.

Türkiye’de Satınalma 4.0 / Dijitalleşen Satınalma ve Yönetim 4.0 / Dijital Yönetim ile ilgili ilk akademik 
çalışmaları gerçekleştirdi. Aile şirketlerinin kurumsallaşması ,stratejik yol haritalarının belirlenmesi , şirket 
karlılıklarının artması ile ilgili akademik çalışma / makaleleri bulunuyor. Bahçeşehir ve İTÜ ‘de satınalma / 
yönetim bilimleri üzerine dersler veriyor. 

Dr. Sevgi YILMAZ Kimdir?
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Reel sektörün bugünlerde birbirine en çok sorduğu soru şu: Bu 
işler nereye gidiyor? Aslında bu işin bir trend yönünden yanıtı 
var; bir de güncel ekonomik gelişmelerin ve ortaya çıkan risklerin 
çerçevesinde cevabı söz konusu.
Öncelikle dünyaya bakalım. Enflasyonist etkinin artık kalıcı olarak 
ekonomiye damga vuracağı, bununla birlikte istenen büyüme 
hacimlerinin yakalanamayacağı neredeyse kabul edilen bir gerçek 
olarak ortada duruyor.
Bunun gelişmiş ülkelerin varlık alımlarını sıfırlamasından, 
faiz arttırım sürecine kadar birçok gelişmeyi beraberinde 
getirmesiyle de finansın zor ulaşılır veya pahalı hale geleceği, enfla-
syondan çok hem daralma, hem enflasyonun eş zamanlı yaşanacağı bir 
stagflasyon sürecini başlatacağı ihtimali daha yüksek gözüküyor.
Türkiye’deki riskler de azımsanacak gibi değil. Gerek emtia, 
hammadde ve lojistik fiyatlarındaki baskı, gerek finansa ulaşmanın 
faiz oranlarına rağmen, piyasada pahalı hale gelmesi, kur riski gibi 
etkenler dikkat edilmesi gereken hususların başını çekiyor.
Bir de bunlara ilave olarak ekonominin büyük bir dönüşüm içinde 
olduğu realitesinin gereklilikleri ortaya çıkıyor. Şimdi bunların  
hepsini alt alta koyduğunuzda zor bir 2022 yılı bizi bekliyor; çok açık.
Bunlardan hangisini yönetebilirsiniz? Dünyadaki gelişmeleri mi, 
Türkiye’deki sorunların ortadan kaldırılmasını mı? Bir işletme  
sahibi ya da yöneticisi olarak bunların hiçbirine etki edemezsiniz, 
ama farkında olarak riski yönetebilirsiniz.

DÜNYAYI YÖNETEMEZSİNİZ AMA...

İşletmeleriniz… Vakit geçirmeden 
işletmelerinizi masaya yatırmanızda fayda 
var. Öncelikle eldeki varlıklarla ihtiyaçların 
belirlenmesini ve buna yönelik hamlelerin 
yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Firmalarınızdaki finanstan satınalmaya, 
insan kaynağından yönetim biçimlerine 
kadar tüm başlıkları gözden geçire-
bilir ve dönüştürebilirsiniz. Verimlilik 
başlığını esas alarak enerji kullanımındaki 
getirilerden toplu alımlara yönelmeyi 
sağlayacak sektörel işbirliklerine kadar birçok 
başlığı tartışabilirsiniz.

Firmalarınızdaki finanstan satınalmaya, 
insan kaynağından yönetim biçim-
lerine kadar tüm başlıkları gözden 
geçirebilir ve dönüştürebilirsiniz. Verimlilik 
başlığını esas alarak enerji kullanımındaki 
getirilerden toplu alımlara yönelmeyi 
sağlayacak sektörel işbirliklerine kadar birçok 
başlığı tartışabilirsiniz.

PEKİ YÖNETEBİLECEĞİNİZ
KISIM NE?



www.mondesglobal.comMONDESBUSINESS12    

DÖNEM ESKİ ALIŞKANLIKLARI
GÖZDEN GEÇİRME

Dijitalleşmenin getirdiği avantajları da kullanarak 
hayata geçirmek için hamleler yapın. İnsan kaynağınızı 
mutlaka eğitim aldırarak, niteliğini yükseltin. Yönetim 
biçimlerinizi yeni ekonominin kurallarına göre insan odaklı, yaratıcılığı 
besleyen, katkı sağlayan ve katkı alan bir yapıya evriltebilirsiniz.

Açıkçası hiçbir zaman olmadığı kadar işletmelerinize mercek 
tutmanız, her bir bireyi değerli kılarak, onlara şeffaf davranıp 
süreçlere katılmalarını sağlayarak konuşmanız ve birlikte 
yönetmeniz gereken bir dönemdeyiz.

Geleneksel hiyerarşiyi ortadan kaldırarak, ekip ruhu 
yaratabilecek ortamları hazırlamalısınız. Herkesin sürece dahil 
olduğu, matematiğin esas alındığı, akılla yeni açılımlara yelken 
açmanın kolaylaştırıldığı bir dönüşümü konuşmak durumundasınız.

Aksi takdirde dünyada ve Türkiye’de zorlaşan iş yapma şartları içerisinde daha büyük açmazlara girip, bunun 
paniğine kapılıp, sorunlardan bahseden bir yapıya bürünmeniz çok hızlı olur.

Sorunları fark ederek, olasılıklara yönelik eylem planlarını hazırlayarak, firmanızda yaratıcı yıkım metotları 
uygulayıp, herkesi de bunun bir parçası yaparak, yani firmanızı sistematik bir biçime sokarak bu süreci aşabilir, 
hatta kazançlı bile çıkabilirsiniz.

Firmaları gerçekten yönetme ve çözüm odaklı yaklaşımlarla 
ayakta durma dönemidir. Bunun farkına varıp, yeniliklere 
yatırım yapanlar, proje üretenler ve en önemlisi tüm bunları 
finansı yöneterek yapanlar kazanç sağlayacak; en azından 
zararı yönetilebilir kılacaktır.

SADECE TARTIŞMAKLA KALMAYIN

Meslekte 28’inci yılını geride bırakan Çetin Ünsalan, dergiden gazeteye, internetten televizyonculuğa kadar her 
alanda, muhabirlikten köşe yazarlığına, editörlükten haber yayın yönetmenliğine kadar uzanan bir çizgide farklı 
görevler yaptı. Son 18 yıldır televizyonda ekonomi haberciliğini yürütmektedir. 

Çetin ÜNSALAN Kimdir?
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FIRSAT
Covid-19 dönemi özellikle gösterdi ki endüstri ortalamasında 
şirket cirolarının 50%’sini, 3. taraflar üzerinden satınalma  
yoluyla “Tedarik Zinciri Yönetimi” bölümleri yönetiyor. Tedarik Zinciri 
Yönetimi, şirketlerin marka değerlerine, imajlarına, rekabetçiliklerine 
dolayısı ile sürdürülebilirliklerine çok önemli katma değer yaratan 
bölümlerin başında geliyor.
Kaliteden ödün vermeden, satınalma üzerinden yapılan her 1$’lık 
tasarruf, takribi 2 $’lık satışa eşittir.
Tedarik, sadece en iyi fiyatı almak değil; tüm değer zincirinde 
mümkün olan en iyi sonuçları elde etmektir.

Önümüzdeki iki hafta içinde 
yayınlayacağımız PWC ile 2021 yılında 
yaptığımız son araştırmanın bazı önemli 
çıktılarını sizlerle paylaşmak isterim. 
Ankette:
• Katılımcıların sadece %24’ünde 
kategori bazlı stratejik ve operasyonel 
satınalmanın mevcut olduğu,
• Katılımcıların %49’unda 
satınalma operasyonuna yönelik net ve 
tanımlanmış süreçlerin bulunmadığı,
• Katılımcıların %62’sinde aktif 
olarak gözden geçirilen, güncellenen ve 
geçerli kriz yönetiminin tanımlı olmadığı 
ortaya çıkmıştır.

Bu çıktılar, daha uzun yıllar bu konulara 
yorulmadan değinilmesi gerektiğini bi-
zlere anlatmaktadır.
Kurumsallaşma gerçekleşmeden şirket 
lerin sürdürülebilir olabilmeleri, günü-
müz şartlarında mümkün değildir. Ayrıca 
işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri 
için, ölçek ekonomisine değer vermeleri 
ve konsolide olmaları hayati önem arz 
eder. 
Yatırımcı için, ekonomik sürdürülebil-
irlik veya öngörülebilirlik ve hukukun 
üstünlüğü kurallarının uygulamada 
olması çok büyük önem taşımaktadır.Bu kapsamda Tedarik Zinciri Yönetimi bölümleri mutlaka şirketlerin C 

seviyelerinde yer almalı, gerekli yetki ile sorumluluklarla donatılmalı; 
modern yönetim sistemlerini uygulayarak, alanındaki en iyi kişileri
organizasyona katmalı ve uçtan uca dijital yapısıyla şirketlere kat-

ma değer yaratmalıdır. Unutulmamalıdır ki tedarikçiler ile yaptığımız 

sözleşmelerle insan hakları, çalışma hakları, fırsat eşitliği, etik 

değerler, çevre, sosyal sorumluluk, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi 

şirketlerin sürdürülebilirlik prensiplerinin yaygınlaşmasında Tedarik 

Zinciri Yönetimi bölümleri kilit rol oynamaktadır.
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2000’li yılların başında kişi başı milli gelir olarak aynı 
seviyelerde yola çıkmış olduğumuz bazı batılı ülkeler, 
şu anda 15-20 bin dolar kişi başı milli gelire ulaşmışken 
ülkemizin mevcut kişi başı geliri ise 10 bin doların 
altında seyretmektedir. 1960’lı yıllarda bizim yarımız 
kadar kişi başı milli gelire sahip olan ve şu anda 35 
bin dolara ulaşmış olan Güney Kore’ye değinmeden 
geçemeyeceğim.

Global dünyada sektörlerinde uzun vadeli 
rekabet edebilecek şirketler ancak ve ancak yeterli 
büyüklüğe, değere ulaşmış, alanında çağdaş yönetim 
felsefelerini uygulayan, çevik ile krizlere dayanıklı 
şirketlerden çıkacaktır.

Ülkemiz yetişmiş insan gücüyle, girişimci ruhu 
kuvvetli olan yatırımcısıyla ve çok özel lojistik konu

E n d ü s t r i m i z i n  y a k l a ş ı k  % 7 0 ’ i  o r t a  v e  d a h a
d ü ş ü k  t e k n o l o j i k  ü r ü n l e r  ü r e t e b i l m e k t e d i r.

Bugün tüm yatırımcı dünyasının dikkatle izlediği CDS’de puanımız 550 seviyesine gelmiş ve maalesef ülkemiz gri 
listeye alınmıştır. Batı ülkeleri ise, genelde 10 ila 50 puan arasında yer almaktadır. Küresel hukukun üstünlüğü  
istatistiklerinde ise, 139 ülke arasından 117. sırada bulunmaktayız.

Şu anda tahmini 700 milyar dolar olan ülkemiz gayrisafi yurt içi milli hasılamızın, hedefimiz olan dünyanın ilk 10 
ekonomisine girebilmesi için 1,5 trilyon dolar seviyelerine gelmesi gerekecektir.

Ülkemiz ekonomisinin %95’i KOBİ’lerden oluşmakta ve İstanbul Borsası’nda yer alan toplam 440’a yakın şirketin 
piyasa değeri, tahmini 180 milyar dolar seviyesinde ölçülmektedir. 

muyla önemli bir rekabet avantajına sahiptir. Ancak gelişmişlikte ileri ülkeler seviyelerine ulaşabilmek için elzem 
olan çok iyi yetişmiş iş gücüne ait olan ihtiyaç, dünden çok daha fazladır.

Son dönemde Covid-19’un global ticarete olan geniş etkilerinden dolayı globalleşme yerini bölgeselleşmeye 
bırakmıştır. Global şirketlerin yatırım yapabilecek yeni limanlar arayışı içine girmiş olması hususu, ülkemiz için 
çok önemli bir fırsattır. Modern dünyanın kendini ispat etmiş yöntemleriyle ekonomi, sosyal ile kültürel alanda 
atılacak hızlı adımlarla bu kaçırılmaması gereken kıymetli fırsatı, avantaja çevirebilmek sadece ve sadece bizim 
elimizdedir.

İşletme alanında yüksek öğrenimini Almanya’nın Mainz kentinde tamamlamış olup, 31 yılı aşkın bir süredir Siemens 
firmasında çalışmıştır. Bu süre zarfında Sağlık Sektörü Ticari Direktörlüğü, Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Bölüm 
Direktörlüğü, Ücretlendirme ve Yan Haklar Bölüm Başkanı ve Latin ve Kuzey Amerika İnsan Kaynakları Partneri 
(Münih, Almanya), Strateji Bölümü Ticari Direktörlüğü (Viyana, Avusturya), IT Direktörlüğü, Tedarik Zinciri Yönetimi 
Bölüm Direktörlüğü görevlerini üstlenmiştir. PERYÖN Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde de 
bulunmuştur. Tuğrul Günal, Siemens Vakfı Başkanlığı ve TEDAR (Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği) Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Tuğrul GÜNAL kimdir?
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GLOBAL EKONOMİYE VE TÜRKİYE 
EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ
Geçtiğimiz gün dünyanın en yaşlı yaşayan kişisinin 
öldüğü haberine rastladım. Doğum yılını merak ettim, 
20.yüzyılda doğduğunu gördüm. Yani demektir ki, dünya-
da artık 19.yüzyılda doğmuş yaşayan tek bir kişi bile 
kalmamış. Biz 20.yüzyılda doğanlar, 21.yüzyılda doğanları 
çok genç diye nitelerken, 2001 doğumlu bir kişinin artık 
21 yaşında olduğunu ve genç kuşağı temsil ettiğini 
kaçırabiliyoruz. Anlaşılıyor ki dünya artık yavaş yavaş 
X-Y kuşağından Z kuşağına emanet edilir hale gelmiş.

Küresel ekonomideki hammadde sıkıntısı ile  
ojistikte yaşanılan problemlerin bu yıl da yakamızı 
bırakmayacağını, en azından yakın vadede tüne-
lin ucunda aydınlık görünmediğini söyleyebil-
irim. Pandemi ile başlayan tüketimdeki düşüş, 
elektroniğe ve ev içi tüketime yönelik ürün-
lere olan talepteki artış ve burada yaşanılan arz 
eksiği ilk dönem kadar olmasa da halen devam 
etmekte. Çip krizi de henüz tam anlamı ile çözülebilmiş 
değil ve başta otomotiv sektörü olarak pek çok 

sektörü olumsuz etkilemekte. Hatırlarsak çip krizinin ana sebebi, üretici firmaların daha çok para kazanma isteğinden 
kaynaklanmakta idi. Pandemiyi fırsata çevirmek isteyen üreticiler, önceliği talebin arttığı akıllı telefon ve elektronik 
ürünlere verince, otomotiv sektörü bir anda böyle bir krizle karşı karşıya kaldı. Çünkü adet daha yüksek, getiri daha 
fazla idi.  Kriz, otomotiv sektörünün önemli oyuncuları olan Ford, Volkswagen, General Motors, Honda, Toyota, Stel-
lantis ve elektrikli araba üreten Nio gibi otomobil üreticilerini büyük bir zarara uğrattı. Ve halen sektör bu sorun ile 
mücadele etmeyi sürdürüyor.
Yanı sıra, limanların kapanma krizinin, taşıma maliyetlerinin yükselişinin üzerine Çin’deki bazı bölgelerdeki elek-
trik kısıtlamalarının da eklendiği bir yılı geride bırakırken, pek çok global sorunun halen devam ettiğini belirtmek 
durumundayım. Yani aslında dünyadaki sorunlar kaldığı yerden bu yıla taşınmış durumda.

Yeni dünya, yeni ekonomi, yeni dönem. Bunları sıkça duyarız. Aslında yeniliğe duyulan özlemden çok, mev-
cuttan memnun olunmamasından ötürü karşımıza çıkan beklentilerle yeni ifadesini daha çok kullandığımızı 
düşünenlerdenim. İki yılı aşkın süredir devam eden pandeminin yarattığı mutsuzluğun da sonucun-
da yine bir yenilik beklentisinin tüm dünyada hakim olduğunu, tüm insanların daha iyi bir güne ve daha 
iyi ekonomilere uyanmasını beklediğini belirtmeliyim. Aslında 2022’ye de tam olarak böyle başladık.

KÜRESEL  EKONOMİDEKİ
HAMMADDE SIKINTISI
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DENGELER YAVAŞ YAVAŞ YENİDEN OLUŞMAYA BAŞLAMASINA RAĞMEN

www.mondesglobal.com

Hastalığın etkisi ile seyahatler halen kısıtlı 
yapılmasına rağmen, 2020’den ve 2021’den 
daha iyi bir sene geçireceğimizi belirtebilirim. 
Aslında 2020 başında da, 2023’e kadar bu du-
rumun düzelmeyeceğini söyleyenlerden ve 
yazanlardan biri idim. Tabi kimse böylesine 
kötü bir senaryo duymak istemediği için her-
kes kulaklarını tıkamayı tercih etmişti. Gelinen 
noktada dünyadaki arz ve talep dengesinin dü-
zelmesi için biraz daha süreye ihtiyaç olduğunu 
belirtebilirim.

Dengeler yavaş yavaş yeniden oluşmaya başlamasına rağmen, para piyasaları ve devletlerin politikalarının 
henüz bu krizi tam olarak atlatamadığını görebiliyoruz. Ülkemizde de, dünyada da, faizler ve ülkeler arası para 
birimlerinin karşılıklı dengesine dair bazı denemelerin var olduğunu, tüm bunların kişilerin ekonomik düzeylerini 
yükseltmeyi hedeflediğini görebiliyoruz. Ancak kabul etmek gerekir ki, tüm bu gelişmeler, artan enflasyonlara; 
enflasyonlar da, kişiler ve devletler arasında gelir dağılım eşitsizliğinin artmasına neden olmakta. Sosyal dev-
letçilik anlayışını tüm ülkelerin gerçek manada gözden geçirmesi gereken süreçler daha da derinleşerek dünyayı 
ve liderleri sınamakta. Zira devletler ve liderler, daha çok sıkıntıların olduğu dönemdeki başarı veya başarısızlıkları 
ile anılıyor ve takdir ediliyorlar. Gerek G-7, gerekse G-20 ülkelerinin global ekonomide yaşanan bu krizi, çok da 
koordineli yürüttüklerini düşünmüyorum. 2022 için çok daha iyi bir tablo çizebilmeyi arzulamama rağmen, ne 
yazık ki gelinen nokta buna çok izin vermiyor.
Ülkemiz açısından baktığımızda en önemli kazanımın ise, ihracatı arttırma yönündeki algının gelişmesi ve 
kitlelere doğru genişlemesi olduğunu söyleyebilirim. Tabi bir de buna katma değerli üretim ve ihracat olgusu 
eklenirse, tadından yenmez. Özellikle ihracatın arttırılarak dış ticaret açığının azaltılmaya çalışılması ve cari 
açığın da eş zamanlı olarak yeniden cari fazlaya dönüştürülmeye çalışılması çok isabetli olacaktır. Bunun için de 
olması gerekenin üretimi arttırmak, hammadde de üreten ülke konumuna gelmek ve AR-GE çalışmalarına ağırlık 
vermek olmazsa olmaz. Türkiye için 2022’deki kısa vadeli hedeflerden çok uzun vadeli yapılacaklarla daha fazla 
ilgilendiğimi ve asıl başarı unsurunun orada gizli olduğunu belirterek noktayı koyayım.

1969’da İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine (İngilizce) 
girdi. 1991 yılında mezuniyetini takiben sırasıyla “Para ve Banka”, “Finansman”, ve “Uluslararası İktisat” alanlarında 
yüksek lisanslar yaptı. Sonrasında ise Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği üzerine doktora gerçekleştirerek, Avrupa 
Birliği’ndeki “Gümrük Doktrinleri” üzerine araştırmalarda bulundu. 
1988 yılında, öğrencilik yıllarından itibaren profesyonel iş yaşantısını sürdüren Çınar, uzun yıllar bir Holding bünyesinde 
Dış Ticaret yöneticiliği ve ardından da üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi. 2001 yılında ise lojistik sektörünün en 

önemli firmalarından bir tanesinde Üst Düzey Yöneticilik görevlerinde bulundu. 2014 yılı Temmuz ayında Ünsped Gümrük Müşavirliği 
ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. firmasında CEO’luk görevini yürüttü. 2019 yılı Eylül ayından itibaren profesyonel yaşantıyı noktalayarak, 
Gümrük Müşavirliği ve Lojistik alanlarında faaliyet gösteren Mentor gruba ortak oldu.
1995 yılında ARC Eğitim Danışmanlık firmasının kuruluşunda da yer alan Çınar; halen THY, Turkcell, ABB, Petrol Ofisi, BOTAŞ, Sie-
mens, Bosch, Tüpraş, Petkim, Vestel, Oyak, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Akçan-
sa, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul İhracatçı Birlikleri gibi pek çok özel ve kamu kuruluşuna eğitimler de vermeyi sürdürmektedir.
Çınar halen, İstinye, Kültür ve Arel Üniversiteleri’nin Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans ve Yüksek Lisans Bölümlerinde, Öğretim 
Görevliliği görevlerini de sürdürmekte olup, 27 yıldan bu yana aralıksız olarak akademisyenlik görevini de sürdürmektedir. Çınar, 3 yıl 
boyunca çeşitli TV kanallarında Lojistik ve Dış Ticaret konulu programların yapımcılığı ve sunuculuğunu da üstlenmiş olup, halen pek 
çok TV kanalında çeşitli programlarda yer almaktadır.
Başta Dünya Gazetesi olmak üzere, pek çok sektörel yayın organında halen yazarlık görevini de sürdürmekte olan Çınar’ın kendisine 
ait olarak yayımlanmış olan beş adet de kitabı bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca bilen Çınar evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Hakan ÇINAR kimdir?



www.mondesglobal.comMONDESBUSINESS18    

“Tarih tekerrürden ibarettir” diye bilinen ünlü söylem bugünlerde 
kendini yeniden hatırlatıyor. ABD’nin Ukrayna üzerinden Rusya’yı 
çevreleme hamlelerine karşılık Rusya’nın askeri gücünü Ukrayna 
sınırına yığması ile bölgedeki gerilimin had safhaya ulaşması, sıcak 
çatışma ihtimalini arttırıyor. Buna ihtimal vermeyen yorumlar var, 
ancak bunun çok iyimser bir düşünce olduğunu değerlendirmek 
lazım. Ukrayna açısından Rusya belki de bir daha hiçbir zaman bu 
kadar uygun bir ortam bulamayacak. Rusya’nın planı henüz bilin-
miyor; topyekün bir işgal ya da sadece Ukrayna’nın doğusu. Ama 
Gürcistan’da yaptığını yapması için önünde engel yok. Tabii ki di-
plomasi her zaman bir çözüm yaratabilir ve sıcak çatışma ihtimali 
geçiştirilebilir, bunun için de iki tarafın uğraş verdiği kesin.
Ancak gerilimin çatışmaya dönüşmesi durumunda gelişmelerden 
belki de en fazla etkilenecek ülkelerden biri de Türkiye olacak.
24 Ocak 2022 itibarı ile Türkiye’nin fabrikalarında başlayan 
doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarının İran’daki doğalgaz arızası 
nedeni ile oluşan kesinti sebebi ile olması pek inandırıcı gelmiyor. 
Nitekim Türkiye’nin ihtiyacının % 17,11’i İran’dan. Acaba Rus gazının 
tedariğinde de bir sorun var mı bunu bilemiyoruz, bunu da kimse 
sorgulamıyor. Ama çatışmada taraf olmamız durumunda bu konu 
çok hızlı masaya gelecektir.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİNDE
TÜRKİYE NERDE OLMALI?

Ukrayna meselesinde doğalgaz tedariği 
ya da Rus turistleri dışında Türkiye’nin ne 
gibi sorunlar yaşayabileceğini anlamak için 
Kırım ve Ukrayna ile ilgili olarak geçmişte 
olanları hatırlamak lazım: 1681 yılındaki 
Bahçesaray antlaşması ile Ukrayna üzerin-
deki haklarından vazgeçen Osmanlı, kendi 
çöküşüne büyük ivme kazandıracak azılı bir 
düşmanın yani Rusya’nın gelişmesine yol açar. 
1699’daki Karlofça antlaşması ile Azak’ın terk 
edilişi, Kuzey’den gelecek baskıyı netleştirir. 
1783 yılında Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı, 
Osmanlı topraklarına baskı kuracak büyük 
bir Karadeniz gücünün kesin surette te-
sis edileceği anlamına gelmektedir. Doğuda 
Almanya’yı Rusya ile dengelemeye çalışan 
İngiltere’nin, artan Rus gücünü de sınırlamak 
için Osmanlı – Rus çekişmesini teşvik ettiğini 
de hatırlamak lazım. Süreç sonunda bölge 
devletleri yanı sıra Rusya ve Türkiye’nin old-
ukça fazla yıprandığını ve iki imparatorluğun 
da çöktüğünü unutmamak gerekiyor. Tarihte 
Ingiltere’nin yaptığını şimdi ABD tekrarlar mı 
acaba?

Mevcutta yanlış politik kurgu ve büyük eko-
nomik sorunlar nedeni ile önünü göremeyen 
ve kayıkçı kavgası tonunda mücadele eden ik-
tidar ve muhalefet kadroları, güncel uluslarası 
politikayı doğru okuma yetisinden yoksun 
görünmektedirler. Türkiye’nin yaşadığı poli-
tik ve ekonomik zorlukları günlük zig zaglarla 
savuşturma alışkanlığı, 18 ve 19.yy’a paralel 
şekilde, Ukrayna üzerinden büyük bir çukura 
düşme ihtimalini de bu bağlamda arttırıyor. 
İşte bu noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin 
tüm vatandaşlarının ne ile karşı karşıya 
olduğunun bilincinde olması gerekiyor, çünkü 
devletin, toprağın, denizin ve nihayetinde tüm 
ülkenin sahibi, bu devletin vatandaşları. O hali 
ile coğrafyamızın zorladığı politik durumun ne 
olduğunu basit bir şekilde anlamak, toplumun 
yıkıcı sonuçlar doğurabilecek kararlara veya 
oldu bittilere dur demesinin başlangıcı olarak 
değerlendirilebilir.

Türkiye’nin Doğal Gaz İthal Ettiği Ülkeler
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Türkiye coğrafyası üzerinden durumu anlaşılır kılmadan önce neden böyle bir problem var onu anlamak açısından 
ABD’nin krizdeki rolünü ve niyetini anlamak lazım.

Sovyet bloğu çöktükten sonra Moskava etki alanından uzaklaşan Ukrayna NATO/ABD açısından çok önemli 
bir ülke haline geldi. 2004 yılında Ukrayna’da ABD tarafından desteklenen Turuncu Devrimi bu gözle anlamak 
gerekiyor. Rus etkisinin bu ülke üzerine Turuncu Devrimle kırılması ile birlikte Ukrayna ‘nın NATO’ya alınmaya 
çalışılması, bu bölgeye yönelik ana sorunlardan biri haline geldi.

İşte bugünkü krizin ana nedeni de budur diyebiliriz. 
Yukarıdaki haritada görüldüğü şekli ile Baelarus ve Ukrayna 
eğer NATO bünyesine girerse Moskova’nın batı ile arasındaki 
derinliği ortadan kalkıyor. Belarus ve Ukrayna bu anlamda 
Rusya için tampon alanlar, mevcut hali ile Belarus’da Rusya 
için yönetsel bir problem yok ancak Ukrayna arkasındaki 
batı desteğine güvenerek tekrar Rus etkisi altına girmek 
istemiyor.
 
Rus halkının büyük çoğunluğu Rus topraklarının batısında 
yani Avrupaya yakın bölgelerde yaşıyor. Tarih boyunca 
da Napolyon ve Hitler tarafından iki kez işgale uğrayan 
Rusya için Ukrayna’nın yarattığı bu derinlik yaşamsal an-
lamda korunması gereken bir alan halinde ve Ukrayna’nın 
Rusya’yı tehdit olarak algılayan bir cepheye geçmemesi 
gerekiyor. Harita üzerinde işaretli olan 1,2. ve 3 numaralı 
mesafeler açısından Rusya’nın kaygısı bu derinliği ko-
rumak. NATO/ABD açısından da NATO üyesi olacak olan 
Ukrayna’da Moskova’ya çok yakın mesafelerde füze 
konuşlandırma imkanları olacak ve hatta bu füzeler 
NATO -Rusya çatışması senaryosunda Rusya içerine daha  
rahat ulaşabilecek.

ABD NE İSTİYOR/PLANLIYOR?

Rusyanın Derinlik Problemi
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17. Sayfada harita üzerindeki 4 numaralı mesafe de 
yine Rus nüfuz alanı Kafkasya’ya olan derinliği ortadan 
kaldırıyor. Bu bölgedeki kritik enerji kaynakları yine bir sıcak 
çatışma ihtimalinde Rusya açısından büyük riske giriyor.
İşte bu sebeplerle Rusya Ukrayna’nın NATO’ya 
girmesini kırmızı çizgi olarak belirlerken ABD bu 
hassas noktayı krize çevirme planları yapıyor.
Peki ABD neden bunu zorluyor? Obama’dan bu yana 
uygulanan bütçe kısıtlamaları nedeni ile Amerikan 
donanması eskisi gibi dünyanın her yerine yetişme 
yetisini kaybetti, buna karşılık küresel güç mücade-
lesinde ağırlık pasifik bölgesine kayarken Çin ABD 
için bu bölgede ciddi bir rakip haline geldi. 2024-2030 
arasında iç bunalım beklentisine giren ABD, odağını 
Çin ile mücadeleye vermeyi arzuluyor ve bu sayede  
2030 sonrasında gücünü yeniden tesis edebileceğini
değerlendiriyor. Bütün bunların üstüne Rusya-Çin işbirliği ABD’nin askeri anlamda tek başına karşı 
koyamayacağı bir güce dönüşmek üzere. Çin donanması çok hızlı bir şekilde büyürken Rusya’nın yeni hip-
ersonik silahları bu birlikteliği ABD açısından çok tehlikeli hale getiriyor. Bu hali ile Rusya Avrupa’da baskı 
altına alınıp vekil devletler kullanılarak uzun dönemli sıcak çatışma ile yıpratılırsa, Rus- Çin birlikteliğindeki 
Rusya’nın enerjisi düşürülmüş olacaktır. Bu sayede ABD pasifik bölgesindeki ittifakları ile birlikte Çin’e yöne-
lik odağını arttıracak ve güç kaymasını engellemeye çalışacaktır. Peki Avrupa’daki vekil kuvvetler hang-
ileridir? Ukrayna kesinlikle vekil kuvvet değil, ne yazık ki görünürde Rusya’nın hamle yapması için yem 
olarak ortaya atılıyor, ama sıcak çatışma başlarsa esas vekillerin Polonya ve arkasından Almanya-Fransa 
olması gibi bir hesap olduğu düşünülebilir. Ancak ABD için işler pek de bu plana uygun gitmiyor, çünkü Al-
manya Rusya ile bir sıcak temasa ikna olmuş değil, çıkarları da bunu gerektirmiyor. Bu durumda ikinci 
cephe olarak Balkanlar’da ve belki de Karadeniz’de vekil devlet olarak Türkiye ABD’nin planlarında yer alıyor.

TÜRK JEOPOLİT İĞİ  B İ Z E  N E  D İ Y O R ?

Rusya – Türkiye Çıkar Alanları
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Mavi Çizgiler : Türkiye’nin Rusya ile çatıştığı veya ortak çıkarının olduğu nüfuz alanları. 
Haritada Türkiye’nin dört bir tarafının Rus etki alanları ile sarıldığını görmek müm-
kün. Özellikle 2019 ve 2020 yıllarında Libya, Suriye ve Kafkasya’da bazen karşı 
karşıya bazen ortak cephede ilişkilerin dalgalı seyrettiği genel olarak istikrarsız ve 
güvene dayalı olmayan bir ilişki tarzı yürüdü. Bu bölgelerde genel olarak Rusya’dan 
çok Türkiye’nin ikircikli tutumları aradaki ilişkileri gerginleştirdi. Bu tutum dolayısı ile 
Rusya-Türkiye işbirliği dile getirildiği ya da arzu edildiği kadar gerçekleşmedi. Aslında 
harita açıkça Rus-Türk-Fars işbirliğini zorunlu kılıyor, tarihsel süreçte bu üç halk hiçbir 
zaman bir arada ittifak içinde hareket edemediği için batılı güçler bu bölgede kendi 
kurgusunu işletebilmiştir.
Suriye’deki Rus politikasına karşı Ukrayna’ya yönelik Türk politikası kendisini karşılık 
ve denge arayışı olarak gösteriyor. Bu dengeleme arayışı da Ukrayna-Rusya arasındaki 
gerginlikte Türkiye’yi zorlayacak bir konu haline gelmiş durumda. Ukrayna sebebi ile 
oluşan tedirginlik, paralelinde Balkanlarda da Rusya ile gerginlik sinyallerini tetiklemiş 
durumda. Türkiye’nin son dönemde artan ve gelişen ilişkileri doğrultusunda Balkan-
larda da Rusya ile karşı karşıya kalma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Türkiye’nin dört 
tarafına yayılmış Rus etkisi Balkanlardaki gerginlikle birlikte bir anda tüm mavi böl-
gelerde Türkiye açısından çok can yakıcı bir neticeye dönüşebilir. 18 ve 19 yy boyunca 
yaşanan Rus – Türk çekişmesinin bir benzerinin 2020’li yıllarda tüm bu bölgelerde 
benzer bir şekilde yaratılması Türkiye’nin varlığını tehdit ederken, Rusya’nın da gücünü 
Türk cephesi ile zayıflatmayı hedefler. Bu gerginlikte ABD’nin Türkiye’ye biçeceği ve-
killik görevi bu olacaktır. Ukrayna’nın yem olarak feda edilmesi sonrasında batı ceph-
esinde Polonya’nın Rusya’nın karşısına dikilmesi ile Rusya iki cephede güç kaybetm-
eye zorlanacaktır. Ancak burada vekil kuvvetler olarak öne sürülecek olan Polonya ve 
Türkiye için böyle bir durumda zaferden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Türkiye 
haritadaki kuşatılmışlıkla boğuşurken Polonya arkasındaki Alman tehdidini hissede-
cektir. Sonuç iki ülke için de hezimet olacaktır.
Siyah Çizgi: Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya ulaşan doğalgaz boru hattı. Bu 
noktada batı Avrupa ülkelerinin gaz tedariğine olan ihtiyacı önemli hale geliyor. Rus 
gazı kesildiği andan itibaren sadece 17 günlük gaz stoğu olan Almanya için Rusya ile 
karşı karşıya kalmanın bir getirisi yok. ABD Rus gazı yerine sıvılaştırılmış gaz tedariği 
yapacağının teminatını verse de, Alman sanayisinin ve bankacılık sisteminin yerleştiği 
Polonya’da ve Merkez Avrupa’da Ruslarla sıcak çatışma riski kesinlikle istenilen bir 
konu değil. Bu anlamda NATO içerisinde Almanya ile ABD aynı noktada durmuyor.
Kırmızı Çizgiler: Rusya’nın Karadeniz’den boğazlar vasıtası ile sıcak denizlere 
inebileceği, deniz ticareti açısından hayati olan alternatifsiz rota. Montrö sözleşmesi 
bu anlamda Rusya-Türkiye ilişkilerinin sağlıklı yürümesi için çok önemli bir rol 
üstleniyor. Türkiye’nin taraf olması durumunda anlaşmanın bozulması, yenilenmesi, 
kaldırılması gündeme gelebilir, o anki Rusya’nın politik gücüne bağlı olarak ilişkinin 
seyri değişebilir, ve Türkiye bir anda kendini küresel güçler karşısında yapayalnız bu-
labilir, boğazlar üzerindeki egemenliği çok ciddi tehdit altına girebilir. Bu çizgileri if-
ade eden rota Rusya’nın Ukrayna veya Balkanlardaki askeri hareketliliğinde yaşamsal 
öneme sahip olacağından Türkiye’yi hiç istemediği bir durumun içine çekebilecek bir 
riski beraberinde taşıyor.
Ve son olarak Türkiye, Rusya’nın güneyinde, NATO’ya bağlı olarak ilk saldırının 
yapılabileceği bir coğrafyaya hakim ve bölgeyi kontrol altına alan birçok radar üssüne 
sahip. Bu da Türkiye’nin NATO için kendini feda edip etmemesi kararına gelip dayanıyor.
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AVRUPA BİRLİĞİ  -  TÜRKİYE

AB – Türkiye Çıkar Alanları

Siyah Çizgiler: Türkiye’nin Avrupa ile çatıştığı veya ortak çıkarlarının olduğu nüfuz alanları. Görüldüğü 
üzere çok çeşitli özellikleri ve farklı sorunları olan büyük bir alan. Genel olarak Türkiye AB ile bu alan-
larda yaşadığı çatışmalarda ekonomik ve siyasi gücü paralelinde önemli bir kazanım elde edemiyor.
18- ve 19 yy boyunca yaşanan Rus – Türk çatışması sonucunda Osmanlı’nın bu topraklarda ne yaşadığı tarih 
kitaplarında yazılı. Bunun dışında Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası Türkiye’nin karşılaştığı sorunları halen tecrübe 
ediyoruz. Türkiye’nin ve tüm bu siyah çerçeveli alanların barış içerisinde refaha ulaşması için tek şart Türkiye’nin 
barış temalı bölge merkezli politikasına geri dönmesidir. Bu da büyük güçlerin vekilliğini reddederek sağlanabilir.

Mavi Çizgiler: Mevcutta olan veya ileride devreye girmesi planlanan, Avrupa için yaşamsal önemdeki boru 
hatları. Bunlardan D.Akdenizde gösterilen boru hattı (East Med) Türkiye ve Yunanistan-AB arasında ciddi 
anlaşmazlık yaratan bir plan. Verimli olmaması sebebi ile plan yürürlüğe giremiyor. Ama masada duracağı kesin.
Sarı Çizgiler: Afganistan, Pakistan, Suriye üzerinden mültecilerin geçiş güzergahları. Söz konusu 
coğrafyalarda siyasi istikrarsızlıklar sebebi ile ağır bir göçmen yükü ile karşı karşı kalan Türk ekonomik ve 
sosyal yaşamı derin bir kriz içerisindeyken, göçmen sorunu AB ülkeleri ile ilişkilerde de gerginlikler yaratmakta.

Kırmızı Çizgi: Rusya için hayati önemde olan boğaz geçişi, Ege’nin Yunan kıyılarındaki yoğun ABD üslenmesi 
açısından da önemli. Bunun dışında olası Ukrayna çatışmasında Karadeniz’e takviye yapmak isteyecek olan 
ABD donanması açısından da çok önemli. Dolayısı ile Ukrayna üzerinden gelişecek bir krize Türkiye’nin burnunu 
sokması her iki taraftan da karşılaşacağı ağır baskı nedeni ile egemenlik sorununa dönüşme riski taşımaktadır.
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ÇİN  -  TÜRKİYE

TÜRKİYE  NE  YAPMAL I,  YOLU  NE  OLMAL I

ÇİN – Türkiye Çıkar Alanları

Siyah Çizgiler: Türkiye’nin Çin ile çatıştığı veya 
ortak çıkarlarının olduğu nüfüz alanları. Temel 
olarak Kuşak ve yol projesindeki güzergah-
lar üzerinde bulunan bu alanlar Çin için değer 
taşırken Türkiye’nin doğal nüfuz alanları bu 
coğrafyada Çin çıkarları ile karşılaşıyor. Bal-
kanlar Türkiye için tarihsel süreçte her zaman 
stratejik iken, Çin’in Kuşak ve Yol projesinin 
Avrupa içerine ulaşan güzergahında olması 
nedeni ile de Çin’in ilgi alanı haline geliyor.

Sarı alan : Doğu Akdeniz Çin ticareti açısından çok önemli, bu ticaretin güvenliği için bölgede ABD hegemonyasının 
sona ermesini arzuluyor. Doğu Akdeniz de Türkiye’nin doğal uzantısı ve açık denizlerle bağlantısını sağlayan çıkış 
kapısı. Bölgede bu zamana kadar Türkiye çıkarlarının karşıtı bir yapılanma var iken güç dengesinin Pasifik’e 
kayması doğrultusunda dengeler yeniden değişiyor. ABD’nin bölgeden çekilmesi ile beraber bu alanda yeni kri-
zlerin ve çatışmaların çıkması muhtemel. Türkiye donanması ile bu çalkantılara dayanırsa büyük bir bölgesel 
güce dönüşebilir. Bu alandaki ticaretin sürekliliği ve Türkiye menfaatinde yönetilmesi şart.
Kırmızı noktalar: Kuşak ve yol projesinde önemli görev alacak limanlar. Bu proje ile Türkiye önemli bir kavşak 
noktası haline gelecek. Deniz ticaretinde de etkin rol üstlenme şansı doğacak. Bu da Akdeniz ve Ege’de barış 
ortamının sağlanmasına bağlı.
Görüldüğü üzere Türkiye’nin orta uzun dönemli çıkarlarında uzak doğu’dan gelen ticaret önemli bir rol 
üstlenecek. Bu ticaretin güvenilir olması AB kadar Çin için de önemli dolayısı ile bu bölgede karışıklık ve ağır ABD 
baskısı Türkiye’nin ve bu iki gücün çıkarına değil.

Tüm haritalardan görüldüğü gibi Türkiye tüm büyük güçler tarafından dikkate alınan vazgeçilmez bir coğrafya 
üzerinde varlığını sürdürüyor. Mevcutta yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen sanayi altyapısı ve ticari kavşak 
noktası olması açısından da umut vaaden bir geleceği var. Bölge ülkelerinin yetkinlikleri ve Türkiye’nin tarihsel 
altyapısı sebebi ile Balkanlar, Kafkasya ve Kuzey Afrika’da denge ve barışı sağlayabilecek bir güç haline gelebilir.
Tüm bunları gözeterek mevuttaki Ukrayna krizi ve sonrasında oluşabilecek tüm siyasi ve askeri krizlerde Türkiye 
tüm tarflara eşit mesafede olan bir denge politikası yürütmeli. Elindeki gücü bir tarafa meyile ederek ya da vekil 
görevi alarak harcamamalıdır. Bu sadece Türkiye’nin yıkımına değil tüm bölgenin mahvına yol açar.
Türkiye’nin önümüzdeki 30 senelik vizyonu ticari kavşak noktası pozisyonunun güçlendirmek, üzerinden 
geçeceği ticareti kollamak ve kontrol etmek bu arada da üretim gücünü çok hızlı ve kısa bir sürede arttırarak 
katma değerli ve teknolojik ürün üreten ve satan bir ekonomik deve dönüşmek olmalıdır. AB Türkiye için önemli 
bir iş ortağıdır ve bunun devamlılığı iki tarafın da faydasınadır. Bunu sürdürülebilir kılmak için de Türkiye sırtını 
Avrasya’ya dayarken Balkanlar ve Yunanistan’ı da içine alan, Doğu Akdeniz’den Adriyatik’e kadar etkin bir dev-
letler birliğini aramak ve uygulamak zorundadır.

İş hayatına 1995 yılında Arçelik’te başladı. 2005 yılına kadar bu şirkette satınalma, yardımcı sanayi iyileştirme, plas-
tik parça tasarım ve ürün yönetimi üzerine çalıştı 2005 yılından bu yana büyük çaplı yerli ve yabancı çok uluslu 
şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. Yönettiği tüm organizasyonlarda başarılı yalın dönüşüm çalışmalarını çevik 
tekniklerle birleştirerek organize etti. Bu organizasyonların tamamında finanslarlarda çok hızlı iyileşmeler, opera-
syonel süreçlerde de kalıcı verim artışları yaşandı. Organizasyonel dönüşüm ve gelişim çalışmalarını yalnızca üretim 
süreçleri ile kısıtlı tutmayıp tüm birimlere yaydı. 

Yönettiği organizsyonlarda dönüşüm ihtiyaçlarını firma bünyesine uygun özgün çözümlerle sağlayan Arbak “Lean Blitz” kavramının 
yaratıcısı ve ilk uygulayıcısı olmasının yanısıra “Yüksek Güvenirlikli Organizasyon” kurgusunu özgün yöntemlerle tedarik ve yönetim 
süreçlerine adapte etmiştir 
2014 yılından bu yana B2B Pazarlama konusunda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Pazarlama yüksek Linans öğrencilerine tecrübel-
erini aktaran Galip Arbak halen % 100 İsviçre sermayeli bir şirketin Avrupa satış ve pazarlama operasyonlarını yönetmektedir. ODTÜ 
Makina Mühendisliği Bölümü 1995 yılı mezunu olan Arbak, yine aynı üniversitede EMBA programını tamamlamıştır.

Galip ARBAK kimdir?
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Mea Concept Mutfak ürünleri henüz 2021 yılında kurulmuş ;

Misyonu; “Yenilikçi bakış açımızla sadece kendimize değil, tüm 
paydaşlarımıza sürdürülebilir faydalar sağlamaktır “ bakış açısına sahip bir 
pazarlama firmasıdır. Hem geleneksel kanala hitap edecek, bunun yanı sıra 
esas amacı tüm dünyanın yeni satış trendi digitalde kendine Pazar payı elde 
etmek isteyen yeni olmasının yanında yenilikçi bir firmadır.

Kurucu olan ben son 14 senedir Türkiye’nin en büyükleri arasında bulunan 
ulusal bir üretici firmanın ceo’luğunu  yaparak tüm iç, dış ve digital Pazar 
tecrübelerimi farklı bakış açsıyla misyonumuz doğrultusunda sürdürmektir.

2021 gerçek anlamda 2020 yılına yani pandemi ilk yılına nazaran daha pazara 
hakim ve ne yapılmasını bilen, artık dünyayla daha entegre ve Türkiye’nin 
yeni üretim ve ihracat vizyonuna uygun yapılanmalarla geçtiğini söyleye 
biliriz. Digital pazarlamanın daha etkin kullanıldığı, kendine bu sayede 
yeni dünya pazarlarında raf bulmaya çalışan bir düzen içinde geçtiğimizi 
söyleyebilirim.

Tabi ki bunların dışında pandemi de dünyada ara mamülün daraldığı 
ortamda döviz bazında artan maliyetler, sıkışan dünya ve Türkiye ekonomisi 
ile birlikte oldukça zorladığını da itiraf etmeliyiz.

2020 yılında şirketlerimizde ilk panikle başlayan küçülme eğilimlerinin 
aksine aslında biz Türk iş insanlarının daha önceki senelerden sıkıntlara 
aşina olması belki Avrupa ve Amerika pazarına göre daha  çabuk aksiyon 
alabilme ve hatta doğrulabilme şansımız olmuştur.

M U T F A K  S E K T Ö R Ü N E
Y E N İ L İ K Ç İ  Y A K L A Ş I M

Bakıldığında Çin’de başlayan Covid 19 
virüsünün Dünyadaki etkileri her zaman 
üretimde Türkiye’yi B planı olarak gören 
dış pazarların gözünde bir anda başka 
yerlere geldiğimiz belki çok çaba sarf et-
meden kat ettiğimiz bir yol olmuştur. Bunu 
değerlendirebilir isek kendi ekonomimiz önü-
müzdeki  dönemde hedeflenen G 10 için bize 
kolaylık sağlayacaktır.

Gene pandemi ile hızlanan belki 5 senede 
alacağımız yolu 6 ayda almamız gerekliliği 
Digitaldeki yatırım zorunluğu kaçınılmaz 
hale getirmiştir. Alt yapı yatırımlarının yanı 
sıra pazarlama teknikleri sadece iç Pazar 
için değil ihracat içinde büyük kolaylıklar 
sağlamıştır. Hem vakit hem de masrafların 
düşüklüğü iştahları artırsa da yüz yüze 
iletişim de gerekliliği ve bir arada sürdüre-
bilme yeteneklerimizi biraz daha sürdürmek 
zorunluluğumuz artmıştır. Mutfak sektörü 
aslında ülkemiz dış ticaret fazlası veren ender 
sektörlerdendir. Yıllık ortalama 4 milyar do-
lar civarı ihracatı 2.9 milyar dolar ithalatı ile 
Türki’nin 4. Büyük sektörüdür. Her geçen sene 
kendine yeni dış pazarlara bulmak için her 
türlü enstrümanı denemekten çekinmeyen 
bir sektördür.

Yukarıda belirtiğim üzere üretimi Dünya 
standartlarında olan Mutfak sektörü ino-
vasyona bakış açısı, dış fuarları katılım oranı 
ve her geçen gün Dünya pazarlarındaki ha-
kimiyeti ile ülkemizin parlayan sektörlerinden 
biri olmaya devam edecektir.  Dünya trendleri 
çok iyi takip eden ve hatta trend oluşturma 
konusunda oldukça maharetli olan sektör 
önümüzde yıllarda hem digital alt yapısı, hem 
de gelişmiş insan gücü ile dünyada söz sahibi 
olmaya devam edecektir.

1975 Antalya doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Antalya Kolejinde tamamlamıştır. Üniversiteyi Taşkent Üniversitesi 
İnşaat Fakültesinde tamamlamıştır. İş hayatında pek çok rol üstlenmiştir. Son kurumsal görevi Ar Yıldız firmasında 
genel müdürlük olan Yalım Yönter çok kısa bir süre önce Mea Concept  Firmasını kurarak sektöre yenilikçi bir marka 
kazandırmıştır. İyi derece’de Rusça ve İngilizce bilen Yalım Yönter evli ve üç çocuk babasıdır.

Yalım YÖNTER kimdir?
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Dünya haritasının merkezine ülkemizi koyduğumuzda 
Doğudaki Japonya ile 6 saat (ileride), Batıdaki Ameri-
ka New York ile 8 saat (geride) farkımız var. Batı’nın 
oryantalist yaklaşımlarının etkisinden olsa gerek 
biz Doğuyu hep “Uzak” bildik. Tarihsel kökenlerimiz 
Doğu’da başladı fakat rotamız hep Batıydı. İhmal et-
tik hala da ediyoruz. 
Dünya pandemi sürecinin etkisiyle bir değişim-
dönüşüm fırtınası yaşıyor. Ticarette bloklar daha 
da belirginleşiyor, her an yeni fırsat ve tehdi-
tlerle yoğruluyor, geleceğin inşasının bir parçası 
oluyoruz. Kazanıyoruz, kaybediyoruz veya 
statümüzü korumanın yollarını arıyoruz.
Bugünlerde bizim peşinen “uzak” kabul ettiğimiz 
Asya Pasifik bölgesinin gündemi şimdiye kadarki 
en büyük Bölgesel serbest ticaret anlaşması olan 
RCEP’in (Regional Comprehensive Economic Part-
nership) yürürlüğe girmesi oldu.
10 ASEAN ülkesi ve bölgenin diğer ekonomi devleri olan beş ülke Avustralya, Çin, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney 
Kore’nin de bir araya gelmesiyle RCEP, Dünya nüfusu ve GSYİH hacminin %30’unu kapsayan muazzam bir eko-
nomik bölge oluşturarak Amerika-Kanada bloku ve AB ile birlikte Dünya’daki 3 ana ticaret blokundan biri oldu. 
RCEP’in temel amacı bölge ülkeleri arasındaki mal dolaşımı tarifelerinin veya tarife dışı engellerin 20 yıllık bir za-
man dilimi içinde ortadan kaldırılması. Amaç halis olmakla birlikte her üye ülkenin aynı ekonomik şartlara sahip 
olmaması, bu anlaşmanın ne kadar sağlıklı ilerleyeceği konusunda kuşkular doğurmakta. İlk aşamada hizmet ve 
tarım sektöründen ziyade sanayi grubundaki tarifelerin indirilmesi hedefleniyor.

Anlaşmanın üye ülkelere getireceği en büyük katkı bölge genelinde tek menşei belgesiyle mal üretmenin ve 
satmanın kolaylaştırılıyor olması. Bloğun dışında kalan Batı ülkeleri ve bizim için ise o bölgelere ihracatta rek-
abetin kolay olmayacağı söylenebilir. Sonuçta üyeler daha düşük tarifelere, gümrük kolaylıklarına, hızlı pazar 
erişimine ve daha iyi yatırım fırsatlarına sahip olacaklar. RCEP, bölgenin ithalatta Batıya olan ihtiyacını azaltarak, 
yerli-yabancı yatırımların artışını tetiklemeyi, sosyo-ekonomik refahın yükselmesini ve pandemi sürecinde nega-
tif etkilenen Asya ticaretinin kendini yeniden inşasını hedefliyor. Japonya ve Kore gibi öncü sanayi ülkelerinden, 
Vietnam ve Kamboçya gibi işçiliğin ucuz olduğu ülkelere yıllar öncesinden başlayan sanayi göçünün RCEP ile 
birlikte hızlanması bölgesel entegrasyonu ivmelendirecektir.

RCEP: YENİ DÜNYA,YENİ DENGELER

Üretim devi Çin’in ilk kez bölgesel çok taraflı bir serbest ticar-
et anlaşmasının tarafı olması ve bunun ABD’nin Trans Pasifik 
Ortaklığından Başkan Trump döneminde çıkmasıyla bölge-
deki gücünün azalması, Çin’in bölgedeki etkisini arttırmasına 
mutlak katkı sunacaktır. Japonya, Kore ve Avustralya gibi 
Batı müttefiki ülkelerin bile ABD yokluğunda RCEP’e da-
hil olmasının önemli bir veri olduğu muhakkak. RCEP’in 
imzalanmasıyla birlikte “Önce Amerika” diyen ABD’nin 
Trans Pasifik Ortaklığına geri dönmesi de kolay görünmüyor. 
Dolayısıyla üyelerden nispeten az güçlü ülkelerin de Çin’in 
yörüngesine gireceği tahmin ediliyor.
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Bölge ülkelerinden 1,4 milyar nüfuslu Hindistan’ın da uzun müzakerelerde yer almasına rağmen katılmama 
kararı almasının sebepleri arasında; RCEP’in Hindistan’ın iyi olduğu hizmet sektörünü daha az kapsaması, sanay-
isi ve tarımı için yıkıcı etkisi olacak ithalat tufanı korkusu, ülkedeki dış ticaret açığının büyüme ihtimali olarak 
değerlendiriliyor. B planı olarak yerelde üretimi teşvik etmek amacıyla “Make in India” programına ağırlık veren 
Hindistan için RCEP kapısının hala açık olduğunu da belirtmek gerekiyor.      

İçinde AB ve ABD’nin bulunmadığı RCEP, Pasifik Asya’nın Batılı şirketlere kendini kapattığını anlamına gelmese de 
bu bölgeye yaptığı ihracatına darbe vuracağını söylemek sürpriz olmaz.

Tüm ticari blokların ortasında problemli bir coğrafyada mücadele veren ülkemiz ihracatının 41% ini AB ülkel-
erine yapmakta. KOBİ’lerimiz genelde 3 saatlik uçak mesafesindeki ülkelere ihracat yapmayı tercih ediyor. Rusya 
Federasyonu ve Orta Doğu ile de ticari olarak iyi ilişkilere sahip olmakla birlikte Asya pazarına ihracatımız old-
ukça sınırlı. Asya’ya isabetli hedef Pazar ve ürün analizi ile daha ciddi eğilmemiz gerekiyor. RCEP’e üye 15 ülkenin 
10’una yaklaşık 35 milyar dolar dış ticaret açığı veriyoruz. Ülkemizin bölgeye ihracatının toplam ihracatımıza 
oranı ise 4% civarında. Kâğıt üzerinde RCEP sonrası Türkiye’nin bölgeye ihracatına büyük değişim beklenmiyor 
fakat eldeki bulgurdan da olur muyuz önemli bir soru işareti. 

En önemli ihracat pazarımıza zarar verebileceğinden dolayı Türkiye için istenmeyen senaryo RCEP ile AB’nin 
yapacağı bir STA olacaktır. Dolayısıyla ivedilikle ihracatta ülke ve bölgeler çeşitlendirilerek, rekabetçi ve katma 
değerli üretimlerin arttırılması, ithal ikamesinin geliştirilmesi yüksek öneme haiz bir konu. 

Türkiye’nin ithalatında enerji kalemlerini bir kenara koyduğumuzda kalan ithalatın önemli bir kısmı olan ham-
madde veya yarı mamul tedarikinin üretim merkezlerinden olan Asya Pasifik’te, tedarik zincirimizi etkileyen 
aksaklıkların sürmesi halinde üretimimiz zarar göreceğinden dolayı RCEP bloku için özel bir ticaret stratejisi be-
lirlenmesi gerekmektedir. Tedarik zincirini garantiye alma Asya Pasifik ilişkilerinden bağımsız düşünülemez. 

Türkiye’nin RCEP Anlaşması’na taraf olan Singapur, Malezya ve Güney Kore ile STA’sı var. Bunlardan sadece 
Singapur’a ticaret fazlası veriyoruz.  Çin, dış ticarette Asya’daki en büyük ortağımız fakat ülkemizdeki yatırımları 
eser miktarda (1%). Açıkçası Asya ülkeleriyle katma değerli ve sofistike ürün gruplarında rekabet edebilmek 
güncel haliyle bile zor. Dolayısıyla Türkiye’nin ihracatını arttırmak adına Asya Pasifik’ten know-how transferi 
ve FDI çekmesinin, bu ülkelerle STA imzalaması kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Türk şirketlerinin Asya-
Pasifik’te yapacağı şirket birleşmeleri, satın almalar ve direk yatırımlarla daha hızlı büyümesinin ve uluslararası 
markalaşmasının bir fırsat olduğunu ve bize hep “Uzak” olmuş Doğu’yu yakınlaştıracağı tespitini de eklemek 
gerekiyor.

1978 İstanbul doğumlu olan Hamdi Delipoyraz Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nden mezun olduktan 
sonra Seul Milli Üniversitesi Uluslararası Ticaret Yüksek lisans eğitimine devam etmiştir. 2002-2012 yılları arasında 
Uzakdoğu’da Güney Kore’de başlayan dış ticaret serüveni günümüzde aynı heyecanla devam etmektedir. Kariyerine 
dış ticaret ve iş geliştirme müdürü, çeşitli firmaların yurtdışı temsilcisi olarak devam etmektedir. Dış ticarete ve iş 
dünyasına yön veren oluşumlarda görev yapan Hamdi Delipoyraz aynı zamanda Exim TalkZ Global platformun- da 
sektör profesyonelleri ile birlikte gençlerin üretme, girişim ve ihracat cesareti kazanmaları için çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Hamdi DELİPOYRAZ kimdir?
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NAVLUN KRİZİ,  ŞİRKETLERİN
EKONOMİK VE ÇEVRESEL HAMLELERİ

UZUN SÜREL İ  SABİT
F İYAT  GAR ANT İSİ  ÖNEML İ  BİR 
EKONOMİK TEDBİR
Özellikle ihracatçıların bu süreçten 
daha az etkilenmesi için uzun 
süreli sabit fiyat garantisi oldukça 
önemli. Böylece fiyatların bazen 
günlük değişebildiği bir ortamda 
ihracatçımıza ciddi avantajlar müm-
kün hale geliyor. Yaşanan maliyet 
artışları ihracatçılar gibi lojistik sek-
törünün tüm paydaşlarını zorluyor. 

İntermodal taşımacılığın en büyük 
avantajı mesafelerin önemli bir kısmını 
Ro-Ro ve demir yolu taşımacılığı ile 
tamamlamak ve kara yolunu mini-
mum oranlarda kullanmak oluyor. 
Böylece hem daha çevreci hem de 
daha ekonomik bir model sunuluy-
or. Hava şartları, sınır kapılarındaki 
yoğunluk gibi olumsuzluklardan et-
kilenmemek de bir avantaj sağlıyor. 
Türkiye’de ihracatçıların ve lojistik 
sektörünün pandemi sürecinden 
güçlenerek çıkacağına inanıyorum.

Özellikle ithalata dayalı ihracat yapan şirketler, dengesiz kur 
karşısında ne yapacağını kestiremiyor. Şirketler yüksek üretim maliy-
etleri karşısında öncelikle üretim süreçlerindeki verimliliği artırmaya, 
yüksek maliyet kalemlerinde iyileştirmeler yapmaya dikkat ediyor. 
Enerji verimliliği ve tasarrufu bu noktada oldukça önemli hale gel-
di. Hammadde ve alınan hizmetlerdeki maliyet artışları karşısında 
yeni tedarik seçeneklerini değerlendirmek de oldukça önemli. Pan-
demi döneminde navlun krizi de ortaya çıktı. Deniz yolundan sonra 
uluslararası kara yolu taşımacılığında da ciddi sorunlar yaşanmaya 
başladı. Son aylarda özellikle pandemi ve döviz kuru kaynaklı ci-
ddi maliyet artışları navlunları etkiledi, fiyatlama mekanizması 
büyük ölçüde bozuldu. Uluslararası kara yolu taşımacılığı 
fiyatlarının spot piyasada bazen günlük bile değişebildiği bu süreç, 

Türkiye 2022 yılına dengesiz kur ve yüksek enflasyonun yarattığı 
yüksek maliyetler ve belirsizlik koşulları içinde girdi. Şirketler, 
yeni yılın başında yüksek üretici maliyetleri, artan faizler,  
finansmana erişimde zorluklar ve Türk Lirası’ndaki 
dalgalanma riskleriyle karşı karşıya kaldı. Bu gelişmeler pazarda 
talebin yavaşlamasına ve bekle-gör eğilimine girilmesine neden 
oluyor. İthalat ve ihracat yapanlar için de durum biraz karmaşık.

ihracatçılar başta olmak üzere dış ticaret firmalarına da olumsuz 
yansıdı. Bu gelişmeler çerçevesinde şirketlerin navlun anlamında da 
sürdürülebilir çözüm arayışları arttı. Rekabet avantajını kaybetmek 
istemeyen ihracatçı ve ithalatçı şirketler, sabit fiyat uygulamasının 
daha yaygın olduğu alternatif taşıma modlarına yönelirken bu 
dönemde intermodal taşımacılık öne çıktı.
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ÇEVRECİ  HAMLELER 
ÖNEMLİ  BİR  ÇIKIŞ  YOLU

Kuvvetlenen değişim eğilimleri sürdürülebilirlik ve yeşil 
dönüşüm olacaktır. Şirketler, yeşil dönüşüm kapsamında 
sera gazı emisyonlarını azaltmayı, karbon salımlarında 
nötr sonuçları hedeflemelidir. Yukarıda bahsettiğim gibi 
intermodal taşımacılık çevresel açıdan karbon salımını 
minimum seviyede tuttuğu için sürdürülebilirliğe 
önem veren şirketlerin yine ilk tercihi oluyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ve önümüzdeki dönem yansımalarına da değinmek istiyorum. Avrupa’da karbon 
salımını 2030’a kadar yüzde 50 azaltmayı, 2050’ye kadar ise sıfıra indirmeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat’ın, Avru-
pa Birliği’nin (AB) komşularını ve ticaret ortaklarını da dönüştürmesi amaçlanıyor. İthalat ve ihracat firmaları, artık 
sadece üretim değil lojistik süreçlerinde de Yeşil Mutabakatı göz önünde bulundurarak planlama yapmaları gere-
kiyor. Aksi takdirde yakın gelecekte AB ülkeleri ile ticarette ciddi zorluklar ve yaptırımlar ile karşılamaları mümkün.
Yeşil Mutabakata ayak uyduramayan şirketlerin pazar paylarının ve Avrupa’daki dolaşımlarının da eskisi kadar 
kolay olmayacak. 

K Ü R E S E L  E K O N O M İ D E
2 0 2 2  Y I L I N D A

eğilimlerinden en çok yararlanan ülkelerden biri oldu .Türkiye’ye yüksek bir ilave tedarik talebi oluştu. Buna bağlı 
olarak 2021 yılı ihracatımız 54 milyar dolar arttı. 2022 yılında da aynı şartların devam edeceği öngörülüyor. Bu 
nedenle ihracat ve ihracat yapan firmalara yönelik hizmetler tarafında 2022 yılında da göreceli hızlı büyümeler 
devam edecektir. İhracat pazarlarında mevcut müşterilerle daha uzun vadeli bağlantılar yapılmalı, iş birlikleri 
tesis edilmelidir.

Güncel gelişmeler sadece Türkiye için değil, küre-
sel ekonominin tüm aktörleri açısından olumsuz 
olarak değerlendirilmeli. Yaklaşık iki yıldır, salgının 
getirdiği dalgalar belirsizlikleri beraberinde getirdi. 
Bu yılın ilk dört ayından sonra büyümeye ve işlere 
yönelik iyimserlik sürüyor. Türkiye, pandemi ile or-
taya çıkan küresel tedarik zincirlerindeki yeniden 
yapılanma, tedarik güvenliği ve yakından tedarik.

İstanbul doğumlu olan Onur Talay, 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi’nden 
2003 yılında mezun oldu. Mezuniyeti sonrasında lojistik sektörüne giriş yaptı ve öncü global şirketlerde 
görevler aldı. 2014 yılında Türkiye’de İntermodal taşımacılık odaklı ilk şirket olan Sarp Intermodal’i 
kurdu. Talay, halen Sarp Intermodal’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak görev yapıyor. 
Onur Talay, 2019 yılından beri GYİAD Üyesidir. 

Onur TALAY kimdir?
GYİAD Üyesi
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Genişleyen tedarik zincirleri operasyonel karmaşıklığı ve gizli 
maliyetleri her geçen gün artırırken, bu karmaşık yapıyı en doğru 
şekilde yönetmek objektif değerlendirme kriterleri içeren, etkin 
ve şeffaf stratejilerle mümkün olmaktadır. PwC ile Tedarik Zinciri 
Yönetimi Derneği (TEDAR) işbirliğiyle hazırlanan Yeni Nesil Satınalma 
Araştırması 2020 sonuçlarına göre katılımcıların %79’u tarafından 
stratejik öneme sahip bir bölüm olarak görülen satınalma, önce-
ki yıllarda olduğu gibi şirketler için yarattığı geniş fırsatlarla bu 
stratejilerin odak noktasında yer almaktadır. Şirket ihtiyaçları 
doğrultusunda belirlenecek etkin bir satınalma stratejisi karmaşık 
yapıların yönetilmesini kolaylaştırarak maliyetleri azaltacaktır.

Anket sonuçları, katılımcı şirketlerin satınalma birimi önce-
liklerinin maliyetin düşürülmesi, riskin azaltılması ve hizmet se-
viyesinin artırılması çerçevesinde şekillendiğini göstermektedir. 
Şirketlerin sıklıkla karşılaştığı, riskin büyük çoğunluğuna karşılık 
gelen az sayıda tedarikçinin bulunduğu ve olası yeni tasarruf 
fırsatlarının kolaylıkla görülemediği durumlarda, riskin azaltılması 
ve maliyetin düşürülmesi için “tedarikçi ilişkileri yönetimi” ön 
plana çıkmaktadır. Özellikle pandemi sonrası dönemde şirketlerin 
güvene dayalı şeffaf yapılarla tedarikçileri ile daha fazla stratejik iş 
ortaklığı kurmaları beklentisi ve gerekliliği göz önüne alındığında, 
arkasında bilimsel metotlar bulunan ve objektif kriterler

DEĞİŞEN YENİ DENGELER
DÖNEMİNDE TEDARİKÇİNİZİ
DOĞRU YÖNETTİĞİNİZE
EMİN MİSİNİZ?

Tedarikçi yönetimi uçtan uca bütünsel bir 
şekilde ele alındığında; devreye alma / devre-
den çıkarma, segmentasyon, seçim, perfor-
mans değerlendirme ve işbirliği süreçlerinden 
oluşmaktadır. Objektif kriterlerle tanımlı bir 
“tedarikçi yönetim yapısı”, şirketlerin yaygın 
olarak karşılaştığı maliyet, risk ve hizmet se-
viyesi ile ilgili zorluklara ve ilgili ihtiyaçlarına 
etkin çözüm sağlayacaktır:

 Tedarikçi segmentasyon metodu-
nun uygulanması ile tedarikçiler düzenli 
aralıklarla değerlendirilerek farklı stratejile-
rin uygulanacağı segmentlere ayrılır. Seg-
mentasyon kriterleri farklı alanlarda objektif 
değerlendirmeler yapma imkânı sunar, bu 
sayede tedarikçi yönetiminde bir taraftan 
standardizasyon ve verimlilik elde edilirken 
diğer taraftan segment bazında farklılaşan te-
darikçi yönetimi yaklaşımları geliştirilebilir.

 Tedarikçi seçim kriterleri ile doğru 
zamanda, en yüksek değer yaratan alımın 
gerçekleşmesi sağlanır. Tedarikçi yeterli-
lik değerlendirme, tedarikçi kaydı, tercih 
edilen tedarikçi belirleme vb. süreçlerin 
tanımlanması ve uygulanmasıyla elde edi-
len doğru tedarikçi yönetimi sayesinde il-
eriye yönelik yatırımların ve işbirliklerinin 
oluşturulması sağlanır ve rekabet gücü 
artırılır.

 Tedarikçi performans değerlen 
dirmesi sonucunda tedarikçi kaynaklı 
problemler (kalite, teslimat vb.) belirlenir. 
Tedarikçilerle birlikte hazırlanacak gelişim 
planları ile ilgili performans alanları üzeri-
nde iyileştirmeler tasarlanır, doğru uygulama 
ve takip sayesinde geleceğe yönelik riskler 
azaltılarak finansal/operasyonel kazanımlar 
elde edilir.

içeren bir tedarikçi yönetimi yapısının önemi giderek artmaktadır. 
APQC tarafından tedarik zinciri yöneticilerinin önceliklerini 
araştırmaya yönelik olarak her sene gerçekleştirilen “Supply Chain 
Priorities & Challenges” çalışmasının 2021 yılı için yayımlanan rapo-
runda 452 tedarik zinciri yöneticisinin satınalma alanındaki en 
öncelikli gündem maddesinin “tedarikçi ilişkileri yönetimi” olduğu 
ortaya konmuştur.
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PWC OLARAK TEDARİKÇİ YÖNETİMİ’Nİ,  KRİTİK TEDARİKÇİLERİN GELİŞİMİNİ 
SÜRDÜRMEYE ODAKLANAN BİR SÜREÇ OLARAK TANIMLIYORUZ

Şekil 1. PwC Tedarikçi Yönetimi Yaklaşımı

PwC ile Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) iş birliğiyle hazırlanan Yeni Nesil Satınalma Araştırması 2020 
sonuçlarına göre Şekil 2’de görüleceği üzere katılımcı kuruluşların %24’ünde satınalma departmanı içerisinde 
risk yönetimi için ayrı bir organizasyon bulunurken; %11’inde finans, %5’inde ise tedarik zinciri departmanının 
altında bir yapılanma bulunmaktadır. %57 ile katılımcıların büyük bir çoğunluğunda ayrı bir satınalma risk 
yönetimi organizasyonu bulunmamaktadır. Bu alanda en yüksek olgunluğa sahip endüstri %100 oranında (%67 
satınalma, %33 finans içerisinde) satınalma risk yönetimi organizasyonuna sahip otomotiv endüstrisidir.

Şekil 3’te görülebileceği gibi katılımcıların %73’ünde tedarikçiler belirli ya da tüm kategoriler için risk sınıflarına 
göre segmente edilmiş olarak yönetilmektedir. Genel ortalama olarak ankete katılan kurumların %27’sinde te-
darikçilere ilişkin risk sınıflandırması bulunmadığı görülmektedir. Otomotiv sektörü bu alanda da %100 oranıyla 
(%67 tüm kategoriler için, %33 belirli kategoriler için) olgun bir yapıya sahip olmasıyla ön plana çıkmaktadır.

Şekil 2. Satınalma Risk Yönetimi Organizasyon Yapılanması Şekil 3. Risk Sınıflarına Göre Segmente Edilmiş Tedarikçi Yönetimi
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Tedarikçi yönetimi yapısı; tedarikçi segmentasyonu, tedarikçi seçimi ve tedarikçi performans değerlendirme ol-
mak üzere 3 ana başlık altında incelenebilir:

Tanımlanan her üç süreç de ihtiyaç halinde veya belirli aralıklarla tekrarlanarak sağlıklı bir tedarikçi yönetimi 
sağlanır. Bu üç süreç her ne kadar girdi ve çıktılar bakımından birbirinden ayrışsa da her bir süreçte belirli krit-
erler üzerinden değerlendirme yapılması ve değerlendirme sonucuna göre uygun aksiyonlar alınması ortak 
noktalardır. Etkin ve uzun vadede başarılı olacak bir yapının farklılaşan en önemli özelliği, kullanılan kriterlerin ve 
ilgili ağırlıkların objektif ve analitik bir yaklaşımla belirlenmiş olmasıdır. Bu amaç doğrultusunda tedarikçi yönetim 
aşamalarında PwC olarak bu konuda bilimsel açıdan da en sık kullanılan yöntem olan Analitik Hiyerarşi Süreci 
(AHP)’ni kullanıyoruz. Kriterlerin ve ağırlıkların objektif ve analitik bir yaklaşımla belirlenmesi aşamasında günü-
müzde en önde gelen yöntem Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)’dir. AHP ile kriter ve ağırlık belirleme, 3 ana adımdan 
oluşmaktadır ve bu yöntemin uygulanması sonucunda hiyerarşik kriter yapısı elde edilir:

1.Tedarikçi Segmentasyonu: Firmanın mevcut tedarikçi havuzu uygun kriterler çerçevesinde 
(risk puanlaması da dahil olmak üzere) değerlendirilir. Tedarikçiler, iki eksende aldıkları puanlar 
doğrultusunda konumlandırılır ve daha sonra farklı yaklaşımlarla belirlenebilen “tedarikçinin firma 
için stratejik önemi” ve “tedarikçi pazarı karmaşıklığı” gibi eksenlerdeki konumlarına göre seg-
mentlere ayrılır. Her bir segment altındaki ilgili stratejiler tedarikçiler için uygulanır. Tedarikçi seg-
mentasyonuna ilişkin bir örnek Şekil 4’te verilmektedir.

2. Tedarikçi Seçimi:  Tedarikçi segmentasyonunun tamamlanmasının ardından farklı segmentler 
için farklı ağırlıklara sahip olacak şekilde tedarikçi seçim kriterleri belirlenir. Pazar araştırması ve 
geçmiş tecrübelere istinaden tedarikçi uzun listesi oluşturulur. Bu listedeki tedarikçilerin belirlenen 
kriterler doğrultusunda verileri toplanarak yeterlilik değerlendirmesine hazırlanılır. Uzun listedeki 
tedarikçiler, oluşturulan puanlandırma yapısıyla değerlendirilir ve tedarikçi uzun listesinin kısa list-
eye indirgenmesi sonrası kısa liste üzerinden uygun tedarikçi seçimi gerçekleştirilir.

3. Tedarikçi Performans Değerlendirme: Farklı segmentler için farklı ağırlıklara sahip olacak şekilde, 
sektör dinamikleri ve firma ihtiyaçlarına uygun olarak performans değerlendirme kriterleri 
tanımlanır. Tedarikçi seçimi tamamlanıp seçilen tedarikçi ile birlikte belirli bir süre çalışıldıktan 
sonra, performans değerlendirmesi yapılarak skor kartları oluşturulur. Tedarikçinin öne çıkarak 
rekabetten ayrıştığı noktalar ve gelişim alanları belirlenir. Belirlenen gelişim alanları üzerinden 
oluşturulan tedarikçi gelişim planı sayesinde uzun dönem performans iyileştirmesi sağlanır.

1.Kriterlerin Belirlenmesi: Ağırlıklandırması yapılacak kriterler için bir uzun liste oluşturulur. Bu 
kriterler daha sonra sektör ve firma ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kısa listeye indirgenir ve 
hiyerarşik yapıya oturtulur.

Şekil 4. Örnek Tedarikçi Segmentasyon Yaklaşımı
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AHP yöntemi, yakın zamanda alanında lider bir endüstriyel 
üretim firması için PwC tarafından başarıyla uygulanmış, 
kriterler ve ağırlıkların analitik ve objektif bir şekilde 
belirlendiği bir tedarikçi yönetim yapısı oluşturulmuştur.

Proje kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ve 
üst yönetim toplantıları sayesinde sektör dinamikleri ve 
firma ihtiyaçları anlaşılmış, bu ihtiyaçlar PwC uzmanlığı 
ve tecrübesiyle birleştirilerek kriterler ve hiyerarşik 
yapı tanımlanmıştır. Belirlenen kriterler AHP yöntemi-
yle ağırlıklandırılmış ve bir kez daha firma ihtiyaçlarına 
göre ayrıştırılarak farklı kategoriler, segmentler ve ürün 
grupları özelinde farklılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
kullanılarak hem uzun vadede düzenli olarak kullanılmaya 
devam edilebilecek hem de bir satınalma yazılımına en-
tegre çalışabilecek analitik tedarikçi yönetim modelleri 
tasarlanarak firmayla paylaşılmıştır. Modeller mevcut 
tedarikçi verileri ile çalıştırılmış, tedarikçi segmentleri 
ve kritik tedarikçiler için performans değerlendirme 
sonuçları elde edilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre 2000’den fazla tedar-
ikçinin %1-2’si stratejik, %5-7’si operasyonel olarak 
konumlandırılırken kalan tedarikçiler işlemsel ya da rutin 
olarak kendilerine yer bulmuştur. Tedarikçi seçimi ve per-
formans değerlendirmesinde en önemli kriter ana katego-
rileri; Yeni Nesil Satınalma Araştırması 2020 sonuçlarına 
paralellik göstererek; “kalite”, “hizmet seviyesi”, “maliy-
et” ve “tedarikçi yetkinliği” olarak belirlenmiştir.

T E D A R İ K Ç İ  Y Ö N E T İ M  Y A P I S I
T A S A R I M I  Ö R N E K  U Y G U L A M A

2.Karşılaştırma Yapılması: Hiyerarşik yapının belirlenmesinin ardından bütün kriterler birbirleri 
arasındaki görece önem derecelerine göre puanlandırılır.

3.Ağırlıkların Hesaplanması: Kriterlerin önem derecelerine göre puanlandırılmasının ardından yön-
temin gerektirdiği matematiksel işlemler yapılarak kriter ağırlıkları elde edilir.

4.Tutarlılık Hesaplamalarının Yapılması: Oluşturulan ağırlık matrisinin tutarlılık endeksi hesaplanır. 
Rassal gözlemler için karşılık gelen tutarlılık sabiti ile karşılaştırılarak, yapılan değerlendirmelerin 
tutarlılık doğrulaması gerçekleştirilir.

PwC yaklaşımı, oluşturulan yapının uzun süreli kullanımı desteklemek ve şeffaflığı artırmak amacıyla tedarikçi 
yönetim yapısının bütün adımlarında kriterlerin ve ağırlıkların belirlenmesi için AHP yönteminin kullanılmasını 
içermektedir.

Dr. İsmail KARAKIŞ, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Programı’ndan 2004 yılında lisans, Müh-
endislik Yönetimi Programı’ndan 2007 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında da doktora dereceleri almıştır.
15 yıldır farklı sektörlerde yönetim danışma olarak Satınalma ve Tedarik Yönetimi, Stok ve Depo Yönetimi, Tedar-
ik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi konularında strateji, operasyon ve teknoloji uygulamalarına ilişkin ulusal ve 
uluslararası birçok kuruma danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu süreçte yurtdışı da dâhil olmak üzere 20 ülkede birçok 
operasyon modeli, süreç ve teknoloji dönüşüm projeleri gerçekleştirmiştir. Halen PwC Yönetim Danışmanlığı’nda Te-
darik Zinciri Lideri ve Stratejik Tedarik Yönetimi hizmetlerinden sorumlu direktör olarak çalışmaktadır. 

Dr. İsmail Karakış kimdir?
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Eğer turizmi bilinçli planlayıp yatırımcılara sunabilirsek senelik 30 milyar 
$ mevcut gelirinin üstünde gelir elde edebiliriz , ülkemizde petrol yok ama 
Türkiye’nin petrolü turizmdir,  ülkemizde dünya da eşi benzeri olmayan 
tarihi yapıları , inanç eserleri, kültür varlıkları, denizi ,dağı ,teramali ,vardır 
ve bu değerleri bitmeyen petrol gibi görmeliyiz.

Ülkemiz turizim de dünyada açık ara birinci olmayı hak ettiğini bilerek 
hareket etmeliyiz.

1-Hatay ,Adana, Mersini turizme açarak her il için 3 toplamda 9 milyar $
2-Gemi turunu ( Doğu Akdeniz) bu illere çekebilirsek  1 milyar $
3-Kış kar turizmi 5-6 dağı kayak merkezine dönüştürebilirsek 4-5 milyar $
4- Yayla turizmi karadenizdeki 5-6 yaylayı turizme açarsak  2 milyar $ 
5- Termal turizmi 8 ili termal bölgesi ilan edersek 3 milyar $ 
6- Kültür ve tarih turizmiyle 3-4 ili düzenlersek 2 milyar $ 
7- Spor turizmi sporsal alanları nitelikli hale getirirsek 3 milyar $ 
8- Fuar ve kongre turizmi için alan yaratırsak 4-5 milyar $
Toplamda her sene 30 milyar $ gelir elde edebiliriz, Ayrıca 20-25 ilin 
istihdamına ve ekonomisine  önemli katkı sağlayabiliriz. 

1- HATAY ADANA MERSİN 

Akdeniz sıcak deniz olması nedeniyle turizm havzasıdır, bu denize en büyük sahilmiz olmasına karşın sadece An-
talya dan gelir elde ediyoruz,  diğer Mersin ,Adana, Hatay Antalya ile mukayese edilmeyecek kadar geridedir, bu-
nun nedeni Antalya turizim bölgesi ilan edelirken diğer üç ilin yazlık site mesken yerleşim bölgesi ilan edilmesin-
den kaynaklanır.

Bu tür yapılaşmanın ülke ekonomisine katkısı yok denecek kadar azdır, ayrıca bu illeri inanç,kültür, tarih turizmi 
olarak 12 ay sunabiliriz.

Onlarca Antik Kentlerin yanı sıra dünyanın ilk kilisesi San Pierre kilisesi, Anadolu nun ilk camisi Habibi Neccar, 
Noel Baba’nın kilisesi aziz Nikolas aziz paul kilisesi bu bölgededir 

Bölgenin gastronomisi başlı başına cazibe merkezidir. Tüm dünyanın turizim havzası olarak kabul ettiği, bu sahil 
bandı daha doğru planlamalı ikinci Antalya,  Güney Fransa veya Dubai yapmanın yollarını aramalıyız. Samandağ 
sahili 14 km uzunluğunda’dır dünyanın 12. en uzun plajıdır. Samandağ, Yayladağ, Yumurtalık ,Karataş ,Anamur, 
Silifke ,Tarsus ,Taşucu turizim bölgesi ilan edilmeli yatırımcılara sunulmalıdır. 
2-Gemi Turizmi

Doğu Akdeniz gemi turizm destinasyonuna bu üç ilimiz dahil edilmeli Mısır’a Lübnan’a Kıbrıs’a İsrail’e giden mis-
afirler bizim ülkemize de gelmesi sağlanmalıdır ,bunun için bir gemi limanı yapılması yeterlidir.

3-KIŞ TURİZMİ 

Ülkemizde turizim denince ilk önce akla gelen deniz turizmidir kayak, kar turizminin deniz turizmi kadar önemli 
olduğunu pek bilmeyiz, dağı olmayan Hollanda atık malzemeden dağ yapıp kayakçılara sunarken Dubai alışveriş 
merkezlerine kayak pisti yaparak kayak imkanı yaratmaya çalışılmıştır.

2022 YILI HEDEFLERİMİZ..

Kilis 1974 doğumlu olan Ömer Nizipoğlu ilk, orta, lise eğitimini İskenderun’da tamamladı. İstanbul teknik Üniversitesi 
Mimarlık bölümü mezunu olan Nizipoğlu evli ve iki çocuk babasıdır. Birçok STK’da sanayi komisyon başkanlığı görevi-
ni üstlenmektedir. ULİKAD Ulusal İktisadi Kalkınma Düşünce Kuruluşu’unun başkanlığını yürütmektedir. ULİKAD 
bünyesinde ülkemizin ekonomik olarak kalkınması için çalışmalar yapılmaktadır. Bunların yanında Niziplioğlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten Niziplioğlu’nun iş kolları turizm, enerji, inşaat ve madendir.

Ömer NİZİPLİOĞLU kimdir?



MONDESBUSINESS 37    www.mondesglobal.com

NİJERYADAN AMERİKA’YA
UZANAN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ
1983 Ağrı Doğumluyum, ilköğretimi Ağrı’da okudum, devamında Lise 
eğitimimi İstanbul’da sürdürdüm. 2006’da İTÜ Endüstri Mühendisliğini 
bitirdim. Teknik bir yönetici olarak muhasebesel raporları okuma-
daki sıkıntılarımı gidermek amacıyla muhasebe-finans yüksek lisansı 
yaptım. Hala İstanbul üniversitesi Sayısal yöntemler Bilim Dalında dok-
tora eğitimime devam ediyorum. 
İş hayatına 2007 yılında pine bebek bezi fabrikasını kurarak başladık. 
Şu an Arkan Group CEO’su olarak görev yapıyorum. Arkan Group olarak 
50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 

Arkan Group olarak biz bir aile şirketiyiz. Aile kültürümüzün yansımalarını taşır şirketimiz. İnsani ilişkileri maddi 
çıkarların önünde tutan bir bakış açısına sahibiz. Şirketimizde tüm birimlere ve aile üyelerine kurumsallaşmanın 
öneminden bahsederken, paralelinde tüm profesyonellere aileleşme kavramından bahsediyoruz. Kurumsal karar 
süreçleri sürdürülebilir büyüme için ne kadar önemli ise, büyümeyi tetikleyen enerjide aile gibi hissetmekten, 
duygulardan geçer.

Pandemi süreci özellikle Islak Mendil grubunda beklenmedik bir talep yarattı. Bu durum arz-talep dengesini ve 
haliyle tedarik zincirini etkiledi. Mesela antibakteriyel mendil grubuna ilk başlarda getirilen kısıtlamalar ve bun-
lara bağlı gümrüklerdeki yoğunluklar bizim rutin ihracat işlemlerimizde gecikmelere yol açtı.

2021’in ikinci çeyreği ile beraber tedarik zincirinde bozulmalar başladı. Deniz 
taşımacılığında konteyner sorunu ile beraber navlun fiyatları tavan yaptı. 
Ayrıca sektörde bazı önemli tedarikçilerin üretim kapasitelerini azaltmaları, 
enerji krizi ve kamçı etkisi yaratan bazı spekülatif durumlar hammadde 
fiyatlarını son 15 yılın zirvesine taşıdı. Biz bu durumu dengelemek amacıyla 
hem kontratlı alımlara hem de güvenlik stoklarını artırmaya dönük bir strateji 
izledik. Şu ana kadar hammadde tedariğinden kaynaklanan bir üretim kaybı 
yaşamadık. Ama hammadde fiyat artışındaki ivme ile ürünlerdeki fiyat artış 
ivmesi aynı olmadığı için bu durum karlılık sorunu yaratıyor. Zaten bunu ÜFE 
ve TÜFE değerleri arasındaki farktan da anlayabiliriz. 

Pine markası ile 15. Yılımıza giriyoruz. Hem dünyada hem Türkiye’de istikrarlı bir müşteri yapımız mevcut. Yıllardır 
aynı bayilerle iş yapıyoruz. Bayilerimizi ortaklarımız olarak görüyoruz.  Onlarla aynı gemideyiz, aynı zincirin 
halkalarıyız. Bu sebeple pandemi, ekonomik dalgalanmalar gibi kriz durumlarında önceliğimiz ortaklarımızı koru-
mak oluyor.  Zincirde yer alan herhangi bir halka koparsa tüm halkalar işlevsiz olur bunun farkındayız. 

Özcan Arkan kimdir?

Arkan grubun etkileyici bir hikayesi ve enerjisi var. 
Bundan bahsedebilir misiniz?

Pandemi’de en çok hangi sektörde hangi problemleri yaşadınız?

Pandemi döneminde pek çok sektörde ciddi hammadde sıkıntısı 
oldu. Siz bu süreci nasıl yönettiniz?

Müşterilerinize verdiğiniz hizmette aksamalar yaşadınız mı yaşadıysanız  ne gibi 
aksamalar yaşadınız? 
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Girdilerinin nerdeyse tamamı döviz olan 
ürünler üretiyoruz. Hem Dövizin artışı hem de 
döviz bazında hammadde fiyatlarının artışı bizi 
ciddi bir şekilde etkiliyor. Ciromuzda ihracat 
payının %70 olması görece rahatlama yaratsa 
da kurdaki dalgalanma ve belirsizlik büyük bir 
problem. Malzeme ihtiyaç planlamamızı ve 
Finansal durumumuzu buna göre ayarladık. 
Ekonomideki aşırı değişken koşullara karşı biz-
de hem üretim hem de fiyatlama politikamızda 
çok dinamik ve hızlı karar verecek bir şekilde 
konumlanmış bulunmaktayız.

Biz sanayiciyiz dolayısıyla kazandığımız her kuruşu tekrar işimize yatırıyoruz. Bazen konjoktürel olarak ticaret 
sanayiden daha tatlı gelir iş insanlarına ama biz üretim-ihracat temel taşlarından vazgeçemeyiz. İnsan kaynakları 
politikamız hissiyatta aileleşme, süreçlerde kurumsallaşmadır. Üretim politikamız ise çevreye dost, katma değerli 
inovatif ürünlere dayanıyor.

Bebek bezi önemli bir ihtiyaç ama zamanla bebek nüfusunda hem ülkemizde hem dünyada azalma bekleniyor. 
Bebek bezi pazarı yakın gelecekte büyüyen bir pazar olmaktan çıkacaktır. 
Dünya’da bebek bezi pazarındaki daralmanın aksine yaşlanan nüfus beraber yetişkin hasta bezi talebinde ciddi 
artış bekleniyor. Biz de yetişkin hasta bezine dönük yeni bir fabrika binası yaptık. Yetişkin hasta bezinde ve yatak 
örtülerinde iyi bir üretim kapasitesi ile mart 2022’de piyasaya giriş yapacağız .

Bebek bezi önemli bir ihtiyaç ama zamanla bebek nüfusunda hem ülkemizde hem dünyada azalma bekleniyor. 
Bebek bezi pazarı yakın gelecekte büyüyen bir pazar olmaktan çıkacaktır. 
Dünya’da bebek bezi pazarındaki daralmanın aksine yaşlanan nüfus beraber yetişkin hasta bezi talebinde ciddi 
artış bekleniyor. Biz de yetişkin hasta bezine dönük yeni bir fabrika binası yaptık. Yetişkin hasta bezinde ve yatak 
örtülerinde iyi bir üretim kapasitesi ile mart 2022’de piyasaya giriş yapacağız .

Avrupa piyasasına dönük özel bir strateji güdüyoruz. Çorlu fabrikamızın konumu nedeniyle Avrupa’da hem kendi 
markamız hem PL üretimlerde iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz. 
Ayrıca 2022 Nisan sonu itibari ile Nijerya lagosta kurmakta olduğumuz fabrikamız faaliyete geçecek. Orda hem 
bebek bezi hem de ıslak mendil üretimi yaparak batı Afrika’da Pazar payımızı arttıracağız.
Bu sene farklı kıtalarda en az 5-6 fuara katılacağız. Mart ayında Expo Comer fuarı ile panama’da olacağız. Kendi 
ihracatımız içerisinde Güney Amerika’nın payı 2022’de önemli oranda artacak. 
Geçen  senenin ortasında Pine Smart markamız ile ABD pazarına girdik. New Jersey’de kurduğumuz ARKAN 
UDS- GROUP LLC şirketimiz ile birleşik devletlerde 2022 yılında çok aktif olacağız. Şu an dünyanın en katma 
değerli ve haliyle en pahalı bebek bezi olan pine smart’ı Amerika’ya ihraç ediyoruz.

2022’nin ikinci yarısında normalleşme bekliyorum bizim sektörde. O zamana kadar temel stratejimizi; 
müşterilerimizi malsız bırakmamaya ve malzeme ihtiyaç planlamasında çok hassas olmaya, dayandıracağız.

Son dönem yaşanan ekonomik denge-
sizlikler karşısında ne gibi stratejiler 
geliştiriyorsunuz?

İşletmenizin başarısının en temel faktörü ne olabilir?

Sektörün geleceği ile ilgili yorumunuz nedir? 

Sektörün geleceği ile ilgili yorumunuz nedir? 

50 ülkeye ihracatınız var . En çok hangi pazarlarda büyüyorsunuz / büyümeyi hedefliyorsunuz?
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Dünya devlerinin yer aldığı bir arenada biz farklı ürünler üretmeye dönük ar-ge’ye odaklandık.   Bu Sene Ar-Ge’de 
bize yol göstermesi amacıyla değerli bir bilim insanı olan Prof. Dr. Nüket Sivri hocamızı ekibe kattık. Bu şekilde 
bebek bezinde çevreye dost, katma değerli, inovatif ürünlere ağırlık veriyoruz. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
ile yürüttüğümüz pine smart projesi çok ses getirdi. 
Bununla birlikte yine yakın gelecekte farklı bir üniversite ile yürüttüğümüz güzel bir çalışmanın sonuçlarını 
müjdeleyeceğiz iş ortaklarımıza. 
Şirketin CEO’su olarak varlığımızı sürdürmenin tek çıkış yolunun ar-ge ve inovasyon olduğunun pekala farkındayım 
ve rotamızı bu yönde belirliyorum.

Dünya devlerinin yer aldığı bir arenada biz farklı ürünler üretmeye dönük ar-ge’ye odaklandık.   Bu Sene Ar-Ge’de 
bize yol göstermesi amacıyla değerli bir bilim insanı olan Prof. Dr. Nüket Sivri hocamızı ekibe kattık. Bu şekilde 
bebek bezinde çevreye dost, katma değerli, inovatif ürünlere ağırlık veriyoruz. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
ile yürüttüğümüz pine smart projesi çok ses getirdi. 
Bununla birlikte yine yakın gelecekte farklı bir üniversite ile yürüttüğümüz güzel bir çalışmanın sonuçlarını 
müjdeleyeceğiz iş ortaklarımıza. 
Şirketin CEO’su olarak varlığımızı sürdürmenin tek çıkış yolunun ar-ge ve inovasyon olduğunun pekala farkındayım 
ve rotamızı bu yönde belirliyorum.

Küreselleşme ile yerlileşme paralel gider. Kendi değerlerimizle beraber globalleşirsek başarılı ve mutlu oluruz. 
Yerli ve Milli olmak için öncelikle evrensel olmak gerek. Evrensel bir hukuk sistemi inşa edersek, kurumlarımızın 
saygınlığını korursak ve gerçek manada bir demokrasi olursak, Türkiye dünya ekonomisine damgasını vuracaktır. 
Ben Ülkemizin potansiyeline ve iş insanlarımızın yeteneklerine çok güveniyorum. Yeter ki enerjimizi ve dikkatimizi 
kısır döngülere harcamayalım.

Bizi sayfalarınızda, platformunuzda misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz sanayinin önemine inanın 
insanlarız. Bizim için ekonomik büyüme demek, makine almaktır, üretim yapmaktır, istihdam yaratmaktır. 
Dünyanın farklı ülkelerinde yatırım yaparak daha global bir şirket olma yolunda ilerleyeceğiz, hayalimiz ve 
hedefimiz budur.

Sektörünüzü incelediğimizde Ar-ge’ye en çok yatırım yapan bir Türk firması olduğunuzu 
görüyoruz. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Sektörünüzü incelediğimizde Ar-ge’ye en çok yatırım yapan bir Türk firması olduğunuzu 
görüyoruz. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Yeni Dünya Düzeni kavramı var. Bu kavramda sınırların kalkacağı ve global iş birliklerinin daha 
da artacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?

Son olarak ne söylemek istersiniz? Okuyucularımıza vereceğiniz mesaj ne olur?

Zamanın ruhuna anlamazsanız, oyunun dışında 
kalırsınız. Değişime ayak uydurma konusunda iddialı 
bir şirketiz. Dinamik bir yapımız var. Yeni jenerasyona 
ve gençlere daha çok inisiyatif vererek, onları daha 
çok dinleyerek yol alıyoruz. 
Şunu diyebilirim ki değişime adapte olma kaygısından 
öte değiştiren dalganın bizatihi içinde olma, öncülü 
olma gibi bir çabamız var. 

Tüm dünya çok ciddi bir değişime sahne 
oluyor? Siz bu değişime nasıl adapte 
oluyorsunuz?
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YENİ  DÖNEM TRENDLERİ
kolay olur. Böylelikle tahmin eder-
ek ve formüller oluşturarak olası 
sonuçları daha yüksek doğruluk oranı 
ile öngörebiliriz.

Çalışanlarımıza da data analiz 
eğitimleri vermeli ve bu konuya 
eğilimlerini alışkanlık haline getirmel-
eri için teşvik etmeliyiz. Organiza-
syonda tecrübeli bu konuda liderlik 
yapacak data analistlerini kadroya 
almalıyız. 

Dijitalleşme sadece doğru data 
kaydının alınması, işlenmesi, 
entegre edilmiş şekliyle muhafaza edip 
korunması demek değildir. Datanın 
üretilmesinde sensörler büyük bir 
avantaj sağlamaktadır. Düşünün ki 
bir üretim operasyonunda sensörlerle 
birçok data üretilip bunların analizini 
yapmak mümkündür. Bu ise bize üre-
tim proseslerinin çok daha güvenilir 
kontrol edilmesini sağlar. Ürün ka-
litesini arttırarak müşteri kalite ve 
beklentisini karşılama güvencesi verir. 
Kalite güvence sistemlerinin en önem-
li aşaması haline gelir. 

RFID sistemi olmadan malzeme 
hareketlerini izlemek tarihten silin-
meye başlamıştır. Sensörlerle proses 
kontrolü olmazsa olmaz bir döneme 
girmiş ve makinaların dijital kopyaları 
konuşulmaya başlanmıştır. 

Özetlemek gerekirse dijitalleşme 
ile zamanında, düşük maliyetle, 
müşteri kalite ve beklentilerini yük-
sek düzeyde karşılabileyecek  projeler 
gerçekleştirmek mümkündür.

Günümüz koşullarında organizasyonların bu mega trendlerden 
etkilenmemesi mümkün değildir. Sektör farkı gözetilmeksizin 
dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konusunda yapılması gereken 
çalışmalar olmalıdır. 

- Günümüzdeki mega yönetim trendlerini üç başlıkta toplamak 
mümkündür. 
       Dijitalleşme            Sürdürebilirlik           Bioteknoloji 

“Yönetimde bir moda vardır ve organizasyonlar da bu 
modadan etkilenir”  görüşü belli ölçüde doğruluk payı taşımaktadır. 

DİJİTALLEŞME
En kolay yoldan sonuç alacağımız bir alandır. Büyük yatırımlar 
yapmadan da  büyük kazançlar elde edeceğimiz projeleri gerçeğe 
dönüştürebiliriz.
Dijitalleşmede öncelikle hangi olgunluk seviyesinde olduğunuzu 
tespit etmek iyi bir başlangıçtır. Daha sonra profesyonel destek 
alarak bir yol haritasıyla devam edebilirsiniz.
Dijitalleşme yol haritası hazırlanırken amaç ve hedefler çok 
önemlidir. Organizasyonun amacına yönelik bir plan yapılmalıdır. 
Bunu yaparken elbette ki eldeki imkan ve kaynaklar dikkate 
alınmalıdır. Yatırım ihtiyacı çıkarsa da bunun organizasyonunu 
da sermaye yatırımı politikasına göre yapmak şarttır. Önemini 
düşündüğümüzde dijitalleşme projeleri mutlak önceliğimiz 
olmalıdır.

Dijitalleşmede birçok organizasynun -dikkate aldığında- yapmak-
ta zorlanma- yacağı  “ Data Analizi” çoğunlukla ihmal edilmekte-
dir. Datanına verimli ve etkin şekilde işlenip sonuç elde edilebil-
ecek şekilde değerlendirilmesinin maliyeti çok düşük ama getirisi 
çok büyük olmaktadır. Eğer data analizleri korelzsyonlari ve bağlı 
değişkenlerin bağımsız değişkenlerle nasıl değiştiğini bulabilirsek 
işimiz çok daha

Kimya Mühendisi..Odtü 1981 Mba.. Sabancı Üniverstesi 2001 Phd .. Kocaeli Üniversitesi .Management and organi-
zasyon (tez aşamasında:core competency vs innovation cabality of organizations) Sabancı Holding KORDSA GLOBAL 
şirketinde 32 yıl , YÜNSA’ da 3 yıl toplam 35 yıl tecrübe. 1991’den beri yonetim tecrübesi. 5 değişik ülkede (Türkiye, 
Mısır, İran, Tayland, Endonesya) KORDSA’nın çeşitli fabrikalarında , plant manager , operation director, president 
director , managing director , board member .. 
Türkiye’de Mısır Endonezya da organizasyonel verimlilik projeleri ( restructuring and downsizing )....4 büyük yatırım 

projesi yönetimi( İzmit iplik fabrikasi -12 miyon dolar, endonasyo polyester ve kordbezi fabrikasi 83 milyon dolar, Arjantin’den Mısır’a 
dip makinasi taşınması ve devreye alınması 11 milyon dolar, İran’da büküm-dokuma kordbezi fabrikasi 6.5 milyon ) KORDSA global 
teknoloji liderligi-10 seneden fazla sürede.
Son 3 sene Yünsa genel Müdürü olarak Moda sektöründe Türkiye’de en buyuk sirketlerin biri olarak ;satışların %65 ihracat ile sektör 
birinciliği. Bu 3 senede büyüme stratejilerini hayata geçirmek. 150 e yakın eğitim seminer’e katılım.KORDSA’nın tüm globalleşme 
sürecinde katkılarda bulunmak surecin basindan beri sorumluluklar almak. Türkiye Kalder kalite ödülünü ilk müracaata Turkiyede 
3uncu alma basarisini gosteren ekip icinde gorev almak , liderlik yapmak . Liderlik ve yönetim konularinda egitim ve seminerler 
vermek.

Nuri Refik Düzgören kimdir?
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Yeni yılın ilk sayısı ile birlikte hepinize merhaba. Umarım yepyeni 
güzel başlangıçlarla girdiniz. Yaşadığımız dönem hep yenilikler, yeni 
başlangıçlar, değişimler, dönüşümler, yeni kararlar dönemi ne de 
olsa.

Ben de yepyeni güzel başlangıçlar, iyiye, güzele, arzulanan her güzel 
şeye ulaşılması aynı zamanda mutluluk dolu bir yıl olması dileği ile 
başladım yeni yıla ve öyle olacağına da inanıyorum. 

Yeni başlangıçlar derken de yazıma konu olarak yeni başlangıçları 
seçtim, yeni yılın ilk konusu başlangıç olursa iyi olur diye düşündüm.

Peki yazıma size soru sorarak başlasam ne dersiniz? 

Siz neye başlamak isterdiniz? Neye başlasanız size iyi geleceğine 
inanırsınız?

Soruyu yazarken bile beni de içine aldı. Hmmm diye baş parmağım 
ve işaret parmağımın arasına aldığım çenem ve hafifçe kısık gözler-
le düşünmeye başladım. Kendi kendime dedim ki; bir çok şey evet 
bir çok şeye başlayabilirim. Ertelediğim, korktuğum, üşendiğim, 
alay ederler diye çekindiğim, geç kaldığımı düşündüğüm, kend-
ime güvenemediğim,  beceremeyeceğimi düşündüğüm her şeye 
başlayabilirim. Yaşasıııınnn, diye bağırasım geldi ardından.Evet bu 
iki soru bana aynen bunları düşündürdü.

Hayatımızda başlamak için hep bir başlangıç beklediğimizin 
farkında mısınız? Diyet için Pazartesi gününü, sigarayı bırakmak için 
yeni yılı veya doğum günümüzü, yeni işe başlamak için türlü şeyleri, 
uzattıkça giden bir döngü bu. Sonuçta hep bir şeylere başlayamama 
çıktısı ile karşılaşıyoruz sonrasında kendimizi başlanacak şeylerle 
dolu bir girdabın içinde buluyoruz. Ofisimi açtığımda görebileceğim 
yerlere beni bana hatırlatması için bir takım notlar asardım böyle-
likle beni anda tutarlardı, geciktirmemek, unutmamak, bahane 
bulmamak için iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum, çok işe 
yaradı, daha sonra danışanlarıma da önerdim ve kullananların da 
çok işlerine yaradıkları geri bildirimini aldım. O notlardan bir tanesi; 
yapılması gerekeni yapılması gereken zamanda yap! Çünkü bana 
devamında şunu düşündürüyordu; yapılması gereken şey uygun olduğu 
zamanda yapılırsa değerlidir. Ancak o zamanda kıymetlidir, etkilidir,

ZAMAN anlamlıdır, işe yarar, ne için yapılıyorsa ona 
hizmet eder, faydalıdır. Zamanı geçtikten 
sonra, etkisini, şiddetini, faydasını, kıymetini 
kaybeder. Tıpkı bir portakal gibi, portakalı 
soyar soymaz tüketmelisiniz zira içindeki vita-
min hava ile çok fazla temas ederse etkisini, 
şifasını kaybeder. O yüzden bir şeye başlamak 
istediğimde bu notum aklıma gelir ve beni he-
men harekete geçirir.

Diğer bir notum ise; zaman bir cevherdir, nasıl 
işlediğin çok önemli. Bu ise bana zamanımı 
verimli kullanmam ile ilgili beni motive eder. 
Bir şeyleri ertelememem için beni uyarır. 
Gençliğimde hoyratça çarçur ettiğim zamanı 
şimdi tane tane değerlendirmeye çalışırken 
dönüp bakarım hafif bir gülümseme ile ‘anladın 
sen onu’ derim kendime;). Elbette bunun için 
motivasyonunuz çok önemli yani aklıma gel-
en her şeye başlamalıyım diye algılamamak 
lazım. Başlangıç yapacağınız şey her neyse 
bunun için isteğinizin seviyesi ne? Yani şöyle 
sorsam, 1 ile 10 arasında bir seviye belir-
leseniz bu ne olurdu? Böylelikle zamanınızı 
verimli kullanmak adına istemediğiniz ama 
belki birilerini memnun etmek ya da gözüne 
girmek için başlamak zorunda kaldığınız ama 
sizin mutlu olamayacağınız şeylere boşuna 
vakit harcamanızın önüne geçmiş olursunuz. 
Ne dedik, zaman bir cevherdir, nasıl işlediğin 
çok önemli. Bu ve bunlara benzer notlarım 
bana bir koç gibi yolumda kalmamı sağladılar.

Bakın iki senedir tüm dünya bolca zaman 
tüketti. Herkes evlerde. Daha evvel yapılan 
aktiviteler, vaz geçemediğimiz sosyal 
alışkanlıklar ya tamamen hayatımızdan çıktı 
ya da sınırlandı belki biraz da şekil değiştirdi. 
Hatta yerine yenilerini hayatlarımıza soktuk. 
Ama sorsam, daha evvel ‘ah zamanım olsa 
şunu yaparım, ah keşke zaman olsa, vallahi 
zamanım yok’ gibi söylemlerimize karşılık 
yaşadığımız bu bolca zamanı(!) acaba nasıl 
kullandık. Gerçekten iyi işleyebildik mi? Hadi 
bakalım o cevherden mücevher yapan kaç kişi 
var aranızda parmak kaldırsın…

K.K.T.C. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümününden mezun olduktan sonra Türkiye’ye
döndü. 25 yıldan fazla iş hayatında, ATV ve Sabah Grubuna bağlı radyolarda ve televizyonlarda daha sonra
sırasıyla Cine5 radyoları, Doğan Online gibi dönemin büyük medya ve bilişim şirketlerinde yönetici
pozisyonlarında görevler aldı. 1999 yılında organizasyon, 2005 yılında kurduğu reklam
ajansı/danışmanlık gibi şahsi/kurumsal birçok iş tecrübeleri ile pazarlama ve iş stratejileri konusunda ciddi
birikimler kazandı. Davranış Bilimleri ve Kişisel Gelişim üzerine Sola Unitas Accredited Coaching and

Training Academy’den aldığı akademik koçluk eğitimini (ACTP) tamamlayıp, Yönetici Koçluğu, Takım Koçluğu ve Öğrenci Koçluğu 
eğitimlerini başarıyla bitirdi. ICF (International Coach Federation) Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından 8/7/2018 tarihinde 
PCC (Professional Certified Coach) unvanına layık görüldü. Avrupa Birliği kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı bünyesinde Trakya 
Kariyer projesinde, Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitelerinde ( Malkara, Babaeski, Lüleburgaz, Havsa, 
Şarköy, Uzunköprü) Topluluk Önünde Konuşma ve Etkili Sunum, Problem Çözümleme gibi uygulamalı kariyer eğitim programları, 
Çeşitli firmalara yönetici (C-Suite) koçluğu, takım koçluğu ve kurumsal eğitimler ve profesyonel koçluk hizmetlerini sürdürmektedir. 
Halen İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya bölümünde ve Psikoloji bölümünde çift 
anadal yapmaktadır.

Cem Galip KAHVECİ kimdir?
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Toplumsal cinsiyet olgusunun sanalda inşa biçimi ve erkek egemen bakış açısının etkileri çeşitli şekillerde 
karşımıza çıkmaktadır. Yapay zeka uygulamalarında cinsiyet dengesi, teknoloji kullanımı yoluyla değişim sağlama 
hedefi açısından giderek daha fazla oranda önem taşımaktadır. Dijital ekonomide bilişsel görevleri içeren ileri 
teknoloji işlerinde kadınların payının çok düşük oluşu, çevrimiçi oynanan bilgisayar oyunlarda yer alan mesajlar-
da toplumsal cinsiyete dair kalıplaşmış yargıların yeniden üretilmesi, dijital bölünmede kadının durumu, yapay 
zeka kullanan uygulamalarda cinsiyet önyargısı ve son zamanlarda bunlara eklenen siber toplumsal bir düzlem 
olarak tanımlanan metaverse ortamında cinsiyet eşitliğini zedeleyici tutum ve davranışlar, olası riskler gibi so-
runlar üzerinde daha fazla durulması ve çözüm yolları bulunması gerekecektir. 

KPMG’nin ‘Küresel Kadın Liderler Araştırması’ gibi bazı araştırmalar, kadın liderlerin teknolojik devrime daha 
hazırlıklı olduğunu ortaya koymasına, erkek liderlere göre yeni teknolojilere daha hakim olduklarını ve yeni 
gelişmelere hızla uyum sağladıklarını göstermesine rağmen, algılardaki önyargıların ve cinsiyetçi yaklaşımların 
teknoloji ve dijitalleşmenin odağında çok görünür ve çarpıcı bazı sorunları ortaya çıkardığını görmekteyiz. Dijital 
cinsiyet farkını kapatmak, tüm ülkeler için bir sorundur. Bugün kadınlar yapay zeka araştırmacılarının sadece % 
12 oranında yer alıyor, yazılım geliştiricilerin sadece % 6’sını temsil ediyor. 

YAPAY ZEKA,  TEKNOLOJİDE
KADIN  VARLIĞININ  GÜÇLENMESİ
VE  CİNSİYET  EŞİTLİĞİ

Yapay zeka ve cinsiyet yanlılığının ortaya çıkmasında dikkat çekilmesi gereken konu, derin öğrenme sistem-
lerinin cinsiyet önyargıları içeren veriler üzerinde eğitildiğinde, bu önyargıların yazılımda yeniden üretilme-
si durumudur. AI alanında bir araştırmanın vurguladığı gibi, bu sistemler “önyargılı” olabilmektedir. Mesela 
dijital ekonomide, iş eşleştirmede kullanılan algoritmalarda cinsiyet yanlılığının sürdürdüğü gösterilmiştir. 
Özellikle işe alımlarda ortaya çıkan olan algoritmik yanlışlar, kadınlar aleyhine sonuçlar yaratmaktadır. Bu 
konuda geçmişte bir örnek Amazon şirketinde yaşanmıştı. İşe alım sürecinde yapay zekanın cinsiyet ayrımı 
yaparak, erkek adaylara ayrıcalık sağladığı anlaşıldı. Sistem içerisindeki elli bin anahtar kelime ve geçmiş iş 
başvuruları taranarak kaydedilmiş ve çeşitli modellemeler yapılmıştı. Sistemin kontrolünü yapan mühendisler, 
yapay zekanın kadınları negatif olarak ayrıştırdığını, kadın adayların puanını düşük tuttuğunu farketmişti. 
Sonuçta şirket danışman gibi kullandığı yapay zekanın verdiği kararlara değil kendi kararlarına göre işe alım 
gerçekleştirdiklerini, çeşitliliğe önem verdiklerini açıkladılar.
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Metaverse hakkında yapılmış bir 
araştırmada, kötüye kullanım ve 
regülasyona yönelik olarak metaverse 
dünyasındaki suç potansiyeline dik-
kat çekmektedir. (O. Kuş, “Metaverse: 
Perceptions Regarding Opportunities 
and Concerns in the ‘Digital Big Bang”, 
258) Son günlerde gerçekleşen cin-
sel taciz olayı nedeni ile Metaverse 
dünyasındaki yasa ve hakların ne 
şekilde düzenlenebileceğine yöne-
lik yaklaşımlar daha fazla gündemde 
yer aldı. Uzmanlar sanal ortamda 
karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı, 
Irk ayrımcılığı, engellilere yöne-
lik ayrımcılıkların metaverse’de de 
yaşanmaya başlanmasına dikkat 
çekmektedir. Çeşitli araştırmalar 
kadınların yüksek oranda siber 
zorbalığa maruz kaldığını gösterme-
ktedir.

BM’nin “Kadınlara ve Kız Çocuklarına 
Yönelik Siber Şiddet - Dünya Geneli 
Acil Eylem Çağrısı Raporu” ver-
ilere göre tüm dünyada kadınların 
çevrimiçi şiddete maruz kalma ihti-
malinin erkeklere oranla 27 kat daha 
fazla” olduğu tespit edilmiştir. CO-
VID-19 döneminde kadınlara ve kız 
çocuklarına yönelik dijital şiddet ve 
BİT yoluyla şiddet raporu da toplum-
sal cinsiyete dayalı şiddetin önlen-
mesi ve bununla mücadele edilmesine 
yönelik olarak uygulanan stratejil-
erden örnekler verilerek farklı aktör-
lerin bu konuyu nasıl ele alabileceğine 
ilişkin tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Erişilebilir ve şeffaf bildirim ve şikâyet 
mekanizmaları oluşturulması, her-
kes için insan haklarının ve dijital 
güvenliğin desteklenmesine yöne-
lik eğitim kampanyalarına yatırım 
yapılması, kısa, çözümler üretilmesi 
konusunda kadın haklarına duyarlı 
teknoloji firmaları ve STK’lar ile iş 
birliğinde bulunulmasının gerekliliği 
üzerinde durulmaktadır. Yapay ze-
kada cinsiyet eşitsizliklerini ele almak 
için, daha fazla cinsiyet eşitli dijital 
beceri eğitimi ve eğitimi gereklidir. 
Yazılım uygulamalarında bu tür cin-
siyet önyargılarının önlenmesi, daha 
iyi kurumsal yönetişim gerektirir.

Bir başka ilginç örnek ise 2019’da bir Apple uygulamasının benzer 
kredi puanlarına sahip erkeklere göre kadınlara daha küçük kredi 
limitleri sunduğu tespiti edilmesidir. AI tarafından oluşturulan her-
hangi bir bilgi, kullanılan verilerin doğruluğunun, evrenselliğinin 
ve güvenilirliğinin bir yansıması olan kalıplara, tahminlere ve 
önerilere ve bu verileri kullanan algoritma geliştiricilerinin 
varsayımlarına ve önyargılarına bağlı olarak oluşmaktadır. Cin-
siyet önyargısının AI sistemlerine sızabilmesi olasılığını artıran bir 
diğer unsur, yapay zeka ve veri bilimi alanlarındaki profesyonel-
lerin yalnızca %22’sinin kadın olmasıdır. UNESCO’nun raporuna 
göre de, dijital ekonomide bilişsel görevleri içeren ileri teknoloji 
işlerinde, kadınların payı oldukça düşük orandadır. Bir diğer so-
run, iş otomasyon sisteminde değişimin kadınların erkeklere 
göre önemli ölçüde iş kaybı riskinin olmasıdır. WEF tarafından 
yapılan bir araştırma, 2026’ye kadar dijital otomasyon tarafından  
ortadan kalkacak işlerin %57’sinden fazlasının, özellikle kadınların 
olduğu orta düzey, rutin, bilişsel işler olduğunu vurgulamaktadır. 
Şirketlerin politikalarına dahil ettikleri bazı ortak ilkeler arasında 
şeffaflık, adalet, sorumluluk gibi kavramların yapay zeka ve al-
goritmalar açısından uygulaması sorunsalı, teknoloji şirketlerinin 
toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini yapılarına yaygın olarak dahil 
etmemiş olması gibi sorunların çözümü için teknolojide kadınların 
kapsayıcılık uygulamalarına dahil oluşuna dikkat çekilmektedir.

Yakın zamanda iki ayrı olayda kadınlar metaverse ortamında 
bulundukları sırada başka oyuncular tarafından sözlü ve fiziki olarak 
taciz edildiklerini söylediler. Metaverse, pek çok alanında farklı 
çözümler ve fırsatlar sunuyor olsa da geçmişte üretilen teknolo-
jilere benzer şekilde bazı endişeleri ve potansiyel tehditleri de be-
raberinde getirdiği görülmektedir. Henüz herhangi bir AB yasal 
çerçevesinin AI veya metaverse’ü düzenlemediğine dikkat çekildiği 
görülmektedir.
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2019 UNESCO Raporu, genel olarak yapay zeka veri 
setlerinde ve özel olarak eğitim veri setlerinde cinsiyet 
önyargılarının bulunduğunu göstermektedir. Bu yerleşik 
önyargının üstesinden gelmek ve veri setlerinin tüm 
popülasyonları temsil etmesini sağlamak önemlidir. 
Rapor, mevcut cinsiyetçi yaklaşımları dijital asistanların 
programlanmasına yansıtmamak, cinsiyet temelli hak-
aret ve küfürlü dilini teşvik etmeyecek şekilde programla-
mak, kadınların da yeni teknolojilerin yaratılmasında rol 
oynamalarını sağlamak gibi öneriler ve çözüm yollarına 
dikkat çekmektedir. 

Bilgisayarlar veya işletim sistemi ile çalışan cihazlar-
da toplanan verilerin geçmişinin 20 yıla dayanması 
önyargıların veriye dönüşmesine yol açmıştır. Sonuç 
olarak cinsiyet eşitsizliği, toplumsal kalıpyargılar ve 
ayrımcılığın bir kaynağının da yapay zekâ olmaması için 
çok yönlü çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi du-
rumda günümüze kadarki sıkıntılı yaklaşımların ve yanlış 
algıların yapay zeka ve yeni teknoloji ürünlerine yansıması 
eşitsizliği, ayrımcılığı artıran yeni etken olacaktır.

Yapay zekanın her zamankinden daha yaygın hale gelme-
siyle, veriler ve yapay zeka yönetimi, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerine çözümler sunabilir, toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddetle karşı karşıya kalan toplulukları koruyabilir 
ve güçlendirebilir ve teknoloji endüstrisindeki çeşitliliği 
destekleyebilir. Stanford Social Innovation Review’de konu 
ile ilgili yazılmış bir makalede, toplumsal değişim liderlerinin 
tartışması gereken şeyin, toplumsal cinsiyet eşitliğini iler-
letmek için toplumsal cinsiyete duyarlı akıllı yapay zekayı 
nasıl oluşturabiliriz? sorusuna cevap verilmesi olduğuna 
dikkat çekilmektedir. Veri boşluklarını doldurmaya yardımcı 
olması için cinsiyete duyarlı veri uygulamalarını kullanılması 
çözümde ilk sıraya konulmaktadır. 

O L U M L U TA R A F TA N
B A K A C A K  O L U R S A K

Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve Doktorasını aynı dalda tamamladı. 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve The State University of New York (SUNY)– Binghamton University, Fernand Braudel 
Center’da post doktora yaptı. İnönü Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi- İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde 
görev yaptı. Çalışma alanları, tarih, uluslararası ilişkiler, toplumsal cinsiyet, kadının güçlenmesi, kültürel diplomasidir. 
2011-2018 arasında AÇSHB-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ar-Ge ve Proje, Dış İlişkiler Daire Başkanlıklarını 
yürüttü.  Avrupa Konseyi, Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nda Türkiye temsilcisi ve ulusal odak noktası, UNESCO Tür-
kiye Milli Komisyonu- Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkan Yrd. görevlerini yürüttü. “International Leadership Visi-
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almaktadır. Nişantaşı Üniversitesi’nde Tarih Bölüm Başkanıdır, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürüdür. 
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Doç. Dr. Göknur AKÇADAĞ Kimdir?
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Günümüzde velayet hakkı Roma Hukukundaki gibi bir egemenlik ilişkisi olarak değildir. Tam tersine çocuğun 
haklarına önem veren ; onu korumayı eğitmeyi sağlıklı yetiştirmeyi amaçlayan kurallar zinciri oluşturarak çağın 
gidişine de uygun olarak gitgide bir görev yükümlülüğüne dönüşmektedir. Bir şey bir kimseye görev olarak 
verilmişse artık görevlinin hakkından söz edilemez. Velayet hakkı hem bir hak hem de  bir görevdir ve bu görev 
çocuk adına yapılır. Anne babanın menfaatleri ile çocuğun menfaatleri çatışıyorsa küçüğün yararına üstünlük 
taşınmalıdır.Bu sebeple velayet hakkının düzenlenmesinde aslolan çocuğun yararıdır. Bu konu kamu düzenine

ilişkin olup hakim tarafından hiç bir talep olmasa bile  kendiliğinden gözetip uygulamalıdır. Velayet hakkı çocuğun 
korunmasını amaçlar ve yerinde kullanılmazsa çocuğa çok yıkıcı, telafisi imkansız zararlar verebilir.10 Aralık 1948 
günlü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 25/2 maddesindeki “ana ve çocukların özel bakım ve yardıma hakları” 
olduğu düzenlenmiştir. Buna göre,  tüm çocuklar evlilik içi yada evlilik dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın 
aynı toplumsal korumadan yararlanır. Bu ilkeyi 1949 senesinde  ülkemizde  kabul etmiştir.  Anayasa Mahke-
mesi de bu ilkeden hareketle mirasçı olma yönünden düzgün olmayan soy ile düzgün soy arasında bir ayırım 
yapılamayacağını ayırımın Anayasanın 10, 12 ve 15. Maddelerine aykırı düşeceğini düşünerek kan bağını yeterli 
görmüş soy bağının hukuklaşmamış olmasını eşitlik ilkesine aykırı saymıştır. 

 İlgili maddenin diğer fıkralarında ise eşlerin ortak hayatlarına son verdikleri takdirde veya ayrılık hali 
gerçekleştiğinde, hakimin velayeti eşlerden birine verebileceği belirtilmektedir. Ayrıca, anne veya babanın ölümü 
halinde velayetin sağ kalan eşe; boşanmada ise çocuğun kendisine bırakılan tarafa ait olduğu ifade edilmiştir. 
Görüldüğü üzere evlilik kurumunun sona erdiği ya da ayrılık halinin mevcut olduğu senaryolarda Kanun gereği, 
çocuğun velayeti tek bir tarafa verilmektedir.

Velayetin eşlerden  birine tevdii için çok önemli sebeplerin bulunmasına bağlıdır. Birinin ölümü ya da gaipliğine 
karar verilmesi halinde çocuğun velayeti sağ kalan eşe verilir. Eşlerden birinin yeniden evlenmesi durumunda 
çocuğun çıkarları  uygun düşmüyorsa çocuğa vasi atanır. Velayet yasadan kaynaklanabilir ya da yargı kararına 
dayanabilir. 

GELENEKSEL  TOPLUM YAPIMIZDA
BİR  DEVRİM-ORTAK VELAYET

Velayete ilişkin ilk olarak karşımıza çıkan yas-
al düzenleme ise 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu’nun 335/1. maddesidir. İlgili düzenleme: 
“Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velây-
eti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana 
ve babadan alınamaz.” ifadelerini içermektedir. 
Ayrıca madde hükmünün devamında hakimin vasi 
ataması durumu söz konusu olmadıkça, kısıtlanan 
ergin çocukların da anne ve babalarının velayeti 
altında oldukları belirtilmiştir.

Kanun Koyucu yine Türk Medeni Kanunu’nun 
336/1. Maddesinde: “Evlilik devam ettiği sürece 
ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar” düzen-
lemesini yapmaktadır.
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İçerik ve kapsamına şu hususlar girer ; 
Çocuğun yerleşim yerinin tespiti Çocuğa isim konması Çocuğun 
terbiyesi Çocuğun mesleki terbiyesi Çocuğun Temsili Çocuğun 
mallarının idaresi ergin kılma, Nişanlanmaya ve evlenmeye rıza 
halidir.  Velayetin kaldırılmasının en önemli nedenleri deneyimsiz-
likle, velayet hakkının savsaklanması ile, yetersiz olunması , anne 
babanın kııstlanması, hastalık özürlü veya tutuklu olmaları sebe-
pleri başka yerde bulunmaları sebebi ile gerek kasten gerekse ih-
malen görevini yerine getirmemeleri sebebi , nufusun  ağır şekilde 
kötüye kullanılması ve bunun süreklilik arz etmesi halleridir.
Velayet kendisine bırakılan eşin yeniden evlenmesi velayetin el 
değiştirmesi için tek başına bir sebep değildir. Bu durumda hal ve 
koşulların değerlendirilmesi hali gündeme gelir ve mesela Çocuk 
bu durumda tehlike altında bırakılıyorsa mali menfaatleri ihlal 
oluyorsa  ancak hakim  velayeti kaldırır.

Ortak velayet hali söz konusu olduğunda, adında anlaşılacağı üzere 
bir nevi ortaklık durumunun var olduğu anlaşılabilir. Bu ortaklık, ve-
layet altındaki çocuğun anne ve babasının, velayet hak ve yetkileri 
kapsamına giren konularda birlikte, ortak karar almaları duru-
munu ifade etmektedir. Tabii ki, bu noktada sorumluluk ve yüküm-
lülüklerin de paylaşılacağının altı çizilmelidir. Ortak velayet kabul 
edileceği üzere evlilik birliğinde kabul edilen bir durumdur.  Ortak 
velayete ilişkin temel ilkelere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi EK 
7 Numaralı Protokol’ün 5. maddesinde yer verilmektedir.

İlgili Protokol’ün “Eşler Arasında Eşitlik” başlıklı 5. maddesinde:
“Eşler, evlilik bakımından, evlilik süresince ve evliliğin bitmesi 
halinde, kendi aralarındaki ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde, özel 
hukuk niteliği taşıyan hak ve sorumluluklar açısından eşittir. Bu 
madde, devletlerin çocuklar yararına gereken tedbirleri almalarına 
engel değildir.”
ifadeleri yer almaktadır. Bu madde metni, ortak velayete ilişkin 
temel ilke ve esasların anlaşılması açısından yol gösterici nitelikte 
bir metindir.

“Evliliğin boşanmayla sonlanması 
halinde ortak velayet asıl olup velay-
etin eşlerden birine verilmesi istisna 
olandır” görüşü Yargıtayımızda da 
ağırlık kazanmıştır...

Türkiye’nin 14 Mart 1985 tari-
hinde imzaladığı “11 No’lu Pro-
tokol ile Değişik İnsan Haklarını 
ve Ana Hürriyetleri Korumaya 
Dair Sözleşme’ye Ek 7 No’lu 
Protokol”ün onaylanmasının 25 
Mart 2016 tarihli Resmî Gazete’de 
yayınlanan 6684 sayılı kanunla 
uygun bulunmuştur.   Ek 7 No’lu 
Protokol”ün 5. maddesi hükmüne 
göre “Eşler evliliğin sona ermesi du-
rumunda, çocukları ile ilişkilerinde 
medeni haklar ve sorumluluklardan 
eşit şekilde yararlanırlar” hükmü 
olduğuna işaret ederek “Çocuğun 
güvenliğine ve üstün yararına aykırı 
olduğuna dair dava dosyasında 
yeterli olgu ve delil bulunmadığı 
anlaşıldığı takdirde velayetin ana ve 
babaya ortak verilmesi artık müm-
kündür”

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
milletlerarası andlaşmalar ‘kanun’ 
hükmündedir. Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
andlaşmalarla kanunların aynı 
konuda farklı hükümler içer-
mesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası 
‘andlaşma’ hükümlerine göre karar 
verilmesi zorunludur (Anayasa’nın 
90. maddesi) 6684 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesi ile ortak velay-
eti engelleyen 4721 sayılı Kanun 
(Medeni Kanun) hükümleri örtülü 
ortadan kaldırılmıştır. Henüz or-
tak velayette Yargıtay’a kanunun 
yürürlüğünden sonra intikal eden 
bir çekişme bulunmadığından em-
sal karar henüz yoktur.

ORTAK VELAYET

ORTAK VEL AYE T İ  GE T İREN 
K AYNAK DÜZENLEME NEDİR?
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1- Evliliğin boşanmayla sonlanması halinde ortak velayet asıl olup velayetin eşlerden birine verilmesi istisna 
olandır.

2- Ortak velayet gönüllük esasına dayalıdır. Bu konuda eşler mutabık olmalıdır. Tek bir taraf ortak velayeti uygun 
buluyor diğeri istemiyorsa  çekişmelere neden olacağı için ortak velayet düzenlemesi yapılmamaktadır.

3- Aile mahkemesince ortak velayet konusunda idrak çağındaki çocuğun görüşü alınmalı gerekirse uzman 
görüşüne başvurulmalıdır.

4- Çocuğun giderlerine taraflar kural olarak eşit şekilde katılırlar. Talep halinde her bir eşin yapacağı katkı miktarı 
mahkemece belirlenir.

5- Çocuğun yine devamlı kaldığı tek bir ebeveyni ve tek bir adresi  olacaktır. Diğer eş  ile  kişisel ilişki konusunda 
tarafların ve idrak çağındaki çocuğun görüşü alınıp gerekiyorsa uzman görüşü de alınarak bir karar verilmelidir.

6- Tarafların ortak velayet talebi çocuğun güvenliği ve üstün yararına aykırı ise velayet ortak verilmeli, eğer 
uygun bulunmuyor veya sadece tek eşe verilmesinde ısrarcı olunuyorsa  eşlerden birine verilmeli, her ikisi de 
elverişli değilse vasi atanması için vesayet makamına ihbarda bulunulmalıdır.

Önemli not,  Her iki tarafta ortak velayeti talep etme konusunda mutabık olmasına rağmen hakim çocuğun 
menfaatine uygun bulmazsa yine de ortak velayet talebine uymayabilir. Bu konuda geniş yetkisi bulunmaktadır. 

Ortak Velayet’in  “Kadının aleyhine olacağı” veya “Medeni haklarına tırpan olduğu” görüşüne katılmamaktayız.  
Bilakis bu uygulamanın çocuğun kısa- orta ve uzun  vadede  menfaatine tamamen uygun olduğunu gözlem-
liyoruz.  Bu durum hem çocuğun yüksek yararına uygun olacağı gibi ailenin tamamen dağılmasına ve eşlerin 
boşandıktan sonra bir daha hiç görüşmemesi ve iletişim kurmaması gibi  çocuğun aleyhine olan durumları da 
engellemektedir.  Doğa da bir kadınla bir erkeğin birleşmesinden  bir çocuk dünyaya gelmektedir. Annelik çok kut-
sal olmakla birlikte  bir çocuğun  bakımını, hastalığı, eğitimi vs. her tür külfetin tek bir kadının üzerine bırakılması 
adil değildir. Yolun uzun ve taşlı olduğu malumdur. Bir şekilde ilgisi az babaları veya  anneleri bu ortaklığın içinde 
tutmak aileleri tamamen parçalamaktan da kurtarmakta, kardeşlerinde arasındaki bağı da  sürdürmektedir. Ev-
lilik bitse de bir aile olarak aidiyetlerini sürdürebilmelerine vesile olmakta, faydası saymakla bitmemektedir.  Bu 
sebeple geleneksel toplum yapımızda bir devrim niteliğinde olan Ortak Velayete büyük bir sıcaklıkla bakıyor ve  
son senelerde çocuğun menfaati için velayeti ortak vermek için azami çaba gösteriyoruz.

Saygılarımla,

ORTAK VELAYET TE  6  ADET  ÖNEMLİ  İLKE
GÖZ  ÖNÜNE ALINMALIDIR

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Brigton England’da ingilizce okudu.
1996 yılında bilgisayar yazılımlarının fikir ve sanat eseri kabul edilmesi ile yazılım hukukuna ilgi duyan Seher Bingöl, 
uzun yıllar SAP Türkiye “Systems, Analysis and Programme Development) avukatlığını yaptı. Medeni Kanunumuz 
içinde yer alan ; Eşya Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Aile Hukuku. Fikri ve Sanayi Haklar ve İş hukuku konusunda 
yoğunlukla çalışmaktadır. Bir çok kadın dayanışması, Kadın Derneği, Faaliyeti ve aktivitesi ve seminerinde hem icracı 
hem konuşmacı olarak bulunmuştur. Ataşehirde kendi ofisinde müvekkillerine hizmet vermektedir. Her ikiside Hukuk 
Fakültesinde okuyan ikiz çocuk.

Seher ŞENER kimdir?
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Plüton hangi burcun içinden geçiyorsa o dönem toplum o burcun temsil ettiği kişileri grupları güç sahibi olarak 
görür. Mesela 2020 şubata kadar yaklaşık bir 20 yıllık bir dönem yay burcundaki pluton ile tüm dünyada çok 
çeşitli inanç gruplarında daha önce olmadığı kadar kendini ifade etme, dışa vurum, çok farklı inanç kültürlerinin 
farklı coğrafyalarda kültürel düzlemde bir araya gelmesini kaynaşmasını, yayılımını gözlemledik. Bu grupların 
bazıları masum kendi halinde iken bazıları yıkıcı kült gruplardı. Ve plütonun yay yolculuğu boyunca tatlış gruplar-
dan kült gruplara geniş bir inanç yelpazesinin esintisi altındaydık. Plüton gücün karanlık yüzüdür ve şu cümleyi 
Plüton Yay yolculuğunda çok sık duyduk: “Bunlar nasıl din adamı !!!???”. 2020 yılı şubat ayında sideral zodyağa 
göre oğlak burcuna ilk giriş  hareketiyle pluton bize önümüzdeki yaklaşık 20 yılın temasınını hissetirdi ve bu 
dönemin sonunda şunu demeyelim : “Bunlar nasıl şirket !!!???”

Pluton oğlak şirketlerin tüccarların ülkelerden zengin ve güç sahibi olduğu dönemlerdir ve bu dönemler insanlık 
tarihinin insan insana bunu yapar mı dediğimiz, insanlığımızdan utandığımız dönemleridir. 2040 lara kadar tüm 
dünyada esecek olan tema büyük şirketler değil; Giga (109)  şirketler ve kölelik. Giga diyerek hem şirketin çalışan 
sayısının büyüklüğüne hem de esas olarak ürünlerini buluşturduğu tüketici ölçeğine vurgu yapmak istiyorum 
(evet bu ölçek bir ülke nüfusundan fazla demek) . Plüton oğlakta bulunduğu dönem gücü tüccarların şirketlerin 
elinde görürüz ve bu güç diğer burçlardakinden maalesef çok daha yıkıcı. Çünkü burada karşımızda büyük sistemli 
bir organizma var, Büyük dev şirketler var. Devler var. Golyatlar var.

GOLYAT’A  KARŞI

Eski anlatıda özetle şöyle geçer : Dev Golyat, Hz Davuda seslenir, gel yaklaş da dövüşelim ben seni parçalayayım 
ve etlerini kuşlara dağıtayım der. Çünkü yakın dövüşte iyiydi ve tüm vücudu zırhlıydı. Hz Davud o sırada gençten 
bir çobandır ve ayılara aslanlara kurda çakala karşı sürüsünü korumak için sapan kullanmayı bilmektedir, zırhı 
falan yoktur bundan dolayı çeviktir. Golyatın arzu ettiği şekilde savaşmaz becerisini bir kez kullanma şansı vardır 
ve sapanla Golyat’ı kafasından vurur. Golyatın karşısına çıkma cesaretiyle ve sapan kullanma becerisiyle kend-
inin ve halkının köle olmasının önüne geçer. Puton oğlak geçişiyle yıllardır koydukları oyunun kurallarına uyarak, 
beslenmelerine katkıda bulunma suretiyle kendimizin de nemalandığını düşündüğümüz hormonlu büyümelerine 
katkı sunduğumuz mega şirketler daha da büyüdüler, kocaman devler oldular. Şimdi bizleri de yiyip daha da 
büyümek istiyorlar. Bizleri nasıl yiyorlar akli ve vicdani hürriyetimizi elimizden aşama aşama alarak. Kurbağayı 
suda yavaş yavaş kaynatarak, alıştıra alıştıra , ilüzyonla, korkularımızla, otohipnozla ( Gel banaaaaaanaaa ).
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Peki, bizim Hz. Davud gibi devlerin kurduğu oyunun dışına çıkıp oyunu kendi lehimize yeniden kurma cesaret 
strateji ve becerimiz var mı? Seçenek ve strateji üretecek akli hürriyetimiz var mı? Korkularımıza rağmen 
harekete geçme gücümüz var mı? Hepsinden öte bu Golyatlara karşı durmamız gerektiğini bize söyleyen iç ses-
imiz var mı? Yoksa içimizin içi hürriyetin ne olduğundan, uğruna savaşılacak bir şey olduğundan habersiz ve 
bize makbul kölelerden biri ol, güvenliğini sağla hayatını ortaya atma diye mi fısıldıyor? Güvenliğimizi hayatta 
kalmayı özgürlüğümüzetercih mi edeceğiz? Atatürkün arzu ettiği o akli vicdani hürriyete sahip bir nesil olduk 
mu olamadık mı? Gerçekte kim olduğumuzla elimizde kahvemiz manzaraya bakarken yüzleşmeyiz, bir takım 
durumlardaki seçimlerimiz, eylemlerimiz bizim gerçekte kim olduğumuzu bize söyler. Plüton oğlakta bize sorar 
ve yüzleştirir: Golyatın ilüzyonuna giricen ve köle mi olucan yoksa şimdiye kadar geliştirmiş olduğun becerilerini 
onunla savaşmaya mı kullanacaksın? Senin hürriyetin kaç para? Sen kaç paralık adamsın? Sen gücü Yaradana mı 
verdin Golyata (devasa holdingler şirketler ) mı? Ağır mı geldi bu sorular? Bir önceki dönemin Yay Plüton sorusu: 
“Sen gücü Yaradana mı verdin, din adamına mı?” idi. Bunu toplumca yaşamadık mı? Astroloji ne işe yarar hayat 
sınavından önce çıkacak soruları anlamaya yarar.

11.01.2022

On sene kadar yüksek fizikçi olarak radyoterapi alanında çalıştıktan sonra hobi olarak ilgilendiğim astroloji ile profe-
syonel olarak ilgilenme kararı aldım. Uzmanlık alanım sideral zodyak temelli çalışan vedik astrolojisi olup, astrolojiyi 
doğru zamanda, doğru yerde, doğru eylemde bulunma kılavuzu olarak görüyor ve kullanıyorum. 

Yasemin ASYALIOĞLU kimdir?

28 şubat-1 mart arası günlerde Türkiyenin 8 ve 9. Evlerinde stelyum var;  gökyüzündeki tüm gezegenler bu iki 
burçta bir kalasarpa yoganın içinde (gezegenler rahu ketu aksında sıkışıkken) bir araya gelecek. 8.ev transfor-
masyon ve kriz evi iken 9.ev ülkenin aydınları, üniversiteleri, anayasası vb. ve bu stelyum ketu akrep rahu boğa 
aksının sonuna doğru bir yeni ayla (amavasya ) son buluyor. Bir transformasyonla yeni bir döneme giriyoruz ve 
baharda ketu terazi rahu koça geçtiğinde bir araya geldiğimizde konuştuğumuz konular çok çok farklı olacak ama 
esas konu olan Golyat karşısındaki kim olduğumuz soruları ülkemizin haritasında artık sağlık ve sınırlarımız gün-
deminden ülkece kazançlarımıza kayacak. Ketu terazi ülkemiz haritasındaki stelyumun üzerine geliyor ve bize 
şöyle diyor: alıştığınız konfor alanından çıkın sahip olduğunuz becerilerle yeni kazanç ve zaferlere yol alın. Bunu 
Golyatlardan, birilerinden onay-aferin duymayı beklemeden reel aksiyon alarak yapın. Reel aksiyon aldığımızda 
(11. ev toplam kazançlar evidir) bereketleniriz. Ben 2022 de ülkece kazanç fırsatları görüyorum, kafamızı kuma 
gömmeyip paradan para kazanma, hızlısından zengin olma kafasını bırakıp gerçek şeyler üretme becerimize 
sahip çıktığımızda. Başka türlü 2023 gündemiyle baş edemeyiz.
Kişisel haritalarımıza göre rahu ketunun koç terazi aksına geçişi hepimizin hayatlarının farklı alanlarında çeşitli 
yeni gündemleri tetikleyecek. Ama konu hep sarpa sarmış ilişki döngülerinden özgürleşip aksiyona eyleme 
geçmek olacak. Bir şekilde ilişkileri yeniden yapılandırma gündemimizde olacak. Haritamıza göre işveren çalışan 
– karı koca- anne/ baba ve çocuk- ebeveynlerimiz biz - işimiz ve biz – akrabalarımızla ilişkimiz vb. Bu ilişkinin 
içinde ne kadar kendimiziz, alma verme dengesi bozulmuş mu? gibi sorular bahar ayıyla birlikte yaklaşık bir buçuk 
yıl gündemimiz olacak. Terazi ticaretin burcudur. İki kefesi vardır. Ticaret güven ortamında yapılır. Temel güven 
duygusunun erezyona uğradığı ama bir şekilde yürütülmeye çalışılan ilişkilerin koptuğuna şahit olacağız. Ya da 
güven zemini sağlanan ortaklıkların elbirliğiyle ele aldıkları aksiyonların başarılarına şahitlik edeceğiz.
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VERİ VE VERİ ANALİTİĞİNİN
BAŞARIYA ETKİSİ
Günümüzde başarının anahtarlarından biri olan veri ve veri analitiği, 
rekabette, hizmette ve üründe rakiplerinden farklılaşmak istey-
en şirketlerin ilk üç stratejik önceliği içinde yer alıyor. Yanısıra, 
dünyada farklı sektörden birçok şirket veriyi iş süreçlerinin temel 
bileşenlerinden biri haline getirmiş durumda. Özellikle pandemi ile 
başlayan dijitalleşme çalışmaları, değişen koşullara hızlıca uyum 
sağlama çabalarının merkezinde de yine veri ve verinin analitiği 
önemli bir aşamayı oluşturuyor.

Doğru kararlar bizi başarıya götürür. 
Günümüzde veri ve veri analitiği, ger-
çek zamanlı, ilişkisel ve doğru bilg-
iyi sağlayarak hem bugüne hem de 
geleceğe dönük kararları sağlıklı şekilde 
ele almamıza olanak sağlar. Yanısıra, 
karşımıza çıkabilecek riskleri öngörme-
mizi ve etkin risk yönetimi yapmamızın 
önünü açar. Şirketler gerçekliğinden emin 
olunmayan tahmine veya varsayıma 
dayalı kararlar yerine gerçek veya 
gerçeğe en yakın senaryolar üzerinden 
iş stratejilerini, planlamalarını hayata 
geçirebilir. 
Maliyetlerini azaltmayı isteyen bir şirketi 
düşünelim. Hangi ürünün hangi maliyetle 
üretildiği, hangi müşterilerin hangi ürün-
leri tercih ettiği, ürünlerin karlılıklarının 
ne olduğu vb gerçek hayat verisinden 
alınan değerlerle işlenen veri ve bu veri 
baz alınarak verilen kararlar hedeflenen 
sonuçlara ulaşmada kritik başarı faktörü 
olacaktır.

Verinin doğru şekilde elde edilmesi, veri kalitesinin sağlanması, 
verinin ilgili konu için tek gerçekliği açıklaması “single version of
truth”,  verinin iş hedef ve stratejileri doğrultusunda analiz ed-
ilmesi, veri sahipliğinin oluşturularak verinin farklı yorumlara açık 
olmasının engellenmesi, verinin korunması vb verinin doğru, yer-
inde yorumlanması ve güvenli kullanımı için öne çıkan konular. 
Bugün dünya çapında başarıyı yakalayan çoğu şirketin 
temel başarı anahtarı olan veri ve veri analitiğinin şirketlere 
olan faydalarını aşağıdaki başlıklarda özetlemek mümkün:

K ARAR ALMA SÜRECİNİN
DESTEKLENMESİ
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MÜŞTERİLERLE İLİŞKİNİN
YÖNETİLMESİ
Müşterilerin birçok farklı ürün ve hizmete kolaylıkla 
ulaşabildiği dünyamızda hizmet sağlayıcılar arasında 
ciddi bir rekabet bulunuyor. Bu dinamik piyasa koşullarında 
var olabilmek, müşteri ihtiyaçlarına hızla cevap 
verebilmek, müşteriyi elde tutabilmek ve yeni müşterileri 
kazanabilmek  için veri, müşterinin sesi olabilecek önemli 
bir araç.

Sürdürülebilirlik etkin risk yönetimi ile gerçekleşiyor. 
Risk yönetimi de şirketin finansal, insan kaynakları, 
servis sağlayıcılar, tedarikçiler, mevzuat uyum, opera-
syonel zararlar, teknoloji riskleri, bilgi güvenliği riskleri, 
ekonomik veriler gibi çok geniş bir alana yayılan ver-
ileri değerlendirmesi ve buna  hakim olması ile müm-
kün. Bu geniş alanda toplanacak veriler ve bu verilere 
dayalı trend analizleri, olasılık hesaplamaları ile bugün 
ve geleceğe dayalı riskleri öngörebilir,  riskleri bertaraf 
edebilir veya en aza indirgeyebiliriz.

R İ S K  Y Ö N E T İ M İ

Bugün halen veri ve veri analitiğinin potansiyelini göz ardı eden ve geleneksel iş modelleri ile hayatına devam 
eden birçok şirket bulunmakta. Bir kısım şirket ise potansiyelin farkında olmakla beraber bunuhayata geçi-
recek kültürel dönüşümü gerçekleştiremiyor veya veri yönetimi/analitik becerilerini, ilgili teknoloji yatırımlarını 
harekete geçiremiyor. Pandemi ile beraber yükselen dijital ekonomide rekabet edebilmek için şirketlerin ileri-
ye dönük kararları hızlı bir şekilde almaları, işleyişlerini değişen pazar dinamiklerine zamanında uyarlamaları 
açısından  önemli. Bu kapsamda, şirketlerin veri ve veri analitiği ile ilgili stratejilerini önceliklendirmeleri, konunun 
tepe yönetim tarafından sahiplenilerek atılan adımların takip edilmesi ve değerlendirilmesi veriye dayalı kurum 
kültürünün geliştirilmesi için olanak sağlayacaktır.

Kariyeri’ne 1986 yılında Türk Hava Yolları’nda Bilgisayar Programcısı olarak başlayan Seda Tekin, aynı göreve 
1988 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda devam etti. 1989 yılında Demirbank’a yeni bankacılık paketi 
uygulamasında görev almak üzere katıldı. Bankanın otomasyon ve transformasyon çalışmalarında hem Türkiye hem 
de yurtdışı iştiraklerinde
programlama, proje ve mimari yönetimi çalışmalarını gerçekleştirdi. 2000 -2001 yılları arasında Demirbank’ın Bilgi 
Teknolojileri grubunu yönetti ve bankanın teknoloji transformasyo- nuna liderlik etti. Demirbank’ın HSBC Türkiye 

ile birleşmesinin ardından 2001-2005 yılları arasında Uygulama Geliştirmeden sorumlu Direktör olarak görev aldı. 2005 yılında 
Teknoloji Grup Başkanı olarak atanarak, bankanın iş süreçleri ve teknoloji transformasyon programına liderlik etti. 
2012 yılında BNP Paribas Cardif Türkiye ekibine katılan Seda Tekin kurumda Teknoloji, Bilgi Güvenliği, Proje Yönetimi ve İş Süreçler-
inden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu üyesi olarak çalıştı ve bu süreçte kurumun iş süreçleri ve teknoloji transforma-
syonuna liderlik etti. 2020 yılında kurumlara teknoloji ve veri mahremiyeti alanında destek olmak üzere çalışma arkadaşı ile beraber 
Fidele Consulting’i kurdu. Yanısıra, 2020 yılında KOBİ’lerin satınalma süreçlerinin dijitalleşmesine katkı sunmak üzere geliştirilen 
Morvera Dijital Satınalma Sistemi’nin de kurucu ortağı olup, markanın Genel Müdür’ü olarak görev yapmaktadır.

Seda TEKİN kimdir?
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2,5 asırlık bir gelişim sonucunda oluşan kubbeli mekanlar ve tonozlu yollar kapalıçarşıyı meydana getirmek-
tedir. Çarşı ilk olarak Sultan II. Mehmed tarafından Ayasofya’ya bir gelir kaynağı getirmek üzere yaptırılan yan 
yana iki taş bedesten ile kurulmuştur. Cevahir ve Sandal bedestenleri adlarını taşıyan bu iki bedestenin etrafını 
daha ilk yıllardan itibaren, sergi ve tezgahlardan oluşan bir ticaret ağı çevrelemiştir. Bu gelişim, 15. ve 16. yüzyıla 
gelindiğinde, günümüz Kapalıçarşı’sının üçte biri oranına varmıştır. 

Üç kapısı bulunan, Cevahir Bedesteni’nin içinde bir delikten hava ve ışık giren, 41 adet hücre-dükkân 
(mahzen) bulunur. Kapalıçarşıda aydınlatma sokakların üstünü örten tonozlardaki pencerelerden giren gün 
ışığı ile sınırlıdır (Sabah ezanından gün batımına kadar çalışan esnafa yönelik bir uygulamadır). Sandal Be-
desteni 209 kubbesi ile Osmanlı bedestenleri içinde en fazla kubbeye sahip olan bedestendir. 1838 sen-
esinde imzalanan Baltalimanı Antlaşması ile yapılan gümrüklerdeki indirim sonucunda dokuma sanayinin 
gerilemesi ve 1912 senesinde Lonca düzeninin kaldırılması ile özelliklerini tamamen yitirmeye başlamıştır.
Günümüzde 30,7 hektar yüzölçümüne oturan ve 61 sokaktan oluşan çarşı, kuruluşundan günümüze ka-
dar birçok yangın ve deprem de görmüştür. 1546 yangını, ardından 1618 ve 1652 yangınlarından sonra 
1660 afeti, 1695 ve 1701 yangınları kapalıçarşıya büyük ölçüde zarar verip onarılmasına neden olmuştur. 
Lale Devri’ndeki yangından sonra Sadrazam Damat İbrahim Paşa, Sandal Bedesteni’ni tamir ettirmiştir. 
1750’de Mercan’dan ortaya çıkıp yayılarak kapalıçarşı içine de giren yangın sonrasında yeniçeriler-
in yağması gerçekleşmiştir. 1766 depreminden sonra ise Hassa Başmimarı Ahmed Ağa tarafından büyük 
bir onarım yapılır. 1791 senesinde meydana gelen yangın, 1826 Hocapaşa yangını, 1894 depremi çarşıda 
büyük bir yıkıma yol açmıştır. Kapalıçarşıda mallar, bir mağaza vitrini gibi camlar arkasından gösteril-
meden, çıplak gözle görülen bir düzende, bolluk ve zenginlik içinde birbiri ardınca dizilerek alıcıya sunulurdu.

KARTPOSTALLARDA KAPALIÇARŞI
ESNAFLARI VE KAYBOLAN MESLEKLER
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Ayrıca, sergilenen eşya sadece raflarda kalmayıp 
kumaş gibi malzemeler demir çubuklardan aşağı doğru 
sarkıtılır idi. Her sokağın belli bir ürüne ayrılması, 
Lonca geleneğinin bir gereği olarak yaşatılmış ve 
uygulanmıştır. Böylece ürün kolaylıkla bulunmakta 
ve alıcılar fiyat ve kalite karşılaştırması yapabilme-
kte idiler. Bu kural, 1894-1898 onarımı sonrasında 
değişmiştir.

Birçoğu günümüzde kaybolup gitmiş olan çarşıdaki 
esnaf türleri, ancak cadde ve sokak isimlerinde 
yaşamaktadır. Çoğu günümüze ulaşamayan bu meslek 
grupları şunlardır: Altıncılar, kuyumcular, gümüşçüler, 
minyatürcüler, yaldızcılar, bozmacılar, oymacılar, 
çakmakçılar, kakmacılar, kabartmacılar, hakkaklar, 
varakçılar, hattatlar, sahaflar, kitapçılar, müzehhipler, 
bıçakçılar, makasçılar, altın işlemecileri, miğferciler, 
tüfekçiler, kılıççılar, maktacılar, müttekâcılar, 
antikacılar, halıcılar, pabuççular, kürekçiler,işlemeciler, 
şalcılar, çuhacılar, astarcılar, rubiyeciler, sırmacılar, 
altın gümüş telcileri, sedefkârlar, zarfçılar, taklitçil-
er, tamirciler, izabeciler, kaşıkçılar, bağa ve fildişi 
işleyenler, aynacılar, kalemtıraş yapanlar, tespihçiler, 
attarlar, ıtriyatçılar, kürkçüler, yorgancılar, tuhafiye-
ciler, eskiciler, haffâflar. Kartpostallarda sırasıyla,
Kapalıçarşı’da Halı ve Kilim Tamircisi, Kunduracılar ve Halı Tüccarı görülmektedir. Kartpostalın editörü, Moise J. 
Israilovitch’dir. Kartpostalların arkasında M.I.C. monogramı yer alır. Romanya vatandaşı Moise J. (I) Sraılovıtch’in, 
kartpostalları Leipzig’deki matbaada basılmıştır. (Yılmaz, 2019; 127).  Çizim tarzında kartpostallardır. Halı ve kilim 
tamirciliği, kunduracılık günümüzde yok olmaya yüz tutmuş mesleklerdir.

Doç. Dr. Zeynep Emel Ekinci
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Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümü’nden mezun oldum. Üniversite döneminin bir bölümü ve 
sonrasını da kapsayan yaklaşık yedi yıl boyunca çeşitli gazeteler 
ve haber ajanslarında gazetecilik görevinde bulunduktan sonra, 
1982 yılından bu yana termoplastikler üzerine sanayici olarak 
bazı şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü’nü 
yapmaktayım ve ayrıca çeşitli konularda danışmanlık faaliy-
etlerini yürütüyorum. Halen Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) 
Delegeliği, TOBB Plastik Kauçuk Kompozit Sektör Meclis Üyeliği, 
İSO Meclis Üyeliği, İSO Mesleki Eğitim Protokolü İstanbul Güzel 
Sanatlar Liseleri Protokol Yürütme Kurulu Üyeliğim devam etmekte 
olup İstanbul Sanayi Odası (İSO) Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma 
Meclis Çalışma Grubu Başkanlığı ve İSO 35. Grup Başkanlığını da 
sürdürmekteyim. Aynı zamanda da Türkiye çapında birçok sektör 
derneğini içinde barındıran Plastik Sanayicileri Federasyonu’nun da 
(PLASFED) başkanlığını yapmaktayım.
PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu olarak sektörün ni-
telikli eleman sorunu çözümü için eğitim kurumlarına ve sektörel 
Sivil Toplum Kuruluşlarına destekte bulunuyoruz. Ayrıca üniver-
sitelerdeki olanak ve kapasitelerin sektör tarafından daha kolay 
kullanılmasının sağlanması, işverenlere rehberlik eğitimi, standart-
lara uyum ve standart belirlemeye yönelik girişimlerimiz de devam 
etmektedir.

PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖN VERENLER PLASFED OLDUKÇA AKTİF BİR 
FEDERASYON BU KAPSAMDA
NELER YAPIYORSUNUZ?
Sektörün çatı kuruluşu olan PLAS-
FED – Plastik Sanayicileri Fed-
erasyonu, kamu otoriteleri ne-
zdinde plastik sektörünü en iyi 
şekilde temsil etmekte ve diğer 
STK’lar ile ilişkilerine devam et-
mektedir. Burada asıl hedefimiz, 
sektörün sorunlarının çözümüne 
yönelik projeler geliştirmek, plas-
tik ve plastikle ilgili sektörel sivil 
toplum örgütleri arasında iş birliği 
ve güç birliği kurarak, geliştirilen 
projeleri ilgili platformlara taşımak 
ve Devletin ilgili kurumlarına, 
bu sorunların çözümüne yöne-
lik tedbirler almasına yardımcı 
olmaktır. Federasyon olarak bu 
bağlamda düzenlediğimiz semin-
erler, etkinlikler, bununla birlikte 
yayınladığımız PLASFEDDERGİ, 
sektör sorunları ile ilgili raporlar, 
üye derneklerin yayınları ve so-
syal sorumluluk projeleri ile faaliy-
etlerini en iyi şekilde sürdürmeye 
devam ediyor.

Ömer KARADENİZ kimdir? Şu ana kadar hangi sosyal 
sorumluluk projesinde yer aldınız?
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Plastik, insan hayatının tamamen vazgeçilmez 
bir parçası oldu diyebiliriz. Bugün baktığımızda 
plastik sektörü; sağlık, kozmetik, otomotiv, 
tarım, mobilya, tekstil vb. 30’dan fazla sek-
töre ara girdi sağlıyor. Plastiklerin ilk ortaya 
çıktığı 1950’li yıllardan itibaren kullanım tren-
dini incelediğimizde hızlı bir artış trendi ile karşı 
karşıya kalıyoruz. Bunun başlıca sebebi ise 
plastiğin kolay şekil alma, hafif olma ve fonksi-
yonel olma gibi özellikleri ile cam, metal, ahşap 
gibi geleneksel malzemelerin yerini hızla almak-
ta olmasıdır. Özellikle mühendislik plastikleri 
alanında yaşanan gelişmeler ve ortaya konan 
yeni malzemelerle birlikte plastiklerin kullanım 
alanının her geçen gün daha da artacağını 
öngörebiliriz. Hatta plastik kullanımında bu 
artışın kaçınılmaz bir durum olduğu bile söylene-
bilir zira plastik alternatif malzemelere göre 
çok daha hafif olması sebebiyle sera gazı emi-
syonumuzu ve karbon ayak izimizi azaltmamızı 
ve alışageldiğimiz modern yaşam standartlarını 
sürdürmemizi mümkün kılıyor.

Bilindiği üzere, Türk plastik sektörü üretici olarak Avrupa’da ikinci, dünyada ise yedinci sırada. Sektörümüz çok 
büyük ve teknolojik anlamda dünyada son derece ileri giden ve gelecek adına yenilikleri takip eden bir sektör. 
Özellikle ülkemizin son yıllarda yaşamış olduğu sorunlara rağmen plastik sektörümüzün gelişimini sürdürmüş 
olması bizlerin umudunu daha da artırıyor. Öte yandan, sektörümüzün gelişimi önünde belirli engeller olduğu 
da muhakkak. Bir tarafta sektörün hammadde de dışa bağımlı olması, nitelikli iş gücü yetişmiyor olması gibi 
yıllara sari yapısal sorunların varlığı diğer tarafta ise endüstri 4.0’la birlike iş gücü maliyetinden kaynaklı rekabet 
gücümüzü yitirecek olmamız gibi potansiyel tehditlerin varlığı, sektörümüzün sağlıklı gelişimi için uzun vade-
li, sürdürülebilir politikaların belirlenmesinin  ve uygulanmasının ne  kadar önemli olduğunu bir kez daha önü-
müze koyuyor. Kamunun da yönlendirmesi ve girişimiyle ülkemize yeni petrokimya tesislerinin kazandırılması 
sağlanabilir ve 300.000’in üzerinde doğrudan personel istihdam eden plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli 
iş gücünün yetişmesi için doğru adımlar atılırsa gelecek dönemde de sektörümüz Türk ekonomisinin ana taşıyıcı 
kolonlarından biri olmaya devam edecektir.

Kadın girişimcilerimizin, çalışma hayatına katılması ve daha aktif rol alarak önemli faaliyetlerde bulunmaları 
ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Kadınlarımızın girişimci olmaktan korktuklarını düşünmüyorum. Burada 
önemli olan fırsat eşitliği. Kadınlarımıza da aynı ilkeler ve çalışma prensipleri doğrultusunda fırsatlar verildiğinde 
erkekler kadar hatta erkeklerden de üstün olacak şekilde girişimci olacakları kanaatindeyim. Çevremizde de bu-
nun birçok örneğini görmekteyiz. Burada asıl önemli olan sanayisi gelişmekte olan toplumlarda kadınlarımıza da 
fırsatlardan yararlanma imkanı sağlanması. Burada en önemli görev sadece kamu otoritelerine değil, sivil toplum 
kuruluşlarına, şirketlere ve sanayicilere düşüyor.  Biz de PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu olarak sek-
törde faaliyetlerini sürdüren kadın girişimcilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz.

Son dönemde endüstriyel plastik 
sektörü çok gelişti? Bu konuda sizin 
yorumunuz nedir?

Türk plastik sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Kadın girişimcilere özel programlarınız var mı? Sizce kadınlar neden girişimci olmaktan korkuy-
orlar?
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Türkiye’nin üretmek dışında bir çıkış yolu yok. Uzun vadeli ve kapsayıcı planlarla ülkemiz sanayi yolunda gelişmeye 
devam ederse gelecek çok parlak olacaktır. Coğrafi açıdan büyük avantajı olan bir ülkeyiz. Bu potansiyeli harekete 
geçirmekte fayda var. Tabii bunun için öngörülebilir uzun vadeli politikalar uygulanması olmazsa olmaz. Avrupa 
Birliği’nde sanayiyi ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ilgili sektör temsilcileri ile uzun müzakereler neticesinde or-
taya çıkmasına rağmen sanayiye yeni mevzuata adaptasyon için makul bir geçiş süreci tanınıyor. Ne yazık ki ülke-
mizde ise mevzuat hazırlıkları yeterince şeffaf yürütülmüyor ve sanayicilere adaptasyon için hiç süre tanınmıyor. 
Bu durum birçok potansiyel yatırımcının, yatırım kararını ertelemesine veya yatırımdan vazgeçmesine sebep ol-
makta. Bu sebeple ülkemizde üretim ekonomisinin gelişimi için öngörülebilirliğin şart olduğunun altını çizmekte 
fayda olduğuna inanıyorum.

Sivil toplum kuruluşlarının temel amacı en başta kendi toplu-
muna ve temsil ettiği sektöre en iyi şekilde hizmet etmek 
olmalıdır. Bugün plastik sektörü denildiğinde, çatı kuruluş 
PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu, sektörü en iyi 
şekilde temsil etmeye çalışan, hizmet eden ve çıkarlarını ko-
ruyan bir sivil toplum kuruluşu olarak akla gelir. Sektörümüz-
de birçok STK’mızda bu düşünce ve amaçla hareket etmek-
tedir. Burada asıl önemli olan husus ise; aynı amaç ve hizmet 
doğrultusunda hareket eden STK’ların temsil ettiği sektör 
için bir araya gelmesi ve birlikte hareket etmesidir. Her za-
man üstüne basa basa önemini vurguladığım gibi “Birlikten 
kuvvet doğar” sözünde de olduğu şekilde biz ne kadar birlik 
ve beraberlik içinde hareket edip bir noktada buluşursak, 
temsil ettiğimiz toplumu ve sektörü o kadar ileri taşırız.

Tüm imalat sanayi genelinde baktığımızda Türk 
sanayicilerin yaşadığı en büyük problem sanay-
icilerin önünü göremiyor olmasıdır. Gerek sanay-
iyi ilgilendiren mevzuatların öngörülemez şekilde 
değiştirilmeleri, gerek kur, enflasyon ve girdi fiyatları 
gibi ekonomik parametrelerin öngörülemez olması 
yatırım kararlarının ötelenmesine sebep olmaktadır. 
Sanayicimiz sürekli iş dışı konuları takip etmekten, 
daha yüksek katma değerli üretime geçiş için ger-
ekli enerjiyi ayıramamaktadır. Almanya örneğini ele 
aldığımızda stabil bir ekonomi politikası, sanayiyi tem-
sil eden STK’larla yakın çalışan bir bürokrat kadrosu, 
çok düşük enflasyon ve kur oynaklığı sunan bir ekono-
mi atmosferi görüyoruz. Hatta yerleşmiş olan alacak  

sigortası sistemi sayesinde işletmeler tahsilat için dahi enerjisini harcamıyor ve tüm güçlerini daha yüksek katma 
değerli üretime adayabiliyorlar. Türk sanayicisinin yapısal sorunlarından kurtulması için gerekli yatırım ortamının 
hazırlanması şart. Bunun için de günü kurtaracak değil orta ve uzun vadeli stratejilere odaklanılmalıdır. 

Gelecekte Türk sanayicilerinin çok Türkiye’nin ekonomik potansiyeli hakkında
ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’deki STK çalışmaları hakkında
ne düşünüyorsunuz?

Sizce Türk sanayicilerinin yaşadığı en büyük 
problem nedir? Sizce bu problem nasıl gider-
ilebilir?
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Tüm dünyada olduğu gibi Türk firmaları da ciddi değişikliklere adapte oluyor. Son zamanlarda pandeminin de 
etkisiyle gelen bu hızlı değişimin temelleri pandemiden önce kendisini göstermeye başlamıştı. Bugün dünyaya 
baktığımızda, birçok firma döngüsel ekonomi modeline adapte olmuş vaziyette. Bizde de temeline bakıldığında, 
atıkların tamamına yakının geri dönüştürülebilir malzemelerden oluştuğunun farkındalığı mevcut fakat burada 
asıl önemli olan döngüsel ekonomi gibi, AB yeşil mutabakatı ve endüstri 4.0 gibi alanlarda Türk firmalarımızın 
kapasitelerini geliştirmesi. Ancak bu şekilde tamamen değişime adapte olunabilir ve dünya standartları seviye-
sine ulaşılabilir.

En başta bir insan sonra bir sanayici olarak söylemek istediğim, hem ülkemizin hem de dünyanın bu zorlu süre-
cin içinden en iyi şekilde çıkmasıdır. Bu zorlu sürece rağmen insan olarak yaşama tutunmaya, kendimiz ve sev-
diklerimiz için mücadele edip güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Bir sanayici olarak da sanayimizin işlemesi, 
üretimin durmaması ve ülkemizin ilerlemesi için de çalışmaya devam edeceğiz. Bizim burada en büyük varlığımız 
sağlığımız. Sağlığımız el verdiği sürece hedeflerimize varacağımızdan şüphem yok. 

Bu vesileyle 2022 yılının sağlık ve mutlulukla dolu, bol kazançlı günler getirmesini diliyorum.

Federasyonumuz PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu, CIPAD – Dünya Plastik Dernekleri Direktörler Kon-
seyi üyesidir. Dünyadaki plastik sanayicileri derneklerinden yöneticilerin üye olduğu; bilgi paylaşımı, küresel plastik 
sektörünün ortak konularında işbirliği ve güç birliği sağlayan bir platform olan Dünya Plastik Dernekleri Direktör-
ler Konseyi (CIPAD) üyesi olan PLASFED, farklı ülkelerin derneklerinin sorunlar karşısındaki en iyi uygulamalarının 
paylaşıldığı, dernek yöneticileri arasında bir network sisteminin de kurulduğu CIPAD’ın toplantılarına katılarak 
ülkemizi temsil etmektedir. Bu platformdaki en önemli ortak proje ise dünya plastik sektörünü ve önemini ön 
plana çıkaracak ve farkındalık sağlayacak çalışmalar ve aktiviteler organize edilmesidir.

Tüm dünya çok ciddi bir değişime sahne oluyor? Türk firmaları bu değişime
adapte olabiliyor mu? 

Son olarak ne söylemek istersiniz? Okuyucularımıza vereceğiniz mesaj ne olur?

Farklı ülkelerdeki derneklerle iş birlikleriniz var mı? Varsa ne gibi ortak projeler geliştiriyorsunuz?
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aktivitelerden sadece birkaçıdır. Metaverse kavramını geliştirmek 
için büyük şirketlerle beraber birçok farklı girişim de kendine bu 
piyasanın içerisinde konumlandırmaya çalışmaktadır. Avatarlarınızı 
yaratırken size yardımcı olacak tasarımcılardan tutun, arsanızın 
üzerine inşa edeceğiniz yapı için destek alacağınız mimarlara kadar 
birçok farklı alanda hizmet alabilirsiniz. Tabi bu kadar hizmetin bir 
karşılığı olmalı.  Metaverseler içerisinde yapılan ticari  faaliyetler 
için takas aracı olarak NFT ler veya kripto paraları kullanılmaktadır.

M E TAV E R S E  1 0 1
NFT ve kripto paralar bambaşka bir 
içerik konusu olsa bile Metaversel-
erin vazgeçilmez içerikleridir. Bu 
ticaret öyle bir noktaya evrilmiştir 
ki, evrenlerin içerisinde sizi tem-
sil eden, oluşturduğunuz karak-
terlerinize birçok ünlü markanın 
oluşturduğu NFT giyim ürünlerini 
alabilir, diğer kullanıcılarla bunların 
ticaretini yapabilirsiniz. En bilinen 
örnekleriyle Nike metaverse’e ilk 
dahil olan, bu iş için ayrıca bir takım 
geliştirmeler yapan şirketlerden 
sadece biri.
Hala bu teknolojinin doğuşuna 
şahitlik ettiğimiz bir dönemde 
olmamız sebebiyle metaverse 
konseptine erken adaptasyon 
sağlamanın ilerleyen zamanda 
yatırımcılara ve kullanıcılara büyük 
avantaj sağlayacağı aşikardır. Büyük 
markalar erken safhada bu süre-
cin içerisinde var olmak amacıyla 
kıyasıya bir rekabet içerisindeler. 
Teknoloji şirketlerinden tutun 
da giyim sektörüne, müzik sek-
törüne kadar.. Geçtiğimiz günlerde 
Warner Music bir metaverse olan 
Sandbox’la kullanıcılara metaverse 
içerisinde konserler verebilmek 
amacıyla bir sözleşme imzaladı. 
Blocktopia Metaverse’i içerisindeki 
reklam panolarını bir NFT marketi 
üzerinden satışa çıkardı ve tüm pa-
nolar saniyeler içerisinde tükendi. 
Hatta Roblox metaverse’i içerisinde 
Türkiye İş Bankası’nın reklamını 
dahi görebilirsiniz.
Tüm bunlar Metaverse teknoloji-
sinin günümüzde hayatımıza yavaş 
yavaş girdiğini göstermekle beraber 
gelecekte de metaverse kavramını 
çok daha fazla duyacağımızı bizlere 
şimdiden göstermektedir. Tüm 
teknolojik yeniliklerin hedeflediği 
gibi metaverse’te insanlara za-
man kazandırmakta ve hayatlarını 
kolaylaştırmaktadır. Siz de bu 
evrende yerinizi alın.

Metaverse, en basit şekilde sanal olarak geliştirilmiş fiziksel ve di-
jital gerçekliğin bir araya gelmesi ile yaratılan bir sanal alandır. 
Bu sanal alan kullanacağınız cihandan bağımsız olarak kendi 
içerisinde bir evreni oluşturmaktadır. Yani bu dünyanın içerisine is-
ter telefonunuzdan, ister bilgisayarınızdan ve isterseniz de bu iş için 
geliştirilmiş olan sanal gerçeklik gözlükleri ile katılabilirsiniz. Yani 
metaverse cihazdan bağımsız bir kavramdır. Kullanıcıya içerisinde 
zaman geçirip bir çok farklı aktiviteler yapabileceği, kendi yaşam 
alanını oluşturup interaktif etkinliklerde bulunabileceği bir ortam 
vadeder. İnsanların bir araya gelip oyunlar oynayabileceği, konser ve 
davetlere katılabileceği sınırların sadece hayal gücünüz tarafından 
belirlendiği bir çoklu evrendir Metaverse. Bu teknolojinin insanlığa 
katacağı olumlu faydalardan söz etmezsek olmaz. İlk akla gelen 
örnek şüphesiz ki pandemi döneminde çalışanların hayatına giren 
uzaktan çalışma kavramı ve şirketlerin buna adaptasyon süreci. 
Metaverse insanlara konumlarından bağımsız ortak alanlarda bir 
araya gelip çalışabilecekleri, interaktif paylaşımlar yapabilecekleri 
alanlar sunmaktadır. Bununla birlikte bu interaktif ortam eğitim 
için de insanlara mükemmel bir ortam yaratmaktadır. Görsell-
erle zenginleştirilmiş eğitim içeriklerinden tutun da, dünyanın her

Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) İş Geliştirme Mühendisi olarak çalışan Enes TÜRK blokzincir, fintech ve dijital 
ödemeler alanlarında çalışmalar sürdürmektedir.
BKM, Microsoft ve Veri Park ortaklığında hayata geçirilen dijital sertifikaları blokzincir altyapısında güvenli ve 
değiştirilemez bir şekilde saklanması ve paylaşılmasını sağlayan belgem.io uygulamasını geliştiren ekibin içerisinde 
yer almıştır.
Blockchain Türkiye platformu’na (BCTR) çalışma grubu üyesi olarak katkı sağlamaktadır. BayBayNakit Akademi’de 

Ethereum Platformunda Akıllı Sözleşme ve Dağıtım Uygulama Geliştirme eğitimi vermektedir. Twitter, Medium ve Linkedln 
hesalarında blokzincir alanında öne çıkan gelişmeleri 15 günlük periyotlarla derler.

Enes TÜRK kimdir?

zaman erişme imkanı sunan meta verse kavramı ilerleyen süreçte 
hayatımızın birçok alanında bizlerle olacağına kesin gözüyle 
bakılmaktadır.Halihazırda birçok şirketin kendi sanal dünyasını 
oluşturmak için girişimleri mevcuttur. Bunlardan günümüzde en 
popüleri Meta (eski adıyla Facebook) şirketinin üzerinde çalıştığı 
projedir. Bununla birlikte Sandbox ve Decentraland gibi birçok farklı 
örnek mevcuttur. Arazi satın alma, bu arazilere sanal yapılar inşa 
etme, karakterinizi oluşturma gibi etkenler bu evrenler içerisindeki
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Pandemi 2 yılı aşkın süredir gündelik hayatımızı kökten etkilemeye devam ediyor. Başta sağlık olmak üzere eko-
nomik ve sosyal açılardan alışkanlıkları değiştiriyor. Bitmeyen varyantlar ve alt varyantlar dirençliliğimizi her 
geçen gün azaltıyor. Önce ilk doz, sonra 2. doz, 3. doz ve hatırlatma dozları derken “bitmeyen pandemi yapmışlar” 
düşüncesine sevk ediyor. Uzun süreli eve kapanmalar, sokağa çıkma yasakları, artan işten çıkarmalar ve çok daha 
fazlası. Artık “yeni normal” yaşamın doğal birer parçası.
Özellikle, 2020 yılının 2. çeyreğinden itibaren dünya pandeminin ekonomik etkileri ile acı bir şekilde yüzleşmeye 
başladı. Pandemide ülkelerin ekonomisi geriledi. Tedarik zincirlerinde yaşanan kopmalar, enerji fiyatlarındaki 
artış, gıda krizi, iklim değişikliği gibi sebeplerle küresel enflasyon rekor kırdı. Avrupa’dan Amerika’ya, Çin’den 
Brezilya’ya kadar enflasyon tırmandı. Enflasyon rakamları Türkiye’de son 19 yılın, ABD’de son 39 yılın, OECD 
ülkelerinde ise son 24 yılın en yüksek seviyesini gördü. G20 ülkelerindeki yıllık enflasyon zirvelerde seyretti. 
Arjantin’de %51, Türkiye’de %36,08, Brezilya’da %10,74 seviyesinde gerçekleşti.
Ekonomideki tüm bu belirsizlikler ve istikrarsızlıklar sonucunda 
yoksulluk ve yoksunluk hayatımızın bir gerçeği oldu. Pandemi ile 
yoksulluğun bin bir yüzüne tanık olduk. Gıda yoksulluğu gündelik 
yaşamın bir parçası oldu. Birbiri ardına açıklanan küresel raporların 
ortaya koyduğu gibi, pandemi zenginlere yaradı. Servetlerine ser-
vet kattılar. Yoksullar ise her geçen gün daha da yoksullaştı. Hatta, 
yoksullara her geçen gün yeni yoksullar eklendi. Zengin ve fakir 
arasındaki uçurum derinleşti. Gelir adaletsizliği ve eşitsizlikler 
eşi benzeri görülmemiş düzeyde gerçekleşti. Pandemi her açıdan 
“eşitsizlik virüsü” etkisi yarattı.

Temel bir hak olan Covid-19 aşısına erişimde bile derin eşitsizlikler 
yaşanmaktadır. Oysaki, aşı eşitsizliği devam ederken pandemiyi 
sona erdirmek mümkün değildir. Tsunami etkisi yaratan “Omicron 
Varyantı” nın temel sebepleri arasında aşı eşitsizliği bulunmaktadır.

EKONOMİK  SOSYAL  MORMALLEŞME
ÖNCEL İĞİMİZ  OLMAL I



www.mondesglobal.comMONDESBUSINESS66    

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, aşı eşitsizliği böyle devam ederse daha fazla mutant varyantın ortaya çıkması 
kaçınılmazdır. Şüphesiz, salgınla hem yerel düzeyde hem küresel düzeyde mücadele edilmelidir. Bunun için, 
aşıya erişemeyen ülkelere bir an önce aşı tedariki sağlanmalıdır.

Özetle, pandemi ekonomik ve sosyal açılardan dünyanın dengesini bozdu. Döviz kurundaki ani değişimler 
insanların sisteme olan güveninin azalmasına neden oldu. Yüksek enflasyon insanların alım gücünü azaltırken, 
maaşlar aynı gün içinde bile erimeye başladı. Birbiri ardına gelen zamlar, “zam yağmuru” etkisi yarattı. Bu durum-
dan şüphesiz herkes etkilendi. Ancak, pandemi öncesinde de kaynaklara ve fırsatlara eşit düzeyde erişemeyen 
kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve mülteciler daha fazla etkilendi. Her geçen gün sosyal ve ekonomik açıdan 
kırılganlıkları arttı. Ekonomik şiddeti derinden hissettiler. Çok boyutlu ayrımcılıklarla ve eşitsizliklerle mücadele 
etmek zorunda kaldılar.

Sonuç olarak, ekonomik normalleşme sürecinin hızlanması için önceliğimiz enflasyonla mücadele olmalıdır. En-
flasyonun etkilerinin en az seviyede hissedilmesi için gerekli önlemler acilen alınmalıdır. Gıda tedarik krizinin 
yeniden yaşanmaması için tarımsal politikalar gözden geçirilmeli, çiftçiye verilen teşvikler arttırılmalı ve mev-
cut tarım arazileri korunmalıdır. Sosyal normalleşme süreci için insanların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda 
“eşit”, “adil” ve “kapsayıcı” politikalar geliştirilmelidir. Fırsat eşitliği ilkesi ekonomiden istihdama, eğitimden 
sağlığa kadar her alanda benimsenmelidir.

Ayşe Kaşıkırık, 1988 İstanbul’da doğdu. 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nden onur 
derecesiyle mezun oldu. 2017’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (SBE) Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi yüksek lisans programını “Cinsiyet Eşitlikçi Perspektifle Belediye Bütçeleri: Fatih Belediyesi” konulu tezi 
ile tamamladı. İstanbul Üniversitesi SBE’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında doktora eğitiminde tez 
aşamasındadır. 
2013-2016 yılları arasında TÜBİTAK’ta araştırmacı olarak görev aldı. 2017-2020 yılları arasında KA.DER’de (Kadın 

Adayları Destekleme Derneği) projeler koordinatörü olarak çalıştı. 10 yılı aşkın mesleki hayatında ulusal ve uluslararası 25’ten fazla 
proje yönetti. Kadın çalışmaları, kent politikaları, sosyal politikalar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerel yönetimler alanındaki akademik 
çalışmalarını ve projelerini bağımsız araştırmacı olarak sürdürmektedir. Bu alanlardaki raporları ve makaleleri çeşitli bilimsel dergil-
erde yayımlanmıştır.
“Daha eşit ve kapsayıcı bir dünya mümkün!” düşüncesinden hareketle, Nisan 2021’de, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan “Küresel 
Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı”nı kurdu. Özgün projeler üreterek, araştırmalar yaparak, yayınlar ve raporlar hazırlamayı hedefliyor. Böyle-
likle, toplumun tüm kırılgan kesimlerinin birbirinden öğrenmesine, güçlenmesine ve dayanışmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ayşe KAŞIKIRIK kimdir?
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RUHUMDAKİ EKONOMİK
DALGALANMALAR
Yaptığım bireysel terapi seanslarında birçok danışanımın mevcut eko-
nomik değişimlerden etkilendiğine bizzat şahit oldum. Fakat herkesin 
etkilenme derecesinin farklılığı kişisel özelliklerimizin ve yaşadığımız 
koşulların belirleyici bir faktör olduğunu düşündürdü. Her ne kadar 
kişisel farklılıklar etkilenme derecesinin yoğunluğunu belirlese de ge-
nel bir stres faktörü var ki o da belirsizlik. 

Yüksek düzeyde belirsizlik hayatın her alanında en belirgin stresörl-
erden biridir. Bu anlamda ekonominin bir gün içinde sürekli değiştiği, 
değişimin hızını takip edemediğimiz günler yaşadık. Bu ani dalgalan-
malar tek başına bile rahatsız edici olabilirken birçok kişide gelecek 
kaygısını da tetikledi. Ya da birçok kişinin keşke geçmişte yatırımımı 
o şekilde yapmasaydım gibi yargılayıcı ve kendini suçlayıcı cüm-
leleriyle oldukça sık karşılaştım. En yoğun stres yaşayan insanlar 
ise aslında haklı olarak zamlara, değişime ayak uyduramayan ya da 
ciddi zararları olan insanlar. Aslında burada ne demek istiyorum, bi-
raz açıklayayım. Gerçekçi nedenlerle hissedilen tüm duygular olduğu 
gibi stres de ge reklidir ve hatta kurtarıcıdır, kişiyi tehlikelerden 
korur. Fakat geçmişte olup bitene çok takılıp zihinde sürekli evrilip 
çevrilen düşünceler veaynı zamanda gelecekle ilgili gerçekçi zemin 
 leri olmayan felaket senaryolarına eşlik eden stres çoğu zaman toksik 
strestir. Geçmiş yaşantıları ve gelecek ihtimalleri sürekli düşünmek 
sinir sistemimize sürekli tehlikede olma mesajını verir ve otomatik 
baş etme yollarından savaş, kaç ve donma tepkileri devreye girer. Yani 
kendimizi ya yerinde duramayan bir halde buluruz ya da kolumuzu 
kaldıracak halimiz olmaz. Dolayısıyla alternatif çözüm yolları bulmaya 
vereceğimiz bir enerjiyi geçmiş ve gelecek düşüncelerine harcamış ol-
uruz.

Bunların dışında ebeveyn tutumlarımız, 
kişilik yapımız, yaşam süresince 
karşımıza çıkanlar ve bunlara da bağlı 
olarak oluşan düşünce sistemlerimiz, 
şemalarımız, kültürel kodlarımız olaylara 
verdiğimiz tepkilere yön verir. Yine daha 
bebeklik dönemlerimizde oluşan temel 
güven duygusu ya da karşısında oluşan 
güvensizlik bakış açımızı değiştirecektir. 
Çoğu danışanıma sorduğumda mevcut 
koşullarda güvende hissetmediklerini 
dile getirmişlerdir.
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PEKİ TEPKİLERİMİZİ VE OLAYLARA BAKIŞ
AÇIMIZI DEĞİŞTİRMEMİZ MÜMKÜN MÜ?

ONUN DIŞINDA STRESLE BAŞ ETME YOLUNDA BİZE YARDIMCI OLACAK BİR SÜRÜ ŞEY VAR

Tabi ki mümkün. Bir insanın yedisinde neyse yetmişinde de o olduğu söylemi bil-
imsel olarak çoktan geride kaldı. Burada belirleyici olan şey ise istek ve iç görü. 
Ancak kişi kendi isterse değişim mümkün olur diyorum ve ekonomik belirsizliğin 
bize getirdiği stresle nasıl baş edeceğimize dair tüyolara geçiyorum.
Öncelikle bizi derinden etkileyen ve belki de işlevselliğimizi bozan duygunun ger-
çekçi temellerde olup olmadığını ayırt etmemiz gerekiyor. Felaket senaryoları ku-
rup gerçekle bağlantımızın ne derece kopup kopmadığını ayırt etmemiz önemli 
bir faktör. Bu noktada eğer sonsuz ihtimallerde boğuluyorsak ya da geçmişteki 
keşkeler bizi esir alıyorsa algımızı bugün olup biten durumlara çekmemiz büyük 
yarar sağlayacaktır.
Geldik bugüne ve gerçekten de olumsuz yaşam olaylarının tam da göbeğindeyiz. 
Çözüm odaklı bakış açısı geliştirmekte fayda var. Seçeneklerim neler? Yoksa 
Karadeniz’de gemilerimiz battı moduna girdiğimizde sağlıklı düşünme ve olayları 
doğru değerlendirme yetimizi de kaybediyoruz.

Onun dışında stresle baş etme yolunda bize yardımcı olarak bir sürü şey var. Nefes egzersizi, anda kalma egzer-
sizleri, spor vb. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki en önemli baş etme yollarından biri de sosyalleşme. İnsanlarla 
iletişim halinde olmak sinir sistemimizde güvendeyim mesajı vermenin en etkili yollarından. Tabi yine toksik 
insanları bunun dışında tutmakta fayda var. Kişisel kaynaklarımızı bulmak, keşfetmek diğer yapılacaklardan. Bu 
kimisi için bir şömine ateşi izlemek, kimisi için bir kahve kokusu, kimisi için yoga vb. Keşfe çıktığınızda kendi 
kişisel kaynağınızı bulabileceğinize inancım büyük. Yine duygularınızı paylaşmak en önemli yollardan. Stresle baş 
etme yolları birçok kaynaktan bulabileceğiniz şeyler olduğundan bu kısmı kısa geçmek istiyorum. Bu yollar işe 
yaramazsa uzman yardımı almak iyi bir fikir. Çünkü her şeyi kendi başımıza halledeceğimiz inancı da inanın birçok 
kişinin başına dert. Geçmiş yaşantımızın, bugün olaylara getirdiğimiz yorumlara ve verdiğimiz tepkilere olan etki-
sini kendi başımıza çözümlememiz her zaman mümkün olmayabilir. 
Özetleyecek olursak anahtar sorular şunlar: “Başıma gelenler kontrol edebileceğim şeyler mi? Eğer kontrolümde 
değilse etkileyebileceğim şeyler mi? Eğer kontrol edemez ya da etkileyemezsem başa çıkmayı öğrenebileceğim 
şeyler mi?
Hepimize zorlu süreçleri minimum hasarla atlatmayı diliyorum. Sağlıkla kalın.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini burslu olarak onur derecesiyle tamamlamıştır. 2008-
2015 yıllarında rehabilitasyon merkezlerinde bireysel terapi ve aile danışmanlığı yapmıştır. 13 senedir psikoterapi ile 
yakından ilgilenmektedir. 2008’den beri anlaşmalı danışmanlık merkezlerinde psikoterapist olarak çalışmaktadır. 1 
Mart 2020’de kurucusu olduğu Ser Psikoloji Danışmanlık Merkezi’ni açmış olup psikoterapi çalışmalarını online ve 
yüz yüze olarak sürdürmektedir. Alanda birçok seminer, kongre ve eğitimlere katılmıştır. Psikoterapi Enstitüsü’nde 
3 yıl boyunca süren 360 saatlik Bütüncül Psikoterapi Eğitimini bitirmiştir. Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi eğitimini 

tamamlayıp travma, fobi, anksiyete bozuklukları vb. durumlarda çalışma etkinliğini arttırmıştır. Şema Terapi, Deneyimsel Oyun Tera-
pisi, Gotmann Çift Terapisi, Duygu Odaklı Çift Terapisi aldığı diğer eğitimler arasındadır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını 
tamamlamış ve Uzman Klinik Psikolog unvanını almıştır. 

Selin Kara PAMUK kimdir?
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Yeni bir yılın yeni aylarından herkese merhaba… Tam da Global-
de ve ülkemizde konuşulan konularda en üstte gelen Ekonomik 
Değişimler ve yeni modeller, enflasyon, asgari ücret artışı, emekli 
maaşları memur maaşları ve kıdem tazminat tavanı vb. birçok ko-
nuda İnsan Kaynakları olarak bizleri yeni yılda da süreçler bekleme-
ktedir.
Genelde yılsonlarına doğru çalışmalarımızı önce bütçeler, sonra 
norm kadrolar bir yandan performans görüşmeleri diğer yandan 
maaş zam çalışmaları vb. konularla yoğu geçerken bu sene maliy-
etler, artışlar, işten çıkışlar, belirsizlikler, mutsuzluklar ve herkesin 
kendi ekonomisini düşündüğü bir dönem olmaya doğru evrildi. 

Her konunun iş hayatına yansımaları mutlaka olmuştur olacaktır 
fakat bu sene en fazla yansımayı yaşayacağımız yıl olduğu son 
aylardan belli olmuştu. 
Bir yandan enflasyondaki artış, asgari ücrete gelen zam, yakıta gel-
en zamlar, işverenlerin maliyeti vb. birçok konu zor geçecek sürecin 
ilk habercileriydi. Yıllar içinde söylense inanmayacağım şey yakıt 
nedeniyle ( yakıt istasyonlarını boş görmek dahil) trafiğin azalacağıydı 
herhalde. Ekonomik her değişim direk bireyleri yani çalışanları 
ve işvereni etkiler. Hem Ekonomik olarak etkiler dalgalar halinde 
psikolojik olarak etkiler, sosyolojik olarak her dalda etkiler açıkçası. 
Bu sebeple ekonomi ülkemizde de yakın takip edilen bir bilimdir.

EKONOMİNİN İNSAN KAYNAKLARINA ETKİSİ
Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Ekonomi, 
Fizyoloji ve Biyoloji tüm bu ve diğer 
bilimler anlaşılması en zor varlık olan 
İnsanı anlamak için bir etki bir çaba bir 
disiplindir. Bunları okuyarak, bunlarla 
ilgili yayınları takip ederek, belki ikinci 
üniversite belki yüksek lisans bunlarla 
da bu bilimleri daha iyi özümseyerek 
insanı anlamak için atacağımız her 
adım kendimize yaptığımız en büyük 
yatırım olacaktır.

Tabi bu arada Krizler Ekonomisi, 
Ekonomi Tarihi ve Dünya’daki eko-
nomik düzenleri öğrenmek bizleri 
de akıl çevremizi de geliştirecektir. 
Yoksa sadece yapılan zamlar, artışları 
konuşmak ya da buna bağlı mem-
nuniyetsizlikleri dile getirmek tek 
başına yorum yapmak olacaktır. 
İnsan Kaynakları olarak ta hem 
işverenlerimiz hem de çalışanlarımız 
ve beklentileri her yönden anlamak 
ve çözüm üretmek ve yaptığımız işten 
de tatmin olmak istiyorsak bu yıl belki 
ekonomi bilgilerimizi, sonrasında da 
yukarda değindiğimiz diğer disiplin-
lerde kendimizi geliştirmek ve anla-
makta 2022 yılı için bizim kendimize 
en büyük hediyemiz, yatırımımız olur. 

İktisat bölümü mezunu biri olarak okudu 
ğumuz modeller, senaryolar bunların yansımaları tamamen başka 
olduğu zamanlar geçmekteyiz. 
Bu sebeple İnsan Kaynaklarında olan meslektaşlarıma ya da bu 
görevi yöneten yönetici ve çalışanlarımıza bu dönemleri geçirirken 
tavsiye edebileceğim konular; Konu alanınız İnsan olduğu için onu 
anlamaya, anlamlandırmaya yaracak diğer tüm bilim dallarının da 
incelenmesi bu konularda fikir sahibi olunması oldukça yararlıdır.

İş hayatına 2006 yılında başlamıştır. Kurumsal tarafta 15 yıldır farklı yapı ve büyüklükteki şirketlerde İnsan 
Kaynaklarının tüm fonksiyonları alanında çalışmış, gelişen süreçlerde İdari İşler ve İş Sağlığı Güvenliği ekiplerinin 
yönetimi de kendisine verilmiştir. 2019 Yılından itibaren kurumsal hayattan ayrılarak masanın diğer tarafında İnsan 
Kaynakları Danışmanı olarak çalışmaktadır. 
İnsan Kaynakları alanında yayımlanmış bir kitabı olan Özkan Başak çeşitli Üniversitelerde Yüksek Lisans ve Lisans
Derslerinde, Kariyer Günlerinde İnsan Kaynakları hakkında eğitim ve konferanslara konuşmacı olarak katılmakta olup 

ICF onaylı Profesyonel Koçluk sertifikasına, PSI onaylı Değerlendirici sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda İnsan Kaynakları alanında 
eğitimler vermektedir. Uzmanlık Alanları ; İnsan Kaynakları Sistemleri Kurma ve Geliştirme, Performans ve Eğitim Süreçleri, İK Bütçe 
Yönetimi, Risk Yönetimi, İK Uygulamaların Dijital Dönüşümü, Yetkinlik Süreçleri, Özlük ve Bordrolama İşlemleri, SGK ve Mevzuatlar, 
İnsan Kaynakları Denetimleri 

Özkan BAŞAK kimdir?
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Metaverse dünyası bize farklı dünyaların kapılarını açmayı vaad edi-
yor.
O dijital dünyalarda, dünyada gerçekleştiremediklerimizi 
yapmamızı orada yeni değer yargıları yaratmamızı, kendi cenneti-
mizi yaratmamızı vaad ediyor.
Acaba kendi cennetimizi yaratırken, kendi cehennemimize mi 
koşuyoruz.

Metaverse dünyası bize farklı dünyaların kapılarını açmayı vaad edi-
yor.
O dijital dünyalarda, dünyada gerçekleştiremediklerimizi 
yapmamızı orada yeni değer yargıları yaratmamızı, kendi cenneti-
mizi yaratmamızı vaad ediyor.
Acaba kendi cennetimizi yaratırken, kendi cehennemimize mi 
koşuyoruz.
İnsanın mevcut değer yargıları ve mevcut kültürü ile metaverse 
dünyasını tanımladığında, dünya’da sürekli bir şeye sahip olmaya 
çalışıyor ise, Metaverse’de de yeni şeyleri almaya çalışıyor.
Buralar otluktu, dedeler burayı almamışlar masalı ile bugünün 
değer yargıları ile de sahiplenmeyi birleştirerek, oradan dijital varlık 
alımları yapıyorlar.

Bilgi muma benzer, mumun ateşi başka bir mumu ateşlediğinde, ikisi de 
yanar. Bir bilgi paylaşıldığı zaman, diğer kişide ortadan kalkmaz artık iki 
kişi bu bilgiyi biliyordur. Dolayısıyla bilgi kopyalanabilir.

Dijital bilgi hem kopyalanabilir hem de taşınabilir. Bu durumda dijital 
varlık konusu zannettiğimiz gibi madde Dünyası gibi çalışmıyor. Benim bir 
arabam varsa, o sadece benim arabam oluyor. Senin ile paylaştığımda iki 
araba olmuyor. Ancak benim bir bilgim varsa, onun senin ile paylaştığımda 
iki bilgi oluyor.

Bilginin bu kopyalanma hali, dijital varlıkların el değiştirmesine imkan 
sağlamıyordu. Bunun çözümü blok zincir teknolojileri sayesinde, gerçek 
hayata uygulanabilir hale dönüştü. Artık bir sanat eserinin dijital kopyası 
değil, dijital olarak NFT sahiplenmesini konuşuyoruz.

METAVERSE
Ancak bu sahiplik değer yargısından gelen bir 
konu olduğu için, ayrıca değerlendirilmesi ge-
rekiyor.

Teknolojiyi salt teknoloji olarak 
değerlendirdiğimizde yanılıyoruz. Onun felse-
fesi ile değerlendirdiğimizde, o dünyadaki 
değişimi görebiliyoruz.

Metaverse uzayı da esasında 1992 yılında 
ortaya atılıyor. Avatarlar ile yaşanan bir 
sanal dünyadan, şimdi gerçek kişilerin bile 
olmayacağı, yapay zekaların milyarlarca se-
naryoyu ve kişiliği yönetebildiği bir dünyadan 
bahsediyoruz.

Bir anlamda kutsal kitaplarındaki yazan Cen-
net gibi. Her türlü ihtiyacını tespit edip, sana 
özel onları söyleyen yapay zekalar ve o zevk 
ve keyif dünyasında gezinti. Egoizmin tavan 
yaptığı ve rağbet gördüğü bir Dünya.

Yapay zeka ile gerçek insan bir platformda 
bir arada. En azında sanal bir dünyada, an-
cak onlar daha fazla şey öğrendiğinde, gerçek 
dünyada da onların karşısına geçebilecek po-
tansiyele gelebilecek.

Verinin bu şekilde çoklanabilmesi, artık 
olayları ve gerçeklikleri birbirinden ayrılamaz 
noktaya gelecek. Halüsinasyonlar görerek 
yaşanan sanal gerçeklik, gerçekliklerin önüne 
geçerek, sanal mutluluklar haline dönüşecek.

İnsanlar bu sanal gerçeklikler içerisinden 
çıkmak istemeyecekler. Kendi gerçeklikleri-
ni unutarak, beyinlerini uyuşturacaklar. 
Televizyonun, internetin, oyun dünyasının 
yarattığı gerçeklerden kaçış hikayelerini artık 
Metaverse’de görebileceğiz.

Esasında Dünya bunlara çok uzak değil, daha 
öncesinde yaratılan oyun endüstrisi bu konu-
da ilk denemelerini yaptılar.

Sanat akışları, partiler metaverse 
uzayına taşınarak, Paris Hilton ile partiye 
katılıyorsunuz. Ancak Paris Hilton olduğuna 
dair bir gerçeklik olmayabilir.

Artık merkezi bir yapıya bağlı olmadan, ade-
mi merkeziyetçi yapıları kurmak çok daha 
kolay. Onlar üzerinde herhangi bir denetim 
yapmak mümkün değil. Olması da gerekmi-
yor olabilir. Bu etik ve ahlak kavramlarını da 
farklılaştırıyor.
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Fiziki Dünya’da nasıl yasalarımız, toplumsal kontratlarımız varsa, Metaverse aleminde de dijital 
kontraktlarımız olacak.
Sahiplenme duygusu nedeniyle, onları satın almaya çalışan bir topluluklar, onların kopyalandıklarını 
bilseler sahiplenme duygusunu bu kadar dert ederler miydi?
Sahiplenme duygusu, hırsızlık gibi bir olguyu ortaya çıkartıyor. Sahiplik bu kadar bir tabu olmasaydı, 
hırsızlıkta olmaz mıydı?
Kopyalanabilir dijital varlıklara, insan bu kadar fazla anlam ithaf eder miydi?
Dijital para ve kripto evreni sahipliği yine ön plana çıkartıyor ve onları fiziki hayatta kullanabilir hale 
dönüştürerek, insanların fiziki dünyadaki hırslarını dijital dünyaya taşıyor.
Acaba bu hırsları, yapay zekaya öğretsek, en zenginimiz yapay zeka olabilir mi? Bugün en zenginimiz 
Jeff Bezos, Marc Zukerberg, Dünyanın en büyük yapay zeka robotlarını yönetiyor. Sürekli akan veriler 
ve işledikleri algoritmalar ile tüm ticareti ve dijital dünyayı kendi hakimiyetinde tutuyorlar. GAFAM 
dijital diktatörlükleri oluşturdu. Bunu bir de Metaverse eksenine de taşımak onlar için karlı bir ticaret 
olsa gerek.

ICO’lar ile birçok para toparlayan projeler, şimdi nerede. Hepsi bir fırsatçılık ve sahiplenme nedeniyle 
oluşmuş hırsızlık hikayeleri değil mi?

Metaverse’in içerisinde karakterleri değiştirerek, deneyimler farklılaşıyor. Deneyimler farklılaşınca, 
farklı şeyleri öğrenme ve deneyimleme şansı artıyor.

Sanallık ile gerçeklik birbirinden ayrılmaz ise de, artık bambaşka bir insanlıktan bahsetmek mümkün. 
Kendi kendini kandırabilen en büyük makine yaratılmış olacak.
Tapularımızı, araba ruhsatlarımızı, dijital varlık olarak mı almaya çalışacağız.
İnsanları kendi verileri ile manüple edilmesi ve yapay zeka ile bunun çoklanması, sanal botlar ile 
konuşmamız ne kadar etik ve ahlaki olacak.
Etik ve ahlaki değerler tekrardan tanımlanacak.
Araçlar icat edip, fiziki olarak ulaşımı çözmüş olsak ta, artık yüzlerce evden de zaman ve mekan 
bağımsız bulunabileceğiz.
Mülkün sahibi Allah’tır. Mülk sahibi olma ve yüzlerce yerde olma isteği acaba ona şirk’in bir ifadesi mi?
Metaverse dünyasının kendisine ait iyilikleri kadar kötülükleri de olacak. Sosyoloji ve psikoloji nasıl 
yönetilecek, yönlendirilecek.
Sosyal bilimler tekrardan tanımlanmak durumunda kalınacak.
Kutsal bir dünyaya yolculuk mu yapacağız? Bunun ile mutlulukları nasıl tanımlayacağız.
Gerçek ve sanal duyguları nasıl karıştıracağız. Hangisinin gerçek olduğunu nasıl ayıracağız.
Sanal kimliklerimiz ile gerçek kimliklerimiz karışacak mı? Beyin kimyasallarımız bu durumdan etkilen-
meyecek mi?
Sanal gerçeklik uzayı daha büyük olup, daha büyük tüketici burada olursa, acaba o dünyada olmayan-
lar yaşayamayacaklar mı? Dijital uçurum, metaverse için de geçerli mi?
Halüsinasyon görmeni sağlayan ilaçlar için onay mekanizmaları var. Acaba Metaverse için onay olacak 
mı? Doktor tavsiyesiyle mi kullanılacak. Bunun için regülasyonlar getirilebilecek mi?
Algoritmalar, kuantum bilgisayarların gücü ile kimin eline geçeceği belli olmayacak. O zaman bizim 
anahtarımız başkasının elinde mi olacak.
Merkez Bankaların bastıkları paralar ve yönettikleri ekonomiler, orada dijital ve kripto paralar olduğu 
zaman, ne yapacağız?
Değer yargılarımızın değiştiğinde, 100 yıl sonraki torunlarımızı gördüğümüzde onları tanıyamayacak 
mıyız?



MONDESBUSINESS 73    www.mondesglobal.com

AĞIR SANAYİDE
BİR KADIN GİRİŞİMCİ
Aynur AYHAN Kimdir?

Ayhan Metal, sektöründe lider bir firma. Bu başarısının sırrı nedir?  İşletmenizin başarısının en 
temel faktörü ne olabilir?

Sektörün geleceği için ne düşünüyorsunuz?

1967 İstanbul doğumluyum, Makine Mühendisliği 
tahsilini tamamlayarak, içinde bulunduğumuz 
şartlar  ve aile kültürümüzün verdiği sorumluluk 
ile, ülkesinin teknolojik gelişimine katkı sağlamaya 
çalışan bir birey olarak aile işletmemizin ticari faa-
liyetlerini üstlendim. 
Bu yolda en büyük destekçim; meslektaşım, 
Makine Mühendisliği eğitimi alan kız kardeşim 
olmuştur. Yenilikçi bakış açımız ve terminoloji 
birliğimiz ile birlikte işlerimizin gelişiminde önemli 
yol katedilmiştir.

Ayhan Metal ve Aniva Ev Ürünleri’nde iki kız kardeş ortağız. 
Yönetimde her zaman çok yönlü değerlendirmeyi tercih ettik. Bizde, ortak akıl ile hedefe varmak esastır. Hedefe 
varan yolculuğumuzda öğrenme adımları önemli tecrübeler ile atılır, yaşanmışlık bu yüzden ayrı değerlidir. 
Okuduğum biyografilerin her birinden ayrı ayrı etkilendim, farklı bakış açılarının tecrübelerini içselleştirmeye 
çalışarak bunları iş hayatımızda rehber edindim.
Ayhan Metal Pres Döküm ve Alüminyum Basınçlı Döküm yan sanayi olarak başta otomotiv, beyaz eşya, aydınlatma 
olmak üzere birçok sektöre sipariş üzerine üretim yapıyoruz.
Tarihin en eski işi olan döküm işinde iki kız kardeş olarak var olabilmek, yaşadığımız coğrafyada başlı başına bir 
başarı olarak değerlendirilebilir mi bilmem ama, kadınsal bakış açımızın fark yarattığını söyleyebilirim. İşe bakış 
açımız, etik değerlere ve çevreye verdiğimiz önem ve en önemlisi aileden gelen ticari ahlak yaklaşımı, sektörde 
farklılaşmamızı sağladı.

Ülkeler için stratejik öneme sahip, savunma ve ulaşım sanayilerine girdi sağlayan olmazsa olmaz sektörlerden 
biri döküm sektörüdür. Söz konusu sektörlerin döküm ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla metal 
döküm sektörünün ilerlemesi, her dönemde ülke güvenliği ve gelişimine yönelik yatırımlarda stratejik öneme 
sahip olmuştur.
Türk döküm sektörü, ağırlıklı olarak Avrupa’nın yan sanayisi olarak çalışmaktadır. Türkiye’de Avrupa’nın sayılı 
dökümhaneleri içinde bulunan işletmelerin olması, sektörün ülkemizdeki önemini göstermektedir.
Avrupa’nın en ucuz iş gücüyle üretim yapmak değil, katma değerli ürün yapmak esas stratejimiz olmalıdır. Bu da 
eğitimli iş gücüyle olur. Ana sanayi, yan sanayi üzerinden kar etmektense kendi ArGe merkezlerinde geliştirdikleri 
ürünlerle globalde rol almayı  hedeflemelidir. 
Döküm sektörü her zaman var olacaktır, ancak sadece gelişen teknolojilerle dönüşüm yaşayanlar var olacaktır. 
Yani hayatta kalanlar sadece büyük işletmeler değil, değişime ayak uydurup adapte olanlar olacaktır. O nedenle 
mevcut işletmelerimizi sürekli verimlilik odaklı, enerji tasarruflu ve yeşil dönüşüme uygun yenilemeler ile yöneti-
yoruz. 
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Ayhan Metal haricinde girişimleriniz var mı?

Kaç kişilik istihdam sağlıyorsunuz? Kadın çalışan sayınız yüzde kaçtır?

Sizin aynı zamanda sosyal girişimcilik rolünüz var. Bundan bahsedebilir misiniz?

Sizin aynı zamanda sosyal girişimcilik 
rolünüz var. Bundan bahsedebilir misiniz?

İhracat yapıyorsunuz. Son dönemde 
sektörünüzün ihracattaki hacmi ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz?

Tabi bütün bu çalışmalar yetkin eğitimli iş gücü ihtiyacını da beraberinde getiriyor. 
Maalesef, bugün geldiğimiz noktada gerek eğitim sistemimiz, gerekse gençlerin zihinsel yapısındaki farklılaşma 
sorunlarını sanayicinin tek başına çözmesi mümkün değildir. Sorun varsa çoklu çözümleri de vardır ama esas olan 
devlet politikasıdır.
Sanayici yatırım yapar, üretir, istihdam yaratır, vergi verir. Ancak bugün finansmana erişim çok maliyetlidir ve 
yaşananlardan sonra herkes planlarını tekrar gözden geçirmektedir.

Ayhan Metal Pres Döküm yanı sıra Aniva Ev Ürün-
leri olarak kendi inovatif tasarımlarımız olan kömürlü 
barbekülerimiz var. Cunda’da “Aniva Cunda” olarak  
Cafe Restaurant ve “NivabyAniva” olarak da bir Shop 
işletiyoruz.

İşletmemizde 97 kişilik istihdam sağlamakla birlikte, yönetim ve mavi yakada toplamda %30 kadın çalışanımız 
var. Döküm işi 7/24 faaliyet isteyen bir iş, o nedenle ekip arkadaşlarımızın çoğunluğu erkeklerden oluşuyor. Tabi 
ki açık pozisyonlarda her zaman kadınlar öncelikli.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı – Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul Sanayi Odası – Meclis üyeliğinin yanı sıra mesleki 
eğitim ve sanayide aktif kadın sayısının artması yönünde farklı kurum ve projelerde görev alıyorum.
Gençlerin, özellikle kadınların kendi iş alanlarında, meslek gruplarına yakın kurumlarda ve Sivil Toplum Örgüt-
lerinde görev alarak, açtığımız bu yolda ilerlemelerinin gerekliliğini önemli buluyor ve sosyal sorumluluk olarak 
görüyorum.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı – Yönetim Kurulu 
üyeliği, İstanbul Sanayi Odası – Meclis üyeliğinin 
yanı sıra mesleki eğitim ve sanayide aktif kadın 
sayısının artması yönünde farklı kurum ve projel-
erde görev alıyorum.

Gençlerin, özellikle kadınların kendi iş alanlarında, 
meslek gruplarına yakın kurumlarda ve Sivil Toplum 
Örgütlerinde görev alarak, açtığımız bu yolda il-
erlemelerinin gerekliliğini önemli buluyor ve sosyal 
sorumluluk olarak görüyorum.

Sektörümüz ağırlıklı yan sanayi olduğundan 
sanayileşmiş ülkeler hedef pazarlarımızdır. 
Döküm sektörümüz Dünyada 9, Avrupa’da 2. Sırada 
olup üretiminin; hacim bakımından yaklaşık %60’ını, 
kıymet bakımından yaklaşık %70’ini ihraç ediyor 
olması, cari açığa ve ülkemiz ekonomisine yaptığı 
olumlu katkıyı gözler önüne sermektedir.
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Son olarak ne söylemek istersiniz? Okuyucularımıza 
vereceğiniz mesaj ne olur?
Sürdürülebilir kalkınmada, kadının rolünü düşünmeden önce kadının 
sosyal varlığının kabul edilmesi gereklidir. Bu da güç ile olur. Kadının 
ekonomik gücünün artması, artırılması gerekir. Kadın, iktisadi süreçlerin 
içinde karar verici, yol belirleyici olarak yer almalıdır. Bu durum kadının 
gücünü arttırır ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına büyük destek 
sağlar. Ayrıca bu kadınlarımızın yetiştirdiği bireyler de kalkınmanın 
neferleri olacaktır. 

Türkiye’de kadınlara özgü sosyal sorumluluk projeleri 
hakkında pek çok proje yapılıyor. Bu konudaki görüşlerinizi 
bizlerle paylaşabilir misiniz?
Doğduğunuz coğrafya kaderinizdir.
Bulunduğumuz coğrafyada kadın kendi gücünü fark ederse birçok konu 
mevcut halinden daha iyi olacak ve ilerleme kaydedilecektir. Kadın önce 
okuyacak, kendini geliştirecek ve çocuğunu yetiştirecektir.
İş hayatına başladığım ilk dönemlerde “Kadın bu işi yapabilir mi, 
yapamaz mı?“ endişesini hissettiğimiz doğrudur.
Yaş ilerledikçe ve tecrübe arttıkça karşınızdaki kişiye güven 
duyulabiliyor ancak şüphe hep kalıyor. Bu şüpheyi kaldırabilmek için 
çok çalışıp fark yarattım.
Dünyanın her yerinde cinsiyetleşmiş meslekler var ancak ülkemizde bu 
daha hissedilebilir halde. Son 10 yılda gelişmeler olumlu olup (kadınlara 
yönelik projeler, çalışan sayısı vb.) pozitif yaklaşımlar görülmektedir.
Ülkemizde kadını güçlendirmeye yönelik hem iş dünyasının, hem 
sosyal statünün geliştirilmesi açısından çalışmalar yapılıyor. Bu 
çalışmaların sürdürülebilir olması değişimi getirecektir. Kadının kavray-
an, kapsayan, koruyan dişilik yapısının özünün, gelişen teknolojinin yok 
ettiği dünyayı kurtaracak olan tek olgu olduğunu düşünüyorum.
Kadının, ev ekonomisindeki engin becerisi ile her türlü kriz ortamlarının 
yönetimine katkısı açıktır. Dolayısı ile faaliyet, en küçük sosyal birim 
olan aile ekonomisi ile başlar. 
 Eğitim politikası, sadece kadınların kalkınmaya katkısını artırma 
odaklı değil, topyekün eğitim kalitesinin artırılması odaklı olmalıdır. 
Dünya vatandaşı olma vizyonu esas olmalı; sadece ülke için değil, tüm 
dünyada faaliyet yapabilecek donanımda bireyler yetiştirmek eğitim 
politikasının özü olmalıdır.
 Yerleşilmiş coğrafya özelinde tüm kadınlarımız ortak akıl ve 
sorun çözme kabiliyetlerini öne çıkararak kooperatifleşme, sivil toplum 
örgütleri gibi bütünleşik kurumlar vasıtası ile iktisadi faaliyetin içinde 
olmalıdır.
 Ülke kültürünü oluşturan tüm unsurların (gelenek, görenek, 
adetler) gelecek nesillere taşınmasının yegane yolu, kadınlarımızın 
yetiştirdiği bireylere olan aktarımıdır. Bunun mutlaka korunması 
gerektiğini düşünüyorum.
 Türkiye’de kadına yönelik çok sayıda projeler yapan Sivil 
Toplum Kuruluşları olmakla birlikte bu projelerin birbirini takip etmesi 
ve tamamlayıcı olması önemlidir.



Yıldır İşimizi
Aşkla Yapıyoruz
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Yıldır İşimizi
Aşkla Yapıyoruz

5. Uluslararası Kadın Yönetmenler
Festivali Başarı Ödüllerinin Sahipleri ve
Jüri Üyeleri Belli Oldu
5. Uluslararası Kadın Yönet-
menler Festivali Başarı Ödül-
lerinin Sahipleri ve Jüri Üyeleri 
Belli OlduSİNEMA5. Uluslararası 
Kadın Yönetmenler Festivali 
Başarı Ödüllerinin Sahipleri ve 
Jüri Üyeleri Belli OlduSanat Okur0 
İlk Yorumu Siz Yazın
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla Yönetmen Gül-
ten Taranç’ın direktörlüğünde 
Kadın Yönetmenler Derneği’nin 
düzenlediği 5.Uluslararası Kadın 
Yönetmenler Festivali başarı 
ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Bu yıl Sevin Okyay Sinema Yazarlığı Başarı Ödülü Melis Behlil’e, Akademi Başarı Ödülü ise Yaşar Üniversitesi 
iletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Dabak’a veril-
ecek. Bu yıl yönetmen başarı ödülünün sahibi ise İran’ın ünlü yönetmenlerinden Nergis Abyar. 27 Şubat’ta Adnan 
Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek ödül töreninde ödüller sahiplerine takdim edilecek.

5 Uluslararası ve iki ulusal yarışmanın düzenleneceği festivalde bu yıl SİYAD Jürisi ilk kez ulusal kategoriler için 
ayrı bir değerlendirme yapacak.
Uluslararası Altın Makara Kategorisi Jüri Üyeleri; yönetmen Leyla Yılmaz, Emine U. Berger, Doç. Dr. Ragıp Taranç, 
Kamera Göz Ulusal ve Uluslararası Belgesel Kategorisi Jüri Üyeleri; Prof. Eylem Atakav, Doç. Dr. Gülçin B. Özdemir 
ve yönetmen Neşe U. Nohutçu, Kısa Candır Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Kategorisi Jüri Üyeleri Yönetmen Bur-
çak Ü. Açık, Oyuncu Ezgi Çelik, Yönetmen Öykü Orhan, Uluslararası Animasyon ve Deneysel Kategori Jüri Üyeleri, 
Dr.Öğr. Üyesi Melis Bilgin, Yönetmen Zeynep Akçay, Yönetmen Berna Gençalp’ten oluşurken SİYAD jürisinde ise 
Şenay Aydemir, Janet Barış ve Senem Erdine yer alıyor.

28 ülkeden 98 film gösterimiyle 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali 27 Şubat- 8 Mart tarihleri arasında 
İzmir’de ve çevrimiçi olarak tüm Türkiye’de gerçekleşecek. 46 Filmin uluslararası, 62 filmin ise Türkiye prömi-
yerine ev sahipliğini yapacak olan festivalin yarışma filmleri 28 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında İnstitut fran-
çais de Turquie’de izleyici ile buluşacak. Yönetmenlerin çevrimiçi ve fiziki olarak soru cevap etkinliğine katılacağı 
festivalin seçkisinde yer alan pek çok film kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adresinden izlenebilecek. 6-7-8 
Mart tarihlerinde Tire’de Tire Belediyesi’nin ev sahipliğinde ulusal yarışma filmlerinin gösterimi ve kapanış töreni 
gerçekleştirilecek.

Festival Ana Jürisi ve SİYAD Jürisi Belli Oldu!

Altın Makara Sahiplerini Tire’de Bulacak!

S A N A T  G Ü N D E M İ
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Varoluşu Yeniden Kurmak / Özlem Tekdemir
Her zamankinden daha soğuk gibi gelen bir Ankara gününde 
Kırlangıç sokağın dik yokuşunu çıkarken Mehtab’ın yeni 
işlerini görmek için heyecanlıydım. Galerinin kapısından 
girdiğimde sıcak bir yere ulaşmış olmanın verdiği hisle mi 
bilmem parelel bir evrene adım atmış gibi hissettim kendi-
mi. İşlere göre kurgulanmış, işlerin renksizliğine öykünmüş 
bembeyaz bir mekana dönüşmüştü galeri. Bir heykel 
atölyesi ve belki bir kostüm odası gibi düşündüm burayı. 
İnsan formunu bir kılıf gibi sıyırıp askıya bırakmıştı sanatçı 
ve beden parçalarından aldığı kalıplardan oluşturulmuş 
kabuklar, amorf formlar oluşturacak şekilde bir araya 
getirilmiş heykellere dönüşmüştü.

Önceki sergilerinden bildiğim Şahmeran mitini takip 
ediyordu Mehtap. Kabuğunu bırakmış, yenilenmiş, 
yeniden doğma aşamasında bir şahmeranın gi-
zli mabedi gibi tasarlanmıştı sergi mekanı da. 
İnsan kendi formuyla böylesi bir karşılaşmayı nasıl 
da şok edici buluyor diye geçirdim aklımdan. Be-
den parçalarının, bedeninin giysilerin altında ka-
lan kuytularının kalıplarını alarak oluşturduğu yeni 
formlarda, önceki işlerinden bildiğim çiçekli dokular, 
çarpıcı kırmızılar yoktu. Sanki sanatçı zamanı geriye 
doğru bükmüş, işlerinin üretim sürecinde, çiçeklerin 
ve reklerin olmadığı çağlara geri dönmüştü. Form-
lardaki renksizlik, bilinçli bir hamlık, bitmemişlik 
duygusu uyandırıyordu. Bunlara karşın bir broşa 
dönüşmüş altın bir dudak, tek başına mekanın 
köşesinde alabildiğine çarpıcı ışıldıyordu.

Oluşturduğu bu lirik evrende, kendini tekrar tekrar 
yaratan sanatçının kırılgan varoluş öyküsünü 
izlemek, bu deneyimin en azından bir kısmının 
kanıtlarını görebilmek, başka başka varoluş biçim-
lerine tanık olmak ve kendi içinde bunları sorgula-
mak keyifliydi.
İnsan kendi resmini yapan sonra da o resme ben-
zer hale gelen bir yaratıktır der Iris Murdoch. 
Mehtap Baydu’nın Henüz Orman Çıplaktı sergisini 
gezerken bir sanatçı ve hayatına kattıklarını an-
latmaya çalışan biri olarak bu cümle geçip durdu 
aklımdan. Kendimizden sıyrılıp yeniden doğma 
aşamalarımız, varoluşumuzu soyup, kırıp parçalayıp 
yeniden yeniden doğuşumuz, insan olarak hep bir 
başlangıçla hemhal. Orman çıplakken başlayan 
bu süreç son nefesimizi verdikten sonra, yaşam 
döngüsünün bir parçası olarak da devam ediyor. Bizi 
yeniden ve yeniden doğuruyor.
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İstanbul Film Festivali Genç Jüri Adaylarını Bekliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali bölümlerinden “Genç Ustalar”, bu 
yıl yarışmalı bir bölüme dönüşüyor. İstanbul’da ikâmet eden 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşturulacak 
beş kişilik jüri, Genç Ustalar bölümündeki filmleri değerlendirecek. Nespresso Genç Jürisi için başvurular 15 Şubat 
– 1 Mart arasında yapılabilecek.

İstanbul Film Festivali‘nin geleneksel bölümlerinden, genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci filmlerin yer 
aldığı Genç Ustalar bölümü, bu yıl uzun yıllardır sanatı ve sinema yeteneklerini destekleyen Nespresso’nun 
katkılarıyla yarışmalı bir bölüme dönüşüyor. Bu yıl ilk defa Genç Ustalar bölümündeki filmler, Nespresso’nun genç 
sinema profesyonellerini desteklemek amacıyla bir araya getireceği Nespresso Genç Jürisi tarafından ödüllen-
dirilecek.

Festivalin İstanbul’da ikâmet eden 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşturacağı beş kişilik Nespresso 
Genç Jürisi, Genç Ustalar bölümündeki filmleri değerlendirecek ve bir filmin yönetmenine yine Nespresso’nun 
katkılarıyla Genç Usta Ödülü’nü verecek. Nespresso’nun 3.000 Avro parasal ödülle desteklediği Genç Usta Ödülü, 
festivalin 19 Nisan akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreninde, kazanan yönetmene verilecek.

Nespresso Genç Jürisi, festivalin resmi jürilerinden biri olacak, jüri üyelerine festival tarafından tam akreditasyon 
verilecek; geleceğin sinema profesyonelleri olarak festivalin tüm etkinliklerine katılacak, festivalin konuklarının 
yanı sıra diğer jüri üyeleri ve sinema profesyonelleriyle tanışarak festivali deneyimleme fırsatına sahip olacaklar.

İstanbul Film Festivali’nin ilk Nespresso Genç Jürisi‘nin beş üyesi, festivale yollayacakları film ve festival 
tutkularıyla neden jüri üyesi olmak istediklerini belirttikleri yarım sayfalık bir yazının değerlendirilmesiyle seçil-
ecekler. Nespresso Genç Jürisi başvuru yazıları 15 Şubat – 1 Mart arasında festivale yollanabilecek. Seçim ve 
başvuru sürecine dair bilgi festivalin resmi sitesi film.iksv.org‘da.
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GÜNCELSERGİ Cenkhan Aksoy’un ‘Anekdota’
Sergisi Gru Art Gallery’de

Gru Art Galery, 19 Şubat – 3 Nisan 2022 tarihleri arasında Cenkhan Aksoy’un Anektoda isimli sergisini ağırlıyor. 
Anekdota, Cenkhan Aksoy’un tuval ve kâğıt üzeri boyamalarından oluşan, özellikle son iki yıla yayılan yoğun bir 
odaklanma ve üretim sürecinin yansıması. Aksoy’un 2017’ye dayanan resimlerinin bir nevi “onarılmış” hallerini 
ve oradan türeyen yeni işlerini de içeren sergide büyük ve orta boy tuvaller, daha küçük ve çeşitli ölçeklerde 
kâğıt üzerine boyamalar ve defter sayfalarından bir seçki yer alıyor. Aksoy’un cömertçe kullandığı malzemeler 
ve teknikler de üretiminde çeşitlilik ve çokseslilik yaratıyor. Resimlerde ön planda duran renk, Aksoy’un soyut 
figürlerini görünür kılmakla birlikte çoğu zaman başlı başına bir imgeye dönüşüyor. Tuval ve kağıtlardan kabaran 
boya katmanları ile yoğun ve birbirine karışmış renkler, resmi içinde kaybolabileceğiniz kaotik bir meta dünyaya, 
rüyalar katmanına dönüştürüyor. Kâğıt üzerine yaptığı çalışmalara özgü seçtiği renkli arka planlar da üzerinde 
taşıdığı resmin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.
Akrilikler, alkol bazlı pigmentler ve yol çizgisi boyalarıyla beraber Aksoy son dönem işlerinde refleks boya pig-
mentlerini de üretim sürecine davet ediyor. Bazı resimlerinde yüzeyde beliren hayvan siluetleri olarak da ifade 
edebileceğimiz sadeleşmiş amorf formlar ve katmanlar arasına gizlenmiş belli belirsiz yazılı mesajlar izliyoruz. Bu 
çok katmanlı ve rengarenk olarak tanımlanabilen imge dünyasında bazen kendisini gizleyen bazen de tek başına 
öne atılan bir “otoportre” anlayışı mevcut. Farklı jest ve mimiklerle kendisini izleyiciye her seferinde yeniden 
tanıştırdığı bu otoportreler Aksoy’un sanatsal üretim pratiğinde önemli bir ısrarı ve tutarlılığı da gösteriyor.
Cenkhan Aksoy’un işleri ve bu sergi -kendi ismine de gönderme yaparcasına- bir detaydan başka bir büt-
ün türetme, eskinin üzerine yeniyi ekleme, büyük içerisinden daha küçüğü yüceltme, küçükten tek başına bir 
büyük çıkarma gibi fiziksel boyutların da göreceleştiği bir üretim dünyasını ve kişisel üretim sürecindeki zaman 
atlamalarını kapsıyor. ‘Anekdota’ 3 Nisan tarihine kadar Gru Art Gallery’de ziyaret edilebilir.
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MONDES HABER

B İ Z İ  S O S YA L  ME D YA D A  TA K İP  E D İ Y O R  M U S U N U Z ?

- Kız çocuklarının eğitimine yaptığımız katkılardan 
dolayı ödüle layık görüldük.
- MonDes Global 2021 yılını %200 büyüme ile büyük 
bir rekorla kapattı.
- MonDes Germany kuruldu.
- Aralık 2021 sayısı okunma oranı %34,8 oldu.
- AOSB ile yıllık eğitim anlaşması imzalandı.
- Partnerimiz Syn Özkan Başak Huwei & Gelişen 
Nesil Akademisi & Teknoloji ve İnsan Derneği ile  
‘‘İnsan Kaynakları Zirvesi ‘‘ gerçekleştirildi.
- Olka Holding & Schekers ile Yıllık Eğitim Anlaşması 
yapıldı.
- 5. Dönem İTÜ Yeni Kuşak Yönetim Eğitimimiz 
5 Martta Başlayacak !






