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Değerli BEYSAD Okurları;
Mart sayısı olması nedenli bu yazımı Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne 
ithafen yazmak istedim… Çok değerli anlayışınız için teşekkür ediyor; 

117. sayımızın yolculuğunda sizlere iyi seyirler diliyorum…

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta 
kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. 
İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, 
ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha 
iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak 
polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan 
yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 
129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 
2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist 
Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara 
Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler 
anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's 
Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri 
oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. 
Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. 
Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler 
Toplantısı) gerçekleşti. Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi. 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde anılması yasaklanan 
Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde 
de anılmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar 
Günü" olarak anılmasını kabul etti. 

Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar 
Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha 
yaygın ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. 
"Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de 
etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama 
yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından 
"Dünya Kadınlar Günü" kutlanmaya devam ediliyor.

Fabrika Kızı
Gün doğarken her sabah 

Bir kız geçer kapımdan 
Köşeyi dönüp kaybolur 

Başı önde yorgunca 
  

Fabrikada tütün sarar 
Sanki kendi içer gibi 

Sararken de hayal kurar 
Bütün insanlar gibi 

  
Bir evi olsun ister 

Bir de içmeyen kocası 
Tanrı ne verirse geçinir gider 
Yeter ki mutlu olsun yuvası 

  
Dışarıda yağmur başlar 

Yüreğinde derin sızı 
Gözlerinden yaşlar akar 

Ağlar fabrika kızı 
  

Oysa yatağında bile 
Bir gün olsun uyku görmez 

İhtiyar anası gibi 
Kadınlığını bilemez 

  
Makinalar diken gibi  

Batar her gün kalbine 
Yün örecek elleri 

Her gün geçim derdinde -Alpay

Editör’den Not: 
Böyle eğitimli, vizyoner, Dünya görmüş ve İnsan haklarından haberdar bir 

topluluk içinde; Türkiye için de önemli olan bir sektörde görev alıyor olduğum 
için KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM…

Bu kadar özgür çalışma ortamında çalışan bir KADIN; 
evde emekleri takdir edilen bir EŞ, bir ANNE olduğum için; çok küçük yaşlarda 

okumak için uzaklara gitmesine izin verilen ve ailesine farklı bir pencere 
açabilmiş (vizyoner bir babanın) KIZ ÇOCUĞU olabildiğim için; zaman zaman 

iş/ev, coşkuyla şımarmama olanak verilen ortamlarda, 
“yerini seven çiçeğin coşkusunu izlemeye değer bulanlar”la 

birlikte yaşayabilen bir İNSAN olabildiğim için 
KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM…

KADINları YÜCELTebilen kadın/erkek tüm insanlara TEŞEKKÜR EDERİM…



Geleceğimizi oluşturacak yeni kuşağın 
önemli olduğu düşüncesi ile bu yazımda 
dünya, ülkemiz, sektörümüz ve derneğimiz 
için gençlikle ilgili düşüncelerimi kısaca 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Dünya üzerinde ortalama yaşam süresinde-
ki yükselme ve doğum oranlarındaki düşme 
ile yaşlı nüfusun payı da giderek artma 
eğilimindedir. Nüfusun bu şekilde yaşlan-
ması tüm ekonomiler için sağlık ve 
emeklilik harcamalarının artması gibi 
önemli yükler oluşturmaktadır. Bu durum, 
genç nüfusun değerini artırmakta ve 
önlerine bazı zor seçimler getirmektedir. 
Toplumlar bu problemlerin çözümlerinde 
yapacakları tercihlere ve genç nüfuslarını 
yeni ekonominin gerektirdiği becerileri 
kazandırabilme başarılarına göre ekonomik 
ve politik sonuçlarla karşılaşacaklardır. 
Gençler ise bu sorunlara ek olarak global 
ekonomideki hızlanan değişime ve dijital 
dönüşüm ile sürekli farklılaşan yetkinliklere 
bireysel olarak uyum sağlamak mücade-
lesinde olacaklardır. 

Dünya ülkeleri demografik anlamda 
kategorize edilince Türkiye yüksek genç 
nüfusu, aşırı olmayan çocuk oranı ve yaşlı 
oranı ile oldukça olumlu bir fırsat penceresi 
içindedir. Bu dönem içinde ülkemizin 
gecikmeden, yeni kuşağı gerekli eğitimler 
ile donatması ve gelecekte yaşlanacak 
nüfus için gerekli sosyal ve sağlık sistem-
lerini kurgulaması için sınırlı zamanı ancak 
anlamlı bir şansı vardır. 2050 yılında 
Türkiye’nin yaşlı nüfusun yüksek oranda 
olduğu bir yapıya ulaşması beklendiği için, 
bu hazırlıklar kritik önem içermektedir. 
Ancak özellikle ilk başlıkla ilgili olarak 
Türkiye’nin farklı karşılaştırmalı 
ölçümlerde ve raporlarda gençlerine kritik 
becerileri kazandırma konusunda geride 
kaldığı gözlenmektedir ve eğitim konusun-
da ülke çapında bir dönüşüm ve seferber-
lik gerekmektedir.

Beyaz Eşya Sektörü için de nüfus değişim-
leri hane sayısı ve ihtiyaçların değişimi 
anlamında önemli-etkileyici faktör olmak-
tadır. Dünya nüfusunun son dönemde hızlı 
büyümüş olması ve orta gelir seviyesine 
ulaşan oranın artması, sektör için önemli 
bir büyüme dönemi oluşturmuştur. 
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GENÇLİK

Ş. Burak ÖZAYDEMİR
BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Gelecekte ise bu dönüşümün Asya ve 
Afrika bölgelerinde daha yoğunluklu 
olmasının beklenmesi, sektörün hacimsel 
yatırım planlarını etkilemektedir. Ancak genç 
nüfusun farklılaşan beklenti ve alım 
alışkanları ile yaşlı nüfusun özel ihtiyaçlarını 
karşılamak da ürün gam ve özellikleri 
anlamında mevcut pazarlarda önemli etkiler 
getirmektedir. Bu açıdan sektör akıllı ve 
bağlantılı cihazlar ve üzerlerinde oluşturula-
cak yeni servisler ile rekabeti 
yönlendirecektir.

BEYSAD olarak sektörümüz ile ilgili değer-
lendirmelerimizi yaparken bu global trendleri 
göz önüne alarak strateji ve hedef çalışma-
larımızı yapıyoruz. Sektörün bütünsel olarak 
bu dönüşümlere hazır olmasını sağlamak 
adına tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde 
çalışmayı amaçlıyoruz. Ancak sektörün 
geleceği ve sürdürülebilirliği için 
sektörümüzdeki genç kuşağı bu trendler 
ile sektörü buluşturabilecek paydaş olarak 
görüyoruz. Derneğimizin Genç Beysad 
yapılanması hem yeni kuşakları sektöre 
hazırlarken, hem de “sektörü geleceğe 
hazırlamak” misyonu ile çalışıyor. Mevcut 
yönetim kurulumuzun önemli bölümü de bu 
çalışmaların içinden gelmiş bulunmaktadır. 
Son dönemde bu yöndeki faaliyetlerimiz de 
yoğunlaşarak artmaktadır. Bu vesile ile 
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın D. Yasemin 
Aksu Hanım’a Genç Beysadlılar Komite 
Lideri olarak, gerçekleştirmekte olduğu 
başarılı çalışmaları ve liderliği için 
huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. 

Gençlerin önemini ve etkilerini özetlemeye 
çalışırken, John Stuart Mill’in “İnsanlarını 
amaçları uğrunda küçülten toplumlar, 
küçük insanlar ile büyük hiçbir şeyin 
başarılmayacağını anlarlar” sözü ile 
bugünden yaklaşık 160 yıl önce, mevcut 
kuşaklara, gelecek kuşakların önünü açmak 
için düşen görevi çok güzel özetlemiştir. 
Bu anlamda hepinizin genç kuşaklar ile 
farklılıklarınızın ötesine geçecek bir ortak 
gelecek vizyonu ile bakmasını temenni 
ediyoruz.

Derneğimizin tüm üye ve paydaşları ile 
önümüzdeki ay 12 Nisan’daki Genel 
Kurulumuzda birlikte olmayı dileriz.



Considering how important the 
new generation is given it will 
shape our future, in this article 
I would like to share my 
thoughts on youth briefly for the 
world, our country, our sector, 
and our association.

With the extended average life 
span in the world and decrease 
in birth rates, the share of the 
elderly population is getting 
bigger. Such aging of the 
population brings significant 
burden on all economies like 
increased healthcare and 
retirement expenses. This 
situation increases the value of 
the young population and poses 
certain difficult choices. 
Societies will face economic 
and political consequences 
based on their choices for 
solving these problems and their success of training their 
young populations to acquire the skills needed by the 
new economy. Whereas the young will struggle to 
individually adapt to the rapid chances in the global 
economy and constantly varying competences with the 
digital transformation, besides the aforementioned 
problems.
 
Demographically categorizing the countries in the world, 
Turkey stays within quite a positive opportunity window 
with its large young population, not excessive child rate 
and senior rate. In today’s world, Turkey has limited time, 
but a significant chance to equip the new generation with 
the necessary trainings without delay and to create the 
required social and healthcare systems for the aging 
population. Since by 2050 Turkey is expected to have 
a large senior population, such preparations are crucial. 
However, especially in relation to the first paragraph, 
Turkey is observed to fall behind in terms of equipping 
the youth with crucial skills in various comparative 
measurements and reports and a nationwide education-
al transformation and mobilization is necessary.  
   
For the White Goods Sector, changes in population are 
important and influential factors in terms of the number 
of residents and varying needs. Recently rapid growth in 
the world’s population and the increased rate of mid-in-
come earners have brought a significant growth period 

for the sector. The expectation 
that this transformation will 
occur more intensively in Asia 
and Africa in the future affects 
the volume-wise investment 
plans in the sector. However, 
varying expectations and 
purchasing habits of the young 
population as well as meeting 
the special needs of the 
elderly population create 
significant impacts on the 
existing markets in terms of 
product ranges and features. 
In this sense, the sector will 
direct the competition with 
smart and connected devices 
and new services to be built 
upon them.
 
We, BEYSAD, determine our 
strategies and objectives based 
on these global trends while we 

make assessments about our sector. For making the 
sector entirely ready for such transformations, we aim to 
work in cooperation with all our shareholders. However, 
we see the young generation in our sector a shareholder 
that can meet these trends with the sector for the future 
and sustainability of the sector. The Young Beysad 
organization in our Association prepares the new 
generations for the sector as well as adopts the mission 
of “preparing the sector for the future.” A major part of 
the current Executive Board comes from this organiza-
tion. Recently, our operations towards this mission have 
been amplified. On this opportunity, I would like to 
extend my gratitude our Board Member Yasemin Aksu, 
the Young Beysad Committee Leader, for their achieve-
ments and her leadership.

In an attempt to summarize the importance and effects 
of the young, with the quote “Societies that belittle their 
people for the sake of their purposes will learn nothing 
big can be accomplished with little people,” John Stuart 
Mill about 160 years ago successfully summarized the 
duty of the current generation to pave the way for the 
next generations. In this regard, we hope you will all 
adopt a common vision for the future that will go beyond 
your differences with the young generations.
  
We wish to come together with all our members and 
shareholders at the General Assembly on April 12. 
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YOUTH

BEYSAD olarak sektörümüz ile ilgili 
değerlendirmelerimizi yaparken bu 
global trendleri göz önüne alarak 
strateji ve hedef çalışmalarımızı 

yapıyoruz. Sektörün bütünsel olarak 
bu dönüşümlere hazır olmasını 

sağlamak adına tüm paydaşlarımızla 
işbirliği içinde çalışmayı amaçlıyoruz. 

We, BEYSAD, determine our strate-
gies and objectives based on these 

global trends while we make 
assessments about our sector. For 
making the sector entirely ready for 

such transformations, we aim to 
work in cooperation with all our 

shareholders.
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REKABET

F. Murat ÖNEY
BEYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
muratoney@technocast.com.tr

Sözlük anlamı “Aynı amacı güden kimseler arasında çekişme, yarışma, yarış” 
(Bakınız_TDK). 
Aslen Arapça kökenli bir kelime. Kişilerarası rekabet tabii ki başka bir konu. 
Benim değinmek istediğim iş dünyasında rekabetçi olmak.

Sanayici büyüklerimle sohbet etme fırsatı bulduğumda, eski zamanlarda 
(çok da eski değil aslında, sadece 25-30 yıl öncesi) ve şu anda rekabetçilik 
karşılaştırmasını soruyorum. Bu kişilerden biri de babam. Sohbetlerimizden 
edindiğim izlenimim, geçmiş dönemde satabilmenin daha kolay olduğu. Teknoloji 
çok daha geride, internet yok (ilk web sitesi 1990 yılında hazırlanmıştır) ama yine 
de üretileni satmak daha kolay! 

O günün karlılık rakamlarını bugün telaffuz etmek güç. 
Ayrıca sohbetlerimizdeki bir diğer anektod ise Uzakdoğu tehdidi. 
O zamanlarda gündem dışı, çünkü böyle bir tehdit yok.

Peki bugün durum nedir? 
Rekabet kavramı iyice gelişti. Uzakdoğu, dünyanın üretim merkezi haline geldi. 
Rekabet öyle bir noktada ki, satış fiyatının pazar tarafından belirlendiği ve 
dolayısıyla kuruş maliyetlerinin öneminin ön plana çıktığı, ürünlerin akıllı ve 
optimum fayda sağlayan özelliklerde olması gerektiği bir dönemdeyiz.
 
Bugün dijital çağın içerisindeyiz. Akıllı ürünler, akıllı üretim sistemleri ve tüm bu 
gelişmeleri yönetecek yetkinlikteki insan gücü. Türkiye’nin bu dönemde kendi 
geleceği için nasıl konumlanacağı çok önemli. Eskilerden beri Türkiye’nin dünya 
ekonomisindeki GZFT analizini yaparken, Güçlü yönlerin altında “Avrupa’ya, batı 
pazarlarına yakınlık, konum” gibi eskiden geçerli olan fakat yakın gelecekte çok da 
önemi olmayacak bir özellikten bahsederiz. Bugün ekonomiler, üretimi yerli ve milli 
fakat lokasyondan bağımsız hale getirmek için dijital stratejilerini belirliyorlar. 
Bu stratejileri belirlerken de tüm bir ekosistem içerisinde çözümler üretmeye 
çalışıyorlar. Örnek verecek olursak, kamu desteğinde yürütülen bölgesel ve 
sektörel dijitalleşme yetkinlik merkezleri, teknoloji sağlayacılar ile teknoloji 
tüketenlerini buluşturan hızlandırıcı programlar, yeni çağın ihtiyaçlarına yanıt 
verecek yetkin insan gücü yetiştiren özel meslek ve yüksekokul programları gibi… 

Bir dönüşümün içerisindeyiz ve rekabetçi olabilmenin tanımı değişmektedir. Bu 
hızlı dönüşüm, çoklu paydaş işbirliği ile başarıya ulaşabilecektir. Bugün Avrupa’nın 
1., Dünya’nın 2. beyaz eşya üreticisi konumumuzu korumak, geliştirmek için hızlı 
ve sağlam adımlar atmamız kaçınılmazdır.

Bizi bu noktaya getiren güçlü ana sanayi, yan sanayi ve altyapının sürdürülebilirliği 
bugünün en önemli konusudur. Sürdürülebilirlik de ancak rekabetçi kalmak ile 
olacaktır.
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  ARISTON THERMO VE BEYSAD 
ÜYELERİ İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Ariston Thermo İtalya 
Merkez yetkililerinden gelen 
talep ile 26-27 Şubat 2019 
tarihlerinde Bay Alessandro 
Mona, Bay Gianni 
Zappaterreni ve Bay Paolo 
Grassi’den oluşan satınal-
ma yöneticileri Hilton 
Bosphorus Hotel’de, üye 
listemizden, kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda seçmiş 
oldukları üyelerimizle B2B 
görüşmeler gerçekleştirdiler.   

Bu toplantılar ile amaç, 
sinerji oluşturabilecekleri 
tedarikçileri belirleyip, ilgili 
fiyat görüşmeleri, fabrika 
denetimleri ve PPAP 
süreçleri sonucunda yeni 
işler, Türkiye’den satınalma-
lar yapabilmek…

Merloni Ailesi’nin olan 
şirketin yaklaşık, 1.8 Milyar 
Dolar cirosu bulunuyor… 
Kombi, termosifon, ısı 
pompası gibi nihai cihazların 
yanı sıra diğer beyaz eşya 
üreticilerine de tedarikçi 
olarak çalışan firma, 
üretimlerinin yarısını 

İtalya’da yapıyor. Diğer yarısı 
Belçika, Fransa, Rusya, 
Güney Afrika ve Hindistan 
şeklinde dağılmış durumda.

Üyelerimizle birlikte, 
özellikle Ariston tarafından 
aldığımız geri dönüşler 
dahilinde, 2 günlük 
etkinliğin verimli geçtiğini 
memnuniyetle paylaşmak 
isteriz… Bu görüşmeleri bir 
sonraki adıma taşımak 
istedikleri bilgisi ile birlikte; 
Avrupa’ya yapılacak bir 
BEYSAD seyahat planı 
içerisinde muhakkak 
bulunmak istediklerini 
de dile getirdiler.

Katılımcı üyelerimize 
teşekkür ediyor, verimli 
sonuçlar alınmasını 
diliyoruz. 
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ARISTON THERMO and BEYSAD 
MEMBERS HAD B2B MEETINGS

Upon the demand by the 

executives from Ariston 

Thermo Italy Headquarters, 

the purchasing directors 

Alessandro Mona, Gianni 

Zappaterreni, and Paolo 

Grassi held B2B meetings 

with some of our members, 

which they selected based on 

their needs, in Hilton Bospho-

rus Hotel on February 26-27, 

2019.  

 

The purpose of these 

meetings was to determine 

suppliers to build synergy with 

and after price meetings, 

factory inspections, and PPAP 

processes, to carry out new 

businesses and purchases 

from Turkey.

 

The company that belongs to 

the Merloni Family has 

approximately 1.8 Billion 

Dollars turnover. It produces 

finished devices including 

central heating boilers, water 

heaters, and heat pumps as 

well as is a supplier to other 

white goods producers. The 

company carries out half of its 

productions in Italy, while the 

rest is spread in Belgium, 

France, Russia, South Africa, 

and India.

 

Based on the feedback from 

our members and Ariston, we 

would like to gladly say that 

this 2-day event went really 

well. They said that they would 

want to take these meetings 

one step further and to be a 

part of a potential visit to 

Europe by BEYSAD.

 

We would like to thank our 

participating members and 

hope that they gain 

productive results.
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BEYSAD Yönetim Kurulu Üyesi D. Yasemin Aksu Liderliğindeki 
Genç Beysadlılar ekibi hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. 
Bosch Merkezi’nde yapılan çalışmadan sonra bu kez de 8 
Şubat 2019 Cuma günü Arçelik Çayırova Kampüsü içerisinde 
Atölye 4.0’da Design Thinking Yöntemi ile bir workshop 
gerçekleştirildi.

Katılımcılar problemleri yeniden tanımlayarak, çözüm odaklı 
bir yaklaşım sunan Design Thinking metodunu deneyimleyerek 
üretim ve ana sanayi-yardımcı sanayi  süreçlerine 
odaklanmışlardır.

Problem çözümünde yaratıcı ve yenilikçi bir yaklaşım ile 
çözüm geliştirmek için uygulanan Design Thinking metodunun 
katılımcılar tarafından kendi iş süreçlerinde kullanılabilir ve 
uygulanabilir hale gelmesine katkıda bulunmanın  yanı sıra 
workshop çalışmasında ortaya konan problemlerin çözümüne 
yönelik işbirliği ve projeler geliştirmek amaçlanmıştır.

• Arçelik‘in ‘Üretimde Dijital Dönüşüm Vizyonu’, yapılan 
çalışmalar ve değer yaratan örnek çalışmaların da paylaşıldığı 
etkinlikte üretim ve yardımcı sanayi tedarik zinciri süreçlerinde-
ki problemlerin tanımlanması ve değer yaratan çözümlerin 
geliştirilmesine yönelik ‘Design Thinking’ metodolojisi 
kullanılarak workshop gerçekleştirilmiştir.
• 20 katılımcının dört gruba ayrıldığı ve tanımlanan süreçlerde 
yaşanan problemleri ortaya koymaya odaklandığı çalışmada 
öne çıkan başlık ana sanayi ve yardımcı sanayi arasında bilgi 
akışının doğruluğu ve sürekliliğinin sağlanmasındaki sorunlar 
olduğu görülmüştür.
• Workshop sırasında tanımlanan problemler, sonrasında 
detaylı olarak incelenmiş ve birlikte gerçekleştirilebilecek 
projeler tanımlanmıştır.

10 firmadan 2’şer kişilik katılımla gerçekleştirilen etkinlikte 
Genç Beysadlılara ek olarak, firmaların, üretim, kalite ve 
planlama birimlerinden profesyoneller de etkinliğe katılım 
gösterip büyük katkı sağladılar.

Program; Arçelik’te Dijital Dönüşüm Yolculuğu (Agile&I.4.0 
Toolkit) ve data toplama, tahminleyici kalite, proses modelleme 
ve optimizasyon, anomali tespiti ve arıza tahmini; ödeme 
sistemleri robotik test otomasyonu gibi değer katan uygulama 
örneklerinin anlatımı ile başladı.

Ardından Design Thinking yöntemini uygulamak üzere 4 farklı 
gruba ayrılarak, işletmelerdeki Acı Noktaları belirlenmesi ve 
çözümlerine yönelik, farklı oturumlarda, farklı çalışmalar yapıldı.

BEYSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç BEYSAD Komite 
Lideri Sayın D. Yasemin Aksu etkinliğe ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, “Genç Beysad Komitesi olarak, bu dönemki 
çalışmalarımızı üye firmalarımızın kurucu ailelerinin genç 
nesillerinin sektöre adaptasyonlarını hızlandırmak ve yeni 
teknolojik gelişmelere olan hakimiyetlerini arttırmak şeklinde 
belirlemiştik – bu doğrultuda da 2019’un ilk etkinliğini, 
Arçelik’te gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Arçelik bünyesindeki farklı ülkelerde bulunan fabrikaların, 
üretim hatlarında yaşadıkları sorunları çözmek ve çözümleri 

GENÇ BEYSAD KOMİTESİ ARÇELİK 4.0 VE 
GARAGE’A BİR GEZİ DÜZENLEDİ

12

Organizasyon Ontoplantısı’ndan, 
Soldan Sağa; Ayşegül Koç, (BEYSAD) Belgin Akkafa (Arçelik), İzlem Tekin 

Bayrak (Arçelik) Ömer Faruk Özer (Arçelik) D. Yasemin Aksu (BEYSAD)

ETKİNLİK / EVENT



yaygınlaştırmak misyonuyla kurulan Ömer Faruk Özer liderliğinde-
ki “Atölye 4.0” ekibinin ev sahibi olduğu çalışmamızda, Genç 
BEYSAD’lı arkadaşlarımız ve onların şirketlerinde görev yapan 
profesyonel yöneticilerin oluşturduğu 20 kişilik bir grup halinde 
hazırdık. Son yıllarda sıklıkla duymaya başladığımız Tasarım 
Odaklı Düşünce – Design Thinking yöntemini kullanarak, 
“Üretimdeki Acı Noktalarımız” temalı bir çalışma gerçekleştirdik. 

Katılımcılarımız, bu çalışma sonucunda kolaylıkla 
uygulayabilecekleri değerli bir problem çözme ve önceliklendirme 
sistematiği kazanmış oldular – acı noktalarımızdan bahsederken 
dertleşme fırsatı da cabası… 

Akabinde Çayırova yerleşkesindeki Çamaşır Fabrikası ve 
Garage 4.0’a da kısa ziyaretlerde bulunarak günümüzü nokta-
lamış bulunduk. Sevgili Ömer Bey ve ekibine, nice emeklerle 
düzenledikleri bu gün için yeniden teşekkür ediyoruz ve ileride 
tekrarlayabilmeyi diliyoruz…” dedi…  

Arçelik Üretim Teknolojileri ve Endüstri 4.0 Yöneticisi Sayın 
Ömer Faruk Özer ise, 
“Bu tip çalışmaların daha çok hayatımıza girmesi gerekir. 
Ana ve Yan sanayi işbirliklerinde tecrübe paylaşımını özellikle 
Sanayi değişimini yaşadığımız bu dönemde çok önemli 
görüyoruz. Üretimin süreçlerinde hayatımıza giren yeni dijital 
girdilerin oluşturduğu belirsizliği, görünür hale getirmek ve 
yön bulmak gerçekten çok zor bir konu. Birlikte yaptığımız bu 
çalışmada da olduğu gibi, edindiğimiz tüm öğretileri ve 
tecrübeleri birlikte paylaşarak daha kolay ve hızlı yol 
bulacağımıza ve çözebileceğimize inanıyorum.”

Atölye 4.0’da gerçekleştirilen program, Garage ve işletme 
gezisi ile son buldu…

Etkinlikte emeği geçen tüm Arçelik yetkililerine misafirperver-
likleri ve katkıları için, Genç BEYSAD ekibimizle birlikte, 
kendilerine eşlik edip katılım gösteren tüm üyelerimize de, 
bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ederiz.  
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“Geçmişten Günümüze”





Biz ürünü “yapar satarız” mantığından daha fazlası ile, nasıl 
geliştirebilir, kaliteyi artırarak operasyon maliyetlerini nasıl 
düşürebilirizi sorgulamaktayız.

Bunlara ek olarak çok farklı sektörlere çalışmamız münasebeti 
ile de ciddi bir bilgi birimi oluşuyor. Her sektörün kendi 
dinamikleri ve beklentileri var. Farklı kalite yaklaşımları, farklı 
tasarım ve uygulama süreçleri söz konusu. Bunları ortak bir 
havuzda topladığınız zaman çok güzel sonuçlar ve proaktif 
yaklaşımlar oluşuyor.

Birden fazla sektörde çalışmanın da, bizi ayıran diğer önemli bir 
farkımız olduğunu düşünüyorum.

Yeni yatırım ve Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarınıza ilişkin bilgi 
alabilir miyiz? 
Aslında yatırım gereksinimi bitmeyen bir süreç. Sadece makine 
ve ekipman olarak değil, bilgi ve deneyim artırıcı, uluslararası 
standartlarda üretim yapmak gibi yatırımlar için de birçok aksiyon 
alıyoruz. Buna ek olarak makine ve ekipman çeşitliliğimizi 
geliştirmek için sürekli olarak araştırma ve planlama içerisinde 
bulunuyoruz.

Ar-Ge bizim sektörün içinde bir birim veya belirli bir aşama değil, 
sürecin ta kendisi. Çünkü son 10 yılda hızla gelişmiş ve halen de 
gelişmeye devam eden, kullanım alanı yaygınlaşan bir olgu. Tüm 
bunlara ek olarak, ürünlerde LED kullanımını mecbur hale getiren 
yasal zorunluluklar ile birlikte, bitmeyen bir Ar-Ge süreci söz 
konusu.

Ayrıca Ar-Ge departmanımızda konsept ürünler üretiyor, bunları 
firma bünyemizde ve müşterilerimiz ile birlikte değerlendiriyor, 
ileriye yönelik çalışmalar yapıyoruz.

2018 yılınız 
nasıl geçti, 
2019 için 
öngörünüz 
nelerdir?
2018 yılı için 
“Kötü değil 
ancak zor bir yıl 
oldu” tanımını 
yapmanın doğru 
olacağını 
düşünüyorum. 
Yılbaşında 
koyduğumuz 
hedeflere 
ulaştık. Ancak 
harcadığımız 

eforun karşılığını tam alamadığımızı 
görüyoruz. Sektörlerden bağımsız olarak 
ekonomiye baktığımız zaman, aslında 
bu dönemde büyüklük olarak mevcut 
durumunuzu korumanın dahi bir başarı 
olduğunu söyleyebiliriz. 2019 yılı için 
yeni hedeflerimizi belirledik, güzel de bir 
başlangıç yaptık. 2018 yılından kötü bir 
yıl olacağını düşünmüyorum ancak yine 
de zor bir yıl bizi bekliyor.

Sanayi 4.0’ın Türkiye gelişimini nasıl 
görüyorsunuz?  Bu yönde ön çalışma-

larınız, tedbirleriniz var mı? 
Ülkemizin yeni teknolojilere adapte olma konusunda ciddi bir 
beceriye sahip olduğunu düşünüyorum. Bu süreci de hızla 
özümseyecektir. Fakat sektörlerin arasındaki etkileşimi 
güçlendirmek için, içinde bulunduğumuz ekosistem ve ekonomi 
çok önemli diye düşünüyorum. Şu an bir süreçten geçiyoruz. 
Birçok fırsatı da içinde barındıran bu süreci, Türkiye’mizin doğru 
algılayıp sindireceğinden eminiz.

Biz tüm süreçlerimizde öncelikle insanın kas gücünü minimize 
etmeyi, akıl ve analitik düşünceyi en yüksek derecede sisteme 
empoze etmeyi hedefliyoruz. Bu sebeple, tüm operasyon 
yapımızı teknolojik altyapı yatırımları ile kurguluyor, çok daha 
fazla otomasyon ile yol almayı planlıyoruz. Az önce de bahset-
tiğim üzere, ERP sistemimizin bulut üzerinden anlık veriler 
şeklinde çalışması toplamda daha verimli ve ölçülebilir çalışma 
zemini oluşturmamıza olanak veriyor.

Endüstri 4.0 ile esnek üretim modelinin bizim için önemli 
olduğunu görüyoruz. Bu sebeple esnek, hızlı ve verimli üretim 
yapmak yönünde süreçlerimizi şekillendiriyoruz.

BEYSAD’a ilişkin görüşleriniz, BEYSAD’dan beklentileriniz 
nelerdir?
Öncelikle 25. yaşını kutlayan BEYSAD’ın üyesi olmamızdan 
duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Gayet 
profesyonel yönetilen bir organizasyon olduğunu, paylaşılan veri 
ve yayınlardan bile görebiliyoruz. Organizasyonlara katılmaktan 
büyük keyif alacağımızı düşünüyorum.

Şirket olarak beklentimizi ise, network oluşturabileceğimiz, 
sektör paydaşları ile birlikte bir sinerji ortaya koyarak, karşılıklı 
faydalarımızı artıracağımız bir platform oluşturmak olarak 
tanımlayabilirim.

Değerli BEYSAD Okurları;
Bugün sizleri hem yeni bir üye firma 
hem de genç, dinamik ve hani 
yarışmalarda “Gelecek vadeden” 
kategorisi olur ya, onun gibi gerçekten 
gelecek vadeden ve enerji, gözlerindeki 
ışık, bilgi, görgü herşeyi bünyesinde 
barındıran genç bir üyemizle tanıştır-
mak istiyorum. UNECO markası ile 
tanınan Üna Enerji A.Ş. Satış Yönetici-
si Sayın Cem Sağun…  Üye olur olmaz 
büyük bir ilgi ve heyecanla bizleri takip 
etmeye başlayan ve bizzat ofisimize 
gelerek kendisiyle yakından tanışma 
fırsatı bulduğum Cem Bey’e hem bize 
olan ilgisi hem de bu özel çalışma için 
teşekkür ederim…

Sizi tanıyabilir miyiz?
Her erkek çocuğunun yaptığı gibi 
oyuncaklarımı ve elektronik eşyalarımı 
bozup-tamir ederek bir çocukluk 
yaşadım. Elektronik mühendisi 
olmamdaki kilometre taşlarının bu 
yıllardan geçtiğine inanıyorum. 
”Elektronik eşyalarım” deyince aslında 
biraz yaşım da ortaya çıkıyor. 1990 
yılında Tekirdağ’da dünyaya geldim. 
Haliç Üniversitesi’nde Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği eğitimi 
aldım. Yurt içi-yurt dışı yatırım teşvikleri 
konularında çalışmalar yaptıktan sonra 
2015 yılında UNECO ile yollarımız 
kesişti. 

Firmamızın organizasyon yapısının 
geliştiği süreçte güzel bir sinerji ortamı 
yaratarak, gelişimimizde önemli roller 
üstlendim. Şu an sektördeki büyük 
üreticilerin tasarımdan üretime tüm 
süreçlerini yönetiyorum. Ayrıca 
BEYSAD organizasyonunun altında 
GENÇ BEYSAD komitesinin üyeliğini 
yapmaktayım.

Firmanıza ve yaptığı çalışmalara 
ilişkin bilgi verir misiniz? 
LED’in aydınlatmada yaygın kullanımı 
ile grup şirketlerimizden ÜNA Enerji 
A.Ş. aydınlatma elektroniği konusunda 
çalışmalarına başlamış. Şirketimizin 
temeli aslında gıda kökenli olup, 
bölgesel anlamda gıda distribütörlüğü 
yapmakta iken katma değeri daha 
yüksek ürünler üretmek amacı ile 
elektronik sektörüne girmiş. Bu 
süreçte marka olarak UNECO 
ismi ile piyasada tanınmış.
Şirketimiz iki lokasyonda hizmet 
veriyor. İstanbul’da tasarım ve 
operasyonlar yürütülürken, üretimi 
aynı zamanda şirket merkezi olan 
Kastamonu’daki binamızda yapıyoruz. 
LED Modüllerin özellikle aydınlatma 
sektöründe kullanılmaya başlanması, 
aydınlatma elektroniği konusunda yeni 
şirketlerin türemesine vesile olmuş, 
elektronik, aydınlatma, termal ve optik 
konularında kollektif çalışan multidi-
sipliner yaklaşımı gerektirmiştir. 

Firmanız ile yollarınız ne zaman 
kesişti?
Aslına bakarsanız bu iş birlikteliğinin 

her iki taraf için de şans olduğunu 
düşünüyorum. Yatırım teşvikleri ile ilgili 
çalışmalar yaparken o günün şartların-
da hiç aklımda olmayan bir sektör 
değişikliği gündeme geldi. Bir organi-
zasyonda UNECO yetkilileri ile tanışma 
fırsatım oldu. Firmamızın da benim de 
yeni olduğumuz o günlerden sonra 
adım adım ilerleyerek bugün 5 sektöre 
hizmet vermenin haklı gururunu 
yaşıyoruz. 2015 yılından beri de 
firmamız ile ortak vizyonumuz doğrul-
tusunda, güzel bir sinerji ortamı 
yakaladığımız çalışmalar yapıyoruz.

Firmanızın organizasyon yapısı 
hakkında bilgi verir misiniz?
Tasarımdan seri üretime, tüm 
süreçleri kendi bünyemizde yürütüyor 
olmamız sebebi ile de 360 derece 
mühendislik hizmeti veriyor, müşterile-
rimiz yerine düşünebiliyoruz. Böylece 
daha kısa zamanda tüm süreçleri 
değerlendirilmiş proje sonuçları ortaya 
çıkıyor.

Şirketimiz iki lokasyonda çalışıyor 
olması sebebi ile ERP sisteminin çok 
önemli bir yeri bulunmaktadır. ERP 
sistemimiz bulut üzerinden çalışıyoruz. 
Bu sayede tüm bilgilere anlık ulaşabili-
yor, iletişimi en yüksek seviyede 
tutabiliyoruz.

Yoğunlaştığımız diğer çözüm noktamız, 
müşterilerimizin elektronik bilgi ve 
ecerilerinin kısıtlı olduğu durumlarda, 
doğrudan teknik montaj yapabilecekleri 
ürünleri temin etmek, bu sayede kalite 
kontrol, satınalma ve operasyonel 
süreçlerini kolaylaştırmaktır.

Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?
Hizmet verdiğimiz sektörler genel 
olarak aydınlatmanın olduğu tüm 
sektörler olarak toplanabilir. Net olarak 
belirtmek gerekirse aydınlatma, beyaz 
eşya, otomotiv, reklam ve savunma 
sanayidir.

Bunlara ek olarak yazılım konusunda 
da firmalara gereken desteği veriyor, 
üretimlerini kolaylaştırmak adına yarı 
mamül haline de getirebiliyoruz.

İhracat oranlarınızdan ve en çok hangi 
ülkeye ihracat yaptığınızdan söz eder 
misiniz?
2018 sonu itibari ile ihracatta 10 ülke 
sınırını geçtik. Ağırlık olarak Batı 
Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz, 
bunlarında başında Almanya geliyor. 
Geçenlerde en son Peru’ya da ürün 
gönderimi yaptık. Bu bizim için 
heyecan verici bir durum oldu.

Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz 
nelerdir?
Bizler çalıştığımız firmalara tedarikçi 
değil, çözüm ortağı, hatta kendi 
organizasyonları içinde bir bölüm gibi 
çalışma isteğimiz ile, öne çıktığımızı 
düşünüyoruz.
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Biz ürünü “yapar satarız” mantığından daha fazlası ile, nasıl 
geliştirebilir, kaliteyi artırarak operasyon maliyetlerini nasıl 
düşürebilirizi sorgulamaktayız.

Bunlara ek olarak çok farklı sektörlere çalışmamız münasebeti 
ile de ciddi bir bilgi birimi oluşuyor. Her sektörün kendi 
dinamikleri ve beklentileri var. Farklı kalite yaklaşımları, farklı 
tasarım ve uygulama süreçleri söz konusu. Bunları ortak bir 
havuzda topladığınız zaman çok güzel sonuçlar ve proaktif 
yaklaşımlar oluşuyor.

Birden fazla sektörde çalışmanın da, bizi ayıran diğer önemli bir 
farkımız olduğunu düşünüyorum.

Yeni yatırım ve Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarınıza ilişkin bilgi 
alabilir miyiz? 
Aslında yatırım gereksinimi bitmeyen bir süreç. Sadece makine 
ve ekipman olarak değil, bilgi ve deneyim artırıcı, uluslararası 
standartlarda üretim yapmak gibi yatırımlar için de birçok aksiyon 
alıyoruz. Buna ek olarak makine ve ekipman çeşitliliğimizi 
geliştirmek için sürekli olarak araştırma ve planlama içerisinde 
bulunuyoruz.

Ar-Ge bizim sektörün içinde bir birim veya belirli bir aşama değil, 
sürecin ta kendisi. Çünkü son 10 yılda hızla gelişmiş ve halen de 
gelişmeye devam eden, kullanım alanı yaygınlaşan bir olgu. Tüm 
bunlara ek olarak, ürünlerde LED kullanımını mecbur hale getiren 
yasal zorunluluklar ile birlikte, bitmeyen bir Ar-Ge süreci söz 
konusu.

Ayrıca Ar-Ge departmanımızda konsept ürünler üretiyor, bunları 
firma bünyemizde ve müşterilerimiz ile birlikte değerlendiriyor, 
ileriye yönelik çalışmalar yapıyoruz.

2018 yılınız 
nasıl geçti, 
2019 için 
öngörünüz 
nelerdir?
2018 yılı için 
“Kötü değil 
ancak zor bir yıl 
oldu” tanımını 
yapmanın doğru 
olacağını 
düşünüyorum. 
Yılbaşında 
koyduğumuz 
hedeflere 
ulaştık. Ancak 
harcadığımız 

eforun karşılığını tam alamadığımızı 
görüyoruz. Sektörlerden bağımsız olarak 
ekonomiye baktığımız zaman, aslında 
bu dönemde büyüklük olarak mevcut 
durumunuzu korumanın dahi bir başarı 
olduğunu söyleyebiliriz. 2019 yılı için 
yeni hedeflerimizi belirledik, güzel de bir 
başlangıç yaptık. 2018 yılından kötü bir 
yıl olacağını düşünmüyorum ancak yine 
de zor bir yıl bizi bekliyor.

Sanayi 4.0’ın Türkiye gelişimini nasıl 
görüyorsunuz?  Bu yönde ön çalışma-

larınız, tedbirleriniz var mı? 
Ülkemizin yeni teknolojilere adapte olma konusunda ciddi bir 
beceriye sahip olduğunu düşünüyorum. Bu süreci de hızla 
özümseyecektir. Fakat sektörlerin arasındaki etkileşimi 
güçlendirmek için, içinde bulunduğumuz ekosistem ve ekonomi 
çok önemli diye düşünüyorum. Şu an bir süreçten geçiyoruz. 
Birçok fırsatı da içinde barındıran bu süreci, Türkiye’mizin doğru 
algılayıp sindireceğinden eminiz.

Biz tüm süreçlerimizde öncelikle insanın kas gücünü minimize 
etmeyi, akıl ve analitik düşünceyi en yüksek derecede sisteme 
empoze etmeyi hedefliyoruz. Bu sebeple, tüm operasyon 
yapımızı teknolojik altyapı yatırımları ile kurguluyor, çok daha 
fazla otomasyon ile yol almayı planlıyoruz. Az önce de bahset-
tiğim üzere, ERP sistemimizin bulut üzerinden anlık veriler 
şeklinde çalışması toplamda daha verimli ve ölçülebilir çalışma 
zemini oluşturmamıza olanak veriyor.

Endüstri 4.0 ile esnek üretim modelinin bizim için önemli 
olduğunu görüyoruz. Bu sebeple esnek, hızlı ve verimli üretim 
yapmak yönünde süreçlerimizi şekillendiriyoruz.

BEYSAD’a ilişkin görüşleriniz, BEYSAD’dan beklentileriniz 
nelerdir?
Öncelikle 25. yaşını kutlayan BEYSAD’ın üyesi olmamızdan 
duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Gayet 
profesyonel yönetilen bir organizasyon olduğunu, paylaşılan veri 
ve yayınlardan bile görebiliyoruz. Organizasyonlara katılmaktan 
büyük keyif alacağımızı düşünüyorum.

Şirket olarak beklentimizi ise, network oluşturabileceğimiz, 
sektör paydaşları ile birlikte bir sinerji ortaya koyarak, karşılıklı 
faydalarımızı artıracağımız bir platform oluşturmak olarak 
tanımlayabilirim.

Değerli BEYSAD Okurları;
Bugün sizleri hem yeni bir üye firma 
hem de genç, dinamik ve hani 
yarışmalarda “Gelecek vadeden” 
kategorisi olur ya, onun gibi gerçekten 
gelecek vadeden ve enerji, gözlerindeki 
ışık, bilgi, görgü herşeyi bünyesinde 
barındıran genç bir üyemizle tanıştır-
mak istiyorum. UNECO markası ile 
tanınan Üna Enerji A.Ş. Satış Yönetici-
si Sayın Cem Sağun…  Üye olur olmaz 
büyük bir ilgi ve heyecanla bizleri takip 
etmeye başlayan ve bizzat ofisimize 
gelerek kendisiyle yakından tanışma 
fırsatı bulduğum Cem Bey’e hem bize 
olan ilgisi hem de bu özel çalışma için 
teşekkür ederim…

Sizi tanıyabilir miyiz?
Her erkek çocuğunun yaptığı gibi 
oyuncaklarımı ve elektronik eşyalarımı 
bozup-tamir ederek bir çocukluk 
yaşadım. Elektronik mühendisi 
olmamdaki kilometre taşlarının bu 
yıllardan geçtiğine inanıyorum. 
”Elektronik eşyalarım” deyince aslında 
biraz yaşım da ortaya çıkıyor. 1990 
yılında Tekirdağ’da dünyaya geldim. 
Haliç Üniversitesi’nde Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği eğitimi 
aldım. Yurt içi-yurt dışı yatırım teşvikleri 
konularında çalışmalar yaptıktan sonra 
2015 yılında UNECO ile yollarımız 
kesişti. 

Firmamızın organizasyon yapısının 
geliştiği süreçte güzel bir sinerji ortamı 
yaratarak, gelişimimizde önemli roller 
üstlendim. Şu an sektördeki büyük 
üreticilerin tasarımdan üretime tüm 
süreçlerini yönetiyorum. Ayrıca 
BEYSAD organizasyonunun altında 
GENÇ BEYSAD komitesinin üyeliğini 
yapmaktayım.

Firmanıza ve yaptığı çalışmalara 
ilişkin bilgi verir misiniz? 
LED’in aydınlatmada yaygın kullanımı 
ile grup şirketlerimizden ÜNA Enerji 
A.Ş. aydınlatma elektroniği konusunda 
çalışmalarına başlamış. Şirketimizin 
temeli aslında gıda kökenli olup, 
bölgesel anlamda gıda distribütörlüğü 
yapmakta iken katma değeri daha 
yüksek ürünler üretmek amacı ile 
elektronik sektörüne girmiş. Bu 
süreçte marka olarak UNECO 
ismi ile piyasada tanınmış.
Şirketimiz iki lokasyonda hizmet 
veriyor. İstanbul’da tasarım ve 
operasyonlar yürütülürken, üretimi 
aynı zamanda şirket merkezi olan 
Kastamonu’daki binamızda yapıyoruz. 
LED Modüllerin özellikle aydınlatma 
sektöründe kullanılmaya başlanması, 
aydınlatma elektroniği konusunda yeni 
şirketlerin türemesine vesile olmuş, 
elektronik, aydınlatma, termal ve optik 
konularında kollektif çalışan multidi-
sipliner yaklaşımı gerektirmiştir. 

Firmanız ile yollarınız ne zaman 
kesişti?
Aslına bakarsanız bu iş birlikteliğinin 

her iki taraf için de şans olduğunu 
düşünüyorum. Yatırım teşvikleri ile ilgili 
çalışmalar yaparken o günün şartların-
da hiç aklımda olmayan bir sektör 
değişikliği gündeme geldi. Bir organi-
zasyonda UNECO yetkilileri ile tanışma 
fırsatım oldu. Firmamızın da benim de 
yeni olduğumuz o günlerden sonra 
adım adım ilerleyerek bugün 5 sektöre 
hizmet vermenin haklı gururunu 
yaşıyoruz. 2015 yılından beri de 
firmamız ile ortak vizyonumuz doğrul-
tusunda, güzel bir sinerji ortamı 
yakaladığımız çalışmalar yapıyoruz.

Firmanızın organizasyon yapısı 
hakkında bilgi verir misiniz?
Tasarımdan seri üretime, tüm 
süreçleri kendi bünyemizde yürütüyor 
olmamız sebebi ile de 360 derece 
mühendislik hizmeti veriyor, müşterile-
rimiz yerine düşünebiliyoruz. Böylece 
daha kısa zamanda tüm süreçleri 
değerlendirilmiş proje sonuçları ortaya 
çıkıyor.

Şirketimiz iki lokasyonda çalışıyor 
olması sebebi ile ERP sisteminin çok 
önemli bir yeri bulunmaktadır. ERP 
sistemimiz bulut üzerinden çalışıyoruz. 
Bu sayede tüm bilgilere anlık ulaşabili-
yor, iletişimi en yüksek seviyede 
tutabiliyoruz.

Yoğunlaştığımız diğer çözüm noktamız, 
müşterilerimizin elektronik bilgi ve 
ecerilerinin kısıtlı olduğu durumlarda, 
doğrudan teknik montaj yapabilecekleri 
ürünleri temin etmek, bu sayede kalite 
kontrol, satınalma ve operasyonel 
süreçlerini kolaylaştırmaktır.

Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?
Hizmet verdiğimiz sektörler genel 
olarak aydınlatmanın olduğu tüm 
sektörler olarak toplanabilir. Net olarak 
belirtmek gerekirse aydınlatma, beyaz 
eşya, otomotiv, reklam ve savunma 
sanayidir.

Bunlara ek olarak yazılım konusunda 
da firmalara gereken desteği veriyor, 
üretimlerini kolaylaştırmak adına yarı 
mamül haline de getirebiliyoruz.

İhracat oranlarınızdan ve en çok hangi 
ülkeye ihracat yaptığınızdan söz eder 
misiniz?
2018 sonu itibari ile ihracatta 10 ülke 
sınırını geçtik. Ağırlık olarak Batı 
Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz, 
bunlarında başında Almanya geliyor. 
Geçenlerde en son Peru’ya da ürün 
gönderimi yaptık. Bu bizim için 
heyecan verici bir durum oldu.

Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz 
nelerdir?
Bizler çalıştığımız firmalara tedarikçi 
değil, çözüm ortağı, hatta kendi 
organizasyonları içinde bir bölüm gibi 
çalışma isteğimiz ile, öne çıktığımızı 
düşünüyoruz.
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Esteemed BEYSAD Readers;
Today I would like to introduce you a new, young, dynamic and 
truely promising member of ours who bears energy, light in his 
eyes, knowledge, and experience – the whole package: Üna Enerji 
Sales Director Cem Sağun. He started following us with interest 
and enthusiasm, as soon as he became a member and came to 
our office, where I had the honor to meet him. I would like to 
thank Mr. Sağun for his interest in us, and also for this special 
interview.

Could you please tell us about yourself a little bit?
I spent my childhood by disrupting and repairing my toys and 
electronics like every other boy. I believe that the seeds of 
becoming an engineer were planted during these years. You could 
actually tell my age when I say “my electronics”. I was born in 
Tekirdag in 1990. I studied Electronics and Communication 
Engineering at Haliç University. After working on domestic and 
foreign investment incentives, our roads crossed with UNECO in 
2015. In the process of developing the organizational structure of 
our company, I have played an important role in our development 
by creating an enjoyable synergy environment. Currently, I manage 
all the processes from design to production of big manufacturers 
in the industry. I am also a member of the Young Gentlemen's 
Committee under the BEYSAD organization.

Could you please tell us about your company and its business?
With the widespread use of LED lighting, ÜNA Energy Corp. 
started its business on lighting electronics. The origin of our 
company is actually food industry and it is a regional distributor of 
food and has entered the electronics sector later in order to 
produce higher value products. During the process, it was 
recognized by UNECO in the market. Our company serves in two 
locations. Designing and operations take place in our Istanbul 
office while production takes place in our head office which is in 
Kastamonu. The introduction of LED Modules, especially in the 
lighting sector, has led to the derivation of new companies in the 
field of lighting electronics, requiring a multidisciplinary approach 
that works collectively in electronics, lighting, thermal and optics.

When did your company’s and your roads cross?
As a matter of fact, I think that this cooperation is a chance for 
both sides. When I was working on investment incentives, a 
sector change that was not in my mind at that time of the day 
came into question and I had the opportunity to meet UNECO 
officials in an organization. Our company was also new in those 
days, and after climbing up step by step, we are proud of serving 
5 sectors today. Since 2015, we have been working within our 
company in accordance with our common vision and we have 
achieved an enjoyable synergy environment.

Could you tell us about the organizational structure of your 
company?
Since we are carrying out all the processes from design to mass 
production within our own structure, we provide 360 degree 
engineering services and we can think on behalf of our custom-
ers. Thus; we get the results of projects which already have been 
evaluated  in a shorter period of time. Our ERP system is working 
through the cloud. In this way, all information can be reached 
momentarily, we can keep communication at the highest level. 
Our other point of focus is to provide products for which our 
customers can have direct technical installation where their 
electronic knowledge and skills are limited in order to facilitate 
their  quality control, purchasing and operational processes.

Which sectors do you serve?
We serve all sectors that work with lighting: such as white goods, 
automotive, advertising and defense industry. In addition to 
these, we provide the necessary support to the companies in 
terms of software and we can also bring them into semi-finished 
products in order to facilitate their production.

Can you tell us about your export rates and the countries that 
you are exporting to?
According to our records, by the end of 2018 we had exported to 
10 countries. In general, we export to Western European 
countries, Germany is the country we work mostly with. We have 

recently sent products to Peru. This was a very exciting experi-
ence for us. 

What are the features that distinguish you from your competi-
tors?
We think that we have come forward with our desire to raise the 
business quality of the companies we work with, not as a 
supplier, as a solution partner or even as a department within 
their organizations. We question how we can reduce the operation 
costs by increasing the quality and how we can improve the 
product with more than just the logic of making and selling. In 
addition to this, a very serious information unit is formed in order 
to work for many different sectors. Each sector has its own 
dynamics and expectations. Different quality approaches, 
different design and application processes are involved. When 
you collect them in a common area, very good results and 
proactive approaches are formed. I think working in more than 
one sector is another important factor that distinguishes us from 
our competitors.

Could you inform us about your new investments and R & D 
activities?
In fact investment is a process the requirements of which never 
end. We accept business from not only supplying machinery and 
equipment but also investing in production at international 
standards which will definitely be an amazing experience for us. 
In addition, we are constantly researching and planning to 
improve our range of machinery and equipment. R & D is not a 
unit or a specific stage within our sector, but the process itself. 
Because it is such a widespread phenomenon that has developed 
rapidly in the last 10 years and still continues to grow. In addition 
to all this, there is an endless R & D process and legal obliga-
tions that make the use of LEDS obligatory. In addition, we 
produce concept products in our R & D department, evaluate 
them together with our customers and make promising works.

How was your 2018, what is your forecast for 2019?
2018 was not bad but a difficult year. We have achieved our 
goals that we determined in the beginning of the year. However, 
we see that we couldn’t fully pay off for the effort we spent.
When we look at the economy separately, we can say that it is 
actually a success even to maintain your current position in size. 
We set new targets for 2019 and we have already made a good 
start. I don't think it will be a worse year than 2018, but it will 
still be a difficult year for us.

How do you see the development of Industry 4.0 in Turkey?
Do you have any preliminary work or measures?
I think our country has a serious ability to adapt to new technolo-
gies. It will also quickly get used to this process. But in order to 
strengthen the interaction between the sectors, I think to 
comprehend the economical stage we are going through right now 
is very important. It is a tough stage but there could be significant 
opportunities that need to be taken as well. We are confident that 
Turkey will detect these opportunities and use them correctly. We 
aim to minimize the muscle power of human beings and to 
impose the mind and analytical thinking on the system to the 
highest degree in all our processes. For this reason, our entire 
operation we are planning to invest in technological infrastructure 
with more automation. As I mentioned earlier, our ERP system 
works in the form of instant data over the cloud, which allows us 
to create a more efficient and measurable working surface. We 
see that the flexible production model with Industry 4.0 is 
important to us. For this reason, we shape our processes in order 
to produce flexible, fast and efficient production.

What do you think about BEYSAD and what are your 
expectations from BEYSAD?
First of all, I want to express how happy we are for being a 
member of BEYSAD that just celebrated its 25th birthday. We can 
even see from a shared data and publications that it is a 
professionally managed organization. I think we're going to enjoy 
being a part of the organizations a lot. As a company, we can 
define our expectations such as creating a platform where we can 
create a network, create a synergy with the stakeholders of the 
sector and increase our mutual benefits.
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TÜSİAD’ın 49. Genel Kurulu’nda 
başkanlığa Simone Kaslowski seçildi. 
Yeni başkan ilk açıklamasında “Millet 
olarak fikirlere özgür bir rekabet ortamı 
tanıyarak sıkıntıları aşacağımıza inanıyo-
rum”dedi. TÜSİAD’daki 6. yılı olduğunu 
belirten Kaslowski Cumhuriyet’e, devlete 
ve demokrasiye sahip çıkmak gerektiğinin 
altını çizerek şöyle konuştu: 
“Hedeflerimizi gerçekleştirmemiz, zeki 
beyinlerin istikbalini başka coğrafyalarda 
aramasını önleyecektir. Üzerinde 

yaşadığımız toprakların tarihi, kadim medeniyetlerin mirasıyla 
örülüdür. Yeni başkanı olduğum TÜSİAD, bugün iş dünyası 
örgütünün ötesinde, bir düşünce kuruluşunun hüviyetindedir. 
Yeni yönetimimizde eleştiriler ve fikirlerden daha çok yararlanmak 
istiyoruz. Ülkemiz ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. 
Ülkemiz çok büyük olanaklara sahip yeter ki reformları hayata 
geçirelim. Türkiye’nin kimyası ve gelecekle olan bağları çok 
kuvvetlidir. Bu yeni çağda emekle kararlılıkla ve başarıyla 
izleyeceğimiz bir Türkiye hikayesi yazalım.” Kaslowski’nin 
başkanlığındaki yeni yönetimde başkan yardımcılıklarına Murat 
Özyeğin, Mehmet Tara ve M. Bahadır Balkır seçildi. Uzun yıllar 
verdikleri hizmetlerden ötürü Demir Karamancı, Osman Boyner, 
Selçuk Yaşar ve Nihat Gökyiğit’e de plaket takdim edildi.

TÜSİAD’taki başkanlık koltuğunu Simone Kaslowski’ye devreden 
Erol Bilecik, “İnsan hayatında bazı günler vardır ki unutulmaz, 
bugün böyle bir gün ve şimdi veda zamanı” dedi. Geçen yılların 

muhasebesini yapmak için son kez konuştuğunu bildiren Bilecik 
şöyle devam etti: “2 yıl boyunca hedeflerimiz Atatürk’ün belirlediği 
çağdaş Türkiye’nin geliştirilmesi ve korunması oldu. Bugün Türkiye 
için vicdan muhasebesidir. 2 yıl önce güçlü bir Türkiye hayaliyle 
yola çıktık. Fakat hepimizin gördüğü gibi güçlüyüz demekle güçlü 
ülke olunmuyor. Ülkeleri güçlü yapan özgürlükler, demokrasi, 
hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıdır. Türkiye’nin güçlü 
ülkeler arasında yer alması adalet ve kadın erkek eşitliği gibi 
meseleleri sağlamasıyla olacaktır. Ortadoğululaşan bir Türkiye’nin 
hiçbir değeri olmaz. Türkiye’nin saygınlığını geliştirme borcumuz 
vardır.”

TÜSİAD’ın 49. Genel kurulunda konuşan Tuncay Özilhan, 
“Karışık bir ortamda seçimlere gidildiğinin altını çizdi. Artık kavga 
etmek yerine sakinliğe ve huzura ihtiyaç olduğunun altını çizen 
Özilhan, belediye seçimleri demokrasinin yerele yansıması 
demektir, yerel kalkınmaya da önem verilmelidir” diye konuştu. 
Gündemi de değerlendiren Özilhan artan gıda fiyatlarıyla ilgili de 
şunları söyledi: “Gıda fiyatlarındaki artış sadece hava koşullarına 
bağlı değildir bu uzun süredir artarak devam etmektedir. Bunu 
düzeltmeye yönelik önlemler alınsa da belli bir süre aşağı 
çekecektir fakat tarım alanındaki sorunla bu daha uzun süre 
devam edecektir. Üretimin azaldığı bir ortamda fiyat kontrolleriyle 
bir yere varılamaz. Türkiye nüfusunu besleyebilmek için ithalata 
başladı buna bağımlı hale gelmemek için tarımsal üretimi artırmak 
zorundayız. Tarımı ihmal eden ülkeler geleceğini tehlikeye atar. 
Kooperatiflerle bu yönde ileri gidilebilir. Fransa, İsviçre ve ABD’de 
olduğu gibi ülkemizde de bunu geliştirmeliyiz.”
  

HABER/ NEWS

Simone Kaslowski kimdir?
Simone Kaslowski, 1963 yılında İtalya’nın Torine kentinde 
dünyaya geldi. İstanbul’da Pierre Loti Lisesinden 1980 yılında 
mezun oldu. 1980 yılında başladığı Worcester, Massachu
setts’te bulunan Clark University Worcester Bachelor of 
Arts’tan 1984 yılında mezun oldu. Simone Kaslowski 
babasının 1965 yılında kurduğu Organik Kimya’nın 1985 
yılında Organik Kimya ürünleri için ihracat pazarları geliştirm
eye başladı. Kaslowski, Türkiye’deki tekstil boyaları satışının 
gelişiminden sorumluydu. 1993 yılında Organik Kimya’nın 
satış bölümünün yöneticiliğini yaptı, yatırım projelerinde aktif 
olarak görev aldı. Üretim kapasitesi 3 katına çıkardı ve 1995 
yılında şirketin CEO’su oldu. Halen 2002’den beri İstanbul’da 
bulunan İtalyan Ticaret Odası’nın Yönetim Kurulu Üyesi, 
2012’den beri Dünya Başkanlık Örgütleri (WPO), TÜSİAD 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 2016 yılında TÜSİAD Başkan 
Yardımcısı olarak görev yaptı. Kaslowski, TÜSİAD’ın Küresel 
İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Lideri olarak Başkan 
Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Kaslowski, İngilizce, 
Fransızca, İtalyanca ve Türkçe biliyor, evlidir ve 3 çocuk 
babası.

Erol Bilecik Veda Etti
TÜSİAD’ın 49. Genel Kurul Toplantısı, Four Seasons Hotel’de 
gerçekleştirildi. Toplantıya TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi 
Başkanı Tuncay Özilhan, Erol Bilecik, Koç Holding Şeref 
Başkanı Rahmi Koç ve eski TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan 
Yalçındağ dahil Derneğin önemli isimleri katıldı. TÜSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanlığını devreden Bilecik’e veda plaketi, 
Koç Holding Yönetim Şeref Başkanı Rahmi Koç tarafından 
verildi.

Erol Bilecik:
“Ödeyemeyeceğimiz tek borç, Atatürk’e ve 

Cumhuriyet’e duyduğumuz minnet borcudur. Ödemeye 
mecbur olduğumuz borçsa gelecek nesillerimize daha 
istikrarlı, daha özgür, daha demokratik, daha aydın bir 

gelecek sunmaktır. Bu borcu erteleyemeyiz!”

TÜSİAD’IN YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SIMONE KASLOWSKI OLDU
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Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) 2018 yılı 
İhracat Başarı Ödülleri, 15 Şubat Cuma akşamı sahiplerini buldu. 
2018 yılında 11,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan 
Elektrik-Elektronik sektörlerinde ihracat şampiyonluğunu 
göğüsleyen firmalara ödülleri takdim edildi. 

Elektrik ve Elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat 
şampiyonlarının ödüllendirildiği 2018 TET İhracat Başarı Ödül 
Töreni, 15 Şubat Cuma günü Zorlu Center Raffles Hotel’de 
gerçekleşti. TİM Başkanı İsmail Gülle, TET Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Güven Uçkan ve sektör temsilcilerinin katıldığı törende 
Türkiye geneli elektrik ve elektronik sektöründe en çok ihracatı 
gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.

Elektrik - Elektronik Sektörünün 2018 
İhracatı 11,5 Milyar Dolar
2018 yılında 11,5 milyar dolar olarak 
gerçekleşen Elektrik - Elektronik sektör 
ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 7’sini 
oluşturuyor. Sektör, Türkiye’nin 2023 
hedefine önemli katkı sağlıyor. Ödül 
töreninde sektör temsilcilerine teşekkürleri-
ni sunan TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Güven Uçkan, “2018 yılında TET olarak 
sektörümüzün yurt dışı pazarlarda güçlü bir 
konuma gelmesi için birçok faaliyet 
gerçekleştirdik. Üyelerimiz ile birlikte 

ihracat hedeflerimize ulaşabilmek için elimizdeki tüm imkanları 
seferber ediyoruz.2018 yılında 168 milyar dolar ile Cumhuriyet 
tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Sektörümüz 11.5 
milyar dolar ile ilk 5 sektör içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi 10 
milyon doların üzerinde ihracat yapan firmalarımızı onur listemizde 
sergiliyoruz Geçtiğimiz yıl 97 firma bu yıl 110’un üzerine çıktı. 
Sektörümüzün özellikle uzak pazarlarda daha fazla ihracat 
yapabilmelerini sağlamak için 2018 yılında 8 olan ticaret heyeti 
sayımızı 2019 yılında 12’ye çıkardık. 2018 yılının ülkemiz adına 
globalde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmasını hedeflemiş-
tik. Bu yılki ihracat rakamlarımızda geçen yıla oranla yaklaşık 836 
milyon dolarlık bir artış kaydedildi. 2019’un tüm sektör paydaşları 
ve ülkemiz açısından verimli bir yıl olarak geçmesini diliyor, ödül 
alan sektör temsilcilerini can-ı gönülden tebrik ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle,“Bugün bu organi-
zasyonun düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Elektrik-Elek-
tronik sektörü büyük önem taşıyan ihracat 
kalemlerinden biri. Son 50 yıllık dönemde 
dünyadaki en önemli teknolojik gelişmeler 
bu sektörde yaşandı. Türkiye’de de bu 
alanda ciddi adımlar atıldı, atılmaya da 
devam ediliyor. Ülkemiz bu yolda çok yol 
aldı. 2018 yılı ihracat rakamlarımıza göre 
ihracatımızın kilogram birim fiyatı 1.30 dolar 

seviyesinde. Elektrik-elek-
tronik sektörü ise ihracatta 
3.6 dolarlık kilogram birim 
fiyatı ile Türkiye ihracatının 
3 katı seviyesinde. 
Sektörde 2018 yılında 100 
doların üzerinde fiyatı olan 
146 kalem ürün ihraç ettik. 
Bu ürünlerden 17 tanesi 
1.000 doların üzerindeydi. 
Sektörde 2018 yılında 224 
ülkeye ihracat gerçekleş-
tirdik. 143 ülkeye çamaşır 
makinesi, 140 ülkeye 

bulaşık makinesi, 80 ülkeye de kamera ihraç ettik. Bu değerli 
büyük başarıların mimarı olan elektrik-elektronik sektörünü 
kutluyorum. TİM olarak tüm sektörlerimizle 2019 yılında bir 
değişim yılı içerisindeyiz. Türkiye’nin geleceği ihracatta. 
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan elektrik - elektronik 
sektöründen daha fazla ihracat bekliyoruz”dedi.

Elektrik-Elektronik Sektörü İhracat Şampiyonu: Vestel
Türkiye Geneli Elektrik-Elektronik sektöründe 2018 yılında 
en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. Sektörde en çok ihracat 
gerçekleştiren ikinci firma Arçelik olurken, 
üçüncülüğü BSH Ev Aletleri aldı.

Sektörün alt kategorilerinden olan Beyaz Eşya sektöründe en çok 
ihracat yapan firmalar sırasıyla Arçelik, BSH Ev Aletleri ve Vestel 
oldu.

Diğer bir alt kategori olan Elektronik sektöründe en çok ihracat 
yapan firmalar ise Vestel, Arçelik ve ElectricfilÜnifil Otomotiv 
şeklinde sıralandı.

Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları kategorisinde en çok 
ihracat gerçekleştiren firma Siemens oldu. Aynı kategoride ABB 
Elektrik ikinci, Eltaş Elektrik ise üçüncülük ödülünü aldı.

Kablo sektörünün ihracat şampiyonu Nexans Türkiye oldu. Kablo 
sektöründe en çok ihracata imza atan ikinci firma 
Atom Kablo, üçüncü firma ise Pamukkale Kablo oldu.
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WE PLACED MUCH IMPORTANCE ON SPECIALIZING IN SILICONE 
CABLES AND THE WHITE GOODS SECTOR AND THEREFORE WE 
ARE QUITE ASSERTIVE IN THE PRODUCTION OF CUSTOMIZED 
SILICONE CABLES. ELCAB KABLO MAY SOUND LIKE A COMPANY 
THAT PRODUCES ONLY CABLES. HOWEVER, OUR COMPANY DOES 
NOT ONLY PRODUCE CABLES. WE ALSO PRODUCE GROUPING OF 
VARIOUS CABLES, ESPECIALLY SILICONE AND SUPPLY THEM TO 
THE WHITE GOODS SUPPLIERS’ INDUSTRY.
 
ELCAB KABLO has been operated on the production of silicone 
cables, fibre glass cables, silicone seals, silicone tubes, plug-in 
cables, and PVC cables etc., which are used in the production 
of white goods, since 1998. Our products, which are of premium 
quality and competitive in terms of price, and carry us one step 
ahead, can be separated into two groups. We placed much 
importance on specializing in silicone cables and the white goods 
sector and therefore we are quite assertive in the production of 
customized silicone cables. Elcab Kablo may sound like a company 
that produces only cables. However, our company does not only 
produce cables. We also produce grouping of various cables, 
especially silicone and supply them to the white goods suppliers’ 
industry. Our company is located in a closed area of 7000 m² 
and always aims higher with its young and dynamic organization. 
In this regard, in 2005 it was certified with the ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2005 Quality and the VDE Certificate by the quality 
management system ISOQUAR after regular inspections with 
REACH, ROSH, EAC, and TÜV.

We carry on our sales operations with 2 distinct professional teams 
in both the domestic market and the foreign market. Our market 
share, despite varying in plus/minus from time to time based on 
global and national changes, can be separated into 60% domestic 
market and 40% exports. 

Besides exporting our products to several countries around the 
world, we are also the approved supplier of Arçelik, a big brand 
and a national pride. After Arçelik bought the South African white 
goods producer Defy Appliances Pty (Ltd.) from Franke Holding AG, 
it recommended us build a production facility in South Africa so 
that we can meet their needs for cable grouping and oven door 
seals 
on time and for a lower cost, which will rise during their production 
operations there. The reason for this is that 15% import tax is 
imposed at the destination customs on finished goods/products 
which are imported to South Africa from Turkey, while this rate is 
not applied on raw material imports and the customs procedures 
are handled without any import tax imposed.   
 
As a result of the meetings held between the two parties 
accordingly, required protocols were issued, the timeline to follow 
was drawn, and the official contract on sales, purchase, and 
confidentiality was signed, and thus the first step was taken, 
and then, on 23.11.2017, the company was registered under 
the name ELCAB CABLE AND PROFILE (PTY) LTD. We started the 
operations in our production facilities in its closed area of 5500 
square meters in South Africa in April 2018 and began producing 
the same goods which we make in our facilities in Turkey. 
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ELCAB KABLO MAKING NEW BREAKTHROUGHS

…SİLİKON KABLO VE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE 
İHTİSASLAŞMAYA ÇOK ÖNEM VERDİK VE BU 
NEDENLE ÇOK ÖZEL SİLİKON KABLOLARIN 
ÜRETİMİNDE SON DERECE İDDİALIYIZ. ELCAB 
KABLO DENİLİNCE SADECE KABLO ÜRETİMİ 
YAPAN BİR FİRMA İZLENİMİ ORTAYA ÇIKABİLİR. 
ANCAK FİRMAMIZIN SADECE KABLO KİMLİĞİ 
BULUNMAMAKTADIR. DİĞER KİMLİĞİMİZLE 
SİLİKON BAŞTA OLMAK ÜZERE FARKLI KABLO-
LARIN GRUPLAMA ÜRETİMİNİ YAPMAKTA VE BU 
ÜRÜNLERİ BEYAZ EŞYA YAN SANAYİNE TEDARİK 
ETMEKTEYİZ…

ELCAB KABLO olarak 1998 yılından beri silikon 
kablo, cam elyaf kablo, silikon conta, silikon 
makaron, fişli kablo ve PVC kablo gibi beyaz eşya 
üretiminde kullanılan çeşitli ürünlerin imalatında 
faaliyet göstermekteyiz. Kalite konusunda iddialı, 
fiyat konusunda ise rekabetçi olduğumuz ve bizi 
de bir adım öne çıkaran ürünlerimizi iki grupta 
değerlendirebiliriz. Silikon kablo ve beyaz eşya 
sektöründe ihtisaslaşmaya çok önem verdik ve 
bu nedenle çok özel silikon kabloların 
üretiminde son derece iddialıyız. Bu bizim en 
belirgin kimliğimiz olmuştur. Elcab Kablo 
denilince sadece kablo üretimi yapan bir firma 
izlenimi ortaya çıkabilir. Ancak firmamızın 
sadece kablo kimliği bulunmamaktadır. 

Diğer kimliğimizle silikon başta olmak üzere 
farklı kabloların gruplama üretimini yapmakta 
ve bu ürünleri beyaz eşya yan sanayine tedarik 
etmekteyiz.  Firmamız 7000 m² kapalı alanda 
kendi yerinde üretim yapan firmamız genç ve 
dinamik kadrosu ile daima ileriyi hedeflemekte-
dir. Bu çerçevede 2005 yılında kalite yönetim 
sistemi ISOQUAR tarafından ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2005 kalite ve REACH, ROSH, EAC, 
TÜV ile düzenli denetimlerin yapılması suretiyle 
VDE sertifikasıyla belgelendirilmiştir. 

Satış faaliyetimizi kurmuş olduğumuz 2 ayrı 
profesyonel ekiple hem iç pazarda hem de dış 
piyasada sürdürmekteyiz. Pazar payımızı zaman 
zaman global ve ulusal alanda yaşanan değişim-
lere göre artı/eksi oranda değişiklikler arz etse 
de yüzdelik orana göre % 60 iç piyasa ve 
% 40 ihracat olarak değerlendirebiliriz. 

Ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesine ihraç 
etmemizin yanı sıra ülkemiz adına büyük bir 
marka değeri oluşturmuş Arçelik’in de onaylı 
tedarikçisi konumundayız. Arçelik’in Güney 
Afrika’da bulunan beyaz eşya üreticisi Defy 
Appliances Pty (Ltd.) firmasını Franke Holding 
AG şirketinden alarak bünyesine katmasının 
ardından Güney Afrika’ya Türkiye’den yapılacak 
ithalatlarda bitmiş ürünlere/mamullere yönelik 
varış gümrüğünde uygulanan % 15’lik ithalat 
vergi uygulamasına karşılık hammadde ithalatın-
da bu oranın uygulanmaması, ithalat vergisi 
alınmadan gümrük işlemlerinin tamamlanması 
doğrultusunda yapılan istişareler neticesinde 
bizlere, kendilerinin söz konusu ülkede 
gerçekleştirecekleri üretimleri esnasında 
oluşacak kablo gruplama ve fırın kapı contası 
ihtiyaçlarını zamanında ve düşük maliyetlerle 
karşılayabilmemiz adına Güney Afrika’da bir 
üretim tesisi kurmamızı önermiştir. 

Bu doğrultuda taraflar arasında gerçekleşen 
görüşmeler neticesinde gerekli protokoller 
hazırlanmış, izlenecek olan zaman çizelgesi 
hazırlanarak satış, alım ve gizlilik detaylarını 
içeren resmi sözleşme imzalanmak suretiyle 
ilk adım atılmış ve ardından 23.11.2017 
tarihinde ELCAB CABLE AND PROFILE (PTY) LTD. 
adı altında firma tescili alınarak 2018 yılının 
Nisan ayında Güney Afrika’daki 5500 metrekare 
kapalı alan üzerine kurulu fabrikamızı faaliyete 
geçirip Türkiye’deki fabrikamızda ürettiğimiz 
bütün ürünleri orda da üretmeye başlamış 
bulunmaktayız.

Hatice ASLANDAĞ  
İhracat Direktörü / Export Director 
Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret A.Ş.
hatice.aslandag@elcabkablo.com
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Ortaklık çok zor iştir. Özellikle de matematik 
ve yazı sevmeyen toplumlarda. Yaptığınız 
işlerde duygularınız ön plandaysa birçok 
işin yürümeyeceği gibi ortaklıklar da 
yürümez. Yürümemekle de kalmaz, 
çileye dönüşür. 

İmrendiğim ortaklıklara şahit oldum. 
Her fırsatta bu ortaklıkları örnek verip, 
nasıl başardıklarını anlayıp, anlatmaya 
çalıştım. Ama bu örnekler o kadar az ki. 
Belki de bu yüzden az sayıda karşılaştığım 
iyi örnekleri yüceltmeyi seviyorum. Bugün 
bu örneklerden birisini anlatmayacağım. 
Ortaklıklarda yaşanan onlarca sorundan 
sadece birisine değineceğim.

Ortaklıklar çoğunlukla büyük umutlarla ve 
karşılıklı iyi niyetlerle kurulur. Ortakların işin 
bizzat başında olduğu ve yönetime katıldığı 
hallerde, yaşanan sıkıntılar, sorunlar direk 
taraflarca hissedilir. Doğru tasarlanmamış 
ortaklıklarda, taraflar genellikle birebir 
birbirlerini eleştirir, yıpratır ya da beraberce 
çözümsüzlüğe sürüklenir. Olası sorunları 
yaşamamın yolu, ortaklık kurulmadan önce 
ve kurulurken, işin kurallarının açık 
bırakmadan netleştirilmesi ve yazılı hale 
getirilmesinden geçer. Taraflarca açık 
yüreklilikle dile getirilen ve kabul gören 
sözleşmeler potansiyel sıkıntıları azaltacak-
tır. Ortaklık ciddi iştir ve ciddiyetle kurgulan-
malıdır. “Kervan yolda düzülür,” 
“Hallederiz,” “Sorun olmaz” gibi ortaklık 
kurulumlarında sıkça rastlanan özlü sözler, 
ortaklıkların başlamadan sakatlanmasına 
neden olurlar. Sözün özü, ortaklık kurmak, 
okyanus yüzeyinde yüzen dev bir mavi 
balinanın fotoğrafından oluşan beş bin 
parçalı bir puzzle’ı yapmak kadar incelik 
ister.

Benim bu yazıda değinmek istediğim konu 
ortakların direk yönetime katılamadıkları 
durumda, yerlerine işi yürütmek için 
bıraktıkları vekilleri. 

Harika olacağına inandığınız bir ortaklığı 
ciddi bir sermaye koyarak, büyük bir özveri 
ve umutla kurdunuz. Ortaklarınızla harika bir 
anlaşma yaptınız, herşeyi yazılı hale getirip, 
doğru sözleşmeler hazırladınız. İşin 
kurallarını da doğru koydunuz ve evrensel 
bir iş kurguladınız. Ama sizin asıl işleriniz 
yeni kurduğunuz işe uzakta ve yoğun-
luğunuz yeni işinize zaman ayırmanıza 
müsaade etmiyor. Çok güvendiğiniz, 
inandığınız bir çalışma arkadaşınızı, 
yakınınızı, tanıdığınızı bu ortaklıkta sizi 
temsil etmesi için görevlendirdiniz. Artık 
kafanız rahat, huzurlusunuz. Ortaklığa 

atadığınız kişi yapılması gerekenleri 
eksiksiz yapacak ve olan biteni size düzenli 
raporlayacak. Vekiliniz yönetime katılan 
ortaklarınızla uyum içerisinde işinizin 
yürümesini, büyümesini, sürdürülebilirliğini 
ve kar etmesini sağlayacak. Bu iş de 
tamam diyorsunuz. Evet, vekil doğruysa iş 
tamam. Maalesef bu konuda da olumlu 
örneklerimiz o kadar az ki.

Vekillikte en önemli şey, birçok işte olduğu 
gibi tecrübe. Görevlendirdiğiniz vekiliniz ve 
siz böyle bir vekilliği daha önce başarıyla 
tecrübe etmişseniz işiniz kolay. 
Oluşabilecek problemleri öngörebilir ve 
önlemlerinizi alabilirsiniz. Vekil, insan 
ilişkilerinde başarılı, esneyebilen, teknoloji-
ye hakim ve çözüm odaklı ise ve bunları 
tecrübeyle birleştirebiliyorsa ortaklık sizin 
için karlı ve keyifli olacaktır. 

Sorunları zaman kaybetmeksizin size 
taşıyan, diğer ortakları potansiyel tehlike 
gören ve onlara tavır alan, ortaklarınızla 
ilişkilerinizi geren bir vekil, sorunların ana 
kaynağı olacaktır. Seçeceğiniz vekil mutlaka 
vizyoner olmalıdır. Rutinin dışına çıkabilen, 
gündelik işlerde boğulmayan ve boğmayan, 
iş insanı gibi de düşünebilen birisi, 
potansiyel sorunlarınızın kâbusa dönüşme-
sini engelleyebilir. Bir profesyonel yönetici-
den riskleri görmesini, iş insanından ise 
fırsatları görmesini bekleriz. Ortaklıkta yer 
alacak vekil hem riskleri, hem fırsatları 
görebilmeli ve bunları dengeleyebilmelidir. 
Mutlaka inisiyatif alabilen insanlar tercih 
edilmelidir. İnisiyatif alırken, yaptığı işin 
nedenlerini ve sonuçlarını hesaplayabilmeli 
ve bunları eksiksiz kayıt altına alarak 
raporlayabilmelidir. Sizlerin menfaatini 
korurken ortaklıkların temelini oluşturan 
adalet olgusunu ortaklarınıza hissettire-
bilmelidir. Size karşı olan sorumluluğunu 
doğru anlamalı, sizin de ortaklarınıza olan 
sorumluluğunuzu doğru algılayarak, sizi, 
onlarla karşı karşıya getirmeyecek anlayışla 
hareket edebilmelidir.  

İşinizin başında duramıyor ve doğru vekili 
de bulamıyorsanız ortaklıklardan uzak 
durun. Sadece zarar etmekle kalmaz 
itibarınızdan olur, sağlığınızı da riske 
edersiniz. 

Gemiyi kaptan kullanıyorsa denizlerde 
güvenle yol alırsınız, uçağı pilot 

kullanıyorsa gökyüzünde uçabilirsiniz, 
işinizi de liyakat sahibi yöneticiler 

yönetiyorsa hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Sevgiyle kalın. 
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ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLE 
GELEN YENİ DÜZENLEMELER
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10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan 7153 sayılı Kanunla 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’nda değişiklikler yapılmış, geri kazanım 
katkı payı, depozito ve poşet ücreti ile ilgili yeni 
düzenlemeler gündemde yerini almıştır. 

Yeni düzenlemelerle; ambalaj kullanımının 
azaltılması, atıkların kaynağında ayrı olarak 
toplanması, etkin toplama sistemi kurulması ve 
atıkların geri dönüşümünün sağlanması için 
oluşturulan sıfır atık yönetim sisteminin 
uygulanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamdaki 
yeni düzenlemelerden biri olan, satış noktalarında 
plastik poşetlerin ücretli olarak sağlanmasına 
yönelik uygulama 1 Ocak 2019 tarihinde hayata 
geçirilmiştir.

Söz konusu yasal düzenlemelerle ilgili olarak, 
16-18 Ocak 2019 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile TÜÇEV tarafından üreticiler, piyasaya 
sürenler, yetkili kuruluşlar, STK’lar, belediyeler, 
geri dönüşüm tesisleri gibi konunun tüm ilgili 
taraflarını bir araya getiren Atık Yönetimi Çalıştayı” 
organize edilmiştir. Çevre Yönetimi Genel Müdür 
Yrd. Sn. Sebahattin Dökmeci ve Deniz ve Kıyı 
Yönetimi Dairesi Bşk. Sn. Ahmet Varır’ın iştirak 
ettiği oturumlarda, sektörün beklentileri dile 
getirilmiş, yeni düzenlemelere dair görüş, soru ve 
öneriler değerlendirilmek üzere Bakanlık 
yetkililerince kaydedilmiştir.

Çalıştaydan kısa bir süre sonra, Sosyal Hizmetler 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifinde, Çevre Kanununda geri 
kazanım katkı paylarının ödeme süre ve dönemi 
konusunda değişiklik yapılmasına dair yeni bir 
kanun tasarısı TBMM’ye  sunulmuş, söz konusu 
kanun tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunda 
kabul edildiğine dair haberler yazılı basında yer 
almıştır. Bu açıklamaların ardından bakışlar,  
24 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen 
“Atık Yönetimi Zirvesi”ne çevrilmiştir. Atık yönetimi 
ile ilgili uygulamalar hakkında paydaş gruplarla 
bilgi alışverişinde bulunulması ve alandaki 
yeniliklerin değerlendirilmesi amacı ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen 
çalıştayın önemli çıktılarından biri, Sıfır Atık Daire 
Başkanı Sayın Oğuzhan Akınç’ın yeni kanun 

tasarısı ile ilgili yaptığı açıklama olmuştur. Buna 
göre; 2872 Sayılı Çevre Kanununa eklenen Geçici 
Madde 4’ün sadece plastik poşetleri kapsadığı, 
dolayısıyla 24.04.2019 tarihine kadar yapılacak 
beyanların sadece plastik poşetleri içerdiği 
belirtilmiştir. Kapanış töreninde ise zirvenin 
çıktılarını yorumlayan Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise, 
aşağıdaki konuların altını çizmiştir.

> Sektörde, bazı kuruluşların firmalar adına atık 
toplama yaptıklarını beyan etmelerine ve 
faturalandırma yapmalarına rağmen gerçekte atık 
toplamadıklarının tespit edildiğini, yeni yapılanma-
da bunun önünün kesileceği; 
> Sokak toplayıcılarının da sisteme dahil edileceği;
> Geri dönüşüm ve atık yönetimine dönük teknoloji 
üretenleri güçlendirecekleri;
> Sıfır atık yönetmeliğini en kısa sürede çıkartacak-
larını, sistemin kurulması ve geliştirilmesinin 
sağlamak için de sıfır atık müşavirliği kavramı 
üzerinde de çalıştıkları;
> Yeni Çevre Kanunun çıktığını, bundan dönüş 
olmadığını, mevcut kanunu tartışmak yerine nasıl 
uygulanacağını,  bunun Türkiye için, sektör için 
nasıl faydalı olacağını tartışmak gerektiğini, bunun 
için de gerekirse sektör toplantıları yapılarak 
sorunların ele alınmasını, bu konuda davetlere 
hazır olduklarını ifade etmiştir.

2019, çevre açısından pek çok yeni düzenlemenin 
uygulamaya alındığı bir yıl olacak. Yeni Çevre 
Kanunun ardından, başta Sayın Emine Erdoğan 
Hanımefendinin himayelerinde tohumu atılan 
“Sıfır Atık Yönetmeliği” ve geri kazanım katkı payı 
uygulamalarını net bir şekilde tanımlayan GEKAP 
Yönetmeliği ile bu yönetmelikleri takiben atık 
yönetimi kapsamında pek çok yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Döngüsel 
ekonomi anlamında önemli adımlar atan 
Türkiye’de, kamu ve özel sektör yatırımları ile 
AR-GE teşviklerinin artması, istenilen refah 
düzeyinin yakalanması için çevre yönetiminin 
entegre bir yapıda ele alınması gerekmektedir. 
Bunun için de farkındalık eğitimleri ile çevresel 
faydaya dönük sanayi teşvikleri son derece önemli 
bir yer tutmaktadır.

Dr. Filiz TEZAKIL
Vaillant Türkiye Çevre ve 

Sürdürülebilirlik Yöneticisi
TOBB DTM Çevre Çalışma 

Komisyonu Bşk.
filiz.tezakil@vaillant-group.com 





İnsanın bir işe girişecek cesaretini toplamak için 
en yakınındakilerin görüşüne başvurma ihtiyacı 
duyduğu kritik dönemleri olur. Öyle ki; bu 
dönemlerde kişi, mantıklı düşünebilme yetisinden 
oldukça uzakta ve öğrenilmiş çaresizlik hissinin 
kurduğu acımasız orduların, kendine güven 
kalesini içten içe işgal ettiği esaret günlerini 
yaşamaktadır. Bu başvurma, işi yapıp ya da 
yapmaması hakkında bir üst akıldan ya da 
tecrübeli birilerinden fikir almanın yanısıra, 
görüşüne değer verdiği yakınlarından o işi 
başarabileceğine dair duygusal destek beklemek 
için de olabilmektedir. Bilir ki; başvurduğu ve 
desteğine ihtiyacı olduğu kişiler, kendisi için her 
zaman iyisini düşünür ve en iyisinin gerçekleşme-
sini ister.

Oysa bu durum her zaman doğru değildir. Hatta 
üzülerek belirtmek isterim ki; bazen bilinçli olarak, 
bazen de farkında olmadan sebepsiz ve de 
mesnetsiz bir şekilde sizi başarının ilk adımından 
uzaklaştıran, yine fikir danışmaya değer 
gördüğünüz en yakınlarınız olabilir. Gelin görün ki; 
bir işe başlamak için cesaret aşısı beklediğiniz 
yakınlarınızdan aldığınız cevap, sizi iğneden 
korkan ve bu nedenle de denemekten imtina eden 
biri haline dönüşmenize sebebiyet vermiştir. Artık 
sizin için tek tedavi yöntemi, acı çekmemek ve 
zarar görmemek için denemekten ve çabalamak-
tan dolayısıyla da ümitsiz bir hasta gibi tedaviden 
kaçınmaktır. Bundan sonrası sizin için hiç bir 
fiziksel girişimde bulunmadan, kristal tavanı olan 
ihtişamlı camdan bir kafesin içinde, steril ama 
hayallerinizden ve başarı olasılıklı girişim 
denemelerinizden uzak, karanlık bir hayat 
sürmekten ibarettir. Başka bir deyişle bundan 
sonrası, konfor alanınızın dışına çıkmadan, 
sizler için iyi bir geleceğin gelip sizi bulmasını 
beklemek ve bu durum gerçekleşmeyince 
bundan sık sık şikayet edip, başkalarının 
başarılarına haset etmekten öteye 
geçemeyecektir. Ta ki yılmadan denemeye 
başlayıp, yenilgi ve başarısızlıklarınızı, daha
iyiye ulaşmak için iyi bir eğitim fırsatı olarak 
görebilene ve de hiç bir başarının tesadüf 
olmadığını anlayabilene kadar...

Öğrenilmiş çaresizlik olarak nitelendirilen bu 
durumun etkisi ve işgali altında olan kişinin hür 
bir irade ile kendisi hakkında sağlıklı bir karar 
vermesini beklemek ne derece doğru olabilir 
sizce? Sizi, ihtiyacınız olan destek ve cesaret 
duygusundan ve de deneme azminizden sebepsiz 
ya da kendi başarısız denemelerinden doğan 
prematüre sonuçlardan ötürü uzaklaştıran 
yakınlarınızın, mantık dahilinde fikri açıdan 
başvuracaklarınız arasında size en uzak olması 
gerekmez mi? Ya da başka bir deyişle bu 
kişilere başvurmanız ne derece doğru? 

Bu durum tıpkı;
• “O semte sizin gibi ilk defa gitmiş birine ya da 
karşı yakaya ait taksi şoförüne adres sormanız,
• Köprüyü yanlışıkla biraz önce geçmiş olan 
birinden, konvoyun gerisindekilerden biri olarak 
köprüden önceki son çıkışın tarifini almaya 
çalışmanız,
• Daha önce hiç Türk yemeği yememiş bir 
Japon'dan kara lahana dolmasının tadını ya da hiç 
Japon yemeği yemeyen bir Türk'den suşinin tadını 
anlatmasını beklemeniz,
• Daha önce aşık olmayan birinden aşkı tarif 
etmesini beklemeniz,
• Aniden çalmaya başlayan müzikten korkan 
birinden aynı anda dans etmesini beklemeniz,
• Boğulma tehlikesi geçirmiş ve yüzme bilmeyen 
birinden, ertesi günü tek başına yeniden denize 
açılmasını beklemeniz,
• Sıcak bir nesneye dokunarak canı yanan 
birinden, peşi sıra tekrar korumasız olarak aynı 
nesneye dokunmasını beklemeniz,
• Bisiklete ilk defa binip düşerek denemeyi 

bırakan birinden, ertesi günü size bisiklete 
binmeyi öğretmesini istemeniz” gibi kifayetsiz 
durumlar oluşturacak, size vakit ve de moral 
kabettirmekten öteye geçmeyecektir. İşte ben 
böyle insanlara, “Yakınım” demeyi bıraktım. 

Zira mesafe olarak çok yakınımda olsalar da, 
bir o kadar onlara uzak olduğumu gördüm. 
Mesafe olarak bana uzak olmalarına rağmen 
duygusal olarak bana yakın olan ve zor 
dönemlerimde yanımda olduklarını hissettiğim 
insanları başımın tacı yapıyor, benzer ihtiyaçların-
da yanlarında olmak için elimden gelen çabanın 
fazlasını göstermeye çalışıyorum. Oysa mesafe 
olarak bana yakın ama duygusal olarak bana çok 
uzak kalmayı tercih eden ve de sadece iyi 
günümde yanımda olanları ya da başka bir deyişle 
kötü ve zor günlerimde fiziki olarak çok yakınımda 
olmalarına rağmen, duygusal olarak benden 
kilometrelerce uzak kalanları artık “Yakınım” 
değil, “Uzağım” olarak sıfatlandırıyor ve bu kişileri 
artık hayatımın merkezine almıyorum. Dolayısıyla 
da bu kişilerin hakkımda gerçekten iyisini 
dileyeceklerini düşünmediğim için de, bu kişilere 
kritik karar süreçlerimde başvurmuyorum. 

Diğer bir deyişle, işgal altındaki topraklarımı 
savunan inanmış neferlerimin arasına nifak 
sokacak sözde askerlerimi, vatan hainliği 
gerekçesi ile sınırlarımın dışına çıkardım. Geriye, 
özgür karar alma sürecim uğrunda kendine güven 
kalemi kanının son damlasına kadar savunan, 
bunun için denemekten ve de yenilmekten asla 
korkmayan, dolayısıyla da çaresizliği öğrenmeye 
hiç fırsatı olmamış ve bu sebeple de lugatlarında 
hiç yer vermemiş, inançlı bir ordum ve onların 
başarıları ile süsleyeceği ter ile karışık azim 
kokan güzel bir gelecek kaldı.

Bal yapmak için her çiçekten alınacak özler 
olduğu gibi, yaşamadan tecrübe etmek için her 
insanın özünden de alınacak dersler vardır elbet. 
Tabii ki kimse ile görüşmeyi bırakın da demiyorum 
ama en azından kritik dönemeçlerinizde ve size 
inanç gerektiren karar mekanizmalarınızda, 
karamsar yakınlarınızın hatta daha doğru 
isimlendirmek gerekirse "duygusal uzaklarınızın" 
mantık dahilinde geçerli bir sebebi olmayan, 
öğrenilmiş çaresizlik fırınlarından çıkmış, buram 
buram atalet kokan, yanıltıcı görüşlerinden uzak 
durun lütfen!

Unutmayın; gelecek size uzak olan yakınlarda 
değil, size yakın olan uzaklarda (etki alanlarınızın 
sınırları içerisinde) aranmalıdır.

Çünkü siz azimle çalıştığınızda göreceksiniz ki; 
mesafenin anlamı kalmayacak, en uzak hedefiniz 
atacağınız ilk adımla yaklaşmaya başlayacaktır.

Ancak ter kokmayan bir gelecek tesadüfleri 
sever. 
Ve geleceğini tesadüflere bırakanlar, maalesef 
özgür krallıklarından kısa dönemli ve de bencil 
kazanımlar uğruna vazgeçip, öğrenilmiş 
çaresizliğin mandası altında hayat süren, 
takdir edilmeye hasret ve başkalarının başarıları-
na haset ederek yaşamaya mahkumdurlar.

İşte bu nedenledir ki; öğrenilmiş çaresizliğin, 
"başarısız girişimlerinizi yılmadan deneme 
özgürlüğünüzü" elinizden almasına izin vermeyin! 
Başka bir deyişle, öğrenilecek o kadar güzel ve 
yararlı bilgi varken lütfen çaresizliği öğrenmeyin!

Zira farkında olmadan size öğreten çok.

Saygılarımla,
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Bilindiği üzere, işçinin işverene karşı sorumlu-
lukları olduğu kadar, işverenin de işçiye karşı 
sorumlulukları söz konusudur. Örneğin 
işverenin işçiyi koruma ve işçiye özen 
gösterme borcu bulunmaktadır. Bu borcun 
yerine getirilmemesinin en önemli sonuçların-
dan biri, meydana gelen iş kazalarıdır. 

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 3. 
maddesine göre iş kazası; işyerinde veya işin 
yürütülmesi nedeniyle meydana gelen, ölüme 
sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen 
ya da bedenen engelli hâle getiren olayı ifade 
eder. O halde iş kazasının hem tazminat 
hukuku hem de ceza hukuku bakımından 
sorumluluk ve sonuçlar doğurduğunu 
söylemek gerekir. Son dönemde işveren şirket 
yetkililerinin, özellikle ceza hukuku bakımından 
sorumluluk hususunda, yeterli düzeyde bilgi 
sahibi olmadığını gözlemledim. Bu sebeple, 
işbu yazımda işverenin ticari şirket olduğu 
hallerde, iş kazalarında şirket yetkililerinin 
cezai sorumluluğundan bahsetmek isterim. 
İş kazalarındaki cezai sorumluluk kusur 
sorumluluğudur. Ceza hukuku anlamında 
kusur, bir fiilin isnat yeteneği mevcut bir 
kimse tarafından bilerek ve istenerek 
işlenmesidir. Yani, failin cezalandırılabilmesi 
için eylemin, en azından sonuçları öngörülerek 
yapılmış olması gerekir. İşverenler, genellikle 
iş kazaları sonucu “bilinçli taksir” ile sorumlu 
tutulmaktadırlar. Kişinin öngördüğü neticeyi 
istememesine karşın, neticenin meydana 
gelmesi halinde bilinçli taksir vardır. Bu halde 
taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına 
kadar artırılır. İşverenler açısından da iş 
kazalarının öngörülmesi gerektiği, genel kabul 
görmektedir. Fakat her somut olay için ayrıca 
değerlendirme yapılması gerektiğini de 
belirtmek isterim. 

Bahsetmiş olduğum cezai sorumluluğun 
mevzuattaki karşılığından bahsetmek 
gerekirse; taksirle ölüm ve yaralanmaya 
neden olanlara verilecek hapis cezaları Türk 
Ceza Kanunu’nun 85. maddesi (taksirle 
öldürme) ve 89. maddesi’nde (taksirle 
yaralama) düzenlenmiştir. Söz konusu 
düzenlemeye göre, gerçekleşen iş kazasında 
işçi vefat eder ve işverenin kusuru bulunduğu 
tespit edilir ise; işverenin iki yıldan altı yıla 
kadar hapis cezası, birden fazla kişinin ölümü 
halinde ise iki yıldan on beş yıla kadar hapis 
cezası gündeme gelecektir. Gerçekleşen iş 
kazasında işçinin yaralanması söz konusu ise 
işverenin üç aydan bir yıla kadar hapis veya 
adli para cezası ile cezalandırılması söz 
konusu olabilecektir. İş kazasından kaynaklı 
olarak işçide meydana gelen yaralanmanın 
mahiyetine göre söz konusu cezanın 
artırılması da gündeme gelebilir. 

İşverenlerin ticari şirket olduğu hallerde, cezai 
sorumluluk ayrıca değerlendirilmelidir. Tüzel 
kişilerin cezai sorumluluğu bulunmamakla 

birlikte, tüzel kişinin yönetim organını 
oluşturan gerçek kişilerin tümü işveren niteliği 
taşıdıklarından, ceza sorumluluğunun muha-
tabıdırlar. Ancak tüzel kişiyi yönetim ve temsil 
yetkisi, yönetim organı üyelerinden birine veya 
birkaçına bırakılmış olabileceği gibi, iş hukuku 
kurallarından doğan yükümlülüklerin de bir ya 
da birkaç üye tarafından yerine getirilmesi 
kararlaştırılmış olabilir. Böyle bir durumda, 
tüm yönetim organı üyelerinin ceza sorumlu-
luğuna gidilmesi, kusuru olmayan bireylere 
ceza yaptırımı uygulanmasına neden olacağı 
için, yalnızca iş kazalarından sorumlu tutulmuş 
ve kusuru ile kazaya sebebiyet veren şirket 
yetkilisi veya yetkililerinin cezalandırılması 
hakkaniyet gereğidir.

Yargıtay’a göre de iş güvenliği mevzuatına 
ilişkin görevleri yerine getirmekle görevli ve 
yetkili kılınan kişi veya kişilerin saptanması ve 
sorumluluğun ona göre yöneltilmesi gerekmek-
tedir. İşyerinde görevlendirilen veya yetkili 
kılınan kişilerin kim olduğu araştırılıp, buna 
göre ceza sorumluluğunun kime ait olduğu 
tespit edilmelidir.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2016/8916E., 
2018/5720K. 22.05.2018 tarihli kararında 
konu hakkında aşağıdaki şekilde hüküm 
tesis etmiştir:
“işverenin işyerinde iş güvenliği ile ilgili tüm 
önlemleri almakla yükümlü olması, sanığın 
işveren şirket yetkilisi olduğu söz konusu 
işletmede iş makinasının kullanımı sırasında 
kask, emniyet kemeri v.b. kullanıcıların 
güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerde 
eksiklik olduğunun olay yeri tespit tutanağında 
belirtilmesi, bilirkişi kurulunun 25.06.2014 
tarihli raporunda sanığın asli kusurlu 
olduğunun tespiti karşısında; meydana gelen 
iş kazası nedeniyle gerekli tedbirleri almadığı 
anlaşılan sanık hakkında, tehlikenin 
gerçekleşerek katılanın yaralanmış olması da 
dikkate alındığında unsurları itibariyle oluşan 
taksirle yaralama suçundan mahkumiyet 
yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, 
yasaya aykırıdır.”

Öte yandan Yargıtay, tüzel kişiyi değil tüzel 
kişinin organını oluşturan gerçek kişileri 
sorumlu tutmanın yanı sıra, işveren vekillerini 
de ceza yaptırımının muhatabı olarak kabul 
etmektedir. İşveren vekilleri yönetim ve görev 
alanlarına girdiği ölçüde cezai yaptırıma tabi 
tutulurlar. 

Sonuç olarak, işveren sıfatını haiz tüzel kişiyi 
temsilen gerçek kişilerin veya yönetim ve 
görev alanlarına girdiği ölçüde işveren 
vekillerinin, çalışanların işle ilgili sağlık ve 
güvenliğini sağlamakla yükümlü oldukları ve 
bu yükümlülüğün ihlali halinde kusurları 
oranında hukuki yönden olduğu gibi cezai 
yönden de sorumlulukları bulunduğu göz 
önünde bulundurulmalıdır.
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Türkiye’de Şirketlerimizin de etkilendiği, içinde 
halen yaşamak zorunda kaldığımız son 
ekonomik sıkıntının Şirketlerimize yansımasın-
daki temel yapısal ve temel yönetsel sebepleri 
bilmeden işlerimizin devamında kalıcı bir 
çözüm geliştirilebileceği düşünülemez. 

Genel anlamda aşağıda da sunulan bu 
sebepleri bir YAPILMAYACAKLAR LİSTESİ gibi 
de kabul edebiliriz. Mali darboğaza düşen 
şirketlerdeki bu sebepleri özetlemek 
gerekirse; 

• Şirketlerimiz global rekabetçilik 
anlamında yetersiz kalmıştır,
• İhracat seviyesi yetersizdir, 
iç pazara daha çok odaklanılmıştır, 
• Yeterli katma değere sahip ürün 
üretilememektedir,
• Katma değer düşük kaldığı için mevcut 
karlılıklar büyümeyi fonlayamamakta, 
borçlanma ihtiyacı artmaktadır,
• Operasyonlar ihtiyaç kadar serbest 
nakit yaratamamaktadır,
• Finansmana ulaşım çok zorlaşmıştır, 
• Alternatif Sermaye araçları yeteri kadar 
kullanılamamaktadır ( Halka Arz, Sermaye 
Fonu Ortaklığı, Proje Finansmanı vb. )
• Döviz pozisyonları terse düşmüştür,  
• Satış Karlılıkları korunabilse bile Sermaye 
Verimi ve Sermaye Karlılıkları düşmektedir, 
• Öz kaynaklar erimektedir,
• Alacak vadeleri açılmıştır, 
• Riskli ve şüpheli alacak pozisyonları 
artmıştır,
• Finansal risk araçlarının bazıları etkin 
olarak kullanılamamaktadır (Hedging, 
Forward, Alacak Sigortası vb.,) 
• Stoklar artmıştır,
• Gelir/Gider Bütçe tabanlı yönetim 
sistemleri yeterli seviyede değildir,
• ERP/MRP vb. yazılımlar gerekli 
etkinlikte kullanılamamaktadır,
• Nakit Akışlar ve Nakit Akış Yönetimi 
sağlıklı değildir,
• Yüksek tutarlı, geri dönüşü riskli bazı 
yatırımlar yapılmıştır,
• Şirketlerdeki ortalama üretim etkinliği 
düşüktür (ortalama OEE %65), 
• İnsan Kaynakları alt yapısı yeterli değildir,
• Orta ve Uzun vadeli Stratejik planlama ve 
yönetim eksikliği vardır.

Bu durumda aşağıdaki soruları sorarak 
şirketimize adeta bir check-up yapmak 
mümkün olabilecektir. Bu sorulardan en az 
15’i ve üzerine “Bu sorunun cevabı veya 
çalışması bizde yok veya yeterli değil” diye 
cevaplıyorsanız lütfen profesyonel destek 
alınız veya kendiniz eksiğinizi tamamlayınız. 
Şirket CHECK-UP SORU LİSTESİ: 

1. Gelir-Gider bütçeniz var mı? Gerçekleşen 
durumla, planladığınız durumu mukayese 
edebiliyor musunuz? 
2. 3 yıllık büyüme, gelir, gider, yatırım vb. 
planlamanızdan oluşan mali projeksiyonlarınız 
(İş Planınız) var mı? 
3. Büyüme hedefinizi nasıl belirliyorsunuz? 
Cari büyüme oranı nedir biliyor musunuz? 
4. Satışların artması hep iyi midir? Oto 
finanse edilebilir büyüme oranınızı hesapla-

mayı biliyor musunuz?
5. İşlerinizi somut hedef ve göstergelerle 
yönetiyor musunuz? 
6. Ekiplerinizi ve yöneticilerinizi bu hedeflere 
ortak edip gösterge bazlı düzenli performans 
ölçebiliyor musunuz? 
7. Şirket piyasa değerinizi biliyor musunuz? 
Şirket piyasa değeriniz taşınmazlarınızın 
değerinin kaç katı? 
8. Strateji nedir? Stratejileriniz var mı? İş 
Modelinden ne anlıyoruz? Bir iş modeliniz var 
mı? 
9. Karı nasıl tanımlarsınız? Sadece satış 
karlılığını mı kullanırsınız?  
10. Sermaye karı nedir? Duran varlık karlılığı 
nedir?
11. Nakit ile kar aynı şey midir? 
12. Nakit döngünüzü ve işletme sermayesi 
ihtiyacınızı hesaplamayı biliyor musunuz? 
13. Giderleriniz sabit ve değişken gider 
olarak dağıtılmış durumda mı?
14. Başabaş noktanızı biliyor musunuz?
15. Maliyet ile gider aynı şey midir?  Maliyet 
ve gider iyileştirme planlarınız var mı? 
16. Her şey dahil 100 TL maliyeti olan bir 
ürünü %10 kar ile kaça satarsınız?
17. Standart maliyet ile fiili maliyet arasında-
ki farkı biliyor musunuz? Fiyatlamanızı hangi 
maliyetten yapıyorsunuz? 
18. Satış fiyatlamanızı hangi karlılığı referans 
alarak hangi yöntem ile yapıyorsunuz? 
19. Kapasite kullanım oranınızı maliyet 
hesaplamalarında nerede, nasıl dikkate 
alıyorsunuz?
20. Verimliliğin etkisi maliyetlerde ve 
fiyatlamalarda nasıl hesaplanmalıdır? 
21. Hammadde ve yarı ürün stoklarının 
ürün/müşteri maliyetlerine ve kara etkisini 
nasıl ölçüyorsunuz? 
22. Fiili stoklarınız ile kağıt üzerindeki 
stoklarınız arasındaki farkı ölçüyor musunuz? 
Aradaki fark kabul edilebilir düzeyde mi?
23. Risk yönetimi nedir? Olsa olsa analizlerini 
kar, şirket değeri ve nakit akışı bazında 
yapabiliyor musunuz? 
24. Nakit akış tablolarınız güncel mi? 
25. Sektörünüzde bulunan firmalarla kendinizi 
mukayese edebiliyor musunuz? Rasyolarınızı 
karşılaştırabiliyor musunuz? 
26. Yatırım fizibilitesi yapmayı biliyor 
musunuz? Fizibilitelerinizi yatırımları yaptıktan 
sonra doğruluyor musunuz? 
27. Operasyonlarınız ile finansallarınız 
arasındaki bağlantıyı ortak göstergeler 
üzerinden okuyabiliyor musunuz?
  
Bu 27 soru, size, kurumunuzu hangi sağlıkla 
yönettiğinizin ipuçlarını verecektir.
Eksikliklerinizden korkmayın. Hiçbir şey için 
geç değildir. Hemen şimdi ne yapılması 
gerekiyor ise onu yapın. En iyisini ve en 
doğrusunu SİZ bulacaksınız... 
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ŞİRKET YÖNETİRKEN PROAKTİF OLMAK

US Değer Yönetim Platformu A.Ş. 
Kurucu Ortak

FINAPS Finansal Hizmetler 
Platformu Kurucu Ortak
haluk@halukselvi.com

Sevdiğim Sözler:
“Oyunun kurallarını öğrenmek 

zorundasınız. Böylece herkesten 
iyi oynayabilirsiniz ”

A. Einstein





DIŞ TİCARET SÖZLEŞMELERİNDE 
GÖZDEN KAÇABİLEN NOKTALAR;
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BEYSAD Grubu olarak sektörel yapımızdan dolayı, 
müşterilerimiz genel olarak uluslararası platformda 
yer alan büyük firmalar olmaktadır. Hal böyle 
olunca, anlaşma esnasında ortaya koydukları 
sözleşmeler de,  profesyonelce hazırlanmış, gözden 
kaçırılmaması gereken ince detaylar içerebilmekte-
dir.

İşletmelerimizi devamlılığı için sürekli yeni iş / 
projelere açık tutmak, bunları takip etmek ve düşük 
karlar ile devam ettirdiğimiz çalışmalarımızı da 
korumak zorundayız. Ancak haklarımızı koruma 
kısmında; bir sorun ile yüzleştiğimizde önceden 
göremediğimiz için artık çok geç kalmış olabiliriz. 
Yeni bir projeye heyecan ile atlayıp işi kaybetme-
mek adına bir an evvel imzaladığımız sözleşme, 
başımıza dert olabilir.

Bu noktada literatürleri incelediğimizde nelere 
dikkat etmemiz gerektiğini bize söyleyebilecek tam 
bir kaynak bulmak zor görünüyor. Hukuksal içerikler 
mevcut ancak yeni bir projenin hayata geçişinde 
satır aralarında ve arka planda kalan konular 
potansiyel risk oluşturmaya devam ediyor. 
Sözleşmelerde istenilen noktalar açık ve net olmalı. 
Ancak genelde kalabalık açıklamalarla bir çok 
konuyu içermesi anlam kargaşasına sebep 
olabiliyor.

Bundan dolayı, bir ürünün, fiyat teklifi aşamasın-
dan, sevkiyat ödeme işlemlerine kadar izlediği 
yolda gözlemlediğim ve önemli olduğunu 
düşündüğüm noktaları buradan paylaşmak 
istiyorum.

> Yeni bir ürün için fiyat çalışması yapılırken, doğal 
olarak en uygun fiyatı vermeye çalışıyoruz. Güncel 
hammadde, işçilik gibi temel giderleri yansıtıyoruz. 
Ancak müşterilerimizin ileriki yıllarda bizden indirim 
isteyebileceklerini, olası yatırımlarda destek 
alamama ihtimalini göz önünde tutmamızda fayda 
olabilir.
> Kapasite; belirlenen yıllık kapasite adetinin 
dışında artma gibi olaylarda yatırım, ekipman vb.  
ihtiyaçların kimin tarafından karşılanacağı;   
> Numune ve pilot gönderimler; genelde bedelsiz 
olarak gönderilen numuneler, hızlı kargolar ile  
gönderildiğinde ciddi bir maliyet oluşturmaktadır. 
Yapıcı yaklaşımımızı yitirmeden belli bir kota 
konulabilir;
> Sipariş; miktar, temin süresi, ani artış/model 
değişiklikler vb gibi durumlarda ihtiyaç duyacağımız 
süre - flexibility time, belirtmekte fayda var.
> Sipariş iptal durumuna karşın bağlanmış 
hammadde durumları için bir süre belirlenmesi ve 
bu süre zarfındaki siparişlerin sevkiyat hakkının 
korunması;
> Gönderim ve teslimat şekli; Belirlenen incoterm 
kısaltmalarının tam olarak anlaşıldığından emin 
olunmalı;
 
Örneğin DAP ile DDP tanımları karışmaya çok 
açıktır. DAP yerine DDP tercih edildiğinde 
gönderdiğiniz ürünün gümrük vergisini de maalesef 
ödemek zorunda kalırız. Tüm sorumluluk bize aittir, 
önerilmeyen bir gönderim şeklidir. Bunun dışında 

FCA gibi belirlenen noktada teslimat uygulamasında 
bahsi edilen belirlenen yer önemli olabilir. Değişme 
durumunda fazla maliyet ödemek zorunda kalabilir-
siniz.

Yurt dışı teslim noktası ve ilgili gümrük kısmı için 
bilgileri de net olmalıdır. Aksi bir durumda T1 gibi 
ek maliyetler oluşabilir.

Ayrıca alıcının ithalat işlemlerinde çok hızlı hareket 
etmemesi ya da tatil / yoğunluk vs.’den oluşacak 
demuraj  maliyetleri. Seçilen incotermlerde oluşan 
masrafların kim tarafından karşılanacağı net 
olmayabilir. Bu yüzden eğer mümkünse bu tür 
konular için ek notlar konulmalı. 

> Kalite; buna bağlı ceza kriterleri; kaliteli ürün 
teslimatı için yaptırım gibi görünse de, özellikle 
PPM oranlarında belirlenen kriterler, sevkiyat 
adetlerinin azalması, çapak gibi küçük genel 
sorunların ya da nakliye esnasında olabilecek 
hasar sonucu çıkan hatalı adetlerinin PPM  
oranlarını artırmasına; bu da olumsuz sonuçlara 
neden olabilir. Burada hangi kalite sorunlarının 
PPM oranı bağlı olarak ceza kriterine gireceği 
belirlenmeli.
> Kaza hasar gibi durumlarda, kimin hangi 
sorumlulukta olduğu açıkça belirtilmelidir.
> Ödeme; genel olarak çalıştığımız firmaların yapısı 
gereği mal mukabili eğer şanlıysak, peşin ödeme 
gibi seçenekler olabiliyor. Ancak uzun vadeler ve 
EOM gibi popüler olarak uygulanan ve otomatikman 
ortalama vade üzerine 20 gün ekleyen uzun süreçli 
ödeme transferleri ile çalışmalar yapmak zorunda 
kalıyoruz. Transfer masrafları da genelde bu 
ödemeler esnasında ödemeden düşülmektedir.

Tüm bunların dışında  konsinye  satış tercihleri ile 
tedarikçiler zorlanmakta, bu durumda  ödeme ve 
stok  maliyetleri ve ayrıca takip ve kontrolünün 
getirdiği külfet ile çalışma şartlarımız daha da 
ağırlaşmaktadır.

> Diğer önemli bir nokta da; sözleşmenin feshi / 
teminat ve imzalayan kişinin yetki alanı açık olması 
gereği

Yeni bir iş / proje sürecinde olası sorunları 
özetlemeye çalıştım. Ancak esas olan, sözleşmeler 
her iki tarafın da haklarını garanti altına alacak 
şekilde olması gerektiği. Fakat bazen daha çok, 
tedarikçiye yaptırım aracı şeklini almaktadır. 
Bundan dolayı zamanla tedarikçinin çalışma iş 
yapabilme kabiliyeti zayıflar ve belki de sonlanır. 

Şartları tedarikçi aleyhine bu kadar zorlamayı, 
göllerdeki alg patlamasına benzetiyorum. Göllerde 
ya da su birikintilerinde atıklardan dolayı zengin bir 
besi ortamı yakalayan alglar, çılgınca bunları 
tüketip bir yandan da çoğalırlar, öyle ki bir süre 
sonra gölün tüm yüzeyini kaplamış oluyorlar. Bu 
noktada artık güneş ışığı alamayan gölün 
zeminindeki bitkiler ölmeye başlar, ardından diğer 
canlılar sırayla yaşamlarını kaybeder ve büyük son 
ile beraber algların yaşamı da son bulur…





Anadolu’nun bir köyünde yaşayan fakir köylünün 
elindeki tek varlığı sarı inektir. Baba her sabah 
sarı ineği sağmak için ahıra gitmek zorundadır. 
Zira evin tüm geçimini inekten sağacağı sütü 
satarak sağlamaktadır. Her sabah olduğu gibi o 
sabah da ahıra gider. İneği sağmaya başlar. Bir 
yandan da aklında ineğin sütünü sattığında eline 
geçecek para vardır. Koca kova dolar, taşmasına 
bir parmak kala, sarı inek kafasını çevirir. 
Köylünün gözünün içine bakar ve kovaya tekmeyi 
atar. Köylünün ihtiyacı olan tüm süt yerlerde. 
Köylü çıldırır sinirden. Bu olay birkaç kez yaşanır. 
Ne zaman baba dalıp sarı ineği fazla sağsa, sarı 
inek tekmeyi basmakta tereddüt etmez.

Yukarıdaki hikaye gerçek bir hikayedir. Uzunca 
süredir görmediğim sevgili bir büyüğümün 
ziyaretine gitmiştim. Orada yeni tanıştığım bir 
ağabeyimizin ağzından bu hikayeyi dinleme 
mutluluğuna eriştim. Hikayedeki baba da kendi 
babası imiş. O sarı ineğin sütü satılarak büyümüş, 
okumuş, şimdi hali vakti yerinde, firma sahibi 
olmuş. Babasının “Sarı ineği unutma ve benim 
durumuma düşme” nasihati da hiç aklından 
çıkmamış …

Zaman ve entropi
Entropi’nin en basit tanımı şudur: “Kainatta her 
şey, kendini minimum enerji ve maksimum 
düzensizliğe çekmek ister.”

Yani her şey ama her şey dağılma ve bozulma 
eğilimindedir. Dalından koparılmış bir elmanın 
giderek bozulmaya başlamasını buna örnek 
verebiliriz. Hatta dalından koparmasanız da bir 
süre sonra elma düşüp toprağa karışacak ve 
bozulacaktır. Oysa bir zamanlar tüm düzenliliği ve 
fonksiyonelliğiyle mükemmel bir elmaydı. Onu 
yiyebilir ve onun size verdiği minik de olsa 

enerjiyle metabolizmanızı besleyebilir ve kendinizin 
düzenini koruyabilirdiniz.

Entropi’yi zaman ekseninde ele almak gerekir. 
Bir vazo kırıldığında onu tekrar eski haline 
getiremezsiniz. Yani düzenli olan vazo entropiye 
uğramış ve düzenini kaybetmiş, düzensiz olmuş-
tur. Geri de alamazsınız. 

İnsan da kurtulamaz. İnsanlar da aynı elma gibi 
bozulma eğilimindedir. Giderek hem fiziksel olarak 
hem de düşünsel olarak dağılırız. Duygularımız bile 
entropiye uğrar.
 
Severiz, sevdiğimizde sanki hayatın anlamını 
bulmuş gibiyizdir. Sanki hayatta doğru yer ve doğru 
zamanda, tam da olması gereken yerdesinizdir 
severken. Hayatınızı düzenli hissedersiniz, doğru 
hissedersiniz. Ama bir süre sonra sebepsiz yere 
ya karşınızdaki ya da siz düzeni bozmak istersiniz, 
nedensiz yere kavga edersiniz, entropiye 
uğrarsınız. Odanızı toplarsınız, bozulur. Çiçek 
yetiştirirsiniz, solar. Mutlak sonu getiren 
entropidir.

Peki entropi ve zaman arasındaki ilişki nedir?… 
Sihirli soru bu. Zaman yüzünden mi her şey 
entropiye uğrar? Yoksa entropi mi zaman 
olgusunu / algısını yaratmıştır? Hayatımızı 
güzelleştiren asıl olan; kendi kararlarımız ve 
zorluklar karşısındaki tutumumuzdur…

Karşımıza çıkan fırsat ve tercihler karşısında 
seçilen her yol doğru yoldur. Hayatta en kötü şey 
ise bir şey yapmamaktır. Asıl olan hayata devam 
edebilmek ve hata yapmayı ve yeniden 
başlayabilme gücünü içimizde hissetmektir.
 
Zugzwang, derin anlamlar taşıyan bir satranç 
terimidir. Satrancın sonsuz ihtimalli bir oyun 
olduğunu düşünürsek; zugzwang denen kavram 
tüm ihtimallerin tükendiği bir anı ifade eder. 
Satranç oynadığınızı düşünün ve bir hamle yapmak 
zorundasınız ve yapacağınız hamle size oyunu 
kaybettirecektir. Zira bütün hamleler tükenmiştir 
ve yapabileceğiniz tek hamle; aynı zamanda 
kaybetmenizi sağlayacak hamledir. Sıra sizdedir 
ve karşı tarafa devretme şansınız da yoktur. Ya 
oynarsınız ya da sonsuza dek o tahtanın başında 
beklersiniz. "Ben oynamıyorum bu hamleyi" deme 
şansınız yoktur. İşte böyle bir durumda bile yola 
devam etmemiz, kendimize güvenmemiz ve hayata 
asılmak çok önemli. 

Hayat bizi beklemez, yaşamak lazım doyasıya…

SARI İNEK SENDROMU
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Ülkemizde araştırma, geliştirme ve yenilik 
çalışmalarının finansmanı için uzun yıllardır 
TÜBİTAK – TEYDEB ve 2010’dan itibaren de 
KOSGEB, yenilikçi Ar-Ge projeleri üretmek 
isteyen firmalara önemli destekler sağlamak-
tadırlar. Ar-Ge çalışmalarını destekleyen 
programların ülkemizde yürürlüğe girmesinden 
günümüze kadar geçen sürede; toplamda 
8500 firma, 20 binden fazla proje ile TEYDEB 
tarafından, 3.500 proje ise KOSGEB tarafın-
dan desteklemeye uygun bulunmuştur. 2016 
yılının ortasından itibaren artış gösteren ve 
güncel durumda sayısı 1.500’ ün üzerine 
çıkan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri de; 
yürütmekte olduğu inovatif çalışmalara 
istinaden önemli vergisel indirimlerden 
yararlanabilmektedir. Araştırma, geliştirme ve 
yenilik çalışmalarının hibe veya vergisel 
avantajlarla desteklenmesi; sanayi 
firmalarımızın araştırma-teknoloji geliştirme 
yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet 
gücünün artırılmasına önemli ölçüde katkı 
sağlamaktadır. 

Peki sadece yenilikçi ürünlerin, teknolojilerin 
ve süreçlerin elde edilmesi için destek 
vermek, firmaların yapmış olduğu bu çalışma-
lardan ekonomik getiri elde etmesi için yeterli 
midir? Bu sorunun cevabı tabi ki de hayır 
olacaktır. Yenilikçi bir fikir bulmak ve bunu bir 
çıktıya dönüştürmek çok önemli bir efor olsa 
da, bu çıktıyı ticari bir ürün haline getirmek için 
fikir sahiplerinin desteklenmesi de bir o kadar 
önemlidir. 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu noktada 
yenilikçi ürünler geliştiren firmaların kanayan 
yaralarına derman olmak, geliştirilen ürünlerin 
seri üretim ve pazarlama maliyetlerini 
azaltmak amacıyla 2014 yılından itibaren 
yürütmekte olduğu çağrıya dayalı olarak 
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’nın, 
2018 yılında KOSGEB tarafından 
yürütülmesine karar vermiş ve 2019 yılı ile 
çağrıya dayalı sistem yerine, KOBİ’ler için 
sürekli başvuru alan bir programa 
dönüştürdüğünü duyurmuştur. Bakanlık 
değişiklikler ile destekler konusunda daha 
tecrübeli bir yapılanması olan KOSGEB’in 
süreci yürütmesini ve çağrılı sistemin, firmalar 
ve değerlendirme süreçlerini yürüten kurum 
için yaratmış olduğu operasyonel sorunların 
ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 
(TEKNOYATIRIM); Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri 
sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin 
üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan 
yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı 

artırmayı ve ülke ekonomisine katma değer 
sağlamayı amaçlamaktadır.

TEKNOYATIRIM Programı kapsamında 
Orta-Düşük ve Düşük Teknoloji alanlarında 
verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 
ve/veya geri ödemesiz olmak üzere toplam 
500.000 TL; Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji 
alanlarında verilecek desteklerin üst limiti ise 
geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak 
üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Programa başvuru yapacak firmalar yukarıda 
üst limitleri verilen bütçeler dahilinde:

1. Makine-teçhizat ve kalıp alımı,
2. Üretim hattı tasarımı,
3. Yatırım projesine konu ürüne yönelik yazılım 
alımı,
4. Yatırım projesi kapsamında yeni personel 
alımı,
5. Projesi süresince, proje konusu ile alakalı 
danışmanlık ve eğitim hizmeti alımı,
6. Ürünün yazılı ve görsel medyada tanıtımına 
ilişkin hizmet alımı,

yapabilecektir.

Programın tanımını yaparken, proje konusu 
olan çıktının araştırma, geliştirme ve yenilik 
çalışmaları sonucunda elde edilmiş bir ürün 
olmasının gerekliliğinden bahsetmiştik. 
KOSGEB, TEKNOYATIRIM Programı’na 
başvurusu yapılacak ürünün, aşağıda 
listelenen koşullardan en az birini sağlamasını 
beklemektedir:

1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya 
uluslararası fonlar tarafından desteklenen 
Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya 
çıkması.
2. Patent belgesi ile koruma altına alınması.
3. Doktora çalışması neticesinde ortaya 
çıkması.
4. Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine 
sahip olması.

Sonuç olarak; ülkemizde Ar-Ge çalışmalarına 
destek veren bir kamu kurumu desteği ile son 
5 yıl içerisinde kamu fonları ile Ar-Ge çalışma-
ları tamamlanmış veya son 5 yıl içerisinde 
patent tescili alınmış veya doktora tezine konu 
olmuş veya güncel TÜR belgesine sahip bir 
ürününüzü nasıl üretirim ve pazarlarım diye 
düşünüyorsanız, KOSGEB’in yürütmekte 
olduğu KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek 
Programı size destek olacaktır.

Fırat ÖZDEMİR
Albert Solino Danışmanlık
Kıdemli Danışman
firat.ozdemir@albertsolino.com 

AR-GE ÇALIŞMALARININ 
KATMA DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
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BEKO’dan çamaşır ve kurutma makineleri 

Zamanını çamaşır yıkama, asma, kurumasını 
bekleme ve toplamakla harcamak istemeyen 
tüketiciler için Beko, çamaşır makinelerinin 14 
dakikalık yıkama ve kurutma makinelerinin 30 
dakikalık kurutma programlarıyla çamaşırlarınızı 44 
dakikada yeniden giyilebilir hale getiriyor. 

Beko kurutma makineleri, çamaşır askılıkları için alan 
yaratmaktan, ev içinde oluşan dağınık görüntüden, 
çamaşırların günlerce kurumasını beklemekten, dış 
ortamdaki is, toz, kötü koku ve polenlere maruz 
kalmaktan ve nemden kurtulmanızı sağlar, 
çamaşırlarınızdan artan zaman size ve sevdiklerinize 
kalır. 

D 86 HP Yoğuşturmalı Isı Pompalı 
Kurutma Makinesi
Beko D 86 HP kurutma makinesi A+++ enerji 
sınıfında bulunuyor ve 8 kg kurutma kapasitesine 
sahip. Akıllı nem sensörü, AquaWave 
tambur, Woolmark, değiştirilebilir kapak yönü, 
yorgan kurutma, yünlü kurutma ve havalandırma 

programlarıyla dikkat çeken üründe 
sessiz programı ve bebek programı da bulunuyor.

D 90 HP Yoğuşturmalı Isı Pompalı 
Kurutma Makinesi
Beko D 90 HP kurutma makinesi A++ enerji sınıfında 
bulunuyor ve 9 kg kurutma kapasitesine sahip. 
Akıllı nem sensörü, AquaWave  tambur, SteamThera-
py- Buhar programları, ProScentTeknoloji- Özel koku 
seçenekleri, değiştirilebilir kapak yönü, yorgan 
kurutmapro gramlarıyla dikkat çeken üründebebek 
programı da bulunuyor.

D 91 HPS Yoğuşturmalı Isı Pompalı 
Kurutma Makinesi
Beko D 91 HPS,Gri renkkurutma makinesi 
A++ enerji sınıfında bulunuyor ve 9 kg kurutma 
kapasitesine sahip. Akıllı nem sensörü, 
AquaWave tambur, değiştirilebilir kapak yönü, 
özellikleri bulunan üründe Pratik filtre, ProScent 
teknoloji-Özel koku seçenekleri, yünlü 
havalandırma programı, bebek programı, ekspres 
30 programı ve yorgan programı da bulunuyor.

Washing machines and dryers by BEKO 

For consumers who do not want to spend their whole 
time washing and hanging clothes, waiting them to 
dry and picking them up, Beko washing machines 
now offer 14 minutes of washing and 30 minutes of 
drying and make your clothes wearable in just 44 
minutes.
 
Beko dryers save you from finding space for airers, 
the messiness around the house, waiting clothes to 
dry for days, moisture, and leaving clothes exposed 
to external soot, dust, bad odor and pollens; plus you 
can have the saved time for yourself and your loved 
ones.
 
D 86 HP Condensed Heat-Pump-Equipped Dryer
Beko D 86 HP dryer is in the A+++ energy class and 
has a drying capacity of 8 kg. The appliance features 
a smart moisture sensor, AquaWave drum, 

Woolmark, convertible door direction, quilt drying, 
wool drying and airing programs, as well as a quiet 
program and baby program.
 
D 90 HP Condensed Heat-Pump-Equipped Dryer
Beko D 90 HP dryer is in the A++ energy class and 
has a drying capacity of 9 kg. The appliance features 
a smart moisture sensor, AquaWave drum, 
SteamTherapy- Steam programs, ProScent 
Technology- special scent options, convertible door 
direction, a quilt drying program and a baby program.
 
D 91 HPS Condensed Heat-Pump-Equipped Dryer
Beko D 91 HPS, Gray dryer is in the A++ energy 
class and has a drying capacity of 9 kg. The 
appliance features a smart moisture sensor, 
AquaWave drum, convertible door direction, practical 
filter, ProScent Technology- special scent options, 
wool airing program, baby program, express 
30 program ve a quilt program.

HOOVER’den AXI Bulaşık Makinesi  

Hoover’in yapay zekaya sahip ilk ürünü AXI 
Bulaşık Makinesi, farklı yaşam tarzlarına ve 
ihtiyaçlara yönelik kişisel çözümler sunuyor. 
A+++ (- yüzde 10) enerji sınıfıyla dikkat çeken 
AXI, kullanıcının sesini tanıyor, alışkanlıklarını 
öğreniyor ve program önerisi sunuyor.

Hoover, yapay zeka teknolojisine sahip AXI 
Bulaşık Makinesi ile 2019’da da maksimum 

enerji verimliliği sunarak, aile bütçesini ve doğayı 
korumaya devam ediyor. Öğrenebilen ilk bulaşık 
makinesi olan AXI, yapay zeka sayesinde sesi 
tanıyor, günlük alışkanlıkları öğreniyor ve kişiye 
özel çözümler sunuyor. A+++ enerji sınıfından 
yüzde 10 daha az enerji tüketen AXI, özellikle 
kış aylarında artan enerji maliyetlerini düşürüyor. 
Maksimum performans ile çalışırken, 41 desibel 
ses seviyesi ile sağladığı sessizlikle dikkat 
çeken AXI, Wizard uygulaması ile mobil cihazlarla 
uzaktan kontrol edilebiliyor. 

AXI Dishwasher by HOOVER

Hoover’s first appliance with artifical intelligence 
AXI Dishwasher offers customized solutions for 
different life styles and needs. AXI is in the 
A+++ (- 10 per cent) energy class and it 
recognizes the voice of the user, learns his 
habits, and suggests a program.

Hoover with AXI Dishwasher with artificial 
intelligence technology offers maximum energy 
efficiency in 2019, as well, and continues to 

preserve the family budget and nature. AXI, the 
first dishwasher than can learn, recognizes 
voice, learns daily habits, and suggests 
customized solutions with its artificial 
intelligence. Consuming 10 per cent less energy 
from the A+++ energy class, AXI reduces energy 
cost especially in winter months when it tends 
to rise. Standing out with its quietness (41 
decibels) even in maximum performance, AXI 
can be remotely controlled via mobile devices 
through the Wizard application.



experience

years30

BEYAZ EŞYA PARÇALARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Condensin
g Units 

 Cle
ani

ng 
Fre

e C
ond

ens
ers

  Tu
be Fo

rm
ing  Condensin

g Units 
 Cle

ani
ng 

Fre
e C

o

2  F A C T O R I E S  a t  2  D I F F E R E N T  L O C A T I O N S :

Manisa Organize Sanayi Bölgesi,
Elginkan Cad No: 10
Manisa/TURKEY
Tel : +90 236 213 02 72
atm@atm-tr.com

Güzeller Organize Sanayi Bölgesi
İnönü Mahallesi Nursultan Nazarbayev Sokak 
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Tel : +90 262 751 47 61
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Low Maintenance Condensers

ATM Low Maintenance
CONDENSING UNITS

ATM CONDENSERS

ATM Low Maintenance
COOLING UNITS TUBE FORMING for 

• Refrigiration
• Airconditioning
• Heating Units

ATM COOLING
CYCLE PRODUCTS

• WOT CONDENSERS 
• COMPACT CONDENSERS
• WOT DYNAMIC CONDENSERS

• TUBE FORMING
• AIR CONDITIONER CONNECTING KITS
• HEAT EXCHANGERS
• CU-ALU TUBES EUTECTIC BRAZING

www.atm-tr.com



İlham veren lider kavramı son yıllarda 
yönetim ve liderlik literatüründe ağırlık 
kazanmaya başladı. Tepedeki liderler 
her kademedeki çalışanlarından daha 
fazla “ilham veren lider” olmasını 
beklerken, çalışanlar da tepedekilerin 
daha fazla ilham veren lider olmasını 
bekliyor. Kavram yeni olunca ve tercüme 
ile gelince tarafların ortak anlaşma 
zeminini bulmaları güçleşiyor. Bu yazıda; 

*İlham veren lider ne demektir? *İlham 
veren lider nasıl biridir? *Özellikleri 
nelerdir? 
*İlham veren lider ne yapar, nasıl 
davranır? *İlham veren lider nasıl 
olunur?  
*İlham veren lider olmak için tek bir yol 
mu var? *Yoksa farklı yollarla da ilham 
veren lider olunabilir mi? Sorularının 
cevaplarını bulmaya çalışacağız.

İlham veren liderin ne olduğunu bulmaya 
çalışırken “karizma”, “karizmatik lider” 
kavramlarını incelemeden olmaz. 
Eskiden beri liderin özellikleri sayılırken, 
“Lider, karizmatik olmalıdır!” özelliği 
önde gelen şartlardan biridir. Karizmatik 
liderler, harekete geçiren bir vizyon, 
kurumsal hedeflere bağlılık ve ben 
yapabilirim duygusu yaratarak takipçileri-
ni etkilerler. “Karizmatik lider” ile “İlham 
veren lider” benzerliklerini ve 
farklılıklarını incelemenin zamanı geldi. 

Yönetici (lider)lerin çalışanlarından geri 
bildirim almaları için etkili araçlardan biri 
360 derece yöntemidir. 360 derece 
anketinde sorulan sorulardan biri de 
yöneticinin ne kadar ilham verici ve 
motive eden biri olduğunu sorgulamak-
tır. Yapılan araştırmalarda, güçlü ve 
başarılı liderlerin anketlerinde en 
belirleyici özelliklerinden biri  “ilham 
veren, motive eden” yönlerinin baskın 
olmasıdır. Bu özelliğin (ilham veren, 
motive eden) diğer liderlik özelliklerine 
göre ağırlığı daha fazla olduğu bulun-
muştur. Genel inanış, karizmatik liderler 

ilham verir ve motive eder şeklindedir. 
Fakat bu konuda araştırmalar 
derinleştiğinde, bütün karizmatik 
liderlerin ilham veren, motive eden 
olmadığı anlaşılmıştır. Bazı karizmatik 
olmayan liderlerin ise takipçilerinde 
ilham ve motivasyon kaynağı olduğu 
ortaya çıkmıştır. Sonuç; karizmatik 
olmak liderin etkisini arttırır; fakat daha 
etkili liderlik, ilham vermek ve motive 
etmekten geçer.

İlham veren lider nasıl biridir? 
Özellikleri nelerdir?
İlham veren liderlerin özelliklerini 
sıralarken, genel liderlik özelliklerini 
hatırlayacağız. Burada vurgulanan, 
aşağıdaki özellikler, ilham veren liderde 
kolayca görülebilen, baskın özellikler 
olmasıdır.

İlham veren lider kimdir araştırmasından 
gelen sonuçların özeti; 
“Kendisi ve takım arkadaşları için, 
yaptığı her şeyin amacını netleştiren, 
yaptığı her şeyde anlam arayan ve ona 
anlam katan liderler. Bu duruş tutum ve 
davranışlarıyla hem kendileri için hem 
de başkaları için yaşamın doyumlu 
olmasını sağlayan liderlerdir.”

Bu sonuca ulaşmayı sağlayan yetkin-
likler ve becerileri şöyle sıralayabiliriz.
• Sürükleyen -  sonuç ve hedef odaklı…
• Bütünlük - ilke sahibi, sözünde duran. 
Özü sözü bir olan…
• Vizyoner - gelecekle ilgili etkili resim 
ortaya koyabilen. Değişimin öncüsü…
• Saygı - saygı uyandıran ve çevresine 
saygılı. Çevresine değer veren, 
önemseyen…
• Enerji - canlı, tutkulu, coşku dolu. 
Bu özelliklerini çevresine yayabilen, 
harekete geçiren…
• Duygusal zekası yüksek - kendinin ve 
çevresindekilerin duygularının farkında. 
İlişkilerini yönetebilen…
• Koç, Mentör - birlikte çalıştığı insanları 
geliştiren…

İLHAM VEREN LİDER(LİK)

Ahmet Süha KOÇEL
MBA, PCC 
Eğitim Danışmanı, Yönetici Koçu
ahmet@ahmetkocel.com

"Eğer bir gemi inşa etmek istiyorsan; insanları kereste 
bulmaya gönderip, işbölümü yaparak emirler savurma. 

Bunların yerine onlara, uçsuz ve engin denizin 
sevdalısı olmayı öğret."

Antoine de Saint-Exupery
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• Uzman - yaptığı ve konuştuğu konularda bilgili. 
Bilgiyi özümsemiş ve içselleştirmiş...

Bu yetkinlikleriyle öne çıkan ilham veren liderler, kurumda 
ve çalışanlarda yarattıkları etki ile “sürdürülebilir karlılığın” 
lokomotifi olurlar. 

İlham veren lider, kurum için ne demektir; 
Performansta fark edilebilir artış; Çalışan bağlılığı ve 
adanmışlığında artış
• Çalışanların, liderlerinden beklentisi olarak ilk sırada;
• Çalışanların liderlerini değerlendirirken verdikleri puanlar-
da en alt sırada…

Büyük bir kurumda yapılan 360 derece anketi yukarıdaki 
sonuçları doğrulayan değerlendirme ile sonuçlanınca 
liderlerin gelişimi için çözüm arayan yönetimde, çözüme 
ulaşabilmek için uzun bir süreç takip edildi. 

Önce Arama Konferansı ile “Paydaşlar gerçekten ne 
istiyorlar?” Sorusunun cevabı arandı. Tüm paydaşlar o güne 
kadar bir araya gelmeleri neredeyse imkansız kişiler… 
Geldiler ve tarafların anlattıklarını dinlediler, görüşlerini 
paylaştılar. Daha sonra oluşturulan Fokus Gruplarında konu 
tekrar tekrar sorgulandı. Hazırlanan rapor, hazırlanacak 
değişim ve gelişim programına ışık tuttu. Hazırlanan gelişim 
programı tüm yöneticileri kapsayan ve her kademedeki 
yöneticinin dahil olduğu bir değişim ve gelişim programına 
dönüştü. 

Eğitim, farkındalığı arttırır fakat değişim ve dönüşüm için 
tek başına yeterli olmayabilir. Değişim ve dönüşümü 
sağlayan araçlar olarak takım koçluğu ve bireysel yönetici 
koçluğuyla eğitimi desteklemek gerekiyor. İlham veren 
liderin özellikleri ve davranışları, liderlerin tümüyle interaktif 
programlarla (eğitim, takım koçluğu ve birebir koçluk) 
devam etti. İki yıla yayılan bu büyük program sonunda önce 
farkındalık, sonra davranışlarda başlayan değişim ve 
dönüşüm, kurumda iyi alışkanlıklarla günlük hayatın bir 
parçası olarak kalıcı hale geldi. Yukarıda italik olarak 
yazılan konulardaki iyileşme ve gelişme program sonunda 
yapılan ölçümlerde de belirgindi.

İlham veren lider nasıl olunur?
“Liderlik doğuştan gelen özelliklerle mi olur?” Yoksa 
“Sonradan öğrenilir mi?” Soruları yüzyıllar boyunca 
sorulmuş ve cevapları için sayısız araştırmalar yapılmıştır. 
Sonunda geldiğimiz yer liderlik öğrenilebilir. Bazı liderler 
doğuştan gelen özellikleriyle daha hızlı öğrenirken, diğerleri 
de gayret ve azimle çalışarak onlara yetişiyorlar. Liderlik 
yetkinlikleri, öğrenilebilen beceri ve yetkinliklerdir.

Sıra geldi, “İlham veren lider olmak için tek bir yol mu 
var? Yoksa farklı yollarla da ilham veren lider olunabilir 
mi?” sorusunun cevabına. Bu sorular da yönetim bilimi 
kadar eski. Hangi liderlik tutum ve davranışları “ilham veren 
lideri” tanımlar? Liderlik özellikleri basma kalıp - jenerik - 
değildir. Herkes tek ve benzersizdir ilkesini hatırlayalım. Her 
liderin onu diğer liderlerden ayıran değerleri ve güçlü yanları 
vardır. Her kurum da tek ve benzersizdir. Her kurum kuruluş 
amacı, değerleri, misyonu, vizyonu ve kurum kültürüyle 
diğer kurumlardan farklıdır. Bu farklı ortam ve kişisel 
özelliklerle sonuç alınabilmesi, liderin kendisini özel kılan 
güçlü yanlarını öne çıkararak ve vurgulayarak yönetmesiyle 
mümkündür.

Liderin başarısı, güçlü yanlarının kurumun değer ürettiği 
alanlarla eşleşmesiyle sağlanır. Bir örnek verirsek; liderin 
güçlü yanı maliyet azaltan, yeniden yapılandırmak olsun. 
Eğer kurum, satışa odaklı ve değer üretimi, başarılı satış 
organizasyonu ve stratejilerinden geliyorsa iyi bir eşleşme 
olduğu söylenemez. Bu konuda yapılan araştırmalar liderin 
güçlü yanlarından bir tanesine odaklanması halinde bile, 
yarattığı etkinin katlandığını göstermiştir. Koçluk yaptığım 
bir genel müdür, görevine yeni atandığında güçlü yanı olan 
azim, sebat ve kararlılığını ön plana çıkardı. Bu güçlü 
yanlarını yabancı ortak için en önemli konulardan biri olan 
iş güvenliği ve temizlik alanında gösterdi. Genel Müdür de 
tüm paydaşlar da, 180 gün sonra ortaya çıkan sonuçtan 
memnundu. İş güvenliğine daha önce sadece kural olarak 
bakan çalışanlar, iş güvenliğini yaşamlarının bir parçası 
haline getirdiler. Bu gerçekleşirken lider, çalışanlara ilham 
veren ve motive eden liderlik tarzı uygulamıştı. Çalışanlara, 
liderin sizi etkileyen hangi tutum ve davranışları oldu diye 
sorulduğunda benzer cevaplar alındı. Çalışanlar; liderin 
onları önemsemesini, dinlemesini ve kriz anında sakin ve 
kararlı duruşundan etkilendiklerini söylediler.   

“Ortalama liderler kendi çıtalarını yükseltir, 
iyi liderler başkalarının çıtalarını yükseltir. 

Büyük liderler ise başkalarının kendi çıtalarını 
yükseltmeleri için ilham kaynağı olurlar." 

Orrin Woodward

"Güçlü liderler çevresine güçlü insanları toplar ve onları 
birlikte tutmayı bilir. "

Johann Wolfgang von Goethe



46

GEZİ VE SANAT
Travel and Art

Kaat'ı sanatı Türklerin ilme verdikleri önemin bir nişanesi olarak 
gelişmiştir. Yazılan kitapların muhtevaları kadar kıymetli olan ve 
kitabın süslenmesinde uygulanan bu eserlerin birçoğu, taşınabilir, 
kolayca saklanabilir olması sebebiyle yurt dışına çıkarılmıştır. Bu 
konuda büyük emekler sarf ederek birçoğunu gün yüzüne çıkaran 
Sayın Ord. Prof. A. Süheyl Ünver'e minnet borçlu olunduğu 
unutulmamalıdır.

Bu sanat geleneksel sanatların en eskisi; kağıdın ve yazının 
icadından hemen sonra yazıların süslenmesinden çok, el yazma 
sayfaların sürtünmeyle silinmesi ve yıpranmasını önlemek için 
araya boş bir kağıt konmasıyla başlamış. Sonra da bu kıymetleri 
birazda süslemek için aradaki kağıt oyularak süslenmeye 
girişilmiş. Devamında da bu iş gelişerek sanat olmuş.

Kağıt oyma örnekleri arasında yazılar, süslemeler, çiçekler, vazolu 
çiçekler, çeşitli hayvanlar ve ağaçlardan oluşan üsluplaşmış doğa 
görünümleri en yaygın olanlarıdır. Bütün bu örnekler sanatçıların 
zengin düzenleme ve soyutlama gücünü ortaya koyar.

Kaat’ı sanatının adı kaatetmek (kesmek) ten geliyor. İcra edenlere 
kaattan deniyor. Kâğıt ve deri gibi materyaller kesilip oyularak 
eserler oluşturuluyor. Kaat’ı sanatında kağıt ve deri oymak için 
“nevregen” denilen ucu çok keskin eğri bir bıçak kullanılıyor. 
Kaat’ıda oyulup, çıkarılarak başka yere yapıştırılan bölüme “erkek 
oyma”, oyulan bölüme ise “dişi oyma” denilir. Bazı örneklerde yazı 
veya motif erkek ve dişi olarak kesilmiş, fakat oyulduğu yere de 
aynı dikkat ve özen gösterilerek, ayrı bir eser ortaya çıkarılmıştır.

KAAT’I sanatını duydunuz mu?”

Nalan Güler: “Tezhip 
ve kaat’ı ile uğraşmaya 
başladığımda, 
kendimde daha önce 
görmediğim sabır ve 
dinginliği fark ettim. 
Hocalarım Serap 
Bostancı ve Hasan 
Türkmen’in genç 
yaşlarına rağmen 
olgun, mütevazi ve 
sabırlı hallerini 

hatırlayıp, bu sanatların, insan ruhuna böyle bir katkıda bulunduk-
larına karar verdim.”

“Ben erkek oyma tarzında çalışıyorum. Ebrulu kâğıtlardan oyduğum 
desenleri bir kompozisyon haline getiriyorum. Bu sanat tezhiplen-
miş yazılı sayfaların sürtünerek zarar görmemesi için arasına 
konan kâğıtları süslerken ortaya çıkmış. Ben de kullandığım tarz ile 
onu kitap arasından çıkarıp duvara astım.” 

Nalan Güler, 24 yıllık ilkokul öğretmenliğini bitirmeye karar verdiği 
bir dönemde zihni, emeklilik döneminde neler yapabilirim 
düşünceleriyle doluyken, bir dergide Geleneksel Türk Süsleme 
sanatları ve bir grup kadın sanatçının röportajlarını okumuş. Kısa 
bir süre sonra artık emekli bir öğretmen ve Çemberlitaş Birlik 
Vakfı’nın tezhip kursunda öğrenci olarak bulmuş kendini.

Orada bir kursiyerin, babasının kitapları arasında bulduğu, çınar 
ağacı deseni oyulmuş çok ince, çok zarif bir kağıt göstermesiyle 
kaat’ı ile tanışmış sanatçı. Eve gelir gelmez yaptığı araştırmalar 
sonucu kaat’ı sanatının ince kağıt ve deri ile yapılan bir kitap 
sanatı olduğunu ve ne yazık ki unutulmuşluğunu öğrenmiş.

Herkes kaat’ı yapabilir mi?

Kaat’ı zor bir sanat değil. Herkes yapabilir. Herkesin içinde 
güzel ve estetik duygular vardır. Bunları ortaya çıkarmak için 
önce istemek, sonra da çalışmak yeterlidir. Günümüzde 
internetin yaygınlaşmasıyla istenilen örnek ve bilgilere ulaşmak 
artık çok kolay.

Bu işin parasal bir karşılığı yok. Para kazanmak istiyorsanız bu 
sanatla uğraşmayın. Bir hocama parasal karşılığını sorduğumda 
bana “Hocam hocalarından helallik istediğinde; biz sizi yetiştirdik, 
siz de başkalarını yetiştirin.” demişti. 

Amacım; bu sanatın da diğer sanatlar kadar değerli, güzel ve zevkli 
olduğunu anlatmak, öğrenmek isteyenlere öğretmek, modern 
hayatımızda da yer alabileceğini göstermek. Öğrenmek isteyenlere 
herşekilde yardımcı olmaya hazırım. (http://nalansanat.blog-
cu.com ; nalanguler@gmail.com )

Bu nedenle de tanıştığım herkese soruyorum. 
KAAT’I sanatını duydunuz mu?”

@tb Geçmişe yolculuk
Yıl 2008 / BEYSAD Dergi Sayı 66’dan

KAAT’I SANATI…

Nalan Hanım’la Ocak ayında bahardan kalma bir günde Kadıköy 
iskelesinde buluştuk. Bütün bir günü birlikte geçirdik; güler yüzü, 

tatlı dili ve bilgisiyle zamanın nasıl geçtiğini anlamak mümkün 
olmadı. Kaat’ıyı ve hayata dair bir sürü satır arası bilgiyi öğrenme 

fırsatı buldum kendisinden.

Devamı 48. Sayfada...
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Kaat’ı art has developed 
as a token of the 
significance Turks attach 
to science.  

This art is the oldest of 
the traditional arts. The 
practice began immedi-
ately after the invention of 
paper and writing by 
putting a blank paper 
between the pages of 
manuscripts with the aim 
of preventing deletions 
and wear on the pages 

due to friction. Decorating the writings was not intended at the 
beginning.   Later on, to decorate these pieces of art in a 
modest fashion, an attempt was made to decorate the pages in 
between by carving them.   These activities were then carried out 
in a manner that would develop into a new art form.

Among the examples of paper-carving, stylized natural outlooks 
composed of writings, decorations, flowers, flowers with vases, 
various animals and trees are the most common pieces.  All 
these examples demonstrate the artist’s rich arrangement and 
power of abstract. 

In this art form different layers of paper are cut and then worked 
on as the artist’s taste wishes.  These papers can be plain 
papers without patterns, just as they can be papers on which the 
art of paper marbling (“ebru”) is practiced.   Although it is not 
widely known nowadays, it is one of our traditional art forms that 
emerged in the 16th century during the Ottoman era.   It is a 
descriptive art and has also been practiced in the form of border 
decoration. It was also used as a manuscript embroidering art 
during the Ottoman period. It requires delicacy and finesse.  
The artist works on each detail separately in kaat’ı art.  
Therefore, creating even a small tree can take several 
days.  While creating an object through kaat’ı, the artist 
has to know the natural form of that object very well.  

The name of the art (kaat’ı) is derived from the 
word “kaat etmek” which means “to cut” 
literally.    The artists practicing this art are 
called "kaattan".  The works of art are 
created by cutting and carving the 
materials such as paper or leather.  In 
order to be able to carve the paper and 
leather in this art form, oblique knives, 
called “nevregen”, with very sharp tips are 
used.   The section carved and extracted to 
stick to another place is called the “male carving”, 
while the carved section is called the “female 
carving”.  In some examples, writings and patterns are 
cut as male and female pieces; however, by carefully and 
painstakingly working on the places from which these 
pieces are cut and extracted a separate work of art is 
created.

Have you ever heard 
about KAAT’I art?

Nalan Güler: “When I began 
gilding and kaat’ı art, I realized 
the patience and calmness in my 
soul, which I did not have 
previously.    Remembering that 
my teachers Serap Bostancı and 
Hasan Türkmen were also quite 
mature, modest and patient 
artists despite their young age, 
I decided that these forms of art 
contribute to the human soul in 
this way.  

I work in the style of male 
carvings.   I create a composition 
out of the patterns that I carve 
from marbled papers.  This art 
form emerged while decorating 
the papers put between the 
pages of the manuscripts in order 
to avoid deletions and wear due 
to friction.   As a result of the style I adopt, I have taken this 
art from outside the book pages and hung them on the wall.  
I also agree with the idea that traditional art forms establish 
a connection between our past and future.  The consumption 
society and conditions of our day make everything artificial 
and trivial.   People's increasing enthusiasm for creating and 
producing pieces of art in recent years has increased the 
number of courses and institutes where painting, sculpture and 
decorative skills are taught.   This tendency demonstrates 
people’s desire to leave something behind, though the 
conditions of our day consume everything.   I also think that 

people engaging themselves in traditional arts become more 
patient and have gained more refined taste.  

Can everybody practice kaat’ı art? 

Kaat’ı is not a difficult art form to practice.  
Everybody can do it.  Everybody has a taste for 

beauty and aesthetic.    In order to bring this 
skill to light, desire and effort are required.   

It is really easy to access the relevant 
examples and information nowadays 
through the internet. 

My aim is to tell people that this art form is 
also as valuable, nice and delicate as other 

arts, to teach them how it is practiced and prove 
that it can also have a place in our modern life.  

I am willing to help anybody who desires to learn this 
art. (http://nalansanat.blogcu.com ; nalanguler@g-

mail.com ) 

Therefore, I ask every person I meet to learn if 
they have ever heard about kaat’ı.”   
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2 yıllık detaylı ürün karşılaştırma grafikleri

Dört Ana Ürün (Buzdolabı, Çamaşır Makinası,
Bulaşık Makinesi, Fırın)

-%4

-%1

5.866 36.558
-%84

335.710 665.709
-%50

A
ra
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Aralık 2018 Aralık 2017
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%8
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25.122.660
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Ocak-Aralık 2018 Ocak-Aralık 2017

367.613 431.369
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İTHALAT

Altı Ana Ürün
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İTHALAT

Dört Ana Ürün (Buzdolabı, Çamaşır Makinası,
Bulaşık Makinesi, Fırın) Altı Ana Ürün
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