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Burcu ÖZGÜN

Biten bir yılı geride bırakacağımız günlerde gönüller isterdi ki üzülerek uğurlayalım eski yılı. Fakat 2022, 
taşıdığı zorluklarla arkasından “Bitsin Artık” dedirten bir yıl oldu. 

Pandeminin yarattığı değişikliklere ayak uydurup normalleşme sürecini sağlamaya çalıştığımız bir 
dönemde Rusya- Ukrayna Savaşı dengeleri etkileyen başlı başına bir unsur oldu. Rusya’nın enerji 
dağılımda uyguladığı yaptırımlar beraberinde gıda ve enerji krizini de getirdi. Enerji kriziyle baş başa kalan 
firmalar kısa süreli değişimlere uğramış uzun dönem planlarını rafa kaldırmak zorunda kalmışlardır. 
Küresel tedarik zinciri ciddi kopuşlar yaşamıştır.

Ülkemizde bu kriz özellikle kur dalgalanmalarıyla kendini göstermiştir. Hammadde alımından üretime 
lojistik hizmetlerine kadar birçok ana süreç etkilenmiş, birçok firmanın hareket yeteneğini kalmamıştır.
Bizler için sevindirici olan tek nokta bu zorlukları proaktif yaklaşımımızla geçen yıl bu zamanlarda da 
sizlerle paylaşmak oldu. Birçok krizin yaşanabileceğini öngörerek iş ortaklarımızı ve paydaşlarımızı 
acil önlem planı yapmaları konusunda uyarmakla birlikte ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık 
hizmetlerimizle de destek olduk. Kimi dostlarımız bizlerle birlikte önlemlerini alarak piyasadaki yerlerini 
sağlamlaştırmayı başardılar.

2022 yılında önlemini almayan ya da almakta geç kalan firmalar için artık geçmişe bakmanın ders 
çıkarmak dışında bir anlamı kalmadığını söyleyebiliriz. Geçmiş yılın getirdiği sıkıntıları başlangıç noktası 
kabul ederek yeni önlem paketleriyle yola devam etmek başka akla yatkın bir yol kalmamıştır.
Yakın zamanda yapılması beklenen seçim süreci de bu önlem paketinin içine alınmalıdır. Zira mevcut 
problemlerle birlikte yeni problemlere gebe bir dönem olacaktır.

Zordur Zorda Gülmek elbette ama bir kelebek olmak da kolay değildir…
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Zor bir yılı geride bırakacağımız döneme girmiş bulunuyoruz. 
Geçen yıl bu zamanlarda esas sıkıntıların 2022 yılı içinde geleceğini 
belirtmiş tüm firmalarımızı ve paydaşlarımızı bu konuda tedbir 
almaları yönünde bilgilendirmiştik.

KELEBEK OLMAK KOLAY DEĞİLDİR…

Peki 2022’de neler oldu?

Özetleyecek olursak; 2022 her an-
lamda hem yabancı hem de yerli fir-
malar için zor geçen bir yıl olarak tarih 
sayfalarında yerini aldı..
2022 Yılında yaşanabilecek birçok 
problem bizlerle beraber globalde 
birçok firmanın öngörüsündeydi. Pro-
aktif düşünce yapısına sahip birçok 
firma oluşabilecek sorunlara karşı 
hazırlıklarını yaparak gerekli önlem-
leri aldı. 
Öngörüleri dikkate almayan veya 
yeterli önlem almayan firmalar 
yaşadıkları finansal krizlere karşı 
şimdilerde iyileştirme çalışmaları 
yapmaktadır. Şu aşamada çok 
zorlansalar da önümüzdeki dö-
nem olması muhtemel fırsatları 
değerlendirebilirler. 

Peki ya 2023 ?
Geçmiş elbette ki önemlidir fakat 
geleceğe bakmak esastır.
Hem Türk piyasası hem glob-
al piyasaları araştırdığımızda 
Avrupa’daki firmaların özellikle de 
Rusya –Ukrayna Savaşı nedeni ile 
enerji krizi ve hammadde problem-
lerini önümüzdeki yıl da yaşayacağını 
ve  düşünmekteyiz. Bu olumsuz 
koşullardan Türk Piyasalarının et-
kilenmesi de kaçınılmaz bir durumdur.
Türkiye özelinde değerlendirecek ol-
ursak ;
Yakın dönemde bir seçim sürecine 
girilecek olması mevcut olumsuz-
luklara yenilerinin de ekleneceğinin 
habercisidir. Üzülerek söylemek-
teyiz ki piyasalar çok ağır bedeller 
ödeyecektir. Fakat Kasım 2023 iti-
bariyle de yükselen bir ivme ile yoluna 
devam edecektir.
Türk Piyasalarının, sancılı ve bir o 
kadar da zor geçecek olan bu süreci 
alının akıyla atlatacağına, önünün 
çok daha fazla açılacağına yürekten 
inanıyoruz.
Unutmayalım ki,
Kelebek Olmak Kolay Değildir…

Global ekonomiyi sıkıntıya sokan en büyük etkenlerden biri el-
bette ki Ukrayna – Rusya Savaşı’dır. Rusya’nın enerji dağılımında 
hemen hemen tüm ülkelere yaptırım uygulaması birçok Avrupalı 
yatırımcının strateji değiştirmesine neden olmuştur. Bu durum 
karşısında firmalar, üretimlerine ara vermek veya farklı lokasyon-
lara taşımak zorunda kalmıştır. Kendi ekonomilerini zor çeviren ül-
kelere  bir de enerji krizinin eklenmesi finansal krizi de beraberinde 
getirmiştir. 
Global güç dengelerini sağlayan iki büyük oyuncu olan Ameri-
ka ve Çin’nin de 2022 yılını kolay geçirmediğini ciddi sarsıntılar 
yaşadıklarını gözlemliyoruz.
Objektifi yerli firmalara çevirecek olursak ne yazık ki çok daha kri-
tik problemler gündem oldu. Oluşan kur dalgalanmaları, öncelikle 
hammadde ve enerji maliyetlerini sarstı. Üretim hammaddesini 
dolarla alan firmalar Euro ile satış yaptıkları için özellikle €/ $ pari-
tesi sebebi ile ciddi zarara uğradı. Tüm bu olumsuz mevcut durum-
lara birde %40 Türk Lirası’na dönme zorunluluğu eklenince özellikle 
ihracatçı firmalar ciddi bir darboğaza sürüklendi.

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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Bu nedenle zorlu bir senenin bizi beklediği 
gerçeğinden hareketle, tedarikte iç arayışlara 
yönelmenizi öneririm. Şimdiden mümkünse 
satınalma yaptığınız noktaları gözden geçi-
rin ve ithal yoluyla elde ettiğiniz teminlerinizi, 
yurtiçinden nasıl tedarik edebileceğiniz soru-
sunun yanıtı arayın.

Hatta bu konuda umut vaat eden üreticiler 
görürseniz, onları destekleyerek, üretimleri-
ni geliştirmesini sağlayın. Yani bir satınalma 
hareketi olarak değil, partnerlik prensibiyle 
olaylara yaklaşın.

Finans yine en kritik konuların başında geli-
yor. Finansman yönetimini ‘kervan yolda’ 
ya da ‘hallederiz’ mantığından çıkararak, 
yönetilebilir bir hale sokmanız gerekiyor. Fi-
nansal okuryazarlığı gelişmiş kurumların, bu 
süreçten en az hasarı alacağını, hatta doğru 
işleri yapmak kaydıyla kazançlı çıkacağını 
dahi söyleyebilirim.

BU NEDENLE ZORLU BİR SENENİN
BİZİ BEKLEDİĞİNDEN HAREKETLE

2022 senesinin ne kadar zorlu geçeceğini 
anlattığımızda bazı dostlarımız abartılı yaklaşımlar 
sergilediğimizi söylemişlerdi. Sanırım yaşananlara, 
artan maliyetlere, jeopolitik risklere baktığımızda 
bu sözlerini gözden geçirip, için için de olsa bize hak 
vermişlerdir.
Yılın sonuna yaklaştığımız bu dönemde, halen seneyi 
nasıl kapatacağımız da bilmecelerle dolu bir özel-
lik taşıyor. Peki ya gelecek sene? Cumhuriyetimiz’in
100. senesi olması nedeniyle bizim için önemli ama; dünya adına baktığınızda sıradan ve zorlu bir yıl geliyor.
Paylaşım savaşlarının keskinleştiği, risklerin öngörülebilir olmaktan çıktığı, en önemlisi iktisadi olarak stagfla-
syonun yaşanacağı bir seneye doğru ilerliyoruz. Muhtemelen tedarik zincirindeki sıkıntı da devam edecek.
Bunun üzerine yeşil mutabakat sürecinden başlayarak yeni maliyetlerin kapıyı çaldığı, hazırlığın önceden yapılmış 
olması gereken günlere doğru ilerliyoruz. Bununla birlikte bilançoların bozulduğu, nakit dengesinin şaştığı, te-
darik zincirinde edinimin daha güç ve pahalı hale geldiği bir konjonktürün kapısındayız.
Gerek finans piyasaları, gerekse reel piyasalar açısından zorlu bir yıl kapımızı çalacak. Bu süreçte ortaya 
çıkabilecek İran, Çin, ABD, Rusya, AB, Orta Asya hattında da nasıl jeopolitik gelişmelerin yaşanacağı ile ilgili ise 
net bir tahmin yürütmek güç.

2023’E ÇEYREK KALA...
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Kim, size ne anlatırsa anlatsın, stagflasyon, kur riski, enflasyon maliyeti, nitelikli iş gücünün temini ve korunması 
gibi alt alta dizilecek problemlerin yönetildiği, verimlilik esas alınarak, ortak işlere imza atılmasının kaçınılmaz 
olduğu bir süreçteyiz.
Şayet meseleyi böyle algılar ve yapılanmanızı, zihniyetini buraya dönüştürürseniz, teknolojinin de sunduğu ola-
naklarla birlikte süreci az hasarla atlatmanız, hatta kazançlı çıkmanız bile mümkün olabilir.
Fakat söylemlerden, hamasetten, bencelerden uzak durmanız, eski ezberlerle hareket etmemeniz gereken bir 
sürece girdiğinizi bilmelisiniz. Bu ringden birileri sağlam çıkacak, ama herkes dayak yiyecek. 
Şayet dönüşüme açık ve ortak hareket edebilen bir yapıdaysanız, maç sonunda yara da alsanız ayakta kalırsınız. 
Yoksa 2023 nakavt ilanının çok olduğu bir sene olacak. Şimdi kararınızı verin.

Maçı yerde mi, ayakta mı tamamlamak istiyorsunuz?

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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GLOBAL EKONOMİNİN 2023 YILI İÇİN KIRILAN UMUDU 
Covid19 döneminden sonra dünya ekonomisinde bir ra-
hatlama olacağı ve dolayısıyla yıllık büyümenin de artacağı 
yönündeki değerlendirmeler başka bahara kaldı sanırım. 
Ukrayna – Rusya Savaşı’nın dünya ekonomisine olan negatif 
etkisinin yanında şimdi de Çin-Tayvan-ABD gerginliği zirve 
yaptı; maalesef jeopolitik belirsizliklerin ve enerji konusun-
daki sıkıntıların artmasına neden oldu, örneğin 2020 yılına 
göre 14 katına çıkan doğalgaz fiyatlarına değinmek mümkün.
Sonuçta dünya ekonomisinin 2023 yılı büyüme hedefle-
ri, ülkeler bazında çoğunluğu aşağıya doğru çekilerek
revize edilmeye başlandı. Özetlemek gerekirse:
• Bu yılın ilk yarısında daralma gösteren ABD ekono-
misinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi %2,3’ten %1,6’ya 
indirildi. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini ise %1 
olarak korundu.
• Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme 
tahmini %2,6’dan %3,1’e yükseltilirken, 2023 yılı tahmini 
%1,2’den %0,5’e düşürüldü.
• Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklen-
tisi  %7,4’ten %6,8’e düşürülürken, gelecek yıla ilişkin büyüme 
tahmini %6,1 olarak sabit bırakıldı.
• Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke eko-
nomileri grubunda ise, Çin’in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme 
beklentisi %3,3’ten %3,2’ye indirildi. Çin ekonomisinin 2023 
yılı büyüme tahmini de, %4,6’dan %4,4’e çekildi. Ayrıca 
bugünlerde yılın ilk dokuz ayındaki bütçe açığının 980 Milyar 
USD olduğu açıklandı.

Bu kapsamda 2023 yılında genel anlamda dünyada ticaret hacmi artış hızının azalacağını dolayısıyla ortalama 
büyümenin çok sınırlı kalacağına değinmek isterim.
Yukarıda kısaca açıkladığım tahminlere göre ABD, Avrupa Bölgesi ve Birleşik Krallık için resesyon öngörüsünde 
bulunmak yerinde olur sanırım. 
Küresel büyüme hızı 2022 yılında yüzde 4,1’e ve 2023 yılında yüzde 3,2’ye inmesi beklenmektedir.
IMF’in raporuna göre küresel enflasyonun 2022’de yüzde 4,7’den yüzde 8,8’e yükselmesi; 2023 yılında yüzde 
6,5’a; 2024 yılında da yüzde 4,1’e gerilemesi öngörülüyor.
Dünyamızın global ekonomik gidişatından ülkemizin de 2023 yılında nasibini alacağı ve büyümenin ancak 3% 
seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. 
Ülkemizi 2023 yılında da, TCMB döviz net rezervlerinin 30 Eylül itibarıyla Swaplar hariç -59.2 Milyar USD olması, 
KKM (Kur Korumalı Mevduat)’nin bütçemize getirdiği ek yük, mevcut dış ticaret açığımız, ülkemizin CDS puanının 
bugünlerde 730 mertebesine gelmesi ve halen gri listede bulunmamız ve hala çok yüksek seyreden enflasyon 
sebebiyle zor bir yılın beklediğini hatırlatır; çok daha güzel günlerin bizlerin olmasını dilerim.

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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ZOR GÜNLERDEN DAHA ZOR GÜNLERE DOĞRU
Bu yıl, önceki yıllardan daha mı ilginçti diye 
düşündüğümde, çok da öyle olmadığını düşündüm 
nedense. Belki de bunda temel etken, 2019 ile 2021 
periyodunda dünyada, pandemi ile pek çok ilginçliği 
yaşamış olmamız olabilir. Tabi yine de 2022 yılı 
da pek yabana atılacak cinsten değil elbet. En çok 
damga vuran konular ile bu vakaların dünyayı ve 
bizi 2023’e nasıl bağladığını ele alayım istedim bu 
defa. 2022’de olanları değil, önümüzdeki döneme 
sarkanları konuşsak, sanki geleceği de resmetmiş 
olacağız gibi görünüyor.
Mesela bu yılın süregelen en önemli olayı 24 
Şubat’ta başlayan Rusya’nın Ukrayna işgali. Süre-
gelen diyorum, çünkü bu bir savaş. Bu savaş son 40 
yılda dünyada lokal bazlı gördüğümüz savaşlardan 
bir hayli farklı. Dünyanın globalleşmesinin, aslında 
iki ülke arasında geçen bir savaş gibi görünse de, 
ne çok ülkeyi ve çevreyi etkilediğini düşünmemek 
elde değil. Hani gidin kendi çöplüğünüzde ne haliniz 
varsa görün demenin artık çok ötesine geçmiş bu 
hal. Dünyanın iki önemli tahıl üreticisi ve iki önemli 
doğalgaz tedarikçisi olunca savaşan ülkeler, is-
ter istemez herkesi ilgilendiren bir tablo karşımıza 
çıkıyor. Kaba tabirle, arkasına ABD ve AB gazını alan 
Ukrayna’nın, Rusya’ya kafa tutmaya başlaması ile 
başlayan bu savaş, belki de bu denli bir etki yarata-
cak gibi değildi başlarda. Ancak süreç uzadı, uzadı, 
uzadı. Rusya; hiç geri adım atmaksızın adeta yıllardır 
bu patlamayı bekliyormuşçasına tüm destekçileri 
zor duruma sokar bir tavır ve kararlılıkla savaşı 
devam ettiriyor. Savaşın yansımaları ve doğalgaz 
konusundaki Rusya’nın tavrı, hiç şüphesiz 2023’e 
damgasını vuran olayların başında gelecek ve Avru-
pa zor bir sene geçirecek. Fransa’nın Merkel’i mumla 
arayan Almanya’dan kısmen rol kaptığını katıldığım 
tüm TV programlarında dile getirmiştim, burada da 
getireyim.
Zira Rusya-Ukrayna gerilimi sebebiyle enerji krizi 
yaşayan Fransa’da hükümet, hanelere enerji tasar-
rufu çağrısı yapıp, buna yönelik ekonomik tedbirler 
alırken diğer yandan nükleer santral sayısını katla-
ma çabasına girdi.
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Tüm bunların dışında, dünyada yükselen maliyetler ile ortaya çıkan enflasyon, Avrupa’daki enerji krizi ve ABD’deki 
yükselen faizlerin etkisi ile gitgide daha yüksek bir ihtimalle beklenir olan resesyon, ülkemizdeki belki de en ger-
gin geçmesi beklenilen genel seçimler yeni yıla damgasını vuran olaylar olacak. İşte bundan sebeptir ki bu yıla 
göre çok daha zor bir yıla başlayacağımızı görmek çok da abartılı olmasa gerek.
Dilerim, bir anda bütün sorunlar çözülür, savaş ve krizler ortadan kalkar. Belli mi olur, ne de olsa hayat mucizelerle 
dolu. 

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?

Bakanlar Konseyine dün sunulan ve 3 noktada 
6 Avrupa basınçlı nükleer reaktörün inşasını 
ve prosedürünün kolaylaştırılmasını kapsayan 
yasa tasarısının, 2023 başında parlamentoda 

tartışılması gündemde.
Öte yandan IMF’nin Orta Doğu ülkelerinin 
2022’deki ekonomik durumu ve 2023 beklen-
tilerine ilişkin raporu da gelecek yıl için bazı 
beklentileri ortaya koymakta. Orta Doğu ülkel-
erinin 2023’teki büyüme hızına yönelik tahmin-
lere yer verilen raporda, “Libya’nın gelecek yıl için 
ekonomik büyüme hızının, petrol sektöründe 
yaklaşık yüzde 22’lik genişleme ile yüzde 17,9’a 
yükselmesi ve buna göre 2023’te en hızlı büyüy-
en Orta Doğu ekonomisi olması öngörülüyor” 
denilirken, belki de yıldızı en çok parlayacak 
ülke olarak görülmesi yine şaşırtıcı bir gelişme 
olarak karşımıza çıktı. Orta Doğu ekonomile-
rinin 2022’de direnç gösterdiğine işaret edilen 
raporda, “Enerji ve gıda krizi özellikle 2023’te 
gıda güvensizliğine ve toplumsal huzursuzluğa 
yol açabilir” değerlendirmesi yapıldı. Bu görüşe 
katılmamak pek de mümkün görünmüyor.
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2022 yılı içinde alışık olmadığımız kadar çok olay yaşadık. Eskiden 10 yıl içinde yaşanan yükseliş ve inişler bu yıl içinde 
yaşanarak tüm dünyayı uçurumun kenarına sürükledi. 2021 yılında başlayarak 2022 yılında ivme kazanan enflasyon ve te-
darik zincirindeki sıkıntılara bir de Ukrayna – Rusya Savaşı eklendi. Savaşın getirdiği jeopolitik dengesizlikler, faiz artışları, 
resesyon korkularıyla birlikte enerji krizleri tüm dünya ülkelerini etkiledi. 

Bu süreci ülkemiz için değerlendiğimizde problemler sadece enerji kriziyle sınırlı kalmadı. Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı 
ambargolar bir taraftan ihracatımızı arttırırken diğer taraftan yükselen hammadde (petrol ve doğal gaz) fiyatları üreticile-
rimizi ve tüketicilerimizi olumsuz etkiledi. Bu olumsuzluklar yaşanırken bir yandan da ana pazarlarımız olan Avrupa ve 
ABD’yi saran resesyon korkuları ana ihracat pazarlarımızı etkilemeye başladı. 

Öngörüsü yüksek kişiler ve kuruluşlar 
artan elektrik fiyatlarından ve 
dalgalanmalarından bağımsız hareket 
ederek karlılıklarını ve rekabet güçlerini 
arttırmayı başardılar. Şebekeye satış 
imkanı sunulan tesisler ek gelir elde ede-
bildikleri için fiyat artışlarını yeni gelir 
yaratan kaynak haline getirmişlerdir. Dev-
letimizin sunduğu ve geri ödemeleri iki yıl 
sonraya ötelenen teşvikler de kuruluşları 
rahatlattı.

2023 yılı itibariyle Yeşil Mutabakat 
yani Avrupa Birliği’nin uygulayacağı 
“Sınırda Karbon Vergisinin” devreye 
alınması planlanmaktadır. İhracatta 
rekabetçiliğimizi korumamız ya yenile-
nebilir enerji tüketimine dayalı tedarik 
anlaşmalarına (AB’nin Türkiye’de kabul 
ettiği henüz böyle bir anlaşma yok) ya 
da direkt kendi elektriğimizi üretmemize 
bağlı hale gelecektir. 

Avrupa odaklı tüm ihracatçıların bu 
konuyu düşünüyor olması gerekmektedir. 
Çünkü bugünden önlem almayan şirketler 
günü geldiğinde zor ile karşılaşacaktır.

Özetle;
Geri dönüşü hızlı, karlı, teşviği olan, bağımsızlığa kavuşturan ve AB gibi pazarların zorunlu hale getirdikleri bir yatırım için 
herkesin elini taşın altına koyması kendisi başta olmak üzere ülkemize de faydalı olacaktır. Terfa Solar olarak -kontrol 
edemediğimiz etkenler- dışındaki enerji krizinden korunmamın en iyi yolunun güneş enerjisi olduğunu düşünmekteyiz.  
Kendimize sormamız gereken asıl soru şu olmalı ;
Evimizin, arsamızın, arabamızın bile bize ait olduğu bir yüzyılda neden hala elektriği kiralıyoruz? 

2022’DEN 2023’E ENERJİ PİYASASI

1985 yılında İstanbul doğumlu Fuad Bezmen toplam 7 ülkede yaşamış ve 5 lisan konuşabiliyor.   Türkiye, Amerika, 
İsviçre, Fransa, İngiltere, Hong Kong, Birleşik Arap Emirliklerinde en az bir yıl bulunmak ile birlikte Türkçe, İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve İtalyancayı konuşabiliyor.   Farklı dillere ve kültürlere olan merakının yanında finans ve yenile-
nebilir enerji alanına olan merakıyla beraber iş hayatını sürdürmekte.  Finans hayatı 2008’de 22 yaşında ve dünya 
finansal krizinin ortasında City of London’da başlamıştır.  2017 yılında Pure Energy şirketinde yenilenebilir enerjiye 
olan ilgisini göstermiştir.  2019 yılına kadar sadece yenilenebilir enerji’den oluşan 1500Megawatt lisanslı santral-
lerin enerji ticaretini yaptıktan sonra 2020 yılında kendi yatırımlarını ifa etmek için ayrılarak Türkiye’de ilkler arasında 

özel sektör için yap-işlet-devret güneş enerjisi yatırımını bir fabrika çatısında hayata geçirmiştir. 
Terfa Solar’ın kurucu ortağı olarak enerji alanında Rüzgar ve Güneş santrallerinin kurulumundan, yatırımı, enerji tedariği ve 
danışmanlığına kadar bir çok alanda faaliyet göstermektedir.

Fuad Bezmen kimdir?
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Ekonomik ve politik güç ekseninin uzak doğuya kayması ile birlikte 2021’de konteyner ve 
çip krizi ile yüzünü gösteren devletlerarası örtülü kapışma, 2022 Şubat ayında Rusya’nın 
adeta teşvik edilmesi/kışkırtılması sonucu Ukrayna’nın işgaline şahit olduk. Yaşanan 
insanlık dramının dışında iş yaşamına etkileri uzun sürecek olan yeni bir dönem de başlamış 
oldu. Bu sürecin sonunda üç ihtimal var:  1) ABD istediğini alacak, tükenmiş Rusya’yı yanına 
çekip batı koalisyonunu kontrol altında tutacak, 2) AB sürece dayanamayıp çatırdayacak 
ve Rusya’ya Avrupa’da ve özellikle Balkanlarda yeni alanlar açılacak, 3) Savaş modern bir  
Thukydides tuzağına dönüşecek ve sonuçtan Çin fayda sağlayarak çıkarken yeni hegemon 
olarak güç kaymasını hızlandırarak kontrolü eline alacak.

Ama kesinlikle 2022 ‘de olanları 2030’ların başına kadar sürecek olan kaosun başlangıcı say-
abiliriz. Bu kaos ortamı da iş yaşamını belirsizliklere boğarken rekabeti zorlaştıran bir fak-
tör olarak yöneticinin gündeminde yerini koruyor olacak. Bu hali ile güç odağı kaymasına 
yol açan büyük bir kırılmanın tam ortasındayız denilebilir. Türkiye de coğrafi konumu nede-
ni ile bu kırılmanın en önemli hatlarından birinin üzerinde. Hata yapması durumunda çok 
ağır bedeller ödeyebilir. Ama doğru yönetirse de bu kırılmadan kazançlı çıkan ülkeler safına 
geçebilir. Bu bağlamda Türkiye’nin 2023 seçimleri ile birlikte iç barışını sağlayıp odağını 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya vermesi, topyekûn bir kalkınma hamlesine yönelmesi ger-
ekir. Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz seyrini düşünerek ana pazarı olan AB’de ekonomik 
çökme olasılıklarını doğru değerlendirip pazar alternatifleri yaratarak riskini dağıtması ge-
rekir. Bu şekilde bir odaklanma için iç barış dışında, başta adalet sistemi olmak üzere tüm 
kurumsal yapılarda hızlı ve doğru iyileştirmeler yapılmalı ekonomik problemler de planlı 
kalkınma ile hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmalıdır.

Ukrayna savaşının tetiklediği bir başka değişim de sürdürebilir enerjiye yönelik tüketicinin 
ilgi alanının artması olarak düşünülebilir. Elektrik fiyatlarının çok artması nedeni ile birey-
sel kullanımlarda güneş panellerinin tüketiminde büyük bir artış var bu da bu sektördeki 
AR-GE faaliyetlerini ve yeni yatırımları tetikleyecek bir eğilim olarak ortaya çıkmakta. Bu 
alana yatırımlarını hızlandıran firmalar için büyüme imkanları oldukça fazla.

2022 yılı toparlanma ve bazı sektörlerde intikam alışverişleri sebebi ile yüksek artışlarla 
geçse de sorunlu bir yıl olarak geride kalıyor. Ama 2022’de karşımıza çıkan bazı gelişmeler 
2023 ve sonrasında da hayatımızda ve kararlarımızda etkili olacağa benziyor. Bu şekli ile 
bazı ana başlıklarda 2022’yi toparlayıp 2023 sonrası için nelerin geldiğini özetlemek doğru 
olacaktır.

NELERİ YAŞADIK? NELERİ YAŞAYACAĞIZ?

DÜNYA POLİTİKASI

Yetenek kıtlığı
Batılı ülkelerde daha çok hissedilse de, bey-
az yaka ve özellikle genç nüfusta “istifa” 
dalgasının büyümesi, Türkiye bazında da 
özellikle bilişim teknolojileri alanında insan 
kaynağının kıtlığı, siyasi ve sosyal sorun-
lar nedeni ile nitelikli iş gücünün yurtdışına 
kaçışı, işsizliğin yüksek olduğu Türkiye’de 
nitelikli çalışan bulmayı zorlaştırdı. 2022 
itibarı ile iş hayatı bu konuda çok zorluk 
çekti. Çözüm olarak freelance dediğimiz 
dış kaynak kullanımı ve buna yönelik olarak 
yetenek haritalaması iş liderlerinin günde-
mine girdi. Hibrit veya sürekli evden çalışma 
opsiyonlarını yöneticiler maliyetler açısından 
çok olumlu bulsalar da yöntemin çalışan

üzerindeki psikolojik etkileri göz ardı edildiği 
için motivasyon ve mutlulukta düşüş, iş birliği 
ve takım çalışmasından uzaklaşma vb gibi 
türlü yan etkiler çalışma hayatında görünür 
oldu. Ancak henüz 2022 itibarı ile iş lider-
lerinin büyük çoğunluğu bu uygulamaların 
dezavantajlarını görüp tedbir alma konusun-
da yeterli motivasyona sahip değiller.

Bütün bunların ötesinde de artık Z kuşağı 
dediğimiz kuşak çalışma hayatında etkin ol-
maya başlamış durumdadır. Gerek kuşağın 
alışkanlıkları ve hayat algılayışı gerekse de 
dönemin şartları sebebi ile çalışma koşulları 
sabah 08:00, akşam 18:00 kalıbının dışına 
çıkmış durumdadır. Öncesinde bir kişi eme-
kli olana kadar tek bir iş yerinde çalışırken, 
bundan 5-10 sene öncesine kadar çalışanlar 
çalışma hayatları boyunca min 4-5 iş yeri 
değiştirmeye başlamıştı.



www.mondesglobal.comMONDESBUSINESS16    

Artık günümüzde çalışanların aynı anda birden fazla işte çalışmalarının yolu açılmış bulunmakta. Buna örnek olarak 
İngiltere’yi verebiliriz. Ülkede çalışanların haftalık çalışma saatlerinin % 20’sinde ikinci bir işte çalışmalarına yasal olarak 
izin verilmiş durumda. 

Dijital teknolojilerin de devreye girmesi ile birlikte bir çalışanın birkaç farklı iş kolunda aktif olup para kazanmasında bir en-
gel kalmamış durumdadır. Türkiye’nin de değişen bu koşullara uyum sağlayacak şekilde çalışma kanununda düzenlemelere 
gitmesi gerekir. Ancak hükümetler bunu yapmasalar da iş liderlerinin artık çalışanlarının sadece kendilerine çalışmayacağı 
gerçeğini kabullenmeleri gerekir. Hatta bunu bazı durumlarda teşvik bile etmeleri iyi olabilir. Sonuçta ekonomik olarak zor 
bir dönemden geçiyoruz ve yukarıda özetlediğim dünya politikasındaki gelişmeler de insanların hayatlarını her gün daha da 
zorlaştıracak sorunları birlikte getirmekte. Bu hali ile çalışanların tıpkı kişisel yatırımları farklı alanlarda değerlendirip riski 
azalttığı gibi gelirini de farklı yerlerden sağlayıp hayat riskini azaltması o çalışanın daha mutlu daha, güvenli ve hatta daha 
bağlı bir çalışan olmasına yol açabilir. Bunu doğru yönetebilmek amacı ile yeni performans takip sistemlerinden haberdar 
olup bunları uygulamaya koymak yöneticilerin yapması gereken en iyi çözümdür.
Tedarik zinciri: Pandemi sonrası dönemde yaşanan 
tedarik zinciri problemleri, Ukrayna savaşı ile 
yaygınlığını arttırdı. Çin’in Tayvan konusundaki 
planları ve ABD’nin bu yöndeki kışkırtmaları da 
Jeopolitik kaynaklı yeni krizlerin geleceğini haber 
vermekte. Bu açıdan AB ülkeleri tedarik zincirlerin-
de Çin+1 hatta Çin+2 opsiyonlarını devreye almak-
talar. Bu tanımdaki kasıt Çin’den teddarik sürerken 
ek olarak bir ya da iki farklı ülkeden de tedarik 
kanalı kurmak ve işler halde devamını sağlamak. 
Bu Çin +1, Çin + 2 planlarında ismi geçen ülkeler 
Vietnam, Mısır ve Türkiye’dir. Ancak Türkiye’nin 
içinde bulunduğu bunalımlı dönem ve sorunlu 
adalet sistemi şansını azaltmaktadır. Türkiye’de 
ekonomik ve sosyal hayatın normalleşmesi duru-
munda en güçlü alternatif rota Türkiye olacaktır. 
Bu hali ile Türkiye’nin kara taşımacılığı yanı 
sıra deniz taşımacılığında da büyük bir hamle 
yapması bu bağlamda da devlet politikası olarak 

denizcileşme programı planlayıp uygulaması önem kazanmaktadır. Türkiye sadece donanması ile değil sivil 
hayatın tüm unsurlarında denizci etkisini hissetmelidir. Türkiye denize çıktığı oranda refah ve gelişimi artacaktır. 
Denizcileşme politikaları uygulanmaya başladığı noktada sanayi yeteneklerinde de büyük artış olacaktır, bunun 
da işsizliğin azalması refahın artması yol açacağı tahmin etmek zor değildir. Buna paralel Türkiye’nin komşularında 
da demokratik rejimlerin olması ve bölgesinde barışın sağlanması konusunda aktif rol alması gerekecektir. Böyle 
bir rol de Türk iş insanlarına yeni kapılar açacak, Türkiye bölgedeki nüfuz alanlarında ekonomik genişlemesini 
yapabilecek bir imkana kavuşacaktır. 

Şirketler özelinde de 2023 ve devamında yüksek verim, uygun fiyat ve yüksek kalite dışında, kesintisiz tedarik ana 
şirket hedefleri olmak zorundadır. Bunu da başarabilmek için firmaların müşteriler ve tedarikçilerini kapsayan bir 
ekosistem yönetimine geçmeleri gerekir. Dolayısı ile ego sistem yerine ekosistem ‘e yönelen iş organizasyonları 
gelmekte olan büyük değişim ve dalgalanma dönemine daha hazırlıklı girecektir.

Bir önemli husus da önümüzdeki 10 yıllık dönemde AB içerisinde binlerce küçük ve orta ölçekli işyerinin sonraki 
nesile aktarımı mümkün olamayacağı için kapatılması, satılması veya tasfiye olacak olmasıdır. Türkiye’nin yönet-
imindeki ciddi sorunlar nedeni ile son birkaç yıldır artan oranda nitelikli işgücünü batılı ülkelere kaçırmasının 
belki bu anlamda bir faydası görülebilir. Yurtdışında hatırı sayıda bir Türk diasporası oluşmuş durumdadır. Bu 
kitleler nitelikli iş gücü olmaları nedeni ile önümüzdeki dönemde AB ‘de ortaya çıkacak söz konusu iş devirl-
erinde aktif rol alabilir. Türk Devleti’nin bu konuda yurtdışında yaşayan vatandaşlarını yalnız bırakmaması ve 
bu işlerin devralınması ile ilgili stratejiler belirleyip uygulamaya koyması da en büyük pazarımız AB‘de Türk iş 
gücünü büyütecek ve ekonomik anlamda büyük faydalar sağlayabilecek bir gelişme olacaktır.
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AB’nin “Yeşil Anlaşma” ile karbon ayak izini yarılama 
programı bu senenin başında Türkiye’nin dikkat etme-
si gereken bir konu iken , Ukrayna krizi sonrası ortaya 
çıkan enerji fiyatlarındaki artış bu konuda daha hızlı ve 
toplumun geneline yayılan bir politika ihtiyacını zorun-
lu kılmıştır. Türkiye enerji kaynağını ithal eden bir ülke 
olmasına rağmen enerji tüketiminde oldukça hovardadır. 
Konutlardaki enerji yönetmeliklerinden başlayıp trafik 
problemine kadar bu konuda oldukça bol keseden 
harcamayı alışkanlık haline getirmiş bir toplumuz. Bu-
nun dışında özellikle son 20 senedir doğaya karşı rant 
uğruna sistematik bir yok etme programı devrededir. Tüm 
bunlara acilen son verecek bir yönetim anlayışına Türk

SÜRDÜRÜLEBİL İRL İK

insanın çok büyük ihtiyacı vardır. Bunu sağladığı takdirde tarım gücü geri gelecek, sanayisi de ona göre disipline 
girecek ve ana pazarındaki kaygıları da paralelinde gidererek rekabette geriye düşmeyecektir. Önümüzdeki 
seneler boyunca sürdürülebilirlik konusu iş hayatının en önemli konularından biri olacağı için, iş liderlerinin ken-
di yetki alanları içerisinde bu konu her zaman ajandalarda ilk sırada olmak zorundadır. Bu ajandayı sürekli kılmak 
için de bir modeli sürekli göz önünde tutmak gerekir o model de: iyi çalışan, iyi vatandaş, iyi insan kurgusunda 
çalışan organizasyondur.

Kadın Çağı: 2022 yılını kadın çağının başlangıcı olarak ele almak gerektiğini 
düşünenlerdenim. Demokrasisi iyi işleyen ülkelerde yönetimlere genç ve güçlü 
kadın liderler gelmeye başlamıştır, ABD yönetiminde de bu değişimin 2024 itibarı 
ile olma ihtimali vardır. Bu gerçekleşirse batı demokrasilerinde iktidarlardan 
başlayacak şekilde şirket yönetimlerinde ve yönetim kurullarında, porta kade-
melerde daha çok kadın germeye başlayacağız. Kadın çağında farklı coğrafyalarda 
kadın kahramanlar adlarını tarihe yazdıracaklar ve bu insanlık tarihinde yeni bir 
sıçramaya sebep olacaktır. Bu şekli ile daha iyi bir dünyada yaşama şansımızın 
da olacağını değerlendirmek mümkün. Iran’da 2022 yılında patlak veren göster-
ilerde kadınlar ön plana çıktı. Bu ülkedeki Molla rejimi eninde sonunda dağılıp 
yıkılacaktır ama görünen o ki bunu yapacak güç ise İranlı kadınlar olacaktır. Bu 
açıdan komşumuzdaki kadın hareketi başarılı olduğu takdirde bunun olumu et-
kilerini çok çabuk bir şekilde Türkiye’de de görebileceğiz. Son 10-15 yıllık dönemde 
kadına yönelik baskılar da Türkiye’de buna yönelik bir potansiyel, toparlamaktadır. 
Sonuç olarak Türk iş dünyası da yönetimlerde kadınları görmeye ve güç devrine 
hazır olsa iyi olur.

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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TEDARİK  ZİNCİRİ  YÖNETİMİNDE
LİDERLER İÇİN KRİTİK GÜNDEM MADDELERİ

dar gözden geçirilmeye başlandı, bu doğrultuda da gerekli alanlarda dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik 
çalışmalar devam etmekte.
Bu gelişmeleri düşündüğümüzde rekabetin şirketler arasında değil, tedarik zincirleri arasında olduğu döneme 
girmiş olduk. Önümüzdeki yakın gelecekte tedarik zinciri yönetiminin kritik başarı faktörlerinden birisinin ülkelerin 
jeopolitik konumları olacağını söylemek mümkün. Bu açıdan değerlendirildiğinde Türkiye’nin özellikle Avrupa’daki 
şirketlerin değişen tedarik zincirlerinden kaynaklı olarak en yüksek payı alacağı ve küresel tedarik zincirlerinin 
merkez üssü olacağı öngörülmekte .
Bu noktada makro düzeydeki bu küresel avantajı göz önüne alarak mikro düzeyde de şirketlerin tedarik zinciri 
liderleri için 2025 vizyonunda öne çıkan altı konu başlığını paylaşmak isterim. Söz konusu konu başlıklarından 
ilki “Değer Üretme”. Genellikle maliyetin düşürülmesi bağlamında değerlendirilen bu konuya fiyat veya maliyet 
kavramlarının ötesinde bakmak gerekiyor. Stok seviyelerinin iyileştirilmesi ve dolayısıyla işletme sermayesine 
olan pozitif katkı, süreç iyileştirmeleri ve sağlanan verimlilikler, tedarikçilerle yapılandırılacak olan stratejik iş 
ortaklıkları ve tedarikçi ilişkileri yönetimi ile oluşturan rekabet avantajı ve risk yönetimi gibi konuları bu başlık 
altından değerlendirebiliriz. Önümüzdeki dönemde tedarik zincirlerinden şirketler için değer üretmesine yönelik 
beklentiler artacak.
İkinci konu başlığı olarak “Çeviklik” kavramından söz edebiliriz. Pandemi dönemine kadar kısaca pazardaki ta-
lep başta olmak üzere değişimlere hızlı yanıt verebilme olarak tanımladığımız ve daha çok hacim, termin ve 
ürün bazlı sipariş değişiklileri ile yorumladığımız bu kavrama iki yeni tür çeviklik tanımı daha eklenmiş durumda; 
varlıklarla ilgili çevik olma durumu (özellikle pandemi döneminde atıl veya bir şekilde kullanılmayan makine, ekip-
man ve teçhizatın yenileme, tamir veya dönüştürme yoluyla üretime dahil edilmesi) ve kapsamla ilgili çevik olma 
durumu (yine pandemi döneminde endüstriyel üretim şirketlerinin daha önce hiçbir şekilde tecrübe ve yetkinliği 
olmamalarına rağmen ventilasyon makinesi üretimi yapmaları veya kimya şirketinin dezenfektan veya maske

Tedarik zincirleri açısından son iki yıl oldukça zorlu geçti diyebili-
riz. Pandemi dönemi ile başlayan ve günümüze kadar yaşadığımız 
sürece baktığımızda talep tarafındaki ani ve tahmin edilemeyen 
şekilde yaşanan dalgalanmalar, konteyner krizi ile başlayan lojis-
tik maliyetleri yönetmemizi zorlaştıran gelişmeler, Rusya-Ukray-
na krizi, enerji krizi, çip krizi ve küresel ölçekte artan enflasyonun 
etkileri tedarik zincirlerini birçok açıdan yönetilmesi oldukça zor 
ve karmaşık bir zemine çekti. Kritik malzemelerin bulunabilirliği 
ile ilgili sorunlar, malzeme maliyetlerindeki öngörülen ve öngörül-
emeyen artışlar, üretim kapasitelerindeki değişkenlikler, gıda te-
darik zincirlerindeki kesintiler ve siber güvenlik gibi sorunlar bu 
zorlayıcı gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan konulardan sadece 
bazıları…
Pandemi sürecini takip eden Rusya-Ukrayna krizi hem bölgesel 
hem de küresel açıdan oluşturduğu etkilerle özellikle küresel te-
darik zincirlerinin zayıf noktalarını bir kez daha ortaya koydu. Bu 
etkilerden dolayı zincirlerin kırılan kısımları onarılırken önümüz-
deki dönemde tedarik zincirlerinin daha dirençli hale gelmesine 
yönelik olarak tedarik zinciri yapıları stratejiden uygulamaya ka
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üretmeye başlaması). Önümüzdeki dönemde tedarik zincirlerinin farklı seviyelerde olmakla birlikte çevik olma-
mak gibi bir seçeneği yok gibi görünüyor.
Üçüncü gündem başlığı “Dijitalleşme” konusunu söyleyebiliriz. Tedarik zincirlerinin dijital yetkinliklerinin 
geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların önümüzdeki süreçte de hız kesmeden hatta artan bir ivme ile devam edeceğini 
öngörüyoruz. Küresel ölçekte bu tür yatırımların geri dönüş süresinin 1 yıl 8 ay; ülkemizin de içinde bulunduğu 
EMEA Bölgesi özelinde 2 yıl olduğunu görüyoruz. İleri tedarik zinciri yetkinliklerine yapılan yatırımlar karşılığını 
vererek, tedarik zincirini değer katan önemli bir unsur haline getiriyor.  Şirketler, tedarik zinciri yatırımlarıyla yıllık 
maliyetlerinde %6 ila %7 oranında iyileşme gerçekleştirirken, kazandıkları ek faaliyet kârı %7 ila %8 seviyesinde 
artış gösteriyor. Dijital olgunluk seviyesi çok iyi durumda olan Dijital Şampiyonlar ile dijital olgunluk düzeyinde ilk 
basamakta yer alan Dijital Amatörler arasında hem gelir kazanımı hem de maliyet avantajı sağlamada aradaki 
farkın iki kattan fazla olduğu gözlemlenebiliyor.
“Risk Yönetimi” söz konusu gündem maddelerinin 
dördüncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Her şirketin 
önümüzdeki süreçte tedarik zincirlerinde bütünsel 
bir yaklaşımla sistematik risk yönetimi yapmaları 
gerekiyor. Riskin sınıflandırılması, potansiye-
li, etki analizi ve bu doğrultuda yapılacak risk 
değerlendirme ve riski azaltmaya yönelik eylem 
planları tedarik zinciri liderlerinin önem vermesi ve 
geliştirmesi gereken bir yetkinlik olacak.
Beşinci konu başlığı olarak “İnovasyon” ile ilgili 
beklentiler ve şirketlerin stratejileri doğrultusunda 
özellikle dışsal inovasyon için tedarik zincirinin 
liderliği öne çıkacak diyebiliriz. Tedarikçiler ile bu 
alanda gerçekleştirilecek iş birliği projeleri, yeni 
ürün geliştirme çalışmalarına yönelik koordi-
nasyon, tedarikçilerin şirketin iş süreçlerine dahil 
edilmesi gibi konularda tedarik zinciri önemli rol 
oynayacak.

Son olarak “Sürdürülebilirlik” konusundan söz edebiliriz. Toplumsal yükümlülük ilişkili değerin pandemi döne-
minde oluşması neticesinde oldukça önemi artan sürdürülebilirlik kavramı, şirketler için sadece uyumluluk 
bağlamında dikkat edilecek bir konu olmaktan çıkıp stratejik bir başlık haline gelmiş durumda. Bu alanda da özel-
likle yeşil tedarik yönetimi, çevre dostu üretim, enerji verimliliği ve yönetimi gibi konular başta olmak üzere birçok 
farklı ilişkili alanda tedarik zinciri şirketin en önünde koşan birim olarak öngörülüyor.

Bu gündem maddeleri doğrultusunda krizlere karşı tedarik zincirlerinin daha dirençli, esnek ve çevik olacak şekilde 
yeniden tasarlanmasına yönelik tedarik zincirlerindeki dönüşüm yolculuğu önümüzdeki birkaç yılda da devam ede-
cek…

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 KARAKIŞ kimdir?
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Türkiye nin ekonomisinin sürekli istikrarsız oluşunun nedeni dış ticaret açığıdır .

Ülkemizin ekonomisinin sürekli inişli çıkışlı olmasının nedeni var bunun teshisini koymak gerekir daha sonra te-
davi reçetesini yazmalıyız ülkemizin dış ticaret açığı sürekli bize sorun  oluyor turizm ve mütehaatlik geliri bunu 
çoğu zaman karşılıyamıyor, özellikle bu aylarda petrolden dolayı ayda 9-10 milyar dolar yıllıkta böyle giderse 
100-120 milyar dolar açık demektir turizm geliri 40 mütehaatlik geliri ise 10 milyar dolar diye düşünülürse senede 
50-70 milyar dolar açık kalacak demektir işler bu şekilde giderse bizi dahada kötü günlerin beklediğini tahmin 
etmek zor olmasa gerek bazı dönemlerde yurt dışından yatırımcı gelmesiyle rahatlamışız, yatırımcılar tedir-
gin olup gittiğinde ekonomimiz yerler bir olmuş sürekli siyasi liderlerin elinde sihirli bi değnek varmış ve bunu 
kullanmasını bekliyor gibiyiz  ama ne yazık ki hiç bi liderde bu değnek yok sihiri biz bulup söylemeli ve ülkemizin 
bi daha bu krizlere gebe kalmasından kurtarmıyız  bizi sürekli istikrarsızlaştıran bu meselenin çözümü yok mu 
tabiki var örnek olarak turizmi ele alalım   Çünkü dış ticaretin açığının kapanmasındaki en önemli sektör olduğu 
için turizmde bu işi nasıl çözebiliriz bakalım 

       Turizmi çeşitlendirmeli ve 12 aya yaymalıyız.
Akdeniz turizm havzasıyken ve en uzun sahil bizdeyken 
biz sadece antalya dan turizm olarak gelir elde edi-
yoruz Mersin, Adana ,Hatay’ı ,Antalya gibi planlayıp 
yatırımcılara sunmalıyız  Güney Fransa gibi Güney Tür-
kiye olarak dünya misafirlerini ağırlamalıyız ve senede 
milyarlarca dolar gelir elde etmeliyiz bu sahili yazlık ve 
konut olarak kullanmak kaynak israfı değilde nedir .

Türkiye de turizm denince genelde deniz güneş 
kum ve yaz gelir yaz bitince turizm mevsimi bitti de-
nir bu yanlış algıyı değiştirmeliyiz başta kış kayak, 
inanç,kültür,tarih,yayla turizmini planlayp yatırımcılara 
sunmalıyız  böylelikle hem yurdumuzun birçok ilini 
kalkındırmış hemde 12 aya yaymış oluruz ülkemizde 
274 tane 3 bin mt nin üstünde dağ var bunların bir

kaçında kış ve kayak turizmi olarak değerlendiriliyor ve genelde yurt içine hitap ediyor dağlarımızı uluslar arası 
standartta kar turizmine göre planlarınsa Erzurum palandöken, kayseri Erciyes , kocaeli kartepe, bolu kartalya 
Erzincan Ergen , Kastamonu ılgaz dağı kayak merkezlerine dönüştürebiliriz Dünya kayak turizminin %75 ini avru-
pa alıyor bunun nedeni alp dağını İtalya isviçre ve avusturya ortak kullanarak kazanç sağlıyorlar hollanda nın 
yüksek dağı olmadığı için atık malzemeden tepecik yaparak kayakçılara sunarken Dubai de alışveriş merkezinin 
içine kayak pisti yaparak misafir çekmeye çalışıyor yurdumuz dağ zengini bir ülkedir kilometrelerce uzunlukta 
pistleri dik eğimli dağları vardır bunları ekonomimize kazandırmalı en az 5-6 ilin işsizlik meselesinin çözmeliyiz.

Aynı şekilde inanç kültür tarih turizminide önemsemeliyiz çünkü deniz yaz aylarında kayak kış aylarında yapılır 
geri kalan ve aynı zamanda bu mevsimlerdede turizm için yeni destinasyonlar yapılmalı. 

Ülkemizde 77 tane antik kent var yeni bulunanlarla bu 100 e çıkıyor 81 ilimiz olduğu düşünüldüğünde 
şehirlerimizden çok antik kente sahibiz yurdumuzun %8 i sit alanı bu özelliği ile bile açık hava müze konumundadır.

Bir  çok tarihi eserimizin yıpranıp yok olduğunu biliyoruz yap iyileştir devret modeliyle tüm bu eserleri iyileştirmeli 
tarih inanç ve kültüre meraklı misafirlere sunmalıyız böylelikle anadoludaki birçok ili turizmle tanıştırmış oluruz. 

Dünya daki turizm incelendiğinde özellikle uzakdoğulu misafirler deniz ve güneş pek ilgilerini çekmez onlar 
daha çok kültür ve tarihe meraklıdırlar çinli hintli japon insanın denizde güneşlenirken görmek çok pek mümkün 
değildir bu saydığımız ülkelerin bile nüfus 3 milyarı aşar nerdeyse dünya nüfusunun yarısı sadece ülkemizde eşi 
benzeri olmayan değerlerle ilgilenir insanlık tarihi , inanç güzergahı ve medeniyetler beşiğidir bu topraklar.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL SORUNU
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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?

Aynı şekilde İnanç ta başlı başına turizm koludur roma vatikan veya kabe nin o ülkeye ekonomik olarak katkısı ne 
denli büyük olduğu ortadadır.

Dünya nın ilk kilisesi antakyadadır incil de adı geçen 7 kilise batı anadoludadır ilk hristanyanların yurdu 
kapadokyadır noel baba demrelidir ve kiliseside demre dedir aziz paul tarsuslıdur meryem ananın evi efestedir 
ortodoksların ruhani lideri fener rum patriği istanbul balattadır bunları daha çok değerlendirmeli 12 ay turizmini 
yakalamalıyız.

Aynı şekilde orta doğulu misafirlerde hem yaz sıcağnı  hemde denizi sevmez onlar da doğa ve yaylayla ilgilenir 
karadeniz boylu boyuna doğal yayla özelliği taşımasına rağmen hiç bi yeri uluslar ararsı turizmine açılmamıştır 
en azından 1-2 tanesi planlayıp yatırımcılara sunmalıyız böylelikle hem yurt içi hem yurt dışı misafirlerimiz çok 
memnun olacaktır bu haliyle 4 bin km lik atılı bi alan olarak bırakmak çok yanlış olacaktır.

Dünya nın ilk kilisesi antakyadadır incil de adı geçen 
7 kilise batı anadoludadır ilk hristanyanların yurdu 
kapadokyadır noel baba demrelidir ve kiliseside demre 
dedir aziz paul tarsuslıdur meryem ananın evi efestedir 
ortodoksların ruhani lideri fener rum patriği istanbul 
balattadır bunları daha çok değerlendirmeli 12 ay tur-
izmini yakalamalıyız

Aynı şekilde orta doğulu misafirlerde hem yaz sıcağnı  
hemde denizi sevmez onlar da doğa ve yaylayla ilgilenir 
karadeniz boylu boyuna doğal yayla özelliği taşımasına 
rağmen hiç bi yeri uluslar ararsı turizmine açılmamıştır 
en azından 1-2 tanesi planlayıp yatırımcılara sunmalıyız 
böylelikle hem yurt içi hem yurt dışı misafirlerimiz çok 
memnun olacaktır bu haliyle 4 bin km lik atılı bi alan 
olarak bırakmak çok yanlış olacaktır.

Dünya da spor ve festivallerde önemli  misafir çeken turizm koludur bisiklet yürüyüş koşu dağçılık sörf yelken 
kayak dalış yamaç paraşütü adına müsabakalar düzenlenmeli bu sporların yapılacağı yerler uluslar arası stan-
darda getirilmelidir

Ayrıca deniz turizminide yeniden ele almak gerekir antalya da ispanya nın 2 katı kadar yatak kapasitesi varken 
hatay mersin adana da deniz turizmi yok hatay samandağı dünya nın en uzun  12. Plajıdır aynı şekilde yumurtalık 
karataş anamur silifke erdemli gibi ilçeleri deniz turizmmi için planlamalıyız sahillerde yazlık ve konut inşaatlarına 
izin vermemeliyiz doğu akdeniz gemi turuna hatayıda eklemeli 1-2 milyon misafirin çekilmesi sağlanmalıdır.

Dünya da en çok para harcıyan turist iş insanıdır yeteri kadar hotel, havalimanı  ve alt yapısı olan antalya ve istan-
bula konferans ve fuar alanları yapılmalı böylelikle  her ay milyonlarca iş insanı ağırlamanın imkanı yaratmalıyız 
. Deniz turizmini antalya dan mersin adana ve hataya yayarsak 4-5 dağı kayak merkezine dönüştürürsek inanç 
kültür tarih turizmini geliştirirsek spor kongre fuar turizmini artırırsak kısacası turizmi tüm ülke yayar ç ve 12 aya 
çıkarırsak turizm gelirini 40 milyarda 100 milyar dolar gelir elde edebiliriz bi daha bizim ekonomimizi zayıflatan 
ana sorunu çözmüş oluruz eğer bunu yapmazsak ihracaatımızı artırmamız gerekir bu kadar açığı mal üretip 
dünyaya satmamız kolay olmayacağı için turizm konusunda dünyada açık ara birinci olmayı hak eden ülkemizin 
turizmini planlayıp hayata geçirmeliyiz yada çok acil petrol bulup petrol zengini ülkeler kervanına katılmalıyız.
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Birçok şirket, pandemi süreci ile birlikte iş hayatındaki ani 
değişikliklere ayak uydurmanın ne kadar önemli olduğunu 
zor tecrübelerle öğrendi. Örneğin, daha önce evlere ser-
vis hizmeti vermeyen ve bu süreçte manevra yapama-
yan pek çok restaurant yerini koruyamadı. Bunun yanı 
sıra teknolojik alt yapısını kuramamış şirketler, evden 
çalışma hizmeti sunan rakiplerinin çok arkasında kaldılar. 
Bugüne kadar algılanan şekliyle İK, kaynakları ön-
ceden belirlenmiş bir programı, planlanan takvime göre 
yönetmekte iken günümüzde zamanın ihtiyaçlarına 
göre değişimlere ayak uydurabilen çevik bir yapıya 
bürünmüştür. İK ürünlerini hayata geçirme hedefi-
yle sürekli dünyayı izlemekte, alternatif senaryolara 
hazırlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.  Tıpkı 
olası bir İstanbul depreminde yedek sistemlerin başka 
illerde anlık olarak devreye alınmasında IT çalışmaları 
gibi İK bölümü de kendi senaryolarını hazırda tut-
arak değişebilecek stratejilerini belirlemektedir.
Geleneksel anlamda İnsan Kaynakları faaliyetleri denilince popüler beyaz yaka unvanlara ilişkin çalışmalar 
akla gelir. Ancak orta ölçekli bir işletmede 200’ler civarında ve üstünde unvan bulunması gayet normaldir. 
Her bir çalışma alanının mali, sosyal, idari ve hukuki altyapılarının hazır olması yine İnsan Kaynaklarının 
sorumluluğundadır. Yani İK, masanın her iki tarafındaki beklentilere çözüm arayan kilit bir departmandır.
Günümüzün ortalama 8-9 saatini işimize ayırıyoruz. Son yıllarda değişen en önemli düşünce yapısı, işe 
ayrılan sürenin sayısal değerinden çok bu sürenin nasıl zinde ve verimli geçirildiği yönünde olmuştur. Ver-
im ve zindelik değerlendirmeleri bir arada çalışan kuşaklara göre farklılık göstermektedir. Alışkanlıkları ve 
hedefleri eski kuşaklara göre farklı olan yeni kuşağın eski kuşak ile bir arada verimli çalışmalarını ve denge-
leri sağlamak İK’nın en önemli konularından birisi olmuştur. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan 
çalışma kavramı, iş ve özel yaşamın birbirinin içinde değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır.
Zindelik tanımının sadece iş hayatıyla sınırlı kalması giderek tatmin etmemeye başlamıştır. Zindeliği de 
verimliliğin bir parçası olarak hem iş hem de özel yaşamı göz önünde bulundurarak değerlendirmeli, 
programlarımızı buna göre güncellemeliyiz. Uzaktan çalışmanın yaygın olduğu bir dönemde farklı kuşakların 
bir arada etkin bir performans oluşturmasını yönetmek uzun yıllar İK’nın gündeminden düşmeyecektir.

Zindelik tanımının sadece iş hayatıyla sınırlı kalması gider-
ek tatmin etmemeye başlamıştır. Zindeliği de verimliliğin 
bir parçası olarak hem iş hem de özel yaşamı göz önünde 
bulundurarak değerlendirmeli, programlarımızı buna 
göre güncellemeliyiz. Uzaktan çalışmanın yaygın olduğu 
bir dönemde farklı kuşakların bir arada etkin bir perfor-
mans oluşturmasını yönetmek uzun yıllar İK’nın günde-
minden düşmeyecektir.
Farklı yaş gruplardan oluşan bu kuşakların performans ve 
potansiyellerinin izlenmesi, becerilerinin arttırılması için 
programların hazırlanması ve aynı zamanda önümüzdeki 
yıllarda körelecek olan mevcut becerilerinin belirlenmesi 
oldukça önemlidir.

İNSAN KAYNAKLARININ GÜNDEMİ
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Yetenek havuzu dediğimiz kadroları oluşturabilmek için iyi bir takip ve ilgi gerektirmektedir. Şirketin ve çalışanların 
ihtiyaç duyduğu yeni becerilerin tespit edilmesi çok önemli bir aşamadır ve her yeni yılın gelişim programlarına 
bunlar dahil edilmelidir. Kişilik envanteri verileri, değerlendirme merkezi uygulamaları verileri, dönemsel perfor-
mans verileri, yetkinlik ölçümleri, vb. kantitatif ölçümlerin dönemsel izlenmesi, sonuçların önemli envanterler 
gibi kayıtlarda tutulması çok değerlidir. Bu veriler, şirketin yıllar boyu izlemesi gereken ve çok kazandıracak bir 
yatırım aracıdır.
Yetenek havuzu, iş gücü planlaması, yedekleme denildiği zaman neyin anlaşılıyor olduğu, şirketlerin o güne kadar 
yaşadığı İnsan Kaynakları deneyimine göre çok farklılık göstermektedir.
İş dünyasındaki kişilerin eğitim alanları incelendiğinde, eğitim aldığı alanın dışında çalışan %60 civarında bir kesim 
olduğu kabul görülmektedir. Bu da aslında sertifikalı/diplomalı olunmayan bir alanı işaret etmektedir. Eğitim sevi-
yesi ve sosyal refah beklentisi yükseldikçe pek çok alt iş kolunda pozisyon boşlukları artmaya devam etmektedir. 
Bu noktada özellikle mesleki yeterlilik kurumunun tanımladığı branşlarda sertifika büyük önem arz etmektedir. 
Örneğin, mobilyanın alt dallarından biri olan sandalye üretiminde çalışacak kişi bulmak zorlaşmıştır. Aynı şekilde 
ayakkabıcılık alanında üretim yapan işyerleri de kadro bulmakta zorlanmaktadır. Matbaa ve diğer birçok sektör 
için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Bugün bu boşlukları ağırlıklı olarak tartışmalara konu olan sığınmacı 
ve mülteciler doldurmaktadır. Bunlara ilaveten son yıllardaki gelişmelere bağlı olarak sanayi dallarında mekanik, 
kaynak, otomasyon yazılımı, robotik alanlarında da kalifiye eleman sıkıntısı bulunmaktadır.

Belli bir sayı ve süre için yapılan bu çalışmada insan kaynakları departmanlarını da zorlubir süreç beklemekte-
dir. Ancak bahsettiğimiz gibi ihtiyaç duyulmayan becerileri tespit edip, yeni becerileri kazandırmak şirketler için 
büyük bir kariyer yatırımıdır. “Yeni Alan Sertifikası”, çalışanın mesleki yetkinliğine yapılan yatırımdır. Temel ve 
yönetsel yetkinlikleri beslemeye devam etmek yapılan bu yatırımları her iki taraf için daha değerli kılmaktadır.
Mesleki yetkinliklerin önemi elbette ki yadsınamaz fakat olmazsa olmaz diğer bir yetkinlik ise çalışanların iletişim 
yeteneğidir. Mesleki anlamda kendisini ne kadar ileri taşırsa taşısın, bireysel veya ekip çalışmasında en çok işine 
yarayacak araç iletişimdir. Çok basit bir başlık gibi görünse de iletişim eğitimleri uzun solukludur ve iletişimdeki 
değişikliklerin etkisini ölçmek, teknik yetkinlik artışını ölçmekten çok daha zordur. İletişimde yaşanan sıkıntılar 
kişinin sadece kendisini değil birlikte çalıştığı diğer kişileri de etkilemektedir. Bu nedenle iletişim zorluklarına 
sadece ilgili kişiyi etkileyen bir konu olarak bakmak doğru olmayacaktır.

Kalifiyeli eleman bulmanın giderek tüm sek-
törleri zorlamasına çözüm olarak 2022 yılında 
önemli bir adım atılmıştır. Mesleki yeterlilikleri 
artırmak ve kendi alanı dışında çalışanlara özel 
bir eğitim programı ile sertifikalandırma yap-
mak için programlar başlatılmıştır. Mesleki 
eğitim merkezleri, yani diğer bir tanım ile ‘çıraklık 
sistemi’, örgün ve zorunlu eğitim kapsamına 
alınmıştır.
Bu kapsamda, Türkiye’deki 255 sanayi bölgesinin 
tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete 
geçirilmiştir. Kurumlarda eğitim gören çırak, 
kalfa ve ustaların da meslek lisesi statüsünde 
sayılmaları sağlanacaktır. Eğitim aldığı alan 
dışında çalışan ve sertifikası olmayanları 
çalıştıkları alanlara ilişkin eğitim programlarına 
dahil ederek belgelendirme çalışmaları da 
yapılmaktadır.
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1974 İstanbul doğumludur. Lisans eğitimini ‘iktisat’ alanında, yüksek lisansını ‘İstanbul Üniversitesi’, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, ‘Ekonomi ve Yönetim’ bölümünde tamamlamıştır.
Mart 1997 – Mart 2007 yılları arasında çalışmış olduğu Sultanlar Şirketler Grubunda 1997–2000 yılları arasında eş 
zamanlı olarak Satış Yöneticiliği ve Satış Eğitmenliği görevini yürütmüştür. Bu süre boyunca Türkiye’nin pek çok il-
inde uygulamalı ve teorik satış eğitimleri, takım çalışması ve iletişim eğitimleri vermiştir. 2000–2007 yılları arasında 
ise ’İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’ unvanı ile Sultanlar Şirketler Grubu’ndaki görevini devam ettirmiştir.

2007–2008 yılları arasında hastanecilik alanında da çalışan Bektaş, Medicana Hastaneler Grubu İnsan Kaynakları Direktörlüğü 
görevini yürütmüştür. Kasım 2008 – Aralık 2014 tarihleri arasında ise Güllüoğlu A.Ş.’nin mağazacılık, restaurant işletmeleri ve üre-
tim şirketlerinin İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. Aralık 2014 - Mart 2019 tarihleri arasında ‘Rona Yönetim 
Danışmanlığı’ firmasında kurumların stratejik, yapısal, yönetsel ve operasyonel konularda karşılaştıkları yahut karşılaşabilecekleri 
problemlerin tespiti, çözümlenmesi ve çözümün kalıcı hale getirilmesi aşamalarında danışmanlık hizmeti vermiştir. Mart 2019 – 
Mart 2022 tarihleri arasında çalıştığı Birevim A.Ş.’de 2019 – 2020 yılları arasında İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 2020 – 2022 yılları 
arasında sırasıyla Denetim Müdürlüğü, Denetim Direktörlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Nisan 2022 tarihi 
itibariyle 1997-2007 yılları arasında görev yaptığı Sultanlar Holding’te ‘İnsan Kaynakları Direktörü’ olarak görevini devam ettiren 
Bektaş, aynı zamanda ‘İnsan Kaynakları Liderleri Derneği’nin başkanlık görevini yürütmektedir. 
Evli ve iki çocuk sahibi olan Bektaş, ‘Mentor’ ve ‘Profesyonel Koç’ sertifikalarına sahiptir.

Ali BEKTAŞ kimdir?

Şirketler sınırsız kaynaklara sahip değildir ve tüm ihtiyaçlarını 
kendilerinin karşılaması beklenemez. STK’larla ve işverenlerle 
sık sık yapılan çalıştaylarda; günün ve yakın geleceğin gereksin-
imlerini sürekli izleyen resmi makamlar günün kritik ihtiyaçlarına 
bağlı olarak çözümler üretmektedirler. Bunu daha ileriye taşımak 
veya ötesine geçmek, İK’nın gelecek vizyonu ve yönetimle aynı dili 
konuşabilmesiyle doğru orantılıdır.
Genel olarak baktığımızda, hangi alanda olursa olsun teknolo-
jiyi takip edip bu alandaki trendleri yakalayan ve iletişim becer-
ilerini geliştiren çalışanların, geleceğin aranan insanları olacağını 
rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Uzun yıllardır gündemi meşgul eden ve yakın bir zamanda 
yasallaşması düşünülen Kıdem Tazminatı Fonu Yasası ile birlikte 
kalifiye personeli uzun süreli çalıştırmak için İK departmanlarının ve 
üst yönetimin çok daha fazla enerji harcaması gerekecektir. Uzun 
yıllar aynı şirkette çalışmak artık çalışanların da olumlu yaklaştığı 
bir durum olmak çıkmıştır. Bugün ‘sessiz istifa’ tanımıyla anlatılan 
enerji düşüklüğünü aşmak isteyen işverenler çalışanlarının kari-
yer deneyimlerine daha fazla yatırım yapmakta, çalışanlar ise yeni 
öğrenme fırsatlarıyla kariyerlerini zenginleştirmektedirler.

Bizlere sık sorulan sorulardan biri de geleceğin mesleklerinin neler olacağıdır? Öngörülerimiz arasında; yazılım 
geliştirme, yapay zeka, robotik, drone pilotluğu, sentetik biyoloji uzmanlığı, blockchain uzmanlığı, 3D üretim, ak-
tüerlik, mobil uygulama ve oyun geliştirme uzmanlığı, nanoteknoloji mühendisliği, vb. multidisipliner mühendis-
likler bulunmaktadır.Yok olacak meslekler sohbeti yapılarak korku senaryoları üretilse de yukarıdaki ve benzeri 
popüler mesleklere katılabilecek kişi sayısının sınırlı olduğu da bir gerçektir. 
Basit bir örnek ile popüler bir alanı yorumlayalım. Resmi verilere göre Türkiye’nin yıllık kişi başı elektrik tüketimi 
3.700 kWh/kişi seviyelerindedir ve yıllık ortalama %3,8 artmaktadır. OECD ülkelerinde ise bu tüketim ortala-
ma 8.000 kWh/kişi seviyesinde olup nispeten sabit seyretmektedir. Bu rakamlara bakarak, sanayi ve teknoloji 
alanındaki büyüme beklentisini yorumlayabiliriz. Ülke olarak bizler, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine göre çok daha 
farklı dinamiklere ve motivasyonumuzu diri tutan nedenlere sahibiz.
Tüm mevcut durumu özetleyecek olursak, kariyer hareketlerini destekleyen şirketler her zaman, koşul fark etme-
ksizin daha rekabetçi olmuşlardır. İşine ve şirketine bağlı kurum kültürünü özümsemiş çalışanlarıyla uzun soluklu 
devam edebilmişlerdir. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de kariyer fırsatları sunabilmek en önemli 
İK trendlerinden biri olmaya devam edecektir.
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DÜNYA DÜĞÜN SEKTÖRÜNDE LİDER TÜRK FİRMASI
KM Events ile 1995 yılında başlayan girişimcilik 
hayatım, artık nerdeyse 30. Yılına yaklaşıyor. 
Kadıköy Anadolu lisesi sonrasında Boğaziçi 
Üniversitesi’nde lisans, üst lisans, doktora ile 
geçen yılların ardından, üniversitede kariyer 
yapmaktan ani bir kararla vaz geçip, girişimcilik 
serüvenime başladım. Bugün KM Events ile 
uluslararası etkinlik, düğün ve davet endüs-
trisinde liderlik bayrağını hala taşımaya de-
vam ediyoruz. Bunun yanı sıra KM Home 
Collection ev tekstil markamız ile dünyanın 
pek çok ülkesine ihracat yapmakta ve KM Be-
yond Luxury ile lüks seyahat organizasyonları 
gerçekleştirmekteyiz. Kurduğum uluslararası 
bu markaların yanı sıra pek çok sektörel STK 
nın kuruluşuna ön ayak olduğumu belirtmeliy-
im. Türkiye’nin ilk Etkinlik Derneği olan YEPUD 
( Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama 
Derneği) un yanı sıra Türkiye Uluslararası Etkin-
likler Derneği TUED in de Kurucu Başkanıyım. 
Aynı zamanda dünyanın en büyük uluslararası 
Etkinlik derneği ILEA  International Live Events 
Association ‘ın dünya yönetim kuruluna giren 
ilk Türk hatta Amerika kıtası dışından ilk kişiyim.

Üst düzey bir asker çocuğu olarak , hayatım protokol davetlerinde geçti.Tüm çocukluğum boyunca evimizde pek 
çok önemli misafirin ağırlanmasına şahit oldum, aslında bu nedenle davetler içinde büyüdüm diyebilirim. Bu 
nedenle , Kimya ve Çevre Bilimleri dallarında uzun yıllar eğitim görüp , akademik kariyer yapma yolundayken, 
çocukluğumdan beri çok sevdiğim bu mesleğin ilk öncülerinden oldum ve kalbimin sesini dinleyerek bambaşka 
bir girişimcilik macerasına atıldım.

Uluslararası çok proje yapıyoruz ve genellikle ilk kez çalıştığımız destinasyonlarda ,daha evvel hiç çalışmadığımız 
çözüm ortakları ile ilerleyebiliyoruz. Bu da elbette, çalışma düzenimizde farklılıklar yaratabiliyor. Ama , bu 
tarz çalışa çalışa, problemleri daha kolay halletmeyi ve her destinasyonun çalışma şartlarına uyum sağlamayı 
öğrendik. Çok iddialı olacak ama, bizi aya bile yollasanız, orada da bir şekilde çalışma tempomuzu ve kendi 
sistemimizi kurabiliriz.

Meltem Tepeler kimdir ? Girişimci olma 
öykünüzden bahsedebilir misiniz? Nasıl 
başladınız?

Neden düğün / davet  sektörünü tercih ettiniz?

Farklı ülkelerde’de organizasyonlar yapıyorsunuz. Bu organizasyonlarda yaşadığınız problem-
ler neler?
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Kadınlar ile ilgili çok çalışılması gerekiyor , özellikle ülkemizde. Hala kadın cinayetlerinin işlendiği, baş örtüsünün 
sembol kullanıldığı, yönetici kadrosunda ve politikada çok az sayıda kadının olması, kadın olarak beni çok 
düşündüren konular. Her firmanın , her STK nın bir kadın projesi olmalı üzerinde çalıştığı. Ve üzülerek görüyorum 
ki, daha önümüzde epey uzun bir yol var aşılması gereken.

Eğer büyük şansızlıklar yaşamazsak, ben kendi sektörüm adına 2023 için çok güzel gelişmeler ön görüyorum. 
Zira Türkiye uluslararası projeler için artık çok tercih edilen bir destinasyon. Daha şimdiden 2023 projelerimizin 
çoğu konfirme oldu. 

Bizim 25 kişilik bir ekibimiz var. Bunun %80i kadın.

STK ların birarada çalışmasının getirdiği avantajları pandemi esnasında hep birlikte gördük. Pandemi döneminde 
17 Etkinlik ve Mice derneği biraraya geldik ve çok çalıştık. Karşılığında hem sektörün pek çok dönemsel sorununa 
çare bulduk, hem de birarada geliştirdiğimiz pek çok ortak projeye de şahit olduk. Bu nedenle, ben STK ların güç 
birliğinden yanayım.

Ben özellikle gençlere hep şu mesajı veriyorum, yine vereyim: ‘ Tutkularınızın peşinden koşun, hep kendi gücünüze 
inanın ve asla pes etmeyin!

Türkiye’de kadınlara özgü sosyal sorumluluk projeleri hakkında pek çok proje yapılıyor. Bu ko-
nudaki görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirmisiniz?

Sizce sektörünüzde 2023 ‘te hem global hem Türk piyasasında ne gibi gelişmeler yaşayacağız?

Kaç kişilik istihdam sağlıyorsunuz? Kadın çalışan sayınız % kaç?

Türkiye’deki STK ‘ların dünü / bugünü ve yarını hakkında görüşleriniz nelerdir?

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

Aslında sektörümüzle ilgili bir tarih kitabı yazabilirim. Etkinlik sektörü nasıl başladı, hangi evrelerden geçti ve 
bugünkü uluslararası boyuta nasıl geldi, hepsini tek tek bizzat yaşadım. Başlangıçtaki zorluklar ve kolaylıklar 
bugünkülerle taban tabana zıt. En başta,yani bundan neredeyse 30 yıl evvel,  tek tük davet ve etkinlik firması vardı, 
rakip yok denecek kadar azdı. Proje satmamız kolay ve çabuktu. Öte yandan, ne yetişmiş eleman ne de çözüm 
ortağı bulabiliyor, her işi kendi bünyemizde halletmeye çalışıyorduk. Teknoloji o dönemlerde kullanmadığımız için, 
mukayese de zordu. Oysa şimdi, gelişen teknoloji sayesinde tüm dünyayı rahatlıkla takip ediyor ama bir yan-
dan kıran kırana mücadele ediyoruz, çünkü sektör geliştikçe rekabet de bir o kadar arttı. Gelişen tedarik sektörü 
sayesinde hem çok kaliteli projeler üretiyor, hem de dünya ile yarışabiliyoruz.

Sektörel açıdan , bu dönemin diğer sektörlerin tam tersine çok yoğunlaştığı ve para kazandığı bir dönemdeyiz. 
2019 ciroları daha şimdiden geride bırakıldı. Ancak kurlardaki oynaklık ve yükseliş bir yıl sonraya vereceğimiz 
teklifleri zorluyor, önümüzü göremeden hareket etmek gitgide zorlaştı.

Sektörünüzün dünü , bugünü ve yarınını değerlendirebilirmisiniz?

Türkiye ve dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Sektörel  etkileri neler?
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İNAVOSYON VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ
Yenilikçilik, yaratıcı fikirlerin uygulanması, sadece büyüme için hayati değil, aynı zamanda şirketler ve milletlerin hızla değişen 
bir küresel ekonomide rekabet edebileceği için hayatta kalmak için de cok onemli olmaktadir.
Araştırmacılar, ülke kültürü ile inovasyon arasındaki ilişkiyi anlamaya calismislardir.
Bir çok çalışmada, kültürel boyutlar, yenilik ve yaratıcılık ölçütleriyle önemli ölçüde ilişkilidir. Bununla birlikte, kültürü tüm 
boyutları ile ele almak ve birden fazla çerçeve kullanarak incelemek , çalışmalardaki bulguları incelemek zordur. Aynı şekilde, 
inovasyonun tanımlanması, çalışmalarda yaygın olarak değişir.İncelenmesi zor bir konudur.

Buna çare olarak , ülke kültürü ve inovasyon arasındaki ilişkileri keşfetmek için küresel inovasyon endeksi (GII) ve 
HOFSTEDE’nin kültürel boyutlarını kullanabilir.Bunu yapan araştırmalar mevcuttur.

Hofstede ülkesel kültürel boyutları belirlemek için en yaygın kullanılan bir yaklaşımdır. Kendini ispatlamış bir yaklaşımdır di-
yebiliriz. İnovasyon ve ulusal kültür ile ilişkili araştırmalar ; Ele alınan 6 kültürel boyutun , inovasyona dördü desteği gösteri-
yor ve yenilikçi toplumların aşağıdaki kültürel değerlerle karakterize olduğunu gösteriyor:

1-Bireysellik,  2-Düşük erkeklik,  3-Pragmatizm  4- Hoşgörü

Kültür, Yaratıcılık ve Yenilik Bağlantısı tartışılmasında: -İşletmenin küreselleşmesi, -işletmelerin kültürler arasında artan 
işbirliğini, -yöneticilerin uluslararası hareketliliği ve yenilikçiliğe yönelik eğilimleri,

- Yaratıcılık ve inovasyon faaliyetlerini dünyanın dört bir yanına ne kadar değişdiği konusunda bilinçli bir anlayışın olması,  
giderek daha önemli hale geldi . Yaratıcılık, inovasyon sürecinin bir parçasıdır; İnovasyonun gerçekleşmesi için, ekonomik 
değeri olan yaratıcı fikirler tanınması, onaylanması ve uygulanması gerekir .

Kültür ise bir grubun ortamdaki sorunlara  yanıtından ve içindeki bireyler arasında temel ve paylaşılan inanç ve değerlerden 
kaynaklanan bir ortak anlam, inanç ve değerler sistemi olarak tanımlanır.

Paylaşılan değerler, bir kültürel grubu diğerinden ayırt eder . Bir ülkenin kültürü, vatandaşlarının risk, fırsatlar ve ödüller 
açısından nasıl düşündüğünü ve davrandığını etkiler. Araştırmacılar, bir kültürün risk, fırsatlara ve ödüllere verilen cevabın 
girişimcilik faaliyetini ve ekonomik yaratıcılığını (yenilikçilik) etkilediğini ve ulusal inovasyonun ulusal refahı etkilediği bilin-
mektedir. Yenilikçiliği destekleme ve sermaye yapmanın ,mevcut kaynakların kendi içinde paylaşılan kültürel değerlerin bir 
yansıması olduğuna inanılıyor.

Ulusal refah, inovasyonun bir yan ürünü olarak görülebilir . Yaşam standartlarını iyileştiren ülkeler, firmaların bilgi yatırım, 
içgörü ve inovasyona dayanan daha karmaşık rekabet geliştirilmesiyle daha üretken hale geldiği ülkelerdir .

Yenilikçi çözümler, bir firmanın gelirlerini ve sırayla ulusların refahı üzerinde etkisi vardır .

Yenilik ve yaratıcılık ölçütlerini araştırmacılar, bir ulusun yenilikçilik kapasitesini operasyonelleştirmek için çeşitli yöntemler 
kullanmıştır. Bunlar, serbest meslek oranlarını, telif hakkı ve lisans ücretlerini ve ticari markalar,patentler ve kişi başına ge-
lirlerdir. Geleneksel inovasyon kriterleri ise , doktora çalışmalarının  sayısı,araştırma makalelerinin sayısı, yaratılan araştırma 
merkezlerinin sayısı, yayınlanan patentler (patent yoğunluğu) ve Ar-Ge harcamaları içermiştir.

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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Merhaba, yepyeni bir sayıda yepyeni bir döneme 
girerken tekrar birlikteyiz. Aslında yıl sonlarına 
yaklaşırken genelde ‘bu yılı geride bırakırken, yeni yıla 
az bir zaman kala, vb.’ ifadeler kullanılırken ‘yepyeni 
dönem’ tanımını bilerek kullandım. 
Özellikle son iki yıl malum bir karmaşayla geçti, 
tekrarlayarak kimsenin canını sıkmak istemiyo-
rum. Yeniden düzenlediğimiz veya düzenlemeye 
çalıştığımız hayatlarımızda eskisinden farklı davranış 
alışkanlıklarını benimsemeye başladık. Bir çoğumuz da 
başarılı olduk. Kısacası yeniden başladık. Öncelikle tüm 
dünyaya iyilikler getirmesini temenni ederim.
Yeniden başlamak ifadesini de bilerek seçtim, zira 
gerçekten kelimenin tam anlamı ile yeni bir başlangıç. 
Hem de bu başlangıç sadece bizlerin hayat yolculukları 
ile ilgili değil. Global bir başlangıç, yenilenme, düzen-
lenme. Buna gelişme de diyebiliriz bence. Evet, bu bir 
gelişim, evrilme. Birileri bu global regülasyonu başlattı. 
Her şey hepimizin gözü önünde cereyan ediyor ve hep-
imiz bu tarihe şahitlik ediyoruz. Bir bakıma muhteşem 
bir his. Düşünsenize; okul çağlarımızda tarih ve ben-
zeri derslerimizi, geçmişte yaşanmış bir çok hadiseyi 

hikaye gibi dinleyerek ve hatta bir çoğunu abartılı bularak heyecanlanmadan geçirdik (yani en azından ben kendi 
adıma öyle söyleyeyim). Şimdi yeniden çocuk olduğunuzu düşünün ve ortaokul ya da lisede derste size bu döne-
mi anlatsalar, bir de bu dönemleri yaşamış biri size ‘gökten bir uzaylı inmediği kaldı’ dese, nasıl bir tepki verirdiniz. 
Ben hemen söyleyeyim; önce kahkahalara boğulur sonra ‘ya amca hayal gücün amma güçlüymüş’ der dalga 
geçerdim herhalde. Hadi bakalım gel de anlat bu gence o günleri:)))
Ülkeler bazında başalayan bu global regülasyonun temelinde elbette ki finansal vizyon yatmakta. Kimin vi-
zyonu orasını bilemem (!) ama dünyayı bu düzenlemeye mecbur bırakacak hale getirmenin iyi bir şey olmadığını 
düşünüyorum.

YENİ DÖNEM
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Sanayi toplumu ardından endüstri toplumu ardından bilişsel 
devrim ile internet toplumu diye sıralayabileceğimiz modern 
kitlenin aşırı çoğalmasına ve tüketmesine olanak sağlayan ve 
hatta teşvik eden dolayısıyla daha çok satmaya çalışanlar mı 
acaba bu düzenlemeye ön ayak oldu diye hep düşünmekteyim.

Öz kaynakların azalması, küresel ısınma, canlı türlerinin yok 
olması, doğanın katledilmesi, açlık yaşayan topluluklar, fakirlik 
sınırında yaşayanlar ve bunun gibi bir çok konuda madem dünya 
alarm veriyor da insanlık bu zamana kadar neredeydi? Öyle ya; 
fütürüstik beyinler ne yapıyorlardı? Hiç kimse önlem alma ya da 
akıllı kullanma gibi bir takım ‘fütüristik’ düşünce üretemedi mi? 
Mesela ben de bunları düşünüyorum. Nasıl mı? Çok basit bir iki 
tüyo verebilirim; arkadaşınızla iletişim kurarken kullandığınız 
veya işe/eve giderken kullandığınız, çalışırken/dinlenirken 
içtiğiniz, kim neler yapmış takip ederken, yemek yemek için ter-
cihleriniz, mevsimine göre düzenlediğiniz gardroplarınız size ip 
ucu verecektir.

Sürekli olarak savunduğum şeyi yinelemek istiyorum; çok tüketi-
yoruz. Hep ürettiğimizi zannediyoruz ama dönüp bir bakın bizim 
ürettiklerimiz dünyanın sürdürülebilirliğine ne katkı sağlıyor? 
Örneğin; plastik üretiyoruz. Baktığınızda üretici olarak para kaza-
nmak için kendinizi üretim yapan biri olarak değerlendirebilirsiniz. 
Peki o plastik doğaya ne yapıyor? Tekstil atölyeleri tekstil ürünü 
üretirken bir çok kişiye istihdam sağladıklarını söylerken derelere 
döktükleri kirli boyalı sular ile doğayı katlettiklerinden pek bah-
setmiyorlar. Dünyanın sürdürülebilirliğine sürekli ket vuruluyor. 
Sonra televizyonlara çıkıp büyük büyük konuşanları hayretle izli-
yorum ve kendi kendime ’gerçekten inanarak mı söylüyorlar tüm 
bunları?’ diye sormaktan kendimi alamıyorum.

Yazıma başlarken yeni dönem ifadesini kullanmamın sebebini ve 
ben de yarattığı etkiyi umarım anlatabilmişimdir.

Hayat bir yolculuktur. Ömür bu yolculuğun süresini gösterir. 
Yaşam ise; bu süreçteki yolculuğun içeriğidir. Hiç kimse sonsuz 
yaşamayacak. Bu sürede yapılan her şey bir sonraki hayatlara 
mirastır. Ölümsüzlük ise bıraktığınız mirasın nasıl hatırlandığı ve 
anıldığı ile doğru orantılıdır. Bu yazıyı 29 Ekim sabahı yazıyorum…

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?



www.mondesglobal.comMONDESBUSINESS34    

Gezegen hasta, toprak hasta, hava hasta, su hasta”. Tüm 
bunlar hasta iken bir bireyin sağlıklı olması mümkün mü? 
Yıllardır tam zamanlı olarak tüm bilgi ve tecrübesini iklim 
krizi, açlık ve atık konusunda farkındalık yaratmayı ama-
çlayan Dilara Koçak 30 yılını bireyleri beslemeye adamış bir 
uzman olarak son yıllarda odağına gezegeni ve geleceği bes-
lemeyi aldı. Geleneklerimize sahip çıkmak, üretken kadının 
emeğini destekleme, yerel üretim,  gıda israfı konusunda 
farkındalık yaratmak önceliği oldu. Tüketicilerin sağlıklı ve 
fonksiyonel gıdaya ulaşmak istediği fakat bu sürecin gider-
ek zorlaştığı noktada sürdürülebilir girişimcilik hikayesi DK 
Dükkan tam da bunlardan yola çıkarak başladı.
DK Dükkan’ın kuruluş hikayesi
DK Dükkan seçimlerinde 30 yıllık tecrübe ile danışanlarına 
iyi gelen tariflere ve evinde severek kullandığı ürün-
lere yer veren Koçak, diyetlerde önerdiği tarifleri evde 
pişiremeyenler için Türkiye’nin her yerine besin değeri 
ve üretim kalitesi titizlikle planlanmış ürünleri ulaştırma 
sorumluluğunu aldı. Yenilikçi ürünlerin hiçbiri katkı, ko-
ruyucu, renklendirici içermiyor ve cam kavanoz sağlığında 
tüketicilerle buluşuyor. Amacının, sağlıklı beslenmenin de 
lezzetli ve doğal olabileceğini herkese göstererek pazar

GELENEKTEN GELEN GÜÇ İLE DİLARA KOÇAK GİRİŞİMİ DK DÜKKAN

Geleceği Besle Hareketi
Sağlıklı beslenme ve mutfak konusunda cesaretlendirici pratik tarifler, lezzetli ve sağlıklı örnekler motivasyonu 
arttırmada ve sürdürülebilir beslenme modeli oluşturmada çok etkili rol oynadığını belirten Dilara Koçak, 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için yaptığı çalışmalar doğrultusunda DK Dükkan ürünlerinin 
“geleceği besle ” sosyal hareketini de desteklemesinden gurur duyuyor. Ürünleri ile gıda bankacılığı sistemi olan 
Temel İhtiyaç Derneği’ne Açlığa Son hedefi için katkı yaratan DK Dükkan bir çok farklı e-ticaret kanallarının kısa 
zamanda odağı haline gelmiş bulunmakta.

Yeni Yatırıma Hazırlanıyoruz, Fonksiyonel Gıdalar Üreteceğiz
Üretimde yeni ve değişen taleplere adaptasyonun kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Tüketicilerin sağlıklı beslenme 
ile ilgili kaygılarının devam etmesiyle birlikte sağlığımızı destekleyecek ve iyileştirecek gıda endüstrisine 
yönelim de buna paralel olarak artıyor. DK Dükkan ürünlerini fonksiyonel besinler olarak değerlendiriyor 
çünkü her bir reçetede sağlığı geliştirmek için faydalı besinler yer alıyor ve doğanın gücünü arkasına alarak, 
taze sebzeleri, meyveleri, baharatları, tam tahılları en doğal haliyle tüketicilerle buluşturuyor. Fonksiyo-
nel gıdaların içerdikleri aktif bileşenler ile sağlığınıza destek olarak, hastalık riskini azaltmaya yardımcı 
oldukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Sebze temelli hem probiyotik hem prebiyotik etki gösteren turşular, 

lideri pozisyonuna ulaşmak olan DK Dükkan, 20 yıldır diyet listelerinin vazgeçilmezi olan vicdan çorbası ile 
başladığı bu yolculuğa şu anda 15 adet ürünü ile devam ediyor. Çorba, granola, atıştırmalık, ekmek ve propolisli 
içecek kategorileri ile çıkılan bu yolda amaç hem bireyi hem de gezegeni beslemek.
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filizlendirilmiş tohumlar, şifalı baharatlar ile hazırlanmış 
seçeneklerle birlikte fonksiyonel gıdalar 2023 yatırımları 
arasında olduğunu belirten Koçak, fonksiyonel besinlerin, 
ilaç yerine kullanılamayacağının ancak tedaviyi destekley-
ici olarak etki gösterebileceğinin de altını çiziyor.

Türkiye’de bir ilk! Propolisli İçecekler

Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından 
topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal et-
kilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Dünyanın 
en güçlü antioksidanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor, 
öyle ki nar, sarımsak ve soğandan 80 kat daha güçlü bir 
antioksidan.  

Propolisli içeceklerde tüm bunlardan yola çıkarak meyve 
sebzeleri şifalı baharatlar, ham bal ve propolis ile buluştu. 
Propolisin farklı ve güçlü tadını 2 yıllık AR-GE ve focus 
gruplarla daha keyifli tüketilebilir hale getiren Koçak, 
her şişede baharat, propolis, ham bal ve meyve sebze 
güçlü etkisini sağlarken kaloriyi düşük tutmayı hedefledi. 
Diğer taraftan ham balın enzim aktivitesini koruması için 
pastörize ve İTÜ Tekno Arıkent işbirliğiyle sadece propo-
lis ile ürünün doğallığı korunurken fonksiyonel içecek kat-
egorisinde bu tat ve özelliklere sahip olması DK propolisli 
içeceği Türkiye’de ve dünyada İLK ve TEK kılıyor.
Önceliğimiz Her Zaman Sağlı

Covid-19 ile tüketicilerin sağlıkla ilgili kaygılarının artmaya 
başlaması ve sağlığı destekleyecek ve iyileştirecek gıdalara 
yönelmesi gıda endüstrisinde yükselen bir trende yön 
veriyor. Bu anlamda fonksiyonel gıdalara talep artarken 
DK Dükkan da yeni yatırımlarını çevre ve sosyal değerleri 
de kapsayarak 2023 yılı için şekillendirmeye devam ediyor. 
DK Dükkan’ın tüm ürünleri fonksiyonel besinler olup her 
bir reçetede sağlığı geliştirmek için faydalı besinlere yer 
veriyor. Taze sebzeleri, meyveleri, baharatları, tam tahılları 
en doğal haliyle kullanarak filizlendirmiş bakliyatlarla ge-
lenekten geleceğe koşuyor.

Yeni geleceği birlikte yaratmak

Kadın girişimcilerin özellikle gıda sektöründe daha ön 
planda olması ve sayılarının çoğalması gerektiğine 
inanan Dilara Koçak, sektördeki başarı sadece tica-
ri büyüklük ile ilgili değil topluma hangi oranda fayda 
sağlanıldığı ile de değerlendirilmeli düşüncesini savunuy-
or. Ülke topraklarımızda yetişen pek çok yerli ürünümüzü 
değerlendirilerek, ortak fayda yaratarak hareket edilmesi 
görüşünde olan DK Dükkan kurucusu Koçak’ın dileği her 
zaman dönüştüren ve üreten güçlü kadın girişimcilerin 
artması.
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Ebru Nurluoğlu kimdir?
Profesyonel koç, konuşmacı ve eğitimciyim. Uzmanlık 
alanlarım iş hayatında liderlik, takım ruhu ve verimlilik. 
“Kendinden Kaçarken Yakaladım Seni / Mutluluk Kılavuzu” 
kitabının yazarıyım. 
Saint Benoit Fransız Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniver-
sitesi Sosyoloji bölümünü bitirdim. Yüksek lisans tezimi 
iş dünyası ve reklamcılık alanında; doktoramı da İstanbul 
Üniversitesi’ nde STK’lar üzerine hazırladım. Acil İhtiyaç 
Projesi adlı bir vakfın kurucusuyum.

Acil İhtiyaç Projesi Vakfı 30 yıldır faaliyet gösteren, 
kişisel gelişim, sağlık, eğitim ve refah” ekseninde ihti-
yaç sahibi anne ve çocuklarının hayatlarına dokunan; aile 
mutluluğuna odaklı bir STK’dır. 
Acil İhtiyaç Projesi büyülü gibi gelir çoğu zaman. Mesela 
bir çocuğa bebek maması lazımdır o gün bebek maması 
gelir. Bir çocuğa acil burs lazımdır burs verecek kişi kendi 

gelir bulur bizi, bir aileye erzak lazımdır ve o gün bize erzak bağışında biri bulunur. Bazen böyle mucizevi anlarımız 
olur. 
Bazen anneler gelir hasta çocuklarıyla, bazen kadınlar gelir kocaları kalplerini, onurlarını ve kolunu kırmış olarak, 
bazen küçük bir çocuk gelir elinde defteri ödevini anlamamış...
İyilik Merkezimiz kocaman bir yürektir. Hepsini kalbine sığdırmayı başarmış kocaman bir yürektir. Ve hepsi bilir ki 
burada sadece karşılıksız sevgi ve iyilik vardır. 
 Kısacası geleneğimizde var olan imece usulünü yürütmeye devam ediyoruz.

Aip Vakfı kimdir? 

İhtiyaç sahibi ailelere erzak, burs, kıyafet ve manevi destek sağlamaya çalışıyoruz. Şirketlerle anne ve çocuk 
hayallerini gerçekleştirmek için projeler yürütüyoruz. Datamıza kayıtlı yüzlerce aileye gıda, sağlık, eğitim, kıyafet 
vb. bir şekilde dokunabilmek için çaba gösteriyoruz. Diğer STK’lardan ayrıştığımız en temel nokta ailelerin tüm 
ihtiyaçları için topyekûn seferber olmaya çalışıyoruz. Tek bir alana odaklanmak yerine, genel olarak refahlarını 
yükseltebilmek amacı ile çalışıyoruz. 
AİP Akademi de gençlerin ve annelerin ufkunu açan eğitimleriyle yüzlerce insana destek oldu.

A.İ.P. Vakfı 1992 yılında henüz üniversite öğrencisi olan Dr. Ebru Nurluoğlu’nun yardımlaşma çağrısı ile bir ara-
ya gelen gönüllülerin oluşturduğu “eğitim, sağlık, sosyal yardım vb. konularında uzmanlaşmış bir vakıftır. “Sizin 
ihtiyacınız olmayabilir ama onların var” sloganıyla yola çıkan A.İ.P.; her yaş ve meslek grubundan gönüllüleriyle 
hiçbir siyasi, dini, coğrafi ve etnik ayrım gözetmeksizin yardım ulaştırma misyonuna sahiptir. Odağını çocuklara 
ve onları büyüten ailelerine vermektedir. 
A.İ.P. Vakfı bireysel ve kurumsal pek çok sosyal sorumluluk / yardım kampanyasını üstlenmiştir. Türkiye’deki 
yardım kampanyalarında ilklere örnek olan, bir model oluşturan öncü vakıftır. Eşya ve yardım kampanyaları 
konusunda da model oluşturmuştur; yaygın bir şekilde giyecek, erzak, eşya ve kitap toplayarak, Türkiye’nin 
ulaşılması güç bölgelerine de yardım göndermektedir.

AİP oldukça aktif bir vakıf bu kapsamda neler yapıyorsunuz?

Vakıf kurmak fikri nasıl oluştu? Nasıl başladınız?
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Türkiye’de binlerce ihtiyaç sahibi aileye dönüşümlü hizmet veriyoruz. Burstan, kıyafete, kütüphaneye dek kapsamlı 
biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. 
Afrika’da kurak bölgelerde su kuyuları açıyoruz, açık yetimhanemiz var, barakalardan oluşan bir yetimhane. 
İyilik çiftliği dediğimiz, ekip biçmelerine olanak sağlayacak mütevazi bir arazimiz var. Sokaktan kurtardığımız ve 
masraflarını karşılayıp okulla tanıştırdığımız yetim çocuklarımızı oyuncak, çikolata, özel yemek günleri gibi mutlu 
olacakları etkinliklerle donatmaya gayret ediyoruz.
Ebru Nurluoğlu’nun seyahatlerinde vahim durumlarla karşılaşması sonucu, oraya da yardım ulaştırabilmek için 
verdiği emek ile başlayan bir serüvenin adıdır Afrika.

Tespite gittiğimiz evlerden bir sohbet:
Baba kemerle vb. ailesini döven dünyayı zindan eden bir yaratık. Anne çocuklarını babadan uzaklaştırarak ayrı 
yaşamayı başarmış çok dirayetli bir kadın. Annenin bel rahatsızlığı var ev temizliğine de gidemiyor. Üç çocuk ve 
bir anne. Büyük oğlan özel üniversitede; hem çalışıyor, okuyor.  Bursu bizim vakıftan. Büyük çocuk defalarca beyin 
vb. ameliyat olmuş. Ev tamirat işleri yapıyor ve evi bir tek o çocuk geçindiriyor. Ve şimdi de askere gidecek. Eve 
bir kuruş para girmeyecek...
Tespitlerde hangi haneye girsek çok becerikli ve çocuklarına kanat germiş annelerle karşılaşırız çoğunlukla. 
Çocuklarını okutmaya savaşan ve açlık sınırında yaşayan anneler.  Sorsanız “çok şükür bir çatımız var” diyen Yüce 
gönüllü tokgözlü kadınlar. Oysa evlerde rutubetten nefes alınamaz.

Kadınlara özellikle yaşadığı zorlukların daha fazla bilincinde olmalarını ve kendilerine daha umutlu bir gel-
ecek kurmaları için çabalıyoruz. Kişisel gelişim ve mesleki gelişim alanlarında eğitimler veriyoruz. Akademimiz 
bünyesinde yüzlerce kadın bu eğitimlerden faydalandı. 
Kadınların özellikle AİP İNSANI dediğimiz baş harfleri de şu kelimelerden oluşan bir kavramımız var.; 
• Amaçlı (Sorumluluk sahibi ve hayatına anlam katan)
• Erdemli ve çalışkan
• Pozitif, umutlu ve mutluluğa emek veren bir profil oluşturmak istiyoruz. 

Hem Türkiye hem Afrika’da çok güzel çalışmalarınız var. Bize biraz bahsedebilir misiniz?

Vakıfta ailelerle ilgili unutamadığınız ve paylaşmak istediğiniz bir anınızı bizlerle paylaşabilir 
misiniz?

Kadın girişimcilere özel programlarınız var mı? Sizce kadınlar neden girişimci olmaktan korkuy-
orlar?
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Ekibimizin kontrol alanında olacağı kadar alanda sahada olmayı tercih ediyoruz. Farklı şehirlerde kontrol ve ulaşım 
zorluluğu, kaynak yetersizliği sebebiyle şu an bir şube açmayı düşünmüyoruz. 
Farklı illerdeki faaliyetlerimizi gönüllülerimiz aracılığıyla yürütüyoruz. 

Son yıllarda oldukça yaygın bir alan haline geldi. Kurulduğumuz yıllarda çok az sayıda STK vardı. Her alanda bir 
temsiliyeti olan vakıf ve dernekler görmek oldukça umut verici. Çok güzel çalışmalar var biz de sadece kendi 
içimizde değil, diğer STK’ların çalıştığı alandaki ihtiyaçlara yetişmeye de gayret gösteriyoruz. Zaman zaman bize 
gelen malzemeleri paylaşarak onların projelerine de katkı sağladığımız olmuştur.

İnsanların STK’lara gönüllü olması ve destek vermesi, ihtiyaç sahiplerini görmezden gelmemesi, yaptıkları 
yardımların sadece maddi değil manevi boyutunun da farkında olarak davranılmasını istiyoruz. Gönüllülük bu 
sebeple oldukça önemli bir yer tutuyor. Sloganımız şu:

“Sizin ihtiyacınız olmayabilir ama onların var.”

AİP ‘in farklı ülke veya şehirlerde şubeleri var mı? Yoksa planlıyor musunuz?

Türkiye’deki STK çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

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

İletişimde zorlandığımız noktalar çok fazla oluyor ancak deneyimli bir ekiple çalışıyoruz. Hassas gruplarla 
iletişimde olduğumuz için, duygu ve davranış yönetimi konusunda biz de hassas davranıyoruz. Eğitim durumları, 
şehre uyum sağlama durumları vb. durumlarla başa çıkmayı yönetmek konusunda iyileştirmelere odaklanıyoruz.

AİP özellikle dezenformasyonlu yerlerde çalışmalar yapıyor. İletişimde hiç zorlandınız mı?
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E-ticaret, “mal ve hizmetlerin internet üzerinden alım-satımı” olarak tanımlanmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü 
(WTO) ya göre ise e-ticaret, mal ve  hizmetlerin üretim, reklamı satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları 
üzerinden  yapılmasıdır. E-Ticaret 90’lı yılların ortasında internetin kullanımı ile birlikte gözlerin çevrildiği bir  
sektördür. 2000’li yıllarda milenyum ile birlikte artık teknoloji çağına geçilmesiyle  dünyada yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Günümüzde de dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan e-ticaret internete ulaşımın daha 
da kolaylaşmasıyla ve ticaret hayatından beklenen hızı sağlamasıyla gelişimini sürekli olarak devam ettirmek-
tedir. Özellikle de pandemi sebebiyle tüm dünyada yaşanan eve kapanma dönemlerinde bir  geçim kapısı haline 
de gelmiştir.

E-ticaretin bu kadar hızlı büyümesinin en 
önemli sebepleri;  E-  ticaretin en temel 
avantajlarından biri daha düşük sermaye 
ile daha geniş müşteri  kitlelerine, pazar-
lara ulaşabilme olanağıdır. Ayrıca depoloma, 
paketleme, sevkiyat gibi. konularda e-ti-
caret siteleri ve pazar yeri uygulamalarıyla 
girişimcilere kolaylık sağlamaktadır. E ti-
carette dünyada sektörün en önemli 
şirketlerinden biri ve lokomotifi olan Amazon 
1994 yılında ABD’de kurulmuştur. İlk olarak 
ticarete internet üzerinden kitap satışı ile 
başlayan şirket 1998 yılında müzik ve bilgi-
sayar oyunları da satmaya başlamıştır.Mile-
nyum ile birlikte dünyaya açılmaya başlayan 
şirket iyice büyümüş ve halka da açılmıştır. 
Günümüzde dünyanın en önemli beş bilgi 

teknolojisi şirketinden biri olan Amazon 2021 yılında 469,8 milyar dolar gelir, 33,4 milyar dolar net kar açıklayarak 
sektörün hangi boyutlara ulaştığını gözler önüne sermiştir. Kurucusu Jeff Bezos ise 100 milyar doları aşkın ser-
vetiyle dünyanın en zengin iş insanları arasındadır. Amazon ile birlikte Ebay ve Çin merkezli Alibaba da sektörün 
büyük ticaret hacmine sahip şirketleridir. Dünyada e- ticaret hacmi 2021 yılında 5 trilyon dolara yaklaşmıştır. 

Dünyada bu derece önemli yere sahip e-ticaret sektörü ülkemizde de özellikle 2020 yılı sonrası pandemi 
dönemiyle birlikte büyük sıçrama kaydetmiştir. E-Ticaret  İşletmecileri Derneği (ETİD)’in açıkladığı verilere göre 
2021 yılında e-ticaret hacmi ve  sipariş sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 3 milyar 347 milyon adede 
ulaşmıştır. E-ticaretin genel ticarete oranı ise yüzde  17,7 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında e-ticaret hacminin 
560 milyar TL’yi geçeceği öngörülmektedir. Sosyal ve ticari hayattaki değişim ve gelişimlerin kaçınılmaz sonucu 
olarak bunun hukukumuzda yarattığı etkiler de olmaktadır. Ticaret gibi hızlı bir alanda hele de ticaretin en hızlı 
boyutu olan e-ticaret sektöründe bu değişimlere ayak uydurmak ve çeşitli regülasyonları hayata geçirmek ger-
ekmektedir. Bu sebeple kanun koyucu bazı  adımlar atmaktadır.

E Ticaret hükümlerini düzenleyen ülkemizde belli başlı iki kanun vardır;

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  01/05/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 
kanun ile elektronik ticarete ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin esas ve usuller ile istenmeyen elektronik  post-
alara ilişkin hükümler düzenlenmekte ve Avrupa Birliğinin konuyla ilgili  mevzuatı ile Türk mevzuatı arasında 
uyum sağlanması amaçlanmaktadır. Ancak günümüz koşullarına uyum sağlamak açısından 7416 sayılı Elek-
tronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01/07/2022 tarihinde ka-
bul edilmiştir. Bu düzenleme ile haksız rekabetin ve tekelleşmenin önlenmesi amaçlanmış, e- ticaret hizmet 
sağlayıcılarına ve aracı hizmet sağlayıcılara bazı yükümlülükler getirilmiştir. Kanun koyucu bu amacını kanun 
teklifinin özet  kısmında “Teklif ile, e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerekpazara yeni

E  T İCARET  ARTIK  DAHA ÖNEMLİ
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aktörlerin girişinin kolaylaştırılması ve pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla, ölçekler dikkate 
alınarak elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılması 
öngörülmektedir.” şeklinde açıklamıştır.

Bu kapsamda  Elektornik ticaret hizmet sağlayıcı  nedir izah edelim. “Kendine ait e- ticaret ortamında veya e-ticaret pa-
zar yerinde kendi mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılar” olarak 
tanımlanmıştır. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ise e-ticaret pazar yerinde kendisinin satış yapıp yapmadığına 
bakılmaksızın “elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine 
yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar” olarak tanımlanmıştır. 
Ayrıca maddenin devamında “elektronik ticaret ortamı, elektronik ticaret pazar yeri, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, net 
işlem hacmi, ekonomik bütünlük gibi kanuna yeni giren kavramların tanımına yer verilmiştir. - Kanunda bir takvim yılındaki 
net işlem hacmi 10 milyar lira, 30 milyar lira ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde, 60 milyar lira 
ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adet olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara bazı yükümlülükler getirilmiştir. 
Bunlar dört grupta incelenebilir:

1- Net işlem hacmina bakılmaksızın bütün aracı hizmet sağlayıcılarının uyması gereken yükümlülükler; hukuka aykırı 
içeriklerin yayımdan kaldırılması, kendi markalarını  satışa sunmama, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların bilgilerini sun-
ma ve doğrulama olarak sıralanmaktadır. 
2- Net işlem hacmi 10 milyar TL üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar açısından ise elektronik ticaret lisansı alma 
yükümlülüğü getirilmiştir. Bu lisans Ticaret Bakanlığı’ndan alınmakta ve yenilenmekte olup lisans bedeli bir takvim yılındaki 
net işlem hacmine göre oransal olarak belirlenmektedir. 
3- Net işlem hacmi 30 milyar TL üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar yukarıdakilere ilave olarak e-ticaret hizmet 
sağlayıcının ticari faaliyetini kısıtlayıcı adımlar atmaktan men edilmiş olup ayrıca reklam ve promosyon harcamalarına sınır 
getirilmiştir.
4- Net işlem hacmi 60 milyar TL üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara eşya taşımacılığı, taşıma işleri organizatörlüğü 
ve posta hizmet sağlayıcılığı faaliyetleri bakımından bir sınırlama getirilmiştir. Ayrıca kredili ödeme ile bankacılıkfaaliyetlerine 
ilişkin olarak ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kuruluşlar açısından sınırlandırmalar da mevcuttur.
Her bir yükümlülük ihlali için çok ağır idari para cezası yaptırımları öngörülmüş olup, ihlalin devamı halinde cezalar katlanarak 
artmaktadır. Ancak bu yükümlülükler münhasıran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının markasını taşıyan ürünlerin bay-
ilik ve acentelik gibi sözleşmeler kapsamında satışa sunulduğu elektronik ticaret pazar yerleri hakkında uygulanmayacaktır. 
Bu kanun çerçevesinde haksız ticari uygulamalara dayalı olarak haksız rekabet açısından idari para cezası öngörülmüştür. 
Ayrıca e-ticaret hizmet sağlayıcıyı satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapması, kampanyalı mal veya hizmet satışı yapmasına 
zorlayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı  için yine idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir Kanun 7 Temmuz 2022’de Res-
mi Gazete’de yayımlansa da yürürlüğe gireceği tarihle alakalı olarak geçiş hükümlerine yer verilmiştir. Buna göre düzenleme 
01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
E ticaret alışılmışlarla her geçen gün daha çok ilerlemekte olup, daha da artacaktır. Her geçen gün potaya giren ürünler ve 
çeşitliği  daha da  artmaktadır, artmaya da devam edecektir. Örneğin çok kısa zaman önce sadece uzun ömürlü süt kapsam-
da iken  şu an günlük sütün  dahi ticareti yapılabilmektedir. Yaşamsal tüm faaliyetlere e ticaret girecektir. Önümüzdeki yıl,  
en geç iki yıl içerisinde her bakımdan en uygun alışveriş e ticarette mümkün olacak. Bir ürünün bir mağazada satılması 
stoklanması ve nakliyesindeki  maliyeti bir yerde, bir tek depodan birden fazla semte ve mahalleye çıkış yapılabilir hale 
gelinmiş bu da  stokları ve maliyeti azaltmıştır. E-ticaret alanında faaliyet gösteren e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların 6563 
sayılı Kanunda değişiklik öngören 7416 sayılı Kanunun yürülüğe girmesinden önce mutlaka kendilerini bu yükümlülüklere 
hazırlaması gerekmektedir. E-ticaret alanı hızla gelişen dinamik bir sektör olduğundan gelecekte de yeni düzenlemelere 
bağlı olarak e-ticaret hukukunun giderek daha da önem kazanması kaçınılmaz olacaktır. Pandemide yıldızı parlayan  E ti-
caret, AVM lere girilemeyen, süpermarketlere ve restoranlara  gidilemeyen dönemde şimdi de yasal düzenlemelerle daha 
çok hayatımıza girecektir.  Verilen cayma hakları ve Tüketici Hakem Heyetlerinin destekleriyle Tüketici Dostu haline gelmiştir. 

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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Birçok sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de değişimin hızı son iki yılda hızla arttı. Erken çocukluk eğitiminden 
yüksek öğrenime, işyeri ve mesleki eğitimden dil eğitimine kadar bir çok eğitm öğretim alanında kullanlmak üzere 
bir çok yeni fikir ve araçlar geliştirildi. Buna paralel olarak, küresel EdTech sektorunun değerinin 2028 yılına kadar 
23 milyar ABD dolarının üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Mobil teknoloji, cloud hizmetleri ve sanal gerçeklik 
araçları, öğrenmeyi geliştirmek için yeni bir Dünya yaratırken, eğitimi daha etkileşimli ve modern hale getirmekte-
dir. 2023 yıliına damgasını vuracak olan teknoloji destekli öğrenme trendlerinin başında öğrencilerin analitiklerini 
gösteren programlar var. PowerBI, OctopusBI gibi programlar oğrenmeyi ve öğrenmenin gerçekleştiği ortamları 
anlamak ve optimize etmek amacıyla öğrenenler ve bağlamları hakkındaki verilerin ölçülmesi, toplanması, anal-
izi ve raporlanmasını yapar. Her yaştan öğrencilere ve eğitim ortamlarına uygulanabilen “Öğrenme analitiği” ifa-
desi, ilk olarak 2011 yılında ortaya çıktı. Güvenilir veri analizi araçları, eğitimcilere öğrenciler arasındaki eğilimleri 
ve kalıpları belirlemede yardımcı olabilir. Ögrenim yönetim sisteminiz, idari verileriniz, öğrenci veya çalışan ver-
ileriniz, risk ve uyumluluk verileri,  geçmiş veriler, öğrenci kendi raporlama verileri ve daha fazlası ile bilgi sistem-
lerinizi birleştirebilirsiniz. Tum bu faktörler genelinde bir öğrenciyi veya bir grup öğrenciyi etkileyen eğilimlerin ve 
kalıpların tam bir göreselini elde etmek için bu bilgileri veri görselleştirmeleri, grafikler ve çizelgeler aracılığıyla 
işleyebilirsiniz. Bu ugyulamalar geçtigimiz yıl populerlik kazanmakla beraber, 2023̀ te daha aktif kullanılacaktır.

Geleneksel eğitim modelleri, çocukların becerilerine uygun bir sektöre girmeleri beklenen uygun yaşa ge-
lene kadar, eğitilmesi için geçerlidir. Geçtiğmiz yüzyılda, bu eğitim genellikle fiziki mekanlarda, kişinin 
yaşamının ilk on beş ila yirmi yılında gerçekleştirildi ve bundan sonra gerçekleşen öğrenmeler, büyük 
ölçüde, iş görevlerini tamamlamaya yönelik kendi kendini motive eden beceri geliştirme oldu. Fakat son 
yıllarda, “hayat boyu öğrenme” terimi hayatmıza girerek, hem bireyler hem de şirketler için kariyer ve iş 
başarısının hayati bir parçası haline geldi. Hem resmi üniversite kursları hem de daha gayri resmi kısa kurs 
öğrenimi şeklindeki çevrimiçi öğrenme dağıtım hizmetleri, hem çalışanlar hem de işyerinden bağımsız 
kişiler olarak yetişkinlerin kendilerini farklı alanlarda geliştirmesine ve sürekli değişen toplumumuza dahil 
olmalarına yardımcı olmaya başladı. Bu “hayat boyu öğrenme” terimini 2023 yılında daha da fazla duyacağız.

2023 EĞİTİM TRENDLERİ
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Günümüzde dizüstü bilgisayarlardan telefonlara ve VR gözlüklerine kadar her yaştan öğrenciye sunulan çok 
sayıda cihazla, eğitimcilerin dersleri sürükleyici, etkileşimli materyallerle zenginleştirmesinin birçok yolu var. 
Sanal gerçeklik (VR), arttırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçekliği (MR) içeren “Genişletilmiş gerçeklik” öğrenimi, 
öğrencilerin dikkatini çekmenin ve tutmanın harika bir yoludur. Bu teknolijileri en büyük yararı, öğrencilerin 
erişilebilirleklerini arttırmaktadır. Pandemi süresince bunun ne kadar önemli olduğunu bir çok alanda gördük. 
Öğrenmeyi oyunlaştıran bu teknolojiler, tüm öğrencilere dersler sırasında teoriyi eyleme geçirme, katılımı ve 
kavramayı geliştirme, güvenli, kontrollü, destekleyici ortamlarda riski azaltarak çalışma fırsatı verir. EdTech’teki 
VR’ın, küresel EdTech endüstrisi gibi, önümüzdeki birkaç yıl içinde hızla büyümesi bekleniyor. Metaverse geliştikçe 
ve eğitim sağlayıcılar mevcut fırsatları keşfettikçe, küresel VR EdTech pazarı 2026 yılına kadar 13 milyar ABD 
dolarının üzerine çıkacak.

2023’e kadar gelişecek  bir başka alan da, mikro öğrenme ve nano öğrenme olarak daha küçük, kisa dersler 
olacaktır. Bu yükseliş, insanların dikkat sürelerinin kısalmasından ve zaman kısıtlamalarından kaynaklanmaktadır. 
Mikro kurslardan faydalanmak için, Coursera, Udemy gibi kurslar inceleyebilirsiniz. Daha uzun süre konu dinleye-
bilmeyi, odaklanmayi  zamani dogru kullanmayı saglamaktadır. 

2023 yılında eğitim ve teknolojinin birleşmesi ile ortaya çıkan bir çok yenilikçi fikir ve araç göreceğimizden ve bu 
alanda yatırımların artacağından şüphe yok gibi duruyor.

Sedanur Mills

Unitedwords UK Kurucusu, Eğitim Danışmanı ve Akademisyen

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans ve Yabancı Dil olarak Türkçe yüksek lisans eğitimleri ile beraber
İngiltere’de Cambridge Üniversitesi onaylı uluslararası ingilizce öğretmeni eğitimini de başarıyla tamamlamıştır. 
Londra’da bulunan iki üniversitede Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Akademik İngilizce dersleri vermekte 
ve aynı zamanda uzun yıllardır eğitim alanında faaliyet gösteren, kurucusu olduğu Unitedwords UK’de yönetici ve 
eğitmen olarak, çocuk, gen. ve yetişkin tüm öğrencilerini, ekibi ile beraber, akademik alanda istedikleri hedeflere 
ulaştırmaya devam etmektedir. Dil edinimi, bilişsel öğrenme, öğrenme stratejileri, eğitimde teknoloji kullanımı ve çok 
dillilik ilgi ve çalışma alanları arasındadır.

Sedanur AKYALI MİLLS Kimdir?
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2023’E GİRERKEN 
2022 yılı dünya ve ülkemiz için belirsizliklerin devam ettiği, eko-
nomi politikalarının sürekli gözden geçirildiği, savaşın gündemden 
düşmediği, küresel ölçekte resesyon beklentilerinin arttığı bir yıl 
olarak geride kalıyor.
Belirsizlik ve riskleri yönetirken teknoloji açısından en çok ele alınan 
konuların başında stratejik karar destek sistemlerini destekleyen 
sistem ve projelerin geldiği görülüyor.
Günümüzde hızlı ve etkin karar vermenin hayati öneme sahip olduğu 
bir ortamda, stratejik karar destek sistemleri operasyon, finans, 
uyum, insan kaynağı vb bir çok farklı riski gerçek veriye dayalı olarak 
etkin şekilde yönetmemizi olanaklı kılıyor.
Bu kapsamda yürütülen çalışmaları desteklemek üzere özellikle oto-
masyon çalışmalarının 2022’de yoğunlaşarak devam ettiğini görüy-
oruz. Otomasyon, kurumsal hafızanın sistemler üzerine taşınmasını 
sağlamakla beraber yeni teknolojilerin kullanımına baz yapısal ver-
inin de oluşturulmasını sağlamakta önemli bir faktör. 2023 yılında da 
dijitalleşmenin bazı olan otomasyon çalışmalarının hız kesmeden de-
vam edeceğiniz öngörebiliriz.

Otomasyon çalışmalarında yol katetmiş 
şirketler ise karar destek mekanizmalarını 
Yapay Zeka, Makina Öğrenmesi gibi 
teknolojilerle destekleyecek çalışmaları 
hızlandırmış durumda. Yine bu amaçla 
veri analitiği, veri bilimi gibi kavramlar 
iş dünyasının yetkinliklerini geliştirmek 
üzere yatırım yaptığı alanlar olarak 
öne çıkmakta. Veri analitiği ve veri bil-
imi alanları IoT gibi yeni teknoloji ve iş 
yapma şekillerinin hayata geçmesi ile 
zenginleşerek yoluna devam ediyor. 
Kişiselleştirilmiş karar destek sistemleri, 
ürün, hizmet ve risklerin yönetiminde 
kurumların önemli bir aracı haline geliyor.
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Türkiye’nin ekonomik koşullarındaki bozulma, yanısıra yurtdışında teknoloji yetkinlikleri ile ilgili insan kaynağı 
açığının artması sebebiyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türkiye’deki teknoloji konusunda nitelikli insan 
kaynağı yurtdışında çalışmaya veya Türkiye’den yurtdışına iş yapmaya başlamış durumda. Bu durum, kurum-
larda önemli bir sirkülasyona sebep olmakla birlikte nitelikli insan kaynağına ulaşımı zorlaştırmış, insan kaynağı 
maliyetlerini artırmış ve teknoloji konusundaki kurumsal hafızayı da kaçınılmaz olarak erozyona uğratmıştır. Bu 
bakımdan özellikle dış kaynak kullanımına yönelim her zamankinden daha fazla bir kabul ile hareket etmektedir. 
Türkiye’nin mevcut koşulları değişmediği takdirde, 2023 yılın da benzer trend yaşanmaya devam edecektir.
Bizi çokça yoran 2022 yi arkamızda bırakırken 2023’ün ülkemiz ve dünya için barış, refah ve huzur getirmesini 
dilerim. 

2023 yılı özellikle veri analitiği ve veri bilimi için kurumların hem teknoloji hem de insan kaynağı açısından önemli 
yatırımların yapılacağı alan olarak öne çıkıyor. 
eknolojinin yaygınlaşması ve dijitalleşmenin hız kazanması ile beraber bilgi güvenliği ve kişisel veri mahremiyeti 
konuları da 2022’de gündemde kalmaya devam etti. Amerika kıtası, Avrupa ve Asya Pasifik’te özellikle kişisel veri 
mahremiyeti konusunda yeni mevzuatlar veya mevcut mevzuatların geliştirilmesi konusunda pek çok adım atıldı. 
2023 yılında da bilgi güvenliği yeni tehditlere karşı, kişisel veri mahremiyeti ise yeni teknolojilere karşı benzer 
gelişmeleri gösterecektir.  
Pandemi, kurumların iş sürekliliği konusunda da gelişmelerini sağlayarak bu alana yatırım yapan kurum sayısını 
önemli ölçüde artırdı. Bu amaçla, yedekleme teknolojileri ile ilgili gelişmeler yakından takip edildi, bulut ortamlar 
da alternatif altyapı ve sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere devreye alındı. 2023 yılında da iş sürekliliği konusun-
da kurumların farklı senaryolar eşliğinde altyapılarını kuvvetlendirmeye devam edeceklerini öngörebiliriz. 

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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KARBON DENGELEME VE BLOCKCHAİN Blockchain Madenciliği 
Ne Kadar Yeşil?
Evet, blockchain ekosisteminde Bitcoin 
gibi madenciliği için yüksek elektrik 
enerjisine ihtiyaç duyan ağlar bulunuy-
or ancak yeni nesil blockchain ağları 
madencilik için daha az enerji sarf edi-
yorlar. Bu konuya en güzel örnek ise 
İzlanda merkezli Genesis Mining’tir. Fir-
ma, bulut ortamında sağladığı kripto-
para madenciliği hizmetiyle kullandığı 
donanımlara %100 yenilenebilir enerji 
sağlıyor. Bugün küresel elektriğin yüz-
de 28’i yenilenebilir kaynaklardan elde 
ediliyor, ancak bu rakamın 2040’a ka-
dar yüzde 45’e çıkması bekleniyor.

Gelecekte bizi neler bekliyor?

İnternet’in blockchain tabanlı olmasını 
beklediğimiz Web3.0 teknolojileri 
tamamen benimsendiğinde kar-
bon salımıyla ilgili tüm veriler daha 
şeffaf ve merkeziyetsiz bir şekilde 
tüm dünyanın erişebileceği bir şekilde 
kayıt altına alınabilir. Böylece karbon 
emisyonu konusunda hangi ülkenin, 
bölgenin veya şirketin ne kadar fayda 
sağladığı apaçık ortada olacaktır.

İklim değişikliği nedeniyle birçok şirket karbon emisyonlarını azalt-
mak ve faaliyetlerinin olumsuz çevresel etkilerini dengelemek 
istiyor. Hükümetler ayrıca bir şirketin ne kadar karbon salınımı 
yapabileceği konusunda kısıtlamalar ve düzenlemeler belirlemiş 
durumda. Blockchain teknolojisi karbon salınımı takibi ve düzenle-
meleri konusunda sanayicilerin yeni gözdesi olma yolunda ilerliyor.

2015 Paris Anlaşması kapsamında sera gazı emisyonlarının 
2030 yılına kadar yarıya indirilmesi gerekiyor. Bu neden-
le, birçok sayıda şirket yerel yasalara uyum için gönüllü bir 
şekilde karbon dengeleme çözümlerini kullanmaya başladı.

Verra’ya göre, 2019’da gönüllü karbon dengeleme pazarı 608 mi-
lyon ton karbondioksit emisyonu ticareti yaptı. Bu değer yaklaşık 
131 milyon otomobilin trafikten men edilmesi ile eşdeğerdir. An-
cak yine de çeşitli zorluklar önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak.

Karbon işlemlerini denetlemek ve doğrulamak oldukça karmaşık 
bir süreç çünkü karbonun gerçekten salınıp yayılmadığını takip 
etmek için tutarlı ölçüm cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
ProPublica raporundaki örneklerde, karbon dengeleme fonu 
alınmasına rağmen bazı ormanların kesildiği tespit edildi. Ayrıca 
karbon dengeleme pazarları maalesef şeffaflıktan yoksun-
dur, hesaplama hataları sıkça görülmekle birlikte harcanan 
yatırımların %30’u aracıların hizmetleri için kullanılmaktadır. 
Gelişmiş Karbon Emisyon Ticareti Nasıl Kurgulanmalı?
Blockchain teknolojisi, karbon temelli varlıkların takibi, işletimi 
ve ticareti için kullanılabilir. Çin’de Energy Blockchain Lab ve IBM 
tarafından gerçekleştirilen çalışmada karbon varlıklarının ticaretini 
yapmak için bir platform oluşturuldu. Bu platform, yüksek emi-
syonlu kuruluşların ve düşük emisyonlu kuruluşlardan karbon 
kredisi satın alarak kotalar dahilinde faaliyetlerini sürdürmelerini 
sağlıyor.
Blockchain teknolojisi, yenilenebilir enerji ticareti yapmak için eşler 
arası platformların geliştirilmesine de izin verebilir. Tüketiciler, be-
lirli bir miktarda enerji üretimini temsil eden tokenları veya dijital 
varlıkları kullanarak yenilenebilir enerji varlıklarını satın alabilir veya 
takas edebilirler.

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?
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Savaşlar, afetler, salgın hastalıklar, eşitsizlikler ve adaletsizlikler çağındayız. Bir başka ifadeyle, krizler dönemi-
ni yaşıyoruz. Küresel eşitsizlik makası günden güne açılıyor, eşitsizlik uçurumu büyüyor. Güçlü olan zayıf olanı, 
zengin olan yoksul olanı eziyor. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri nedeniyle kadınlar eğitimden istihdama, 
siyasetten sağlığa kadar tüm alanlarda çok boyutlu hak ihlalleri yaşıyor, derin ayrımcılığa uğruyor. 

Covid-19 pandemisiyle dünya genelinde gelir ve servet eşitsizliği zirve yaptı. Yani, zenginler servetine servet 
katarken yoksullar daha da yoksullaştı. Yoksullara, yeni yoksullar ordusu eklendi. Kadına yönelik şiddet “gölge 
pandemi”ye dönüştü. Binlerce insan ekmeğini ve işini kaybetti. Tarladaki emekçi mağdur oldu. Pandemide 
kadınların ev içi bakım emeği katlanarak arttı ve günden güne görünmez oldu. Kayıt dışı istihdamın çoğunluğunu 
oluşturan kadınlar işten de ilk çıkarılanlar oldu. Güvencesiz işlerde çalışanlar “kısa çalışma ödeneği” desteğinden 
faydalanamadı. Düzensiz gelire sahip olanlar gelir kaynaklarını kaybetti. 65+ insanlar sokağa çıkma yasağı ile 
uzun süre evlere mahkûm oldu. Eğitimdeki fırsat eşitsizlikleri nedeniyle çok sayıda çocuk uzaktan eğitimden 
yararlanamadı. Kız çocukları eğitimden uzaklaştı.

2022 yılına bu arka planda oldukça karamsar bir tablo ile girdik. 2022 herkes için sosyal, siyasal, ekonomik 
açılardan zor ve sancılı bir yıl oldu. Yüksek enflasyonla, hayat pahalılığıyla ve geçim yüküyle karşı karşıya kaldık. 
Yoksulluğun ötesinde yoksunluğu da derinden deneyimledik. Diğer yandan, dünya genelinde hayatın her alanında 
artan eşitsizlikler, insan hakları ihlalleri, ayrımcılıklar, artan şiddet vakaları, derinleşen yoksulluk halleri, deprem-
ler, seller, enflasyon krizleri, savaşlar ve daha nicelerine tanık olduk. 

Covid-19’dan daha tehlikeli bir virüs var: “Eşitsizlik virüsü”. Hayatımızın tüm alanlarına sirayet eden, kılcal 
damarlarına kadar işleyen ve gündelik yaşamımızı sekteye uğratan bir virüs.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’nun 2006 yılından itibaren her yıl yayımladığı “Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2022 
Raporu”na göre, 

• Cinsiyet eşitliği için 132 yıl gerek.

• Ekonomik katılım alanında uçurumun kapanması için 151 yıla ihtiyaç var. 

Elbette bu durum kabul edilemez, eşit beklemez!

Ezberleri Bozan Bir Salgın: Covid-19

Eşitsizliklerin Tavan Yaptığı Yıl: 2022

Cinsiyet Eşitliği İçin 132 Yıl

DÜNYANIN  EŞİ T L İĞE  VE  BARIŞA  İHT İYACI  VAR!
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Bu karamsar tabloyu tersine çevirmek el-
bette mümkün! Eşitsizlikler ve adaletsizlikler 
aslında politik tercihlerin birer sonucu. 2023 
yılının kimsenin geride kalmadığı bir yıl olması, 
bugünden itibaren alınacak “eşit, kapsayıcı ve 
adil” politikalara bağlıdır. Bu politikalar; üniver-
sitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil 
toplum kuruluşlarının ve özel sektörün katılımı 
ile kolektif olarak ortak akılla belirlenmeli. 
Aynı zamanda, yerel mekanizmalar harekete 
geçirilmeli, mahalleden başlayarak katılımcı 
yönetim yaklaşımı ve dayanışma ağları 
güçlendirilmeli.

En nihayetinde, toplumsal cinsiyet eşitliği ol-
madan olmaz! Haneden mahalleye, yerelden 
küresele “daha eşit ve kapsayıcı bir yıl” için 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politika-
lar şart. Diğer bir deyişle, toplumsal cinsiyet 
eşitliği mahalleden başlayarak tüm yerel ve 
ulusal politikaların merkezinde olmalı. 

Son Olarak…

Eşitlik hepimize çok iyi gelecek.

Dünyanın eşitliğe ve barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.

Eşitliğin, adaletin, kapsayıcılığın ve barışın hâkim olacağı bir yıl dileğiyle…

Reçete Belli: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı 
Politikalar 

Cinsiyet eşitliği için acil aksiyon alınmalı, önce-
likli bir alan olarak görülmeli, küresel, ulusal ve 
yerel gündemin en üst sırasında yer almalı.

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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KONFORLU BİR DİRENİŞ 
“KONFOR ALANI”
Her şeyin hızla değiştiği dünyada değişime direnenlerden misiniz? 
Eğer öyleyseniz bu yazı sizin için. Birçok birey potansiyelinin olduğunun 
farkındadır ve potansiyelini yeterince açığa çıkaramadığının da. Birey 
çıkmak isteyen potansiyeli ve engeller arasındaki sıkışmışlığına çeşitli 
mantığa bürüme savunma düzeneği ile açıklama bularak kendini 
rahatlatmayı ve konfor alanında kalmayı sağlar.

Peki nedir bu konfor alanı? Bireylerin kendini iyi, kaygısız, ra-
hat hissettiği psikolojik alana konfor alanı diyoruz. Konfor alanının 
konforlu olması gerçekten çok konforlu olmasından değil tanıdık 
olmasından kaynaklanır. Tanıdık, sürprizler içermeyen ve kişinin 
kontrolünde olan bu alan pek tabi değişimi, gelişimi, yeniliği zorlu 
hale getirecek ve bireylerin yerlerinde saymasına sebep olacaktır. 
Psikoterapi seanslarında da sıklıkla karşılaştığım bir şey var ki o da 
gelen bireylerin değişime çok istekli olmalarına rağmen değişmeye 
oldukça dirençli olmaları. İstekle değişim önemli birer birleşen ol-
salar da kişinin bilinçdışı bir tarafı değişimi reddeder ve konfor 
alanında kalmayı destekler. Çünkü bilinen tanıdık yaşantılar kötü 
olsalar bile bilinmeyen iyi şeylerden daha cazip gelir. Bilinmez-
lik ve belirsizlik en belirgin stresörlerden olduğu  için adım atmak 
yerine alıştığımız kötüde şikayet ede ede kalmayı tercih ederiz.

Konfor alanını korku alanı takip etmekte-
dir. Korku alanından sonra ise öğrenme 
ve büyüme alanı gelmektedir. Bu da de-
mek oluyor ki değişim ve gelişime giden 
yol korku basamağından geçiyor. Ancak o  
basamağı çiğneyerek gelişime, değişime 
ve hayallerinize varıyorsunuz anlaşılan.
Kulağa korkutucu geldiğinin farkındayım. 
Eee adı üstünde korku alanı. Fakat bu 
belirsizliğin yarattığı olumsuz duygular-
dan kaçınmak için atmadığınız her adım, 
hayata geçirmediğiniz her eylem korku-
suz ama basit, güvenli hissettiren fakat 
yerinizde saydığınız ve belki de her şey 
akıp giderken kendinizden, yaşamdan 
uzaklaştığınız bir sizi vaat ediyor size.
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Biliyorum çok kolay değil. Ama kaçtıkça korkularınızın daha ezeli bir rakip haline geldiğini aklınızda tutarak hareket 
edin lütfen. Fakat korku alanına geçip orada mücadeleye devam ettiğinizde her seferinde alanın zorluklarıyla 
daha kolay mücadele ederken bulursunuz kendinizi. 
Ve sıra şimdi öğrenme alanında. Korkularımıza rağmen harekete geçtiğimizde yeni deneyimler kazanırız, yeni 
deneyimler kazandıkça da değişime daha hazır ve keşif yolculuğunun tadını çıkarabilen bir sizle karşılaşırsınız. 
Sonra mı? Büyüme alanı ile gerçekleşsin hayaller, yaşansın doyum dolu anlar ve gelsin kendinizi gerçekleştirmiş 
bir siz. 
Unutmayın, cevher baskı altında mücevhere dönüşür.Hayat seçimlerden ibaret.

Alışılmış o konfor alanınızda ya yerinizde sayarsınız ya da değişime giden yolda adımlarınızı!

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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Hepimizin tanıdığı bu cümlenin en güzel yanı trafik keşmekeşi içinde 
bize yeni alternatif sunması, en sıkıldığımız, en umutsuz olduğumuz 
anlarda bile bir çözüm olabileceğini göstermesi değil midir?
Bu zorlu günlerin de çıkışında acaba böyle bir ses duymak bize iyi 
gelmez miydi? Her neyden sıkıldıysak ve içinden çıkamıyorsak. 
Kariyerinizde mi sıkıştınız kaldınız, yaşadığınız sorunlarda mı 
sıkıştınız kaldınız…
Bir ses size şöyle seslense nasıl olurdu? “Hiç üzülmeyin, dert et-
meyin yeni bir çözüm var ve bunun için Rota Yeniden Oluşturuluyor.” 
Ne kadar güzel geliyor kulağa değil mi? Neden bu sesleri bekleriz, 
neden bu sesleri dışardan bekleriz gelin biraz da bunun üzerine 
düşünelim.

Yaratılışımız mı desek, öğrendiklerimiz mi yoksa bize öğretilenler 
mi? Ya da alışkanlıklar mı? Yoksa çevremiz mi? Ne olursa ol-
sun önce seslerin içeriden gelmesi daha etkili olmaz mı? Neden 
biri bizim farkımıza varsın ön biz kendi farkımıza varmamışsak. 
Neden biri bize çözüm sunsun önceden biz düşünmeye zaman 
ayırmadıysak. Neden cevapları bir yerlerde arayalım önce kendimiz 
araştırmadıysak, kafa yormadıysak… 
Hepsi aynı sebepten. Dışarıdan geleceklere umutlarımızı 
bağlamaktan, oradan gelenlerin bir sihirli değnek dokunmuş gibi 
hayatımızı yeniden şekillendireceğine inanmaktan. O zaman so-
ruyorum, bunca başarı hikayesi, bunca sıfırdan başlayıp ilerleyenler, 
ve yine bunca çaba acaba onlara başkaları tarafından mı aktarıldı 
yoksa kendilerini içlerine dönerek, keşif yaparak kendi hayatlarında 
tek rota bu olmamalı mı diyerek yeniden rotalar mı oluşturdular?

ROTA YENİDEN OLUŞTURULUYOR !
Kimi zaman kendimiz buluruz, kimi 
zaman ilham alırız, kimi zaman 
neden ben olmayayım sorusu ile 
başlar. Önemli olan galiba şikayet 
etmek değil, doğru sorular ile se-
bebini bulup yeni rotalar olamaz mı 
acaba diye başlamak.  
Geride bıraktığımız yılda hem ülke-
miz hem dünyamız için oldukça zor 
geçmişken güzel haberler gelmiyor 
da değil. Ünlü bir markamız 2015 
yılından sonra önce ülkemizde 
şimdide sırası ile önemli ülkelerde 
güzel başarılara imza atıyor. (İki 
hece ve baş harfi mor) 
Nasıl yaptılar, nasıl başardılar neyi 
farklı yaptılar diye biraz araştırsak 
eminim ki, her yol ayrımında sadece 
iki yol olduğunu kabul etmediler ve 
kendi alternatiflerini oluşturdular. 
Yeni rotalar yarattılar ama hiç 
durmadılar hedef aynı rotalar duruma 
göre değişiklik gösterebilir dediler ve 
şu anda bu başarılarının meyvelerini 
topluyorlar.

Belki de bizim için şu anda bir 
farkındalık zamanı gelmiştir. Her 
fırtına sonrası güneş açacaktır, 
açmıştır ve açmaya devam edecek-
tir. Önemli olan bizim yeni güne nasıl 
uyanacağımızdır. Bir şeylerin bizler 
için de yeniden başlamasının zamanın 
çoktan gelmiştir belki de. Gerek 
işimizde gerek kariyerimizde ve ger-
ekse kişisel gelişimimizde. O zaman 
kendi yeni alternatiflerimiz için kim-
seden yanıt beklemeden her olasılığı 
düşünerek bizi çıkmazlardan daha 
rahat trafiğe ve akışa geçirecek olan 
yolları aramaya başlayalım… Herke-
sin kendi rotasını yeniden oluşturması 
temennisiyle YENİDEN BAŞLASIN…

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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Mindfulness’ın iş yerindeki faydaları herkesçe biliniyor. Araştırmalar, diğer yararlarının yanı sıra odaklanmayı 
geliştirip tükenmişlik duygusunu azaltabileceğine de dikkat çekiyor. Yeni araştırmalar, mindfulness egzersi-
zlerinin tarafların daha iyi çözümlere ulaşmalarına yardım ederken çok taraflı kazancın da yolunu açarak müzak-
ereleri zenginleştirebildiğini ortaya koydu.
Araştırmalardan birinde, araştırmacılar 8 milyon dolar eden bir endüstriyel tesisin satış fiyatı hakkında sahte bir 
pazarlık için katılımcıları rastgele alıcı ve satıcı çiftlerine ayırdı. Kısa bir mindfulness seansı ile başlayan çiftlerin 
yarısının 8 milyon doları ikiye bölme olasılıkları, mindfulness seansı ile başlamayanların üç buçuk katıydı.
Başka bir çalışmada, yarısı yine bir mindfulness seansı ile başlayan katılımcı çiftleri, bir kişinin sadece fındığın 
kabuklarıyla ilgilenirken diğerinin sadece iç kısımlarını istediği klasik bir müzakere alıştırması olan senaryoyla 3 
bin fındığı nasıl böleceklerine karar vermek zorunda kaldı. Mindfulness seansı alan çiftlerin, diyelim ki her kişinin 
bin 500 bütün fındık yerine 3 bin kuruyemişin istenen kısımlarını aldığı sözde bütünleştirici bir anlaşmaya varma 
olasılığı, diğerlerinden üç kat daha fazlaydı.

Tatil planları hakkında müzakereleri içeren daha 
sonraki bir çalışma, mindfulness’ın karşılıklı kazanç 
şansını artırdığını da ortaya koydu. Olaydan sonra 
katılımcıları araştırarak ve bağımsız gözlemcilerin 
müzakerecilerin sohbet oturumlarını analiz etmesini 
sağlayarak araştırmacılar, benmerkezci bir odaktan 
daha geniş bir perspektife geçiş anlamına gelen öz 
aşkınlığın, etkinin yüzde 80’inden fazlasından sorum-
lu olduğunu belirlediler.
Araştırmacılar, böyle bir uygulamaya her iki tarafın 
da katılımının gerektirdiğine dikkat çekerek, “Amaç 
ister bireysel kazanımları artırmak isterse işbirliği 
temelli anlaşmalara varmak olsun, müzakereciler 
müzakereye başlamadan önce kısa bir mindfulness 
uygulamasından faydalanmalıdır” diyor.

MİNDFULLS TÜM TARAFLAR İÇİN 
SONUÇLARI İYİLEŞTİREBİLİR
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PROPOLİS’LE BAŞLAYAN
BAŞARI HİKAYESİ
Aslı Elif Tanuğur Samancı kimdir? 

Girişimci olma öykünüzden bahsedebilir misiniz? Nasıl başladınız?

Türkiye’de sizden önce arılar ile ilgili bu çalışmalar bu derece duyulmamıştı. Bu noktada ne gibi 
zorluklar yaşadınız? Bunları nasıl çözdünüz?

Ben Aslı Elif Tanuğur Samancı, 1996 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra 20 yıl boyunca arı ürünleri 
sektöründe Ar-Ge ve Kalite Direktörü olarak görev 
yaptım. Görevim süresince arı ürünleri alanında pek 
çok ulusal ve uluslararası proje gerçekleştirdim. 
Bu sırada, yüksek lisans öğrenimimi İTÜ Gıda 
Mühendisliği Bölümü’nde tamamladım. Türkiye’de 
daha önce üretilmeyen propolisi, ilk kez “Sözleşmeli 
Arıcılık Modeli” ile üretmek ve insan tüketimine uy-
gun hale getirmek için sevgili eşim Ziraat Yüksek 
Mühendisi Taylan Samancı ve değerli hocam Prof. 
Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte 2013 yılında KOS-
GEB destekli Ar-Ge projesiyle firmamızı İstanbul 
Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kurduk.

Oğlum henüz bir yaşını bile doldurmamışken iki ayda bir yüksek derecede ateşleniyordu ve bu sebeple sık sık 
antibiyotik tedavisi uygulanıyordu. Oğlum 5 yaşına geldiğinde ise kötü bir alerji gelişti ve tedavisi de yoktu. Dok-
tor, bu durumun oğlumun bağışıklığının aşırı düşük olmasından kaynaklandığını söyledi. Bunun üzerine, bilimsel 
çalışmaları ve tıbbi yayınları araştırmaya başladım. Propolis ve arı sütünün dünyanın her yerinde bağışıklığı doğal 
yollarla güçlendirmek için kullanıldığını, hatta prematüre doğan bebeklerde dahi enfeksiyonlara karşı kullanıldığını 
gördüm. Bu ürünleri temin etmek istedim fakat Türkiye’de üretilmiyor, Çin’den getiriliyordu. Çin’den gelen ürün-
lere güvenmediğim için, oğlum üzerinde kullanmak istemedim. Bu sebeple kendim üretmeye karar verdim. 6 ay 
boyunca kendi ürettiğim propolis özütünü ve arı sütünü oğlumda kullandıktan sonra artık ateşlenmediğini, alerjik 
reaksiyonlar göstermediğini ve bağışıklığının arttığını gözlemledim ve bu şifayı tüm annelere ulaştırma hayaliyle 
yola çıktım. İşte girişimcilik hikayem böyle başladı.

Türkiye, arı ürünleri üretimi konusunda yüksek potansiyele sahip bir ülke. Arıcılık faaliyetleri desteklendiği ve iklim 
koşulları uygun olduğu sürece Anadolu coğrafyasından çok yüksek miktarlarda arı ürünü çıktısı olacaktır. Hatta 
tüm dünyaya yetecek oranda arı ürünü üretme potansiyeline sahip bir coğrafyaya sahibiz. Fakat bizden önce 
“Sözleşmeli Arıcılık” modelini benimseyen ve Türkiye’de propolisi üreten hiçbir firma yoktu. Yapılmayanı yapmak, 
tabii ki birçok zorluğu beraberinde getiriyor. Örneğin, sevgili eşim Taylan Samancı, Türkiye’nin dört bir yanından 
arıcılık faaliyeti gerçekleştiren arıcıları ve arıcılık yapılan bölgeleri, bizzat kendisi, tek tek ziyaret ederek ilerliyordu. 
Arıcılarımızın kaygılarını dinliyor, onlarla birebir görüşerek sorularını cevaplandırıyor ve eğer arıcılık yapılacak böl-
genin şartları, bizim kalite standartlarımıza uygunsa sözleşme adımına geçiliyordu. İstediğimiz kalitede ürünlerin 
elde edilmesi için arıcılarımıza hem ekipman hem de eğitim desteği sağlamak suretiyle üretim yapılıyordu. Tüm 
bunlar, ciddi bir ekonomik güç gerektirmekteydi. Ben, kendi adıma konuşursam herhangi bir mali kaynak ol-
madan girişimciliğe adım attım. İlk desteğimizi KOSGEB’ten aldık. Ardından TÜBİTAK destekli farklı projelere de 
imza attık. Böylece mali kaynağın bir kısmını devlet desteği ile sağlamış olduk ve bu bize kolaylık sağladı.
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Pek çok kesimle iş birlikleriniz var. Çok faydalı projelere imza atıyorsunuz. Bu başarının sırrı 
nedir?

BEE’O hakkında biraz bilgi vermenizi rica ediyoruz. İşletmenizin başarısının en temel faktörü ne 
olabilir?

BEE’O haricinde girişimleriniz var mı?

İhracat yapıyor musunuz? Son dönemde sektörünüzün ihracattaki hacmi ile ilgili bilgi verebilir 
misiniz?

Sizce sektörünüzde 2023 ‘te hem global hem Türk piyasasında ne gibi gelişmeler yaşayacağız?

Türkiye’de arı ürünlerinin üretiminde, arıcılarımızı da destekleyen bir prensiple bu işe başlamış olmamız bence 
başarımızın altında yatan en büyük etkenlerden bir tanesidir. Çünkü arıcılarımıza “Sözleşmeli Arıcılık” modelimiz 
ile üretilen tüm arı ürünlerini alım garantisi vermiş oluyoruz. Böylece arıcılar, ürettikleri ürünleri satabilme kaygısı 
taşımadan, yüksek kalitede ürünler elde etmeye odaklanıyor. İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiğimiz, patentli ve 
inovasyon ödüllü özütleme yöntemimiz ile, propolisin fenolik ve flavonoid içeriğinin tüm ürünlerde standardize 
edilmesini sağlıyoruz. Yani, her anlamda izlenebilir bir politika benimsiyoruz. Bu tür ince ayrıntıları göz önünde 
bulundurarak başladığımız bu yolculukta elde ettiğimiz başarı ve kazandığımız güven, hem işbirliklerini hem de 
yeni yeni projeleri beraberinde getiriyor.

BEE’O Propolis olarak, Türkiye’de ilk ve hala tek olan, ülkemizde arıcılık ve arı ürünleri sektörünün gelişmesine 
katkıda bulunan ‘‘Sözleşmeli Arıcılık Modeli’’ ile çalışıyoruz. İlk olarak, sözleşme yapacağımız arıcının arılığını kon-
trol ediyoruz. Arılığın, temiz su kaynaklarının bulunduğu yerlerde, çevresinde atık ve fabrikaların olmadığı, yoldan 
uzak ve pestisit kullanılmayan alanlarda olup olmadığını kontrol ediyoruz. Böylece ürünlerimizin doğallığını üreti-
min her adımında koruyoruz. Arıcılarımızla sözleşmemizi yaptıktan sonra ise onlara propolis ve diğer arı ürün-
lerini toplayabilmeleri için gereken ekipmanları sağlıyoruz. Arıcılarımız daha sonra topladıkları arı ürünlerini temiz 
şekilde paketleyip BEE’O tesislerimize gönderiyor. Ürünler, uzman mühendislerimiz tarafından kontrol ediliyor 
ve Türkiye’nin ilk ve tek ‘‘kovandan sofraya’’ izlenebilir şekilde üretilmiş arı ürünleri ortaya çıkıyor. Başarımızın en 
temel faktörünün, ilk günden beri “arı gibi çalışmak” olduğunu söyleyebilirim.  

Arı ürünleri alanındaki uzman kadromuz ile yurt içinde BEE’O ve BEE’O UP, yurt dışında ise BEE&YOU markasıyla, 
propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal; ayrıca arı ürünleri içeren %100 doğal karışımlar, tabletler, damla-
lar, spreyler, shotlar ve cilt bakım ürünleri üretmekteyiz ve Türkiye’nin en büyük yerli propolis üreticisiyiz. 

Amerika, Güney Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç, İngiltere, Fransa, Kıbrıs, Karadağ, Azerbay-
can, Romanya, Polonya, Japonya, Endonezya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın da yer aldığı 30 
farklı ülkede yürüttüğümüz ihracat faaliyetlerimiz ile Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin 
adımlarla ilerlemekteyiz.

Arıcılık faaliyetlerinin devamı dünyada tarımsal faaliyetlerinin devamı için çok değerli. Ülkemiz 8.2 milyon kovan 
varlığı ve 80 bin arıcılık faaliyeti yürüten işletmesiyle dünyada ikinci sırada yer almakta olup yaklaşık 150.000 aile 
bu sektörden geçimini sağlamaktadır. TÜİK’in 2021 yıl verilerine göre Türkiye’de arıcılık yapan işletme sayısı bir 
önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 oranında artmıştır. Bununla birlikte, firmamızın Ar-Ge merkezinde sadece prop-
olis ve arı ürünlerinin üretimi değil, aynı zamanda katma değerli, inovatif özellik taşıyan fonksiyonel gıda ürün-
lerinin üretimi de söz konusu olduğundan, sektörü daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirmek isterim. Fonksi-
yonel gıdaların üretim maliyetlerinin normal gıda ürünlerininkinden daha yüksek olmasına karşın, sağlığa olumlu 
katkılarının olması, böylece sağlık giderlerinin azalması ve tüketim miktarlarındaki artış nedeniyle, üreticilerin 
fonksiyonel gıdalara ilgisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gün geçtikçe artmaktadır. Tüm bunları ortak bir 
paydada buluşturduğumuz zaman hem ülkemizde hem de dünyada arı ürünleri üretiminde ve fonksiyonel gıda 
üretiminde gelişmelerin artarak devam edeceğini öngörmek mümkündür. Firmamızın “Sözleşmeli Arıcılık” mod-
eli ile arıcılığa ve arı ürünlerinin üretimine katkılarıyla Türkiye’yi arı ürünlerinin üretiminde birinci sırada görmeyi 
hedefliyoruz.
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Kaç kişilik istihdam sağlıyorsunuz? Kadın çalışan sayınız % kaç?

Türkiye’de kadınlara özgü sosyal 
sorumluluk projeleri hakkında pek 
çok proje yapılıyor. Bu konudaki 
görüşlerinizi bizlerle paylaşabilir 
misiniz?

BEE’O ailesi olarak; gıda mühendisi, eczacı, tıbbi farmakolog, diyetisyen, kimya mühendisi, kimyager, biyolog 
uzmanlarından oluşan geniş Ar-Ge ekibi ile 200’den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Bununla birlikte Türkiye’nin 
dört bir yanından 5500’den fazla sözleşmeli arıcımız ile iş birliği içerisinde çalışmaktayız.
Kadın çalışanlarımız, tüm çalışanlarımızın %50’sini oluşturmaktadır. 

“Sivil toplum” 18. yüzyıldan beri var olan bir düşünce yapısıdır. Sivil toplum kuruluşları, devletten bağımsız ve 
denetleyici rolü üstlenen bir yapı olarak ortaya çıkışı siyasi sebeplerle olsa da, günümüzde kamu hizmetlerine 
katkıda bulunmak, demokrasi bilincini geliştirmek, küreselleşmeye katkı sağlamak, sosyal hayata destek gibi her 
tür alanda sivil toplum kuruluşları kendisine yer bulmuştur. Sivil toplum kuruluşlarının, bağımsız bir şekilde faali-
yetlerini yürütmeleri bakımından ülkemizin gelişimi için değerli olduğunu düşünüyorum. Pek çok dalda çalışmalar 
yürütmek amacıyla bir araya gelen halkın çeşitli kesimlerinden bir grubun, ortak hedef ve istekler doğrultusunda 
birleşerek sistematik bir şekilde çalışmaları sonucunda, birçok alanda farkındalığın gelişmesine, toplumun dün-
den bugüne hakları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesine ve aydınlanmasına katkı sağladığı çok açıktır. 
Sivil toplum kuruluşları, Türkiye’de özellikle 1980 yılından itibaren yeni bir bakış açısı kazanmasıyla birlikte 
değişmeye ve gelişmeye devam etmiştir. İlerleyen süreçte sivil toplum kuruluşlarının yapıcı ve çözümü gözeten 
bir yaklaşımlar geliştirerek, fikir ayrılıklarına rağmen beklenti ve taleplerdeki ortaklığı ortaya koyarak beraberce 
yol almanın mümkün olduğunu göstermeye büyüyerek devam edeceğine inanıyorum.

Kadınların her anlamda güçlenerek 
kendi ayaklarının üzerinde duruşu 
hem ülkemiz hem de dünyamız için 
çok değerli. Çeşitli sosyal sorumlu-
luk projeleri ile, kadınların ekonomi, 
politika ve sosyal yaşamdaki varlığını 
güçlendirmek amaçlanmaktadır. Bunun-
la birlikte; hayallerine giden yolculuğa 
başlamak üzerine adım atmak isteyen 
kadınlar, kadınlara özgü sosyal sorum-
luluk projeleri sayesinde bu basamakları 
tırmanmış güçlü kadınlarla bir araya 
gelerek onlardan mentörlük desteği al-
abilmektedir. Yolunda emin adımlarla il-
erleyecek kadın girişimcilerinin sayısının 
ülkemizde artarak ilerlemesini temenni 
ediyorum. Bu yolda, gerekli bilgi ve 
donanıma sahip fakat içinde o cesareti 
bulamayan kadınlarımıza tavsiyem; her 
şeyden önce kendilerine inanmaları, 
arzu etmeleri, çok çalışmaları ve risk al-
maktan çekinmemeleri olacaktır.

Son olarak ne söylemek istersiniz? Okuyucularımıza vereceğiniz mesaj ne olur?
Bu güzel ropörtaj için MonDesBusiNess Dergisi ekibine çok teşekkür ediyorum. 
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26. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ardından
İKSV tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 26. 
İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi. Bu yıl 50. yaşını kutlayan İKSV’nin düzenlediği İstanbul Tiyatro Festivali, 26. 
edisyonunda programını yeni bir küratörlük yapısıyla şekillendirdi. 26. İstanbul Tiyatro Festivali, yazıp yönettiği 
100’den fazla oyunla ve kurduğu topluluklarla Türkiye tiyatrosunun son 40 yılındaki en önemli isimlerden Işıl 
Kasapoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleştirildi.

“Tiyatro Yerli Yerinde’ sloganıyla gerçekleştirilen 26. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim – 26 Kasım tarihleri 
arasında Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 
yapımları sundu. Festivalde 20 yapım sahnelerde, 3 yapım ise perdeden izleyicilerle buluşurken ayrıca halka açık 
yan etkinlikler de düzenlendi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen toplam 23 tiyatro, performans ve dans gösterisinden oluşan 35 gösterim 
ve 6 ücretsiz yan etkinliği toplam 25 bine yakın kişi izledi. Festivalin gösterileri %90 doluluk oranıyla gerçekleşti. 
İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği gösterilerde Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında, 10 TL’den satışa çıkan 
öğrenci biletleri ise saatler içinde tükendi.

Gösteriler İstanbul’un iki yakasında; Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Caddebostan Kültür Merkezi, Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu, ENKA Oditoryumu, Galatasaray Lisesi, İMÇ, İş Kuleleri Salonu, Kanyon, Maximum UNIQ 
Hall, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve Meydan Sahne, Salon İKSV, Ses Tiyatrosu, Süreyya Operası, 
Şehir Hatları Vapuru ve Zorlu PSM olmak üzere 18 farklı mekânda gerçekleşti.

Festival her yıl olduğu gibi sanatseverlere, gösterilerin yanı sıra sergi, panel, kukla yapım atölyesi, dans atölyeleri 
gibi çeşitli ücretsiz yan etkinlikler de sundu.

S A N A T  G Ü N D E M İ
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İKSV 50. yaşını büyük bir buluşmayla kutladı
1972 yılından bu yana, kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 50. 
yaşında yıla yayılan farklı etkinlikler düzenledi.

İKSV’nin 50. yaş kutlamaları, 5 Aralık Pazartesi akşamı Divan Kuruçeşme’de bini aşkın “İKSV’liyi” buluşturan büyük bir buluşmayla devam 
etti. Divan Kuruçeşme’nin mekân ve ağırlama sponsoru olarak destek verdiği gece, yarım asırlık tarihinde vakfın çalışmalarına destek 
veren sponsorlar, sanatçılar, kamu ve kültür kurumları temsilcileri, basın mensupları ve İKSV çalışanlarını bir araya getirdi.

Gecede İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve Divan Grubu CEO’su Murat Tomruk kısa 
birer konuşma yaparken, törenin sunuculuğunu İKSV ile dostlukları uzun yıllara dayanan Ceyda Düvenci ve Yekta Kopan üstlendi.

Gecenin sürprizini ise Türkçe müziğin efsane isimlerinden Nükhet Duru ve orkestrası yaptı. Sevilen şarkılarıyla davetlilere keyifli anlar 
yaşatan Nükhet Duru’ya birer şarkıda Kalben ve Kenan Doğulu da eşlik etti. Bas gitar ve orkestra şefi Birkan Şener yönetimindeki Nükhet 
Duru Orkestrası’nda, davulda Emre Günay, gitarda Murat İbze, saksofonda İsmail Tepe, keman ve vokallerde Özge Metin, klavyede Ulaş 
Önal, vokalde Gülşin Önal ile perdeli ve perdesiz gitarda Cenk Erdoğan yer aldı.

İKSV, 50 Yıldır Burada
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı vakfın 50. yılını kutlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek şunları söyledi: 
“Çalışmalarımızla doğrudan veya dolaylı olarak milyonlarca kişiye ulaştık. Elli yıldır yollarımızın kesiştiği herkesin hayatında olumlu bir 
etki yaratmak için çalıştık. İKSV, hepimiz için dedik. İKSV, çalışanlarının, kültür-sanata destek vermeyi öncelikleri arasına koyan kurum ve 
kuruluşların, Lale Kart üyelerinin, izleyicilerin, sanatçıların sayesinde burada. Bize duyduğunuz güveni, verdiğiniz desteği içtenlikle hissedi-
yor ve hep birlikte İKSV’yi en iyi şekilde yarınlara taşıyacağımıza gönülden inanıyoruz.”
“Sanat, toplumların ve kültürlerin birbirini daha iyi tanıması ve anlaması için çok önemli bir araç. İşte biz de elli yıldır, hep birlikte, bunun 
için çalışıyoruz.”
İKSV Genel Müdürü Görgün Taner gecede yaptığı konuşmada şunları dedi: “İKSV’nin 50 yıllık hikâyesinin başlangıcı, Nejat Bey’in ‘bu ülkeye 
nasıl katkıda bulunabilirim’ sorusunu kendine sorması ve İstanbul’a yaraşır bir festival hayali kurmasına dayanıyor. Sanat, toplumların ve 
kültürlerin birbirini daha iyi tanıması ve anlaması için çok önemli bir araç. Eleştirel düşünceyi besliyor, estetik duygusunu geliştiriyor, hayatı 
güzelleştiriyor… İşte biz de elli yıldır, hep birlikte, bunun için çalışıyoruz.” Taner, festivalleri, sanat etkinliklerini her türlü sanat ve kültür 
girişimini, finansal destek, işbirliği ve yardımlaşma olmadan gerçekleştirmenin imkânsız olduğunun altını çizerek buluşmaya destek veren 
tüm kurum ve kuruluşlara da ayrıca teşekkür etti.
“İKSV dostlarını bizim için son derece özel bir mekân olan Divan Kuruçeşme’de ağırlamaktan büyük şeref duyuyoruz”
Divan Grubu CEO’su Murat Tomruk ise yaptığı konuşmada “İKSV 50. Yıl Büyük Buluşması’nda, İKSV dostlarını bizim için son derece özel 
bir mekân olan Divan Kuruçeşme’de ağırlamaktan büyük şeref duyuyoruz. Koç Topluluğu’nun ve Divan Grubu’nun kültür, sanat, tarih gibi 
önemli değerlerimize sahip çıktığı herkesin malumu, içinde bulunduğumuz yerleşke de bunun gizli kanıtlarından bir tanesi. Tarihine saygılı, 
devlet kurumlarımızın belirlediği kurallara yüzde yüz uyumlu bir etkinlik alanındayız. Bu tarz mekânlar İstanbul’umuzun önemli bir ihtiyacı, 
buna bir nebze de olsa karşılık veriyor olabilmek bizler için son derece önemli.” dedi.
İKSV 50. Yıl Büyük Buluşması Destekçileri
Divan Kuruçeşme’nin mekân ve ağırlama sponsoru olarak desteklediği İKSV 50. Yıl Büyük Buluşması, Borusan Holding, Eczacıbaşı 
Topluluğu, Garanti BBVA, Koç Holding ve Mercedes-Benz’in katkıları ve Pernod Ricard Türkiye, Mey|Diageo ve dDf’in değerli işbirliğiyle 
gerçekleştirildi. İKSV Eğlence Partneri TikTok da geceye destek verenler arasında yer aldı.
Gecenin organizasyonu dDf; prodüksiyonu Altınçizme, multimedya içerik tasarımı Illusionist İstanbul; grafik tasarımı BEK tarafından 
gerçekleştirildi. Gecede gösterilen İKSV 50. yıl filmi Selçuk Metin tarafından hazırlandı.
Geceye katkıda bulunan kurum ve kişiler arasında Anadolu Efes, Amerikan Hastanesi, Altuğ Ediz, Emre Ergun, Evren Ercan, Fikret Özonur 
ve Müge Sözen de yer aldı.

S A N A T  G Ü N D E M İ
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Karaköy Güllüoğlu, yeni mağazasında hizmet vermeye başladı
04.10.2022, Istanbul
1843’ten bugüne uzanan köklü geleneğini her dönem yenilenerek koruyan Karaköy Güllüoğlu, yeni mağazasına 
taşındı. Geleneksel baklavanın en leziz örneklerini sunan Karaköy Güllüoğlu, yeni yerinde de geçmişle gelecek 
arasında köprü olmaya devam ediyor. Sokakla ve semtle iç içe olan yeni mağaza, baklavanın en leziz tatlarını 
konuklarına sunmayı sürdürüyor. Modern dokunuşlar ile dekore edilen yeni mağaza, geleneksel mimarinin sa-
mimi detaylarına yer veren tasarımıyla, tüm misafirlerini lezzetlerini deneyimlemeye davet ediyor.

Karaköy Güllüoğlu hakkında:
1800’lü yıllarda Gaziantep’te başlayıp baba mesleği halinde nesilden nesile süren baklavanın hikayesi, 4. kuşakla 
birlikte, İstanbul’da ilk fırınlı baklavacı dükkanı olarak hizmete başlayan Karaköy Güllüoğlu ile devam eder. 
Uluslararası standartlarda üretim ve hizmet anlayışı ile çalışmalarına devam eden Karaköy Güllüoğlu, gelenek ve 
yenilik arasında önemli bir köprü durumundadır. Yaklaşık 200 yıllık tecrübesi ve üstün kalite anlayışı ile inovasyo-
na ve tazeliğe odaklanan marka, yenilikçi stratejiler geliştirerek, öncü konumunu korumaya devam etmektedir.  
Ar-Ge çalışmalarıyla geniş ürün yelpazesini destekleyen Karaköy Güllüoğlu; vegan, diyabetik, ve glutensiz lez-
zetlerinin yanı sıra, mevsim meyveleri ve baharatları eşliğinde hazırlanan inovatif ürünleriyle de dikkat çekme-
ktedir. Online baklava satışını yapan ilk marka olan Karaköy Güllüoğlu; 15 sene önce hayata geçirdiği e-ticaret 
operasyonunun gücüyle, ürünlerini dünyanın birçok noktasına ulaştırmaktadır.  

Karaköy’de yer alan tek mağazasıyla hizmet veren Karaköy Güllüoğlu, 70’ten fazla ülkeye gönderim yapmaktadır.

Her yaştan konuk için kusursuz bir deneyim 
Şubeleşmek yerine, kendi içlerinde dikey 
büyüyerek yeniliklere imza atmayı hedefle-
diklerinin altını çizen Karaköy Güllüoğlu Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, “Yıllardır 
Karaköy’de yer alan tek mağazamızla 
hizmet veriyoruz. Bu geleneği bozmadan, 
taşındığımız yeni yerimizde de tek noktada 
konuklarımızı ağırlamayı sürdüreceğiz. Kara-
köy Güllüoğlu’nun bizim için bir ticarethaneden 
çok daha öte anlamı var. Bizler birer tüccardan 
öte, işine gönül vermiş sanatkarlarız” diyor.

1400 metrekare kapalı alanının yanı sıra, 300 
metrekare açık avlu alana sahip yeni mağaza, 
arka bahçesindeki bağlantı ile Karaköy’ün 
merkezinde bir pasaj olarak konumlanıyor. 
Karaköy Güllüoğlu, bir ticarethaneden çok 
daha öte, semtle beraber yaşayan kamusal 
bir alan olarak planladığı yeni mağazasında, 
misafirlerine keyifli vakit geçirebilecekleri bir 
atmosfer yaratmayı amaçlıyor. Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir GÜLLÜ
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TUSGİD’DEN TUNCELİ ÇIKARMASI!
EKONOMİK İSTİŞARE TOPLANTILARI MEMLEKETE TAŞINDI..

Tunceli Sanayici ve Girişimcileri Derneği TUSGİD, bir süredir başarıyla gerçekleştirdiği ekonomi gündemli istişare 
ve değerlendirme toplantılarını Tunceli’ye taşıdı. TUSGİD yöneticileri ve Tunceli’ye gönül vermiş yatırımcı iş 
insanlarının yanı sıra; siyaset, sanat ve sosyal camiadan pek çok ismin katılımıyla adeta memleket çıkarması 
yapıldı. Alanında ünlü ekonomistler ve iş insanları, bölgede yapılması gereken yatırımları memleket havası ve 
doğası eşliğinde istişare etti.
TUSGİD Başkanı Cem Haydar Bektaş, 
dernek yöneticileri, ekonomist Selçuk Geçer, 
ünlü dağcı Nasuh Mahruki, CEO Platform 
Derneği Başkanı Haldun Pak ve konuklar, 
Tunceli’de önemli temaslarda bulundular. 
Tunceli’nin eşsiz doğası, yemyeşil va-
dileri ve muhteşem havası eşliğinde kenti 
gezen TUSGİD heyeti, yörenin birbirin-
den lezzetli damak tadlarını da tattılar. 
Heyet, Tunceli’yi kalkındıracak ve kentin 
gelişimine katkıda bulunacak ekonomik 
ve sosyal hamleler üzerine bölge insanı 
ile istişare etme fırsatını da son derece 
verimli şekilde değerlendirdi.
Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan tarafından kent müzesinde karşılanan TUSGİD Başkanı Cem Haydar Bektaş ve konuklar 
burada da verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Vali Mehmet Ali Özkan tarafından TUSGİD Başkanı Cem Haydar Bektaş’a tak-
dim edilen Zülfikar kılıcı da son derece anlamlıydı.
TUSGİD organizasyonu ile Tunceli’ye yapılan verimli seyahatin bir sonraki durağı Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Programın 
son toplantısı Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı. Toplantıda tecrübeli isim Av. Haydar Kaya’nın önerdiği önemli bir 
proje de gündeme getirildi. Tüm boyutlarıyla ele alınarak tartışılan proje, kurulacak bir anonim şirket aracılığı ile ekilmeyen 
tarla, biçilmeyen çayırların sahiplerini ortak etmeyi öneriyor. Yine projeye göre; yatırımcılardan toplanacak sermaye ile ger-
ekli tarım aletleri alınacak, bir kampüs içinde gerekli hangar, paketleme vs. yapılacak altyapı kurulacak. Sonrasında ise üretim 
ve pazarlama aşamaları olan projenin detayları ilerde yapılacak duyuru ile geniş katılımlı bir toplantılarda konuşulacak.
TUSGİD Başkanı Cem Haydar Bektaş, seyahate katılan 
konuklarına ve kendilerini ağırlayan hemşerilerine teşekkür 
etti. Doğup büyüdükleri Tunceli’nin gelişmesi ve kalkınması için 
çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bektaş, “Ata ocağımız 
Tunceli her alanda yüksek potansiyele sahip kent. Yeraltı ve 
yerüstü zenginlikleri ile Tunceli ülkemiz ve tüm dünya için 
büyük nimet. Bu güzelim cennet memleketimizin ekonomik 
kalkınması, gelişmesi ve her alanda bölge insanının huzuru için 
bizler elbette bir şeyler yapmamız gerektiğinin sorumluluğu ve 
bilinciyle bugün buralardayız. Turizm başta olmak üzere böl-
gemize yatırım ve değerler kazandırmak istiyoruz. Ekonomik 
istişare ve Tunceli’ye yatırım toplantılarımızın temel amacı 
bu ve bu toplantıları önümüzdeki süreçte farklı boyutlarda 
sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
Oldukça verimli geçen Tunceli temaslarının son gününde Der-
simspor yöneticileri TUSGİD heyeti ile biraraya geldi. Plaket ve 
forma takdim edilen görüşmeler de bir hayli keyifli ve samimi 
bir havada gerçekleşti.
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MONDES HABER
Çalışmalarımıza  Hız  Kesmeden Devam ediyoruz

İTÜ & MonDes Global işbirliği ile gerçekleşen

6. Dönem ‘Yeni Kuşak Yönetim ‘ eğitimi başladı.

MonDes Global kurucusu Dr. Sevgi Yılmaz Dış 
yönder derneğinde ihracat çalıştayına katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile Kibar Holding ‘ 
tedarik zinciri yönetimi ‘ eğitimi organize edildi.

Dış Yönder ve Peryön derneklerine kurumsal üye 
olundu.
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Olka holding ile iletişim eğitimi organize edildi.

Renault ile tedarik zinciri projesine başlandı.

Gedik Üniversitesi ile hem İnsan Kaynakları hem 
tedarik Zinciri eğitimleri organize edildi.

Dupont Global ile Türkiye’ deki yeniden 
yapılandırma projelerine başlandı.

Mazlum Boru ile ‘ İleri seviye Satış ‘ eğitimlerine 
başlandı.

Mondes Global kurucusu Dr. Sevgi Yılmaz, Dış Yönder 
E- İhracat Yönetimi ile ilgili bir webinar’a katıldı.




