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“Tenhalığı seviyorum, 
sık görüşülmeyen ama bağı da koparılmayan dostlukları, 

sakin mekanları, az rastlanılmayı, kendimle kalmayı, 
kendimi saklamayı ve de sınırlarımı…”

Cahit Sıtkı Tarancı

2020 yılı 08 Mart tarihinde dönmüş olduğum yurtdışı seyahatim sonrası BEYSAD 
yönetimi kararı ile 10 Mart itibariyle evde karantina sürecine başlamış; sonrasında 
17 Mart’da önemli bir organizasyonumuz olan BEYSAD Strateji Belgesi-5. Kitap 
lansman toplantısını iptal etmiştik. Yani belirsizlikle birlikte pandemi etkilerini iyiden 
iyiye hayatımızda hissettirmeye başlamıştı. Daha yolun başında olduğumuzu bilmiyor-
duk… ŞİMDİ 1 yılll geçti üzerinden… 

Yurtdışında okuyan kızımın arkadaşları akın akın ülkelerine dönerken; Avrupa daha 
sağlıklı olabilir ilk aşamada deyip, apar-topar gelmesini, karmaşalara girmesini 
istememiştik. Durum düzeleceğine gittikçe karmaşık bir hal alırken her yer sınırlarını 
kapatmış, evlere tamamen kapanmıştık; moralimizi sağlam tutup etrafımızdaki 
sevdiklerimize en azından psikolojik olarak faydalı olmaya özeniyorduk. Evimizin 
önüne gelen sokak müzisyenlerine gönlümüzden kopandan daha fazlasını vermeyi 
öğrendik. Evde sıkılmadan yaşamanın yollarını el yordamıyla bulup, hayatımıza 
oturtmaya çalışıyorduk: iş, spor, kitap okuma, sevdiklerimizle görüntülü konuşma 
seansları, kahve arası, dizi sırası… Ciddi bir program ve yapmak istediğimiz challen-
ge (zorluk) listeleri ile hayata meydan okumaya çalışıyorduk.

Nisan ayına geldiğimizde Dış İşleri Bakanlığı özel uçaklarla yurtdışındaki vatandaşları-
mızı ülkemize getirmeye başladı; kızımın gelmesi için gerekli yazışmaları yaptık ama 
listelerde adı yoktu; 23 Nisan uçağı son uçak deniyordu ve evimiz bize dar gelmeye 
başlamıştı. Ne yapıp edip o uçağa bindirebildik kızımızı, tam bir belirsizlik… Ankara’ya 
inmesi beklenen uçak İstanbul’a indi… Yalova Öğrenci yurtlarında geçen 14 günlük 
karantina süreci… 18 yaşındaki kızımın, hayatı yeni baştan öğrenme ve mücadele 
günleri… En güzel yanı; herkesin iyi niyetle, yardımsever bir şekilde olayın en az 
hasarla atlatılabilmesi çabası… Kızımız Asya, güzel, insani, vefalı, vicdanlı hikayelerle 
döndü… Ciddi hayat dersleri çıkardı, çıkarmaya devam ediyor pandemi ile…

Eylül ayına kadar hayat yukarıdaki anlattığım yeni rutinlerimizle akışında devam etti. 
Vakalar arttı, vakalar azaldı, yeni normal başladı, tatiller açıldı, vakalar yeniden arttı… 
Tatile gidemeyenler gidenlere kızdı, ekonomi biraz döndü… Beyaz Eşya Sektörü 
baştaki duraklamaları çabucak aştı ve tam gaz, tüm yoğunluğu ile çalışmalarını 
sürdürdü.

Eylül ayında, kızımın tekrar okuluna gidebilmesi için tüm heyecanımızla hazırlıklarımızı 
yaptık ve yurtdışı çıkış PCR testi yaptırdık. Tüm dikkatimize rağmen pozitif çıkmıştı. 
Hiçbir semptom yoktu, tüm program kilitlenmişti, endişe, boşluk, ne yapacağını 
bilememe, oturum vize zamanı geçme durumu, buradan çıkmak için alınacak vize 
işlemleri vs zorlu bir 14 gün daha… Sağ salim okuluna gitti; bir süre kaldı ve okulu 
online olduğu için tekrar yanımıza döndü… Hepimiz iyiyiz, herşey yolunda… Pandemi 
sürecini en az hasarla atlattığını düşünen ailelerden biri olarak kısacık bir özet 
yapmak ve samimi bir resim çizmek istedim sizlere… Daha ne hikayeler var haber 
bültenlerinde malumunuz; ne yazık ki acıyan gözlerle tecrübe ediyoruz…

Pandemi etkileri sürüyor, bir süre daha da sürecek gibi… Dikkatli olmaya, sevdikleri-
miz için sabrımızı zorlamaya, elimizden geldiğince yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı 
olmaya, maddi, manevi, psikolojik, sosyolojik ihtiyacı olanlara el vermeye devam 
etmeliyiz. En önemlisi işimize sımsıkı sahip çıkmalı, çevremize moral olmalıyız…

BEYSAD bu süreçte hiç frene basmadı. En güzel duygularla ve samimiyetle çalışmala-
rımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Derneğimiz ve Dergimiz değerli BEYSAD Dostları 
sayesinde çok güzel çalışmalar yaptı, yapmaya devam ediyoruz… 

Süreçteki tüm destekleri ve anlayışları için yöneticilerimize, üyelerimize, paydaşlarımı-
za, yazarlarımıza, reklam verenlerimize, bize üye olmak isteyen ama henüz “Diğer” 
konu başlıklı üye altyapısı oluşmadığı için kendilerine olumlu dönemediğimiz tüm 
robot, yazılım, donanım, otomasyon ile ilgili paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi 
sunarız.

Sağlıklı, samimi günler hepimizin olsun…   

Değerli BEYSAD Okurları;

Ah ne günler!             Günler daha…              Yasanacak…                      
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Bu dergi yazımda sektörümüzün lokomotifi 
ana sanayilerini temsil eden (Türkiye Beyaz 
Eşya Sanayicileri Derneği) TÜRKBESD’in 
geçtiğimiz haftalarda kamuoyu ile paylaştığı 
“Beyaz Eşya Sektörü – Geleceği Bugün 
Şekillendirmek” raporunun içeriğinden 
bahsetmek istiyorum. Rapor sektörün global 
ve Türkiye boyutundaki gelecek öngörülerini 
ve tüm ekosistem için somut önerileri içeriyor. 
Bu nedenle sektördeki tüm paydaşların 
detaylı incelemesinin faydalı olacağını 
düşünüyorum.

Sektörün Çin’den sonra Dünya’nın en yüksek 
hacimli üretim üssü olması özelliği ile en 
güçlü yanı olarak tüm incelemelerde öne 
çıkan boyutunun ve dolayısı ile ölçek 
ekonomisinin, bugünden alınacak önlemler ile 
sürekliliğinin sağlanması ve sektörün 
başarısının sürmesi için kritik olarak 
gözükmektedir. Bu anlamda adetsel olarak 
%76 seviyesinde yoğun ihracat odaklı 
çalışma, küresel markalar, patent başvurula-
rında gözüktüğü üzere yenilikçi ürün ve hizmet 
yaratabilme kapasitesi ve yardımcı sanayiler 
başta olmak üzere güçlü ve olgun ekosistem 
bu başarıyı destekleyen ana unsurlar olarak 
vurgulanmaktadır.

Beyaz Eşya Sektörü’ne küresel olarak 
bakıldığında ise 2019 yılında 493 Milyon adet 
olan üretimin 2024 itibari ile 557 Milyon 
adete ulaşarak güçlü büyümenin sürmesi 
beklenmektedir. Ancak uzmanlar büyümeyi 
verimlilik üzerinde odaklanma, dijitalleşme, 
demografik ve davranış değişimleri, yeni iş 
modelleri ve sürdürülebilir gelişime odaklan-
ma olarak özetledikleri 5 ana eğilimin 
şekillendireceğini belirtmektedir. Beyaz eşya 
ürünlerinin 2025 yılında 5 katı büyümesi 
beklenen geleceğin bağlantılı cihaz ekosiste-
minde, önemli bir konumda yer alacakları 
öngörülmektedir.

Beyaz Eşya Sektörü bu eğilimlere cevap 
verebilmek için sadece ürünlerde değil üretim 
ve tedarik süreçlerinde de Sanayi 4.0 olarak 
da adlandırılan dijital dönüşümü sağlamak 
zorundadır. Sektörün bu dönüşümünde ana 
sanayiler ile birlikte yan sanayilerin de 
verimlilik artışı, kişiye özel talep çeşitlendir-
mesi, yetkin istihdam ve yatırımı da içeren 
bütünsel bir dönüşüme şimdiden hazırlık 
yapmasını önemli görüyoruz. Bu anlamda 
BEYSAD-Özyeğin Üniversitesi-TÜSİAD işbirliği 
ve AB IPA Rekabetçi Sektörler desteği ile 
faaliyete geçireceğimiz Sanayi 4.0 Mükemme-
liyet Merkezimizin önemli katkılar sunacağını 
düşünüyoruz. 

Tedarik zinciri tarafında daha geleneksel bir 
sorun alanı da hammadde ve aramallarının 
temininde gerek korumacı politikalar, gerek 
de arz sorunları nedenli oluşan problemleri 
içermektedir. Covid-19 pandemi döneminde 
talebin ani düşüşü ve sonrasındaki ani artışı 
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GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK

Ş. Burak ÖZAYDEMİR
BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

ile oluşan değişkenliğin yönetiminde tedarik 
zincirlerinin derinliği ve entegrasyonunun önemi 
tekrar ortaya çıkmıştır. Türkiye yan sanayi 
çeşitliliği ve boyutu açısından olumlu bir 
durumda olmasına rağmen bazı kritik hammad-
de ve stratejik komponentlerde dış bağımlılığı 
mevcuttur.

Sektörün geleceğini incelerken ihracatın 
%72’sinin yapıldığı Avrupa Birliğine (AB) özel 
odak gerekmektedir. Bu anlamda Avrupa 
Birliği’nin gündeminde olan Avrupa Yeşil 
Mutabakatı, Türkiye’nin AB Ülke konumu ve 
Gümrük Birliği modernizasyonu, Brexit Süreci ve 
Siber Güvenlik Standartları raporda kamunun ve 
sektörün üzerinde durması gereken başlıklar 
olarak vurgulanmıştır. Avrupa Yeşil Mutabakatı 
ile AB’nin ortaya koyacağı standartlara sektörün 
Ana Sanayi ve Yan Sanayi olarak hazır olması 
ve uyumlarını belgeleyebilmesi kritik olacaktır.

Covid-19 ile global ve ülke ekonomileri ciddi bir 
etkilenme yaşarken, tüketici ve alışveriş 
alışkanlıklarında da önemli bir değişim yaşandı. 
Evde yaşam süresinin artması ile sağlık ve 
hijyen beklentilerinin yükselmesi ve satış 
kanallarında farklılıklar oluşmuştur. Bu durum 
ürün ve tedarik zincirinde ürün çeşitliliği ve hızlı 
tepki gerektirecektir. Ana ve yan sanayi tüm 
tedarik zinciri olarak bu şartlara hazırlık adına 
sistem ve yatırımlarımızı eşgüdümle yönlendir-
memiz gerekebilecektir.

TÜRKBESD Raporu tüm bu gelişmelere 
istinaden sektörü desteklemek açısından kritik 
politikaları da net bir şekilde özetlemektedir. 
Değişimlere uyum için sektörde 250 M USD 
seviyesinde bir yatırım gerekliliği görülmektedir 
ve kamunun teşvikler ile bu yatırım sürecini 
desteklemesi yerinde olacaktır. Türkiye’deki 
Beyaz Eşya gibi AB normlarında çalışan 
sektörlerin Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi 
uygulamalardan muaf olması için AB nezdinde 
girişim yapılması kritiktir. Bağlantılı cihaz 
ekosistemine Türkiye’deki üreticilerin de 
katılımının hızlandırılması için siber güvenlik 
tarafında AB ile uyumun gerek mevzuat gerek 
yatırım anlamında sağlanması öncelikli 
gözükmektedir. Brexit sonrası süreçte 
Türkiye’nin Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret 
Anlaşması güncel tutulmalıdır.

BEYSAD olarak ortak akıl ile geleceği yönlendir-
mek amacıyla katılımcı bir süreçle hazırladığımız 
ve 2 yıllık aralıklarla 5.’sini yayınladığımız 
Strateji Belgesi sürecimizle sektör ve paydaşla-
rımıza katkı sunmak için çalışıyoruz. 

TÜRKBESD’in kapsamlı raporu ile ana sanayi, 
yan sanayi, kamu ve tüm paydaşlar için global, 
AB ve ulusal boyutta sektördeki öngörüleri ve 
somut önerileri paylaşmasını, bütünsel bir 
koordinasyon sağlaması açısından çok önemli 
görüyoruz. Bu anlamda çalışmada katkı 
sağlayan TÜRKBESD nezdinde tüm kurum ve 
yetkililere takdir ve teşekkürlerimizi sunarız.



In this issue’s article, I would like to write about the 
“White Goods Sector – Shaping the Future Today” report 
published by TÜRKBESD (Turkish White Goods Industrial-
ists’ Association) that represents the main industries 
that are the locomotives of the sector. The report 
involves future forecasts regarding the sector in Turkey 
and the world and concrete recommendations for the 
entire ecosystem. Therefore, I think it will be beneficial 
that all the shareholders in the sector review it in detail.

As the Turkish sector is the production base with the 
highest volume after China, the size and therefore the 
scale economy that stand out as the strongest aspect in 
all reviews seem to be critical to sustain the volume by 
taking actions today and to continue the sector’s 
success. In this regard, a strong and mature ecosystem 
including export-oriented work by 76% in items, global 
brands, the capacity of creating innovative products and 
services as seen on patent applications, and suppliers 
are highlighted to be the main 
elements that support this 
success.

Considering the course of the 
White Goods Sector globally, 
the production volume that is 
493 Million items in 2019 is 
expected to grow drastically to 
557 Million items by 2024. 
However, experts state that 
growth will be shaped by 5 main 
elements that are focusing on 
efficiency, digitalization, 
demographic and behavioral 
changes, new business models 
and focusing on sustainable 
development. White goods are 
predicted to have an important 
status in the connected devices 
ecosystem of the future, which 
is expected to grow 5 times by 
2025.

The White Goods Industry must perform the digital 
transformation named Industry 4.0 in production and 
supply processes besides products in order to respond 
to such trends. We believe it is important that the sector 
gets prepared today for a total transformation including 
increased efficiency, specialized demand diversification, 
proficient employment and investment in the suppliers 
as well as the main industries. Therefore, we think that 
the Industry 4.0 Competence Center to be started with 
the cooperation of BEYSAD-Ozyegin University-TÜSİAD 
and with the support of EU IPA Competitive Sectors will 
bring significant contributions. 

A more traditional problem area as far as the supply 
chain goes is protective policies on raw material and 
intermediate goods procurement and supply related 
issues. The importance of the depth and integration of 
the supply chains has become prominent for managing 
the mobility caused by the steep fall of demand during 
the Covid-19 pandemic and the spike experienced in the 
aftermath. Although Turkey has an advantage thanks to 

the diversity and size of the suppliers, country is still 
dependent on foreign countries for certain critical raw 
materials and strategic components.

As we think about the future of the sector, we should 
especially focus on the European Union (EU) which 
received 72% of our exports. In this regard, the European 
Green Deal that is in the agenda of the EU now, Turkey’s 
status for the EU, the Customs Union modernization, 
Brexit Process and Cyber Security Standards are 
highlighted in the report as headers to be focused on by 
the public and private sectors. It will be critical for the 
Main Industry and the Suppliers to be ready for and 
document compliance to the standards to be put forth by 
the EU with the Europe Green Deal.

As the global and national economies are dramatically 
affected by Covid-19, consumer and shopping habits 
have also changed. The longer people stayed home, the 

higher their expectations got for 
health and hygiene and 
therefore, sales channels 
became different. This situation 
will requre product diveristy and 
rapid response in the product 
and supply chain. As the entire 
main industry and suppliers’ 
supply chain, we need to lead 
our systems and investments 
in coordination to be prepared 
for such conditions.

The TÜRKBESD Report summa-
rizes critical policies in a clear 
manner to support the sector 
as these changes occur. In 
order to adapt to the changes, 
the sector needs an investment 
of 250 M USD and the public 
sector should support this 
investment process with 
incentives. In order for sectors 

in Turkey that work in compliance with the EU norms 
such as the White Goods Sector to be exempt from 
Border Carbon Adjustment, etc., it is critical for the EU to 
take a step. In order for producers in Turkey rapidly enter 
the connected devices ecosystem, ensuring compliance 
with the EU in terms of cyber security in both legislation 
and investments seems to be of top priority. During 
post-Brexit, the Free Trade Agreement between Turkey 
and the United Kingdom should be kept updated.

BEYSAD strives to contribute to our sector and share-
holders with our Strategy Document which was published 
in 5 times in 2 years periods prepared in a participative 
manner to guide the future with a common mind. We 
think it is extremely important that TÜRKBESD in its 
comprehensive report shares sector-related forecasts 
and concrete recommendations in the global, EU, and 
national levels for the main industry, suppliers, public 
and all the shareholders, so that an integral coordination 
can be ensured. In this regard, we would like to offer our 
gratitude and appreciation for all the institutions and 
executives in TÜRKBESD that contributed in the report.

SHAPING THE FUTURE
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TEDARİK ZİNCİRLERİNDE
BAĞIMSIZLIK
BEYSAD’daki Başkan Yardımcılığı görevimin yanı sıra, 3 farklı sektörde 
faaliyet gösteren bir şirket grubumuzu yönetmekteyim. Beyaz Eşya / Küçük Ev 
Aletleri, Otomotiv ve Medikal...
 
İşlerimiz kapsam ve odak olarak birbirlerinden çok farklılar. Ancak performans 
ölçümlerinde bir ortak hedef var ki bizim için çok önemli; operasyonlarımızın 
cari açık dengesi. Çeyrek bazında bu ölçümlemeyi yapıyoruz. Ne kadar ithalat 
yapmışız ve karşılığında ne kadar ihraç etmişiz. Bu denklemde pozitif sonucu 
görebiliyorsak, bir nebze içimiz rahatlıyor. 

Aslında bu performans göstergesi ülkeler ölçeğinde daha da önem kazanıyor. 
En yalın açıklamasıyla cari açık, ülkeden çıkan paranın ülkeye giren paradan 
fazla olması anlamına gelmektedir. Aslında basit matematik hesabı. Cari açık 
dengesini pozitif yönde koruyabilen ekonomilerin daha avantajlı olduğunu 
görüyoruz. Bir ekonominin özellikle üretim ve tarım alanında kendi kendine 
yetebilmesi, cari açık dengesini koruyabilmesi sonucunda da dışa bağımlılığı-
nı azaltması o ekonomiyi güçlü kılıyor.

Pandemi süreciyle beraber üretimimiz için esas olan girdilerinin tedarik 
altyapısının önemini derinden hissediyoruz. Bugün üyelerimizin birçoğu 
proseslerinden bağımsız ya hammadde tedarikinde zorluk yaşıyorlar, ya da 
çok yüksek maliyetlerle tedarik yapmak zorunda kalıyorlar. Navlun maliyetle-
rindeki artış da cabası. Bu süreç bizi ve sektörümüzü de derinden etkiliyor 
çünkü ekonomimiz de ana ve diğer birçok hammaddede dışa bağımlı bir 
ekonomi.

Odağında üretim odaklı büyüme olan her ekonominin öncelikle düşünmesi 
gereken konunun tedarik altyapısındaki kendi kendine yeterliliğin sağlanması-
dır. Bu konu bugüne kadar yayınladığımız tüm BEYSAD Strateji Belgeleri’nde 
yer almıştır. 

Sektörümüz ülke ekonomimiz açısından cari açık dengesine pozitif yönde 
katkı yapan sektörlerdendir. Gelmiş olduğu bu noktayı koruyabilmek ve hatta 
ileriye taşıyabilmek için yerlileştirme ve girdilerde dışa bağımlılığın azaltılması-
nın çok önemli olduğunu düşünüyorum.

F. Murat ÖNEY
BEYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

muratoney@technocast.com.tr
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2020 yılını geride bırakıp 
2021 yılına umutla 
bakıyoruz. Bir kez daha 
hepimiz için sağlıklı ve 
verimli bir yıl olmasını 
diliyoruz. 

BEYSAD (Beyaz Eşya Yan 
Sanayiciler Derneği) olarak 
2021 yılında da pandemi 
sürecinin başından bu yana 
yapmakta olduğumuz 
online toplantı programları-
mıza devam ediyoruz. 
Üyelerimiz için özenle konu 
başlıkları ve yetkin 
konuklar temin etmek için 
görüşmelerimizi sürdürüyo-
ruz. Bu konuda her zaman 
görüş ve önerilerinize açık 
olduğumuzu hatırlatmak 
isteriz.
 
2021 ilk etkinliğinde üyelerimizi TEİD Etik ve İtibar Derneği 
ile tanıştırma fırsatı sağladık.
 
2010 yılında kurulan TEİD’in amacı kısaca; özel sektörde iş 
etiği prensiplerinin şirket kültürünün temel taşı haline 
gelmesidir. Bu vizyon çerçevesinde, bugün 155’i aşkın 
Kurumsal Üyesi ile Dernek oldukça aktif çalışmakta, çeşitli 
konularda içerik sağlamakta, profesyoneller arasında bilgi ve 
iyi uygulamaların paylaşımına ortam oluşturacak etkinlikler 
düzenlemekte. Etik ve Uyum Yöneticileri Sertifika Programları 
ve Kurum ihtiyaçları doğrultusunda özel eğitimler gerçekleştir-
mekte, kurumların veya derneklerin sektörlerine uygun etik 
standartlarını tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde belirleme-
lerine destek olmakta ve yön göstermektedir.
 
TEİD’in üyelerimize işbirlikleri sunabileceği katkı, üyelerimizin 
uluslararası müşteriler ve yatırımcıların etik ve uyum konula-
rındaki beklentilerini anlamak ve bu beklentiler yönünde 
gerekli program, politika ve prosedürlerin hazırlanmasında 
kılavuzluk olacaktır. Diğer yandan, uluslararası tedarik 
zincirlerinin parçası olan BEYSAD üyeleri değişik mevzuatlara 
tabii olduğundan ülkeler özelinde de gelecekte eğitim 
ve/veya farklı birliktelikler organize edilebilir. Örneğin 
Amerika, Fransa, İngiltere, Brezilya gibi ülkelerin ulusal 
yolsuzlukla mücadele mevzuatlarının sınır ötesi etkileri olup, 
bu mevzuatlara tabii olan şirketlerin tüm iş ortaklarının da bu 
kurallara uyması beklenmektedir.
 
Buradan yola çıkılarak 04 Şubat Perşembe günü 
14.00-15.30 saatleri arasında aşağıdaki konu başlıklarında 
çok keyifli, akıcı ve bir o kadar verimli ve faydalı bir online 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kurumsal Yönetim, İş Etiği Kavramları; Tayfun Zaman TEİD 
Yönetim Kurulu Üyesi, Integrity Partners Kurucu Ortağı ve;
Etik ve Uyum Programı ve Politikaları – Uyum Programların-
da Üçüncü Tarafların Risklerinin Etkin Yönetimi – Fikret 
Sebilcioğlu, TEİD Yönetim Kurulu Üyesi, Cerebra Yönetici 
Ortağı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Yaklaşık 30 kişilik katılımla gerçekleşen etkinliğe ilgi 
gösteren üyelerimize teşekkür ederiz ve başka 
etkinliklerimizde görüşebilmeyi dileriz.

We said goodbye to 2020 
and we are looking forward 
to what 2021 will bring 
with hope. Once again we 
would like to wish everyo-
ne a healthy and efficient 
year. 

BEYSAD (White Goods 
Suppliers’ Association) 
keeps on holding online 
meetings in 2021 as it has 
been doing since the 
beginning of the pandemic. 
We continue to have talks 
to provide elaborate 
subjects and competent 
guests. We would like to 
remind you that we are 
always open to suggestions 
and ideas on this matter.
 

At the first event of 2021, we provided our members to meet 
TEID Ethics and Reputation Society. 

Established in 2010, the goal of TEID is shortly to ensure 
business ethics principles become foundation stone of the 
company culture in the private sector. Within the framework 
of this vision, the Society today has over 155 corporate 
members and works very actively providing content in various 
subjects and holding events to create a medium for sharing 
information and good practices between professionals. The 
Society organizes custom trainings based on the Ethics and 
Compliance Executives Certificate Programs and business 
needs and supports and guides corporations or associations 
to set their ethical standards that best fit their sectors in a 
way to involve all their shareholders.
 
How collaborating with TEID can help our members is that it 
will understand the expectations as to ethics and complian-
ce of the international customers and investors and guide 
them to set programs, policies, and procedures to comply 
with such expectations. On the other hand, since BEYSAD 
members are subject to various legislations being a part of 
the international supply chains, the Society can organize 
trainings and/or different associations specific to countries 
in the future. For instance, the national anti-corruption 
legislations of the United States of America, France, Britain, 
Brazil, etc. have cross-border repercussions and all the 
business partners of the companies that are subject to 
these legislations are also expected to obey these rules.
 
Based on this, an online informative meeting was held on 04 
February Thursday at 02.00-03.30 PM, which was quite 
dynamic, fluent and productive on the subjects below.

Corporate Management, Business Ethics Concepts; Tayfun 
Zaman TEID Board Member, Integrity Partners Founding 
Partner and;
Ethics and Complaince Program and Policies – Efficient 
Management of Third Party Risks in Comliance Programs – 
Fikret Sebilcioğlu, TEID Board Member, Cerebra Founding 
Partner

We would like to thank all our members who showed interest 
in this event, which was attended by about 30 individuals, 
and wish to host you in future events.

BEYSAD Online Toplantıları sürüyor

TÜRKİYE ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ (TEİD) İŞBİRLİĞİ İLE İŞ ETİĞİ VE 3. TARAFLARIN 
RİSKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

BEYSAD Online Meetings continue

INFORMATIVE MEETING ON BUSINESS 
ETHICS AND RISKS OF THIRD PARTIES HELD IN 

COLLABORATION WITH TEID ETHICS AND REPUTATION SOCIETY
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2020 yılını geride bırakıp 
2021 yılına umutla bakıyo-
ruz. Bir kez daha hepimiz için 
sağlıklı ve verimli bir yıl 
olmasını diliyoruz. 

BEYSAD (Beyaz Eşya Yan 
Sanayiciler Derneği) olarak 
2021 yılında da pandemi 
sürecinin başından bu yana 
yapmakta olduğumuz online 
toplantı programlarımıza 
devam ediyoruz. Üyelerimiz 
için özenle konu başlıkları ve 
yetkin konuklar temin etmek 
için görüşmelerimizi sürdürü-
yoruz. Bu konuda her zaman 
görüş ve önerilerinize açık 
olduğumuzu hatırlatmak 
isteriz.
 
Pandeminin başından bu yana sağlığımızın yanında hem 
kendi psikolojimizi, hem sevdiklerimizin ama bir yandan da 
çalışma arkadaşlarımızın psikolojisini sağlam tutmaya 
çalıştık. Bu konu profesyonellik gerektiren de bir konu 
muhakkak…
 
Buradan yola çıkılarak 10 Şubat Çarşamba günü 
14.00-15.30 saatleri arasında SENTO Kurumsal Psikolojik 
Danışmanlık ile online bir eğitim organize edildi. 

SENTO Danışmanlık, yerel ve çok uluslu şirketlerin dünyanın 
her yerinden çalışanlarına, kurumsal psikolojik danışmanlık 
hizmeti vermektedir.

SENTO Çalışan Destek Programı, telefon ve online görüntülü 
görüşmeler ile çalışanların zor zamanlarını ve günlük endişe-
lerini yönetmek için, uzman psikolog kadrosu tarafından 
"anında" yardım, destek ve bilgi almalarını sağlayan, kısa 
süreli danışmanlık ve rehberlik hizmetidir. 

Etkinlikte "Kurumsal Mutluluk" ana başlığı altında aşağıda 
yer alan önemli konu başlıklarını Sento Danışmanlık-Kurucu 
Psikolog Sayın Sadiye Akbulut’dan dinleme fırsatı sağlandı.
 
• Çalışanlar kendi mutluluklarını nasıl sağlar?
• İşyerinde problem çözme becerilerine bakış.
• İş memnuniyeti nedir, nasıl geliştirilir?
• Kurumsal mutluluk için ipuçları. 
 
Yaklaşık 30 kişilik katılımla gerçekleşen etkinliğe ilgi 
gösteren üyelerimize teşekkür ederiz ve başka etkinliklerimiz-
de görüşebilmeyi dileriz.

We said goodbye to 
2020 and we are 
looking forward to what 
2021 will bring with 
hope. Once again we 
would like to wish 
everyone a healthy and 
efficient year. 

BEYSAD (White Goods 
Suppliers’ Association) 
keeps on holding online 
meetings in 2021 as it 
has been doing since 
the beginning of the 
pandemic. We continue 
to have talks to provide 
elaborate subjects and 
competent guests. We 

would like to remind you that we are always open to sugges-
tions and ideas on this matter.

Since the onset of the pandemic, we have been trying to 
keep the mood of ourselves, our loved ones, and coworkers 
up as well as trying to stay physically healthy. This issue of 
course needs to be handled by a professional. 
  
That is why we organized an online wokshop with SENTO 
Corporate Psycological Counseling on 10 February Wednes-
day at 02.00-03.30 PM. 

SENTO Counseling provides employees of domestic and 
multinational corporations with corporate psychological 
counseling service.

SENTO Employee Support Program is a short-term counseling 
and guidance service that enables employees to have 
“immediate” help, support and information to help them 
manage their tough times and daily concerns by a team of 
psychologists via phone and online meetings. 

At the event, Sento Counseling-Founding Psychologist Sadiye 
Akbulut presented us information on the following subjects 
under the main title - "Corporate Happiness:" 
 
• How can employees cater for their own happiness?
• An approach to problem solving skills at work.
• What is job satisfaction and how is it enhanced?
• Tips for corporate happiness. 
 
We would like to thank all our members who showed interest 
in this event, which was attended by about 30 individuals, 
and wish to host you in future events.

BEYSAD Online Toplantıları sürüyor

SENTO KURUMSAL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK İŞBİRLİĞİ 
İLE KURUMSAL MUTLULUK EĞİTİMİ YAPILDI

BEYSAD Online Meetings continue

CORPORATE HAPPINESS MEETING HELD IN COLLABORATION WITH 
SENTO CORPORATE PSYCHOLOGICAL COUNSELING



“TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer: 

Türkiye’yi yüksek teknolojili dijital 

beyaz eşya üretiminin merkezi 

yapmayı hedefliyoruz”…

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri 

Derneği (TÜRKBESD), sektörün 

güçlü yönleri ve ihtiyaçlarına yönelik yol haritasını içeren 

kapsamlı bir sektör raporu hazırladı. TÜRKBESD, “Geleceği 

bugün şekillendirmek” adlı sektör raporunu, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı online bir 

buluşma ile açıkladı. Sektör raporunun tanıtım toplantısının 

açılışında konuşan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Türkiye 

Beyaz Eşya Sektörü yılda 4,5 milyar dolar civarında ihracat 

yapan ve yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren 

lokomotif bir sektör. TÜRKBESD olarak kurulduğumuz 1986 

yılından bu yana dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleşti-

riyoruz. 2000’li yıllardan itibaren ivme kazanan ihracatımız 

son 20 yılda 10 kat arttı. İhracatımızın toplam satışlarımız 

içerisindeki payı %75’in üzerinde, dünyada 170 ülkeye 

ihracatımız bulunuyor. Amacımız dünyanın ikinci büyük üretim 

merkezi konumundaki Türkiye beyaz eşya sektörünü, hızlıca 

büyütmektir. Büyüme alanımız dijital beyaz eşya üretimi ve 

ihracatı olacaktır. Ülkemizi beyaz eşya üretiminde dünyada 

bir teknoloji üssü haline getirebiliriz. Birbirleriyle konuşan 

akıllı cihazlar, önümüzdeki dönemde 

giderek yaygın hale gelecek. Cari fazla 

veren sektörümüz dijital beyaz eşya 

üretimiyle bunu daha da artıracak ve 

beyaz eşya tamamıyla yüksek teknoloji 

içeren ürün haline gelecek. Büyüyen 

dünya beyaz eşya pazarından daha 

fazla pay alabilmek ülkemizin uluslararası rekabet gücüne ve 

ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

 

Türkiye Beyaz Eşya sektörünün önde gelen firmalarını temsil 

eden TÜRKBESD, “Geleceği bugün şekillendirmek” başlıklı 

bir sektör raporu yayımladı. Sektörün yapısı, güçlü yönleri ve 

ihtiyaçları ile birlikte bir yol haritası niteliğindeki rapor, online 

bir etkinlikle açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank’ın katılımıyla gerçekleşen dijital toplantının açılışını 

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer yaptı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu 

Başkanı Can Dinçer, konuşmasında 35 yıllık geçmişe sahip 

TÜRKBESD’in Arçelik, BSH, Dyson, Electrolux, Haier Europe, 

Silverline ve Vestel olmak üzere üye firmaları ile sektörün 

%90’ını temsil ettiğini ve yeni üyelerin katılımıyla etki alanını 

genişlettiğini ifade etti.

Türkiye beyaz eşya sektörünün 60.000 

kişiye doğrudan 600.000 kişiye dolaylı 

istihdam sağlayan; 500 adet KOBİ 

büyüklüğünde yardımcı sanayi, 15.000 

adet perakende satış noktası ve 3500 

adet satış sonrası hizmet ağı ile çok 

büyük bir ekosistem olduğunu belirten 

Can Dinçer, sektörün Ar-Ge gücünün 

altını çizdi. Ar-Ge kapasitesiyle Avrupa 

ekonomileri için ürün ve teknolojiler 

geliştirildiğini vurgulayan TÜRKBESD 

Başkanı Dinçer, “Dünyanın alternatif 

tedarik ve üretim merkezi arayışına 

girdiği bu dönemde, değişen koşullara 

hızla uyum sağlayan üretim kabiliyetimiz, 

Ar-Ge’miz, güçlü yan sanayimiz, nitelikli 

TÜRKBESD, TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ 
RAPORU’NU YAYINLADI
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iş gücümüz ve özellikle Avrupa’ya coğrafi 

yakınlığımız ile ülkemiz ve sektörümüz 

adına büyük başarı potansiyeli görüyoruz” 

dedi.

Dünyada beyaz eşya sektörüne yön veren 

başlıca trendleri sürdürülebilirlik, enerji 

verimliliği, dijitalleşme ve çok kanallı 

alışveriş olarak sıralayan Dinçer, 

TÜRKBESD üyelerinin bu alanlardaki 

çalışmalarından bahsetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank ise sektör raporu tanıtım toplantı-

sında yaptığı konuşmada; üretimi emek 

yoğun sektörlerden, orta-yüksek ve 

yüksek teknoloji alanlara kaydırma ve  çeşitlendirme politika-

larının pandemi dönemindeki sıkıntıları aşmaya yardımcı 

olduğunu belirterek şunları söyledi: “Turizm ve hizmet 

sektörlerinde yaşanan daralmayı gıda ve imalat sanayimizin 

yüksek performansı dengeledi. Böylece ekonomimizi bu 

koşullarda dahi büyütmeyi başardık. Burada elbette öne çıkan 

sektörlerden biri hem içerde hem dışarda artan talebi 

karşılamada büyük bir gayret gösteren dayanıklı tüketim 

malları imalat sanayi oldu. Dayanıklı tüketim malları dediği-

mizde de en büyük pay siz beyaz eşya imalatçılarımızda. Ben 

bu süreçte gösterdikleri üstün gayret için sektördeki tüm 

üreticilerimizi ve emekçilerimizi tebrik ediyorum. Pandemi 

döneminde ortaya konulan bu başarının, sektörün uluslarara-

sı pazarlardaki konumunu pandemi sonrasında çok daha da 

kuvvetlendireceğine inanıyorum” dedi.

Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü: “Beyaz eşya 

sektörü bizim için çok kıymetli. Markalaşma, tasarım, ölçek 

ekonomisi ve AB standartlarına uyum bakımından örnek ve 

öncü bir sektör. Sağladığı nitelikli istihdam ve ihracat geliri ile 

imalat sanayimizin gelişiminde çok özel bir yere sahip. Bugün 

Avrupa’nın birinci dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üssü 

konumuna erişmiş durumdayız. Avrupa’da otomasyon 

seviyesi en yüksek üretim tesislerine sahibiz. Dünyanın en az 

enerji tüketen ürünlerini üretiyoruz. 4. Sanayi Devrimi 

uygulamalarında dünyadaki iyi uygulama örneklerini bir araya 

getiren "Global Lighthouse Network" girişiminde yer alan 

şirketlerimiz var. Yine sürdürülebilirlik konusundaki en 

prestijli endekslerden Dow Jones Sürdürülebilirlik 

Endeksi’nde Türk firmalarımız da yer alıyor. Sektör bu 

özellikleriyle adeta Türk sanayinin uluslararası pazarlardaki 

vitrini konumunda. Tabi sektörün bu seviyeye ulaşmasında 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine hükümetimizin desteğiyle yaptığı 

yatırımların çok büyük rolü var.  Bu yatırımların yansımasını 

patent ve tasarım sayılarında gözlemleyebiliyoruz. Pandemiye 

rağmen, yapılan uluslararası patent başvuru sayısının bir 

önceki seneye göre yüzde 35, tasarım başvuru sayısının ise 

yüzde 65 artması takdire şayan bir başarı ve bizleri gerçekten 

gururlandırıyor.”

“Geleceği Bugünden Şekillendirmek” adlı yaklaşık 150 

sayfalık raporun hazırlık sürecinde uzmanların, akademisyen-

lerin hazırlamış olduğu çok sayıda rapor incelendi. Kamunun 

hazırladığı stratejik belgeler, yasa ve yönetmelikler referans 

alındı. Sektör yetkilileri ile derinlemesine görüşmeler ve geniş 

kapsamlı tüketici araştırması yapıldı. Rapor tüm bu inceleme-

ler ve analizler sonucunda Koç Sistem ve KoçDigital tarafın-

dan Gökçe Tabak danışmanlığında TÜRKBESD için hazırlandı.

Online tanıtım toplantısında Türkiye Beyaz Eşya Sektörün 

raporunun ana hatları Gökçe Tabak tarafından yapılan 

sunumla aktarıldı.

Raporda, Türkiye beyaz eşya sektörünün üretimde ve 

ihracatta yüksek katma değer yaratan, dış ticaret dengesine 

olumlu katkı sağlayan, uluslararası rekabet gücü ve markala-

rıyla Türk ekonomisinin küresel ölçekte öne gelen sektörlerin-

den biri olduğu vurgulanıyor. TÜRKBESD’e üye firmaların 

üretiminin büyük bir bölümünü ihraç ettiği, 2020 yılı iç 

satışlarının ise 7,8 milyon adete ulaştığı belirtilen raporda 

sektörün güçlü yanları; yoğun ihracat odaklı üretim, küresel 

bilinirliği olan markalar, küresel pazar hakimiyeti, yüksek 

Ar-Ge kapasitesi, yüksek teknolojili ürünler, nitelikli insan 

kaynağı yapısı, yüksek istihdam yaratma kapasitesi ve 

yardımcı sanayileri ile güçlü ve olgun bir ekosistem olarak 

sıralanıyor. Raporda; Avrupa Birliği ile ilişkiler, ticaret 

savaşları ve COVID-19’un beyaz eşya sektörünü etkilediğine 

işaret ediliyor.

Sektörün ihracatının %72’sini Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı 

ifade edilen raporda, Avrupa Yeşil mutabakatı, Sınırda Karbon 

düzenlemesi, Avrupa Ekotasarım ve Enerji etiketi uygulaması, 

Gümrük Birliği modernizasyonu, Brexit sonrası süreç ve Siber 

güvenlik standartlarına uyum öncelikli konular olarak belirle-

nerek bu başlıklarda öneriler paylaşılıyor.
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Değerli BEYSAD Okurları; Kendilerini tanımaktan büyük gurur 
duyduğum Genç BEYSADLI, profesyonel ikinci ve üçüncü nesil 
başarılı iş insanlarını sizlerle de tanıştırıyor olmaktan büyük 
keyif alıyorum. Bizlere ve şirketlerine kattıkları değerler ile 
geleceğe ilişkin umut doluyum. Kendilerini tanımış olmakla, 
Dünyaya farklı bakış açılarını görebiliyor olmakla kendimi şanslı 
hissediyorum. Bu sayımızda Yorglass Yönetim Kurulu Üyesi 
Sayın Merve Yorgancılar’ı sizlerle tanıştırmak istedim. 
İnanıyorum ki samimi cevapları benim kadar sizleri de etkileye-
cek… Kıymetli zamanlarını ayırdıkları için kendilerine teşekkür 
ediyorum. 

Sizi tanıyabilir miyiz? 
Merve Yorgancılar ben, sanayici bir ailenin en küçük ve tek kız 
çocuğu olarak 1995 yılında İstanbul’da doğdum. Sabancı 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum ve doğduğum 
günden beri işine tutku ile bağlı bir babanın kızıyım. Yani işin 
mutfağında büyüdüm. Aslında ilgili alanım daha kreatif işler. 
Yaratıcı işler yapmayı, farklı fikirler üretmeyi ve hayata 
geçirmeyi çok seviyorum. Bu fikirleri nasıl uygulamalıyım, nasıl 
hayata geçirmeliyim öğrenebilmek için de farklı ajanslarda 
çalışarak fikir üretimi anlamında çeşitli deneyimler kazandım. 
2019 yılında da bu deneyimlerim ile Yorglass’taki iş hayatıma 
başladım. 

Firmanıza ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verir misiniz? 
Temellerimizi Yorsan olarak 1974 yılında attık. Yorglass ile 
1989 yılında Türkiye’de ilk dekoratif cam üretimini gerçekleşti-
rirken, aynı yıl Orim Beyaz Eşya camı fabrikamızı hayata 
geçirdik. 2003 yılında Orim fabrikasını satarak, Beyaz Eşya 
Sektörü ’ne biraz ara verdik. Fakat 2012 yılında Beyaz Eşya 
Sektörü’nde hala tedarikçileri olmaktan gurur duyduğumuz ve 
birlikte çok güzel işlere imza attığımız iş ortağımızın “Mutfakla-
ra Geri Dönün” çağrısı ile sektöre yeniden girdik. Şimdi 
bakıyorum da sektöre girişimiz bizim için gerçekten çok doğru 
bir karar. Bolu, Eskişehir ve 2020 sonunda faaliyete geçen 
Çerkezköy Beyaz Eşya Camı fabrikalarımızla sektörde hızla 
ilerlemeye devam ediyoruz. Bu büyüme de hem bana hem de 

Yorglass ailesine büyük bir heyecan veriyor. 
Bugün geldiğimiz noktada üretimimizi Türkiye’de 5 farklı 
şehirde kurulu 6 tesisimizde gerçekleştiriyoruz. 1300 kişiye 
istihdam sağlıyoruz. Endüstriyel cam işleme ve düz cam 
ticareti alanlarındaki birikim ve tecrübemizle birçok sektör için 
çözüm ortaklığı yapıyoruz. Üretim ve ticari faaliyetlerimizi 
Yorglass Ticaret, Yorglass Satina, Yorglass Ticari Soğutucu ve 
Yorglass Beyaz Eşya iş üniteleri altında gerçekleştiriyoruz. 

Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz? 
Yorglass Ticaret çatısı altında aralarında düz cam, renkli 
reflekte, kaplamalı, ayna, lamine, buzlu camın da yer aldığı 
geniş ürün yelpazemiz, uzun yıllara dayanan birikimi ve 
tecrübemizle ulusal ve dünya çapındaki müşterilerimize hizmet 
veriyoruz. Yorglass Satina olarak ise dekoratif cam üretimiyle 
yaşam alanlarında camı bir ifade biçimi olarak kullanıyoruz. 
Ayrıca Yorglass Satina işletmemiz de temel doğal kaynaklarımı-
zın korunması ve çevrenin zarar görmemesi için oluşturulmuş 
alt yapısı ile sektörün ilk “Karbon Ayak İzi” sertifikasını almaya 
hak kazandı. Çevresel anlamda da sektöre öncülük etmek ve 
bu bilinçle bir şirket kültürü oluşturmak önceliklerimiz arasında 
yer alıyor. Ticari Soğutucu çatısı altında yüksek performanslı, 
teknolojik cam ve sistemler geliştiriyoruz. Dondurma dolapları, 
kasap reyonları, içecek dolapları, derin dondurucular, özel 
üretim pastane reyonlarından sütlük market dolaplarına kadar 
birçok farklı kategoride bulunan dolaplara özel cam ve kapı 
çözümleri sunuyoruz. Beyaz eşya kategorisinde Bolu fabrika-
mızda Beyaz Eşya Sektörü’nün dev üreticileri için fırın ön 
kapak camı, fırın iç kapak camı, fırın üst kapak camı, fırın 
kontrol paneli camı, ocak camı (bek tablası) ve buzdolabı raf 
camları üretiyoruz.

Firmanız ile yollarınız ne zaman kesişti?
Yorglass’la yollarımız doğduğum an kesişti. Resmi olarak ise, 
2019 yılında Kurumsal İletişim departmanı ile başladı. Şöyle 
bir düşündüm de bu yaşlarda bu büyüklükte bir şirketle 
yollarımın bambaşka bir şekilde kesişmesi eminim çok 
heyecan verici olurdu. Fakat şu an duyduğum heyecan çok 
daha farklı, birçok başarıya imza atmış bir babanın çocuğu 
olmak hissettiğim sorumluluğu kat ve kat arttırıyor. 
Mutfakta işi öğrenmeyi çok önemsiyorum. Ekiplerimizde 
yapılan işlerin önemini ne kadar iyi anlarsam şirkete daha 
fazla değer üreteceğime inanıyorum. Bu yüzden farklı depart-
manlarda farklı iş yapış şekillerini öğrenerek, ilerlemeyi 
hedefliyorum. 

Firmanızın organizasyon yapısı hakkında bilgi verir misiniz? 
En heyecan duyduğum konulardan biri de organizasyonumuz ve 
organizasyonumuzun büyüme hızı. 2019 yılında göreve 
başladığımda şirketimizde 600 kişi çalışıyordu. Şu an 2021 
yılındayız ve biz 1300 kişilik kocaman bir aile olduk. Dinamikle-
rimiz organizasyonel anlamda da büyük gelişmeler gösteriyor. 
Bu gelişme hem beni hem de çalışma arkadaşlarımızı çok 
heyecanlandırıyor. Hızla büyüyor ve gelişiyoruz. Yapılanmamız 
üzerinde titizlikle çalışıyoruz. 
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Organizasyonu tam kavrayabilmek çok önemli, bu sebeple 
yapılanma değişikliğine, insana ilk dokunan departmanımız 
insan kaynaklarından başladık. Yeni direktörümüz, yeni ekip 
arkadaşlarımız ile dinamik ve tüm kuşakların ihtiyaçlarını 
anlayarak çözüm üretebilecek bir departman haline getirdik. 
Ana amacımız farklı kuşakları Yorglass kültüründe orta 
değerler ile bir araya getirmek. 

Mesela genç arkadaşlarımızın işlerini çağın da gerekliliklerini 
göz önüne alarak daha eğlenceli hale getirmek istedik ve 
oyunlaştırma tabanlı “MING” adını verdiğimiz şirket içi bir 
uygulama geliştirdik. MING’in hedefi; günlük yaptığınız işleri 
daha keyifli bir hale getirmek, yönetici ve çalışan iletişimini 
arttırmak, şirket içinde yapılan işlerden herkesin anında 
haberdar olmasını sağlamak. Yeni nesil sosyal platformumuz 
“MING”, aynı zamanda da çevresel sürdürülebilirlik hedefleri-
mize ulaşabilmek için, enerji, fire, su tüketimi vb. alanlarda 
tüketim oranlarımızı azaltmak üzere işletmelerin birbiri ile 
yarıştığı bir etkileşim alanı olarak tasarlandı. Amacımız, tüm 
işletme faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini minimuma 
indirmek. Yeni ürünlerin geliştirilmesinde, üretim teknolojileri-
nin seçilmesinde, iş ortaklarımız ile olan işbirliklerimizde ve 
çalışanlarımızın gündelik işlerinde çevresel konular önemli bir 
rol oynamakta. Özellikle, ekolojik izlerimizi daha da düşürmek 
ve kaynaklarımızı mümkün olduğunca daha verimli kullanmak 
istiyoruz. 

Tüm bu içeriklerle beraber uygulamanın en çok heyecanlandı-
ran diğer bölümü ise MING ile tüm çalışma arkadaşlarımız 
şirket hedeflerine şeffaf bir şekilde erişim sağlayabilecek ve 
hızlı bir şekilde adapte olabilecek.

Pandemi ile en önemli gelişim alanlarımızdan biri de bilgi 
teknolojileri oldu. Halihazırda yeni teknolojileri kendine adapte 
etmeyi çok seven bir şirketiz. Pandemi döneminde de hız 
kesmeden hem yatırımlarımızı hem de Endüstri 4.0 alt yapısı 
ile tasarlanmış fabrikalarımızın süreçlerini her gün bir adım 
daha öteye taşıyoruz. Son olarak da Bilgi Teknolojileri 
Direktörlüğümüz ERP dönüşümü için ciddi bir çalışma 
içerisinde. Şirketimizin büyüme hızı bu dönüşümü de berabe-
rinde getiriyor. Yeni nesil teknolojiyi seviyor ve her alanda bu 
dönüşümü çok önemsiyoruz. Ar-Ge yatırımlarımız tüm hızıyla 
devam ediyor. 2021 yılı itibari ile başlayan ve yıl sonunda 
tamamlamayı hedeflediğimiz Ar-Ge merkezimizi ve bununla 
beraber oluşacak yeni yapılanmamızı sektörümüzün hizmetine 
sunacağız. Tüm bunlar olurken yeni yapılanmalara bağlı 
departmanlar kuruldu, farklı pozisyonlarda birçok arkadaşımız 
aramıza katıldı. Bunların her biri benim için çok gurur verici 
adımlar.

İhracat oranlarınızdan ve en çok hangi ülkeye ihracat 
yaptığınızdan söz eder misiniz? 
Yorglass olarak 60’a yakın ülkeye ihracatımız bulunuyor. 
Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ve ABD’ye ihracat yapıyoruz. 
Gündemimizde yeni pazarlar da yer alıyor. Müşteri odaklı 
üretim anlayışımız, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretme 
yetkinliğimiz sayesinde ihracat ağımızı her geçen gün büyüt-
meyi başarıyoruz. Yarım asırdır Türkiye’de üretim yapan bir 
şirket olarak, ihracat performansımızı artırmak her zaman 
önceliklerimiz arasında. 2021 yılında ihracat ağımızı genişlet-
meyi ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı 
hedefliyoruz.

Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir?
Yorglass olarak can damarı birçok sektöre ve Türkiye’nin 
alanında en büyük şirketlerine hizmet veriyoruz. Bizi bu denli 
tercih edilen yapan ise rakiplerimize kıyasla benimsediğimiz 
çalışma anlayışımız, teknolojik alt yapımız ve müşteri memnu-
niyeti kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımızdır. Müşterile-
rimiz, tüm faaliyetlerimizin ve iş süreçlerimizin merkezinde yer 
alıyor. Çünkü Yorglass olarak sadece cam değil, çözüm 
üreten bir şirketiz. Yenilikçi ürünlerimiz, teknoloji yatırımları-
mız ve sürdürülebilirlik odaklı hizmet anlayışımızla müşterileri-

mizin sadece ihtiyaç ve taleplerini değil aynı zamanda satış 
sonrasında da gerek duydukları çözümler için en yakın iş 
ortağı olarak hayatlarını kolaylaştırıyoruz.

Tüm bu hizmetlerimizin yanı sıra müşterilerimiz için çeşitli 
eğitim ve seminer organizasyonlarına da imza atıyor, bilgi ve 
deneyim alışverişinde bulunuyoruz. Bu kapsamda müşterileri-
mizi anlayarak doğru yaklaşımı geliştirmek için deneyim odaklı 
bir çalışma prensibi ortaya koymaya karar verdik ve eğitim 
serimizi başlattık. Eğitimler aracılığıyla müşterilerimizle birebir 
iletişime geçebiliyor ve bu doğrultuda ihtiyaçlarını ilk ağızdan 
duyabiliyoruz. Bu durum aradaki engelleri kaldırıyor, daha 
sıcak bir ilişki için uygun koşulları sağlıyor. Eğitimler sayesin-
de müşterilerimize aldıkları ürünlerle ilgili daha detaylı bilgiler 
verebiliyor, ürünleri daha efektif şekilde kullanabilecekleri 
ipuçlarını doğrudan aktarabiliyoruz.

Yeni yatırım ve Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarınıza ilişkin bilgi 
alabilir miyiz?
Yorglass olarak dünya pazarına yenilikçi ürünler ve katma 
değerli projeler sunmak, uluslararası rekabet ortamında 
varlığımızı daha ileriye taşımak amacıyla temeline inovasyonu 
koyduğumuz stratejilerimizle Ar-Ge merkezi yatırım çalışmaları-
mıza başladık. 

En büyük amacımız müşteri beklentilerini en üst düzeyde 
karşılayarak sektörümüzde her anlamda öncü konumda 
olmaktır. 

Geleceği şekillendiren teknolojileri ve inovatif yaklaşımları 
cam üretimine entegre ederek değişen beklenti ve taleplere 
cevap veriyoruz. Türkiye’nin ilk dekoratif ve mat cam üreticisi 
olarak yalnız ilklere imza atmayı değil aynı zamanda en iyiyi 
sunmayı amaçlıyoruz. 2021 yılında yatırımına başladığımız 
Ar-Ge merkezimiz yıl sonuna kadar faaliyete geçecek. Akılcı ve 
yenilikçi bir çalışma prensibiyle bu merkezin sektöre inovatif 
ürünler sunmada yeni bir yol açacağını düşünüyoruz. 
Teknolojik alt yapımız sayesinde müşterilerimize özel desen-
ler ile, kişiselleştirilmiş tasarımlara imza atıyoruz. Çünkü 
kişiler artık yaşam alanları, ofisler, evler ve daha birçok iç 
mekânda kendilerini ifade edebilecekleri, kendilerini yansıta-
bilecekleri kişiselleştirilmiş tasarımlar görmek istiyorlar. Son 
teknoloji ekipmanlarımızla cama yeniden hayat veriyor, 
müşterilerimizin tasarım anlayışına uygun karakteristik stiller 
yaratıyoruz. 

Teknoloji bizim için çok güçlü bir argüman. Bu noktada 
geleceği şekillendiren teknolojileri iş süreçlerimize dahil 
ederek birçok yeniliğe imza atıyoruz. Geçtiğimiz sene küresel 
cam sektörünün liderlerini buluşturan Glasstec Virtual 
Fuarı’nda VR Showroom, cam sektöründe ilk kez Yorglass 
tarafından kullanıldı. VR deneyimlerinin en dikkat çeken 
özelliği ise müşterilerin, ürünlerin renklerini Yorglass ürün 
yelpazesine göre ve kendi tercihlerine göre konfigüre edebili-
yor olmaları oldu. Dijital alanda sunduğumuz VR Showroom 
gibi teknolojik çözümler hem hizmet verme şekillerini bir üst 
noktaya taşıyor hem de verilen hizmeti kişiselleştirilebilir bir 
deneyime dönüştürüyor.

Pandemi sürecine ilişkin yaptığınız çalışmalar; 2020 nasıl 
geçti ve 2021 için öngörüleriniz nelerdir? 
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle birlikte Yorglass 
olarak çalışmalarımızı yeni normale adapte ettik. İlk süreçte, 
ofis ve fabrikalarımızda gerekli tüm sağlık ve güvenlik 
önlemlerini alarak faaliyetlerimize devam ettik. Mümkün olan 
departmanlarda evden çalışma modeline geçtik. Dünyanın 
yaşadığı teknolojik kabuk değişimi ile birlikte birçok süreci 
dijital alana taşıdık. Bu konuda da son yıllarda dijitalleşmeye 
yaptığımız yatırımların büyük faydasını gördük. Teknolojiyi en 
üst seviyede kullanarak video konferans sistemleri ile 
özellikle yurtdışında, ihracat yaptığımız müşterilerimizle 
iletişimimizi aktif bir şekilde sürdürdük. Aynı şekilde dijital 
pazarlama çalışmaları kapsamında çalışmalarımıza devam 
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ettik. Multi Chanell (çok kanallı) pazarlama yaklaşımı doğrultu-
sunda müşterilerimize her kanaldan etkili bir şekilde ulaşacak 
aksiyon geliştirdik. Bu kanallardan biri olan sosyal medya 
hesaplarımızı aktif şekilde kullanarak bu mecradaki dinamik-
lere uygun olarak içerikler geliştirdik. 

Fabrikalarımızdaki tüm önlemlerle beraber Covid-19 Güvenli 
Üretim sertifikası alan ilk firmalardan olduk.

Firmamızın büyüme stratejileri kapsamında, Ticari Soğutucu iş 
ünitemizde kapı ve çerçeve sistemleri kategorisini ürün 
portföyümüze ekledik. Yeni kategorimiz, Ticari Soğutucu 
sektöründe özellikle market dolabı, üreticilerinin her zaman 
ihtiyaç duyduğu bir kategoridir. Yalıtımlı cam üreticisi bir firma 
olarak tedarik zincirinin bir üst seviyesinde de müşterilerimize 
hizmet sağlayarak, her yıl bu kategorideki hacmimizi kontrollü 
bir şekilde büyütmeyi hedefliyoruz. Bu ürün grubunu pandemi 
ve benzeri dönemsel bir fırsat olarak değil, kalıcı olarak 
bünyemize kattık. Aynı zamanda artan taleplere bağlı olarak 
Çerkezköy’de beyaz eşya camı fabrikamızı hayata geçirdik. Bu 
fabrika ile üretim kapasitemizi yüzde 20 
oranında artırmayı, ihracatımızı ise 5 sene 
içerisinde iki katına çıkarmayı hede�iyo-
ruz.

2021, bizim için bir teknolojik kabuk 
değişimi yılı olacak. Şirketimiz çok ciddi 
bir kültürel dönüşüm içine girmiş 
bulunuyor. Bu kapsamda üretim 
proseslerimizden yönetim süreçlerine 
kadar her aşama ve faaliyet bu kültürel 
değişim kapsamında yeniden ele alınıyor. Bunun için tüm 
şirkette Agile metodunu uygulayacağız. Yazılım anlamında en 
etkili ve verimli yöntem olan Agile metodu, değişime sürekli 
uyum sağlamayı ve karmaşıklığı yalın çözümlerle nötralize 
etmeyi kolaylaştıracak. Bu noktada Yorglass olarak Agile ile 
müşteri odaklı olarak kesintisiz değer üretmeyi hedefliyoruz. 
2021 yılı sürdürülebilirlik temelleri politikalarımızın devamı 
için de çok verimli bir yıl olacak. İlk enerji politikamız yayınlan-
dı. Bu yıl içinde faaliyetlerin tamamlanmasını hedefliyoruz. 
Daha yaşanabilir bir dünya ve daha güzel bir gelecek için 
ortaya koyduğumuz sürdürülebilirlik vizyonumuz ile gelecek 
nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi sürdürece-
ğiz. Çevre ve insan odaklı bir çerçevede şirketimizin faaliyetle-
rini küresel, makroekonomik, çevresel ve toplumsal trendlere 
entegre edeceğiz.

Sanayi 4.0’ın Türkiye gelişimini nasıl görüyorsunuz? Bu 
yönde ön çalışmalarınız, tedbirleriniz var mı? 
Dünya büyük bir tarihi dönüşümün eşiğinde. Bu dönüşümü 
başlatan en önemli itici güçlerin de başında dijital teknolojiler 
ile tetiklenen çağımızın yeni endüstriyel devrim vizyonu olan 
4. Sanayi Devrimi geliyor; bir nevi dijital dönüşüm çağı olarak 
da adlandırılıyor. Endüstri 4.0 kavramı tüm sektörleri etkiliyor, 
yeni iş modelleri yaratıyor, alışılan düzenleri değiştiriyor, bir 
çeşit disiplinler arası entegrasyon yaratıyor. Entegrasyonun en 
temel özelliği ise tüm değer zinciri adımlarının birbiri ile 
gerçek zamanlı ve sürekli iletişim halinde olması. Bu sayede 
akıllı, kendisini uyarlayan bir sanayi sürecine ulaşmış olma 
vizyonu ortaya çıkıyor. 2015 yılının ortasından sonra 
Türkiye’de de artan bir ivmeyle Endüstri 4.0 konuşulmaya 
başlandı. Hem devlet politikaları hem de şirketlerin bu 
konunun önemine vakıf olmasıyla birlikte dönüşüm için yol 
haritaları ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada ülkemizde bu 
gelişimin bir üst noktaya taşınması için dijital altyapısını 
tamamlamış ve şirket kültürünü dijitalleşmeyle uyumlu bir 
şekilde çalışacak hale getirmiş kurumların olması gerektiğine 

inanıyoruz. Biz Yorglass olarak bu 
bilinçle hayata geçirdiğimiz yeni 
fabrikamızda Endüstri 4.0’a geçiş 
yaparak dijital dönüşümün tüm gerekli-
liklerini karşılayan, otomasyon ağırlıklı 
üretim parkurumuz ve yalın hatlarımız ile 
pazarın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyo-
ruz. 

BEYSAD’a ilişkin görüşleriniz, 
BEYSAD’dan beklentileriniz nelerdir? 

Beyaz Eşya Sektörü profesyonellerinin bir araya gelmesi, 
ortak bir diyalog yaratma fırsatı bulması, söylem ve hedefleri-
ni daha yüksek sesle dile getirmek için uygun ortamın 
yaratılması ve sektörün vizyoner bakış açısına global bir 
perspektif kazandırması açısından BEYSAD’ı çok değerli bir 
kuruluş olarak görüyoruz. Bu noktada CEO’muz Semavi 
Yorgancılar’ın da önceki dönem başkanlardan biri olduğunu 
ve hala aktif bir şekilde şirket üyeliğimizin devam ettiğini de 
eklemek isterim. Dernek olarak sektör adına gösterdiğiniz 
çabanın hem markaların hem de ülkemizin küresel arenada 
daha güçlü bir şekilde yer almasının sağlanmasında belirleyici 
olduğunu düşünüyoruz. Mevcut iş birliklerinin artması ve 
potansiyel yeni anlaşmaların yapılabilmesi için yürütülen fuar 
çalışmalarından, kamuoyundaki sesimiz olan dergilere, sivil 
toplum örgütleri ve üniversitelerle yapılan iş birliklerine, 
dünyadaki gelişmeleri tarafımıza aktarmaya kadar birçok 
faaliyet sektörümüzün gelişmesi adına çok önemli.
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Beyaz eşya üreticisi Çinli Haier, 
Eskişehir’e 40 Milyon Euro’luk 
fabrika yatırımı yaptı. Fabrika-
da, yıllık 1 milyon adet kurutma 
makinesi üretilmesi, bine yakın 
kişinin de istihdam edilmesi 
planlanıyor. Konunun ayrıntıları-
nı Haier Europe Yıkayıcı 
Gruplar Üretim Direktörü 
Mehmet Ali Karasu ile 
konuştuk…

Haier Group hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz? 
Haier Smart Home, bünyesindeki Haier, Candy, Hoover ve GE 
Appliances gibi küresel ölçekte tanınmış markaları ile birlikte 
büyük ev aletleri üreticileri sıralamasında dünyada birinci 
sıradadır. Stratejisini “Akıllı Ev” konsepti üzerine kuran Haier 
Smart Home, akıllı ev çözümlerinde müşterilerinin ilk tercihi 
olmayı amaçlamaktadır. 

Nesnelerin İnterneti (IoT) çağında Haier, tüketicilerinin akıllı 
ürünlere yönelik artan taleplerini karşılamalarına olanak 
tanıyarak, Akıllı Ev konseptini yaratmalarına yardımcı üretim 
gücünü Avrupa’ya getirmektedir. 

IoT, yapay zeka ve bağlanabilirlik konseptlerini bir adım öteye 
taşıyarak IoT ekosistemi kurmak, stratejimizin merkezinde yer 
almaktadır. Haier, geleneksel bir üretim firmasından, birlikte 
yaratan ve kazanan IoT topluluğu ekosistemine dönüşüyor. 

Tüketicilerine en çok ihtiyaç duydukları hizmetleri ve çözümleri 
‘Sıfır Mesafe’de sağlamak Haier’in temel felsefesini oluştur-
maktadır. Haier inovasyonlarının temel amacı, tüketicisine iyi 
ve özel çözümler sunmaktır.

Haier, ürünlerini tüketicilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere tasarlamıştır.  Bunu yapmak için, Haier 
mühendisleri tüketici davranışlarını yakından gözlemler. 
Soğutma, yıkama, iklimlendirme ve pişirme gibi çeşitli kategori-
lerde her geçen gün daha fazla bağlantılı ve premium ürünler 
sunan Haier, gelişimin en ön saflarında yer almaktadır.

Haier, yatırım için neden Eskişehir’i tercih etti?
Mevcut üretim kapasitemizi kullanarak ve hem fabrikamızı hem 
de yıkayıcı ürünler platformumuzu genişleterek Türkiye’deki 
çalışanlarımızın üstün becerilerini geliştirmek istiyoruz.

Bu yatırım, lojistik ve tedarik zincirini düşünerek ve hedef 
pazara yakınlığı sebebiyle, “tüketicilere sıfır mesafede olma” 
felsefemize tamamen uygundur.

Hedefimiz, 2023 yılına kadar %100 akıllı ev bağlanabilirliğini 
sağlamak ve Avrupa tüketicisinin akıllı ev konseptinde bir 
numaralı tercihi olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için yapay zeka 
(A.I.), IoT ekosistemi ve yenilikçi üretim tesislerine önemli 
yatırımlar yapmaktayız.

Yıkayıcı platformumuzun Eskişehir'de genişletilmesi bu 
yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşıdır. 

Eskişehir’deki yatırımından bahseder misiniz?
Yatırım amaçlarımızı şöyle listeleyebiliriz:

• Daha esnek, gelişmiş ürün gamı ve ürün performansı
Daha ileri zaman ve performans yönetimi

• Kalite ve serviste sınıfının en iyisi olmak 
Servis hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak için geliştirilmiş 

ürün tasarımı ve teknolojiye dayalı kalite güvencesi

• hOn - Haier Europe bünyesindeki markalar için tek ve 
entegre bir merkezi erişim noktası sunan dijital çözüm 
platformu;

Ürünleri uzaktan kontrol etme ve yönetme imkanı verir
Gelişmiş bağlanabilirlik teknolojisi
Uygulama üzerinden ilave 60 program

• Mevcut inovasyon hedeflerine yönelik daha fazla gelişim
(mevcut yapıdaki inovasyonlar)
 • 11 KG kapasite
 • A+++’a kadar Enerji Verimlilik Sınıfı
 • Sessiz Tambur
 • Patentli Kolay Taşınabilir Su Tankı Teknolojisi

Yatırım alanı ne kadardır?
Üretim tesisinin toplam alanı 189.500 metrekaredir. 
Yeni kurutucu tesisi için ayrılmış toplam alan ise 42.597 
metrekaredir. 

Yatırım bütçeniz nedir?
40 milyon Euro.

Yatırımın ana konusu nedir?
Eskişehir'de yeni kurutma makinesi fabrikası yatırımımızın bize 
sağlayacakları şu şekilde listelenebilir:
• Standart boyutlu kurutma makinesi modelleri için yeni 
platform
• Özellikle ısı pompalı modellerde olmak üzere, tüm kurutma 
makinelerinde daha iyi performans sağlanması
• İyileştirilmiş ürün performansı için yeni ve gelişmiş ürün 
özellikleri ve bileşenleri
• Slim (dar gövde) ve ankastre kurutma makinelerinin üretim 
tesisine entegre edilmesi
• Maliyet verimliliğinin artırılması
• Üretim kapasitesi ve ürün bulunurluğunda iyileşme
• Ürün gamı esnekliğinde iyileşme

Ne kadar adetlik bir üretim planlanmaktadır?
İlk yıl üretim kapasitesinin 1.000.000 adet olması hedeflen-
mektedir. Gelecek yıllarda maksimum kapasite yıllık 
1.500.000 adet olacaktır.

Tesis ne zaman hizmete alınacak?
Temeli 11 Aralık 2019 tarihinde atıldı.
Yeni fabrikamızda üretime Ocak ayı itibariyle başladık 
(20.01.2021). 

Kaç kişiyi istihdam etmeyi planlıyorsunuz?
Toplam 960 çalışan istihdam etmeyi planlıyoruz, bu istihdam;
• 800 mavi yaka, 
• 100 beyaz yaka, 
• 60 destek personeli şeklinde olacak. 

Kullanılacak teknoloji hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yeni tesis, Haier’in gelişmiş Ar-Ge ve üretim yetenekleri 
doğrultusunda ve bilgi birikimi sayesinde Avrupa'da en iyi 
ekipmanlarla donatılmış ve birinci sınıf üretim süreçlerine 
sahip, kendi sınıfı içerisindeki en iyi fabrikalarından birisi 
olacak.

Son teknoloji ve tam otomasyonlu bir boyama hattı ve tambur 
hattının yanı sıra tamamen dijital ve hatasız bir kalite kontrolü 
sağlanacak.

HAIER’DEN ESKİŞEHİR’E 
40 MİLYON EUROLUK YATIRIM

SÖYLEŞİ
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Could you please give us some general information about HAIER 
Group?
Haier Smart Home is the world’s number one company in major 
home appliances, with globally recognized brands including Candy, 
Hoover or GE Appliances. Haier aims to become consumers’ �rst 
choice in smart home solutions.

Haier brings manufacturing capabilities in Europe that enable the 
company to better meet customers’ increasingly sophisticated 
demands for personalized smart products in the new era of the 
Internet of Things, to create a home directly connected to users 
and at their service. 

IoT, Artificial Intelligence and connectivity are at the core of our 
strategy, that now entered in a further step, that is developing and 
creating IoT ecosystems. Indeed, the company is transforming from 
a traditional manufacturing firm into a co-creation and win-win IoT 
community ecosystem. 

Haier philosophy is zero distance to consumers to provide them 
with services and solutions they need the most: we’re not 
innovating for the sake of innovation, we innovate to offer better 
and tailor-made solutions

Indeed, Haier products are designed to meet the expectations and 
real demands of consumers.  To do this, Haier’s engineers observe 
their behavior up close. By o�ering increasingly connected premium 
products in various categories such as cooling, washing, air 
conditioning, and cooking, Haier ranks as a brand at the forefront 
of progress.

Why did HAIER choose Eskişehir to invest?
We want to enhance the extraordinary skills of our people in 
Turkey, leveraging the current capacities and expanding our plant 
and washing platform.

The project is fully in line with our philosophy of zero distance to 
consumers as we are shortening the logistics and supply chain and 
reducing our time to market.

Our mission indeed is to be the first consumer choice for smart 
home in Europe, aiming to achieve 100% smart home connectivity 
by 2023, as well as 10 million users. To achieve this goal, we are 
setting significant investment in artificial intelligence (A.I.), IoT and 
innovative plant in the region…

The expansion of our washing platform in Eskisehir is key 
milestone in this journey. 

Could you please tell us about Eskişehir investment?
The investment aims at:
• Improved range flexibility and product performance
Time and performance of the cycles

• Best in class quality and serviceability 
Digital and data driven quality assurance
àImproved product design to support easy service

• HoN - an integrated digital solution to offer a single centralized 
access point to control and manage the home appliances of all 
Haier Europe brands - introduction on all advanced connectivity
60+ programmes and options via application

Further build on current key innovation drivers 
(current structure innovations)
• Up to 11KG capacity
• Up to A+++ Energy
• Silent Drum
• Easy Case (in-door tank solution)

What is the size of area of your investment?
The total area for the campus is 189.500m2 
The total space dedicated to the new plant is 42.597m2 

How much is your investment budget?
40M Euros 

What is your main idea of investment?
The expansion of our washing platform in Eskisehir leads to:
• New platform for all the Standard size TD models
• New basement for better performance of all the TDs, especially 
for HP models
• New and improved product features and components, for a 
sensibly improved performance of machines
• Internalization of Slim and Built-in machines
• Improved cost efficiency
• Improvement in production capacity and products availability
• Improved range flexibility

How many products are you planning to produce per year?
The capacity for the first year is expected to be 1.000.000pcs/year 
In the following years, the maximum possible capacity will be of 
1.500.000pcs/year

When will the plant be put into operation?
The foundation stone was laid on December 11, 2019
We started production last week (W3 2021) 
How many employees are you planning to employ?
We plan to hire a total of 960 employees, of which:
• 800 blue collars 
• 100 white collars 
• 60 support personel 

Could you please give us some information about technology will 
be used? 
The new plant will be a best-in-class factory for Haier in Europe with 
top equipment and featuring premium production processes thanks 
to company’s advanced R&D and manufacturing capabilities and 
know-how.

We will have a state-of-the-art and fully automatized painting line 
and drumline as well as a fully-digital and error-proof quality check. 

Qingdao Haier Hakkında
Qingdao Haier, 1989 yılında kurularak, 1993’te Şangay 
Borsası’nda işlem görmeye başladı. Kurulduğu tarihten bu 
yana, Qingdao Haier, tüketici ihtiyaçlarını inovatif sistemleri 
ile karşılayarak, ev aletleri sektöründe dünyanın en büyük 
üreticilerinden biri haline geldi. Global bir Fortune 500 şirketi 
olan Qingdao Haier; Haier, GE Appliances, Fisher & Paykel, 
AQUA, Casarte ve Leader olmak üzere altı markaya sahiptir. 
Qingdao Haier’ın küresel liderlik unvanının temelinde küresel 
stratejileri ve yerel markaları yer almaktadır. Dünya çapında 
bir pazar araştırma enstitüsü olan Euromonitor’a göre, 2017 
yılında küresel satışlar baz alındığında Qingdao Haier, 
dokuzuncu kez art arda dünyanın en büyük ev aletleri markası 
olmuştur. 2019 yılı başında Candy Hoover Group’u bünyesine 
katan Qingdao Haier, büyümeye ve tüketicilere hep daha 
iyisini sunmak için gelişmeye devam etmektedir. 

www.candy-group.com  
www.hoover.com.tr





Değerli BEYSAD Okurları;
Bir Genç BEYSADLI üyemiz ile daha sizleri tanıştırmaktan 
mutluluk duyuyorum. Kale Musluk Genel Müdür Yardımcısı Sayın 
Ayk Antil… Daha önceki röportajımızın önyazısında sizlerle 
paylaşmış olduğum samimi duygularıma ek olarak Genç 
BEYSADLIlarımız için Ayk Bey nezdinde birkaç önemli özellik daha 
söylemek istiyorum. GB Üyelerimiz için ne söylesem az muhakkak 
ancak onlar bu kadar başarılı olmalarının yanında; vefalı, vicdanlı, 
yardıma ihtiyacı olanlara her an bir el uzatacak kadar kendilerini 
yakın hissettiren, iyi kalpli kişiler. Bir kez daha yinelemek isterim 
ki hayatımda ve BEYSAD’da oldukları için kendimi şanslı 
hissediyorum. Çok kısa sürede röportaj hazırlıklarını tamamlayıp, 
kıymetli zamanlarından ayırdıkları için Ayk Bey’e teşekkür ederim. 

Sizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba, ben Ayk Antil, 27 Mart 1986 doğumluyum, 2009 
yılında uluslararası finans eğitimimi tamamladıktan sonra aile 
şirketimizde görev almaya başladım. 

Firmanıza ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verir misiniz? 
1969 yılında Perşembe Pazarı’nda kurulan firmamız, pirinç dövme 
ve talaşlı imalat alanında çalışıyor. 90'lı yıllardan sonra musluk 
üretimini bıraksa da yine ağırlıklı tesisat malzemeleri üzerine 
çalışmıştır. Yaklaşık on yıldır da beyaz eşya, ısıtma soğutma, 
elektrik gibi pek çok farklı sektöre tamamen müşteri istekleri 
doğrultusunda üretim yapıyoruz. Son zamanlarda pirinç işlemede-
ki tecrübemiz ile aluminyum alaşımlarında da talaşlı imalat 
yapıyoruz.

Firmanız ile yollarınız ne zaman kesişti?
Aile şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaya 2009 yılında 
mezun olduktan sonra başladım. 

Firmanızın organizasyon yapısı hakkında bilgi verir misiniz?
Firmamızda şu an 120 kişi çalışıyor. Kurucu ve birinci kuşak 
Kemal Ayvaz Yönetim Kurulu Başkanımız ve Herman Antil 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız olarak ihtiyaç duyduğumuz 
her an tecrübeleriyle yanımızdalar. Bizle ikinci kuşak olarak 
Erman Ayvaz Genel Müdürümüz, ben ve Aren Antil Genel Müdür 
Yardımcıları olarak görevimizin başındayız. Kurumsallaşma 
çalışmalarımıza da başlayarak, konusunda uzman yöneticilerimiz 
ile ekibimizi güçlendirerek büyümeye devam ediyoruz.

İhracat oranlarınızdan ve en çok hangi ülkeye ihracat yaptığınız-
dan söz eder misiniz?
Ürettiğimiz ürünlerin %70'ini ihraç ediyoruz. İç piyasadaki 
müşterilerimiz de büyük oranda ihracata yönelik çalıştığından 
neredeyse üretimimizin tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ihraç 
ediliyor diyebiliriz. İhracatımızın ise büyük bölümü Almanya, 
Fransa, Hollanda ve Kuzey Avrupa ülkelerine. Avrupa ülkelerinin 
yanı sıra Kuzey Afrika ve Rusya da ihracat yaptığımız bölgeler. 
Önümüzdeki süreçte Kuzey ve Güney Amerika’yla da başlamak 
üzere çalışmalarımız devam ediyor.

Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir?
Kale Musluk olarak bizi rakiplerimizden ayıran özelliğimiz esnek 
üretim olanaklarımız, farklı tonajlarda dövme ve talaşlı imalatın 
birçok farklı türünü bünyemizde barındırıyor oluşumuz ve robot 
otomasyonlarına önem veriyor oluşumuz diyebiliriz. 

Yeni yatırım ve Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarınıza ilişkin bilgi 
alabilir miyiz? 
Müşterilerimizin de yönlendirmesi ile yeni malzeme ve imalat 
yöntemleri üzerine sürekli AR-GE faaliyetleri sürdürüyoruz. Şu an 
mevcut üretim alanımızın fiziksel kapasitesini son noktada 
kullanıyoruz. Ancak makine yatırımlarımız hız kesmeden devam 
ediyor. 2021’de talaşlı imalat kapasitemizi %20 arttırmak için 
yatırıma devam edeceğiz. Buna paralel olarak üretim alanımızı 
büyütmek için de çalışmalarımız var.

Pandemi sürecine ilişkin yaptığınız çalışmalar; 2020 nasıl geçti 
ve 2021 için öngörüleriniz nelerdir?
Kabul etmek lazım ki 2020 yılı herkes için hem fiziksel hem 
mental açıdan zor geçti. Ancak Asya’daki üreticilerin kapasiteleri-
nin azalması ve tedarik zincirindeki aksaklıklar Avrupalı müşteri-
nin tedarikçi alternatiflerini arttırmasına yol açtı. Bu da bizim 
açımızdan olumlu bir gelişmeydi. 2021’de de alternatif tedarikçi 
olarak aranan hatta ana tedarikçi konumuna gelebileceğimize 
inanıyorum. Bu yönde yatırımlarımıza ara vermeden devam 
ediyoruz.

Sanayi 4.0’ın Türkiye gelişimini nasıl görüyorsunuz? Bu yönde 
önçalışmalarınız, tedbirleriniz var mı? 
Sanayi 4.0 kavramı ortaya çıkalı henüz 10 yıl olmuşken ülkemiz-
de de yıllardır konuşuluyor ve üzerine çalışılıyor olması, bu 
konuda dünyadaki rakiplerimizden geri kalmayacağımızın bir 
göstergesi. Biz firmamızda 2012 yılından beri bu yönde altyapı 
yatırımlarımızı yaparak, erken bir başlangıç yaptığımızı düşünüyo-
ruz. Üretimin tüm süreçlerini bilgisayar sistemlerimizle takip 
edebilirken yıllardır robot teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla da 
bu alanda iyi bir tecrübe kazandığımızı düşünüyoruz.

Genç Beysadlı üyemizsiniz uzun zamandır; GB’ye ve çalışmalarına 
ilişkin de bilgi almaktan memnun oluruz. Bu vesile ile daha fazla 
ikinci ve üçüncü nesili bu grupta görebiliriz…
Genç BEYSAD bence BEYSAD’ın en başarılı projelerinden biri. 
Firmalarımızın geleceği olan genç kuşakların da dernek içinde söz 
sahibi olduğu ve kendi aralarında da projeler geliştirebildiği bir 
yapı. Birlikte birçok yararlı etkinlik yaptık, pek çok zaman 
firmalarımızda yaşadığımız sorunlar hakkında birbirimize de 
danışıyoruz. Özellikle pandemiden önce daha sık bir araya 
gelebiliyorduk ama şu anda da online olarak faaliyetlerimize 
devam ediyoruz.

BEYSAD’a ilişkin görüşleriniz, BEYSAD’dan beklentileriniz 
nelerdir? 
BEYSAD, Türkiye’nin sayılı topluluklarından biri, çok kıymetli 
firmalar ve onların kıymetli yöneticileri ile ortak işler yapmak bizi 
mutlu ediyor. Sanayi 4.0 çalışmaları olsun, hazırlanan Strateji 
Belgesi olsun, yapılan firma ve fuar ziyaretleri ile sektörün yol 
haritasını çıkartıyor. Bu yapıda daha uzun yıllar ortak birçok güzel 
işlere imza atacağımıza inanıyorum.
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Oturanlar soldan sağa: 
Herman Antil (Yön. Kurulu Bşk. Yrd.) 
Erman Ayvaz (Genel Müdür, Yön. Kurulu Üyesi)

Ayaktakiler soldan sağa;
Aren Antil (Gen. Md. Yrd., Yön. Kurulu Üyesi), 
Ayk Antil (Gen. Md. Yrd., Yön. Kurulu Üyesi)

Devamı 20. sayfada...





Dear BEYSAD Readers;
I am happy to introduce to you a Young BEYSAD member: Kale 
Musluk General Manager Assistant Ayk Antil. I would like to add 
a few important comments about Young BEYSAD members to my 
heartful feelings I shared in the opening words of our previous 
interview. I cannot express how grateful I am to the members of 
Young BEYSAD because besides being successful, they are loyal, 
conscientious, warm hearted people that help those in need. I 
would like to say once again that I feel lucky that they are a part 
of my life and a part of BEYSAD. I would like to thank Ayk for 
finalizing his preparations for the interview and sparing us his 
valuable time. 
 
Could you introduce yourself?
Hello! I am Ayk Antil. I was born in March 27, 1986. I studied 
International Finance and upon graduation in 2009, I started to 
work for our family business. 

Could you tell us about your company and its operations? 
Founded in Thursday’s Market in 1969, our company works in 
brass forging and machining. Although the company ended 
producing faucets after the 90's, it continued to mostly work on 
plumbing materials. For almost ten years, we produce upon 
customer demand for various sectors including white goods, 
heating, cooling, power, etc. Lately with our experience in brass 
forging, we do machining also in aluminum alloys.

When did your path crossed with your company?
I started to work for our family business full-time after I graduat-
ed in 2009. 

Could you tell us the organizational structure of your company?
Our company now has 120 employees. Our founders and first 
generation executives - Kemal Ayvaz is the CEO and Herman Antil 
is our Vice-CEO and they are always with us whenever we need 
their vast experience. The second generation executives are 
Erman Ayvaz as the General Manager and Aren Antil and I as the 
Assistant General Managers. We began our corporatization 
process and we continue to grow by strengthening our team with 
executives who are experts in their areas.

Could you tell us about your export rates and which country do 
you export the most?
We export 70% of the products we make. As our domestic 
market customers work toward exports mostly, we can say that 
almost all of our production is directly or indirectly exported. 
Most of these exports go to Germany, France, Holland and 
Northern European countries. Besides European countries, we 
also export to North Africa and Russia. Our operations will 
include North and South Africa in the upcoming period.

What distinguishes you from your competitors?
What distinguishes Kale Musluk from our competitors is our 
flexible production capacity, that we can perform forging and 

machining in various tonnages and in various kinds and that we 
give importance to robot automations. 

Could you tell us about your new investments and R&D related 
operations? 
We perform R&D constantly on new materials and production 
methods with the guidance of our customers. We are using the 
physical capacity of our current production area to the limit. 
However, we continue investing in machines. We will continue 
investing to increase our machining capacity by 20% in 2021. In 
parallel, we work on expanding our production area.

How did you deal with the pandemic, how was 2020 for you 
and what are your forecasts for 2021?
We have to accept that 2020 was hard for everyone both 
physically and mentally. However, as Asian producers decreased 
their capacities and the supply chain had delays, European 
customers started to look for alternative suppliers, which was a 
positive development for us. I believe that in 2021 we will be 
sought after as an alternative supplier and will even become the 
main supplier. We keep on investing to achieve this.

What do you think about the development of Industry 4.0 in 
Turkey? Do you have preliminary operations and measures? 
It has been only a decade since the concept of Industry 4.0 
emerged and it has been in our agenda and operations for years 
in Turkey, which shows that we will not stay behind our global 
competitors in this area. We have been investing in infrastructure 
since 2012 in the company; therefore I think we had an early 
start. As we can track the entire production processes on our 
computer system, we think we gained experience by investing in 
robot technologies for years.

You are a Young BEYSAD member for a long time now; we would 
like to have your input on YB and its operations. With this, we 
may receive more second and third generation executives in this 
group. I think that Young BEYSAD is one of BEYSAD’s most 
brilliant projects. In YB, young generations, the future of our 
businesses, can have a say in the Association and carry out 
projects among them. We carried out many beneficial events 
together and we consult each other about any issues we may 
have in our companies. Before the pandemic especially, we 
would come together more often but now we continue our 
operations online.

What are your thoughts on and expectations of BEYSAD? 
BEYSAD is one of the most distinguished communities in Turkey. 
We are thrilled to be able to work with the esteemed businesses 
and their valuable executives. With the Industry 4.0 projects, the 
Strategy Document issued, company and fair visits, BEYSAD 
draws the road map for the sector. I believe we will achieve many 
great projects in this Association for years to come.
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Henry Ford, 100 yıl önce 
"Siyah olsun da, rengi önemli 
değil" demişti. Günümüzde 
ise tam tersi geçerli. Bir süre 
önce uygulamaya başlanılan 
"benim için yap" üretim 

modeli, ivme kazanmaya başladı. Çünkü bugünün tüketici-
leri, her konuda bilgi sahibi ve çevresine duyarlı birer 
"seçici" olarak satın almalarını anında yapılandırıp 
gerçekleştirebilecekleri, cep boyutunda dijital cihazlara 
sahip. 

Bununla birlikte, günümüzün geleneksel seri üretim 
modeli, artan "yüksek çeşitlilik ve düşük hacim" talebini 
karşılayamadığından bazı üreticilerin yüksek değişkenlik 
gerektiren üretim ihtiyaçlarını dışarıdan temin etmesine 
sebep oluyor.

Üretimde OMRON’un vizyonu
OMRON, üreticilerin bu yüksek ölçekli değişkenlikten 
vazgeçmek yerine, operasyonel mükemmelliklerinin 
temelinde tam esneklik ve yeniden yapılandırma sağlayan 
yeni bir üretim modeli benimseyebileceklerine inanıyor. 
Endüstriyel otomasyondaki 65 yılı aşkın deneyimi ve 
yeniliklerinin daha iyi bir dünyaya hizmet etmesi gerektiği-
ne olan güçlü inancı ile üretim vizyonunu paylaşmaktan 
mutluluk duyuyor ve geleceğin fabrikalarına doğru olan 
yolculuğun hep birlikte bugün yeniden düşünebileceğini 
umuyor.

Sınırların dışına çıksa ve uzun çalışmalar gerektirse de, 
dikkatlice seçilmiş iş ortaklarıyla yüksek değişkenliğe 
sahip bu yeni üretim modeline erişmek tamamen 
mümkün. Şimdi üreticiler OMRON’la bu yolculuğunu 
planlamaya bugün başlayabilir ve bunu gerçekten başara-
bilir.

OMRON üretimi yeniden düşünme konusunu 4 farklı 
başlıkta ele alıyor
1. Üretimde çevikliği yeniden düşün - "Benim için Yap" 
Öncelikle, yüksek değişkenliğe sahip üretim taleplerini 
karşılama sürecindeki zorluklar tanımlanmalı ve bu artan 
tüketici talebini karşılamak için hangi üretim modelinin en 
uygun olduğu incelenmelidir. Üreticiler, tamamen otonom, 
tekrar yapılandırılabilir ve en önemlisi kolaboratif bir 
yaklaşımla yüksek değişkenliğe sahip emniyetli üretim 
süreçlerini yeniden düşünmeye başlamalıdır.

2. Fabrika intralojistiğinin geleceğini yeniden düşün
Üretciler, mobil robotların arabalar, forkliftler ve konveyör-
lerin yerini nasıl alabileceğini ve bu araçları çalıştırmak 
için gereken insan gücünü nasıl karşılayabileceğini, ham 
maddelerin otomatik olarak nasıl teslim alınıp taşınabile-
ceğini, nihai ürünlerin kalite denetimine ve depolara nasıl 
götürüleceğini ve tüm bunların maliyetleri azaltırken aynı 
zamanda kalite ve hızı nasıl artıracağını öğrenebilir.

3. Tekrar yapılandırılabilirliği tam olarak sağlamak için 
gereken entegrasyonu yeniden düşün
Üreticiler, robot teknolojisi, lojik, hareket, HMI, görsel 
denetim, enformasyon ve emniyet uygulamaları da dahil 
olmak üzere tek bir entegre otomasyon platformunun tüm 
üretim modelini kolayca nasıl kontrol edilebileceğini ve bu 
entegre kontrolün tekrar yapılandırılabilirliği nasıl tek bir 
düğmeyle gerçekleştirdiğini keşfedebilir.

4. Emniyeti her seviyede yeniden düşün
Günümüzün otonom mobil robotları, kendi rotalarını 
belirliyor ve 1500 kg'a kadar yük taşıyabiliyor. Ayrıca, 
günümüzün kolaboratif robotları da kafese gerek olmadan, 
insanlarla birlikte yüksek hızda çalışabiliyor. Ancak bu 
robotlar, yeni emniyet zorluklarını da beraberinde getiriyor. 
Şimdi üretticiler, ilgili yasal düzenlemelere nasıl uyabilece-
ğini ve çalışanlarını, ürünlerini ve verimliliğini en iyi şekilde 
nasıl koruyabileceğini öğrenebilir.
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Bengi PEKMEZOĞLU
OMRON Türkiye 
Ülke Genel Müdürü

OMRON, üretimi yeniden düşünmeye davet ediyor 
Otonom ve kolaboratif üretime doğru bir yolculuk...





Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "2021 
Şubat ayı itibariyle 10 ülkenin dünyada üretilen koronavirüs 
aşılarının yüzde 75'ini alırken, 130 ülkeye bir doz aşının bile 
gitmedi”ğini söyledi. Önceki gün bu 10 ülkelerden birisi olan 
İngiltere “muhteşem” bir açıklama yaptı. Tüm halkını 
aşıladıktan sonra kalan aşıları dünyanın fakir ülkelerine 
bağışlayacağını ilan etti. Bu bağışın nasıl yapılacağına ilişkin 
detayların “yılsonuna” doğru belirleneceğini de duyurdu. 
Bağış durumu tedarik zincirine ve sonbaharda halka ilave 
doz aşı yapılmasına gerek olup olmadığına bakılarak 
belirlenecek. İngilizler Nisan ayı sonuna kadar tüm halkını 
aşılamayı hedefliyor ve tamı tamına 400 Milyon doz aşı 
stokladılar. Yanlış okumadınız 400 Milyon doz. Birleşik 
Krallık nüfusu yaklaşık 67 milyon. BM'nin yoksul ülkelerin 
aşı erişimi için başlattığı Covax programına 765 Milyon 
Dolar bağışta bulunduklarını da açıkladılar. Bu arada İsrail 
ise neredeyse tüm halkını aşıladı. Medeniyetler (uygarlık) 
bilim ve etikle şekillenir. Medeniyet bir idealdir. O ideal, 
toplumların ekonomik, toplumsal, teknolojik, siyasi, kültürel, 
sanatsal, felsefi anlamda yaşadıkları gelişmenin ulaştığı 
durumdur. 

Şimdiki çağda sanki medeniyet tekmiş, evrenselmiş gibi bir 
yanılgıya düşüyoruz. Oysa evrensel olan bilimdir, etiktir. 
Medeniyet tek ve evrensel olsa ilk paragrafta açık seçik 
ortaya dökülen adaletsizlik yaşanır mıydı? Demem odur ki 
herkesin medeniyeti kendine. Şimdilik…

Akşamları televizyon kanalarından birinde yayınlanan bir 
yemek programı var. Sunucusunun bölüm başına aldığı 
ücreti duyunca inanamamıştım. Programa gösterilen ilgiyi 
anlamanın en önemli göstergelerinden birisi de sunucunun 
aldığı ücret olsa gerek. Söz konusu programı günlük 4 
Milyon’a yakın yurdum insanı izliyor. İnanılmaz bir sayı. 
Programa yarışmacı olarak davet edilen kişiler özel bir 
seçime ve eğitime tabi tutulmuyorlar. Program yan komşunu-
zu da, iş arkadaşınızın annesini de, teyzenizi de, börek 

aldığınız dükkânın sahibi kadını da yarışmacı yapabilir. 
Gelinseniz ve kayınvalideniz varsa, kayınvalideyseniz ve 
gelininiz varsa siz de başvurabilirsiniz. Hayretler içinde 
izleyip, yaptıklarını anlamlandıramadığımız o insanların hepsi 
içimizden. Bir arada yaşadığımız, çok zaman sevdiğimiz, 
sıradan insanlar. İçinde yaşadığımız toplumun ortalaması. 
Medeniyetimizi oluşturan, medeniyetimizi medeniyet yapan 
insanların bir kısmı. Başka bir ifadeyle medeniyetimizi 
yükseltmesini beklediğimiz insanları yetiştiren insanlar.

Koronayla birlikte sık duymaya başladığımız bir tamlama var: 
“Big Reset.” Koronanın “Big Reset’in” ilk provası olduğu 
söyleniyor. Yaşlı dünyamızın yeni bir dönüm noktasının 
eşiğinde olduğuna inananların sayısı hiç de az değil. 
Günümüz devletlerinin son bulacağı, sınırların ortadan 
kalkacağı, ödeme sistemlerinin tamamen değişeceği yeni bir 
dünya düzeni. En önemlisi de başka bir medeniyet anlayışı. 

Değişen medeniyet anlayışında aşının yüzde 75’ini alan 
zenginlerle, yüzde 25’ini paylaşmak zorunda kalacak büyük 
çoğunluğun durumları düşünmeye değer. Koronayla test 
edilen yeni bir sistemin provasını yaşıyorsak, emin olun ki 
bu işten yine bilimi, parayı, üretme gücünü elinde tutanlar 
karlı çıkacak. Eğitimin, sanatın, felsefenin değerine inanan-
lar diğerlerini yönetmeyi sürdürecek. Etik değerlerin pek de 
önemsenmediği yeni ve daha global bir medeniyeti aşıya en 
kolay ulaşanlar kuracak ve yönetecek. Diğerleri de televiz-
yon programlarında birbirlerine hakaretler ederek, salatanın 
tuzunun az mı çok mu olduğunu tartışmaya devam edecek. 
En kötüsü de, son model çamaşır makinasını, cep telefonu-
nu, otomobili kullandığı için kendisini medeni hissetmeye 
devam edecek.

Saygı ve sevgilerimle…
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Sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Feritcan Baydar. İstanbul Bilgi Üniversitesi- Medya ve İletişim 
Sistemleri bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversite-
si’nde Uluslararası Rekabet ve Ticaret bölümünde yüksek lisans 
çalışmamı tamamladım. İş hayatına bir turizm firmasında başladım. 
Sonrasında çeşitli reklam ajanslarında çalıştım. Şu an, REISSWOLF 
Türkiye’de Pazarlama Müdürü olarak çalışmaktayım. 

Firmanıza ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verir misiniz? 
REISSWOLF, Veri ve belgelerin güvenli imhası amacıyla 1985 
yılında Hamburg’da kurulmuştur. 2008 yılından itibaren Türkiye’de 
faaliyet göstermektedir. Yıllar içerisinde, Fiziki Arşiv Yönetimi, 
Dijitalleştirme Hizmetleri ve Dijital Doküman Yönetimi konularında 
uzmanlık kazanmıştır. Başta Avrupa olmak üzere, 34 ülkede 
faaliyet gösteren REISSWOLF; kurumlara Entegre Doküman 
Yönetimi ve ‘’Yeni Nesil’’ Muhaberat sistemi sunmaktadır.

Entegre Doküman Yönetimi ne demektir? Yeni Nesil Muhaberat 
Sistemi yeni bir kavram mı? Üyelerimizin hayatını nasıl kolaylaştı-
rabilir bu konu?
Geçtiğimiz yıllarda, Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması, Bilgi 
Gizliliği, Arşiv Saklama ve Güvenli İmha konularında getirilen 
düzenlemeler ve kanunlar ile kurumların bu konulardaki yükümlü-
lükleri artırılmıştır. Kurumların bu konulardaki yükümlülüklerini 
minimum seviyeye indirmek için geliştirdiğimiz Entegre Doküman 
Yönetimi; Fiziki Arşiv Yönetimi, Dijital Doküman Yönetimi ve 
Güvenli İmha süreçlerinin koordineli ve yasalara uyumlu olarak 
yürütülmesidir.

Uzaktan çalışma düzeni, iş hayatında uzun süredir planlanan fakat 
COVID-19 sonrasında önemi artan bir kavramdır. Minimum temas, 
salgından korunmanın en önemli yöntemlerinden biri olmasına 
karşın fiziksel evrak döngüsü kurumların kaçamadığı bir süreç. Bu 
durumu avantaja çevirmek isteyen kurumlar ofislerini pandemi 
sonrası süreçte kağıtsız ofis olarak kullanmanın hazırlıklarını 
yapabilirler. Bu geçişi sağlayan kurumlar, iş akışlarını dijital 
dokümanlar üzerinden yönetebilecekler.

‘’Yeni Nesil’’ Muhaberat sistemi, geleneksel muhaberat akışını 
dijital çözümlerle birleştirdiğimiz bir hizmettir. Özetle şöyle 
tanımlayabiliriz; Eski Düzen. Yeni Çözüm.

Bu kapsamda; tesislerimizde 
veya adresinizde, gelen/giden 
fiziksel evraklarınızın yönetimini 
sağlayarak ilgili çalışanların 
kullanımına dijital ortamda 
sunuyoruz. Bunu yaparken; 
geleceğin ofis düzenine 
geçişinizi sağlıyoruz.

Firmanız ile yollarınız ne zaman 
kesişti?
Babam Kurtul Baydar, 
REISSWOLF Türkiye’nin 
kurucularından olup 2008 
yılından beri aktif olarak şirkette görev almaktadır. Kendisi ile 
şirketin pazarlama ve sosyal medya stratejileri konusunda her 
zaman fikir alışverişinde bulunuyorduk. 2020 yılının son çeyreğinde 
resmi olarak REISSWOLF Türkiye’de çalışmaya başladım fakat 
sektör ve iş yapısı hakkındaki bilgimin şekillenmesi bundan 
öncesine dayanıyor.

Almanya Merkezli bir firma olup TR ofisi olarak mı değerlendirme-
liyiz sizi? Firmanızın organizasyon yapısı hakkında bilgi verir 
misiniz?
Evet, REISSWOLF Almanya merkezli bir firma ve tıpkı burada olduğu 
gibi otuzdan fazla ülkede ‘’franchise’’ sistemi ile faaliyet göster-
mektedir. Bu durumun en önemli faydası; Dünya’nın neresinde 
olursa olsun her REISSWOLF aynı standartlarda hizmet vermekte-
dir. REISSWOLF, bulunduğu ülkedeki yasalardan ve düzenlemeler-
den bağımsız olarak dünya genelinde bu konuda uygulanan en 
kapsamlı düzenlemelere göre iş süreçlerini şekillendirir. 

Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?
Başta bankacılık ve sanayi sektörleri olmak üzere; teknoloji, enerji, 
sigorta, yeme-içme sektörlerinden çeşitli firmalara çözüm sunmak-
tayız. Gerek arşiv büyüklüklerinden gerek ise sıkı denetim altında 
olmalarından ötürü ağırlıklı olarak büyük ölçekli firmalarla çalışıyo-
ruz. 2021 yılında, her ölçekte firmaya çözümlerimizi sunabilmek 
için bilgilendirme, tanıtım ve hizmet paketleri oluşturmak adına 
projelerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Türkiye’de farklı rakipleriniz var mı; bu konu 
artık biliniyor mu ülkemizde?
Türkiye’de bu işi yapan çeşitli firmalar olmasına 
rağmen bu konunun bilinirliği oldukça az. Yasal 
düzenlemelerin ve kanunların yürürlüğe girmesi 
bu konuya verilen önemi artırıyor. Eğer 
doküman yönetiminin bir zorunluluktan çok bir 
ihtiyaç olduğu anlaşılırsa, kurumlar bu konuda 
daha bilinçli hareket edeceklerdir.

Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz 
nelerdir?
Rakiplerimiz arasında, bizim gibi uluslararası 
firmalar olduğu gibi yerel firmalar da mevcut. 
Hangi ölçekte olursa olsun, tüm rakiplerimizden 
bizi ayıran özelliğimiz; uçtan uca çözüm 
sunabilmek. Rakiplerimizin bazıları arşiv 
saklama hizmeti sunmakta, bazıları ise tarama 
hizmeti sağlamaktadır. Biz, Fiziki Arşiv Yöneti-
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Entegre Doküman Yönetimi; Yeni Nesil Muhaberat Sistemi…
Ekonomik, teknolojik, verimli, yasalara uyumlu, 
gizlilikte yüksek güvenlikli ve çevreci…

Feritcan BAYDAR
REISSWOLF Türkiye 
Pazarlama Müdürü

Devamı 28. sayfada...





mi, Dijital Doküman Yönetimi ve Güvenli İmha’yı tamamen kendi 
bünyesinde sağlayabilen tek kuruluş olarak Türkiye’de faaliyet 
göstermekteyiz. Bu durum, süreçleri daha koordineli ve daha 
güvenli bir şekilde gerçekleştirmemize imkan sağlamaktadır.

Bu işin de Ar-Ge’si oluyor mu; neyi daha iyi hale getirmek için 
Ar-Ge yapılıyor bu işte? 
Fiziksel Arşiv ve Güvenli İmha süreçlerinde, mevcut dünya standart-
ları uygulanabilecek en üst hizmet seviyesidir. Hizmet bakımından 
bu standartlara uygun yenilikler ürettiğimizde bunları da çözümleri-
mize dahil ediyoruz. Örneğin; Homeoffice. Box. adında yeni bir imha 
ürünümüz var. Evden çalışma düzeninde, metal imha konteynerleri 
yerine kullanılabilecek güvenli imha kutuları ürettik. Evden çalışan 
personel; iş ile alakalı belgelerini güvenle biriktirip, anlaşmalı kargo 
şirketimiz ile direk tesislerimizde imha süreçlerine dahil edebile-
cekler. Fiziksel Arşiv Yönetiminde ise yeni bir ürün gibi düşünebile-
ceğimiz paketler oluşturduk. Arşiv üzerinde operasyon gerçekleştir-
mek bazı kurumlar için zor bir süreç oluyor. Bu paketler ile karar, 
teklif ve antlaşma gibi süreçleri iki taraf için de daha kolay bir hale 
getirmek istiyoruz. 

Öte yandan, her konuda olduğu gibi doküman yönetiminde de dijital 
yeniliklerin bir sınırı yok. Teknik ekibimiz, arşiv ve doküman 
yönetimi yazılımlarımız üzerinde sürekli çalışarak ne gibi geliştirme-
ler yapılabileceği konusunda analizlerine devam ediyorlar.

Aslında bir süredir bolca dile getirdiğimiz ancak pandemi süreci 
ile birlikte kullanımına ihtiyaç artan dijitalleşme sizin işinizin 
önemli bir parçası zannederim; dijitalleşme bu işin neresinde? 
Üyelerimize bu konuda nasıl bir katkınız olabilir?
Çözümlerimizin birçok noktasında dijitalleştirme kullanıldığı gibi tek 
başına bir çözüm olarak da sunulmaktadır. Hizmetimizi, basit bir 
tarama işleminden farklı kılan bazı hususlar da var tabi. Belgelerin 
OCR uyumlu taranması, (gerekirse) kişisel verilerin belge üzerinde 
karartılması ve güvenli platformlarımız üzerinden ilgili kişiye 
iletilmesi gibi kapsamlı bir çözüm sunuyoruz. Bildiğiniz gibi, 
pandemi süreci uzaktan çalışma düzenine geçişi sağladı. Bu 
durumda Dijital Doküman Yönetimi kurumlara başlıca 2 konuda 
çözüm sağlıyor: Belgelere uzaktan erişimi sağlıyor ve aynı zamanda 
gelecekteki ofislerinde ‘’Kağıtsız Ofis Düzeni’’ oluşturabilme imkanı 
sunuyor. Örneğin, fiziksel olarak tesisimizde saklanan bir belgeye 
ihtiyaç duyuyorsanız; talep oluşturulduktan sonra 4 saat içerisinde 
bu belgeyi size OCR uyumlu bir PDF dosyası olarak iletiyoruz. 
Fiziksel haline ihtiyaç duymanız halinde ise size talep ettiğiniz 
belgeleri fiziksel olarak da teslim edebiliyoruz. 

Gizlilik ve siber güvenlik en merak edilen konular olacaktır diye 
düşünüyorum; müşteri adaylarınızı nasıl rahatlatabilirsiniz? Bir 
sıkıntı yaşanırsa hak, hukuk neye dayandırılıyor?
Evet, özellikle müşteri adayları ve yeni müşteriler bu konuda 
endişeli olabiliyorlar. Ancak, gizlilik ve güvenlik bu işin uygulanabilir 
olmasının en önemli şartıdır. Öncelikle, tüm hizmetlerimiz için farklı 
belge ve sertifikalarımız mevcut. Bunların arasında çeşitli İSO 
belgeleri de mevcut. Kurumları bu konuda en iyi şekilde aydınlat-
maya çalışıyoruz. Dileyenler, internet sitemizde, ilgili bölümde tüm 
belge ve sertifikalarımıza ulaşabilirler. Ek olarak, tüm REISSWOLF 
hizmetleri mesleki mesuliyet sigortası ile güvence altına alınmıştır.
Özetle, çözümlerimizde gizlilik ve güvenlik çeşitli şekillerde 
tescillenmiştir ve güvence altına alınmıştır.

İşinizin maliyeti de merak edilen konular arasında olacaktır; 
ücretlendirmeyi nasıl belirliyorsunuz?
Her kurumun arşivi ve doküman trafiği farklı hacimlerde olduğu için 
ihtiyaçları da farklılık göstermektedir. Bu sebeple, ücretlendirmeyi 
bize iletilen ihtiyaçlar sonucunda hazırladığımız çözüm planına göre 
belirleyebiliyoruz. Ancak, daha önce bahsettiğim gibi çeşitli 
ölçeklerde arşiv paketleri oluşturduk ve 2021 yılı itibarı ile 
satışlarına başladık. Bu paketler; arşiv saklama kutularının fiyatı, 
ilk giriş bedeli, yazılım kullanımı ve belirli sayıda doküman talebi 
hakkına kadar kapsadığı tüm hizmetlerin fiyatını aylık ödemelere 
bölerek her kurumun rahatlıkla ulaşabileceği bir doküman yönetim 
sistemi sunuyor. Bu paketleri kullanan kurumlara, tarama ve imha 
hizmetlerinde de %10 oranında indirim uygulanıyor.

Sektörümüze, üyelerimize ek başka nasıl katkılarınız olabilir, 
eklemek istedikleriniz?
Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği, Türkiye’de çok büyük bir 
sektörü ve dolayısıyla da köklü kurumları temsil etmektedir. Bu 
kurumların kurulduğu tarihler de dikkate alındığında mevcut arşiv 
hacimlerinin oldukça büyük olduğu söylenebilir. Geçtiğimiz yıllarda 

çıkan KVKK, Arşiv saklama mevzuatı vb yasalar ve düzenlemeler, 
arşiv saklama ve doküman yönetiminde kurumlara bazı zorunluluk-
lar getirdi. REISSWOLF olarak, üyelerinizin KVKK uyumlu bir arşiv 
düzenine geçişini en hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirebiliriz. 
Ayrıca, doküman yönetiminde tüm hizmetleri tek bir çatı altında 
sunduğumuz için doküman yönetiminde koordineli ve güvenli 
süreçler sağlayabiliriz.
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Liderler, ekiplerinin en iyisini olmasını ister. 
Başarılı olsunlar, ödüller alsınlar, herkes onları takdir etsin 
isterler. Hiçbir lider, ekibini başarısız görmek istemez. Hiçbir 
lider, ekibi ile ilgili aldığı olumsuz geribildirimler ile rahat 
etmez, duymazdan gelemez...
 
Bu nedenle liderler ekiplerini geliştirmek isterler, 
bulundukları noktadan daha iyiye gitsin, daha çok başarsın, 
daha çok takdir edilsin, daha mutlu olsun isterler...
 
Burada lider olamayan, organizasyonel olarak kendilerine bir 
tanım verilen ve sadece işlere odaklanan kişilerden 
bahsetmiyorum. Yakında onların yaptıkları “HADİ HADİ, 
DAHA ÇOK DAHA ÇOK” söylemlerini daha motive edici bir 
şekilde yapacak robotlar yaratılacağına eminim.
 
Gerçek liderlerden bahsediyorum, niyetinde lider olanlardan, 
yaptıklarını değerlendiren, kendine geribildirimler alan ve 
kendisi ile birlikte ekibini, işini daha ileriye taşımak isteyen, 
sürekli gelişen ve geliştiren liderlerden bahsetmek 
istiyorum.
 
Ezberleri bozan yeni nesil liderler, global düşünüyor, yerel 
davranıyor, doğal bir işbirlikçi gibi çalışıyorlar. Dijitalleşen, 
sayısallaşan dünyada yeni iş modelleri gelişiyor. Böyle bir 
ortamda büyük fikirleri hayal eden & ettiren, ekibi ile birlikte 
hayata geçirebilen ve teknolojiye yakın olan liderler ayakta 
kalabilecek. İşbirliğine, takım çalışmasına önem verenler ve 
belirsizliğe cevap verebilenler oyunun yeni kuralını 

oluşturacaklar. 

Jim Collins, “Built to Last” adlı kitabında 
1890’lardan itibaren ABD’de kurulan 
şirketleri analiz ettikten sonra 18 başarılı 
şirketin sırlarını açıklamış. Tüm bu 
şirketler halen kuruluş değerlerini ve 
amaçlarını koruyorlar.
 
• HP’in kurucularının ana değerleri, 
bireye saygı. 
• Nordstorm için 1901’lerden beri 
müşteriye hizmet öncelikli değer. 
• Disneyland’ın kuruluş amacı 
insanları eğlendirmek. 
• 3M’in amacı ise insanların 

sorunlarına yaratıcı çözümler sunmak. 

Hiç biri kâr etme amacı ile kurulmamış. Kâr bir sonuç!
Jim Collins, “Good to Great” isimli kitabında 1400’ün 
üzerinde şirketi inceledikten sonra 11 adet gerçekten iyi, 
hatta kusursuz şirketi belirlemiş. Bu şirketlerin kuruluş 
değerlerine ve amaçlarına bağlılıklarına ilaveten 5. Seviye 
olarak nitelendirdiği liderler tarafından yönetildiğini fark 
etmiş ve 5. Seviye liderlerin özelliklerini vurgulamış. 

Bu liderlerin en belirgin özellikleri
• Alçakgönüllülük: Kendilerinden söz edilmesinden fazla 
hoşlanmaz, sadece görevlerini yaptıklarını söylerler.
• İrade, tereddütsüz kararlılık: Doğru olduğunu 
düşündükleri kararları tereddütsüz alırlar ve uygulamak için 
yüksek irade gösterirler.
• Gelecek için halef yetiştirme: Uzun vadeli hedefleri vardır 
ve şirketin kendilerinden sonraki dönemi için başarılı 
olabilecek haleflerini seçer, onları ve şirket sistemini 
kendilerinden sonra da mükemmel olmaları için hazırlarlar.
• Başarıyı başkalarına bırakma, başarısızlığı sahiplenme: 
Başarıları sorulduğunda mükemmel meslektaşlara, seleflere 
ve haleflere sahip oldukları için ne kadar şanslı olduklarını 
söylerler, kendilerinden çok başarıyı onlara bağlarlar. Ama 
şirkette işler kötüye gittiğinde aynaya bakarlar ve asla kötü 
şansı ve etraflarını suçlamazlar. Kısacası kararlarının 
sorumluluğunu üstlenirler.

Peki bu liderler bunları nasıl başarıyorlar? Hem işi yönetmek 
ve iş sonuçlarına ulaşmak, hem değerleri yaşatmak, hem 
çalışanları geliştirmek, hem de kişinin kendisini 
geliştirebilmesi... Ve tüm bunlar ile birlikte pozitif duyguyu 
yayabilmek, çalışanları ve organizasyonu mutlu edebilmek…
 
Pozitif Psikolog Mihaly Csíkszentmihályi tarafından 
organizasyonlarda insanların mutluluğu ile ilgili AKIŞ Modeli 
tanıtıldı. "Akış: Optimal Deneyimin Psikolojisi" adlı 
kitabında, akış süreci hakkında yazdı.

Model, kişilerin durumlar karşısında algıladıkları zorluk 
derecesi ve bunun üstesinden gelebilme becerisinin birlikte 

değerlendirilmesi ile oluşur. Zorluğun algılanan zorluğuna ve 
beceri seviyelerimize ilişkin algımıza bağlı olarak, bir görevi 
tamamlamaya çalışırken yaşayacağımız duygusal durumları 
gösterir.

Örneğin, görev zorlayıcı değilse ve çok fazla beceri 
gerektirmiyorsa, muhtemelen ona karşı ilgisizlik hissederiz. 
Ancak gerekli becerilere sahip olmayan zorlu bir görevle 
karşılaşmak, kolayca endişe ve kaygı hissetmemize sebep 
olabilir.

Bir denge bulmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak 
için, önemli ve ilginç bir zorluğa ve iyi gelişmiş becerilere 
ihtiyacımız var; böylece bu zorluğun üstesinden 
gelebileceğimizden emin olabiliriz.
 
Bu bizi "akış" deneyimini yaşayabileceğimiz (faaliyete 
tamamen dahil olma ve meşgul olma) bir konuma taşır.
Bu akış durumu genellikle yaptıkları işlerde artık ustalaşmış 
insanlarda görülür, yaptıkları işlere olan ilgileri becerilerini 
geliştirir, o işi keyifle yapabilmek için yeni yollar bulurlar. 
Yaptıkları her şeyi kolaymış gibi gösterirler.
 
Grafik görüntü kaynak : © Gökhan Ekici, blogger

Liderler, çalışanların gelişimlerine odaklanırlarsa, onların 
gelişim süreçlerinde motive olmalarını, değerleri ile 
çalışmalarını, yeni öğrendikleri bilgi ve beceriler karşısında 
zorlanmamalarını ve üstesinden gelmelerini destekler. 
Böylelikle, çalışanlarının sağlıklı bir şekilde gelişmelerini ve 
mutluluğu daha çok hissetmelerini sağlayabilir. Tabi bunun 
doğal sonucu olarak da çalışanların işbirliği becerisi ve 
çalışma performansları yükselecektir. 

Kitapta bahsedilen 10 Akış Bileşeninin neler olduğunu 
merak ediyorsanız, Csíkszentmihályi, akış halinde olma 
durumuna giden 10 deneyimi tanımladığı durumları 
görebilirsiniz;
 
• Neyi başarmak istediğinizi net bir şekilde anlamak.
• Sürekli konsantre olabilmek.
• Kişinin bilinçli düşünme düzeyinden, hayal düzeyine 
geçtiğini hissetmesi.
• Zamanın hızlı geçtiğini düşünmek. 
• Doğrudan ve anında geri bildirim almak / alabilmek.
• Yetenek seviyeleriniz ve zorlayıcı beceriler arasında bir 
denge yaşamak.
• Durum üzerinde kişisel kontrol hissine sahip olmak.
• Faaliyetin özünde ödüllendirici olduğunu hissetmek.
• Bedensel ihtiyaçların farkında olmamak.
• Aktivitenin kendisinde tamamen dalıp gitmek, işini aşk ile 
yapmak :))
 
Akışın gerçekleşmesi için tüm bu faktörlerin ve deneyimlerin 
mutlaka yerinde olması gerekmediğini unutmayın. Ancak 
akış gerçekleştiğinde birçoğunu deneyimlemeniz 
muhtemeldir. 

Akışta kaldığınız, çalışanlarınızın ihtiyaçlarına, duygularına 
odaklandığınız, bireysel gelişimlerini desteklediğiniz sürece 
ekip olarak gelişimlerini gözlemlediğiniz günler dilerim.
 
Saygılarımla; 

GELİŞTİRMEK İÇİN AKIŞTA KALMAK
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ANONİM ŞİRKETLERDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT 
BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
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Değerli BEYSAD Üyeleri ve Okurları,

Halen ülkemizde ve dünyada devam eden pande-

minin özel, sosyal ve iş hayatımıza olumsuz 

etkilerini derinden hissettiğimiz bir dönemi 

yaşarken, elimizden geldiğince her anlamda 

ayakta durmaya çalışıyor, güzel günler göreceğimi-

ze dair umudumuzu hiç kaybetmeden yolumuza 

devam ediyoruz.

Sizlere ulaştığım bu yazı, bugünlerde anonim 

şirket niteliğine haiz müvekkillerimizden “İstanbul 

Barosu Başkanlığı’ndan şirketimize bir yazı 

gönderilmiş, bu yazı tarafımıza niçin gönderilmiş 

olabilir, bu yazıya nasıl cevap vermemiz gerekir?” 

gibi benzer şekilde çokça sorulan ve görüş talep 

edilen konu hakkında, BEYSAD üyelerinin çoğunlu-

ğunun Anonim Şirket olduğu ve sizlere de İstanbul 

Barosu tarafından yazı gönderilme ihtimali 

düşünülerek kaleme alınmıştır.

2021 yılında daha önceki yıllarda olduğu gibi 

İstanbul Barosu Başkanlığı’nca İstanbul Ticaret 

Sicili Memurluğu tarafından bildirilen anonim 

şirketlere yazılan yazıda, şirketlerin avukat 

bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeleri, 

aksi yönde davranan şirketler için ise yasal işlem 

yapılması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına 

başvurulacağı bildirimi yer almaktadır.

Anonim şirketler için başta Türk Ticaret Kanunu 

olmak üzere mevzuatlarda çeşitli yükümlülükler 

düzenlenmiştir. Anonim şirketler açısından TTK 

dışında düzenlenen en önemli yükümlülüklerden 

biri de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. 

Maddesinde yer almaktadır. İlgili maddeye göre, 

Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen esas sermaye 

miktarının beş katı veya daha fazla esas sermaye-

si bulunan anonim şirketler, bünyesinde bir avukat 

çalıştırmak ya da sözleşmeli olarak bir avukat 

istihdam etmek zorundadır.

Yine Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin "Sözleşme 

yapılması ve sözleşmede bulunması gereken 

hükümler" başlıklı 73/A maddesinde sürekli 

avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na ve Avukatlık 

Asgari Ücret Tarifesi’ne uygun, yazılı sürekli 

avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesinin 

ve bu sözleşmenin bir nüshasının da sözleşmenin 

tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya 

verilmesinin zorunlu olduğu ve Kanuna uygun 

davranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor başlıklı 

73/C maddesinde de 1136 sayılı Avukatlık 

Kanunu’nun 35.  maddesinin üçüncü fıkrasına 

aykırı davranan tüzel kişiler hakkında merkezleri-

nin bulunduğu yer barosu tarafından suç duyuru-

sunda bulunulacağı düzenlenmiştir.

Yasa koyucu, belirtilen anonim şirketler için önem 

arz eden bu hususun takibi ve uygulanabilirliğini 

sağlamak açısından, bu düzenlemeye aykırı 

davranışı suç saymış ve idari para cezası uygula-

nacağını hükme bağlamıştır. Bu hükümlere aykırı 

davranan şirketlere 1136 sayılı Avukatlık 

Kanunu’nun 35. Maddesinin 3. Fıkrası gereği 

Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat 

tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe 

çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç 

tarihinde yürürlükte bulunan asgarî ücretin iki aylık 

brüt tutarı kadar idarî para cezası verilebilecektir.

Av. Filiz TAHMAZ 
RİFAİOĞLU

Verda Hukuk Bürosu
filiz@verdahukuk.com

Tüm anonim şirketler bu yükümlülük altında mıdır? Türk 

Ticaret Kanunu madde 332’de öngörülen esas sermaye 

miktarının 5 katı veya daha fazla sermayesi bulunan anonim 

şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı koopera-

tiflerinin sözleşmeli avukat bulundurması zorunludur. 

Kanunda ifade edilen esas sermayenin 5 katından maksat, 

TTK madde 332’de düzenlenen 50.000,00 TL asgari 

sermayenin 5 katı olan 250.000,00 TL’dir. Yine sermaye 

artırımı yoluyla sermayesini 250.000,00 TL ve bu tutarın 

üzerine çıkarmış anonim şirketler bakımından da sözleşmeli 

avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu düzenlemeye göre avukat bulundurması zorunlu olup da 

avukat bulundurmayan anonim şirketlere 2021 yılı için 

avukat bulundurmadığı her ay için brüt asgari ücret üzerin-

den, (3.577,50 TL) x 2 = 7.155,00 TL idari para cezası 

verilebilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, şirketin 

avukat bulundurmakla birlikte avukata ücreti ödenmemiş ise 

yine idari para cezasının söz konusu olacağıdır. Zira konuya 

ilişkin emsal kararlar incelendiğinde cezanın söz konusu 

olmaması için SMM düzenlenmiş olmasının ve avukata 

ödeme yapılmış olmasının araştırılması gerektiğinin belirtildi-

ği görülmekte olup, aşağıda emsal karar özetine yer 

verilmiştir.

"Muteriz şirket tarafından belirtilen vekâletnamelerin 

düzenlendikten sonra şirket tarafından avukatlara serbest 

meslek makbuzuyla ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılıp, 

serbest meslek makbuzu var ise makbuzlarda belirtilen 

şekilde avukatlara ödeme yapılıp yapılmadığı hususunda 

şirket muhasebe kayıtlarının incelenmesi suretiyle bilirkişi 

incelemesi yaptırılıp sonucuna göre karar verilmesi 

gerektiği kararı verilmiştir." (Yargıtay 19.Ceza Dairesi 

E. 2019/23946 K. 2019/8881 T. 23.5.2019)

1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.35/3’de, dava açma 

yeteneği olan herkesin kendi davasına ait evrakı düzenleyebi-

leceği, davasını bizzat açabileceği ve işini takip edebileceği-

ne yer verilmişken niçin belirli anonim şirketler bakımından 

avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir? Bu soruya, 

maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması 

sonucu Anayasa Mahkemesi’nin E. 2010/10, K. 2011/10, 

30.6.2011 tarihli kararının gerekçesi bir cevap niteliğindedir.

Anayasa Mahkemesi Kararında, “Başvuru kararında itiraz 

konusu kural ile getirilen avukat bulundurma zorunluluğunun 

kapsamının açık ve net olarak belirlenmediği ileri sürülmekte 

ise de, itiraz konusu kuralın gerekçesinde yargı önüne giden 

uyuşmazlıkların büyük bir kısmının hukukî ilişki kurulurken 

gerekli özenin gösterilmemesinden kaynaklandığı belirtildiğin-

den, yapılan düzenleme ile anonim şirketlerin sadece taraf 

oldukları davalarda değil, hukuki uyuşmazlık doğmadan önce 

de avukat bulundurarak, avukatın hukuki yardımından 

yararlanmalarının amaçlandığı, yasal unsurları açısından aynı 

yapısal özelliklere sahip olmakla birlikte, esas sermayeleri 

büyük miktarlara ulaşan anonim şirketler, sosyal ve ekono-

mik hayattaki işlevleri bakımından diğerlerine göre farklılık 

arz ettiği, bu nedenle toplumun sosyal ve ekonomik düzenini 

önemli ölçüde etkileyebilecek büyüklüğe sahip olan anonim 

şirketlerin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri 

için kamu otoritesi tarafından bu şirketlerin faaliyetlerine 

diğerlerine göre farklı şekillerde müdahale edilebildiği,” 

gerekçesine yer verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçesinden hareketle, bu 

düzenlemeye ihtiyaç duyulmasının sebebinin, toplumun 

sosyal ve ekonomik düzenini önemli ölçüde etkileyebilecek 

büyüklüğe sahip olan anonim şirketlerin her iş ve işleminde 

hukuka uygun hareket etmesi, “önleyici hukuki yardım” 

alınarak henüz hukuki ihtilaflar ortaya çıkmadan uyuşmazlık-

ların önlenmesi, ihtilafların mümkün olduğunca azaltılması, 

uyuşmazlıkların dostane ve hızlı şekilde çözümlenerek 

şirketlerin uzun süreli ve masraflı yargılama sürecinden 

olabildiğince uzak tutulması olduğunu söylemek mümkündür. 

Bunlara ek olarak avukat bulundurma zorunluluğu, kurumsal 

yönetim ilkelerinin doğal sonucudur. Adillik, şeffaflık, hesap 

verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri gibi en temel yönetim ilkeleri 

ışığında, şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit 

davranması, azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar da dahil 

olmak üzere hissedar haklarının korunması ve yapılan 

sözleşmelerin uygulanması; şirketin kamuoyu ile doğru, açık 

ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımının sağlanması; hesap 

verebilirliğin temin edilmesi ve şirketlerin mevcut ve değişen 

kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet 

göstermesinin sağlanması hususları da yasa koyucuyu bu 

düzenlemeyi yapmaya yöneltmiştir. 

Şirketiniz de Türk Ticaret Kanunu’nda 
öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha 

fazla esas sermayesi bulunan bir anonim şirket ise,
 avukat bulundurma yasal zorunluğunu yerine 

getirmek suretiyle 
önleyici hukuki yardım alarak hem birçok 

hukuki ihtilafın yargıya taşınmasını önleyebilecek, 
hem de idari para cezası yaptırımı ile karşı karşıya 

kalmayacaktır.

Sağlıklı günler…

Devamı 34. sayfada...



Tüm anonim şirketler bu yükümlülük altında mıdır? Türk 

Ticaret Kanunu madde 332’de öngörülen esas sermaye 

miktarının 5 katı veya daha fazla sermayesi bulunan anonim 

şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı koopera-

tiflerinin sözleşmeli avukat bulundurması zorunludur. 

Kanunda ifade edilen esas sermayenin 5 katından maksat, 

TTK madde 332’de düzenlenen 50.000,00 TL asgari 

sermayenin 5 katı olan 250.000,00 TL’dir. Yine sermaye 

artırımı yoluyla sermayesini 250.000,00 TL ve bu tutarın 

üzerine çıkarmış anonim şirketler bakımından da sözleşmeli 

avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu düzenlemeye göre avukat bulundurması zorunlu olup da 

avukat bulundurmayan anonim şirketlere 2021 yılı için 

avukat bulundurmadığı her ay için brüt asgari ücret üzerin-

den, (3.577,50 TL) x 2 = 7.155,00 TL idari para cezası 

verilebilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, şirketin 

avukat bulundurmakla birlikte avukata ücreti ödenmemiş ise 

yine idari para cezasının söz konusu olacağıdır. Zira konuya 

ilişkin emsal kararlar incelendiğinde cezanın söz konusu 

olmaması için SMM düzenlenmiş olmasının ve avukata 

ödeme yapılmış olmasının araştırılması gerektiğinin belirtildi-

ği görülmekte olup, aşağıda emsal karar özetine yer 

verilmiştir.

"Muteriz şirket tarafından belirtilen vekâletnamelerin 

düzenlendikten sonra şirket tarafından avukatlara serbest 

meslek makbuzuyla ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılıp, 

serbest meslek makbuzu var ise makbuzlarda belirtilen 

şekilde avukatlara ödeme yapılıp yapılmadığı hususunda 

şirket muhasebe kayıtlarının incelenmesi suretiyle bilirkişi 

incelemesi yaptırılıp sonucuna göre karar verilmesi 

gerektiği kararı verilmiştir." (Yargıtay 19.Ceza Dairesi 

E. 2019/23946 K. 2019/8881 T. 23.5.2019)
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yeteneği olan herkesin kendi davasına ait evrakı düzenleyebi-

leceği, davasını bizzat açabileceği ve işini takip edebileceği-

ne yer verilmişken niçin belirli anonim şirketler bakımından 

avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir? Bu soruya, 

maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması 

sonucu Anayasa Mahkemesi’nin E. 2010/10, K. 2011/10, 

30.6.2011 tarihli kararının gerekçesi bir cevap niteliğindedir.

Anayasa Mahkemesi Kararında, “Başvuru kararında itiraz 

konusu kural ile getirilen avukat bulundurma zorunluluğunun 

kapsamının açık ve net olarak belirlenmediği ileri sürülmekte 

ise de, itiraz konusu kuralın gerekçesinde yargı önüne giden 

uyuşmazlıkların büyük bir kısmının hukukî ilişki kurulurken 

gerekli özenin gösterilmemesinden kaynaklandığı belirtildiğin-

den, yapılan düzenleme ile anonim şirketlerin sadece taraf 

oldukları davalarda değil, hukuki uyuşmazlık doğmadan önce 

de avukat bulundurarak, avukatın hukuki yardımından 

yararlanmalarının amaçlandığı, yasal unsurları açısından aynı 

yapısal özelliklere sahip olmakla birlikte, esas sermayeleri 

büyük miktarlara ulaşan anonim şirketler, sosyal ve ekono-

mik hayattaki işlevleri bakımından diğerlerine göre farklılık 

arz ettiği, bu nedenle toplumun sosyal ve ekonomik düzenini 

önemli ölçüde etkileyebilecek büyüklüğe sahip olan anonim 

şirketlerin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri 

için kamu otoritesi tarafından bu şirketlerin faaliyetlerine 

diğerlerine göre farklı şekillerde müdahale edilebildiği,” 

gerekçesine yer verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçesinden hareketle, bu 

düzenlemeye ihtiyaç duyulmasının sebebinin, toplumun 

sosyal ve ekonomik düzenini önemli ölçüde etkileyebilecek 

büyüklüğe sahip olan anonim şirketlerin her iş ve işleminde 

hukuka uygun hareket etmesi, “önleyici hukuki yardım” 

alınarak henüz hukuki ihtilaflar ortaya çıkmadan uyuşmazlık-

ların önlenmesi, ihtilafların mümkün olduğunca azaltılması, 

uyuşmazlıkların dostane ve hızlı şekilde çözümlenerek 

şirketlerin uzun süreli ve masraflı yargılama sürecinden 

olabildiğince uzak tutulması olduğunu söylemek mümkündür. 

Bunlara ek olarak avukat bulundurma zorunluluğu, kurumsal 

yönetim ilkelerinin doğal sonucudur. Adillik, şeffaflık, hesap 

verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri gibi en temel yönetim ilkeleri 

ışığında, şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit 

davranması, azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar da dahil 

olmak üzere hissedar haklarının korunması ve yapılan 

sözleşmelerin uygulanması; şirketin kamuoyu ile doğru, açık 

ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımının sağlanması; hesap 

verebilirliğin temin edilmesi ve şirketlerin mevcut ve değişen 

kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet 

göstermesinin sağlanması hususları da yasa koyucuyu bu 

düzenlemeyi yapmaya yöneltmiştir. 

Şirketiniz de Türk Ticaret Kanunu’nda 
öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha 

fazla esas sermayesi bulunan bir anonim şirket ise,
 avukat bulundurma yasal zorunluğunu yerine 

getirmek suretiyle 
önleyici hukuki yardım alarak hem birçok 

hukuki ihtilafın yargıya taşınmasını önleyebilecek, 
hem de idari para cezası yaptırımı ile karşı karşıya 

kalmayacaktır.

Sağlıklı günler…
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Tüm anonim şirketler bu yükümlülük altında mıdır? Türk 

Ticaret Kanunu madde 332’de öngörülen esas sermaye 

miktarının 5 katı veya daha fazla sermayesi bulunan anonim 

şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı koopera-

tiflerinin sözleşmeli avukat bulundurması zorunludur. 

Kanunda ifade edilen esas sermayenin 5 katından maksat, 

TTK madde 332’de düzenlenen 50.000,00 TL asgari 

sermayenin 5 katı olan 250.000,00 TL’dir. Yine sermaye 

artırımı yoluyla sermayesini 250.000,00 TL ve bu tutarın 

üzerine çıkarmış anonim şirketler bakımından da sözleşmeli 

avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu düzenlemeye göre avukat bulundurması zorunlu olup da 

avukat bulundurmayan anonim şirketlere 2021 yılı için 

avukat bulundurmadığı her ay için brüt asgari ücret üzerin-

den, (3.577,50 TL) x 2 = 7.155,00 TL idari para cezası 

verilebilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, şirketin 

avukat bulundurmakla birlikte avukata ücreti ödenmemiş ise 

yine idari para cezasının söz konusu olacağıdır. Zira konuya 

ilişkin emsal kararlar incelendiğinde cezanın söz konusu 

olmaması için SMM düzenlenmiş olmasının ve avukata 

ödeme yapılmış olmasının araştırılması gerektiğinin belirtildi-

ği görülmekte olup, aşağıda emsal karar özetine yer 

verilmiştir.

"Muteriz şirket tarafından belirtilen vekâletnamelerin 

düzenlendikten sonra şirket tarafından avukatlara serbest 

meslek makbuzuyla ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılıp, 

serbest meslek makbuzu var ise makbuzlarda belirtilen 

şekilde avukatlara ödeme yapılıp yapılmadığı hususunda 

şirket muhasebe kayıtlarının incelenmesi suretiyle bilirkişi 

incelemesi yaptırılıp sonucuna göre karar verilmesi 

gerektiği kararı verilmiştir." (Yargıtay 19.Ceza Dairesi 

E. 2019/23946 K. 2019/8881 T. 23.5.2019)
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yeteneği olan herkesin kendi davasına ait evrakı düzenleyebi-

leceği, davasını bizzat açabileceği ve işini takip edebileceği-

ne yer verilmişken niçin belirli anonim şirketler bakımından 

avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir? Bu soruya, 

maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması 

sonucu Anayasa Mahkemesi’nin E. 2010/10, K. 2011/10, 

30.6.2011 tarihli kararının gerekçesi bir cevap niteliğindedir.

Anayasa Mahkemesi Kararında, “Başvuru kararında itiraz 

konusu kural ile getirilen avukat bulundurma zorunluluğunun 

kapsamının açık ve net olarak belirlenmediği ileri sürülmekte 

ise de, itiraz konusu kuralın gerekçesinde yargı önüne giden 

uyuşmazlıkların büyük bir kısmının hukukî ilişki kurulurken 

gerekli özenin gösterilmemesinden kaynaklandığı belirtildiğin-

den, yapılan düzenleme ile anonim şirketlerin sadece taraf 

oldukları davalarda değil, hukuki uyuşmazlık doğmadan önce 

de avukat bulundurarak, avukatın hukuki yardımından 

yararlanmalarının amaçlandığı, yasal unsurları açısından aynı 

yapısal özelliklere sahip olmakla birlikte, esas sermayeleri 

büyük miktarlara ulaşan anonim şirketler, sosyal ve ekono-

mik hayattaki işlevleri bakımından diğerlerine göre farklılık 

arz ettiği, bu nedenle toplumun sosyal ve ekonomik düzenini 

önemli ölçüde etkileyebilecek büyüklüğe sahip olan anonim 

şirketlerin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri 

için kamu otoritesi tarafından bu şirketlerin faaliyetlerine 

diğerlerine göre farklı şekillerde müdahale edilebildiği,” 

gerekçesine yer verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçesinden hareketle, bu 

düzenlemeye ihtiyaç duyulmasının sebebinin, toplumun 

sosyal ve ekonomik düzenini önemli ölçüde etkileyebilecek 

büyüklüğe sahip olan anonim şirketlerin her iş ve işleminde 

hukuka uygun hareket etmesi, “önleyici hukuki yardım” 

alınarak henüz hukuki ihtilaflar ortaya çıkmadan uyuşmazlık-

ların önlenmesi, ihtilafların mümkün olduğunca azaltılması, 

uyuşmazlıkların dostane ve hızlı şekilde çözümlenerek 

şirketlerin uzun süreli ve masraflı yargılama sürecinden 

olabildiğince uzak tutulması olduğunu söylemek mümkündür. 

Bunlara ek olarak avukat bulundurma zorunluluğu, kurumsal 

yönetim ilkelerinin doğal sonucudur. Adillik, şeffaflık, hesap 

verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri gibi en temel yönetim ilkeleri 

ışığında, şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit 

davranması, azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar da dahil 

olmak üzere hissedar haklarının korunması ve yapılan 

sözleşmelerin uygulanması; şirketin kamuoyu ile doğru, açık 

ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımının sağlanması; hesap 

verebilirliğin temin edilmesi ve şirketlerin mevcut ve değişen 

kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet 

göstermesinin sağlanması hususları da yasa koyucuyu bu 

düzenlemeyi yapmaya yöneltmiştir. 

Şirketiniz de Türk Ticaret Kanunu’nda 
öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha 

fazla esas sermayesi bulunan bir anonim şirket ise,
 avukat bulundurma yasal zorunluğunu yerine 

getirmek suretiyle 
önleyici hukuki yardım alarak hem birçok 

hukuki ihtilafın yargıya taşınmasını önleyebilecek, 
hem de idari para cezası yaptırımı ile karşı karşıya 

kalmayacaktır.

Sağlıklı günler…





Son günlerde yaşadığımız pandemi dönemi 
nedeniyle hem bireysel hem de kurumlarımıza ait 
sağlıklı olma hali birincil ihtiyacımız haline 
gelmiştir. Kendimize ait sağlık kontrollerine ne 
kadar önem veriyorsak kurumlarımıza ait sağlık 
durumunu da zaman zaman “Kurum Check-Up’ı” 
ile kontrol etmenizde fayda vardır. 

Kurum Check-Up’ı için Finansal Süreçler ve ilgili 
SONUÇLAR, ÇIKTI, Operasyonel Süreçler ve ilgili   
SEBEPLER, GİRDİ olarak tanımlanabilir. Sebepler 
iyileştirilmeden sonuçlar iyileşmez. Yani; Ticari, 
Teknik ve İdari Girdi’leriniz; Mali Çıktı’larınız olarak 
tezahür eder.

Çoğunlukla mali sonuçlara ve süreçlere yönelik 
aşağıdaki sorulara vereceğiniz samimi cevapları-
nız, şirketinizin sağlığını ortaya net olarak 
koyacaktır. 

1. BÜTÇE 
TABANLI 
YÖNETİM: 
Gelir, Gider 
yatırım 
bütçeniz var 
mı? 
Gerçekleşen 
durumla, 
planladığınız 
durumu 
mukayese 
edebiliyor 
musunuz?

2. İŞ PLANI YAPMAK: 3 yıllık Büyüme, Gelir, 
Gider, Yatırım vb. planlamanızı kapsayan bir Mali 
Projeksiyonunuz (İş Planınız) var mı?

3. BÜYÜME YÖNETİMİ: Büyüme hedefinizi nasıl 
belirliyorsunuz? Cari Büyüme Oranı nedir biliyor 
musunuz?

4. OPTİMİZASYON: Satışların artması hep iyi 
midir? Oto finanse edilebilir büyüme oranınızı 
hesaplamayı biliyor musunuz?

5. ŞİRKET DEĞER YÖNETİMİ: Şirket Piyasa 
Değerinizi biliyor musunuz? Örneğin, Şirket Piyasa 
Değeriniz, taşınmazlarınızın değerinin kaç katı?

6. STRATEJİK PLANLAMA VE STRATEJİ YÖNETİ-
Mİ: Gelecek Planlamanız ve Stratejileriniz ve 
Stratejilerinizi destekleyen hedefleriniz tanımlı mı? 
Stratejik Yol Haritanız var mı?

7. KARLILIK YÖNETİMİ: 8 Tip karlılığı ölçebiliyor 
musunuz? Farklarını biliyor musunuz?

8. SERMAYE VERİMLİLİĞİ: Sermaye Karlılığı ve 
Sermaye Dönüş Hızınız (ROIC-ROE) nedir? Ölçüp 
yorumlayabiliyor musunuz? 

9. NAKİT DÖNGÜSÜ: Nakit Döngünüzü hesaplama-
yı biliyor musunuz? Ölçüp takip ediyor musunuz?

10. İŞLETME SERMAYE YÖNETİMİ: İşletme 
Sermayesi ihtiyacınızı ölçüp, izliyor musunuz?

11. MALİYETLENDİRME: Faaliyet Tabanlı Maliyet 
Sisteminiz var mı? Standart Maliyetiniz ve Fiili 
Maliyetiniz arasındaki farkı biliyor musunuz?

12. FİYATLAMA: Her şey dahil toplam 100 TL 
maliyeti olan ürünü %10 kar ile 111 TL’ye mi 
satarsınız? Satış Fiyatlamanızı doğru karlılık hesabı 
ile yaptığınıza inanıyor musunuz?

13. SERBEST NAKİT: Serbest Nakit (Free Cash 
Flow) ne demek biliyor musunuz? İşletmeniz 
Serbest Nakit Yaratıyor mu? 

14. GİDER YÖNETİMİ: Maliyet ile Gider arasındaki 
farkı biliyor musunuz?

15. BAŞABAŞ / KARA GEÇİŞ NOKTASI ANALİZİ: 
Başabaş Noktanızı (Kâra Geçiş Noktası) hesapla-
masını her yıl bütçe referanslı yapıyor musunuz?

16. YATIRIM FİZİBİLİTESİ: Yeni yatırımlarınızın 
ROI /Geri Dönüşü Süresini Hesaplıyor musunuz? 
Yapılan yatırım sonrası bu hesaplamayı doğrula-
mak için güncelliyor musunuz? 

17. KAPASİTE KULLANIM ORANI / OEE / KAYIP 
YÖNETİMİ: Hatlarınızın, Tezgahlarınızın KKO ve 
OEE’lerini hesaplayarak karınıza etkisini ölçebiliyor 
musunuz?

18. ÜRETİM AKIŞ / STOK YÖNETİMİ: Lead Time 
ve Takt Time’larınızı ölçüp yönetebiliyor musunuz?

19. MÜŞTERİ BAZLI KARLILIK: Müşteri ve ürün 
bazlı karlılıklarınızı doğru ölçtüğünüzü düşünüyor 
musunuz? (Maliyet Dağıtım Anahtarlarınız belirli 
mi?)

20. FAALİYET TABANLI MALİYET YÖNETİMİ: Hat 
ve makine saat ücretlerinizi doğru hesapladığınızı 
düşünüyor musunuz?

21. ERP KULLANIM ETKİNLİĞİ: Fiili Stoklarınızla 
Sistem Stoklarınız arasındaki fark sizce uygun 
seviyede mi?

22. FİNANSAL MUKAYESE: Sektör veya Rakip 
Finansal Performansları ile kendi Finansal 
Performansınızı mukayese ediyor musunuz?

23. SENARYOLAMA ve FİNANSAL PROJEKSİYON: 
Olsa Olsa Analizleri ile Finansal Projeksiyon 
Senaryolarına göre Aksiyon planlayabiliyor 
musunuz?

24. MALİ ANALİZ: Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit 
Akış ve Özkaynak Değişim tablonuzu aynı anda 
analiz edebiliyor musunuz?

25. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ: Likidite ve 
Borçluluk Risk Göstergelerinizi düzenli Takip Ediyor 
musunuz?

 

Bu Check-Up’daki üst göstergemiz; Şirketimizin, 
piyasa değeri ihtiva edip etmediğidir. Piyasa değeri 
yaratmayı veya değer var ise Piyasa Değeri 
Maksimizasyonunu hedeflemek; sahip olduğumuz 
Varlık Değerinin Piyasa tarafından da tasdik 
edilmesi anlamına geldiği için Şirket Sürdürülebilir-
liği adına en kritik göstergemiz olarak birinci sırada 
yer almalıdır. Bunun için de illaki bir hisse devri, 
hisse satışı ihtiyacı olmasına gerek yoktur. Sahip 
olduğumuz Varlığın değerinin maksimize edilmesi-
ne ihtiyaç vardır. 

O vakit, A. Einstein’ın sözünü 
biraz daha evirerek söylersek :) :

“Başarılı Şirketler her zaman Dünyaya 
verdiklerinden daha fazlasını 

Dünya’dan geri alan şirketlerdir… 
Oysa Değerli Şirketler her zaman Dünyadan 

aldıklarından daha fazlasını 
Dünyaya geri verebilen şirketlerdir…”
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Birçok işyeri değişimi sevmez. Bunun sebebi alışık 
olduğumuz rutini tercih etmemizdir. Her şirketin bir 
çalışma modeli, rutini ve yapısı vardır. Bu konforlu 
olandır. Çalışanların neyi, ne zaman ve nasıl 
yapacaklarını çok iyi biliyoruz. Bir koza gibi içinde 
güvence, kesinlik ve koruyuculuk sağlar. 

Pandemi ile birçok belirsizlik ve değişim kapımızı 
çalmış durumda. Değişimle karşılaşan herkes bu 
bilinmeyenden korkar. Konfor bölgemizden çıkmak, 
geleceğe dair belirsizlikler ile mücadele etmek 
büyük stres oluşturuyor. 

Bu dönem, çalışanlarda kaygı, korku, gerginlik, 
güvensizlik, sinirlilik, panik, endişe ve şüphe, hayal 
kırıklığı duygularını tetikleyebilir. Ancak bunların 
hepsi normal tepkiler. Bu tepkileri gerçek veya 
algılanan tehditlerle ilişkilendirmek gerekir. İşlerini 
veya otoritelerini kaybedip kaybetmeyecekleri, 
rollerinin veya ilişkilerinin bu değişikliklerden ne 
kadar etkilenip etkilenmeyecekleri gibi... Bir lider 
olarak bunu bilmek, neden böyle hissettiklerini veya 
böyle tepki verdiklerini anlamak, durumu iyi 
yönetmemize yardımcı olur.

Belirsizlikten emin olmamak normaldir. 
Organizasyonlar da rekabete ayak uydurmak, 
değişen taleplere cevap vermek, işleri yapmanın 
yeni ve daha iyi yollarını aramak ve bir dizi sosyal, 
ekonomik, sağlık gibi etkilere uyum sağlamak için 
sürekli olarak değişmek ve sağlam planlar yapmak 
durumunda oldular. Genellikle bir değişikliğin 
domino etkisi vardır ve bazı sonuçlar kendiliğinden 
doğar. Evden çalışma modeli gibi...

İş birliği, danışma ve iletişim, etkili değişim 
yönetiminin ayırt edici özellikleridir. Çalışanların göz 
ardı edilmesi veya ihmal edilmesi yerine, değişimin 
bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlamak 
önemlidir. Ayrıca yöneticilerin çalışanların 
üzerlerindeki değişim etkisini anladıklarını 
göstermeleri, güven ve bağlılık oluşturmada önemli 
bir rol oynar.  

Yeni endişeler, stres ve yeni düzenle karşı karşıya 
olan çalışanların, duygusal ve zihinsel refahını nasıl 
destekleyeceklerine dair liderler için ipuçları;

1.Değişim ihtiyacı ortaya çıktığı anda hazırlanın ve 
planlayın. Neyin olması gerektiğini ve bunu en az 
kesinti veya huzursuzluk ile nasıl elde 
edilebileceğinizin yollarını bilin.

2.Bir plana karar verildiğinde, mümkün olan en kısa 
sürede çalışanlarla iletişime başlayın.  
Bilinmeyenden korkanlar için bir miktar yapı ve 
istikrar sağlayacaktır.

3.Planı geliştirirken başkalarını ne kadar dahil 
edeceğinizi belirleyin. Bazıları iş birliğini 
memnuniyetle karşılarken, diğerleri güvence ve 
netliğe ihtiyaç duyabilir. Beklenmedik bir şekilde 
büyük bir şey olursa şok yaşayabiliriz, bu nedenle 
ufak planlar ile yumuşak değişim deneyimi 
yaşatabiliriz.

4.Toplantılara, forumlara izin verin. Böylece 
çalışanlar kendilerini dinlenilmiş hissederler. 
Gündeme getirdikleri endişelerin ele alındığına ve 
sorularının yanıtlandığına emin olun. Kendi çalışma 
alanları ile ilgili kararları beraber almak, psikolojik 
açıdan rahatlatıcı olacaktır.

5.Yönetilen ve desteklenen bir ortamda endişelerin 
dile getirildiği imkanlar sunun. Çalışanlara duygusal 
destek oluşturmak için sürekli iletişim kanalları 
oluşturarak size erişimi kolaylaştırın. Empati kurun, 
korkularının ve endişelerinin ne olduğunu anlayın. 
Herhangi bir kavga, dedikodu, durumu olumsuz 
yönde etkileyebilir.

6."Değişiklik beni nasıl etkileyecek?", çalışanların 
asıl sorusu budur. Kişiler, değişimin kendilerini 
nasıl etkileyeceğinin kapsamını veya sınırlarını 
anlarsa, yapmaları gereken şeye daha iyi uyum 
sağlarlar. Kendilerinden ne bekleneceğini bilirlerse, 
hazırlanmaya ve kendilerinden beklenilenlere 
alışmaya başlayabilirler.

7.Çok fazla seçenek sunmak kafa karışıklığına ve 
belirsizliğe neden olabilir. Çok seçenek sunmak 
yerine, netliğe ulaşmaya odaklanın.

8.Kriz sırasında çalışanlar önce liderlerine bakarlar. 
Esnek, tutarlı, destekleyici ve teşvik eden bir 
rol-model olun.

DEĞİŞİMİN İŞYERİNDEKİ PSİKOLOJİSİ
VE LİDERLER İÇİN ÖNERİLER
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Ülkemizdeki sanayi firmalarının %99,8’ini KOBİ’ler 
oluşturmaktadır. İster KOBİ olsun ister büyük ölçekli 
firma, Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek için büyük oranda 
kamu fonlarından diğer bir deyişle hibe 
desteklerinden yararlanmaktadırlar. Hibe destek 
programları kapsamda sunulan Ar-Ge projelerinin 
çıktılarına bakıldığında, ticarileşme oranlarının 
beklenen düzeyin çok altında olduğu dikkat 
çekmektedir. Yani hibelerin firmalara ve sanayiye geri 
dönüşü ve ekonomiye etkisi istenen seviyeyi 
yakalayabilmiş değildir.

TÜBİTAK TEYDEB destekli projelerde bu gidişatı 
değiştirebilmek ve proje sonuçlarının ticari ürüne 
dönüşmesini desteklemek amacıyla ilki 2020 yılında 
yayınlanan yeni bir çağrı kurgulamıştır. “1707 - 
Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ 
Destekleme Çağrısı” başlıklı bu yeni destek 
mekanizması ile hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek 
ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerin 
desteklenmesi hedeflenmektedir.

Siparişe Dayalı Ar-Ge çağrısının temel amacı; 
KOBİ’lerin (Tedarikçi Kuruluş), Ar-Ge faaliyetleriyle 
geliştirecekleri ürünlerin, bu ürünleri ticarileştirebilme 
potansiyeline sahip firmalar tarafından (Müşteri 
Kuruluş) pazara sunularak ticarileştirilmesini 
desteklemektir. Böylelikle kamu kaynaklarının daha 
etkin kullanımının sağlanması, sanayi firmaları 
arasında işbirliklerinin desteklenmesi ve uzun vadede 
ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı 
sağlanması hedeflenmektedir. TÜBİTAK’ın bu çağrı 
kapsamında Tedarikçi Kuruluş’a vereceği destek 
oranı %40 olarak belirlenirken proje giderlerinin 
%40’ını Müşteri Kuruluşun, kalan %20'lik kısmın ise 
Tedarikçi Kuruluşun kendisinin karşılaması 
beklenmektedir. Çağrı kapsamında sunulabilecek 
projelerin bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır. 
Örneğin bir beyaz eşya üreticisinin, KOBİ 
statüsündeki BEYSAD üyelerinden siparişe dayalı ve 
Ar-Ge gerektiren yeni bir ürün talep etmesi 
durumunda, 2.000.000 TL olan toplam proje 
bütçesinin (personel, ekipman, danışmanlık vb.) 
bedelinin 800.000 TL'si TÜBİTAK, 800.000TL’si 
siparişi veren Müşteri Kuruluş ve 400.000 TL’si yan 
sanayici KOBİ tarafından karşılanacaktır.

22 Ocak itibariyle açılan, 1707 Sipariş Ar-Ge – 
2021-1 kodlu 2021 yılının ilk çağrısı 12 Nisan 
tarihine kadar ön kayıtları kabul etmektedir ve 3 
Mayıs 2021 tarihine kadar açık olacaktır. Detaylar 
için TÜBİTAK sayfasını inceleyebilir, ÖzÜ TTO ile 
iletişime geçebilirsiniz.

 

Çağrının işleyişi (Kaynak: TÜBİTAK)

Üniversite İşbirliği Odaklı 1702- Patent Lisans 
Çağrısı

Ar-Ge çıktılarının ticarileştirilmesi konusuna bir de 
üniversiteler ve araştırma kurumu tarafından 
baktığımızda; üniversitelerde, araştırma 
merkezlerinde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde 
geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılması 
noktasında da yeterli performans ve çıktıların elde 
edilmediği görülmektedir. Küresel İnovasyon Endeksi 
- Global Innovation Index 2020’de  Türkiye’nin öne 
çıkan en zayıf göstergelerinden biri fikri hak 
gelirlerinin toplam ticaret hacmine oranı olmuştur. 
Bunun temel sebebi, ülkemizde patentlerin devir ya 
da lisanslama yoluyla ticarileşme oranını çok düşük 
seviyelerde olmasıdır.

TÜBİTAK, sanayi tarafında uygulamaya koyduğu 
Siparişe Dayalı Ar-Ge destek mekanizmasına benzer 
şekilde üniversite ve araştırma kurumları için Ar-Ge 
çıktılarının ticarileştirilme sürecini desteklemek adına 
2020 yılında “1702 - Patent Tabanlı Teknoloji 
Transferi Destekleme Çağrısı”na çıkmıştır. Çağrının 
hedefi, üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu 
araştırma kurumları ve erken aşama teknoloji 
şirketleri tarafından geliştirilen ve patent ile korunan 
teknolojilerin lisanslama veya devir yolu ile sanayiye 
aktarılmasıdır. Çağrı, akademiden sanayiye bilgi ve 
teknoloji aktarımının artırılması ve üniversite sanayi 
işbirliğinin geliştirilmesi için ekosisteme önemli bir 
fırsat sunmaktadır.

Çağrı kapsamında üniversiteler, araştırma altyapıları, 
teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji 
transfer ofisleri “Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş” olarak 
nitelendirilmekte, Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak 
sahibi olduğu patentli teknolojileri lisanslama ya da 
devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı 
hedefleyen şirketler “Müşteri Kuruluş” olarak 
tanımlanmaktadır. Programa başvurulabilecek 
patentlerin tescilli olma veya araştırma raporunun 
yayınlanmış olma şartı bulunmaktadır. TÜBİTAK 
tarafından verilecek destek oranı her bir patent için, 
belirli kriterlere göre yapılacak değerlendirme ile 
belirlenecek olup, destek üst sınırı büyük ölçekli 
Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki 
Müşteri Kuruluşlar için %75’tir. Çağrı kapsamında 
sunulabilecek projelerin bütçesi en fazla 2.000.000 
TL olacaktır. Örneğin bir BEYSAD üyesi KOBİ, bir 
üniversite bünyesindeki patenti 1.000.000 TL bütçeli 
proje sunarak lisanslamak isterse, patentin yüksek 
teknoloji alanlarında olması, söz konusu 
lisanslamanın Çağrı ekinde sunulan Yeşil Mutabakat 
’ta öngörülen eylem alanlarındaki hedeflere katkı 
sağlaması, patentin uluslararası tescili olması ve 
proje kapsamında birden fazla patentin lisanslanması 
veya devredilmesi durumları değerlendirilerek proje 
bütçesinin 750.000 TL’si TÜBİTAK tarafından 
karşılanabilmektedir.

22 Ocak itibariyle açılan, 1702 Patent Lisans – 
2021– 1 çağrısı 19 Nisan tarihine kadar ön kayıtları 
kabul etmektedir ve 10 Mayıs 2021 tarihine kadar 
açık olacaktır. Özyeğin Üniversitesi’nin sahip olduğu 
patentleri incelemek ve çağrı kapsamında işbirliği 
yapmak için ÖzÜ TTO web sayfasını inceleyebilir, TTO 
ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak: TÜBİTAK

AR-GE ÇIKTILARININ İŞBİRLİĞİYLE 
TİCARİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YENİ TÜBİTAK 
TEYDEB ÇAĞRILARI: 1702, 1707
KOBİ İşbirliği Odaklı 1707- Siparişe Dayalı Ar-Ge Çağrısı
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Birkaç yıl evvel plastik enjeksiyon kalıbı satın 
alımında dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bir 
yazı yazmamla birlikte değişen çok şey 
olmadığını halen gözlemliyorum. Kalıp yapan ve 
yaptıran firmalar süreç iyi yönetilmediğinde 
sıkıntılı durumlar oluşabiliyor. Öncelikle sözüm 
firma sahipleri, teknik bölüm yöneticileri ve 
satınalma bölümlerine. Zira işin sahibi 
kendileri...

Satın alınacak kalıbı, her zamanki uzmanlığı ile 
sıkı pazarlıkla daha uygun fiyatla alan bir 
satınalma sorumlunuz varsa, başınız belada ya 
da yakın zamanda belaya girecek demektir. 
Çünkü ihtiyaçları karşılayan kalıbı yaptırmak 
esas olmalı. Fiyat değil, tersi durumda proje için 
gereğinden çok çok iyi bir kalıp da yaptırmak 
yatırım maliyetini arttıracaktır. Fiyata değil 
projeye göre kalıbı yaptırmak esas olmalı. Fiyat 
odaklı kalıp satın alma yapan firmaların uğradığı 
zararın, kalıp fiyatının kat be kat üzerinde 
olduğunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu 
durum ülkemizde onlarca yıldır devam ediyor.

1- Kalıp kalitesi yerine kalıp fiyatına 
odaklanılmamalı ve parça tasarımına uygun 
ideal kalıp satın almalıyız. Örneğin yolluk yeri 
hatalı, ürün görünür yüzeyinde çöküntüler olan, 
montaj sonrası tam uyumlu olmayan bir grup 
parça bir araya geldiğinde; bitmiş ürünün 
hissedilen kalite algısı düşüyor, firma imajı 
zedeleniyor.
 
Size samimiyetle söyleyeyim ki özellikle 
çöküntüyü önlemek parça tasarımı ve analizlerle 
Ar-Ge veya Ür-Ge bölümlerinde başlar ve kalıp 
tasarımında ideal soğutma sistemi tanımlanarak 
istenen sonuç elde edilir. Dolayısı ile Ar-Ge 
bölümlerinin kalıp teknik şartnameye ilave 
tasarımda önemsedikleri konuları, çözme 
istemedikleri, geçme boşluğunun ayarlanarak 
düzgen geçme ve boşluk olmaması vb. konuları 
ilave resimli yazılı eklerle desteklemeleri yerinde 
olacaktır. Böylece satınalma bölümleri ve kalıp 
imalatçıları tasarım bölümünün kafasında 
önemsedikleri yerleri bilir ve kalıp tasarım ve 
imalatını ona göre yapar ve tekliflerini de en 
baştan buna göre verirler. Kalıp soğutma 
sisteminin parça kalitesi ve parça baskı 
süresine etkileri hakkında yazı yazsak inanın 

sadece bu konu bile sayfalar sürer. Bu konu da 
ayrıca çok önemli. 

2- Yıllık parça hedef imalat adedine uygun 
ideal kalıp satın almalıyız. En iyi kalıp en pahalı 
kalıp demek değildir. Kötü mühendis her şeyi 
fildişi kaplamak ister, iyi mühendis ise tam 
istenen kadar kaliteli yapar. Çok kaliteli 
yaparsan gereksiz para harcarsın, rekabet 
edemezsin. Çok kalitesiz yaparsanız da parça 
kalitesi yetersiz kalacaktır. Konumuz olan 
plastik kalıp imaline dönecek olursak hedef, 
yıllık üretim adedine göre kalıp teknik 
şartnamesini hazırlamalıyız. Rakamlarla 
açıklamaya çalışayım:

a-Senelik parça imalat adedi düşük 
(200-10.000 adet/yıl): Bu durumda silikon 
kalıbı, RIM kalıbı ya da prototip kalıbı yöntemi 
gibi yöntemler tercih edilebilir.
b- Senelik parça imalat adedi orta 
(10.000-100.000 adet/yıl): Bu durumda impax 
supreme gibi ön sertleştirilmiş bir çeliğe 
doğrudan kalıp imali yapılabilir ve sertleştirme 
işlemi de yapmayabiliriz. Yeni çıkan çeliklerden 
ön sertlikte biraz daha dayanıklı çelik de tercih 
edilebilir. Tabii parça tasarımı, parça malzemesi 
ve yüzey kalitesi uygun ise. 
c-Senelik parça imalat adedi normal 
(100.000-1.000.000  adet/yıl): Bu durumda en 
azından, 2738, 2738HH vb ön sertleştirilmiş bir 
çeliği kalıp kasasına koyarak vakum nitrasyonla 
sertleştirme (yüzey sertleştirme) yapılabilir. Artık 
parça çevrim süresine de daha çok dikkat 
etmeliyiz. Kasa ve çelik olarak ayrı işlenen 
kalıpta sulama kanalları ile daha etkin olabilir. 
Zira parça imalat adeti yüksek olduğundan her 1 
saniye daha kısa sürede parçayı basmak size 
para kazandıracaktır.
d-Senelik parça imalat adedi yüksek 
(1.000.000-10.000.000  adet/yıl): Bu durumda 
en önemli şey kesinlikle kalıp bedeli değil, 
çevrim süresidir. Kalıbı kaça alırsanız alın, parça 
fiyatına etkisi düşük olacaktır. Satınalma 
bütçenizde verebileceğiniz maksimum bedelle 
alabileceğiniz en kaliteli kalıbı kimin 
yapacağına inanıyorsanız o firmaya yaptırın. 
Tam sulamaya uygun ömürlük stavax, calmax vb 
çok kaliteli bir çelik olabilir ve haliyle tam sulu 
olarak sertleştirilmelidir. Bu durum kalıp fiyatını 
çok ciddi arttıran ama gerekli bir durumdur. 
Bilmeyenler için biraz daha konuyu 
detaylandırmak gerekirse önce çeliklerin kaba 
işlemesi yapılır. Sonra sulamaya gönderilir ve 
çelik artık yüzeysel değil çekirdeğine kadar 
tamamı 52-54 HRC sertliğe ulaşır. Bundan 
sonra kalıp çeliği tekrar CNC’de işlenir yani 2. 
kez tezgaha bağlanır. Üstelik artık çok daha 
işlemesi zor ve zahmetlidir. Doğru kalıp bakım 
yönetimi ile sonsuz ömürlü kalıplardır. Tabii 
kalıp tasarımı doğru olmalı. Kalıp 
merkezlemeleri, su kanalları yapısı ve çapları, 
itici yerleşimi ve yolluk sistemi de çok önemli. 
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Unutmadan söylemek gerekirse kesinlikle kalıp sıcak yolluklu 
olmalı. Böylece parça kalitesi yüksek, çevrim süresi düşük ve 
yolluk kırma işlemi olmayan otomatik bir üretim elde etmiş 
oluruz. Bu kalıplarda kesinlikle çevrim süresi minimum olacak 
şekilde kalıbı yaptırmalıyız ve çevrim süresi garantisini 
sözleşmeye yazmalıyız. Kalıp kabulünde de bu saniyeyi 
görmeliyiz ve uygunsa kalıp kabulünü yapmalıyız.

3- Çalıştığımız firmaları partner olarak görmeliyiz. Şurası bir 
gerçek ki kalıp imalat sürecini iyi yöneten firmalar mutlaka 
pazarda çok iyi yerdeler ya da tersini söylersek kalıp imalat 
sürecini çözemeyen, hep pazar kaybediyor. Ya zamanında kalıp 
bitmediğinden seri imalata geçmek gecikiyor ya da seri imalata 
uygun kalıp olmadığı ortaya çıkıyor. Kötü kalıp ya da kalıpçı ile 
çalışmak bize şunları yaşatıyor.

a-Çok pahalı kalıp satın aldıysak yatırım başa baş noktamız 
yükseliyor. Çok ucuz ise de ucuz etin yahnisi durumu olabiliyor. 
Kalıp sürekli arızalanıyor, çevrim süresi çok uzun olabiliyor ya 
da istenen kalitede parça basılamadığından parça kalitesi 
düşük, montajı zor uyumsuz parçalarımız oluyor. Maça 2-0 
yenik başlıyoruz diyebiliriz.

b-Kalıp ve parça tasarımı ilişkisini kuracak ve buna uyumlu 
firmalarla çalışmalıyız. Kalıpçılar genelde etliye sütlüye 
karışmadan gelen dataya göre kalıp teklifini haliyle veriyorlar. 
Oysa parça tasarımı devam ederken kalıp açısından da 
tasarımı kontrol ederek devam etmek gerekir. Ürün Geliştirme 
bölümleri yeterli kalıp bilgisi seviyesine sahip değiller ise 
dışarıdan danışman desteği ile de bu açığı kapatabilir. Tasarım 
yapanlar kalıp bilgilerini kalıpçı ile problem yaşamayacak ve 
aynı dili konuşacak seviyeye getirmeliler. Bunun bir avantajı da 
kalıbı iyi bildiğinizde daha ucuz kalıp ihtiyacı olan tasarım 
detayları olan çözümlere yöneliyor olmanız olarak karşımıza 
çıkar. Bilgi her zaman katma değer yaratır.

Kalıpta problem varken firma sahibi ya da satınalma süreci 
yönetmekte haliyle zorlanabiliyor. Kalıpçıya göre tasarım yada 
enjeksiyon hatalı iken tasarımcı yada üretim birimi ise suçu 
kalıpçıya yüklüyor. Kalıp yaptırmaktan nefret eder duruma 
düşen çok kişi tanıdım. Aylarca imalata giremeyen projeler 
görüyoruz maalesef. Hatta çöpe atılanlar…

4- Her plastik enjeksiyoncu her kalıbı istenen kalitede 
yapamaz. Sorarsanız yaparım diyecektir, yapabilir de ama siz 
yine de her kalıpçıya her tip kalıbı yaptırabilirim diye 
düşünmeyin, üzülürsünüz. Bunca yıl sonra gözlemlediğim şey 
şudur; Her kalıpçının bazı plastik enjeksiyon kalıp cinslerine 
göre yapılandığını ve yıllar içinde benzer kalıpları daha çok 
yaptığını gözlemleyebiliriz. Birkaç örnek vermek gerekirse; 

a-Hassas parça için kalıplar: PBT, POM, PC gibi malzemeden 
ufak ve hassas parçaları herkes istediğiniz kalitede yapamaz. 
Zor ve zahmetlidir. Çoğu kalıpçı elini bile sürmek istemez. 
Makine ekipmanları da bunlara göre değildir.

b-Tel erezyon ihtiyacı olan kalıplar: Bünyesinde tel erezyonu 
olan kalıphaneler size kesinlikle daha kaliteli hizmet ve ucuz 
fiyat verecektir. Tel erezyon pahalı bir ardıl işlem olup, 
dışarıdan satın alınması da pahalıdır. 

c-Yine aynı şekilde dalma erezyon ağırlıklı projelerde de 
kalıphanedeki erezyon adedine ve cinsine bakmak faydalı olur. 
Zira erezyon işleminde genelde beklenenden daha uzun süreler 

çıkabiliyor. Bu durumda yüksek adetli erezyonu bünyesinde 
barındıran kalıphaneler daha iyi tepkiler verebilir. CNC 
işleminde sürelerde çok majör sapmalar, programlar sebebi ile 
yaşanmıyor diyebilir. 

d-Büyük tonajlı kalıplar: tampon yada masa kalıbı türü kalıp için 
haliyle büyük CNC’ler ve büyük hacimli erezyonlar gerekecektir. 
Kalıp alıştırma presleri ve vinçleri bile bu imalata uygun olmalı. 

5- Kalıpçınızın fiyatlarını düzenli kontrol ediniz. Bugün 
ülkemizde genelde kötü kalıpçılar var diye düşünülse de 
aslında durum öyle değildir. At sahibine göre kişner. Kalıp 
yapımını yönetmesi gereken firmalar süreci tam 
bilmediklerinden kalıpçılar durumdan faydalanabiliyorlar. Kibar 
hali ile tanımlamak gerekirse firmaların kalıp satınalma 
sürecinde bilgili ve uyanık olması gerekir. Ayrıca dönemsellik 
söz konusu işleri yoğun olan haliyle fiyatını yüksek verir, elinde 
az işi olan yeni iş almak ister. Firmaların ellerinde kalitesinden 
emin oldukları bir kalıp firma listesi olmalı ve az ya da çok 
düzenli iş vererek altyapısını oluşturmalıdır.

6- İyi olduğunu düşündüğünüz firmalardan fiyat alınız. Stratejik 
olarak tek bir kalıpçı ile çalışmak yerine birkaç kalıphane ile 
çalışmak önemlidir. Tabii buradan sürekli kalıpçı değiştirin 
anlamı çıkmamalı. Partner olarak görüp, süreç ve proje 
hakkında samimi ve doğru bilgileri paylaşırsanız doğru ve 
samimi geri bildirimleri alacaksınızdır. Bu arada iyi referanslı 
diğer firmaları da unutmamak gerekir. Zira kalıphane programı 
boş olan daha uygun fiyat verebilir. Ancak sürekli kalıp teklifi 
isteyip hiç kalıp yaptırmazsanız bir süre sonra ciddiye 
alınmazsınız. Doğru kalıp firmasını bulduğunuzda hissettiğiniz 
rahatlık ve problemsiz ve zamanında biten kalıplar sizi mutlu 
edecektir.

7- Kalıp sözleşmesi ve kalıp teknik şartnamesi kalıbın 
hikayesini baştan yazmamızı sağlar. Temel olarak kalıbın 
anayasasıdır. Kalıbın göz sayısı, malzemesi, soğutma sistemi, 
itici sistemi, sertleştirme işlemi, hangi makinede basılacağı, 
parça yüzey kalitesi ve yolluk tipi ve yeri v.b. kalıp şartnamesi 
kapsamındadır. En azında teklif isterken bu konuları içeren 
kapsamlı bir kalıp teklifi isteyerek işe başlayabiliriz. Kalıp imali 
ciddi bir iştir. Basit bir satınalma operasyonu değildir. 

Pandemi ve ekonomik dalgalanmalar sebebi ile arz talep 
dengesi, hammadde fiyatları, döviz kurlarında yüksek volatilite 
ve belirsizlik içinde olunsa bile yeni tasarım ve kalıp ihtiyacı hiç 
olmadığı kadar artmış durumda. İyi kalıphanelerin 6 aylık 
programları şimdiden doldu. 

Yeni projelere başlamak için ideal bir dönem olduğunu 
hatırlatmak istiyorum. Ülkemiz açısından çok avantajlı bir 3-5 
yıllık döneme giriyoruz. Hızlı ve profesyonel bir ürün gamı 
yönetimi ile yeni ürün kararları ve Ar-Ge süreçlerimizde başarılı 
tasarımlar ve zamanında seri imalata başlayan projelerle dolu 
güzel günler diliyorum.

Sevgiler, saygılar…

Bir şeyi değiştirmek isteyen insan,
önce kendinden başlamalıdır.

Sokrates
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Çeşitlilik ve katılımcılık (DIVERSITY and 
INCLUSION) çok eski zamandan beri üzerinde 
konuşulmuş ve araştırılmış olan kavramlardır. 
Son 10 yılda bu kavramların, kurumların 
başarısı veya başarısızlığındaki etkileri daha 
fazla araştırılmaya başlandı. Geçmişte fantezi 
veya idealist söylemler olarak söylense de 
uygulamada büyük boşluklar vardı. İletişimin 
artması ve dünyanın küçülmesiyle var olan bu 
ilkeleri hayata geçirmek ihtiyaç haline geldi. 
Öncelikle bu kavramlar bu günün 
kurumlarında ve organizasyonlarında ne 
anlama geliyor?
 
Çeşitlilik; insanları farklı kılan özelliklerine, 
farklı, değişik ve benzemez yönlerine saygı 
duymak ve takdir etmektir. Çeşitlilik; milliyet, 
cinsiyet, ırk, din/inanç, medeni hal, sosyo 
ekonomik statüde olabilir. Farklılıklarından 
biri veya birkaçının, yerine göre hepsinin 
dikkate alınmasını gerektirecek durumlar 
olabilir.
 
Katılımcılık; farklı özelliklere sahip bireyleri 
kabul etmek, karşılamak ve eşit muamele 
etmektir. 

Görüldüğü gibi çeşitlilik ilkesi olmadan 
katılımcılık sağlanamaz. Diğer taraftan 
katılımcılık ve onun sonucu eşit muamele 
sağlanmadan çeşitlilik ilkesi tek başına 
anlamlı olamaz.

Konumuz olan iki ilke (Çeşitlilik ve 
Katılımcılık) yukarıda yazılanlara ek olarak; 
mezun olunan okullar, nerede doğduğu, 
hiyerarşi, deneyim hatta kişilik özellikleri (içe 
dönük–dışa dönük, sözel- sayısal vb) ve 
yetenekleri dikkate alınarak uygulanırsa 
kurumsal etkisi tamamlanır.
 
Çeşitlilik ve katılımcılık birbirini tamamlayan 
uygulamalardır.
Çeşitlilik; en iyi adayların bulunması ve 
görevlendirilmesini;

Katılımcılık; ise bulunan en iyi adayların en 
verimli şekilde kuruma adapte olmaları ve 
verimli çalışmalarını sağlar. 

“Yaratıcılığın temelinde olan 
Çeşitlilik ve Katılımcılık, 

yaptığımız her şeyin merkezinde 
durmalıdır.” 

Marco Bizzarri  (Ceo - Gucci)

Çeşitlilik kurum içinde harmanı hazırlamak, 
katılımcılık ise bu harmanın en verimli ve 
sürdürülebilir performansı sağlamasını 
sağlamaktır.

Katılımcılık, yönetim felsefesinde derin bir 
değişime ihtiyaç duyar. Karar alma sürecini 
yeniden gözden geçirmek gerekebilir. Karar 
almadan önce çalışanların haberdar edilmeleri 
karar alma sürecinde de daha fazla karar alma 
prosesinin içine dahil olmaları ve sorumluluk 
almaları katılımcılığın özüdür.

İnsanlar sürece dahil edildiklerinde sorumluluk 
alma konusunda gönüllülüklerinin arttığı, 
yapılan araştırmaların bir sonucudur.
 
Bu ilkelere dikkat etmek ve neden önemli?
Son yıllarda iki ana akımı (Çeşitlilik, 
Katılımcılık) şirketlerin ilkeleri olarak daha 
fazla duyuyoruz. Bunun başlıca sebepleri: 
a. Globalleşme. Eskiden sadece çok büyük 
şirketlere ait olduğu düşünülen uygulamalar 
orta-büyük şirketlerin büyük bir kısmı için 
gereklilik olmaya başladı. Sadece lokal-yerli 
pazarı düşünerek gelişmek, büyümek ve 
sürdürülebilir olmak artık mümkün 
görünmüyor.
 
b. İnovasyon ve yaratıcı yenilikçi yaklaşımların 
büyüme ve gelişime olan katkısının 
anlaşılması. Mal ve hizmet üretiminde birbirine 
benzeyen pek çok şirket var. Bu kalabalıktan 
ve sıkışık düşük kar marjlarının olduğu alandan 
çıkabilmenin en önemli araçlarından biri; 
yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımla üretilen mal ve 
hizmeti benzersiz - eşsiz hale getirmek. 

Global oyuncu olmak isteyen bir kurumda insan kaynağı da 
çeşitlilik göstermeye başlayacaktır. Ülkemizdeki yabancı 
şirketlere baktığımızda, eskiden üst yönetimin neredeyse 
tamamı merkez ülkeden gönderilirken, son 5—10 yılda 
kurumdaki önemli görevlerde daha fazla Türk yönetici 
görüyoruz. Aynı zamanda eskiden gelen yabancı yöneticiler 
çok büyük çoğunlukla merkez ülkeden gelirken bu gün 
gelen yabancı yöneticilerin daha fazla farklı ülkelerden 
olduğunu gözlemliyoruz.
 
Son yıllarda koçluk yaptığım ve eğitim verdiğim pek çok 
yöneticinin de dünyanın değişik ülkelerinde üst düzey 
yönetim pozisyonlarına atandıklarını da memnuniyetle 
gözlemliyorum.

Bunlara ek olarak bu iki ilkeyi kurumlarda uygulamak 
gerekiyor; çünkü yeni gelen çalışanların eğitim ve bilinç 
seviyeleri genel olarak bir önceki nesilden daha ilerde. 

Yapılan araştırmalar (McKinsey–Diversity); 
• Performans artışı %21; Kadın ve erkek dengesi olan 
şirketler; olmayan rakiplerinden %21 daha yüksek 
performansa sahipler…
• Performans artışı %33; farklı etnik köklere sahip 
çalışanları olan şirketler; benzer harmana sahip olmayan 
rakiplerinden %33 daha ilerdeler…

Forbes araştırması da %87. Cinsiyet, yaş, etnik köken 
çeşitliliği olan takımların %87 daha doğru karar verdikleri 
bulunmuştur.

Çeşitlilik ve katılımcılığın olduğu şirketlerde gözlenen 
başarılar;
a. En iyi elemanları kuruma çekmek. (Şirketi cazibe merkezi 
haline getirmek)
b. Çalışan verimliliğinde artış
c. Çalışan moral ve motivasyonunda artış
d. Çalışan devir oranında düşüş 
e. Çalışan bağlılığı ve adanmışlığındaki artış...

“Bir Ceo olarak benim için en önemli şey 
çevreme bana benzeyen değil, 

beni tamamlayan insanları toplamaktır. 
Çünkü çevrenizi birbirinin benzeri 
kutuları üst üste koyar gibi değil, 

bir yap bozun parçalarını bir 
araya getirir gibi oluşturun, 

benim için çeşitlilik çok önemli.” 
Tim Cook ( Ceo – Apple)

Bilinçdışı ön yargılar yetenek yönetimini nasıl etkiliyor?
Çeşitlilik ve katılımcılık ilkelerinin kurumlarda 
uygulanmasının önündeki en büyük engellerden belki de 
birincisi, bilinç dışı ön yargıların var olmasıdır. 

Her insan, zihninde belirli inanç ve varsayımlarla yetişir. 
Aile, okul çevresi, yaşadığımız bölge ve ortam ve bizim 
yaşadığımız kişisel deneyimler bu inanç ve varsayımların 
oluşması ve var olanların da pekişmesine neden olur. 
Burada en çok öne çıkanlardan biri cinsiyet ayrımı. Cinsiyet 

ayrımı ve kadın – erkek rollerine nasıl bir anlam yüklüyoruz? 
Kadınlarla/erkeklerle ilgili küçültücü veya yükseltici inanç 
ve varsayımlar neler? Eğer bu sorulardan evet dediklerimiz 
varsa farkında olmadan kadın – erkek ayrımı 
yapabileceğimizi söyleyebiliriz.

Aynı soruları; din – inanç, etnik köken, bölge, eğitim, engelli 
çalışan vb. alanlarda da sorabiliriz. Çeşitliliğin işe alımlarda 
dikkate alınması önemli ancak yeterli değil. Özellikle üst 
kademelere terfi dönemlerinde bu ilkelere sahip çıkmak 
gerekir. Belki de şöyle bir soruyu kendimize sormanın vakti 
geldi; “Ben işe alımlarda ve terfi dönemlerinde çeşitliliği 
kurumuma daha fazla getirsem, benim için ve kurumum 
için ne mümkün?”. İlk başta yeni başlayan diğer her şey 
gibi zor gelebilecek uygulamalar, doğru hedefler, takip ve 
adanmışlıkla kolaylaşacaktır.

Katılımcı lider olmak size-liderliğinize ne katar? Liderlik 
yaklaşımları son 30-40 yılda süratle değişiyor. Eskiden emir 
ve talimatla yönetim tek yol olarak görülürken liderlik 
anlayışı ve liderden beklenenler de değişti. Durumsal 
liderlik, liderliğin tek bir perspektiften bakmak yerine o 
anda ihtiyaç neyse o perspektiften liderlik etmek kabul 
gördü. Son zamanlarda buna ek olarak güçlendiren lider ve 
koçvari liderlik yaklaşımları uygulamada başarılı sonuçlar 
vermeye başladı. 

Özetleyecek olursak çalışanı güçlendiren ve koçvari koçluk 
yaklaşımının en önemli ögesi çalışanın çözümü bulmaya 
ortak edilmesidir. Çalışan “bir elinde konusuyla-sorunuyla 
geldiyse çözüm çalışandadır. Lider, onun kendi çözümü 
bulmasını kolaylaştırır. Kısaca; koçvari ve güçlendiren lider, 
çalışanları katılımcı olmaya davet eden liderdir.

Çeşitlilik ve Katılımcılık ilkeleri kurumlarda, nasıl kurum 
kültürünün bir parçası olur:
• Üst yönetimin bu ilkeleri benimsemesi ve kurum stratejisi 
olarak belirlemesi. Üst yönetimin (Ceo / Yönetim 
Kurulu/Murahhas aza) seviyesinde destek olmadan sadece 
insan kaynakları kanalıyla yapılacak çalışmaların verimi 
sınırlı kalacaktır.
• İcra kurulundan bir yöneticinin çeşitlilik ve katılımcılık 
programını takip ve yürütmekle görevlendirilmesi;
• Kurumsal bütünlük sağlanması ve buna üst düzey 
yöneticilerin örnek olmaları. Yönetimin hem söylemlerinin 
hem de günlük uygulamalarının açıklanan stratejiye uygun 
olması.
• Bilinç dışı ayrımcılık konusunda her kademedeki 
yöneticilerin eğitimi,
• Çeşitlilik ve katılımcılık ilkelerinin işe alımdan eğitimlere 
ve terfi ve görev değişikliklerinde dikkate alınması,
• Çalışan herkesin çeşitlilik ve katılımcılık konusunda bilgi 
sahibi olması ve sorumlu olduklarının bilincinde olmaları,

Kolayca fark edilebileceği gibi bu ilkeler tepeden tabana 
yayılan ve hedeflere dayalı bilinçli eylemlerle desteklenen 
stratejilerdir.

“Çeşitlilik hakkında konuşurken 
onun bir kutucuğa konan onay işareti olmadığını bilelim. 

Çeşitlilik, hepimiz tarafından derinden hissedilmesi, 
sahip çıkılması ve değer verilmesi gereken bir kavramdır.”

Ava DuVernay ( Amerikalı film yapımcısı)



Çeşitlilik ve katılımcılık (DIVERSITY and 
INCLUSION) çok eski zamandan beri üzerinde 
konuşulmuş ve araştırılmış olan kavramlardır. 
Son 10 yılda bu kavramların, kurumların 
başarısı veya başarısızlığındaki etkileri daha 
fazla araştırılmaya başlandı. Geçmişte fantezi 
veya idealist söylemler olarak söylense de 
uygulamada büyük boşluklar vardı. İletişimin 
artması ve dünyanın küçülmesiyle var olan bu 
ilkeleri hayata geçirmek ihtiyaç haline geldi. 
Öncelikle bu kavramlar bu günün 
kurumlarında ve organizasyonlarında ne 
anlama geliyor?
 
Çeşitlilik; insanları farklı kılan özelliklerine, 
farklı, değişik ve benzemez yönlerine saygı 
duymak ve takdir etmektir. Çeşitlilik; milliyet, 
cinsiyet, ırk, din/inanç, medeni hal, sosyo 
ekonomik statüde olabilir. Farklılıklarından 
biri veya birkaçının, yerine göre hepsinin 
dikkate alınmasını gerektirecek durumlar 
olabilir.
 
Katılımcılık; farklı özelliklere sahip bireyleri 
kabul etmek, karşılamak ve eşit muamele 
etmektir. 

Görüldüğü gibi çeşitlilik ilkesi olmadan 
katılımcılık sağlanamaz. Diğer taraftan 
katılımcılık ve onun sonucu eşit muamele 
sağlanmadan çeşitlilik ilkesi tek başına 
anlamlı olamaz.

Konumuz olan iki ilke (Çeşitlilik ve 
Katılımcılık) yukarıda yazılanlara ek olarak; 
mezun olunan okullar, nerede doğduğu, 
hiyerarşi, deneyim hatta kişilik özellikleri (içe 
dönük–dışa dönük, sözel- sayısal vb) ve 
yetenekleri dikkate alınarak uygulanırsa 
kurumsal etkisi tamamlanır.
 
Çeşitlilik ve katılımcılık birbirini tamamlayan 
uygulamalardır.
Çeşitlilik; en iyi adayların bulunması ve 
görevlendirilmesini;

Katılımcılık; ise bulunan en iyi adayların en 
verimli şekilde kuruma adapte olmaları ve 
verimli çalışmalarını sağlar. 

“Yaratıcılığın temelinde olan 
Çeşitlilik ve Katılımcılık, 

yaptığımız her şeyin merkezinde 
durmalıdır.” 

Marco Bizzarri  (Ceo - Gucci)

Çeşitlilik kurum içinde harmanı hazırlamak, 
katılımcılık ise bu harmanın en verimli ve 
sürdürülebilir performansı sağlamasını 
sağlamaktır.

Katılımcılık, yönetim felsefesinde derin bir 
değişime ihtiyaç duyar. Karar alma sürecini 
yeniden gözden geçirmek gerekebilir. Karar 
almadan önce çalışanların haberdar edilmeleri 
karar alma sürecinde de daha fazla karar alma 
prosesinin içine dahil olmaları ve sorumluluk 
almaları katılımcılığın özüdür.

İnsanlar sürece dahil edildiklerinde sorumluluk 
alma konusunda gönüllülüklerinin arttığı, 
yapılan araştırmaların bir sonucudur.
 
Bu ilkelere dikkat etmek ve neden önemli?
Son yıllarda iki ana akımı (Çeşitlilik, 
Katılımcılık) şirketlerin ilkeleri olarak daha 
fazla duyuyoruz. Bunun başlıca sebepleri: 
a. Globalleşme. Eskiden sadece çok büyük 
şirketlere ait olduğu düşünülen uygulamalar 
orta-büyük şirketlerin büyük bir kısmı için 
gereklilik olmaya başladı. Sadece lokal-yerli 
pazarı düşünerek gelişmek, büyümek ve 
sürdürülebilir olmak artık mümkün 
görünmüyor.
 
b. İnovasyon ve yaratıcı yenilikçi yaklaşımların 
büyüme ve gelişime olan katkısının 
anlaşılması. Mal ve hizmet üretiminde birbirine 
benzeyen pek çok şirket var. Bu kalabalıktan 
ve sıkışık düşük kar marjlarının olduğu alandan 
çıkabilmenin en önemli araçlarından biri; 
yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımla üretilen mal ve 
hizmeti benzersiz - eşsiz hale getirmek. 
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Global oyuncu olmak isteyen bir kurumda insan kaynağı da 
çeşitlilik göstermeye başlayacaktır. Ülkemizdeki yabancı 
şirketlere baktığımızda, eskiden üst yönetimin neredeyse 
tamamı merkez ülkeden gönderilirken, son 5—10 yılda 
kurumdaki önemli görevlerde daha fazla Türk yönetici 
görüyoruz. Aynı zamanda eskiden gelen yabancı yöneticiler 
çok büyük çoğunlukla merkez ülkeden gelirken bu gün 
gelen yabancı yöneticilerin daha fazla farklı ülkelerden 
olduğunu gözlemliyoruz.
 
Son yıllarda koçluk yaptığım ve eğitim verdiğim pek çok 
yöneticinin de dünyanın değişik ülkelerinde üst düzey 
yönetim pozisyonlarına atandıklarını da memnuniyetle 
gözlemliyorum.

Bunlara ek olarak bu iki ilkeyi kurumlarda uygulamak 
gerekiyor; çünkü yeni gelen çalışanların eğitim ve bilinç 
seviyeleri genel olarak bir önceki nesilden daha ilerde. 

Yapılan araştırmalar (McKinsey–Diversity); 
• Performans artışı %21; Kadın ve erkek dengesi olan 
şirketler; olmayan rakiplerinden %21 daha yüksek 
performansa sahipler…
• Performans artışı %33; farklı etnik köklere sahip 
çalışanları olan şirketler; benzer harmana sahip olmayan 
rakiplerinden %33 daha ilerdeler…

Forbes araştırması da %87. Cinsiyet, yaş, etnik köken 
çeşitliliği olan takımların %87 daha doğru karar verdikleri 
bulunmuştur.

Çeşitlilik ve katılımcılığın olduğu şirketlerde gözlenen 
başarılar;
a. En iyi elemanları kuruma çekmek. (Şirketi cazibe merkezi 
haline getirmek)
b. Çalışan verimliliğinde artış
c. Çalışan moral ve motivasyonunda artış
d. Çalışan devir oranında düşüş 
e. Çalışan bağlılığı ve adanmışlığındaki artış...

“Bir Ceo olarak benim için en önemli şey 
çevreme bana benzeyen değil, 

beni tamamlayan insanları toplamaktır. 
Çünkü çevrenizi birbirinin benzeri 
kutuları üst üste koyar gibi değil, 

bir yap bozun parçalarını bir 
araya getirir gibi oluşturun, 

benim için çeşitlilik çok önemli.” 
Tim Cook ( Ceo – Apple)

Bilinçdışı ön yargılar yetenek yönetimini nasıl etkiliyor?
Çeşitlilik ve katılımcılık ilkelerinin kurumlarda 
uygulanmasının önündeki en büyük engellerden belki de 
birincisi, bilinç dışı ön yargıların var olmasıdır. 

Her insan, zihninde belirli inanç ve varsayımlarla yetişir. 
Aile, okul çevresi, yaşadığımız bölge ve ortam ve bizim 
yaşadığımız kişisel deneyimler bu inanç ve varsayımların 
oluşması ve var olanların da pekişmesine neden olur. 
Burada en çok öne çıkanlardan biri cinsiyet ayrımı. Cinsiyet 

ayrımı ve kadın – erkek rollerine nasıl bir anlam yüklüyoruz? 
Kadınlarla/erkeklerle ilgili küçültücü veya yükseltici inanç 
ve varsayımlar neler? Eğer bu sorulardan evet dediklerimiz 
varsa farkında olmadan kadın – erkek ayrımı 
yapabileceğimizi söyleyebiliriz.

Aynı soruları; din – inanç, etnik köken, bölge, eğitim, engelli 
çalışan vb. alanlarda da sorabiliriz. Çeşitliliğin işe alımlarda 
dikkate alınması önemli ancak yeterli değil. Özellikle üst 
kademelere terfi dönemlerinde bu ilkelere sahip çıkmak 
gerekir. Belki de şöyle bir soruyu kendimize sormanın vakti 
geldi; “Ben işe alımlarda ve terfi dönemlerinde çeşitliliği 
kurumuma daha fazla getirsem, benim için ve kurumum 
için ne mümkün?”. İlk başta yeni başlayan diğer her şey 
gibi zor gelebilecek uygulamalar, doğru hedefler, takip ve 
adanmışlıkla kolaylaşacaktır.

Katılımcı lider olmak size-liderliğinize ne katar? Liderlik 
yaklaşımları son 30-40 yılda süratle değişiyor. Eskiden emir 
ve talimatla yönetim tek yol olarak görülürken liderlik 
anlayışı ve liderden beklenenler de değişti. Durumsal 
liderlik, liderliğin tek bir perspektiften bakmak yerine o 
anda ihtiyaç neyse o perspektiften liderlik etmek kabul 
gördü. Son zamanlarda buna ek olarak güçlendiren lider ve 
koçvari liderlik yaklaşımları uygulamada başarılı sonuçlar 
vermeye başladı. 

Özetleyecek olursak çalışanı güçlendiren ve koçvari koçluk 
yaklaşımının en önemli ögesi çalışanın çözümü bulmaya 
ortak edilmesidir. Çalışan “bir elinde konusuyla-sorunuyla 
geldiyse çözüm çalışandadır. Lider, onun kendi çözümü 
bulmasını kolaylaştırır. Kısaca; koçvari ve güçlendiren lider, 
çalışanları katılımcı olmaya davet eden liderdir.

Çeşitlilik ve Katılımcılık ilkeleri kurumlarda, nasıl kurum 
kültürünün bir parçası olur:
• Üst yönetimin bu ilkeleri benimsemesi ve kurum stratejisi 
olarak belirlemesi. Üst yönetimin (Ceo / Yönetim 
Kurulu/Murahhas aza) seviyesinde destek olmadan sadece 
insan kaynakları kanalıyla yapılacak çalışmaların verimi 
sınırlı kalacaktır.
• İcra kurulundan bir yöneticinin çeşitlilik ve katılımcılık 
programını takip ve yürütmekle görevlendirilmesi;
• Kurumsal bütünlük sağlanması ve buna üst düzey 
yöneticilerin örnek olmaları. Yönetimin hem söylemlerinin 
hem de günlük uygulamalarının açıklanan stratejiye uygun 
olması.
• Bilinç dışı ayrımcılık konusunda her kademedeki 
yöneticilerin eğitimi,
• Çeşitlilik ve katılımcılık ilkelerinin işe alımdan eğitimlere 
ve terfi ve görev değişikliklerinde dikkate alınması,
• Çalışan herkesin çeşitlilik ve katılımcılık konusunda bilgi 
sahibi olması ve sorumlu olduklarının bilincinde olmaları,

Kolayca fark edilebileceği gibi bu ilkeler tepeden tabana 
yayılan ve hedeflere dayalı bilinçli eylemlerle desteklenen 
stratejilerdir.



Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetlerini destekle-
mek ve teknoloji geliştirme potansiyeli olan 
firmaları bu faaliyetlere teşvik etmek amacıyla 
2008 yılından itibaren yürürlükte olan 5746 
sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyet-
leri’nin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 
03.02.2021 tarihinde yayınlanan kanun 
değişikliğiyle Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin 
işleyiş süreçlerine ve sorumluluk kapsamlarına 
önemli yenilikler getirmiştir.

İlk güncelleme kanunun geçerlilik süresinde 
yapılmıştır. 2023 yılı sonuna kadar Ar-Ge, 
tasarım ve yenilik faaliyetlerini destekleyecek 
olan 5746 sayılı kanunun destek süresi, 
31.12.2028’e kadar uzatılmıştır. Süre uzatımı 
her ne kadar beklenen bir karar olsa da, 
özellikle Ar-Ge / Tasarım merkezi belgesini yeni 
almış veya yeni başvuru yapacak firmaların 
2023’te teşviklerin bitmesine dair kaygıları 
mevcuttu. Bu noktada kanun süresinin uzatılma-
sı kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmış-
tır.

Kanun süresinin uzatılmasına ek olarak Ar-Ge / 
tasarım merkezi olan işletmelere 2 yeni 
sorumluluk getirilmiştir. Bunlardan ilki Girişimci 
Firmalara veya Bakanlık tarafından kontrol 
edilecek Girişim Sermaye Fonu’na katkı 
sağlama şartıdır. Yıllık beyannamede 5746 
sayılı kanun üzerinden 1.000.000 TL ve 
üzerinde kurumlar vergisi indirimi hakkı kazanan 
merkezlere, bu indirim tutarının %2’sini pasif bir 
geçici hesapta tutarak, yılsonuna kadar fona 
veya girişimci firmaya aktarma zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu uygulama ile yeni teknolojiler 
geliştirme potansiyeli yüksek olan küçük 
girişimcilere kaynak sağlanması ve çalışmaları-
nın desteklenmesi amaçlanmıştır. Aktarılacak  
%2’lik fonun üst limiti 20.000.000 TL olarak 
belirlenmiştir. 

Diğer bir yeni uygulama ise merkez dışında 
geçirilen süre kapsamının genişletilmesi 
olmuştur. Pandemi sürecinde Bakanlık, 
hazırlanan torba yasaya istinaden ilettiği 
bildirimler ile merkez dışında ve destek 
kapsamında Ar-Ge, yenilik ve tasarım çalışmala-
rının yapılabilmesini dengelemeye çalışmıştır. 
Belli yeterliliklere sahip farklı sektörde faaliyet 
gösteren her firma Ar-Ge / tasarım merkezi 
olabildiği için uygulamalarda tek bir doğrunun 
bulunması ve devreye alınması söz konusu 
olmamaktadır. Bu nedenle bakanlık evlere 
kapandığımız ilk aylarda yapılan çalışmaların 
tamamını 5746 kapsamında teşviklere dahil 
etmiş ama daha sonra kademeli olarak 
azaltarak aylık bazda, vaka sayılarına göre 
limitler belirlemiştir. 31.02.2021 tarihinde 
yayınlanan kanun değişikliği ile bu süre 
sabitlenmiş ve kanuna eklenmiştir. Düzenleme 
ile merkezin toplam çalışma süresinin %20’sini 

aşmayacak şekilde bölge dışında yapılacak 
çalışmaların gelir vergisi istisnasına dahil 
edilebileceği, bu %20’lik limitin gerekli görülme-
si durumunda Cumhurbaşkanı tarafından 
%50’ye kadar artırılabileceği belirtilmiştir.

Bu yeni uygulamaların yanı sıra mevcut süreçler-
de değişiklikler ve eklemeler yapılarak kanunun 
farklı yorumlanabilecek bazı noktalarına 
dokunuşlar yapılmıştır. Bu güncellemeler 
aşağıda maddeler halinde listelenmiştir:

1- Yüksek lisans ve doktora yapan personelin 
merkez dışında yaptığı çalışmaların teşvik 
konusu yapılabilmesi için Ar-Ge ve tasarım 
merkezinde “en az bir yıl” süreyle çalışma şartı 
kaldırılmıştır.
2- Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde istihdam 
edilen doktora mezunu personelin teşvik 
kapsamında, haftalık 8 saati aşmamak şartıyla 
üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders 
vermesine izin verilmiştir.
3- Ar-Ge ve tasarım personelinin teşvik kapsamın-
da, haftalık 8 saati aşmamak şartıyla teknoloji 
geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere 
mentorluk yapmasına izin verilmiştir. 
4- Temel bilimler tanımında yer alan 4 lisans 
bölümüne (Matematik, Kimya, Fizik, Biyoloji) 
eklemeler yapılmasına karar verilmiştir. 
Böylelikle merkezlere verilen temel bilimler hibe 
desteğinin artırılması hedeflenmiştir.
5- Ar-Ge ve tasarım merkezi faaliyetlerinin 
denetlenme süreçlerini tek başına Teknoloji ve 
Sanayi Bakanlığı yürütmekteydi. Ancak merkez 
sayısının 1600’lere çıkması planlanan denetim 
sürelerinde önemli sapmalar yaşanmasına 
sebebiyet vermekteydi ve özellikle yeni başvuru-
ların değerlendirme süreleri 2-3 aydan 6-7 
aylara çıkmaktaydı. Denetleme süreci boyunca 
merkezlerin online merkez yönetim portalına 
erişememeleri ise önemli verilerin anında kayıt 
altına alınabilesini engellemekteydi. Bakanlık bu 
darboğazı ortadan kaldırmak için zorunlu 
denetim süresini en az 2 yılda 1’den, en az 3 
yılda 1’e çıkartmıştır. Ayrıca yetki paylaşımı 
yaparak yerinde uygunluk denetim görevini 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketle-
ri’ne verme opsiyonu yaratmıştır.

Görüleceği üzere destek süresinin uzaması, belli 
olgunluk seviyesine ulaşmış ve yüksek Ar-Ge 
harcamaları yapan firmaların yolun başında olan 
girişimlere yatırım yapması, uzaktan çalışma 
sisteminin artık hayatın vazgeçilmezi olarak 
kabul edilmesi gibi birçok yeniliğin yer aldığı 
değişiklik paketi ile Ar-Ge kanunumuz daha 
sağlam ve etkili bir yapıya kavuşmuştur. Kanun 
kapsamında yararlandıkları hakkedişler ile 
ülkemize değer katma gayreti olan her merkeze, 
bu değişikliklerin olumlu yansımasını temenni 
eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Fırat ÖZDEMİR
Albert Solino Danışmanlık

Kıdemli Danışman
firat.ozdemir@albertsolino.com 

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İÇİN 
ÖNEMLİ YENİLİKLER
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Üretimi Yeniden Düşün 
otonom ve kolaboratif üretime doğru bir yolculuk...

Geleceğin fabrikalarına doğru bu yolculukta, 

gelin birlikte üretimi yeniden düşünelim. Bugün!

OMRON’da, üreticilerin bu yüksek ölçekli değişkenlikten vazgeçmek yerine, yeni bir üretim modelini 
benimseyebileceklerine inanıyoruz. Operasyonel mükemmelliklerinin temelinde tam esneklik ve 
yeniden yapılandırma sağlayan, otonom  kolaboratif bir üretim modeli.

Henry Ford, 100 yıl önce “Siyah olsun da, rengi önemli değil!” demişti. 

Günümüzde ise tam tersi geçerli: “Benim için yap!”

Günümüzün geleneksel seri üretim modeli, artan ‘yüksek çeşitlilik ve düşük hacim’ talebini artık karşılayamıyor. 

Tüketici davranışları hızla değişiyor… dolayısıyla üretim de değişmeli.  

Yeni, yeniden düşünülmüş bir üretim modeline ihtiyaç var.

+90 (216) 556 51 30

info-tr@omron.com

industrial.omron.com.tr/uretimi-yeniden-dusun

rethink_manufacturing_210x297mm_ad_tr_01_d02.indd   3 04-02-2021   19:19
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2 yıllık detaylı ürün 
karşılaştırma grafikleri

Dört Ana Ürün (Buzdolabı, Çamaşır Makinası,
Bulaşık Makinesi, Fırın)
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2 yıllık detaylı ürün 
karşılaştırma grafikleri

Dört Ana Ürün (Buzdolabı, Çamaşır Makinası,
Bulaşık Makinesi, Fırın) Altı Ana Ürün
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Siemens İ-Dos Çamaşır Makineleri her yıkamada 
10 litre su tasarrufu sağlıyor
 
Dünya genelinde kuraklık nedeniyle su kullanımına dikkat ettiğimiz bu 
günlerde sürdürülebilir teknolojileri tasarımla birleştiren Siemens Ev 
Aletleri, su ve enerji tasarrufuna önem veriyor. Siemens Ev Aletleri, akıllı 
sensörlere sahip iDos çamaşır makineleri ile her 
yıkamada 10 litre su tasarrufu sağlıyor. 
 
Akıllı sensörleri ile makinenin içine konulan çamaşırın 
miktarını, kirlilik seviyesini ve kumaş türünü algılayarak 
gerekli deterjan, yumuşatıcı ve su miktarını kendisi 
belirleyen i-Dos ile fazla deterjan ve su tüketiminin önüne 
geçiliyor. Maksimum hijyen sağlayan bu teknolojiyle 
kullanıcının her yıkamada gereğinden fazla ekleyebileceği 
deterjanın arıtılması için kullanılan fazla su tüketiminin 
önüne geçilmiş olunuyor ve her yıkamada ortalama 10 
litre su tasarrufu sağlanıyor. 
 
Home Connect uygulaması ile çamaşır makinenizi, 
dileğiniz her yerden kontrol edebilir, yıkama programlarını 
seçebilirsiniz. İOS ve Android uyumlu uygulama ile 
çamaşırlarınızın yıkama durumunu her zaman tam olarak 
bilebilirsiniz. 
 
Home Connect uygulamanızdaki Easy Start özelliği en uygun programı 
bulmanızda size yardımcı olur. Örneğin, kumaş türü ve rengiyle ilgili birkaç 
basit soruya cevap verin ve tavsiye edilen program ayarını uzaktan 
makinenize gönderin. Böylelikle sadece birkaç saniyede ideal programı 
bulabilir ve çamaşır makinenizi çalıştırabilirsiniz. 

Siemens i-Dos Washing Machines save 10 liters of 
water at every wash
 
As nowadays we care for our water consumption due to the 
global draught, Siemens Home Appliances combining sustainable 
technologies with design pay attention to saving water and 
energy. Siemens Home Appliances iDos washing machines with 

smart sensors save 10 liters of water at 
each wash. 
 
These i-Dos washing machines sense the 
amount of laundry, the severity of stains and 
fabric types with their smart sensors and 
determine the required amounts of detergent, 
fabric softener and water, thus saving more 
detergent and water. This technology that 
enables maximum hygiene eliminates using 
more water to wash off excess detergent that 
may be put by the user more than needed 
and saves 10 liters of water at every wash. 
 
With the Home Connect app, you can control 
your washing machine and select washing 
programs wherever you are. With the IOS and 
Android compatible app, you can always 
know the exact wash cycle of your laundry. 
 
In your Home Connect app, the Easy Start 

feautre helps you select the most suitable program for you. For 
instance, answer a few simple questions on the type and color of 
your fabrics and send the recommended program setting to your 
machine remotely. Thus, you can find the ideal program in just a 
few seconds and turn on your washing machine. 

SAMSUNG’UN BESPOKE serisi buzdolapları ile mutfaklar da 
artık kişiselleştirilebilecek

Samsung’un yeni pazarlarda satışa sunacağı yepyeni 4-Kapılı BESPOKE 
serisi buzdolapları, kişiselleştirilebilir özellikleri sayesinde mutfaklara 
kullanıcının yaşam tarzını da yansıtacak. 

Samsung Electronics’in bu yıl Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2021’de 
tanıttığı BESPOKE serisi; şık hatları, modern tasarımı, değiştirilebilir renkli 
dış panel alternatifleri ile farklı yaşam biçimlerine ait 
mutfaklara kusursuz uyum sağlayacak. 4-Kapılı 
BESPOKE buzdolabı modeli Flex Zone Esnek Bölme gibi 
ek özellikleri ile tüm soğutma ihtiyaçlarınız için çözümler 
sunuyor. BESPOKE buzdolapları, dört farklı ve eşsiz renk 
seçeneği ve bir dizi dinamik tasarım opsiyonuyla satışa 
sunulacak. Renk seçenekleri arasında beyaz, gri, pembe 
ve lacivert renkleri bulunuyor.  

4-Kapılı BESPOKE buzdolabının soğutucudan dondurucu-
ya geçebilen çok yönlü geliştirilmiş Flex Zone Esnek 
Bölmesi, tüm ailenin gıda depolama ihtiyaçlarını 
karşılayabilen esnekliği sağlıyor. Geliştirilmiş Flex Zone; 
Dondurucu, Hafif Dondurucu, Soğutucu, Hafif Soğutucu 
gibi ayrı soğutma seviyelerine sahip. Tek dokunuşla, 
dört adet ön ayarlı sıcaklık ayarını kullanarak bölmeyi 
kolaylıkla buzdolabından dondurucuya dönüştürebilirsi-
niz. 

Flex Crisper™ özelliği ile et ve balık ürünlerini en iyi 
soğutma derecesinde saklayabilirsiniz. Buzdolabında yer alan Çift Buz 
Haznesi de geleneksel buz küplerinin yanı sıra “buz parçacıkları” üretebilir 
ve böylelikle buz parçalarıyla içeceklerinizi daha hızlı soğutabilirsiniz.

Samsung, şu an Kuzey Avrupa ve Asya pazarlarında satışa sunulan 
BESPOKE buzdolabı serisini ABD pazarının yanı sıra 2021 yılı içinde Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika ve Avrupa bölgelerinde de satışa sunacak. 

With SAMSUNG BESPOKE series refrigerators 
kitchens can now be personalized

The brand new 4-door BESPOKE series refrigerators to be 
launched in new markets by Samsung will reflect the lifestyle of 
the user to the kitchen with their customizable features. 

BESPOKE series introduced by Samsung Electronics this year at 
the Consumer Electronics Show (CES) 2021 will be the perfect fit 
to various lifestyles with their sleek lines, modern design, 

changeable color exterior panel selections. 
4-door BESPOKE refrigerator model with its 
Flex Zone flexible compartment additional 
features offers solutions for all your cooling 
needs. BESPOKE refrigerators will be 
marketed with unique selection of four 
different colors and a series of dynamic 
design options. Color selections include 
white, gray, pink and dark blue.  

4-door BESPOKE refrigerators’ versatile 
Flex Zone flexible compartment that can go 
from cooler to freezer offers a kind of 
flexibility that can meet the storage needs 
of the entire family. The Advanced Flex 
Zone has separate cooling levels: Freezer, 
Mild Freezer, Cooler, Mild Cooler, etc. With 
a single touch, you can use one of the four 
preset temperatures and change the 
compartment easily from refrigerator to 
freezer. 

With the Flex Crisper™ feature, you can 
store meat and fish in the best cooling level. The Double Ice Box 
in the refrigerator can make icicles as well as the conventional 
ice cubes and so, you can cool your drinks much faster.

Samsung is selling the BESPOKE refrigerator series in Nortern 
Europe and Asian markets and will launch them in the Middle 
East, North Africa and Europe in 2021 as well as the US market.






