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EDİTÖRDEN

Murat DEMİR
TOSB Bölge Müdürü

Değerli Okuyucularımız,

Z amanın hızı dijital dönüşüme karşı oldukça  ya-
vaş ilerliyor. Covid-19’un etkisi bu dönüşümü 
daha da hızlandırdı; Biz de TOSB Dergi’nin yeni 

sayısında ”Yeni Normalde Değişim ve Gelişim Fırsat-
ları” konusunu ele alıyoruz. Covid-19 ile hızlanan diji-
tal dönüşüm konusunda neler yapılıyor?  İş dünyasının 
önündeki değişim ve gelişim fırsatları nelerdir? Gele-
ceğin yeni yetkinlikleri neler olacak? Yeni normalden 
fırsatlar ve tehditler neler olabilir? Şirketler geleceği 
nasıl değerlendiriyor? Sorularını sizlere yönelttik. Üst 
düzey yöneticilerin ve tüm çalışanların görüşleri biz-
ce kritik önemde çünkü kurumsal ölçekte dijitalleşme 
stratejilerinin sürdürülebilir şekilde hayata geçmesi 
için konunun kurumların bütününün gündeminde ol-
ması gerektiğine inanıyoruz. Yöneticilerin değişimi yö-
netmesi ve kurumların değişen beklentileri daha hızlı 
dönüştürebilme yetenekleri şimdi her zamankinden 
daha önemli.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sü-
lün’ün görüşlerinin yer aldığı röportajımızda  “Gelece-
ği” tasarlayan bir marka olarak yeni dönem için yap-
tıkları hazırlıkları ve Pandemi nedeniyle bütünsel bir 
eğitim modeli geliştirilerek hem fiziksel hem de sanal 
platformlarda gerçekleştirilen eğitim sistemlerini ko-
nuştuk. 

Yerli otomobil TOGG’u da bünyesinde bulundu-
ran Türkiye’nin en büyük teknoloji üretim ve ge-
liştirme üssü olan Bilişim Vadisi’nin yeni dönem 
programlarını Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar 

İBRAHİMCİOĞLU’ndan öğrendik. Bölgemizde faaliyetlerine devam eden Bilişim Vadisi’nin üstlendiği 
bilimi teknolojiye, teknolojiyi ürüne dönüştürme ve ticarileştirme süreçlerinden;  Özel sektör ve devletin 
tüm kamusal alanı ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek çalışmalardan;  Bilişim Vadisi, Milli 
Teknoloji Hamlesi’nin nasıl gelişerek teknoloji tabanlı kalkınmaya önderlik ettiklerinden bahsettiği ilgi 
çekici röportajı kaçırmayın lütfen. 

Yeni nesil mobilite çözümlerini tasarlayan TEMSA’nın CEO’su Tolga Kaan DOĞANCIOĞLU’nun bu 
dönemde hızlı hareket ederek, önlem alan şirketlerden biri olduklarından,  geleceği şekillendiren akıllı 
mobilite vizyonuyla daha iyi bir gelecek için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattığı güzel söyleşi oldukça 
keyifli.

“Şirketlerin önündeki en iyi fırsat, sahip oldukları yetişmiş insan kaynağı ve buna bağlı olarak sahip 
oldukları yaratıcı bilgi ve teknoloji seviyesidir.” Mottosuyla çalışmalarını sürdüren Beyçelik Gestamp 
firmasının yeni dönem çalışmalarını Genel Müdür Engin MEYDAN’dan dinledik. Dönüşümü fırsata 
çevirebilenlerin ayakta kalacağı bu dönemin şirketlerin önündeki en iyi fırsat olduğundan bahsettiği 
söyleşimizi mutlaka okumalısınız.

Dünyanın en etkili 13 ekonomisti arasında yer alan Prof. Dr. Emre ALKİN’in “Pandemiyi Yönetmek ve 
Yönetmemek:  Bütün Mesele Burada.” başlıklı yazısında ekonomi üzerine değerlendirmeler yaptığı 
yazısını da ilgiyle okuyacaksınız.

Yeni sayımızın ilham veren röportajlarını keyifle okumanızı diliyorum.  

Güzel ve sağlıklı günler dileklerimle..
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“Hayat, ileriye doğru yaşanır, geriye 
doğru anlaşılır”.  Bu nedenle, bir 
önceki yılın değerlendirilmesi kadar, 
gelecek dönemleri şekillendiren 
yatırım projelerinin hayata 
geçirilmesine önem vermekteyiz.

Kıymetli TOSB Ailesi,
Değerli Okuyucular,

M ali Genel Kurulumuzu TOSB - TAY-
SAD kültürümüze yakışır şekilde ger-
çekleştirdik.  

4. Olağan Genel Kurulumuzun Ülkemiz, Sektö-
rümüz ve Bölgemiz için hayırlı olmasını diliyo-
rum.
Faaliyetlerimizin, İbra oylamalarının, Bütçe 
oylamalarının, Bağış kararlarının ve Yatırım 
kararlarının oy birliğiyle alınmış olması yöne-
timimize olan güvenin karşılığıdır.  Tüm TOSB 
Üyelerine desteklerinden dolayı çok teşekkür 
ediyorum. 
Genel Kurul hazırlıklarını eksiksiz olarak yapan 
profesyonel kadromuza da teşekkür ederim.
Tüm dünya ve Türkiye’nin önemli bir sınavdan 
geçtiği bu dönemde Genel Kurulumuzu pan-
demi şartlarına uygun bir şekilde Hibrit olarak 
gerçekleştirdik. Online dinleyici olarak katılım 
sağlayan üyelerimiz Genel Kurulumuzu izleye-
rek, talep ve sorularını bizlere ileterek dışarıdan 
katkı sağladılar.
“Hayat, ileriye doğru yaşanır, geriye doğru an-
laşılır”.  Bu nedenle, bir önceki yılın değerlendi-
rilmesi kadar, gelecek dönemleri şekillendiren 
yatırım projelerinin hayata geçirilmesine önem 
vermekteyiz.
Vizyon projelerimizin tümü uzun vadeli bir 
perspektifle geleceğe yön veren bir bakış açısı 
ile hazırlandı. Sizlerin de çok değerli onayıyla 

genel kurulumuzdan geçen projelerimizden kı-
saca bahsetmek istiyorum.
Beyçelik Gestamp-3 Yatırımı; Arsa yatırımı 
yapmak istemeyen, Ülkemizde Otomotiv Sek-
törüne yatırım talebinde bulunan global ser-
mayeli firmaların yatırım yapmasının önünü 
açarak otomotiv sektörüne ve istihdama des-
tek vermeyi  hedefliyoruz. 
TOSB İndirici Merkez Yatırımı; Üyelerimizin, 
artan enerji ihtiyacı taleplerini karşılayarak 
üretimlerinde sürdürülebilirliklerine katkı sağ-
lamak, rekabet güçlerini desteklemek/artır-
mak ve gelecek planları için altyapı oluşturmak 
amacıyla TOSB’un kendine ait İndirici Merke-
zi’ne sahip olması gerekliliği oluşmuştur. Bu 
doğrultuda projeyi en efektif şekliyle hayata 
geçirmek üzere çalışmalarımıza başladık.   
TOSB Ünvan Değişikliği; TOSB’ un “Otomo-
tivde Markalar Merkezi “ olma misyonu doğ-
rultusunda otomotiv tedarikçileri olarak diğer 
paydaşlarımızla aynı tanımı kullanmayı amaç-
lıyoruz. 
TAYSAD Akademi – Otomotiv Teknoloji ve 
İnovasyon Merkezi Projesi; TAYSAD işbirliği 
ile hayata geçirilecek olan proje kapsamında 
Üye firma çalışanlarının Uzmanlık ve Yetkinlik 
gelişimine destek olmak, farklı öğrenme ve ge-
lişim araçlarını tek şemsiye altında toplamak, 
çalışanların ihtiyaçlarına odaklı, öğrenme ve 
gelişim imkanları sunmak ve yeni teknolojiler 
ile buluşmalarına destek vermek amacıyla ku-
rulmasına katkı sağlamak istiyoruz.
TOSB Veri Merkezi Projesi; Üyelerimizin mün-
ferit olarak yaptıkları lisans, donanım, enerji ve 
iklimlendirme sistemi yatırımlarını, “TOSB Veri 
Merkezi” ile konsolide ederek, maliyet avantajı 
sağlamak, ülke kaynaklarının verimli kullanıl-
ması ve teknoloji israfının önlenmesini amaç-
lıyoruz.
TOSB olarak, vizyonumuzdan aldığımız güç ile 
üstlendiğimiz tüm projelerde ülke ekonomi-
sine ve sektörel gelişim süreçlerine katkı he-
defliyoruz. Bölgemizi ve sektörümüzü bir adım 
daha ileri  taşımanın planlarını yapıyoruz. Bu 
doğrultuda TOSB-TAYSAD değerlerimizden 
aldığımız güç ile yolumuza devam edeceğiz. 
Genel Kurulumuzun bölgemize ve sektörümü-
ze tekrar hayırlı olmasını diliyorum. l
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“Geleceği 
Tasarlayan
Marka Olarak Yeni 
Döneme Hazırız”

Süer SÜLÜN

İcra Kurulu Başkanı 

Mercedes-Benz Türk 

Türkiye, otomotiv sektöründe hem OEM hem de tedarik 
sanayisiyle AB’nin en önemli tedarikçilerinden biri. Bu şekilde 
kalmak ve ihracat hacmimizi büyütmek istiyorsak ülke olarak yol 
haritamızı ve stratejimizi belirlemek zorundayız.

Mercedes-Benz Türk 
olarak Ar-Ge’de yine 

aynı şekilde global 
geliştirmenin bir 

parçası olarak elektrikli 
araçlar projelerinde 
de aktif rol alıyoruz. 
Çalışanlarımızın bu 

anlamdaki yetkinlikleri 
Türkiye’den dünyaya 

mühendislik ihraç 
etmemizi destekler 

nitelikte gelişiyor.
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Covid-19 ile hızlanan dijital dönüşüm 
konusunda neler yapıyorsunuz? 

D ijitalleşmenin özellikle son dönemde, hem 
kurumlar nezdinde hem de bireysel anlamda 

ne kadar önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Biz 
de şirket olarak dijitalleşmeyi ana odak noktaları-
mızdan biri, stratejimizin önemli bir parçası olarak 
belirledik. Bu konuda vizyonumuzu “Her alanda 
dijitalleşmiş bir Mercedes-Benz Türk” olarak ifade 
ediyoruz, misyonumuz ise bu dijitalleşme yolcu-
luğu sayesinde şirketimizin ana hedeflerine; karlı 
büyümeye, sürdürülebilirlik hedeflerimize ve tüm 
çalışanlarımızın memnuniyetine somut olarak 
katkı sağlamak.

Şirketimiz genelinde dijitalleşme odağını artırmak 
ve her departmanımızın dijitalleşme yol haritasını 
oluşturabilmek için bir “Dijital Dönüşüm Ofisi” ile 
bu işten sorumlu olacak bir Dijital Dönüşüm Yö-
neticisi (DTO) ve tüm ana fonksiyonları kapsayan 
üyelerden oluşan bir ekip kurduk. Bu ekip ile birlik-
te şirketimizin dijitalleşme yolculuğunun başarı ile 
devam edeceğine ve şirketimizin daha da ileriye 
taşınacağına inanıyorum. 

Şirketlerin dijitalleşmeyi, kültürlerinin ve stratejile-
rinin bir parçası haline getirmeleri için hiyerarşiden 
bağımsız olarak her kademeden çalışanı bu süre-
ce dahil etmeleri gerekiyor. Dijitalleşme; sürdürü-
lebilirlik, karlı büyüme ve çalışan memnuniyeti için 
bir enstrüman olarak kullanılmalı. Bunu yaparken 
de Endüstri 4.0, veri yönetimi, dijital iç ve dış müş-

teri deneyimi, otomatikleştirilmiş iş süreçleri alan-
larına odaklanılmasının gerektiğini düşünüyorum.

Covid-19 ile birlikte biz de tüm süreçlerimizi diji-
talleştirmeye hızla devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi, 
16 Mart’ta mümkün olan tüm fonksiyonlarda-
ki çalışanlarımızı evden çalışmaya yönlendirdik. 
Sektörde bunu en erken ve uzun soluklu hayata 
geçiren otomotiv şirketiyiz ve işinin izin verdiği 
tüm çalışanlarımızın uzaktan çalışmasına devam 
ediyoruz. Uzaktan ve esnek çalışma bizim pan-
demi öncesinde de uyguladığımız bir modeldi. 
Aynı ofiste olmadan da iş birliği ve sinerji yarata-
rak birlikte değer yaratmanın mümkün olduğu-
nu gördük. Bu etkilerin bu dönem sonrasında da 
iş dünyasında kalıcı değişikliklere yol açmasını 
bekliyoruz. Pek çok şirketin de uzaktan ve esnek 
çalışmaya, farklı ofis düzenlerine daha sıcak yak-
laşacağını ve bu uygulamaların artarak devam 
edeceğini düşünüyoruz. 

Endüstri 4.0 koşullarına uygun olarak donatılmış 
Ar-Ge Merkezlerimizde kullanılan Sanal Gerçeklik 
(Virtual Reality) ve Karma Gerçeklik (Mixed-Re-
ality) teknolojileri sayesinde, Daimler global ağı 
içerisinde dünyanın dört bir yanında görev yapan 
Ar-Ge mühendisleri aynı anda beraber çalışabi-
liyorlar. Türk mühendisler, dünyanın diğer Ar-Ge 
merkezlerindeki meslektaşları ile sanal ortamda 
buluşarak henüz üretilmemiş bir parçayı 3 boyutlu 
şekilde gerçeğe en yakın haliyle gerek araç üze-
rinde gerekse yalın haliyle birbirleriyle eş zamanlı 
olarak bilgi alışverişinde bulunabiliyor. Gerçekçi 
model incelemeleri sanal ortamda daha kısa sü-
rede; farklı parçaların birbirleriyle uyumu ve etki-
leri her türlü parametrede iş güvenliği riski, parça 
montaj-demontaj işlemleri, lojistik, prototip üreti-
mi ve montaj maliyetleri olmaksızın gerçekleştiri-
liyor. 

Bizim için çalışanlarımızın mutluluğu, sağlığı ve 
motivasyonu oldukça önemli, özellikle bu dönem-
de de hem onları dinlemek hem de insana doku-
nan aktivitelerle desteklemeyi önceliklendirdik. Fi-
ziksel olarak birlikte olamasak da bir olduğumuzu 
hissettirmeye çalıştık. Çalışanlarımıza daha önce 
ofis ortamında sunduğumuz pek çok hizmeti, 
şirket içi iletişim toplantılarımızı, iç eğitim platfor-
munda uzman çalışan arkadaşlarımızın verdiği 
eğitimleri, diyetisyen hizmetimizi çevrimiçi ortam-
lara taşıdık. Yöneticilerimizi uzaktan ekip yönetimi 
konusunda eğitimlerle destekledik.

Bu dönem bize bir kez daha gösterdi ki; 
insanı merkeze alarak çalışan deneyimi-
ne daha çok önem veren, bununla birlikte 
günlük operasyonlarını dijitalleştiren şirket-
ler, şartlar ne olursa olsun ön plana çıkıyor. 
Çağ, bildiklerimizi unutup yeniden öğren-
me, kendimizi sürekli yenileme çağı. Buna 
ayak uyduran şirketlerin gelecekte de ba-
şarılı olacaklarını düşünüyorum. Bu süreç-
te biz de tüm süreçlerimizi bu bakış açısıy-
la gözden geçiriyor; değişen koşullara ve 
gereksinimlere göre dijitalleşmeye devam 
ederek uyumlandırıyoruz. 
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Değişen dünyaya uyum için tüm çalışanlarımızın 
geleceğin yetkinliklerine uygun şekilde dijital be-
cerilerinin de gelişmesi için imkanlar sağlıyoruz. 
Bu anlamda global olarak Daimler tarafından su-
nulan dijital eğitim programlarımız da bulunuyor. 

Bu süreçte Mercedes-Benz Türk yetkili servis ve 
bayi ağındaki çalışanlara sunduğumuz eğitim 
sistemimizde de dönüşümün temellerini attık. 
Pandemi nedeniyle Yeni Actros çekici ailesinin 
eğitimleri bütünsel bir eğitim modeli geliştirilerek 
hem fiziksel hem de online platformlarda gerçek-
leştirildi. Pandemi sürecinde, profesyonel eğitim 
platformlarıyla dijital ortamda aktarılan içerikler, 
pandemi sürecinin iyileşme göstermesine paralel 
olarak fiziksel ve pratik deneyimlerle pekiştirildi. 
Tüm tedbirlerimizi aldığımız fiziksel eğitimlerimiz 
ile 7 farklı lokasyonda yaklaşık 140 bayi çalışanı-
nın Yeni Actros çekici ailesini yakından tanımasını 

ve deneyimlemesini sağladık. Fiziksel eğitimler 
için eğitim aracımız ile 4.000 km’nin üzerinde me-
safe kat ettik. Pandemi nedeniyle hem yüz yüze 
hem de dijital ortamda gerçekleşen hibrit eğitimi-
miz aslında yeni bir model. Pandemi ile bu yeni 
eğitim modelimize hızlıca geçtik, modeli uyguladık 
ve başarılı sonuçlar elde ettik. Pandemi bittiğinde 
de yüksek verim aldığımız bu dijital ve yüz yüze 
eğitim modeline devam edeceğiz. Zenginleştirdi-
ğimiz dijital eğitimlerimize 2021 de devam ediyo-
ruz.

Geleceğin yeni yetkinlikleri neler olacak? 

Otomotivin sektöründe bugün dünyada en gün-
demdeki konularından bir tanesi sera etkili gaz 
salımı. Son dönemde, bu gazların insan hayatına 
ve çevreye etkileri, ne şekilde ve hangi teknoloji-
lerle salımın düşürüleceği çokça konuşulur olsa 
da geçmişe baktığımızda bununla ilgili düzenle-
melerin 30 senedir hayatımızda olduğu gerçeğini 
görüyoruz. Yeni yasal düzenlemeler ile otomotiv 
üreticileri bu normları yerine getirebilmek için yeni 
teknolojiler geliştirmek ve yeni yatırımlar yapmayı 
sürdürüyor.

Gündemde olan iki yeni düzenleme bulunuyor. Biri 
direkt kamyon ürün grubunu ilgilendiren, AB’de 
geçerli olacak VECTO (Vehicle Energy Consump-
tion Calculation Tool) uygulaması. VECTO, CO2 

salımına odaklanan bir düzenleme. 2019 yılındaki 
kamyonların CO2 salınımını baz alarak 2025 yılın-
da bu salınımın yüzde 15, 2030 yılında ise yüzde 
30 azaltılması şartını koşuyor. Ağır vasıta üretici-
leri, 2025 CO2 hedefinin yarısını mevcut konvansi-
yonel teknolojideki önlemlerle, yarısını ise elektrik 

2021 yılının gidişatı büyük ölçüde pandeminin gi-
dişatına bağlı olarak belirlenecek. Mercedes-Benz 
olarak geleceğe hazır olmaktan ziyade geleceğin 
nasıl olacağını hem ürünlerimizle hem de değişen 
şartlara adapte olma kabiliyetimizle dizayn ettiğimi-
zi söyleyebiliriz. Özellikle pandemi döneminde edi-
nilen deneyimler doğrultusunda otomotivin gelece-
ğine yönelik çalışmalarımızı şimdiden planlayarak, 
belirlenen aksiyonları hayata geçiriyoruz. 

Değişken koşullar için farklı stratejiler geliştirmek 
ve koşullara en hızlı şekilde adapte olabilmek yeni 

İş dünyasının önündeki değişim ve gelişim fırsatları nelerdir? 

dünyanın gereksinimlerinin başında geliyor. Ayrıca 
pandemi koşulları bize teknoloji yatırımlarının öne-
mini bir kez daha gösterdi. Elektrikli gelecek üzeri-
ne şekillenen yeni dünyada fırsatları yakından takip 
ediyor, şirketimiz bünyesinde uygulama şartlarını 
geliştiriyoruz. 

2021 yılında da sürdürülebilir büyümeyi devam et-
tirmeyi hedefliyoruz. Önümüze çıkması muhtemel 
yeni pazar fırsatlarını da sürekli takip ediyoruz. Pan-
demi sonrasında yeni pazar fırsatlarının çıkacağına 
inanıyoruz. 

Batarya teknolojisi için en önemli 
konulardan bir diğeri ise şarj istasyonu 
altyapısı. Şarj istasyonlarının yüksek 
maliyeti ve şarj sürelerinin mevcut 
teknoloji ile henüz kısa olmaması 
sebebiyle; bir uluslararası taşımacılık 
filosunun araçlarını bataryalı olarak 
değiştirmesi için ciddi bir yatırım yapması 
gerektiriyor. Burada kamu teşviklerinin 
de nasıl olacağı bu değişimler için önemli 
bir etken olacak.
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gibi yeni alternatif yakıt teknolojileri ile sağlamayı 
planlıyor. 2025 hedefinin gerçekleştirilmesi için il-
gili yılda toplam kamyon satışlarının yüzde 6’sının 
elektrikli olması gerekiyor. 2030 yılı hedefi, yani 
yüzde 30 CO2 salınımını düşürme hedefinin ger-
çekleştirilmesi için ise toplam kamyon satışlarının 
yüzde 25’inin elektrikli olması gerekiyor.

Diğer yönetmelik ise yalnız otomotivi değil, üretimi 
ve ürünlerinde karbon içeren tüm sektörleri etki-
liyor. Hepinizin bildiği üzere Avrupa Birliği, büyü-
me stratejisi kapsamında Yeşil Mutabakat (Green 
Deal) yönetmeliğini tanıttı. Bu düzenleme aslın-
da, küresel çapta sunulan Paris İklim Anlaşması 
çerçevesini baz alarak getirdiği yeni önlemlerle 
bir adım daha ileri taşıyor. Temel olarak 2030 yılı 

itibarıyla sera gaz salımının yüzde 50 azaltılması 
hedefini koyan Yeşil Mutabakat, 2050 yılı için ise 
karbon nötr hedefi belirliyor. Standartları şu an için 
tam olarak belli olmasa da Avrupa Birliği’nin ithal 
edeceği ürünlerin içerdiği karbon miktarına göre 
yeni sınır vergisi uygulamasını getiriyor. Bu stan-
dartların yerine getirebilmesi için otomotiv sektö-
rü dahil birçok sektörün üretim tesisleri için ilave 
yatırımlar yapması gerekecek.

Peki bu yeni yönetmeliklerin sağlanması için 
otomotiv dünyasındaki alternatif yakıt teknoloji-
leri neler? BEV dediğimiz Battery Electric Vehicle 
– araç üzerindeki bataryalar aracılığıyla elektrik 
motorunu çalıştıran teknoloji. Bu teknolojide içten 
yanmalı motor bulunmuyor ve sıfır emisyon sağ-
lıyor. 

Bir diğer sıfır emisyon teknolojisi ise FCEV: Fuel 
Cell Electric Vehicle. Yani yakıt hücreli araç tekno-
lojisi. Bu teknolojide ise aracın yakıt depolarında 
bulunan sıvı H2’nin yakıt hücrelerindeki oksijen 
ile reaksiyona girerek elektrik motoru için elektrik 
üretiliyor. Aynı şekilde FCEV’de içten yanmalı mo-
tor bulunmuyor. 

Diğer teknolojileri ise Hibrid, Plug-in Hibrid, CNG 
ve LNG olarak sayabilirim. Bunlar konvansiyonel 
araçlara göre daha az emisyon salımı sağlasa da 
hepsinde içten yanmalı motor bulunuyor, dolayı-
sıyla sıfır emisyon teknolojileri değiller.

Orta ve uzun vadede yönetmelikler sıfır emisyonu 
hedeflediği için BEV ve FCEV teknolojilerine odak-
lanmak istiyorum. Batarya teknolojisi bildiğiniz 
üzere otomobiller için oldukça yaygın. Şu anki ve 
2025’e kadar geliştirilmesi planlanan batarya tek-
nolojileri ile en fazla 250 – 500 km menzil sağla-
nabiliyor. Bu menzil, binek otomobiller için yeterli 
gözükse de ağır vasıta ve uzun yol taşımacılığı için 
oldukça yetersiz. Dolayısıyla batarya teknolojisi-
nin daha çok şehir içi dağıtım kamyonlarında ve 
şehir içi otobüslerde kullanılması bekleniyor.

Batarya teknolojisi için en önemli konulardan bir 
diğeri ise şarj istasyonu altyapısı. Şarj istasyon-
larının yüksek maliyeti ve şarj sürelerinin mevcut 
teknoloji ile henüz kısa olmaması sebebiyle; bir 
uluslararası taşımacılık filosunun araçlarını batar-
yalı olarak değiştirmesi için ciddi bir yatırım yap-
ması gerektiriyor. Burada kamu teşviklerinin de 
nasıl olacağı bu değişimler için önemli bir etken 
olacak.

Mobilite için belirlediğimiz çatı bir 
stratejimiz CASE (Connected, Autonomous, 
Shared & Services, Electric). 
Bu kapsamda geliştirdiğimiz Mercedes-Benz GenH2 
kamyonumuz daha yeni inovasyon ödülü aldı. Marka 
olarak, 2025 yılına kadar bu teknolojiler için 70 milyar 
euro Ar-Ge yatırımı yapmayı planlıyoruz. Bu oldukça 
yüksek bir rakam ama yine de 2025 yılı özelinde yatı-
rım planlamasının 2019 yılındaki yatırımdan yüzde 20 
daha düşük olması planlanıyor. Bu yatırımlar “Vizyon 
2039” stratejisi altında yapılacak. 2030 yılı itibarıyla 
global satışlarımızın yüzde 50’sinin elektrikli olmasını 
hedefliyoruz. 2039 yılı itibarıyla da karbon nötr bir ürün 
portföyüne ulaşma hedefimiz bulunuyor.
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Şirketlerin dijitalleşmeyi, kültürlerinin ve 
stratejile rinin bir parçası haline getirmeleri 
için hiyerarşiden bağımsız olarak her 
kademeden çalışanı bu süre ce dahil etmeleri 
gerekiyor. Dijitalleşme; sürdürü lebilirlik, 
karlı büyüme ve çalışan memnuniyeti için 
bir enstrüman olarak kullanılmalı. Bunu 
yaparken de Endüstri 4.0, veri yönetimi, dijital 
iç ve dış müş teri deneyimi, otomatikleştirilmiş 
iş süreçleri alan larına odaklanılması 
gerekiyor.

Diğer sıfır emisyon teknolojisi ise sıvı hidrojen ya-
kıtlı elektrikli araçlar. Bu teknoloji, batarya tekno-
lojisine göre 2 kata yakın menzil sağlayabiliyor ve 
1.000 km’nin üzerinde menzil kapasitesi bulunu-
yor. Her ne kadar içten yanmalı motora göre hala 
düşük olsa da uzun yol taşımacılık için batarya 
teknolojisine göre daha kabul edilebilir gözüküyor. 
Buradaki önemli konu ise bunun oldukça karma-
şık ve pahalı bir teknoloji olması. 

Bu teknolojilerin uzun vadede kullanımı nasıl 
olacak? Çeşitli çalışmalara göre; 2040 yılı itiba-
rıyla küresel otomotiv pazarında, elektrikli araç 
oranının içten yanmalı motorlu araçları geçmesi 
bekleniyor. Bu dönüşümün otomobil ve şehir içi 
otobüslerde çok daha hızlı olacağı aşikar. 2030 
itibariyle AB’de şehir içi otobüs pazarının yüzde 
75’inin bataryalı ve hidrojen yakıtlı olması bekle-
niyor. Kamyonda, özellikle uzun yol taşımacılıkta, 
bu değişimin biraz daha sınırlı ve yavaş olmasını 
bekliyoruz. 

Tüm bu teknolojik gelişmeleri bizler de çok ya-
kından takip etmekteyiz ve globalde yürüyen bu 
projelere Türkiye’den mühendislik gücü ile des-
tek vermekteyiz. Mercedes-Benz Türk olarak Ar-
Ge’de yine aynı şekilde global geliştirmenin bir 
parçası olarak elektrikli araçlar projelerinde de 
aktif rol alıyoruz. Çalışanlarımızın bu anlamdaki 
yetkinlikleri Türkiye’den dünyaya mühendislik ih-
raç etmemizi destekler nitelikte gelişiyor.

Yeni normalden fırsatlar ve tehditler neler olabi-
lir? Geleceği nasıl değerlendiriyorsunuz?

2020 yılında hemen her ülkede otomotiv pazarla-
rının daraldığına şahit olduk. Ağır ticari araç seg-
mentinde, seyahat kısıtlamaları sebebiyle şehirle-
rarası otobüs grubu daha çok etkilenirken, günlük 
hayatın devamlılığını sağlayan tedarik zincirinin 
en önemli yapı taşı olan kamyon hareketliliğinde 
ise özellikle yurt içi faaliyet gösterenlerde azalma 
olmadı. 

Hem kamyon hem de otobüs alanında aralıksız bir 
biçimde satış ve servis hizmetlerimizi sürdürerek 
hayatın devamlılığını sağladık. Normalleşmenin 
başladığı Haziran ayı itibarıyla yeni siparişlerimi-
zin üretimini hızlandırdık. Yaklaşık 4 aylık duraksa-
madan sonra iç pazardaki toparlanma, ihraç pa-
zarlarında da başladı. 2020 yılı kamyon pazarının 
2019’a göre yüzde 96, otobüs pazarının ise yüzde 
51 artış ile tamamlandığını gördük. 

Mercedes-Benz’in, geleceği tasarlayan firma 
olarak yeni döneme hazır olduğunu belirtebiliriz.  
Mercedes-Benz ve Setra markalı otobüslerimizde, 
yeni tip koronavirüs pandemisine karşı, yolculuk-
lardaki yayılımın azaltılması adına bazı yenilikler 
sunmaya başlıyoruz. Otobüslerde salgına karşı 
yeni iklimlendirme sistemi, antiviral etkili yüksek 
performanslı partikül filtreleri, sürücü koruma ka-
pıları ve sensörlü dezenfektan dispenserleri opsi-
yonlarını hazırladık. 

Yeni otobüs siparişleri haricinde mevcut otobüs-
lere de eklenebilen bu donanımlar sayesinde daha 
güvenli ve huzurlu yolculuklar yapılabilecek. 

Yeni normalde önemli hususlardan biri de ülke 
olarak, yeni yönetmelikler ve yeni teknolojiler kap-
samında nasıl konumlanacağımız. Türkiye, oto-
motiv sektöründe hem OEM hem de yan sana-
yisiyle AB’nin en önemli tedarikçilerinden biri. Bu 
şekilde kalmak ve ihracat hacmimizi büyütmek 
istiyorsak ülke olarak yol haritamızı ve stratejimizi 
belirlemek zorundayız.

Pandeminin gidişatındaki olumlu veya olumsuz 
gelişmeler stratejimizi doğrudan etkileyecektir. 
Bu değişken koşullar için farklı ihracat stratejileri 
geliştirdik ve koşullara en hızlı şekilde adapte ola-
bileceğimiz planlarımız mevcut. Ar-Ge hizmetleri-
miz, ihracat stratejimizde önemli bir role sahip ve 
2021’de de bu alanlardan elde edeceğimiz ihracat 
gelirinin de olumlu yönde olacağını öngörüyo-
ruz.l
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Üretim
Merkezi
olarak kendini 
kanıtlayan TOSB, Ar-Ge, 
Tasarım ve İnovasyon 
kapasitesini geliştirmeyi 
hedefliyor.

İnovasyon
Merkezi

Faal 
Parsel

Üye

Çalışan

İnşaat Aşamasındaki
Parsel

Sanayi
Parseli

Proje Aşamasındaki
Parsel

Ar-Ge 
Merkezi

1

85

78

25.000

12

92

1

17

TOSB, altyapı ve destek 
hizmetlerinin yanı sıra evrensel 
çevre kurallarına ve insana 
duyarlı projelendirme anlayışı 
ve özellikle yabancı sermaye 
yatırımlarında ilk tercih noktası 
olma ayrıcalığı ile örnek ve 
önder bir ihtisas organize sanayi 
bölgesidir.

Hizmet Destek
Parseli

10



TOSB’un Yatırım Çalışmaları
Pandemi Döneminde de Devam Etti

Türkiye'de otomotiv tedarik sanayi 
temsilcilerinin faaliyet gösterdiği 
tek global ihtisas organize sanayi 
bölgesi olan TOSB 4. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Hem 
uzaktan bağlantıyla hem de salonda, 
pandemi şartlarına uygun fiziki 
katılımla hibrit bir şekilde gerçekleşen 
genel kurulda, geçtiğimiz yılın 
faaliyetleri aktarılarak yeni yatırımlar 
gündeme getirildi. 

O tomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi, 4. Olağan Genel Kurul Toplan-

tısı’nı pandemi kurallarına uygun salon katılımı ve 
online katılımla gerçekleştirdi. 2020 yılı faaliyetleri 
ve yatırımların masaya yatırıldığı toplantının açılış 
konuşmasını TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Mehmet Dudaroğlu yaptı. Zorlu bir yılı geride bı-

raktıklarını fakat bununla birlikte TOSB’un mis-
yonunu gelecek kuşaklara aktarmaya kararlı ol-
duklarını açıklayan Dudaroğlu, “Yıllık 1,7 milyar 
dolarlık ihracatımız, 2,5 milyar dolarlık ciromuz, 85 
faal fabrikamız, 21 yabancı sermayemiz, 17 Ar-
Ge ve 1 inovasyon merkezimiz, 36 start up pro-
jesi, Hatice Bayraktar Mesleki Ve Teknik Anadolu 
Lisesi ve anaokulumuz ile dünyada örnek olan 
OSB’lerden bir tanesiyiz. Otomotive hizmet ve-
riyoruz ve uluslararası rekabetçilikteki en önemli 
gücümüz, bir OSB’ye sahip olmamızdır. Her dö-
nem yönetimlere gelecek olan arkadaşlar bu mis-
yonla OSB’mizi daha ileriye taşımak zorundalar. 
Otomotivciler olarak geçen yılı firmalarımıza göre 
değişkenlik addetmekle birlikte, yüzde 10 ila yüzde 
20 arasında bir kayıpla kapattık. 2021 yılının bütün 
firmalarımız için çok başarılı geçmesini diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Tesis ve bilişim yatırımları 

TOSB bünyesinde yatırımların birçok kolda sür-
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düğünü de vurgulayan Dr. Mehmet Dudaroğlu, 
“Arsa yatırımı yapmak istemeyen, ülkemizde oto-
motiv sektörüne yatırım talebinde bulunan global 
sermayeli firmaların, yatırım yapmasının önünü 
açarak otomotiv sektörüne destek oluşturmayı 
hedefliyoruz” dedi. Ayrıca bir veri merkezi de oluş-
turmak istediklerini belirten Dudaroğlu “Üyeleri-
mizin münferit olarak yaptıkları lisans, donanım, 
enerji ve iklimlendirme sistemi yatırımlarını, “TOSB 
Veri Merkezi” ile konsolide ederek maliyet avantajı 
sağlamayı, ülke kaynaklarının verimli kullanılma-
sı ve teknoloji israfının önlenmesini amaçlıyoruz” 
şeklinde konuştu. Dudaroğlu, TAYSAD Akademi – 
Otomotiv Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Projesi 
ile de üye firma çalışanlarının uzmanlık - yetkinlik 
gelişimlerine destek olmayı ve yeni teknolojiler ile 
buluşmalarını amaçladıklarını ifade etti. 

Eğitim ve sosyal faaliyetler ile geliştirme 
çalışmaları sürdü

Genel kurulda gerek 2019’da başlayan gerekse 
2020’de yeni eklenen çalışmalar da katılımcıla-
ra aktarıldı. Yapılan açıklamalara göre TOSB’da, 
2019 yılı sonrasında yaklaşık 200 bin metrekare 
üretim alanı inşa edildi ve atıl binalar hayata ge-
çirildi. Devletten alınan 1 milyon TL civarındaki 

destekle kurulan TOSB İnovasyon merkezine de 
4 yeni birim daha katıldı. HES kodu uygulaması-
na geçildi ve tüm ortak alanlarda dezenfektasyon 
çalışmaları devam etti. Pandemi döneminde her 
türlü bilgi iletişimi; güney kavşağına 1 ve kuzey 
kavşağına 2 adet yerleştirilen LED ekranla güvenli 
bir şekilde sürdü. TOSB ortak arıtma tesisinde atık 
suların geri kazanımı kapsamında yapılan çalış-
malarla da yılda 52.560 metreküplük su tasarrufu 
sağlandı. Ayrıca hazırlıkları tamamlanan ve TOSB 
profesyonellerine daha iyi hizmet sunmayı amaç-
layan Performans Yönetim Sistemi’nin 2021 yılı 
itibarıyla başlatıldığı da açıklandı. 

TOSB içerisinde yer alan otonom araç parkurunda 
ise üye firmaların çalışmaları ve otonom konulu 
etkinlikler devam etti. Yine TOSB içerisinde bulu-
nan elektrikli araç şarj istasyonu ise üyelerle birlik-
te dışarıdan gelenlerin kullanımına açık TOSB’un 
eğitim alanındaki çalışmaları 2020 yılında da de-
vam etti. Sanayicinin dijital dönüşümüne teşvikini 
amaçlayan ve 3D modelleme çalışmalarına imkan 
tanıyan, tasarım ve eğitim atölye birimleri ile dijital 
dönüşüm ofisleri devreye alındı. 

2020 yılında pandemi sebebiyle online gerçekle-
şen 61 eğitime 500’ün üzerinde kişi katılım sağ-
ladı. Online olarak derslerin devam ettiği Gebze 
Teknik Üniversitesi’ndeki MBA programında, geç-
tiğimiz yıl üçüncü dönem öğrencileri mezun oldu. 
Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
içerisinde yapılan iyileştirme ve geliştirmelerle de 
öğrencilerin pratik yapmasına imkan verecek olan 
atölye ve tezgahların sayıları artırıldı, kütüphane 
yenilenerek 1000 adetlik kitap bağışı gerçekleşti.l
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Bilişim Vadisi, Milli 
Teknoloji Hamlesi’nin 
Önemli Bir Kaldıracı

Bilişim Vadisi, Cumhurbaşkanımızın bir 
vizyon projesidir

B ilişim Vadisi 2011 yılında Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın dünyadaki 3 benzeri ile birlikte iler-
lemesini istediği bir vizyon projesi olarak 
kuruldu. Bu projenin kuruluş amacındaki 
niteliklerden bir tanesi ABD’deki Sillicon Val-
ley, Çin’deki Pearl River Delta ve Rusya’daki 
Skolkovo Innovation Center gibi örneklerin-
den bir tanesi olması. Devasa bir kamu yatı-
rımı olarak kurulmuş, 3 milyon metrekarenin 
üzerinde bir alanda planlanmış ve şu anda 
200 bin metrekare kapalı alanda kurulmuş 
bir yapı. 2015 yılında idari kule binasının te-
meli atılan, 2018 yılında firmaları çalışmaya 
başlayan Bilişim Vadisi’nde 27 Aralık 2019 
itibarıyla da resmi açılışımızı yaptık. 2019 un 
başında 34 şirketle çıktığımız yolda bugün 
156 şirket 1300 çalışanla devam ediyoruz. 
Tabi ki Vadinin hedefleri açısından değerlen-
dirdiğimizde daha yapılacak çok iş var.

Bilişim Vadisi Bursa, Kocaeli, Sakarya ve 
İstanbul’a yakınlığı dolayısıyla avantajlı bir 
konumda bulunuyor. Bunun yanı sıra Bilişim 
Vadisi’nde çalışanların kendilerini rahatlata-
bilecekleri ve dinlenebilecekleri geniş yeşil 
alanlarımız da bulunuyor.

Bölge kalkınmasında önemli rolü var

5 Etaptan oluşan Vadinin tamamladığımız 
birinci etabı altyapı olarak 10 bin kişinin is-
tihdam edilebileceği bir yapıya sahip. Burada 
çalışacak 10 bin nitelikli Ar-Ge personelinin 
orta ve üst gelir düzeyindeki profilden oluş-
tuğunu düşünürseniz, bunun bölge kalkın-
masına ciddi etkisi olacak.

Bulunduğumuz alan itibariyle Türkiye oto-
motiv sektörünün, tedarik parça ve sanayi-

Serdar İBRAHİMCİOĞLU

Bilişim Vadisi Genel Müdürü 

Yerli otomobil TOGG’u da bünyesinde 
bulunduran Türkiye’nin en büyük teknoloji 
üretim ve geliştirme üssü Bilişim Vadisi, 
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyetlerine 
devam ediyor. Bilişim vadisi, bilimin 
teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştüğü 
ve ticarileştiği bir platform görevini görüyor. 
Özel sektör ve devletin tüm kamusal alanı 
ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek 
çalışmalar geliştirerek teknoloji tabanlı 
kalkınmaya önderlik etmeyi hedefliyor.
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si imalatının en büyük hacmine sahip alandayız. 
Burası, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unun 
yaşadığı bölgenin tam ortasında yer alıyor. Bu yö-
nüyle tüm Türkiye’ye hitap ediyoruz. Bilişim Va-
disi’nin kapısı Türkiye’nin 81 ilindeki tüm dijital 
yeteneklere de açık. Burası büyük bir teknoloji ge-
liştirme alanıdır.

Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi

Teknoloji, uygulama bilimi demektir. Yani vücu-
da getirmek gerekiyor, yaratıcılık, zanaat ve bilim 
birleşmesi gerekiyor. Eğer bugün teknolojiyi konu-
şacaksak, önce bir şeyleri üretebiliyor ve üretimin 
içinde olmamız gerekiyor. İşte tam da bu noktada 

Bilişim Vadisi sanayinin tam ortasında, sanayinin 
ve tüm ülkemizin gelişimine sunulmuş bir projedir.

Mega teknoloji koridoru

Bilişim Vadisi Türkiye’nin “Mega Teknoloji Korido-
ru” vizyonunun adıdır. Bugün Muallimköy Tekno-
loji Geliştirme Bölgesi, Bilişim Vadisi vizyonunun 
kalbidir. Bugün sınırlarını bölgemizdeki bütün or-
ganize sanayi bölgelerimizi de içine alan, onunla 
beraber bu bölgedeki üniversitelerimizi içine alan 
bir harita hayal ediyoruz. Londra’dan Çin’e giden 
tren yolunun üzerindeyiz, İstanbul İzmir ve Anka-
ra’nın bağlandığı noktayız, Anadolu’nun Rumeli’ye 
geçişinde köprüden önce son çıkışındayız. Çok 
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yakında bu vizyon çerçevesinde Bilişim Vadisi olarak 
İzmir kampüsümüzde de olacağız.

Bilişim Vadisi firmalar için avantajlı altyapıya sahip

Bilişim Vadisi bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olduğu 
için firmalarımızı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Ka-
nununda belirtilen tüm teşviklerden faydalandırıyoruz. 
Bununla birlikte firmalarımızın buradaki iyi altyapıyı, 
uygun koşullarda kullanarak çalışmalarını artırmalarını 
istiyoruz. Buranın oturmuş ciddi bir fiziksel sermayesi 
ve altyapısı var. Bu kaliteli altyapı ile birlikte rekabetçi ki-
ralama koşulları var. Bunlara ek olarak bölgedeki beyaz 
yakalı ve üniversiteli ortalamasına baktığımızda ciddi 
manada teknik personel havuzu var. Bölgenin ciddi bir 
sanayi gücü var. Ulaşım arterleri açısından değerlendir-
diğimizde; 40 dakikada Bursa’ya, 45 dakikada İstanbul 
Havalimanı’na gidilen, denize kıyısı ve limanı olan bir 
bölgeyiz. Bunların hepsi firmalar için ciddi bir avantaj 
lakin en önemlisi Bilişim Vadisi ekosistemi güçlendir-
mek için kurduğu Girişim sermayesi yatırım fonu var. İyi 
teknolojilerin bizzat ortağı olabiliyoruz.

Ofis ortamı değişiyor

Dijitalleşmeyle birlikte yerleşkelerimizi insanların ve 
iş dünyasının yanına götürmeyi de hedefliyoruz. Butik 
alanlar kurgulayarak, her birisini birbirine teknoloji alt-

yapısıyla bağlantılı hale getirmek de başka bir hayali-
miz.

Bulut sistemler ile Bilişim Vadisi’ni yayılımını artırmak 
istiyoruz. Bizim yazılımımız ve portalımız neredeyse 
artık biz de orada olacağız düşüncesindeyiz. Projesi 
olan yazılımcı, donanımcı, girişimci bizim sistemimize 
anında entegre olabilir. Biz kendi ekiplerimizle anında bu 
projeleri ve girişimleri koordine edebiliriz.

Ofis ortamı artık değişiyor, yeni biçimlere evriliyor. Ofis 
haftanın belli gün ve saatlerinde gidip geldiğimiz bir 
alan değil, iş birliklerini geliştirdiğimiz, iş ortaklıkları yap-
tığımız, eğitim düzeyimizi artırdığımız bir yer. Birlikte bir 
arada olup, projeleri konuştuğumuz bir yerdir.

Covid-19’un yarattığı fırsatlar

Pandemi süreci tüm dünyaya kaosla beraber fırsatla-
rı da beraberinde getirdi. Sağlık konusunda daha ciddi 
çalışmalar yapılması gereği ortaya çıktı. Daha çevreci 
teknolojilerin geliştirilmesi, teknolojinin aslında insanın 
hizmetinde olduğu bilinci açığa çıkmış oldu. Biz ofis 
kurgularımızı da bu yeni döneme göre şekillendiriyoruz. 
Ofislerimizi dinamik ve esnek yapıda tasarladık. Kirala-

Almanya’nın öncülüğünde başlayan Endüstri 4.0, Japonya’da 5.0, Amerika’nın 
Manufacturing USA, bunların hepsi bir akreditasyon adı. Türkiye’de de bunun adı Milli 
Teknoloji Hamlesi’dir. Bilişim Vadisi sivil teknolojiler konusunda bu hamlede bir kaldıraç 
rolü üstlenen önemli kurumlardan biridir.

HERKES KENDİSİNİ YAĞMURDAN 
KORUMALI
Herkesin kendini yağmurdan koruması gereki-
yor. İsteyen ıslanabilir, isteyen güneşte kalabilir. 
Bu yüzden Bilişim Vadisi şirketlerin üzerinde bir 
şemsiye görevi üstlenmiyor. Biz bir toprak me-
taforu yaratmak istiyoruz. Burası üzerine bas-
tığınız bir zemindir. Bu zeminde teknoparklar, 
inovasyon merkezleri, işletmeler yer alabilir ve 
fayda görebilir. İmkanlarından yararlanabilir. İh-
tiyacımız olan kümülatif akıldır. Biz geleceğimiz 
için en iyi hizmeti ve kalkınmayı sunmayı hedef-
liyoruz.

TÜRKİYE'DEKİ YETKİN AR-GE 
PERSONELİ AÇIĞINI KAPATMAYI 
HEDEFLİYORUZ
Bilişim Vadisi olarak Türkiye Açık Kaynak Plat-
formu projesinin de Proje Yürütücüsü olarak 
imzamızı attık. Bu maksatla Bilişim Vadisi içeri-
sinde bir yazılım okulu kurulmasının müjdesi de 
geçtiğimiz açılış töreninde verilmiş oldu. Bu yap-
tığımız projelerle aslında hem istihdamı artıracak 
hem de istihdama yönelik yani Türkiye´deki bi-
linçli, nitelikli Ar-Ge personeli ihtiyacına da katkı 
sunacağız.
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ma usüllerimizi değiştirdik, çalışan insan sayısına göre 
belirledik. Kiracılarımızın kullandıkça ödeyecekleri bir 
sistem geliştirdik.

Ülkemizin entelektüel sermayesi 
35 milyon genç nüfus

Ülkelerin ve teknolojinin gelişimi için fiziksel, finansal 
ve entelektüel sermayeye ihtiyaç var. Entelektüel ser-
mayemiz; girişimcilerimiz, 35 milyon gencimizdir. Co-
vid süreci yeni becerilere ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. 
Yeni beceriler, yeni çalışma ortamlarına duyulan ihtiyacı 
da gösteriyor. Bu süreçte BV Akademi’yi hayata geçir-

dik. Çeşitli eğitimler veriyoruz. Hepimizin dijital dünyaya 
geçtiği bu dönemde öncelikli olarak siber güvenlik eği-
timlerinden başladık. 

Şu an aktif olarak bin kişiye siber güvenlik eğitimleri ile 
ulaşmış durumdayız. Ayrıca Proje yürütücüsü olduğu-
muz Türkiye Açık kaynak Platformu projesi kapsamın-
da çevrimiçi eğitimlerle 10 binin üzerinde kişiye ulaş-
tık. Yine Kodluyoruz derneği ile yaptığımız iş birliği ile 
Harvard Üniveristesi bilgisayar bilimlerine giriş dersini 
bizzat Prof. Dr. David Malan’dan aynı zamanlı çeviri ile 
ücretsiz olarak herkesin faydalanmasını sağladık. 

Bilişim Vadisi, Milli Teknoloji Hamlesi’nin 
bir kaldıracıdır

Almanya’nın öncülüğünde başlayan Endüstri 4.0, Ja-
ponya’da 5.0, Amerika’nın Manufacturing USA, bunların 
hepsi bir akreditasyon adı. Türkiye’de de bunun adı Milli 
Teknoloji Hamlesi’dir. Bilişim Vadisi sivil teknolojiler ko-
nusunda bu hamlede bir kaldıraç rolü üstlenen önemli 
kurumlardan biridir.

Savunma teknolojilerinde uzun yıllardır edindiğimiz bir 
bilgi birikimi ve kurumsal kültür var. Bu bilgi birikimi ar-
tık ticarileşmeye başladı. Şimdi bunu ve ticari gücü sivil 
teknoloji alanına geçirmek istiyoruz. Biz Bilişim Vadisi 
olarak sivil teknoloji alanında bazı kümelenme alanları 
belirleyelim istedik. Bu kümelenme alanlarının her biri-
nin başına bir çıpa şirket koymayı hedefliyoruz. 

TÜRKİYE´NİN EN BÜYÜK KULUÇKA 
MERKEZİ
TOGG´un etrafında mobilite ekosisteminin oluş-
masını sağlamak istiyoruz ve bununla beraber 
Türkiye girişimciliğini artırıcı faaliyetleri de yine 
Türkiye´nin en büyük kuluçka merkezi altyapısıy-
la sağlamak istiyoruz. 

25 bin metrekare büyüklüğündeki kuluçka mer-
kezimiz içerisinde kongre merkezi, seminer ve 
konferans salonları olan bir alt yapıyla hayata 
geçti. Bu yapıyı en büyük girişimcilik atölyelerin-
den birine çevirmek istiyoruz. 
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Organize sanayi bölgelerinin dönüşümünü 
hızlandıracağız

Bilişim Vadisinin yürütücüsü olduğu “Sanayide Dijital 
Dönüşüm Analiz Programı” çerçevesinde OSB’lerde-
ki sanayi firmalarına dijital olgunluk analizi yapılacak. 
Analiz sonucunda sanayi kuruluşlarının dijitalleşme 
alanındaki eksikleri tespit edilecek ve Bilişim Vadisi bu 
sorunlara çözüm önerileri getirecek.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) “Sana-
yide Dijital Dönüşüm” çağrısı çerçevesinde hazırlanan 
program, TOSB, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi ve 
İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları Sanayi Sitesi’nde 
uygulanacak.

İlk etapta OSB’lerden 15 işletme ele alınacak

Program kapsamında ilk etapta söz konusu OSB’lerden 
15 işletme ele alınacak ve işletmelerin projelerinden iş-
leyişlerine, dijitalleşmedeki durumundan dönüşüm ihti-
yaçlarına kadar birçok konu belirlenecek ve KOBİ’lerin 
dijital olgunluk analizleri gerçekleştirilecek.

Analiz neticesinde ise, firmaların dijitalleşme yol hari-
taları belirlenecek ve işletmelere dijitalleşme yolculu-
ğunda kılavuzluk yapılacak. Dijitalleşme yol haritasıyla 
teknoloji tedarikçilerinin yerlileşmesi ve global arenada 
şirketlerin daha rekabetçi olması amaçlanıyor. Hazırla-
nan raporlar kapsamında işletmelere tavsiyelerde bu-
lunacağız. Dijitalleşme sürecinde ihtiyaç olan yazılım, 
nesnelerin interneti, elektronik, haberleşme gibi ihtiyaç 
olan teknolojik ekipmanların tedarik sürecinde de biza-
tihi rol alacağız. Beklentimiz sanayicimizin dijital dönü-
şümünü yerli ve milli kaynaklarla sağlayabilmek olarak 
belirledik.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Girişimcilere finansal destek sağlayabilmek için 100 
milyon TL’lik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kur-
duk. Bu sadece başlangıç sermayesidir. Bu fona ser-
mayedarlar rahatlıkla katılabilirler. Bu süreçte fonumu-
zu borsaya açmayı hedefliyoruz.

Büyük sanayi kuruluşlarımız, bankalarımız, gayrimenkul 
şirketleri, emeklilik fonları, bu fonun yatırımcısı olabilir-
ler. Burada aslında tüm taraflar için kazan-kazan man-
tığı işliyor. Potansiyel gördüğünüz şirketin hissesini, 
erken aşamalarda alıp hem onun gelişmesine hem de 
ilerde kaydedeceği başarılara ortak oluyorsunuz. Hem 
yatırım yaptığınız şirket, hem siz, hem de ülke ekonomi-
si kazançlı çıkıyor.

Teknoloji bütün insanlık için bir nimet, bir hediyedir

Yaşadığımız çağın bazı noktalarda daha kötü hale gel-
mesi, insanların teknolojiyi yanlış kullanmasından kay-
naklanıyor. Teknolojiyi insanların daha iyi yaşaması için 
kullanılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Birinci sanayi 
devrimi, kömürün büyük oranda bir enerji olarak kulla-
nıldığı bir dönemde başladı. O dönem kömürün yarattığı 
hava kirliliğinden insanlar gaz maskeleri ile sokaklarda 
dolaşıyordu. Günümüzde temiz enerji kaynaklarına ula-
şabiliyoruz. Hatta kömürü bile daha temiz kullanabile-
cek bir teknoloji seviyesine ulaştık. Bu açıdan teknolojiyi 
nasıl kullandığımız her zaman çok önemli olacak. Tek-
noloji yeni dönemde, insani teknoloji temasıyla evrene 
daha fazla fayda sunacak. l

Bilişim Vadisinin yürütücüsü olduğu “Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı” 
çerçevesinde OSB’lerdeki sanayi firmalarına dijital olgunluk analizi yapılacak. Analiz 
sonucunda sanayi kuruluşlarının dijitalleşme alanındaki eksikleri tespit edilecek ve Bilişim 
Vadisi bu sorunlara çözüm önerileri getirecek.
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LOGOMUZ VE ÜNVANIMIZ YENİLENDİ!
Otomotiv Tedarik Sanayisi'nin Kalbi olan 

TOSB'un unvanı ve logosu değişti. Yapılan resmi 
düzenlemeyle birlikte 'TOSB Otomotiv Yan Sanayi 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' olan unvanımız, 
'TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize 

Sanayi Bölgesi' olarak değişmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Tolga Kaan DOĞANCIOĞLU

TEMSA Ceo

Yeni Nesil Mobilite 
Çözümlerini Tasarlıyoruz

Dönüşüm halkası içinde yer 
alan en önemli konulardan 
biri de tedarik zincirindeki 
dönüşüm oldu. Özellikle 
pandeminin ilk aylarında 
yaşanan sıkıntılar tedarik 
zinciri çeşitlendirmesinin ne 
kadar önemli olduğunu gözler 
önüne serdi. Bu açıdan Türkiye, 
coğrafi konumu, kaliteli iş 
gücü ve gelişmiş altyapısıyla 
pandemi sonrası dönem için 
büyük bir avantaja sahip. 

TEMSA olarak, tüm segmentleri 
kapsayan geniş ürün 
yelpazemizle yarının yeni nesil 
mobilite çözümlerini tasarlıyor, 
geleceği şekillendiren akıllı 
mobilite vizyonuyla daha iyi bir 
gelecek için çalışmalarımızı hızla 
sürdürmeye devam ediyoruz.
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Covid-19 ile hızlanan dijital dönüşüm 
konusunda neler yapıyorsunuz? İş dünyasının 
önündeki değişim ve gelişim fırsatları nelerdir? 

2 020 yılına damgasını vuran COVID-19 pan-
demisi tüm dünyada bütün dengeleri değiş-

tirdi. İş süreçlerimizden, tüketici beklentilerine, pa-
zar dinamiklerinden gelecek öngörülerimize kadar 
hemen hemen her şeyi artık COVID-19 sonrası 
ortaya çıkacak yeni normale göre adapte etmek 
zorundayız. 

Bu durum aslında şirketlerin bugünkü yetkinlik-
lerini de ciddi bir teste tabii tutmuş durumda. Bu 
pandemi süreciyle birlikte gördük ki; dijitalleşme, 
sürdürülebilirlik ve adaptasyon gibi kavramlar ar-
tık günümüz ekonomisinin temel unsurları arasın-
da. 

2020 yılıyla birlikte çok hızlı biçimde hayatımıza 
giren ve çok kısa sürede köklü değişiklikleri bera-
berinde getiren bu pandemi süreci, şirketlerin bu 
alanlarda bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırım-
ların da ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Biz 
TEMSA olarak özellikle son 4-5 yılda şirket bünye-
sinde hayata geçirilen dijital dönüşüm yatırımları-
nın meyvelerini bu dönemde topladık. 

TEMSA olarak, bu dönemde en hızlı hareket eden 
ve önlem alan şirketlerden biri olduğumuzu söyle-
yebilirim. Salgına rağmen devam etmesi gereken 
toplu taşıma konusundaki endişeler tüm dünya ve 
Türkiye gündemindeydi. Biz de bu kapsamda yol-
cu ve sürücü sağlığını gözetecek önemler alarak 
burada kullanılacak teknolojiler üretmeye başla-
dık. Ve bunu tüm dünyaya ihraç ettik. Bunlardan 
biri de Amerika pazarında sahaya sürdüğümüz 
iyonizasyon yöntemiyle havanın temizlenmesini 
sağlayan, aracın içindeki havanın virüslerle tekrar 
kullanılmasını engelleyen birtakım klima çözüm-
leri oldu. Bunlar çok kısa sürede, özellikle de yol-
cuların sağlığını koruyacak önlemler. Öte yandan, 
salgının yarattığı en büyük güçlük, bizim çok güçlü 
olduğumuz turizm servis ve şehirler arası taşıma-
cılık alanının bir anda kapanmasıydı. Bu da bizi 
çok hızlı bir şekilde özellikle şehir içi ulaşıma ve 
şehirler arası ulaşımda güvenli, hızlı ve etkin çö-
zümler sunacak ürünlere çevirdi. 

Diğer bir unsur da teknoloji kullanımının salgının 
tetiklemesiyle çok daha fazla elektrikli araçlar, 
yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili ürünleri gün-
deme getirmesiydi. Otomotiv endüstrisi içerisin-

de ihtiyacı gördüğünüz gün çözüm üretmek, çok 
geç kaldınız anlamına gelir. TEMSA bu açıdan çok 
şanslı bir şirket, çok öncesinde elektrikli araçlar 
konusunda yatırımlarına başlamış, bu konuda 
farklı ürünleri piyasaya hazır hale getirmiş bir şir-
ket. Bu sayede de pandeminin yarattığı tüm zorlu 
sürece rağmen TEMSA’nın ilk elektrikli araç ihra-
catını geçtiğimiz aylarda yapmayı başardık. İsveç 
gibi bu alanda dünyanın öncü ülkelerinden birine 
gönderdiğimiz ilk araçlar elektrikli araçlar konu-
sunda geldiğimiz seviyenin de en somut göster-
gesi. Ardından Prag ve son olarak Romanya’ya 
yaptığımız elektrikli araç satışları bizim için önemli 
dönüm noktalarından biri oldu diyebiliriz. 

Öte yandan uzun yıllardır Ar-Ge ve inovasyona 
büyük yatırım yapan bir şirket olarak yeni teknolo-
jiler için şirket bünyesinde TEMSATech platformu 
kurduk. Bu platform bünyesinde elektrikli araçla-
rın yanı sıra otonom araçlar, güç dağıtım ve araç 
şarj ünitesi, şarj istasyonları gibi çok farklı alan-
larda çalışmalar yapıyoruz. Yurtdışına ihraç ettiği-

miz elektrikli araçlar da TEMSATech’in bir ürünü… 
TEMSA olarak, tüm segmentleri kapsayan geniş 
ürün yelpazemizle yarının yeni nesil mobilite çö-
zümlerini tasarlıyor, geleceği şekillendiren akıllı 
mobilite vizyonuyla daha iyi bir gelecek için çalış-
malarımızı hızla sürdürmeye devam ediyoruz.

Covid-19 pandemisinin iş dünyasını çok radikal 
şekilde değiştirdiğini söyleyebiliriz. Bu dönem yıkı-
cı etkileri beraberinde getirirken bir yandan da yeni 
fırsat alanları yarattı. İş dünyası yeni dünya düzeni, 

Çıktığımız bu yolculukta, şehirlerimize, 
müşterilerimize ve iş ortaklarımıza 
maksimum katma değer sağlamanın 
peşinde koşuyoruz. Önümüzdeki 
dönemde teknolojisi ve sahip 
olduğu ürün gamıyla dünyanın 
sayılı üreticileri arasında yer alan 
TEMSA’nın dünyadaki güçlü 
konumunu pekiştireceğiz. 
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yeni çalışma modelleri, yeni iş modelleri, teknoloji-
nin hızı ve insanın dönüşümü ile birlikte değişimin 
gereklerini daha iyi anlayarak üzerine düşeni yaptı. 

Dönüşüm halkası içinde yer alan en önemli konu-
lardan biri de tedarik zincirindeki dönüşüm oldu. 
Özellikle pandeminin ilk aylarında yaşanan sıkın-
tılar tedarik zinciri çeşitlendirmesinin ne kadar 
önemli olduğunu gözler önüne serdi. Bu açıdan 
baktığımızda Türkiye, coğrafi konumu, kaliteli iş 
gücü ve gelişmiş altyapısıyla pandemi sonrası dö-
nem için büyük bir avantaja sahip. Ülke olarak bu 
alanda elimizdeki kartları doğru kullanır, ev ödev-
lerimizi hızlıca hayata geçirirsek, özellikle üretim 
tarafında bölgemizin yeni merkez ülkelerinden biri 
olabiliriz. Bunun yanında tabii dijital dönüşüm ve 
sürdürülebilirlik her kurumun gelecek ajandaların-
da en üst sırada yer alacak konu başlıkları. Özetle 
bu dönemin kazananları, değişime hızla adapte 
olup, çevik bir şekilde organizasyonlarını dönüş-
türebilenler olacaktır. 

TEMSA olarak biz de bu iki konuyu öncelikli alan-
lar olarak görüyoruz.  Çok uzun yıllardır elektrikli 
araç teknolojileri konusunda çalışıyoruz. Özellikle 
bu konu da sahip olduğumuz tecrübeyi, modern 
şehirleşme ve akıllı toplu ulaşımın geleceği için 
kullanıyoruz. Adana’daki tesisimizde ürettiğimiz 
araçlarımızla bir yandan ulaşımın geleceğine 
ve dünyamızın sürdürülebilirliğine katkıda bulu-

nurken bir yandan da gerçekleştirdiğimiz katma 
değerli ihracatla Türkiye ekonomisine destek ve-
riyoruz. Bugün, yüzde yüz Türk mühendisliği ile 
geliştirdiğimiz araçlarımız dünyanın 66 ülkesinde 
yollarda. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında 
elektrikli otobüs teslimatlarımıza da hız verdik. Öte 
yandan artık yurt dışına ihraç ettiğimiz elektrikli 
araçlarımızda kullandığımız pil ve batarya paket-
lerini Adana’daki tesislerimizde geliştirip üretmeye 
başlayarak büyük bir başarıya imza attık. 

Yeni normalde fırsatlar ve tehditler neler 
olabilir? Geleceği nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Geleceğin yeni yetkinlikleri neler olacak? 

Salgın süreci aynı zamanda güçlüklerin de katlan-
ması anlamına geldi. Bütün oyuncuların aynı güç-
lükler içinde olduğu bir yılı yaşamak, sonraki yılın 
hazırlığıyla sıçramasını yapmak, pazardan kop-
mamak açısından önemliydi. Biz işin fırsat tarafı-
na bakarak kendi hazırlıklarımızı yapmaya çalıştık. 

Pazar açısından değerlendirirsek tüm pazarların 
bu süreçte geriye gittiğini söyleyebiliriz. Bunun tek 
istisnası ise otobüs ve minibüs pazarı oldu ve sal-
gın sürecinde 2019’a göre büyüme kaydedildi. Bu 
2020’nin çok iyi bir yıl olduğundan değil, sektörün 
gerçekten zorlandığı, pazarın daraldığı yılın 2019 
olmasından kaynaklandı. Yoksa biz de en güçlü 
olduğumuz ürün ve pazarlarda pandeminin olum-
suz etkisini çok güçlü biçimde hissettik. Ancak iş 

Bugün, yüzde yüz Türk mühendisliği ile geliştirdiğimiz araçlarımız dünyanın 
66 ülkesinde yollarda. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında elektrikli otobüs 
teslimatlarımıza da hız verdik. Öte yandan artık yurtdışına ihraç ettiğimiz 
elektrikli araçlarımızda kullandığımız pil ve batarya paketlerini Adana’daki 
tesislerimizde geliştirip üretmeye başlayarak büyük bir başarıya imza attık. 

Bu dönemin 
kazananları, değişime 

hızla adapte olup, 
çevik bir şekilde 

organizasyonlarını 
dönüştürebilenler 

olacaktır. 
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modelimizi değiştirerek ve başka fırsatlar yarata-
rak şirketi canlı tutma becerisi gösterdik. Özetle 
hem biz hem de rakiplerimiz, 2019’u yaşadığımız 
için 2020’ye diğer endüstri dallarına göre nispeten 
daha hazırlıklıydık ve bu anlamda krizi fırsata çe-
virmeyi başarabildik.

Kendi sektörümüz açısından geleceğe bakacak 
olursak, dünyada toplu taşımanın geleceğinin 
elektrikli araçlar odağında şekillendiğini söyleye-
biliriz.  Biz de bu gelecekte oyun kurucu şirketler 
arasında yer almak için çalışmalarımızı hızla sür-
dürüyoruz. 2025 toplam otobüs hacmimizin yarı-
sından fazlasını elektrikli araçlar tarafından karşı-
lamayı hedefliyoruz. 

Elektrikli araçlarımızda ihracatın payının da yüz-
de 80’lere ulaşmasını öngörüyoruz. Kısa vadede 
bakacak olursak da bu yıl geçtiğimiz yılın 2-3 katı 
büyüklüğünde bir iş hacmine ulaşmayı planlıyo-
ruz diyebiliriz. Burada kendimize ve teknolojimize 
çok güveniyoruz. Yakın zamanda batarya paket-
leriyle, kaportasıyla tüm teknolojisiyle Adana’da 
ürettiğimiz elektrikli araçlarımız Silikon Vadisi 
başta olmak üzere ABD’nin farklı bölgelerinde de 
yollarda olacak.  

Öte yandan, otonom otobüsle alakalı çalışmala-
rımız var, bunun ticarileşmesi için 2021’de daha 
fazla çalışacağız. Önce kontrollü alanlarda, yol-
larda veya üniversite kampüslerinde deneyeceğiz. 
Ondan sonra 3-4 yıl içerisinde TEMSA’nın elektrikli 
araçlarla beraber otonom araçları da geliştirdiğini 
göreceğiz.

2020 yılı TEMSA için oldukça önemli bir dönüm 
noktası oldu. Son 1,5-2 yıllık süreçte yaşanan sı-
kıntıların ardından, TEMSA’nın Sabancı Holding 
ve dünyanın önde gelen mühendislik ve sanayi 
şirketlerinden Skoda Transportation’ın ana or-
tağı konumundaki PPF Group ortaklığına devir 
işlemlerinin gerçekleşmesi, bankalarla başlatılan 
Finansal Yeniden Yapılandırma görüşmelerin-
de anlaşma sağlanması ve yaklaşık 1 yıl süren 
konkordato sürecinden kendi rızasıyla çıkması, 
bu köklü markanın yeniden ayağa kalkışının en 
önemli adımları oldu.

Tüm bu gelişmeler ışığında, 2021 yılına çok büyük 
bir heyecanla girdik. Sabancı Holding ve Skoda 
Transportation’ın küresel ölçekteki bilgi birikimi 
ve tecrübesinin yanı sıra TEMSA’ya kazandırdığı 
güçlü finansal yapıyla, geleceğe çok daha umutlu 
bakıyoruz.

Çıktığımız bu yolculukta, şehirlerimize, müşterile-
rimize ve iş ortaklarımıza maksimum katma değer 
sağlamanın peşinde koşuyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde teknolojisi ve sahip olduğu ürün gamıyla 
dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alan TEM-
SA’nın dünyadaki güçlü konumunu pekiştireceğiz. 

Ayrıca, kardeş şirketimiz Skoda troleybüs, tram-
vay, tren gibi alanlarda çok tecrübeli ve güçlü. Bu 
alanlarda da etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. 
Müjde olarak beklenen tramvay ve tren gibi faali-
yetleri yakından takip ediyoruz. Ülkemizde yerli bu 
tür ürünleri Adana’da üretmek gibi bir hedefimiz 
de var. l
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III. Gelişim Zirvesi

Ayrı Ayrı Ama 
Birlikte

Paylaşım ve 
Güncellenme...

AYHAN KAVAS
Tiyatro Oyuncusu-Eğitmen
İfadenin 5 sırrı ile bir şeyden, 
her şeye...  

BAHAR KAYSERİLİOĞLU
KARUNA /Kurucu Genel Müdür 
Liderlik ve Sürdürülebilir 
Değer Yaratma

OZAN KUŞÇU
Nar Eğitim ve Danışmanlık 
Merkezi -Genel Müdür
Yeni Çağın Ekolojik Lideri

BURAK KARSLI
Qmark Eğitmen -Koç
Vuca Döneminde Kişisel Liderlik

ÖMER UZUN
Sabancı Üniversitesi-EDU 
Eğitim Ortağı 
Güvene ve İşbirliğine 
Dayalı Liderlik

DR. IMRE GRUNWALD
Adient HR Director EMEA
COVID-19 and the 
World of Labor

ERSİN UMDU
SGK Danışmanı
Pandemi sürecinde işci ve 
işveren ilişkisi, kısa çalışma ve 
ücretsiz izin

MUSTAFA SAYICI
Korn Ferry - Satış Müdürü 
Değişken Koşullarda 
Ücret Yönetimi

HÜLYA MUTLU
Konuşmacı, Yazar, Mentor
Duygusal Zeka
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Yasemin GENÇ
TOSB İK Komitesi Başkanı

Daha önce gerçekleştirdiğimiz 
iki zirvemizde geleceği, 
tasarlamayı ve dönüşümü çok 
fazla konuşmuştuk. Fakat bu 
kadar hızlı bir dönüşümü hiç 
birimiz öngörmemiştik. Pandemi 
süresince çalışanlarımızı, 

şirketlerimizi güvenli bir 
ortamda sürekliliğini sağlamak 
üzerine adımlar attık. Uzaktan 
çalışma, çevrim içi eğitimler 
hayatımızın bir parçası haline 
geldi. Aynı şekilde Gelişim 
Zirvemiz de bu çabalara katkı 
sunuyor. Bu yıl kriz yönetimi, 
çeviklik, sürdürülebilirlik gibi 
ihtiyaç duyduğumuz yetkinlikleri 
konuşma fırsatımız oldu.

Gelişim Zirvemiz, TOSB İK Komitesi'nin 
başarısıdır. TOSB'daki insan kaynakları 
birimlerinin bir araya gelerek fikir 
alışverişinde bulunması ve bu alanı çok 
daha verimli hale getirmesi sektörümüz 
ve bölgemiz için çok önemli bir girişimdir. 
Pandemi sürecinde yeni şartlara 
çok kolay adapte olduk. Çok hızlı bir 
dönüşümle çevrim içi toplantılar, eğitimler, 
görüşmeler gerçekleştirmeye başladık. 
Otomotiv kültürünün getirdiği disiplinle 
her türlü yeniliğe açık hale geldik. Bu yıl 
üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz zirvemize 
katkıda bulunan TOSB profesyonelleri, 
İK Komitemiz, konuşmacılarımız ve 
izleyicilerimize teşekkür ediyorum.

Dr. Mehmet DUDAROĞLU
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı

Yepyeni bir dünya ile karşı karşıyayız. Daha 
önce çok da umursamadığımız bir çok 
şeyi de yeniden öğrenmek durumunda 
kaldık. Zirvelerimizde insan kaynakları 
profesyonellerinin bir araya gelmesini, 
yüzyüze olmalarını, birlikte paylaşmalarını 
önemsiyorduk. TOSB'un içerisinde insan 
kaynakları sinerjisi yaratıldı. Pandemi 
süresince, yeni duruma hızla ayak uyduran, 
hızlıca tepki veren, en iyi tabloları ve en 
iyi önlemleri alan bizim insan kaynakları 
ekiplerimiz ve otomotiv tedarikçileri oldu. 
Hazırlıksız yakalandık ama hızlıca tepki 
verdik. Zirvemizin üçüncü yılını fiziksel 
olarak bir arada olmasada gönüllerimiz bir 
olarak gerçekleştiriyoruz.

Alper KANCA
TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ocak-Şubat-Mart 2021
27

GELİŞİM ZİRVESİ



Liderlik ilham vererek ve 
insanlar arasında bağ kurarak 
iş, çalışanlar, müşteriler ve 
toplum için sürdürülebilir değer 
yaratmaktır.

Liderlik değer yaratma zinciri içerisinde ele 
alınmalıdır

K urumsallıktan bahsetmek istediğim olgu 
sürdürülebilir olmaktır. Günümüzde olağan 

üstü değer yaratan üretim ve hizmet şirketler var. 
Bu şirketlerin ekonomik değer yaratması, sürdü-
rülebilir olması çok kritik bir durumdur. Bazen ge-
rek liderlik zaafiyetinden gerekse kurumsallaşa-
mamaktan bazı şirketler zaman içerisinde eriyip 
gidiyorlar. Bu durum hem istihdam hem de değer 
yaratma açısından üzücü bir durum.

Liderliği değer yaratma zinciri içerisinde ele almak 
istiyorum. Sürdürülebilir değer yaratırken bir çok 
dinamik devreye giriyor. Değişen dünyanın ihyi-
taçlarına yanıt vermek gerekiyor. İklim değişikliği, 
çevresel faktörler, politik etkiler, küresel ticare-
tin geldiği durum, demografik yapı, teknolojinin 
kullanımı ve hızı, iş gücüne erişim ve ürünlerin 
pazarlanması gibi konular liderliği etkiliyor. Sür-
dürülebilir değer yaratmak için bu kriterler önem 
kazanıyor. 

Değere liderlik et

Değerin oluşturulmasına, var edilmesine liderlik 
etmek gerekiyor. Bu sadece şirketin tepesinde 
olanlar için geçerli olmamalı. Şirketin her birimin-
de kalite kontrolün başında, üretimin içinde, insan 
kaynaklarında her ne yapılıyorsa mutlaka değere 
liderlik edilmeli. Sadece bulunduğumuz noktaya 

Liderlik ve 
Sürdürülebilir 
Değer Yaratma

Bahar 
KAYSERİLİOĞLU

Karuna Kurucu Genel Müdür

ve ortama bakmak ne yazık ki liderliğin tanımı 
içine girmiyor. Her zaman için perspektifini büyü-
ten kişiye lider diyoruz. Şirketinizde çalışan, emek 
veren ya da destek veren herkesle misyonunuzu, 
vizyonunuzu, stratejilerinizi paylaşın. Onlarda bu 
misyonun ve vizyonun bir parçası haline gelsinler. 
Onlara heyecanınızı bulaştırın.

Değeri yönet

İş sahipleri için bir değerin doğru yönetilmesi için; 
ciro, maliyet yönetimi, nakit akışı, yatırımın geri 
dönüşü, ve karlılık gibi konular önceliklidir. Bunun 
yanı sıra müşteri memnuniyeti, tekrar satın alma, 
yeni müşteriler gelmesi, kaybedilen müşterilerin 
analizi, pazar payı, müşteri bazında karlılık, marka 
bilinirliği gibi konular bir şirketin değer yaratması 
için bakması gereken göstergelerdir.

Sadece karlı olunmakla bir değer yaratılmıyor. De-
ğerin sürdürebilir olması için çalışanlar tarafında-
ki verimlilik, bağlılık, çalışan başına ciro ve karlılık 
gibi göstergeleri de ele almak durumundayız. Yine 
sürdürülebilir değer yaratmanın önemli bir gös-
tergesi; çevre duyarlılığı, istihdam yaratma, sağlık 
ve güvenlik gibi konulardır. Tüm bunlar bir şirketin 
sürdürebilir değer yaratma karnesidir.

Değeri pazarla

Değeri oluşturduk, yönettik ve şimdi sıra pazar-
lamaya geldi. Öncelikle o değerin hisse fiyatı ve 
pazar değerine bakmalıyız. Değeri pazarlarken 
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İFADE ETMENİN 5 SIRRI

Ayhan KAVAŞ
Tiyatro Oyuncusu, 
Eğitmen

İ.Ü. Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde okudu. Kent 
Oyuncuları, Dormen Tiyatrosu ve İ.B.Ş.B. Tiyatroları’nda çalıştı. 
Reklâm filmleri, TV filmleri, TV dizileri ve sinema filmlerinde 
oynadı. Halen, oyunculuğun yanı sıra özel bir eğitim kurumunda 
etkili konuşma-iletişim ve oyunculuk dersleri vermektedir.

1. Doğru Nefes Almak: İnandırıcı, ikna edici, etkileyen, 
dinleten, keyif veren, duyulan bir sesle konuşma imkânı verir.

2. Kaliteli Konuşmak: Türkçe’mizin onlarca aksanı 
içerisinde anlama ve anlaşılma seviyesi en yüksek, en etkili, 
en kaliteli Türkçe, İstanbul Türkçesidir. Onu kullanabilmenin 
sırrı; fonetik kurallarında gizlidir.

3. Vurgu: Doğru anlaşılabilmek, yanlış anlaşılmamak, 
dinleme arzusu yaratabilmek, etkilemek, inandırmak, ikna 
etmek ‘vurgu’ sırrında saklıdır.

4. Kolay Anlatım Metodu: Ne eksik-ne fazla anlatmanın, 
karışık karmaşık anlatıp, akıl karıştırmamanın, kolay 
anlaşılmanın sırrını öğretir ‘kolay anlatım metodu’.

5. Beden Dili: Dört konuşma platformu olan koltuk, masa, 
kürsü ve sahnede, bedenimizi en etkili, en özgüvenli, en 
kararlı nasıl kullanacağımızın sırlarını içerir, ‘beden dili’...

Uygulama: Bu bölümde katılımcı ya da katılımcılar, “ifade 
etmenin 5 sırrı”na dair öğrendikleri bilgiyi, uygulama fırsatı 
bulurlar. Özel hayatlarına ya da meslek hayatlarına dair, 
konu ya da konuları, kolay anlatım metodu ile formüle edip, 
etkili konuşma ve doğru beden dilinde öğrendikleri bilgiyi 
kullanarak, kamera önünde denerler. Kayıtlar izlenerek, 
yapılan doğrular ve yanlışlar paylaşılır. Her yeni deneme, 
katılımcıyı geliştirir, hatiplik/konuşmacılık becerisinin 
içselleşmesine katkı sağlar. l

şirketin imajı ve güvenilirliliği bir başka 
kriterdir. Yani müşteriler tarafında şir-
ketin nasıl algılandığı önemlidir. Ayrıca 
toplum ve çalışanlar açısından da şir-
ketin değerinin pazarlanması önem-
lidir. Burada marka değeri ve itibar 
konusu devreye giriyor. Her kriz döne-
minde itibar konuşulur, itibarı yüksek 
olan şirketler ayakta kalır. Çalışanlar-
la, müşteriyle ve tedarikçilerle itibarın 
doğru yönetilmesi zorlu koşullardan 
şirketlerin en iyi şekilde çıkabilmesi 
anlamına gelir.

Liderliğin özünde kendinizle bağ kur-
muş olmak yatıyor. Liderin, neyi bilip 
bilmediğini tartması ve farkında olma-
sı gerekiyor. Güçlü yanlarını, gelişmeye 
açık alanlarını bilmesi de önemli. Ken-
dini tanımak ve bilmek lider özelliğidir. 
Lider önce kendiyle sonra insanlarla 
bağ kurar, onlara yön belirler ve uygu-
lamaya geçirir.

Liderin kimlerden ne bekleyeceğini bil-
mesi gerekiyor. Ne isteyeceğini, neye 
ihtiyacı olacağını, çalışanların neler 
yapacağını anlayarak odaklanmalarını 
sağlamalıdır. Liderin vizyon ve hedef 
belirleyerek, iş planlarını yapması bun-
ları belli periyotlarda gözden geçirmesi 
gerekiyor.

Lider alınan kararları ve hedefleri uy-
gulamaya geçirmelidir. Lider olarak 
engellerin karşısında yılmamak önemli 
bir beceridir. Azim, motivasyon, duygu-
sal denge gibi yetkinlikler çok önemli-
dir. Bunlar harekete geçme konusunda 
lideri daha aktif hale getirir.

Yol yürürken yanlış bir yola girmemek 
için varsaymamak gerekiyor. Kontrol-
süz iş yapılamaz. Çalışanlardan süper 
insanlar beklememek onları misyonu-
nuza ortak etmek gerekiyor. Çalışanla-
ra görevleri net ve tarifli yapmalısınız. 
Kontrol noktalarınızı belirleyerek sık sık 
üzerinden geçmelisiniz. Çalışanlarınızı 
ödüllendirmeyi hiçbir zaman unutma-
yın. Daha iyi bir gelecek için iyi işler 
yapın. Çocuklarınıza ve torunlarınıza 
daha iyi bir gelecek yaratın. l
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DR. IMRE GRUNWALD
Adient EMEA

İnsan Kaynakları Direktörü

Önceki salgınlardan edinilen 
deneyimlere  göre,  işletme  
sürekliliği  planlaması; belirsiz  
gelecek için yol  çizmek ve  işletme 
sürdürülebilirliğini desteklemek 
için çok faydalı olmuştur. 

Covid-19 ve
İş Yaşamı

P andemi süreci bir çok bakımdan benzer-
siz olabilir; yine de, önceki ekonomik krizler 

(örneğin küresel finans  krizi) ve salgınlardan (ör-
neğin kuş ve domuz gribi, SARS, MERS, Ebola Vi-
rüsü Hastalığı EVD) alabileceğimiz, hafifletme ve 
düzelme politikalarında istihdam, sosyal koruma 
ve sosyal diyaloğun merkezi rolünü vurgulayan 
dersler vardır. Doğru, tutarlı, zamanında ve şeffaf 
bilgiler, sadece pandemiyle mücadele için değil, 
işyerleri dâhil ekonomi ve toplumun tüm düzeyle-
rinde belirsizliği azaltmak ve güveni artırmak için 
zorunludur. Güven  azalması  veya  yokluğu,  tüke-
tici  harcamalarını  ve  iş  yatırımlarını  etkilemekte,  
ekonomik yavaşlamaya neden olmakta, düzelme-
yi önlemektedir.

İş yerleri, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını azalt-
maya yönelik önleme ve koruma önlemleri dâhil 
olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi-
nin yayılması, iletişim ve duyarlılaştırma için etkili 
odak noktalarıdır. Böylece, bu türden hastalıkların 
sosyal ve ekonomik etkisi azaltılmakta, özellik-
le en çok etkilenen sektörlerde işlerin korunması 
sağlanmaktadır. 

Serbest çalışma dâhil istihdama   odaklanmak,  
düzelme  sürecinin  kolaylaştırılması  açısından 
vazgeçilmez  önem taşımaktadır. Geçmişteki acil  
sağlık  durumlarına  ve  doğal  afetlere  yanıtlar 
göstermiştir ki, sağlık, su-sağlık-hijyen altyapısı ve 
hizmetlerinde istihdama yönelik yatırımlar, krizler-
de ivedi istihdam yaratmada önemli araçlardır. 
Beceri geliştirme ve girişimciliği destekleyen po-
litikalar da, işsizliğin etkilerini yumuşatmaktadır.

Çalışanları korumak

İSG önlemlerini iyileştirmek; sosyal mesafeyi ko-
ruma, koruyucu ekipman sağlamak (özellikle, 
insanlarla sürekli temas halinde olan sağlık çalı-
şanları ve bağlaşık çalışanlar, gönüllüler ve diğer-
leri için), hijyen prosedürleri ve iş organizasyonu 
biçimleri (bilgilendirme ve farkındalık kampanya-
larıyla desteklenen), ve işverenler, işçiler ve temsil-
cileri arasında sosyal diyaloğu sağlamak gerekir.

Sosyal koruma sistemleri ve kamu sosyal hizmet 
altyapıları da dayanıklılığı artırmakta, toplumların 
kısa vadede acil durumla başa çıkmasına, gele-
cekte olabilecek krizlerin  etkilerini  hafifletebilme-
sine imkân tanımaktadır. Etkin ve verimli sosyal 
güvenlik sistemleri, özellikle kriz meydana gelme-
den önce kurulmuş ve  işler  durumda  ise,  ekono-
miler  ve  toplumlar  için  güçlü sosyal  stabilizatör-
ler işlevi görmektedir.  Kriz  zamanlarında,  sosyal  
korumanın toplam talebi  destekleyen  rolü  geniş  
kabul görmüştür. Batı Afrika’nın bir kısmında Ebo-
la salgını göstermiştir ki, salgın hastalık durumla-
rında sosyal koruma önlemlerinin bulunmaması 
yoksulluk, işsizlik ve kayıtdışılığı ağırlaştırmakta, 
daha büyük kırılganlık yaratan kısır döngüye yol 
açmaktadır. Önceki salgınlardan edinilen dene-
yimlere  göre,  işletme  sürekliliği  planlaması;be-
lirsiz  gelecekte  yol  çizmek  ve  işletme sürdürüle-
bilirliğini desteklemek için çok faydalı olmuştur. l
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Ozan KUŞCU
Nar Eğitim ve 
Danışmanlık Merkezi
Genel Müdürü

Ekolojik ve ekonomik olmak 
orta ve uzun vadede neredeyse 
rekabetin üzerine çıkmak 
demektir. 

D oğa insanın içsel mevcut pozitif yapısını ha-
tırlamasına aracı oluyor. Aslen insan yaradı-

lış itibarıyla doğanın uyumlu bir parçası, o uyum 
içerisinde hem mutlu hem de doğanın gelişimin-
de ve evrimleşmesinde en büyük faydayı sağlayan 
bileşen. Ancak insan, zaman içerisinde doğadan 
uzaklaşıp onu kontrol etme çabasına girdiğinde, 
ona zarar vermeye başladı ve dolayısıyla kendine 
zararlı hale geldi. Bizim yapmaya çalıştığımız, in-
sanın doğayla uyum içerisindeyken de hem kar-
nının doyabileceğini hem barınabileceğini hem 
de mutlu olabileceğini göstermek. Sadece bu bile 
insanın kıtlık bilincinin etkisi altında doğayla sa-
vaşması yerine bolluk bilincini hatırlayıp şehirde 
de doğayla uyumlanabileceğini göstermesi adına 
büyük fırsat.

Her adımımızı “Ben bunun hesabını nasıl 
verebilirim” diye düşünerek atmalıyız. 

Ekono-vasyon, yani ekolojik, ekonomik, inovas-
yon... Sürecin ilk adımı ekoloji ile başlıyor. Ne ya-
pacağımıza karar vermeden önce ne yapmayaca-
ğımızı belirliyoruz. Asla bizi çevreleyen sistemlere 
zarar vermeyeceğiz. Attığımız her adımda arka-
mızda bıraktığımız ayak izlerinin farkında olaca-
ğız. Hatta o adımları atmadan bırakacağımız ayak 
izini hesaplayacağız. Bir şirket, birkaç şirket veya 
holding kurmadan önce markamızın üzerinde du-
racağı değerleri belirleyeceğiz ve her bir adımı bu 
değerlere göre atacağız. Farklı sektör ya da iş kol-
larına girsek bile bu değerlerin gösterdiği yoldan 

ayrılmayacağız. Ve hazır olun, bunun kısa vadede 
mutlaka bir bedeli olacak, o bedeli ödemeye dair 
hazırlığınız kuvvetli ise ödülü çok daha büyük... 
İkinci adım ise ekonomi, ekolojik yönelimler ışı-
ğında attığımız adımların sürdürülebilir olmasını 
hedefleyeceğiz. Sizce petrol temelli yakıt teknolo-
jileri mi sürdürülebilirdir yoksa rüzgar enerjisi mi? 
Tüketimin sınırsız olduğu oteller mi, yoksa yerel 
kültürün değerlerini içine alan bir eko-turizm mo-
deli mi? Sadece bu yılın sınavını hedefleyen okul-
lar mı, yoksa öz güveni yüksek, aklı, ruhu, bedeni 
gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim 
sistemi mi? Ekolojik ve ekonomik olmak orta ve 
uzun vadede neredeyse rekabetin üzerine çıkmak 
demektir.

İnsanoğlu yeni fikir üretimi konusunda muhteşem 
bir dehaya sahiptir. Şirketinizdeki mühendisleri-
nizden sadece enerji verimliliği istediğinizde size 
en kolay çözümle geleceklerdir. Oysa ki ekolojik ve 
ekonomik olma kırmızı çizginiz olduğunda ve asla 
dışına çıkılmadığında müthiş bir zorlanma gele-
cek, arkasından ise yeni fikir üretimi her zaman-
kinden fazla tetiklenecektir. Dünyayı değiştirecek 
şirketin sahibi, yöneticisi olmak istiyorsanız şir-
ketinizdeki inovasyon kavramını yarına kalmadan 
ekonovasyonla değiştirmeniz sadece iyi niyetli bir 
karar değil, aynı zamanda çok akıllıca bir karar da 
olacaktır.

Teknolojik ilerleme bugünden yarına geometrik 
bir hıza kavuşmak üzere. Bu da bugün yapılacak 
tercihlerin yarın değiştirilmesinin çok zor olacağı-
na dair bize önemli sinyaller veriyor. Belki dün en 
doğru kararları veremedik ve dünya açısından en 
doğru senaryoda değiliz. Ama yarın hangi senar-
yoların gerçek olacağı henüz belli değil ve tercihi-
mizi ekonovasyondan yana kullanarak arzu ettiği-
miz geleceği yaratabiliriz.l

Yeni Çağın 
Ekolojik Lideri
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HÜLYA MUTLU
Konuşmacı, Yazar, Mentor

Duygusal zekası yüksek olan 
insanlar, kendi duygularını 
yönetmenin yanı sıra, 
düşüncelerini kolaylaştırmak 
ve başkalarını anlamak için 
duygularını kullanabilirler. 

Duygusal Zeka

D uygusal zeka kendinin ve başkalarının duy-
gularının farkında olmak anlamına geliyor. 

Duygusal zeka aynı zamanda içten yanmalı bir 
motor gibidir. Yani kendini harekete geçirebilir, 
aksiliklere rağmen yoluna devam edebilir. Duygu-
sal zekası yüksek insanların zekaları da yüksektir. 
Dürtülerini kontrol edebilir, ruh halini düzenleye-
bilme, yaşadığı sıkıntıların düşünmesini engellen-
mesine izin vermemesi becerilerine sahiptir.

Duygularını derleyip toplamak 
gerçek bir beceridir.

Bir bilgisayar gibi düşünürsek, duygusal zekası 
yüksek insanlar içini kolaylıkla toplayarak, düzen-
leme yetisine de sahiptirler. Ayrıca iflah olmaya-
cak şekilde iyimserdirler. Rasyonel iyimserler, tü-
nelin sonucunda ışığın görüneceğini bilirler ve ona 
göre hareket ederler. 

İnsanları anlamayan onların ihtiyaç duydukları 
şekilde davranamaz

Duygusal zekası yüksek olan kişilerin belirleyici 
ortak özellikleri; güçlü empati yeteneği, motive 
etme becerisi, uzlaşma kültürüne yatkınlık, yük-
sek ikna yeteneği, iyi bir dinleyici olmak, güven 
duygusu, olumlu tutum, duygularını göstermektir.  
Duygusal zekayı geliştirmek için özellikle nezakete 
dair ciddi çalışmalar yapmak gerekir.

İş hayatında duygusal zekası düşük olan insanlar,  
ötekine dair son derece düşük bir empati gösterir-
ler. Ötekinin dünyasını anlamama, yukarıdan bak-
ma gibi özellikler taşırlar. İnsani olmaktan uzak 
yaklaşımları benimseyebiliyorlar.

Bir liderin duygusal zekasını geliştirmesinin ya-
rarlarını “etkili iletişim sağlamak, olumsuz durum-
larda oluşabilecek tepkileri tahmin etmek, etkin 
dinlemek, baskı altında sakin kalmak, duygularını 
kontrol altında tutmak, farklı fikir ve duygulara açık 
davranmak, olumlu bir tutuma sahip olmak, em-
patik bakış açısıyla hareket etmek, geri bildirime 
açık olmak, diğerlerine ilham vermek, hem ken-
disini hem de diğerlerini motive etmek, çatışma 
durumlarını adil bir şekilde çözmek” şeklinde sıra-
layabiliriz. Yaşamda ne kadar başarılı olduğumuz, 
hem duygusal zeka hem de IQ tarafından belirle-
nir, ancak zeka, yüksek duygusal zeka eşliğinde en 
iyi şekilde çalışır. Duygusal zeka, her yaşta gelişti-
rilebilir ve bu da duygusal zekayı daha önemli hale 
getirmektedir.

Duygusal zeka akıl ve kalbin senkronize hareke-
tidir. Bir insanın işi alması büyük ölçüde bilişsel 
zeka  ile mümkün olsa da duygusal zeka ilerle-
mek, kariyer yapmak için olmazsa olmazdır. Duy-
gusal zekası iyi insanlar evvela kendi duyguları ile 
başa çıkmak ve yönetmek konusunda başarılıdır 
ki bu hakikaten zor mevzudur. 

Duygusal zeka konusundaki beceriler beşe ayrı-
lır. Duygusal zekası olan kişinin; Özbilinci olacak, 
İç dünyasının farkında, Kendi duygularını kontrol 
edebilecek, Kendini harekete geçirecek, Başkala-
rının duygularını anlayabilecek, İlişki yönetiminde 
usta olacaktır. l
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Burak KARSLI
Qmark Eğitmen -Koç

Gelişim zihniyetine sahip olan 
kişiler zorlukları memnuniyetle 
kabul ederler, öğrenmeye 
heveslidirler ve asla pes etmezler 
ve sürekli gelişime odaklanırlar.

S tanford’da psikolog olan Carol Dweck’in Min-
dset: The New Psychology of Success adlı ki-

tabında “Gelişim zihniyetine (growth mindset)” ve 
“sabit zihniyet (fixed mindset)” kavramı ünlendi. 
Kitap, inançlarımızı değiştirmenin hayatımızı nasıl 
tamamen değiştirebileceğine dair uzun yıllar sü-
ren araştırmalarına dayanıyor.

Henüz'ün gücü

"Bütçe konusunu anlamıyorum", "Sigarayı bıraka-
mıyorum", "Sağlıklı beslenmeyi bilmiyorum", "İngi-
lizcem iyi değil", "Etkili sunum yapamıyorum", "Bu 
adımı geçemiyorum" gibi benzer cümleler hayatı-
mızda karşımıza çıkıyor. Peki, bu cümlelerin uygun 
bir yerine “Henüz” eklersek neler değişebilir?

Karşılaştığımız sorunların çözümüne yönelik “He-
nüz” eklediğimiz zaman kendimize bir şeyleri ye-
niden yapmak için bir fırsat daha tanımış oluyoruz. 
Başarısızlıklar birer gelişme ve öğrenme fırsatıdır. 
Bir sınavda çözemediğimiz soru bize “Henüz” öğ-
renmediğimiz şeyler olduğunu gösteren bir şeydir 
sadece.

Gelişim zihniyeti

Gelişim zihniyetine sahip olan kişiler zorlukları 
memnuniyetle kabul ederler, öğrenmeye hevesli-
dirler ve asla pes etmezler. Tamamen kişisel geli-
şim ve sürekli gelişime odaklanırlar. Sonuç olarak, 
hayatta çok daha fazlasını başarırlar. 

Gelişim zihniyetine sahip olanlar için odak nokta-

sı büyümedir, oysa sabit zihniyete sahip olanların 
odak noktası başarısızlıktır. Gelişim Zihniyeti söz 
konusu olduğunda ise bireylerin sahip oldukları 
zeka ve yetenek ile ilgili değil gösterdikleri çaba ile 
ilgili takdir edildikleri görülüyor

Gelişim zihniyetine sahip olduğumuzu anlamak 
için şu beş soruyu kendimize sormalıyız: Öğren-
meyi öğrenmek, henüz’ün gücü, deneme cesareti 
göstermek, bu hayatın içinde yol gösterici olarak 
geri bildirimlerden yararlanmak, fırsatlara odak-
lanmak, ileri seviyede işbirliği göstermek.

Eylemsiz farkındalık pişmanlıktır

İnsanlar bu hayatta yaptıklarından ziyade yapma-
dıklarından çok pişmandırlar. Kendimizle ilgili bir 
farkındalık varsa, bununla ilgili eyleme geçmek 
bizi tedavi ediyor. Eylem her zaman korkuyu ye-
ner. Eyleme geçmeyeceksek, farkına varmamak 
daha iyidir. 

Etkisi varsa gerçektir

Farkındalıktan sonra yapmak istediğimiz eylemin 
etkisine bakmak anlamına geliyor. Bunun bir etkisi 
yoksa ona gerçek bir eylem demek çok da anlamlı 
değildir. Gelişim zihniyetinin en önemli belirleyicisi 
“eylem”dir. Gelişim zihniyeti, sadece bir düşünme 
pratiği değil, bunu eylemlerimizde görmeli ve öğ-
renmeliyiz. Bir eylem yoksa, bizim somut bir şekil-
de gelişim zihniyetinde olup olmadığımızı söyle-
mek çok kolay değildir.l

Vuca Döneminde 
Kişisel Liderlik
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ÖMER UZUN
Sabancı Üniversitesi

EDU Eğitim Ortağı 

“Yaşamında kendin olarak 
var olmak kolay iş değil ama 
anlamlı, coşkulu ve güçlü bir 
yaşam için gereklidir.

Güvene ve İşbirliğine 
Dayalı Liderlik

K urumların geleceği tesadüflere bırakılmaya-
cak kadar önemlidir. Kurumların geleceğini 

yönetebilmek için, enerjinin nereye gittiğinin far-
kında olmamız gerekir. Ortak amaç için bir ara-
daysak birbirimize güvenmek ve işbirliği yapmak 
durumundayız. Departmanlar arası ilişkilerde bir-
birimize güvenmeyip, işbirliği yapmıyorsak muh-
temelen amacımız ortak değildir.

Performans yüksek olduğunda kimi 
alkışladığımıza dikkat etmeliyiz

Peter Senge’nin, “Performans sosyal ilişki ağında 
gizlidir” diye bir sözü var. Yani bir kurumda, per-
formans yüksekse, o performansa katkısı olan 
kurumda ya da ekipte gözükmeyen birimler veya 
bireyler vardır. Kurumun performansı yüksek ol-
duğunda kimi alkışlayacağımıza dikkat etmeli-
yiz. Golü atana mı yoksa o pası verene mi? Ya da 
malzemecinin işini yapmasından dolayı o gölün 
atılmasına katkıda bulunduğunu hissettirebiliyor 
musunuz? Dolayısıyla öyle bir sistem kurulmalı ki,  
sadece verim arttı diye üretimdekiler değil, bakım, 
satın alma, insan kaynakları departmanlarının da 
bu gururu yaşayabilmeleri gerekir.

Amacımız ortak, birbirimize güvenmek ve işbirliği 
yapmak zorundayız. Amaç ortaksa rekabet yerine 
işbirliğine yol açan sistemlere ihtiyaç var. Rekabet, 
mevcut pastayı bölüşmekle ilgilidir. İşbirliği ise 
pastayı büyütmek anlamına gelir.

İşbirliği için, her bir yöneticinin kendi paradigma-

sından daha ziyade kurumun paradigmalarının 
farkında olması gerekir. Genel bir eğilim olarak so-
nuca odaklanıyoruz. Sonuç ve verim istenilen dü-
zeyde değilse, davranışlarla ilgileniyoruz. Düzenli 
olarak yapılan davranışlar bir sonuç üretiyor. Eğer 
sadece davranış ve sonuç ile ilgileniyorsak, burası 
görünen bölümdür. Bu bize sadece kısa süreli so-
nuçlar üretmemize katkı sağlıyor. Böylece sadece 
ödül ve cezayı kullanarak sistemler kurabiliyoruz.

Aslında davranışların arkasında gözükmeyen, dü-
şünsel modeller, doğru kabul ettiğimiz varsayım-
lar var. Bu durumun farkındaysak, davranışların 
kalıcı değişimi için asıl düşünsel modellerin de-
ğişmesi gerektiğinin farkındayız demektir.

Bir yönetici “rekabet iyidir, rekabet verimi artırır” 
paradigmasına sahipse, davranışı, uygulaması ve 
sistemi doğal olarak buna uygun olur. Bir yönetici 
davranış boyutunda liderlik yapıyorsa, sadece ne 
yapılması ve nasıl yapılması gerektiğini gündeme 
getirir. Düşünsel liderlik boyutunda yöneticilik ya-
pıyorsa, “niçin’ini yani anlam boyutunu gündeme 
getiriyor demektir. Anlam boyutunda çaba harca-
mak, daha çok emek isteyen bir durumdur.

İş yaşamında yöneticiler ve liderlerin ekipleriyle 
güvene ve işbirliğine dayalı iş ilişkileri kurabilme 
yetkinliği, sadece liderin başarısı için değil, aynı 
zamanda ekibin performansını da üst seviyeye çı-
karabilmek adına oldukça önemlidir.l
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K orn Feryy olarak globalde 150’den fazla ülkede 25 
binin üzerinde şirket verisi ve toplamda 20 milyon 

çalışının verisini işleyip ile analizler gerçekleştiriyoruz. 

2020 yılı içinde gerçekleşen ücret artışlarına baktığı-
mız zaman, enflasyona çok paralel bir tablo görüyoruz. 
Enflasyonu sıfıra yakın özellikle Batı Avrupa ülkelerin-
de ücret artışları tek hanelerde yani yüzde 5’in altında 
seyrediyor. Türkiye, Mısır ve Ukrayna gibi ülkelerde ise 
ücret artışları çift haneli rakamlara çıktığını geçtiğimiz 
yıl gözlemledik.

2019 yılının sonunda enflasyon yüzde 11,8 olarak ger-
çekleşti. Araştırmamıza dahil olan 1.560 firmayı analiz 
ettiğimizde ücret artışlarının yüzde 12,8 civarında ger-
çekleştiğini gördük. Ülkemizde ücret artışları enflasyo-
nun biraz daha yukarısında gerçekteşti. Enflasyonun 
11,8 olduğu bir denklemde firmalar, çalışanlarına bunun 
daha üzerinde bir ücret artışı gerçekleştirerek, çalışan-
larının refah payını artırmaya çalıştıklarını gözlemliyo-
ruz. 2020 yılı çalışanların refahına yönelik yatırım yapı-
lan bir yıl olarak öne çıkıyor.

İmalat sanayinde bulunan şirketlerde Türkiye genelinin 
üzerinde bir ücret artışı gerçekleşti. Perakende, banka-
cılık gibi popülasyonun çok daha yüksek olduğu sektör-
lerde ücret artışları biraz daha aşağıda gerçekleşti.

2021 yılında gerçekleşmesi planlanan ücret artışlarının 
ortalaması yüzde 13,3 gibi gözlemleniyor. Enflasyon 
öngörüsü yüzde 12,1 oranında belirlendi. Üretim ve 
emek yoğunluklu sektörlerin ücret artışlarını Türkiye ge-
nelinin biraz daha üzerinde tutacağını gözlemliyoruz. l

MUSTAFA SAYICI
Korn Ferry - Satış Müdürü

Pandemi sürecinde işçi ve işveren ilişkisi, kısa 
çalışma ve ücretsiz izin

K ısa çalışma ödeneğinde 30 Haziran 2020 tarihi 
öncesinde herhangi KÇÖ başvurusu olmayan iş-

veren başvuruları; e-devlet üzerinden yapılacak ve uy-
gunluk için teftiş kuruluna intikal ettirilecek. 30 Haziran 
2020 tarihi öncesinde KÇÖ ödemesi alan işverinin yeni 
kişiler için ya da öncelikli kişiler için oran artırma baş-
vuruları; önce başvuru iptal edilerek e-devlet üzerinden 
yenileme başvurusu yapılacak ve uygunluk için teftiş 
kuruluna intikal ettirilecektir.

30 Haziran 2020 tarihi öncesinde KÇÖ ödemesi alan iş-
verinin aynı kişiler için aynı oranda veya daha alt oranda 
yaptığı uzatma başvuruları, İİŞKUR danışmanı ile mail 
ile irtibata geçilerek, uygunluk için teftiş kuruluna gön-
derilmeyecektir. Yeni Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları 
gerekse yenileme başvuruları 1-31 Aralık 2020 tarihleri 
arasında yapılacak. Başlangıç tarihleri farklı seçilebilir 
ama bitiş tarihi bütün işçiler için aynı olacak. İşyeri kısa 
çalışma ödeneğinden hiç yararlanmamışsa, 1 Aralık 
2020 tarihinden önce bir başvuru söz konusu ise 31 
Aralık 2020 tarihine kadar yararlanma imkanı vardır.

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için; İşverenin; 
genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı 
sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçü-
de azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda 
bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespi-
ti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit 
edilmesi gerekmektedir. l

ERSİN UMDU
SGK Danışmanı
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Engin MEYDAN

Beyçelik Gestamp Genel Müdür

Dönüşümü Fırsata 
Çevirebilenler Ayakta 
Kalacak
Şirketlerin önündeki en iyi fırsat,  
sahip oldukları yetişmiş insan 
kaynağı ve buna bağlı olarak 
sahip oldukları yaratıcı bilgi ve 
teknoloji seviyesidir. Bu fırsatı iş 
sonuçlarına dönüştürmek için 
yeni normal dediğimiz günümüz 
şartlarında yok olan sektörler 
kadar yeni sektörler de doğuyor. 

Covid-19 ile hızlanan dijital dönüşüm konusunda 
neler yapıyorsunuz? 

D ijital dönüşüm projelerimizi şirketin tüm süreçle-
rinde yalınlaşma olarak algılıyoruz.

Daha hızlı ve daha doğru kararlar alabilmek için ve daha 
da önemlisi sürdürülebilir büyüme ve kârlılık için dijital 
dönüşümün kaçınılmaz olduğunu sıkı rekabet şartları 
ile çok erken içselleştirdik.

Covid krizi ile hızlanan ama bu krizden çok daha önce 
kapımızı çalan dijitalleşme yolculuğumuza 2010 yılında 
öncelikle teknolojik alt yapımızdan başladık.

Sonrasında ERP sistemimizi ve bilgi teknolojilerimizi 
çağımızın rekabet edebilir seviyesine taşıdık. Şu anda 
tüm süreçlerimizde yalınlaşmaya devam ederek hem 
dijitalleşme hem de Endüstri 4.0 projelerimizi birer birer 
hayata geçiriyoruz.

İş dünyasının önündeki değişim ve 
gelişim fırsatları nelerdir? 

İş dünyasının artık geri dönülemez bir şekilde değişim-
den geçtiğini biliyoruz. Bu dönüşümü fırsata çevirebi-
lenler ayakta kalacak. Şirketlerin önündeki en iyi fırsat,  
sahip oldukları yetişmiş insan kaynağı ve buna bağlı 
olarak sahip oldukları yaratıcı bilgi ve teknoloji seviyesi-
dir. Bu fırsatı iş sonuçlarına dönüştürmek için yeni nor-
mal dediğimiz günümüz şartlarında yok olan sektörler 
kadar yeni sektörler de doğuyor. Bu sektörlerde var ola-
bilmek iş dünyası için önemli bir fırsattır.

Geleceğin yeni yetkinlikleri neler olacak?

En iyi fırsatlardan biri yetişmiş insan kaynağına sahip 
olmak.Yetişmiş insan kaynağından kastım yeni yetkin-
liklerle donanmış insan kaynağıdır. Artık zeki ve çalışkan 
olmanın yanı sıra yaratıcılığı yüksek, yeni teknolojileri 
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takip eden, merak etmeyi ve öğrenmekten mutlu-
luk duymayı bilen insan kaynağına daha çok ih-
tiyacımız var. Bütünsel bakabilme, sahip olduğu 
tüm bilgileri sentezleyebilme gibi yetkinlikler ha-
yatımızda daha çok yer edecek. Elbette otomas-
yon, robotik, yapay zeka gibi vazgeçilmez yetkin-
likleri söylemeden geçemeyiz.

Yeni normalden fırsatlar ve tehditler neler 
olabilir? Geleceği nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeni normalle birlikte yok olan pazarlar, sektörler 
ve meslekler olacak. Bunlar artan nüfusla birlikte 
işsizlik, ekonomik durgunluk gibi tehditleri bera-
berinde getirebilir. Öte yandan yine yeni normalle 
birlikte doğacak yeni talepler, yeni pazarlar ve yeni 
yaklaşımlar sayesinde yeni meslekler, yeni sektör-
ler oluşabilir; bunları da fırsat olarak görmek lazım. 
Son olarak şunu söyleyebilirim ki Covid krizinin de 
bize gösterdiği gibi artık sadece kendimizi düşü-
nerek yaptıklarımızla ayakta kalma şansımız yok.  
Yanımızdakini ve tüm dünyayı da hesaba katarak 
yaşamak zorundayız. Ne bireylerin, ne şirketle-
rin ne de ülkelerin sadece kendi perspektifleriyle 
düşünme şansları yok. Gelecekte tüm iş dünyası 
da çok yönlü perspektiflerle yeni stratejiler ortaya 
koyacak ve birbirlerinin ve dünyanın varlığını göz 
önüne alarak geleceği şekillendirecekler.

Yeni ve TOSB’daki yatırımınızlardan 
bahsedebilir misiniz?

2024 yılının sonuna kadar önemli bir yatırım dö-

nemindeyiz. Toplamda 20 milyon Euro’ya yakın 
yatırım ile sıcak şekillendirme hat sayımızı 5’e çı-
kardık. Romanya’daki fabrikamıza ek yatırımı ta-
mamlayarak devreye aldık. Bursa TEKNOSAB’ın 
açılmasıyla birlikte Bursa’da bulunan tüm fabrika-
larımızı, Demirtaş’daki Sıcak Şekillendirme ve G1 
fabrikalarımız hariç, buraya taşıyacağız. 2024 yı-
lında TEKNOSAB’da 100 dönümden fazla bir alan-
da üretim gerçekleştiriyor olacağız. Gölcük Yeni-
köy’de ise 2023 yılında tamamlanacak 20 dönüm 
alanda yeni bir tesis yatırımımız olacak. 

Kocaeli’de yatırımlarımız sürecek

TOSB’da bulunan ve Türkiye’de şasi üzerine ku-
rulu ilk fabrikalar olan Beyçelik Gestamp Şasi 
fabrikalarımıza ek bu yıl  yine TOSB içinde bir fab-
rika yatırımına daha başlayacağız. Müşterilerimi-
zin gelecek 10 yılda üretecekleri projelerine şasi 
ürünleri sağlayacağız. Üretim kapasitemizi artırıp 
yeni müşterilerle büyüme sürecine odaklanaca-
ğız. TOSB içinde kuracağımız fabrikamız 45 bin 
metrekare kapalı alanda kurulacak olup 2022 yılı 
sonunda üretime başlayacak. Böylece TOSB için-
deki fabrika sayımız 2’den 3’e çıkacak ve toplam 
metrekaremiz 80 bin metrekareye ulaşacak.

Bursa, Gölcük ve Kocaeli’nde toplam 100 milyon 
dolar yatırım planlıyoruz. Tüm yatırımlarımız daha 
dijitalleşmiş, verimliliğin yüksek olduğu, hatasız 
üretim odaklı yeni nesil üretim modellerine uygun 
yatırımlar olacak. l
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Patronlardan Girişimcilere 
Deneyim Paylaşımı

Ahmet BAYRAKTAR

TOSB Kurucu Başkan

TOSB kuruluşu gönül bağıyla yapılan bir 
girişimcilik öyküsüdür. Dört kurucu üyenin 
özverileri ve otomotiv sektörümüzün 
verdiği disiplinle, kendi işlerimizden 
fedakârlık ederek, hiçbir hakkı huzur 
almadan bu projeyi geliştirmek üzere 
yoğun bir mesai harcadık.

R isk alabilmek ve bunları hayata geçirebilmek 
ve sürdürülebilir olmak için gereken 

mücadeleyi vermek girişimcinin olmaz-
sa olmazlarından biridir.

TOSB’un kuruluşunda 4 arkadaş 
bu riskleri aldık. Dört kurucu giri-
şimci üye ve 44 üyenin iştirakiyle 
böyle bir OSB’nin kurulması için 
yola çıktık. Dört kurucu üyenin öz-
verileri ve otomotiv sektörümüzün 
verdiği disiplinle, kendi işlerimizden 
fedakârlık ederek, hiçbir hakkı huzur 
almadan bu projeyi geliştirmek üzere 
yoğun bir mesai harcadık. Tüm bunları ya-
parken de OSB’nin altyapısının “en iyisi” olmasına 
gayret ettik.

Bayraktarlar Otomotiv Aydınlatma Grubu Bir 
Girişimcilik Öyküsüdür

Bayraktarlar Otomotiv Aydınlatma Grubu; Farba, Odelo, 
Aygersan, Farlas ve Ulo markalarından oluşuyor. 1975 
yılında Fransız bir üreticiyle yaptığımız lisans anlaşması 
ile ilk fabrikamız Farba’yı Florya’da kurduk. O günlerde 

yarı mamül ürün ithal ederek, montaj yaparak sektö-
re aydınlatma elemanları tedarik etmeye başladık. 12 
Aralık 1979 günü, ülkemizde yoklukların olduğu bir dö-
nemde yatırım yaparak Bursa’da far ve stop lambala-
rının üretimine adım attık. Bu yıl Farba’nın 41’nci yılını 
kutluyoruz.

Ben ve kardeşim İstanbul’da ortaokul ve lisede okudu-
ğumuz dönemde mutlaka babamızın iş yerine gider, 
akşama kadar onun dükkânında çalışırdık. Bu sayede 
işi öğrendik. Babamızın verdiği kararları ve bu kararların 
arkasındaki gözlemleri ilk elden görme şansına sahip 
olduk. O dönemlerde şirketin başarısının arkasında ba-
bamın doğru gözlemlerinin payı çok yüksekti. İthalatla 
başlayan bu serüven, uluslararası otomotiv sektörünün 
önde gelen markalarıyla lisans anlaşmaları ve akabin-
de de üretimle devam etti. Türkiye’nin siyasal ve eko-

nomik olarak zor dönemlerden geçtiği 1979 yılında 
ilk fabrikamızı açtık. Ben de babamın aksi 

yöndeki ısrarlarına rağmen Türkiye’ye 
dönerek Bursa’daki fabrikamızda dış 

ticaret sorumlusu olarak çalışmaya 
başladım. Geriye dönüp baktığım-
da bugün dünyanın önde gelen 
otomotiv üreticilerinin tedarikçi-
si olmanın yanında kendi Ar-Ge 
merkezinde tasarladığı ürünleri 

ihraç eden bir firmamız var ve bu 
beni çok gururlandırıyor.

Müşterilerimizi iyi dinliyor, onları 
anlıyoruz

1994’te Ar-Ge merkezimizi kurduk. Kendi tasa-
rımlarımızla yaptığımız stop lambalarını küresel pazara 
ihraç etmeye başladık. Teknoloji alanında sahip oldu-
ğumuz bu güncelliği sürekli olarak korumaya çalıştık. 
2004 yılında 10 yıllık bir stratejik yol haritası çizerek 
kendimizi küresel bir üretici olmaya hazırlamaya başla-
dık. Babamızın sürekli öğütlediği gibi, müşterilerimizi iyi 
dinliyor, onları anlıyor, onlardan çok şey öğreniyoruz. Bu 
yönde de ilerliyoruz. l
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Dr. Mehmet DUDAROĞLU

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı

Otomotiv girişimciler için imkanlar sunuyor

G ünümüzde otomotiv sektörü girişimcilere yeni fır-
satlar ve imkanlar sunuyor. Otomotiv ürünleri bir 

çok sektörden hizmet ve ürün tedarik ediyor. Otomotiv 
aynı zamanda paydaş sektörlerinde gelişimini hızlandı-
rıyor, yol gösteriyor.

Tecrübelerden öğrenmek

Girişimcilerin öncelikle otomotiv sektörü-
nü çok iyi tanımaları gerekiyor, sektöre 
yönelik sundukları çözümleri başka 
sektörlerde de kullanılabilir olduğu 
üzerine çalışmaları da çok önemli. 
Otomotivde karşılaşılan her başa-
rısızlık ya da ortaya çıkan sorun, 
aslında önemli birer tecrübedir. 
Girişimcilerin bu açıdan, yılmadan 
özveriyle ürünlerine odaklanarak, 
her başarısızlığı yeni bir öğrenmeye 
çevirmelidirler. Girişimciler çok iyi bir 
iş planının  yanı sıra çok iyi bir nakit akışı 
planına da sahip olmalıdırlar. 

İnovasyon fikirden başlayarak pazara kadar giden 
süreci ifade ediyor

Girişimciler her zaman etrafını iyi gözlemleyen, farkında 
olan, dinleyen insanlar olmalıdırlar. Karşılaştıkları, gör-
dükleri problem veya eksiklikleri “Ben bunu çok daha iyi 
yapabilirim” diyerek düşünmelidirler. Var olan fakat ger-
çek potansiyeline ulaşmamış fikirlerle, ürün veya hiz-
metlerle karşılaştığınızda bunları diğer herkesten daha 

iyi, daha farklı bir şekilde hayata geçirirseniz, insanlara 
daha fazla değer katarsanız başarı elde edebilirsiniz.

Girişimleri pazarda yaygınlaştırmak 
izlenecek stratejiler

Bu noktada pazarın ihtiyaçlarını belirlemek gerekiyor. 
Günümüz dünyasında  teknolojinin geldiği son noktada, 
oluşan büyük bir bilgi birikimi var. Bu bilgi birikimi bir 
yandan sosyal ihtiyaçlar ile birleştiğinde yeni iş fırsat-
ları doğuyor. Bu fırsatlar yeni fikirleri ortaya çıkartıyor 
Bu açıdan stratejik planlama bir girişimci için atılacak 
önemli adım olmalıdır. Fikrin ortaya çıkışı, onun değer-
lendirilmesi, test edilmesi ve pazarın bu fikre nasıl tepki 
vereceğini ele alarak işe başlanmalıdır. Bunun yanı sıra 
fikrin teknolojik olarak üretilmesi ya da bu konudaki 

zorluklar belirlenmelidir. Ayrıca girişimci; tek-
nolojik değişimi, pazar yapısını, kanuni 

düzenlemeleri ve rekabeti gözeterek 
aslında bir risk de üstlenir. Proto-

tip ürün üretimi yapıldıktan sonra 
başka önemli adımlar ortaya çı-
kıyor. Teknolojik olarak bu ürü-
nün testlerinin yapılması, kalitesi, 
standartlara uygunluğu süreci 

için de stratejiler geliştirilmelidir.

Girişim fikrinin değerlendirilmesi, 
doğru bir şekilde iş modelinin hazırlan-

ması ve pazara sunulması ve ölçeklenme-
si süreçlerinde deneyimli sanayicilerden destek 

alınması çok önemli.  TOSB İnovasyon Merkezi Otomo-
tiv Mentor Ağı’mızda 2 ayda 35 girişimci, 38 mentor ve 
18 görüşme ile yoğun ilgi gördü. Mentorlük alınan ilk 5 
konu; Ürün Geliştirme, Sektör Bilgisi, İş Geliştirme, Proje 
Yönetimi ve Liderlik oldu. Genç bir girişimcinin yıllar ge-
rektiren birikime hızla ulaşması tabii ki mümkün değil. 
Bunun çözümü, bu birikime ve tecrübeye sahip mentor-
larla çalışmasıdır. l

“Fikirleri Mükemmel 
Yapan Girişimcinin 
Vizyonu ve Kabiliyetidir”
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M erkez Bankası’nın döviz rezervleriyle 
ilgili tartışmaların zirve yaptığı şu gün-

lerde Dolar/TL’nin akıbetini merak edenlerin 
sayısı artınca pazar günü bir canlı yayın ya-
parak, tekniği hakkında bilgi vermeye çalıştık.

İnstagram’daki canlı yayına katılan Dan Le-
vent, söze şöyle başladı: “Bundan 
önce gerçekleştirdiğimiz prog-
ramlarda  kovid krizini iyi yöne-
ten ve yönetemeyen ülkelerin 
kriz sonrası belirgin bir biçim-
de birbirlerinden ayrılacağını 
vurgulamıştım. Şimdiden bu 
krizi iyi yöneten ülke piyasa-
larına çok ciddi büyüklükte 
sermaye akışlarının oldu-
ğunu görebiliyoruz.”

Merak eden için ülkeleri sıralayayım: İsrail,Güney 
Kore,Tayland, Malezya ve Çin. Bu ülkelerde ulu-
sal paralar Dolara karşı değer kazanıyor. Ayrıca 
değerli uzman,  bu ülke merkez bankalarının 
piyasaya sürekli müdahale ederek rezervlerini 

attırdıklarını da ifade etti.

Gerçekten de, İsrail Şekeli Dolar karşı-
sında 4 seviyesinden 3 seviyesine  

gerilerken, İsrail Merkez Bankası 
geride bıraktığımız dönemde 
bazen gün içerisinde birkaç 
kere kura müdahale etmek 
zorunda kaldığı anlar yaşadı. 
Aynı şekilde, Güney Kore para 
birimi Won da Dolar karşı-
sında 1300 lerden 1080 se-
viyelerine kadar gerileyerek 
değer kazanmış gözüküyor.

Pandemiyi Yönetmek ve 
Yönetmemek: 
Bütün Mesele Burada...

Prof. Dr. Emre ALKİN
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Atılması gereken adımlar neler ?..

Canlı yayına katılan uzman şu görüşleri de sıra-
ladı:

• DTH’larda kurun düşmesine rağmen çözülme 
değil, aksine artış yaşanmaya devam ediyor. 
Demek ki yurt içi yatırımcılar TL’ye geçmekte 
isteksizler. Ekonomi yönetimi bu davranış biçi-
minin nedenlerini iyi analiz etmeli 

• Gerek hububat fiyatlarında gerekse de emtia 
piyasalarında çok hızlı yükselişler yaşanmaya 
devam ediyor. Bu yükselişler enflasyon olarak 
önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak.

• Yatırımcıları enflasyon tehlikesi karşısında dö-
vizden TL’ ye geçirebilmek için pandemiyi iyi 
yönetmek, yapısal reformları hızlıca gerçekleş-
tirmek ve doğru uygulamak zorundayız.

Sn. Levent, bunları ifade ettikten sonra Dolar/
TL’nin teknik analizine yer verdi. Merak eden-
ler İnstagram hesabımda paylaştığım videoları 
seyredebilir. Benim anladığım ise şu oldu: Teh-
like geçmedi. Aksine eskisi kadar belirgin ve net. 
Ancak, reformların süratle hayata geçirilmesi ve 
ekonomi yönetiminin bu ses tonu ile yola devam 
etmesi, orta vadede istikrarı getirebilir. Bekleyip 
göreceğiz.l

Fakat, tüm paraların içinde Yuan, yabancı ser-
mayenin en çok ilgi gösterdiği para birimi olmuş. 
Şöyle tarif edeyim: 7.20 seviyesinden başlayan fi-
yatlar hızla 6.40 seviyelerine kadar gerileyerek çok 
kısa süre içerisinde yüzde 12 değer kazandı.

Türkiye’de aslında bu dalgadan nasibini almış gibi 
gözüküyor. Dolar/TL 8.50 seviyesinden 6.90 sevi-
yesine kadar geri çekildi. Ancak uzmanlar bu geri 
çekilmenin sebebi pandeminin iyi yönetilmesin-
den kaynaklanmadığını söylüyorlar.

Ekonomi yönetiminde 2018 yılında yaşanan deği-
şim sonrası atılan adımlar ve bu adımlarda ısrar 
edilmesi sonucu 8.50 seviyesine kadar yükselen 
kurun, politikaların normale dönmesinin kurun bu 
seviyeye gerilemesine sebep olduğu konusunda 
uzmanlar hem fikir. 

Buna sebep olarak Sn. Levent şunu ifade ediyor: 
“8.50 seviyesinden 6.90 seviyesine yüzde17 faiz 
ile inen kur için ekonomi başarısı demek faizlerin 
sıfıra yakın hatta eksi olduğu bir dünyada aşırı 
iyimserlik olacak...”

Doğrusu uzmanlar, faizleri yüzde 17 seviyesine 
çıkararak ilk etapta sadece zaman kazandığımızı, 
ancak bu seviyedeki faizle bir ülkenin ekonomi-
sinin büyüme şansının çok az olduğunu da ifade 
ediyorlar. Merkez Bankası ise aynı görüşte değil. 
“İş dünyası buna alışır” diye düşünüyor.
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Girişim 
Değerlemesi
Z. Dilara KANCA

Yale Üniversitesi Sosyal Etki Fonu Kurucusu

Güzellik bakılanda değil, bakanın gözündedir

D eğerleme bir şirketin hali hazırda ve gelecek-
te üretmeyi planladığı değerin toplamı için 

yatırımcıların ödeme istekliliğidir. Değerleme tam 
anlamıyla bir değere eşit değildir. Keza üretilen 
değer ödenen fiyattan çok daha farklı da olabilir.

Özellikle erken aşama girişime yatırım yapıldı-
ğında ortaya çıkacak fiyat ya da değerleme şu an 
sahip olunan değer için değil, gelecekte üretilecek 
değere biçilen fiyattır.

Hayal, sabır ve kararlılığa yapılan yatırım

Elon Musk, Tesla’yı kurduğunda şirketin değer-
lemesi ile ilgili bir çok tartışma yaşandı. Hatta şu 
anda bile bir çok otomotiv şirketinden daha fazla 
bir piyasa değerine sahip. 

Yatırımcılar, Elon Musk’un şirketine şu andaki var-
lıklarına değil sahip olduğu fikre yatırım yaptılar.
Geçmişte bir çok girişim kurmuş, bir fikrin ger-
çekleştirilebilme hayaline, sabrına ve kararlılığına 
sahip bir insana yatırım yaptılar. Yatırım yapılan, o 
günün koşullarındaki somut üretilen değer değildi.

El alem ne değerlemelerden yatırım 
alıyorculuğun tehlikesi

Yüksek değerlemeler bazen havalarda uçar. Man-
şetlerde bunu gördüğümüz zamanlar olur. Bu dö-
nemler girişimcilerde bir odak kaybına neden ola-

bilir. Bu noktada ödediğimiz fiyatla üretilen değer 
karışabiliyor.

Özellikle erken safhalarda değerlemeyi başarı ile 
ölçmek aslında bir yanılgıyı da beraberinde geti-
riyor. Öncelikle girişimi bir sonraki aşamaya ta-
şımak için ne kadar sermaye gerektiğine karar 
vermek gerekiyor. İhtiyaç duyulan sermaye karşı-
lığında ne kadar hisse dağıtılma konusu planlan-
malıdır. Bunun bir başka adı da “ne kadar fedakar-
lıkta” bulunulmalıdır.

Takım odaklılıktan metrik odaklılığa

İlk başta alınan değerlemeler daha çok takım ve 
fikir odaklıyken, sonraki aşamalarda değerlemeler 
daha metrik odaklı bir yaklaşımla ele alınıyor. Hem 
girişimci hem yatırımcı açısından adil olarak kabul 
edilebilecek fiyat ve koşullara ulaşmayı hedefle-
mek kritik

Gerçekçi ve esnek olmak

Yatırımcılar şirketin gelecekteki ederi ile ilgili bir 
kumar oynar. Erken safhada giren yatırımcılar 
daha büyük bir kumar oynadıkları için elbette 
daha büyük bir iskonta talep ederler. Uygulama, 
teknoloji ve pazar gibi bir çok riski yatırımcı kendi 
üzerine alır. İlk başta girişimin yüzde 25-30’undan 
fazlasını vermemek kaydıyla değerleme pazarlığı 
yapılabilir.

Bir girişimin bedelini belirlemek yatırımcının şirket 
hissesine ne kadar ödemesi gerektiğini gösteren basit 
bir rakamdan çok daha fazlasını ifade ediyor.
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İyi bir değerleme her şeyi affeder mi?

Yüksek değerleme her şey değildir. Sadece değer-
lemeyi maksimize etmeye odaklanan girişimciler 
ağır şartlar altına girdiklerini fark etmeyebilirler.  
Çok ağır şartlar altına girileceği öngörülüyorsa 
tekrar pazarlık yapmak önemlidir. Bir yatırımcının 
çok ağır koşullar sunduğu durumlarda uzun va-
dede girişimci için en uygun partner olmayacaktır.

Erken aşama girişimleri değerlemenin zorlukları

Start-up’lar kurulduğunda bir finansal geçmişleri, 
oturmuş nakit akışları olmadığından veya süreçte 
ürünleri geri bildirimlerle evrim geçireceğinden ge-
leceğe dair projeksiyonları baz alarak erken safha 
girişimleri değerlemek sağlıklı bir sonuç vermez.

Girişimlerin yüzde 95’i kadarının batacağı dü-
şünüldüğünde hangi girişime, hangi fiyattan, ne 
zaman girmenin akıllı bir yatırım olacağını bilmek 
zordur.

Halka açık şirketlerin aksine sermayesinin çoğunu 
özel sermaye kaynaklarından alan girişimlerle ilgi-
li sektör ve iş modeli bazlı benchmarkların bulun-
maması değerleme sürecinde tarafları zorlayan 
başka bir unsurdur. 

Değerlemeyi etkileyen unsurlar

Pazarın durumu, içinde bulunulan endüstri ve sek-
törün gelişimi ve rekabet unsurları, yasal düzenle-
meler, teşvikler ve coğrafya gibi makro düzeyde 
değerlemeyi etkilen unsunlar vardır. Bunun yanı 
sıra girişimin bulunduğu aşama, pazar büyüklüğü 
ve gelişimi, ürünün ya da teknolojinin rekabeti gibi  

unsurları da göz ardı edemeyiz. Ayrıca ciro, brüt 
kar marjı, ekonomik göstergeler gibi finansal so-
nuçlar da değerlemeyi etkiliyor.

Değerlemede de arz talep dengesi ve insan psiko-
lojisi etkisini gösteriyor. Çok talep edilen bir ürü-
nün fiyatı her zaman artar. 

Değerleme yaklaşımları

Girişimin çok fazla geçmişi olmadığı durumlarda 
bazı pratik uygulamalar değerleme için kullanıla-
bilir. Girişimin önündeki 12-18 veya 24 ay içerisin-
de net negatif akışı veya ürünün prototipinin üreti-
mi için gereken nakit ihtiyacından yola çıkarak bir 
değerleme yapılabilir.

Doğru yatırımcılarla girişimi ilerletmek her zaman 
yapılan işe değer katacaktır. Çok erken safhalarda 
girişimin yüzde 30’undan fazla hisseyi yatırımcıla-
ra vermek çok makul bir yaklaşım değildir.

İyi yatırımcılar, girişimlerden orantısız miktarda 
hisse istemezler. Girişimcilerin devam eden tur-
larda motivasyon ve kontrollerini yavaş yavaş 
kaybedeceğini bilirler. Bununla birlikte erken aşa-
mada aldıkları risk için de makul bir şekilde ödül-
lendirilmek ve korunmak isterler. l

Henüz filizlenmekte olan 
iş fikirlerinin veya ‘Start-

up’ların değerlemesinin 
yapılması, gelecek 

vizyonuna sahip olmanın, 
ileri görüşlülüğün 

ötesinde somut elle 
tutulur ölçütlere ihtiyaç 

duyar.

Dilara Kanca, Robert Kolej sonrasında, Sabancı Üni-
versitesi’nde Endüstri mühendisliği ve Psikoloji eği-
timi aldı. Mezuniyeti sonrası Procter & Gamble’de iş 
hayatına atıldı, yeni ürünlerin devreye alınması, üre-
tim otomasyonu ve verimlilik projeleri üzerine çalıştı. 
Daha sonra aile şirketi olan Kanca Dövme Çelik’te 
endüstri 4.0, dijitalleşme stratejisi ve iş geliştirme 
alanlarında görev yaptı. Hem Türkiye’de hem Ame-
rika’da birkaç farklı yatırım ağının parçası olan Dilara, 
KANCA Ventures şirketini kurarak imalat ve tedarik 
zinciri, sürdürülebilir gıda sistemleri, yeşil teknolojileri 
ve finansal erişim alanlarındaki Start-up’lara yatırım 
yapmaya başladı. Girişimciliğin finansal boyutunu 
daha yakından ele almak isteyen Dilara, Yale Üniver-
sitesi’nde MBA program kabul edildi. Okulundaki  uy-
gulamalı yatırımcılık programını inşa etme misyonu 
etrafında birleşen 7 arkadaşı ile birlikte Yale Üniversi-
tesi tarafından desteklenmekte olan “Etki Yatırım Fo-
nunun” kurucularından oldu. Okulunda girişimcilik ve 
aile şirketleri kulüplerinin de liderliğine devam eden 
Dilara bunun yanı sıra Barclays’de  tüketici ürünleri ve 
perakende alanında yatırım bankacılığına ve Kanca 
Ventures üzerinden yatırımlarına devam etmektedir.

Zeynep Dilara KANCA

Semineri QR kodunu okutarak 
izleyebilirsiniz.
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Türk-Alman Üniversitesi 
Uluslararası Yüzey 
Araştırmaları ve İnovasyon 
Merkezi Projesi

Dr.-Ing. Çağatay ELİBOL
Metalurji ve Malzeme Mühendisi 
TAÜ-UYAM Proje Direktörü/Koordinatörü
Türk-Alman Üniversitesi 
Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı 

İ stanbul Kalkınma Ajansı ve T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı desteği ile Türk-Alman 

Üniversitesi çatısı altında, Üniversite-Sanayi iş bir-
liği çerçevesinde ÜR-GE’ye dayalı AR-GE yaklaşı-
mıyla ülkemizde ve uluslararası arenada sektöre 
katma değerli ürün geliştirilmesi noktasında katkı 
sağlamak ve sektörel akredite test/analiz ihtiyaç-
larına ulusal alanda cevap verebilmek amacıyla 
15 Ağustos 2020 tarihinden bu yana değerli ekip 
arkadaşlarım ve resmi proje ortaklarımız İstan-
bul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), 
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Ge-
nel Galvanizciler Derneği (GALDER) ve Türk Ya-
pısal Çelik Derneği (TUCSA) ile sürdürdüğümüz 
Türk-Alman Üniversitesi Korozyon ve Aşınma 
Test, Araştırma ve İleri Karakterizasyon Merkezi 
(KATİM) Güdümlü Proje Fizibilite Çalışmasını Ni-
san 2021 tarihinde tamamlamayı planlamaktayız. 

Fizibilite sürecinde, otomotiv, demir-çelik, demir/
demir dışı metaller ve yapı-inşaat sektörleri baş-
ta olmak üzere gerek sektör temsilcileri gerekse 
çatı kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen temas-
lar neticesinde sektörel durum, talep ve ihtiyaçlar 
göz önünde bulundurularak kurulacak merkezin 

hizmet modelinde ve buna bağlı olarak isminde 
değişikliğe gidilmiş olup; Güdümlü Proje Tekli-
fi Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası Yüzey 
Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi TAÜ-UYAM 
olarak şekillenmiştir. Fizibilite sürecini takiben, iki 
yıllık Güdümlü Proje (merkezin hayata geçirilme) 
fazının 2021’in 3. çeyreğinde başlaması öngörül-
mektedir. TAÜ-UYAM bünyesinde kurulacak tüm 
yüzey araştırmaları laboratuvarları Simülasyon/
Modelleme Laboratuvarı, Proses Laboratuvarı ve 
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Karakterizasyon Laboratuvarı olmak üzere üç ana 
laboratuvar altında konumlanacaktır.

Kurulması planlanan merkezimiz, akredite test ve 
karakterizasyon faaliyetlerinin, yüzey teknolojileri 
alanında devlet kuruluşlarına ve sanayi şirketle-
rine eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra 
özellikle çok uluslu araştırma, ÜR-GE, inovasyon 
projeleri ve bilateral know-how transferi için bir 
arayüz misyonu üstlenecek olup ana hedefimiz; 
Türk ve özellikle Alman endüstri ve akademi dün-
yasını 38 Alman üniversitesini bünyesinde ba-
rındıran resmi iş birliği partnerimiz Türk-Alman 
Üniversitesi Konsorsiyumu’nun (K-TDU) da etkin 
desteği ile otomotiv, demir-çelik ve alüminyum 
sektörleri başta olmak üzere Horizon, AB projele-
ri gibi inovatif çalışmalarda hızlı ve efektif şekilde 
merkezimiz çatısı altında bir araya getirmektir. 

Böylelikle, Üniversite-Sanayi iş birliğinin efektif bir 
şekilde hayata geçirilmesi ile sektör paydaşları-
mızla beraber ülkemiz ekonomisi ve endüstrisine 
katma değeri yüksek ürünler kazandırmayı hedef-
lemekteyiz. Yüzey işlemleri noktasında standardi-
zasyon ve teknik regülasyonların yanı sıra uygula-
malı araştırma ve geliştirme üzerine destek, teşvik 
ve etki yaratma fikri ile yola çıkan projemize konu 
merkezimiz Korozyon, Triboloji ve Tribokorozyon 
araştırmalarının yanı sıra sektörün malzeme ve 
prosese dair soru-/sorunlarına inovatif çözümler 
de sunacaktır. 

Bahsi geçen hedeflere ulaşılması noktasında sek-
tör temsilcileri ve çatı kuruluşlar nezdinde yüksek 
temsil oldukça kritik bir unsur olması münase-
betiyle, fizibilite sürecinde proje ortaklarımızın 
yanı sıra TÜYİDER (Tüm Yüzey İşlemler Derneği), 
TOSB ,TOSB İnovasyon Merkezi başta olmak üze-
re pek çok çatı kuruluş ile görüşülmüş olup, özel-
likle TOSB İnovasyon Merkezi ile somut, inovatif iş 
birliklerinin hayata geçirilmesi noktasında fikir bir-
liğine varılmış ve bu doğrultuda aktif çalışmalara 
başlanmıştır. Bunun yanı sıra, TAÜ-UYAM proje-
miz odak sektörler başta olmak üzere çok sayıda 
sektör paydaşının desteğini de halihazırda kazan-
mış durumdadır. TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sana-
yii A.Ş., Mercedes-Benz Türk A.Ş., Ford OTOSAN, 
Sistem Alüminyum, Asaş Alüminyum, Yıldız De-
mir Çelik, Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş., 
Çolakoğlu Metalurji, Faydasıçok Holding (Hasçelik 
& Hascometal), Borçelik, Technocast, Politeknik 
Metal ve Polisan güdümlü projemizin/merkezimin 
resmi destekçileri & iş birliği partnerleridir. 

İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, başta 
Türk-Alman Üniversitesi akademisyenlerinden 
oluşan değerli ekibim olmak üzere fikrimizin ha-
yata geçmesi noktasında gerek sektörden gerek-
se akademik camiadan katkı sunan, destek veren 
herkese teşekkürlerimi sunuyorum. l

Başarılı iş birliklerinde buluşmak dileğiyle…
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1 965 yılında Türk General Elektrik Endüstri-
si A.Ş. adı altında kurulan WAT, yolculuğuna 

Türk Elektrik Endüstrisi (TEE) olarak devam eder-
ken 1999 yılında Arçelik A.Ş. altında faaliyet gös-
termeye başladı. 2018 yılında “WAT Motor Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.” olarak elektrik motorları, elektrik 
motor sürücüleri ve hareket kontrol sistem çö-
zümleri sağlayan bir şirket olarak yeniden yapılan-
dırıldı. 40.000m2 kapalı, 150.000m2 açık alanı ve 
yaklaşık 500 çalışanı ile WAT; Türkiye’nin en büyük 
şirketler topluluğu olan Koç Holding şemsiyesi al-
tında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Elektrik motorları alanında Türkiye’deki en büyük 
ihracat şirketi olan WAT, üretiminin yüzde 70’ini 
doğrudan yurtdışına ihraç etmektedir. Bunun ya-
nında, ülkedeki elektrik & elektronik sanayisi iş ko-
lunda en fazla ihracat yapan 38. firma konumun-
dadır. İhracat konusundaki bu başarısını koşulsuz 
kalite güvencesi, elektrik motor ve sürücüleri ko-
nusunda ülkedeki en deneyimli ve büyük Ar-Ge 
ekibi, Avrupa’ nın önde gelen OEM’ leriyle kurduğu 
işbirlikleri ve sahip olduğu uluslararası test, serti-
fika ve belgeleri sayesinde sağlamıştır. 

WAT, beyaz eşya ve endüstriyel motorlar alanın-
da faaliyetlerine devam ederken kendine çizdiği 
yol haritasıyla uyumlu olarak otomotiv ve e-mo-

bility alanlarında çözümler üretmeye başlamıştır. 
Bu kapsamda, akıllı hareketlilik (smart mobility) 
sistemlerine ilişkin kalıcı mıknatıslı (Permanet 
Magnet) motor, araç kontrol sistemi özellikli mo-
tor sürücü, araç üstü şarj cihazı ve kullanıcı ek-
ranlarından oluşan bir ürün gamını 2020 yılında 
tanıtmıştır. Bunun yanında otomotiv için yardımcı 
sistemler ve yardımcı elektronik çözümleri konu-
sunda çalışmalarına devam etmektedir. Edindiği 
bilgi ve tecrübeyi karayolu dışı araçlar alt sistem 
çözümleri (off-highway applications) ve AGV gibi 
intralojistik alt sistem çözümleri ile genişletmeyi 
planlamaktadır. 

Çevik organizasyon yapısı ile odağına müşteriyi ve 
müşteri için yaratılan değeri koyan WAT, otomotiv 
sektörü için gerekli olan çeviklik ve müşteri odaklı-
lık beklentisini sağlayabilecek durumdadır.

WAT, 50 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesi ile Koç 
Holding ve Arçelik Grubu’ndan gelen köklü iş kül-
türü, güçlü ve geniş bağlantıları sayesinde birçok 
avantaja sahiptir. Sektöre ve müşteriye özel re-
kabet avantajı sağlayan ürün portföyü, koşulsuz 
kalite güvencesi ve yüksek mühendislik gücüyle 
otomotiv ve e-mobility çözümlerinde de kesintisiz 
müşteri memnuniyeti sağlamayı hedeflemekte-
dir.l

Wat (Arçelik) Otonom Araç 
Kümelenmemize Dahil Oldu

Elektrik motorları alanında Türkiye'deki en büyük 
ihracat şirketi olan WAT, üretiminin yüzde 70'ini 
doğrudan yurt dışına ihraç etmektedir.
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T OYOTETSU TÜRKİYE olarak  8000 m2’lik ilave 
üretim alanı ile 3.600 ton transfer ve 1.200 ton 

blanking pres yatırımı kararı aldık. Tamamlandığında 
bölgenin en büyük transfer pres hattı olacak tesisimizi 
2022 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz. 
Yatırımın maliyeti yaklaşık 175 Milyon TL olacak. Yıllık 
çelik sac işleme kapasitemizi yüzde 20 oranında artı-
racak yatırımımız istihdama da katkı sağlayacak.  2001 
yılındaki kuruluşumuzdan buyana 5. kez büyüyerek  
60.000 m2’lik bir kapalı alana ulaşmış olacağız. Yalın 
üretim sisteminin en iyi örneklerinden biri olan üretim 
sistemimiz, otomasyonu yüksek kaynak hatla-
rımız, transfer ve sıcak pres hatlarımız ile 
otomotiv sektöründe geldiğimiz nokta-
yı, makine parkurumuzu son teknoloji 
preslerle genişleterek Türkiye ve Av-
rupa’da daha üst seviyelere taşıya-
cağımıza inanıyoruz.

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyanın 
içinde bulunduğu pandemi süre-
cinde yatırım yapmak bizim için 
oldukça önemli bir karardı. Bu ka-
rarı alırken pandemi şartları tabii ki 
bizi oldukça zorladı fakat içinde bulun-
duğumuz şartlardan çok otomotiv sek-
törünün gelecekteki beklentilerine odaklanıp 
bu beklentileri karşılayacak ve uluslararası rekabette 
bize avantaj sağlayacak yatırımları şimdiden yapmanın 
daha doğru olacağını düşündük.

Otomotiv sektöründeki beklentiler her geçen gün art-
maktadır. Bunların başında güvenlik, yakıt tüketimi, 
doğal kaynak kullanımı ve CO2 salınımı sayılabilir. Araç 
güvenliği arttıkça ağırlık artmakta, ağırlık arttığında ya-
kıt tüketimi ve CO2 salınımı artmaktadır. Avrupa Birliği 
tarafından kabul edilen yeni emisyon standartları, daha 
hafif araç gövdelerini daha güvenli ve düşük maliyet-

li şekilde geliştirme ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu da 
çalışmalarımıza ivme kazandırmıştır. Araç hafifletme 
yöntemlerinin başında hafif malzemelerin kullanımı 
gelmektedir. Bu doğrultuda, alüminyum, titanyum ala-
şımları ve yüksek mukavemetli çeliklerin kullanımı her 
geçen gün artmaktadır. Biz de gövde ve şasi parçaları 
üreticisi olarak yüksek mukavemetli çelikleri işleyebi-
lecek kapasitedeki teknolojik pres makinelerine yatırım 
yaparak otomotiv sektörünün gelecek yıllardaki taleple-
rine daha fazla cevap verecek yapıyı şimdiden kurmaya 
başladık.

Pandeminin olumsuz etkilerini pek çok sektörde oldu-
ğu gibi otomotiv sektörü de derinden hissetmektedir. 
Pandemi ile birlikte daha önce hiç karşılaşmadığımız 
sorunlar ortaya çıktı ve gördük ki yıllardır edindiğimiz 

tecrübeler, bilgi birikimimiz ve problem çözme teknik-
lerimiz bize bu konuda yardımcı olamadı. İlk 

kez karşılaştığımız bu sorunlara karşı acil 
çözümler bulup uyguladık, sürekliliğini 

sağladık ve bunları fırsata çevirmek 
için gayret gösterdik. TOYOTETSU 
TÜRKİYE olarak bu zorlu dönem-
de  yalın şirket yapımız ile güçlü 
bir geçiş süreci yönettiğimizi dü-
şünüyorum. Pandemi sürecinde 
kazandığımız tecrübeler yeni nor-

malde varlığımızı büyüyerek sür-
dürmek için bize yardımcı olacaktır.

Pandemi, tedarik süreçlerinde kesinti ve 
yavaşlamalara sebep oldu. Tedarik zinciri-

nin kısalması ve tedarikçi çeşitliliğinin artması ihti-
yacını doğurdu. Güçlü tedarikçilerin yurt içi ve yurt dışı 
pazarlarda  payını artırması için önemli bir fırsat alanı 
oluşturdu. Biz  bu fırsatları değerlendirmek ve otomotiv 
sektörünün gelecek beklentilerini karşılayacak ürünle-
ri sunmak için, bu zorlu dönemde, yatırım stratejimizi 
belirledik. TOYOTETSU TÜRKİYE ailesi olarak tüm eki-
bimiz ile birlikte değişimlere ayak uydurup, teknolejiden 
faydalanarak sektörün gelişimine katkıda bulunmaya 
devam edeceğiz.l

Toyotetsu Türkiye'den 
Yeni Yatırım

İlkay YILMAZ

TOYOTETSU TÜRKİYE Genel Müdürü
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P andemi ile birlikte hayata farklı bakmaya, iş 
hayatında iş şeklimizi değiştirmeye, önü-

müzdeki dönemler için farklı stratejiler belirlemeye 
başladık. Tüm teknolojik gelişmelere, dijital dönü-
şümlere karşın, işin temelinde insan olduğundan, 
insan kaynakları yönetiminin her geçen gün daha 
fazla önem kazandığını düşünüyoruz.

Yıllar önce sunulan “VUCA” ifadesiyle  sanki pan-
demi tarif edilmiş. Olmaz denilen şeyler değişiyor, 
sonu belirsiz bir karantina süreci yaşanıyor, kar-

maşık yapılara çevik çözümler üretmeye, anlaşıl-
ması güç konulara cevaplar bulmaya çalışıyoruz. 

Pandemi ile birlikte, altyapımızın da hazır olmasıy-
la, uzaktan, esnek ve hibrit çalışma uygulamaları-
na hızlıca geçerek çalışanlarımızın motivasyonu-
nu, iş ve özel hayat dengesini korumayı hedefledik. 
İş takibini, kendi geliştirdiğimiz yazılımla, çalışan-
lar ve amirleri arasındaki güvene dayalı bir süreç 
olarak gerçekleştirebiliyoruz.

Pandemi öncesinde, çeşitli yasal gerekliliklerden 
yola çıkarak ziyaretçilerimiz ve taşe-
ronlarımız için devreye aldığımız başka 
bir yazılımı, çalışanlarımıza da uyarla-
yarak, sağlık durumlarının anlık takibi, 
iletişim, bilgilendirme ve eğitim için de 
kullanmaya başladık.

Çalışan temsilcilerimizle yaptığımız 
periyodik iletişim toplantıları ve iletişim 
kanalları için de hibrit dijital çözümler 
ürettik.

“Toyotetsu Akademi” ile gerçekleştir-
diğimiz “Kültürel Dönüşüm” projemiz-
de, kişisel gelişim ve yönetsel yetkin-
liklerin güçlendirilmesi için, azalan sınıf 
eğitimlerini çevrimiçi eğitimlerle hibrit 
bir yapıya dönüştürdük. 

Bir sene önce, zaman ve mekan yö-
netimini geliştirme hedefiyle devreye 
aldığımız videolu eğitim sistemi ve 
2019’da devreye aldığımız sanal ger-
çeklik eğitim sistemiyle iş güvenliği, 
proses, hat tasarımı ve daha birçok 
konudaki eğitimlerimize pandemi dö-
neminde de devam edebildik.

Tüm bölümlerden, her seviyeden gö-

İş Dünyasındaki 
Değerlerimiz, Başarı Kriterleri 
ve Yetkinlikler Değişiyor

Selim YENER

TOYOTETSU Türkiye Genel Müdür Yardımcısı

İnsan Kaynakları ve İdari İşler
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nüllülerden oluşan İletişim Komitesi ile çalışanlara 
dokunan sosyal faaliyetlerimizi ve sosyal sorum-
luluk projelerimizi, dijital çözümlerin de desteğiyle, 
sürdürdük.

Bir projemizi, Toyota grubu firmaları ile paylaşa-
rak, çalışanların ve ailelerinin, satın alma gücüne 
katkı sağlayacak özel indirimlerden ve ayrıcalıklar-
dan yararlanmalarını sağlamaya başladık. 

İş dünyası olarak, değişkenliklerin, belirsizliklerin 
fazla olduğu bir ortamda çevik yönetim yapısı ile 
anı yakalayabilmek, çalışanlarımızın ve müşteri-
lerimizin beklentilerini, dijital dönüşümden de ya-
rarlanarak, doğru değerlendirmek ve karşılamak 
durumundayız. Dijital çözümleri, tekrarlanan, veri 
yönetimi gerektiren işlerde kullanarak çalışanları-
mızın bilgi ve deneyimlerinden daha fazla yarar-
lanma olanakları yaratmalıyız.

Bu dönemde iş dünyasındaki değerlerimiz, başarı 
kriterleri ve yetkinlikler de değişiyor. Bu değişime 
adapte olup, mümkün olan en iyi konumda kala-
bilmeyi sağlayan yetkinlikler önem kazanıyor. Bu 
yetkinlikleri kısaca şöyle özetleyebiliriz:

• Tehdit ve fırsatları öngörüp buna göre konumla-
nabilme becerisi olan “çeviklik”,

• Beklenmedik durumlara uyum sağlayarak so-
run çözme stratejileri geliştirebilme becerisi 
olan “bilişsel esneklik”,

• Farklı düşünebilen insanlarla “birlikte” düşüne-
bilen, iş birliği kültürünü benimseyen “kolektif 
zeka ve iş birliği gücü”,

• Yüksek iç motivasyonla, hayatının sorumlulu-
ğunu alarak işini anlamlı kılmayı, sürdürmeyi 
destekleyen “özyeterlilik”,

• İş dünyasının uzaktan ve hibrit çalışma model-
lerine devam edeceğini öngörerek, “uzaktan ça-
lışabilme ve ekip yönetebilme”,

• Bilgi üretiminin hızlandığı ve bilgiye erişimin ko-
lay olduğu günümüzde bilgi kirliliğini ayırt ede-
bilmek üzere “eleştirel düşünebilme gücü”,

• Duyguların farkına varma, değerlendirebilme ve 
ifade edebilme gücü olan “duygusal zeka”.

Bunlarla birlikte dijital yetkinlikler, teknoloji okur-
yazarlığı, kuşaklar arası empati, global bakış açısı 
gibi yetkinliklerin de önemini koruyacağı ve artıra-
cağı öngörülüyor.

Yaşadığımız bu değişimlerin hem motivasyon ar-
tışına hem de yakın gelecekte bazı sorunlara yol 
açacağını düşünüyoruz. Pandeminin iş hayatına 
en büyük etkisi olan uzaktan çalışma, evde rahat 
bir çalışma ortamı yaratabilenler ve trafik çile-
sinden uzaklaşanlar için önemli bir motivasyon 
kaynağı oldu. Bununla birlikte, iş ve özel hayatın 
birbirine karışmaya başlaması, iş ortamından ve 
sosyalleşme imkanlarından uzak kalınması, iş, 
süreç ve beşeri ilişkilerin yönetiminde sorunlara 
yol açabilir. Bu yüzden, yukarıda bahsettiğimiz 
yetkinlikler ve insana dokunan çalışmalar çok 
daha fazla önem kazanacaktır. l
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Covid-19 ile hızlanan dijital dönüşüm 
konusunda neler yapıyorsunuz?

F aydasıçok Holding ve grup şirketlerimiz ola-
rak Covid-19 öncesi başladığımız dijital dö-

nüşümün avantajlarını yaşadık. Dijital dönüşüme 
Has4steel Dijital Dönüşüm Projemiz ile 2018’de 
başlamıştık ve bu bizlere inanılmaz kolaylık sağ-
ladı. Çünkü pandemi ile birlikte hazır olan altyapı-

mız sayesinde evden çalışmaya ilk vakayla birlikte 
hemen başladık. Bu süreçte kesintisiz bir şekilde 
verimli çalışmaya devam ettik. Planlanan tüm 
etkinlikler dijitale taşındı. Yetenek yönetimi çalış-
malarımıza, değerlendirme merkezi uygulamala-
rımıza, eğitim faaliyetlerimize kaldığımız yerden 
devam edebildik. Halen de bu konularda kendimizi 
geliştiriyor, ERP altyapımızı uçtan uca modernize 
etmeye devam ediyoruz.

İş dünyasının önündeki değişim ve gelişim 
fırsatları nelerdir?         

Teknoloji, bilgiye erişim ve iş yapış biçimimizde 
devrim yaratıyor. Elimizdeki bilgilerin zenginliği, 
ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeyi ve kişisel-
leştirmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca hızlı bir şekilde 
yeni inovasyon alanlarına girmemizi de sağlıyor.

Bu değişimin, kurumun yapısı ve organizasyonu 
üzerinde de derin etkileri olacak; işe alım, bağlılık, 
gelişim, ödüllendirme ve yönetim şekilleri dönü-
şüyor. Pandemi öncesi başladığımız insan kay-
naklarındaki dijital dönüşüm süreçlerimize, yeni 
dünyanın sunduğu teknolojik gelişmelerden daha 
fazla yararlanarak, özellikle de stratejik değer fır-
satları yaratmak için yapay zeka ve büyük veriyi 
kullanarak ilerlemeye devam edeceğiz.

Geleceğin yeni yetkinlikleri neler olacak?

Başta çeviklik olmak üzere karmaşık problemlerin 
çözümü, analiz ve kritik düşünme becerileri, yara-
tıcılık, birimler arası koordinasyon becerisi, duy-
gusal zeka, değerlendirme ve karar alma becerisi, 
müzakere becerileri ve hizmet odaklılık becerile-
rinin geleceğin yetkinlikleri olacağını ve bu yete-
neklerin yapay zeka marifeti ile ölçümleneceğini 
düşünüyorum.

Bireyler Kariyerlerine 
Girişimci Bir Bakış Açısıyla 
Yaklaşmak Zorunda

Halil CAN

Faysadıçok Holding İnsan Kaynakları Müdürü
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Teknoloji, bilgiye erişim 
ve iş yapış biçimimizde 
devrim yaratıyor. Elimizdeki 
bilgilerin zenginliği, ürün ve 
hizmetlerimizi çeşitlendirmeyi 
ve kişiselleştirmeyi mümkün 
kılıyor. Ayrıca hızlı bir şekilde 
yeni inovasyon alanlarına 
girmemizi de sağlıyor.

Şu ana kadar hiç görmediğimiz, tanık olmadığımız 
ve hayal bile edemediğimiz belirsizlikte ve karma-
şıklıkta bir dünya ve gelecek ile karşı karşıyayız. 
Yapay zeka giderek hayatın birçok alanına girip 
daha fazla önem kazanmaya başlarken, yeni nesil 
genç iş gücü, iş hayatına daha da entegre olurken, 
iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi yaşama dair 
gerçeklerimiz üzerindeki tehditler artarken, artık 
tüm bildiklerimizi bir kenara koyup, her şeyi baş-
tan ve yeniden öğrenerek, üreterek ve değişime 
uyumlanarak, çalışan yönetimini ve deneyimini 
nasıl gördüğümüze dair öngörüleri ve bakış açı-
larını dönüştürerek İnsan Kaynakları süreçlerini 
yeniden formüle etmemiz şart.

İşveren markası uygulamaları, değişen teknoloji 
ve yeteneğin beklentilerinin de sürekli değişmesi 
ile önemini arttırmaya devam ediyor. Hem mevcut 
çalışanları elde tutmak, hem de potansiyel aday-
ları etkilemek, en tepe yönetimin gündemi olarak 
yerini korumaya devam edecek. Bu sebeple şir-
ketlerin işveren markalarını yaratıcı bir şekilde pa-
zarlamak ve fark yaratarak ortaya koymak, insan 
kaynaklarının yoğun çaba harcayacağı başka bir 
konu olmaya devam edecek. l

Yeni normalde fırsatlar ve tehditler neler 
olabilir? Geleceği nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bireyler kariyerlerine girişimci bir bakış açısıyla 
yaklaşmak zorunda kalacaktır. Bu değişimle be-
raber proje bazlı, bağımsız ve yarı zamanlı işlerde 
artış görülecektir. Bireyler, kendilerini yaşam boyu 
farklılaşabilen esnek kariyer yollarına hazırlamalı-
dır.
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Bağlantılı ve Otonom 
Araçlarda 5G'nin Rolü

5G teknolojisi, insan ve makine/nesne ayırt etmeksizin 
şebekeye bağlanarak veri alıp verecek tüm birimlerin 
iletişim ihtiyaçlarına göre geliştirilmektedir. Bu nedenle 5G 
sadece yeni nesil bir mobil haberleşme teknolojisi değil, 
aynı zamanda bir dijitalleşme platformu yapıtaşıdır.  

Murat ÜNLÜSAN
Erişim Şebeke Mimarisi Yöneticisi

Dr. Nazlı GÜNEY
5G Ar-Ge Mühendisi
İstanbul Rumeli Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi

Yüksel YILMAZ
5G Araştırma Geliştirme 
Baş Mühendisi

5G Nedir?

1 979’da hücresel iletişim sistemlerinin 
ilk örneklerinin kullanıma sunulmasıyla 

birlikte, teknolojinin geliştirilme hızına uy-
gun olarak yaklaşık her 10 senede bir yeni 
bir nesil (generation G) mobil haberleşme 
standardı hazırlanmıştır. 1991’de ikinci nesil 
(2G), 1999’da üçüncü nesil (3G) ve 2010’da 
dördüncü nesil (4G) standardının tamam-
lanmasını takiben ticari şebeke lansmanları 
da hızlıca yapılmıştır. Beşinci nesil (5G) sis-
temlerin dünyadaki ilk ticari uygulamalarının 
ise 2019 yılında Güney Kore’de ortaya çıktığı 
görülmektedir. Şu anda dünyada 5G servi-
si verme çalışmaları hız kesmeden devam 
etmektedir: 2021 Ocak ayı itibarıyla 59 ül-
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kede 140 operatör ticari 5G şebekesi duyu-
rusu yapmıştır ve kullanıcılara hitap edecek 
5G-destekli telefon modeli sayısı da 200’ü 
geçmiştir.

Bugüne kadar tasarlanan mobil teknolojilere 
baktığımızda; 2G, 3G ve 4G teknolojilerinin 
gelişiminde önce teknolojik standartların be-
lirlendiğini, daha sonra standartlara uygun iş 
modellerinin oluşturulup hayata geçildiğini 
görmekteyiz. Ancak 5G teknolojisinin gelişi-
mi tamamen farklı bir yöntem izlemektedir: 
5G teknolojisi, insan ve makine/nesne ayırt 
etmeksizin şebekeye bağlanarak veri alıp 
verecek tüm birimlerin iletişim ihtiyaçlarına 
göre geliştirilmektedir. Bu nedenle 5G sade-
ce yeni nesil bir mobil haberleşme teknolojisi 
değil, aynı zamanda bir dijitalleşme platfor-
mu yapıtaşıdır.  Sürücüsüz (otonom) araçlar, 
sanal ve artırılmış gerçeklik, uzaktan sağlık 
servisleri, geniş kapsamaya sahip insansız 
hava araçları, gelişmiş nesnelerin interneti 
gibi alışılagelmedik oyuncuların iş birliğini 
ve etkileşimini gerektiren farklı uygulama 
alanlarının 5G desteği ile çeşitli çözümlere 
kavuşması öngörülmektedir. Dijitalleşme 
yolculuğuna başlamış sektörleri inceleye-
rek yukarıdaki uygulama örneklerini daha da 
artırmak mümkündür. Her ne kadar birbirle-
rinden çok farklı görünse de bahsedilen tüm 
bu uygulama alanları ve çözümler, 5G tek-
nolojisinin sacayakları olarak kabul edilen üç 
temel 5G özelliğine odaklanmaktadır:

1. Yüksek veri iletim hızı (eMBB - enhanced 
Mobile Broadband) ile 20 Gbps’e kadar hız

2. Çok düşük veri iletim gecikmesi (URLLC - 
Ultra Reliable Low Latency Communications) ile 
1ms’nin altında veri iletim gecikmesi ve yüzde 
99,999 servis sürekliliği

3. Makineler arası gelişmiş iletişim (mMTC - 
massive Machine Type Communications) ile km2 
başına 1 milyona kadar bağlantı ve 10 yıla kadar 
sensör pil ömrü

Dünyada telekomünikasyon standartları dedi-
ğimizde ön plana çıkan kuruluşlardan ikisine bu 
noktada değinmekte fayda var: International Te-
lecommunications Union (ITU) ve 3rd Generati-
on Partnership Project (3GPP). ITU, International 
Mobile Telecommunications (IMT) başlığıyla yeni 
nesil telekomünikasyon standardının sağlaması 
gereken şartları ve kullanım senaryolarını (Şekil 1) 
belirlemekte; bu isterleri sağlayacak sistem tasa-
rımlarına yön verme görevi ise harici kuruluşlarda 
bulunmaktadır. 3G ile faaliyetlerine başlayan 3GPP, 
tüm dünya tarafından kabul gören ve yaygınlaşan 
3G (IMT-2000) ve 4G (IMT-Advanced) standartları 
sonrası 5G (IMT-2020) için de telekomünikasyon 
standardizasyonu yapmaya devam etmektedir. 
3GPP, sürüm (release) olarak ifade edilen fazlara 
göre çalışmalarını yürütmektedir.  

2018 yılının sonunda 3GPP tarafından yayınlanan 
ilk 5G standartları ile ITU’nun 5G isterlerindeki 
yüksek veri iletim hızı özelliği oluşturulmuştur. Bu 
standartları temel alarak 2019 yılında kurulmaya 
başlanan ticari 5G şebekeleri, Gbps hızları des-
teklemektedir. 5G’nin düşük veri iletim gecikmesi 

Şekil 1. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) 
hazırladığı IMT-2020 (5G) ve sonrası kullanım senaryoları

Sürücüsüz (otonom) araçlar, 
sanal ve artırılmış gerçeklik, 
uzaktan sağlık servisleri, geniş 
kapsamaya sahip insansız hava 
araçları, gelişmiş nesnelerin 
interneti gibi alışılagelmedik 
oyuncuların iş birliğini ve 
etkileşimini gerektiren farklı 
uygulama alanlarının 5G desteği 
ile çeşitli çözümlere kavuşması 
öngörülmektedir.
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özelliklerini içeren standartlar (3GPP Release-16) ise 
2020 yılının Haziran ayında tamamlanmıştır. Dolayısıy-
la, 2021 yılı itibarıyla düşük gecikme özelliğini kullanan 
servislerin ticarileşmesi beklenmektedir. 5G’nin maki-
neler arası iletişim (nesnelerin interneti) standartları ise 
3GPP Release-17 kapsamında hazırlanmaktadır. Hedef 
tarihi 2022 Haziran ayı olan bu standardın ürünleşmesi 
için ihtiyaç duyulan altı aylık süre de göz önüne alındı-
ğında, 2023 yılında 5G standartlarına uygun nesnelerin 
interneti servislerinin verilmeye başlanması olasıdır.

Bağlantılı ve Otonom Araçlarda 5G’nin Rolü

ITU tarafından belirlenen üç temel 5G özelliğinin bir 
üçgenin üç köşesine yerleştirilmesiyle oluşturulan  
otonom araç başlığı, “çok düşük veri iletim gecikmesi” 
bölümünde yer almaktadır. 5G şebekeleri ile otonom 
araçlar arasındaki etkileşim düşük veri iletim gecikmeli 
servisler seviyesinde mi kalacaktır? Otonom araç ta-

nımına, otomotiv sektörünün gereksinimlerine ve araç 
haberleşmesi servislerine odaklanan bir analiz yaparak 
5G’nin bu alandaki rolünü değerlendirelim.  

Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği (Society of Au-
tomotive Engineers – SAE), otonom sürüş için 0 ile 5 
arasında değer alabilen altı seviye belirlemiştir1. Sadece 
uyarı veya anlık müdahale (seviye 0) ile başlayan oto-
nomi seviyeleri; araç tarafından direksiyon veya fren/
gaz pedalının kontrolü (seviye 1), direksiyon ve fren/
gaz işlevinin eşzamanlı olarak uygulanması (seviye 2), 
bazı koşulların sağlanması halinde tamamen aracın 
karar mekanizmaları ile ilerlemesi sırasında sürücünün 
kontrolü almasının gerekebilmesi (seviye 3) veya gerek-
memesi (seviye 4) ve son olarak tüm koşullarda tama-
men aracın inisiyatifi ile sürülen ve direksiyon/gaz/fren 
olmayan durum (seviye 5) ile adım adım kontrolü sürü-
cüden araca geçirmektedir (bkz. Şekil 2). Pratikte; oto-
nom olarak manevra kararı verebilme yetkinliğini sağ-
lamak için LIDAR, radar, kamera gibi çeşitli sensörler 
ve işlemciler ile donatılan araçlar, sürücüyü uyarmakta, 
çevreden elde ettikleri verileri işleyerek en uygun lateral 
(yanal-direksiyon) ve/veya longitudinal (boyuna-gaz/
fren) hareketleri yapmaktadır.

Henüz bu aşamaya kadar otonom sürüşte iletişimin 
ne işe yaradığından bahsetmedik. Araç bağlantısı, kısa 
mesafeli / doğrudan veya bir mobil ağ / şebeke üze-
rinden uzun mesafeli olarak kurulabilmektedir. Kulla-
nım senaryosu ve ihtiyaca göre tercih edilen kısa veya 
uzun mesafeli bağlantı sayesinde, kendi kendine sürüş 
manevrasına karar verme aşamasında, araç üzerindeki 
sensörlerin elde ettiği verileri; diğer araçlar, yol kenarı 
üniteleri ve şebekeye bağlı uygulamalardan gelen bilgi-
ler ile zenginleştirerek daha güvenli bir sürüş sağlana-
bilmektedir. Bağlantı, bu şekilde kullanıldığında otonom 
araç açısından yeni bir sensör görevi görmektedir. Şe-
kil 3’te görüldüğü üzere araç üzerinde konumlandırılan 

Şekil 2. SAE otonom sürüş seviyeleri
Kaynak: https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/
sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its-
%E2%80%9Clevels-of-driving-automation%E2%80%9D-
standard-for-self-driving-vehicles 

Kaynak: 5G Brodcast for Automotive-ITU workshop(Rohte&Schwarz)

Şekil 3. Otonom araç sensör etki alanları ve bağlantılı teknolojiler  
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sensörlerin etki alanları birkaç yüz metre ile sınırlıdır. 
Kısa veya uzun mesafeli bağlantılar ile ham veya işlen-
miş verilerin ilgili diğer dış birimlerden alınmasıyla oto-
nom sürüş karar mekanizması çok daha ileri düzeylere 
taşınabilmektedir. Örneğin, Şekil 4’te önde giden araç, 
yol durumuyla ilgili tespit ettiği bir anomaliyi şebeke 
bağlantısı ile bir bulut platformuna aktarmakta; arka-
daki araç da durumu bildiren bir uyarı almaktadır. Şekil 
1’de “otonom araç” başlığının düşük veri gecikmesi bö-
lümünde yer almasının en önemli sebeplerinden birisi, 
bu dış verilerin geçerliliğini kaybetmeden araca ulaştı-
rılması zorunluluğudur. 

Görüldüğü üzere her ne kadar sıklıkla karıştırılsalar da 
bağlantılı ve otonom araç kavramları birbirlerinden ba-
ğımsızdır. Aracın otonomi seviyesi, bağlantılı araca ge-
len bilgilerin nereye aktarılacağını belirlemektedir. Sevi-
ye 0-2 gibi düşük seviyelerde bilgilerin bir insan-makine 
ara yüzü üzerinden sürücülere gösterilmesi gerekirken 
seviye yükseldikçe araç bilgisayarının dış bilgileri kul-
lanarak karar vermesi uygundur. Mobil işletmecilerin 
odak alanı, bağlantılı araçlar ve otonom araçlara sağla-
nan iletişim hizmetidir.        

Bağlantılı Araçlar için Haberleşme Standartları

Hücresel iletişim sistemlerinin (mobil şebekelerin) 
standartlarını belirleyen 3GPP, araçtan her yere (vehicle 
to everything – V2X) olarak nitelendirilen araç haber-
leşmesi çalışmaları için çok değişik bir yol izlememekte 
ve sadece iletişim hizmeti bileşenlerinin nasıl birbirle-
riyle bağlantı kuracakları konusunu göz önüne almak-
tadır. 3GPP çalışma gruplarında, ETSI (Avrupa Teleko-

münikasyon Standartları Enstitüsü) ve IEEE (Elektrik 
ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) tarafından ge-
liştirilen spesifikasyonlarda akıllı ulaşım sistemlerine 
(intelligent transportation system – ITS) ve araç-araç 
haberleşmesine yönelik olarak tasarlanan pek çok kav-
ramdan faydalanılarak yalnızca iletişime odaklanan ve 
yeni mesajlaşma altyapısı ortaya çıkarma amacı güt-
meyen bir standardizasyon faaliyeti yürütülmektedir. 

ETSI, önceliği güvenli sürüşe vererek araçlar arasında 
periyodik olarak veya olağanüstü bir durum meydana 
geldiğinde iletilecek mesaj setleri hazırlamıştır. İş birlikçi 
farkındalık ve çevresel bildirim hedefleyen cooperative 
awareness message (CAM2) ve decentralized envi-
ronmental notification message (DENM3) standartla-
rı, araçların pozisyonları, hareket yönleri ve hızları gibi 
dinamik verileri (CAM) veya yol üzerinde karşılaştıkları 
olumsuzlukları (DENM) birbirleriyle paylaşmaları saye-
sinde bu mesajları işleyen araç bilgisayarları; çarpışma 
riski hesaplayarak çarpışmayı önleme, hız uyarlama gibi 
işlevleri yerine getirebilmektedir. Bu mesajlaşma yapısı, 
bir ağ kurulumunu gerektirmekten araçlar arasında ad 
hoc (geçici) bir biçimde hayata geçirilebilmektedir.   

3GPP araç haberleşmesi sistemlerinde CAM ve DENM 
gibi küçük boyutlu ETSI mesajları, erişim katmanında 
IEEE 802.11p protokolü kullanan ETSI ITS-G5 stan-
dardında olduğu gibi doğrudan bağlantı ile şebekeye 
ihtiyaç duymadan 5.9 GHz bandı üzerinden gönderile-
bilecektir. Bu amaçla 3GPP, IEEE 802.11p gibi lisanssız 
bantta çalışabilmesi hedefiyle PC5 denilen, araçtan-a-
raca (vehicle-to-vehicle V2V), araçtan altyapıya (ve-
hicle-to-infrastructure V2I) veya araçtan yayaya (ve-

Şekil 4. 3GPP araç haberleşme çalışmaları Kaynak: 5G Brodcast for Automotive-ITU workshop (Rohte&Schwarz)
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Şekil 5. 3GPP araç haberleşme çalışmaları

Şekil 6. 3GPP hava ara yüzü (radyo erişim 
şebekesi) standartları (PC5 ve Uu)

hicle-to-pedestrian V2P) olacak şekilde yeni bir arayüz 
tanımlamıştır. PC5 arayüzü, mevcut 4.5G (Long Term 
Evolution LTE) radyo erişim şebekesinden türetilmesiy-
le bu alandaki başarımı doğrudan araç haberleşmesi 
bağlantılarını da taşımaktadır. Öte yandan, 3GPP bir 
adım ileriye geçerek lisanslı bantlarda şebeke üzerin-
den yüksek deneyim kalitesi ile uzun mesafeli bağlantı 
arayüzü de (Uu arayüzü) sunmaktadır.  

ETSI CAM ve DENM mesajları ve benzerleri ile sağla-
nabilecek basit güvenlik uygulamalarının iletişim ihti-
yaçları 3GPP standartlarının ilk fazını oluşturmaktadır 
(bkz. Şekil 5). İkinci fazda artırılmış güvenlik servisleri, 
araçlar arası haberleşmede çok önemli olan gerçek-za-
manlı gecikme süresinin azaltılması ve veri hızlarının 
artırılmasıyla sunulabilir hale gelmektedir. 2020 yılının 
Haziran ayında ise üçüncü faz hayata geçirilmiştir. İlk 
ve ikinci fazda sadece kısa ve uzun mesafeli 4.5G/
LTE opsiyonu sağlanırken üçüncü fazda 5G desteği de 

gelmektedir. Burada en büyük avantaj, 4.5G doğrudan 
araç haberleşmesi için geriye dönük destek olmasıdır. 
Üçüncü faz ile gelen yeniliklerden biri de araçlar arası 
haberleşmede (PC5) lisanssız frekans bandı yerine 5G 
frekanslarının kullanılabilecek olmasıdır. Bu da araçlar 
arasında çok yüksek hız desteği ve düşük gerçek za-
manlı gecikme ile kesintisiz ve güvenli iletişim sağlaya-
caktır.

Özetleyecek olursak bağlantılı araçlar için 3GPP iki bağ-
lantı tipi önermektedir: 

1. Şebeke-destekli uzun-mesafe bağlantı (Uu arayüzü): 
Mevcut 4.5G veya 5G modemler ve lisanslı frekansların 
kullanımı ile araç içindeki servisler için çok önemli olan 
yüksek indirme ve yükleme hızlarının sağlanması (SIM 
kart / işletmeci gereksinimi var) 

2. Lisanssız bantta çalışan kısa-mesafe bağlantı (Side-
link veya PC5 arayüzü): Lisanssız bir frekans bandı olan 
5.9GHz üzerinden aracın şebekeye ulaşması gerekme-
den diğer araçlarla, yayalarla, trafik ışıklarıyla ve yol alt-
yapısıyla haberleşmesi  (SIM gereksinimi yok)  

İhtiyaç durumuna göre araçta hem Uu hem de PC5 ara 
yüzleri eşzamanlı olarak kullanılabilecektir.

Araç haberleşmesi servis ve uygulamalarının olmazsa 
olmazı araç içi ünitesi/terminal görevi gören on-board 
unit (OBU) denilen birimdir. Tercih edilen bağlantı yön-
temine ve işlevlere göre bu birim üzerinde gerekli mo-
düller konumlandırılmalıdır. Örneğin, OBU’da bulunacak 
ve SIM-kart ile çalışan 5G modülü sayesinde olası tüm 
servisler mobil şebeke üzerinden alınabilecektir. İlave 

Kaynak: Keysight
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Şekil 7. 3GPP Kısa,orta ve uzun vade senaryolar

Şekil 8. Konumlandırma servisleri

olarak yol kenarında bulunan ve yol kenarı ünitesi (road 
side unit RSU) olarak adlandırılan birimin de PC5 ve/
veya Uu desteği olabilecektir. PC5 ve Uu ara yüzlerinin 
örnek kullanımı Şekil 6’da görülmektedir. 

Örnek Araç Haberleşmesi Servisleri:

Doğrudan veya şebeke üzerinden bağlantı ile araçlara 
çeşitli servisler vermek mümkündür:  

1) Mevcut durumda 4.5G veya 5G üzerinden araç için-
deki ekrandan (insan-makine ara yüzü üzerinden) acil 
frenleme, çarpışma uyarısı, sola dönüş uyarısı ve trafik 
sıkışıklığı uyarıları / güvenlik servisleri verilebilir.

2) Orta vade 5G üzerinden kullanılabilecek ve daha yük-
sek veri hızı veya gecikme süresi gerektiren servisler ise 
öndeki aracın önünü görme, gerçek zamanlı farkındalık, 
yola göre hız ayarlama ve sensör bilgisinin paylaşım 
uygulamalarıdır.

3) Uzun vade olarak 5G üzerinden kullanılabilecek ser-
visler ise araçlar arası manevraların paylaşımı, katarla-
ma, data paylaşımı ve uzaktan sürüş olacaktır.

Araç içinde 5G üzerinden alınabilecek servisler:

1. Akıllı kavşak yönetimi

2. Uzaktan araç sürüş desteği

3. Yaya, bisiklet ve “scooter” algılama

4. Trafik güncelleme ve Acil uyarılar

5. Eğlence servisleri

6. Elektrikli araçlar için enerji yönetimi 

7. Hassas konum servisleri

8. Harita servisleri

Özellikle otonom manevra karar mekanizmasında kul-
lanılacak hassas konumlandırma için gerekli senkro-
nizasyonun sağlanmasında 8’de gösterildiği gibi uydu 
servislerine paralel olarak 5G şebekesi de alternatif ola-
rak kullanılabilecektir.

Araçta sürücü ve yolcuların daha güvenli ve daha kon-
forlu yolculuk yapması için Şekil 9 üzerinde gösterildiği 
gibi 5G ile aşağıdaki senaryolar kullanabilecektir.

1. Araç şarj durumuna göre rota üzerindeki şarj istas-
yonlarının gerçek zamanlı takibi

2. Gerçek zamanlı harita güncellemesi

3. Eğlence servisleri

4. Araç içi program güncellemesi

5. Gerçek zamanlı trafik güncellemesi

6. Acil güvenlik uyarıları

Diğer bir örnek ise gerçek zamanlı haritalandırma için 
yüksek çözünürlüklü kameralar ile araçlardan alınan yol 
ve çevre görüntülerinin ilgili harita işleme altyapılarında 
güncellenerek elde edilen yeni harita bilgisinin anında 
ilgili lokasyonlardaki araçlarla paylaşılması için düşük 
gecikme ve yüksek hız desteği ile 5G kapsamasına ih-
tiyaç olacaktır.  

Mobil şebeke üzerinden araç haberleşme denemeleri 

Araçlarda güvenliğin artırılması ve konfor için mobil şe-
bekelerin kullanımı çok önemli hale gelmektedir. Aşağı-
da mobil şebeke kullanımının öne çıkan bazı avantajları 
sıralanmıştır:

1. Araç içi sensörlere ilave olarak güvenliğin daha da 
artırılması ile trafik kazaları ile oluşacak öncelikle can 
kaybının ve sonrasında mal kaybının azaltılması sağla-
nacak.

2. Daha iyi bir trafik akışı sağlanarak ve daha az trafik 
sıkışıklığı yaşanacak.

3. Daha verimli sürüş sağlanacak. 

4. Daha sağlıklı bir çevre için emisyon azaltılacak.

5. Diğer sektörlerle birlikte gelir artırıcı yeni katma de-
ğerli servisler ortaya çıkacak.

6. Daha yüksek sürüş konforu ile yaşam kalitesinin iyi-
leştirilmesi sağlanacak.

5G üzerinden otonom araç kullanım senaryoları için 
Şekil 10 da görüleceği gibi çok fazla organizasyon ça-
lışmaktadır.

Kaynak: Qualcomm
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Şekil 9. 5G Kullanımı ile Araç İçi Senaryolar

Bu organizasyonlar içinde en aktif çalışan 5GAA (5G 
Automotive Association) grubudur. 5GAA grubu Eylül 
2016`da kurulmuş ve en temel amacı otomotiv ve te-
lekomünikasyon endüstrilerini bir araya getirerek 5G ile 
tam entegre ve geleceğe dönük akıllı taşıma sisteminin 
problemsiz bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Ope-
ratör, üretici ve otomotiv endüstrisi olmak üzere 133 
üyesi vardır. Organizasyon içinde diğer standart orga-
nizasyonlarla birlikte 5G ve C-V2X için gerekli teknolo-
jiler, standartla, frekans kullanımı ve regülasyon etkileri 
çalışılmaktadır.

5GAA grubunun C-V2X ve 5G ile verilecek servisler için 
çıkardığı yol haritasını Şekil 11’de bulabilirsiniz.

Turkcell olarak yukarıdaki organizasyonlardan 3GPP, 
ETSI, GSMA, NGMN, ITU-IMT2020 ve 5GIA grupla-
rında aktif olarak çalışıyoruz. Ayrıca 5GAA grubunun 
çalışmalarını da çok yakından takip ediyoruz. Otonom 
araç tarafında ürün geliştirmeye çalışan yerli firmalarla 
bilgi paylaşımı yapıyoruz. Daha önce değindiğimiz ve 
5G üzerinden yapılacak tüm senaryoları değerlendiri-
yoruz. Bu uygulamalar arasında çok önemli olduğunu 

düşündüğümüz acil durumda 5G üzerinden uzaktan 
araç sürüşü senaryosunu ise detaylı olarak çalışıyoruz. 
Horizon2020 projemiz 5G-MOBIX’in Türkiye-Yunanis-
tan koridoru ve standardizasyon lideriyiz. Bu projede 
katarlama (platooning), otonom sürüş, görüntü aktarı-
mı, sınır geçişlerinde kesintisiz mobilite ve araçlardan 
yüksek hızda veri aktarımı çalışılmaktadır.l

Kaynakça:
1https://www.sae.org/standards/content/
j3016_201806/
2ETSI EN 302 637-2: Intelligent Transport Systems 
(ITS); Vehicular Communications; Basic Set of 
Applications; Part 2: Specification of Cooperative 
Awareness Basic Service. 
3ETSI EN 302 637-3: Intelligent Transport Systems 
(ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applica-
tions; Part 3: Specifications of Decentralized Environ-
mental Notification Basic Service.

Şekil 10. 5G Otonom araç üzerine çalışan 
organizasyonlar

Şekil 11. 5GAA araç haberleşmesi yol haritası

5G Brodcast for Automotive-ITU workshop (Rohte&Schwarz)
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Tüm Sektörler Kendilerini 
Yeniden Tanımlayacak

Selmin BAĞRIAÇIK

Pandemizi sürecini nasıl değerlendirdiniz?

P andemi sürecinin etkilerini hem sektörel hem de 
bireysel olarak fazlasıyla hissettiğimiz bugünlerde 

Egebant olarak sürecin olumsuz etkilerini en aza indir-
mek ve çalışanlarımızın bu durumdan negatif yönde 
etkilenmesini önlemek adına tedbirlerimizin sürekliliğini 
sağlamak için çalışıyoruz. Bu dönemin bize öğretileri, 
kriz ve stresi başarıyla yönetirken, işin devamlılığı için 
tüm çalışanlarımız ile iletişimi ve etkileşimi şeffaf bir şe-
kilde sürdürerek güven ortamını sağlamak oluyor. 

Şirketin performansında kuşkusuz çalı-
şanlarımızın psikolojik ve bedensel 
dayanıklılığı, değişen süreçlere hızlı 
adaptasyonu çok önemli bir fak-
tör olmaktadır. Bu sebeple; bizim 
önceliğimiz çalışanlarımızın sağ-
lığını güvence altına almak oldu. 
Hazırladığımız acil eylem planı ile 
aldığımız hijyen tedbirleri, mas-
ke ve mesafe kurallarının uygu-
lanması ve denetlenmesi, riskli bir 
durum var ise hızlıca işyeri hekimi ile 
koordineli bir şekilde tedbirlerin alınması, 
revize edilen eğitim programları, şirket içi gör-
selleştirmeler ile çalışanların bilinçlendirilmesi gibi ko-
nuları Pandemi Kurulumuz ile birlikte yakından takip 
ettik. Yapılan tüm çalışmalar ve alınan kararların uygu-
lanmasında tüm Egebant tesislerinde çalışmakta olan 
saha ve ofis çalışanlarımızın eşit ve adil olarak değer-
lendirilmesi önceliğimiz oldu.

Geleceğin yeni yetkinlikleri neler olacak? Siz bu 
konuda nasıl planlar oluşturuyorsunuz?

Koronavirüs süreci tüm sektörlerin kendini yeniden 

tanımlamasını gerekli kılıyor. Kurumsal ve bireysel ge-
lişimin temelinde ise artık doğru dijitalleşme var. Yeni 
düzen ile birlikte insan kaynakları ekibi olarak, çalışma 
arkadaşlarımızın beklentilerini anlama ve ihtiyaçlarını 
karşılama adına yöntemler geliştirilmesi, eğitim prog-
ramlarının dijitalleşmesi ile çalışanların gelişimlerine 
katkı sağlanması önem kazanıyor. Çalışanlar ve şir-
ketler açısından ise; yeni teknolojilere hızlı adaptasyon, 
değişen koşullarda belirsizliklerle başa çıkabilme, yeni 
iş yapış şekilleri geliştirme, esneklik, çeviklik, sürekli öğ-
renmeye açıklık, orijinal olmak ve yaratıcılık olmazsa ol-
maz yetenekler arasına girecek gibi görünüyor.

Egebant olarak geleceğe yönelik strateji planlarımızı ta-
mamen bu yetenekleri geliştirmeyi destekleyecek yön-
de oluşturuyoruz. 

Teknolojik gelişmelere hızlı ve uzun dönemli uyum 
sağlayabilmek adına; bilgi işlem stratejileri-

mizin bu doğrultuda belirlenerek çalışma 
arkadaşlarımızın da bu stratejilere dahil 

edilmesini sağladık. Pandemi döne-
minde dijitalleşmenin öneminin art-
ması ile birlikte satış ve pazarlama 
faaliyetlerimizde saha uygulamala-
rına destek olarak görsel ve işitsel 
medya çalışmalarımıza hız kazandır-

dık. Aynı şekilde müşterilerimize aynı 
yakınlıkta dokunmak, müşterilerimizin 

ihtiyaçlarını tespit etme ve karşılama yö-
nünde Ar-Ge çalışmalarına yaptığımız yatırım-

ları artırdık.

Sektörel analizler ile üretimde ürün çeşitliliğinin sağlan-
ması, iş ve hizmet sürekliliğinin sağlanması için strate-
jik işgücünün planlanması ve işe alım politikasının bu 
stratejilere yönelik hazırlanması konusunda çalışmala-
rımız oldu.

Bunun yanı sıra mevcut çalışanlarımızın eğitim ve ge-
lişimini destekleyecek gelişim planlarının hazırlanması 
ve uygulanması, önceliklendirdiğimiz çalışmalar ara-
sında yer alıyor.l

Ege Bant İnsan Kaynakları Müdürü
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Suna SORGUVAN

Aile Şirketlerinin 
Yüzleşmediği 
Acı Gerçek

B en daha doğmadan çok önce babam ve kardeşleri 
birlikte kurdukları şirkette şöyle bir düzen oturt-

muşlar:  Kazanılan para kasada kalıyormuş. Hiç kim-
senin sabit bir maaşı yokmuş. Kimin ne için ne kadar 
paraya ihtiyacı varsa o kadar tutarı kasadan çekiyor-
muş. Birinin evine buzdolabı mı alınacak, o kadar tutarı 
çekip alıyor. Kimse de tutup “Sen neden o kadar çektin, 
o buzdolabını değil de şunu alsaydın ya, vay efendim 
senin buzdolabın eskidi miydi ki” benzeri sorgulamalara 
girmiyormuş. Çünkü biliyorlarmış ki, kimse zaten ihtiya-
cından bir kuruş fazlasını çekmeyecek. 

Ne içine kurt düşüp de kardeşinden şüphe eden oluyor-
muş, ne de bu durumu suiistimal eden. 

Bizimkiler -kuvvetle muhtemel dünyanın bambaşka bir 
yerinde böyle bir uygulama olduğundan habersiz- İngi-
liz yargı sisteminin ünlü uygulamasını Mahmutpaşa’da 
yürürlüğe koymuşlar. 

Bilirsiniz değil mi? İngiltere’de yargıçların maaşı yoktur. 
Onun yerine ihtiyaçları oldukça kullandıkları kredisi sı-
nırsız çek defterleri vardır. Bu uygulama İngiliz hüküme-

tinin hakimlerine olan güvenini gösteriyor. “Adaleti sağ-
lamakla görevlendirdiğim kişinin adaletini sorgulayacak 
değilim. Elbette doğru olanı yapacaktır.” kabulüyle yola 
çıkıyorlar. 

Bir gün hakimlerden birinin sanırım muzurluğu tutuyor. 
“Bizim bu çek defterleri gerçekten mi sınırsız yahu?” 
diyor. Olmayacak bir para istendiğinde sürecin nasıl 
işleyeceğini merak ediyor. Gidiyor bankaya ve bir mil-
yon pound istiyor. Banka yetkilileri şaşırıyor. Utana sıkıla 
Adalet Bakanlığı’na danışmaları gerektiğini söylüyorlar. 
Birkaç dakika sonra çok özür dileyerek, beklettikleri için 
kusura bakmamasını rica ederek hâkime istediği para-
yı kocaman bir çantanın içine koyup veriyorlar. Banka 
yetkilileri Adalet Bakanlığı’ndan sağlam fırça yemiş, 
“hâkimin istediği para için onay almanıza gerek yok ki, 
ne cüret böyle bir şeyi sorgularsınız” denmiş anlaşılan. 

Ertesi gün hâkim parayı tek kuruşuna dokunmadan 
bankaya geri getirmiş. Bir tuhaflık olduğu çok belli ol-
duğu için işin içine müfettişler girmiş ve bu hareketinin 
açıklamasını istemişler hâkimden. Hâkim “Kraliçenin 
hükümeti bize gerçekten bu kadar güveniyor mu? Onu 
sınadım.” cevabını vermiş. 

Raporlar bakanlığa iletilmiş ve aynı gün hâkim göre-
vinden azledilmiş. Adalet bakanlığı hâkime gönderdiği 
yazıda gerekçeyi şöyle açıklamış: “Kraliçe hükümetinin 
saygın bir hâkimi, devletine güvenmiyor ve onu sınıyor-
sa, bu aramızda güven ilişkisi olmadığı anlamına gelir.” 
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İngiltere'de yargıçların maaşı 
yoktur. Onun yerine ihtiyaçları 
oldukça kullandıkları kredisi 
sınırsız çek defterleri vardır. Bu 
uygulama İngiliz hükümetinin 
hakimlerine olan güvenini 
gösteriyor. “Adaleti sağlamakla 
görevlendirdiğim kişinin 
adaletini sorgulayacak değilim. 
Elbette doğru olanı yapacaktır.” 
kabulüyle yola çıkıyorlar. 

Beni çok etkileyen hikayeler bunlar. 

Çünkü biz de takımlarla çalışırken ilk olarak güven orta-
mının olup olmadığını, kişilerin birbirine güvenip güven-
mediğine bakıyoruz. Bir takımda çarkların dönebilmesi 
için o ilişkinin güvene dayalı olması gerekiyor. 

Güvenilir bir ortam olmadığında, iş yürüyebilir. Rafa mal 
konabilir. Müşteri ziyaretine gidilebilir. O ziyaret satışa 
dönebilir. Ama biliriz ki, bu takım gerçek potansiyelini 
ortaya çıkarmıyor. Aslında yapabileceği daha fazlayken, 
daha azıyla yetiniyor. İşin kötü tarafı, eğer bu şirket para 
kazanıyorsa, iyi kötü hedeflerini de tutturuyorsa, çok 
böyle bangır bangır bir kriz ortamı yoksa, bu güvensiz 
ortamın üstünü örtmek kolaylaşıyor. İşte tam bu nokta-
da, iyi mükemmelin düşmanıdır diyoruz. 

“Ben Ayşe’ye güveniyorum, işini zamanında yapar.”

“Mehmet güvenilirdir çünkü borcunu öder”

Bunlar da elbette olumlu görüşler. Ancak gerçekten bir 
güven ilişkisi için biraz daha derine inmemiz gerekiyor. 

İçinde olduğumuz ilişkilerde acaba bu sorulara nasıl ya-
nıtlar veriyoruz? 

• Ben bu ilişki içinde kendimi rahat ve konforlu hissedi-
yor muyum? 

• Rahatlıkla fikirlerimi, duygularımı açığa çıkarabiliyor 
muyum?

• Birbirimizden rahatlıkla hesap sorabiliyor muyuz? 

• Yara almaktan çekinmeden, o ilişkide ben çatışmaya 
girebiliyor muyum?

• Aleyhime kullanılacağını düşünmeyeceğim için yara-
mı, eksiğimi, gediğimi rahatlıkla o ilişkide gösterebili-
yor muyum?

Kabul etmemiz gereken şey şu: Ben bu kadar güvenli 
bir ilişkiyi en yakınlarımla da yaşayamayabilirim. Onun 
soyundan geliyorum, aynı evde büyüdük, yıllarca aynı 
masada yemek yedik, âşık olup evlendik diye bana hazır 
gelmiyor güvenilir ilişki.

Yalnız güzel haber şu: Taraflar istekliyse, ortak bir hayal 
varsa, yani geçinmeye gönülleri varsa, üzerinde çalışı-
lıp, buna emek harcanıp, ilişkinin gerçek güven zemini-
ne oturtulması mümkün. Bu bağ kuvvetlendirilebilir. Bu 
ilişki güçlendirilebilir. Böyle bir ilişkiye sahip olunabilme-
si şans değil, Allah vergisi değil. Kader değil. 

İstersen, emek, zaman, efor, dikkat verirsen böyle bir 
ilişki kurabiliyorsun. 

Profesyonellerin yönettiği şirketlerde, “bu ilişkide güven 
yok” dediğinizde, bu daha kolay kabul edilebilen bir ger-
çek iken, aile şirketlerinde bu gerçeğin kabul edilmesi o 
kadar da kolay olmuyor. Diğer şirketlerde güven eksik-
liği tarafsızca ele alınıp, iyileştirmeye yönelik aksiyon-
lar hızlıca planlanabilirken, aile şirketleri bu konuda da 
hantal kalabiliyorlar. 

İnsanlar en yakınlarıyla kurdukları ilişkide kendilerini 
yeteri kadar güvende hissetmediklerini kolay kolay gün 
yüzüne çıkaramıyorlar. Bunu itiraf edemiyorlar. Çünkü 
söz konusu kişiler, en yakınları. Kardeşi, babası, eşi…O 
ilişkiyi görmek istedikleri bir yer var. Taraflar gerçekler-
le yüzleşmek yerine sanki ordaymışçasına davranmak 
eğiliminde olabiliyorlar. 

Bunun can acıtıcı bir süreç olduğunu kabul ediyorum. 
Yalnız aile şirketlerinde sürdürülebilirlikten bahsetmek 
istiyorsak, onlardan beklentimiz acı gerçekleriyle bir an 
evvel yüzleşip, güven ilişkisini iyileştirmeye yönelik hız-
lıca aksiyon almalarıdır. Aksi takdirde en yakınlarıyla bir 
arada olmaları onları rekabette geriye düşürüyor. 

Babamlara ne mi oldu? O sistem uzun bir süre devam 
etmiş. Sonra işler büyümüş, çocuklar büyümüş derken 
o harmoni bir daha yakalanamamış olsa gerek ki, ba-
bam çok özlemle hatırlardı o günleri. Gelinen nokta için 
de sanırım kızgın, kırık ve sitemkâr hissederdi. 

Babacığıma yattığı yerde huzur, sizlere güvene dayalı 
ilişkilerle sarmalandığınız sağlıklı bir yıl dilerim! l
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Dijitalleşme ve 
Gelişim Fırsatları

2 020 yılı, 2019’dan bakıldığında 
kimsenin öngörmediği, dünya ta-

rihinde nesillerce konuşulacak sürpriz-
lere ve kırılmalara yol açtı. Bu kırılma-
lar, sosyal yaşam, iş dünyası, ticaret 
alışkanlıkları, sağlık gibi birçok alanda 
önemli kalıcı değişikliklerin de temelini 
attı diyebiliriz.

Tüm bunlar gerçekleşirken, otomotiv 
sektörünün de bundan etkilenmemesi 
mümkün değil. 2019 yılında pazardaki 
düşük talep sebebiyle ertelenen ihti-
yaçlar ve devlet destekli kredilerin de 
etkisiyle, 2020 yılında globalde pozitif 
ayrışan Türkiye otomotiv sektörü, Av-
rupa’ya yapılan ihracattaki sert düşüşe 
rağmen, birçok endüstri ile kıyaslan-
dığında genel olarak iyi bir yıl geçirdi 
demek mümkün. Tüm bu devinimin 
içinde yer alan sektördeki iş insanları, 
dijitalleşmenin önemini çok daha iyi 
kavrama şansına sahip oldular. Gerekli 
altyapıları ve yatırımları hazır olan şir-
ketlerin, yeni gerçeklere ne kadar hızlı 
uyum sağlayabildiğini ve kayıplarını 
nispeten nasıl asgari seviyeye indirdik-
lerini hep birlikte gördük. Bu anlamda 
2021 yılını da şirketlerin yatırımlarını, 

ağırlıklı olarak konvansiyonel işlerden 
çok katma değeri yüksek konulara 
yönlendireceği bir sene olarak öngö-
rebiliriz.

Bu noktada şirketlerin kaynaklarını 
verimli kullanması açısından öncelik-
lerini iyi tespit etmesi ve nereden baş-
laması gerektiğini tam olarak doğru 
belirlemesi gerekir. Şirketin üretim ya 
da operasyonel süreçlerindeki darbo-
ğazların analizi için şirket içi iş birimle-
rinden alınacak geri bildirimler, müşteri 
geri bildirimleri, sektördeki iyi uygula-
malarla birlikte, yetkin teknoloji şirket-
lerinden sağlanabilecek danışmanlık 
hizmetleri, kısıtlı bütçelerin doğru yere 
aktarılması için son derece kritiktir.

Otomotiv sektörü dijitalleşmede-
ki “Best Practice” diyebileceğimiz iyi 
uygulamaların bir çoğuna, pandemi 
öncesinde yatırım yapmaya başla-
mış vizyoner bir endüstri olduğu için 
önemli tecrübelere sahiptir. İmalat ya-
pan bir otomotiv tedarik sanayi şirke-
tinin, üretim hacmi ve ürettiği mamül 
çeşitliliği dikkate alınarak, olmazsa 
olmaz yatırımların başında, talep tah-
minleme, stok optimizasyonu, kesti-

Cihan Gül SUYUAK

KoçSistem Segment Pazarlama Birim Yöneticisi

Gerekli 
altyapıları ve 
yatırımları 
hazır olan 
şirketlerin, yeni 
gerçeklere ne 
kadar hızlı uyum 
sağlayabildiğini 
ve kayıplarını 
nispeten nasıl 
asgari seviyeye 
indirdiklerini hep 
birlikte gördük.
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rimci bakım, üretim izleme/yönetim sistemi gibi 
hem üretim sürekliliğine hem de şirket karlılığına 
doğrudan etki edecek araçlar gelmektedir.

Üretimdeki verimlilik ve süreklilik güvence altına 
alındıktan sonra, en önemli fakat yer yer atlanan 
konulardan bir tanesi de siber güvenlik kanadıdır. 
Hemen hemen her sürecimizin dijitale taşındığı 
ve internet ile bağlı olmaya başladığı günümüzde, 
siber güvenlik çok da önemsenmeyen ama çok 
büyük maddi kayıplara yol açabilecek tehlikele-
ri barındıran kritik bir alandır. Bu noktada sadece 
üretim dışı IT konuları değil, üretimde de makine-
lerin birçok farklı aygıt ile iletişimde olmasından 
kaynaklı, taşıdıkları güvenlik riskleri açısından OT 
güvenliğinin de bu kapsamda önceliklendirilmesi 
şarttır.

Bunların dışında RPA (Robotic Process Auto-
mation) çözümleri sayesinde ofis çalışanlarının 
operasyonel işlerinin dijital robotlar vasıtasıyla 
otomatize edilmesi, video analitik çözümler saye-
sinde üretimdeki kalite ve iş sağlığı - iş güvenliği 
konularında mükemmeliyetçilik, bayi, tedarikçi ve 
müşteri arasındaki iletişimi sağlayan B2B portal-
ler, sektörden bağımsız önümüzdeki 10 yılın kaçı-
nılmaz gerçeği olan e-ticaret altyapısı, şirketlerin 
dijitalleşme aşamasında gözden geçirmelerinde 
faydalı olan konu başlıklarından öne çıkanlardır.

Tüm bu süreçler, şirketlerin iş sürekliliğini ve ticari 
devamlılığını sağlarken, sektörden bağımsız her 
şirket için en büyük değer olan çalışanların, daha 
katma değerli işlerle uğraşmasını, kendisi ve şir-
keti için gelişim fırsatlarına daha fazla zaman ayı-
rabilmesini temin ederek, çok daha motive ekipler 
yaratma noktasında da önemli bir kazanım oldu-
ğunu söylemek mümkün.l

Otomotiv sektörü 
dijitalleşmedeki iyi 
uygulamaların bir çoğuna, 
pandemi öncesinde yatırım 
yapmaya başlamış vizyoner 
bir endüstri olduğu için 
önemli tecrübelere sahiptir. 
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Farplas, SAP S/4HANA Projesiyle 
Dijital Dönüşümde “Model Şirket” Oldu

Dünyanın dört bir yanından otomotiv 
sektöründeki en iyi örneklerden 
elde edilen deneyimler, Endüstri 4.0 
teknolojileri kullanılarak  Farplas’ın iş 
süreçlerine entegre edildi.

Ü lkemizde otomotiv sektöründe ilk kez hayata 
geçirilen “SAP Model Şirket” uygulamasıy-

la, dünyaca geçerliliği olan bir deneyim kazanan 
Farplas, ikinci 50 yılında, uluslararası platformda, 
yeni başarı hikayelerini yazmaya hazır. Dünyanın 
dört bir yanından otomotiv sektöründeki en iyi 
örneklerden yola çıkılarak elde edilen deneyimler, 
Endüstri 4.0 teknolojileri kullanılarak Farplas’ın iş 
süreçlerine entegre edildi.

50 yılı aşkın süredir otomotiv yan sanayi şirketi 
olarak otomotiv sektöründe bulunan binek – ticari 

araç üreticilerinin tümüne tedarikçi olan ve bugün 
globalleşme yolunda 2.000’i aşkın çalışanıyla Fark 
Holding çatısı altında çalışmalarını yürüten Farp-
las Otomotiv, küresel bir başarı hikayesine imza 
atarak, akıllı işletmelerin bugünkü ve yarınki ihti-
yaçlarını hazır hale getiren SAP S/4HANA proje-
siyle Model Şirket oldu.

SAP S/4HANA uygulamasının üretkenliği artırıcı 
bir araç olduğuna değinen Fark Holding Başkanı 
Ahu Büyükkuşoğlu Serter, projeyle ilgili görüşleri-
ni şöyle aktardı: “SAP S/4HANA projesiyle tüm iş 
süreçlerimizin dijitalleşmesi; bugün pek çok bile-
şeniyle birlikte iyi kullanıldığında, bizim dönüşü-
mümüze etki edecek bir araç. SAP Model Şirket 
yaklaşımını kullanmış olmak, yaşadığımız gururun 
yanı sıra işin sadece yazılımdan ibaret olmayıp, 
yetenek yönetiminden dijitalleşmeye kadar bütün 
süreçleri birbirine bağlamamızı ifade ediyor. Bizi 
daha üretken yapan ve verimizi ölçtüren, başka 
platformlarla anında bağlantıyı sağlayan bir çö-
züm modeli. Bu çözüm modeliyle hangi fırsatlara 
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2.000’i aşkın çalışanıyla 
Fark Holding çatısı altında 
çalışmalarını yürüten Farplas 
Otomotiv, küresel bir başarı 
hikayesine imza atarak, akıllı 
işletmelerin bugünkü ve yarınki 
ihtiyaçlarını hazır hale getiren 
SAP S/4HANA projesiyle Model 
Şirket oldu.

sahip olduğumuzu ve o fırsatları nereye yönlen-
direceğimizi düşünmemizi sağlayan ve bize ek 
zaman bırakan büyük bir lüks, müthiş bir fırsat. 
Aslında dünya bir platform olma yoluna doğru 
gidiyor.  SAP ve Detaysoft ile olan bu çalışmamız 
üretim verimliliği ve IoT konusunda kendi platfor-
mumuzu yaratma arayışımızda bir mihenk taşı 
oldu. Bir sonraki hedefimiz, dünyada bu işte par-
makla gösterilen bir şirket olmak.” 

Fark Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su 
Ömer Burhanoğlu ise, 2020 yılını, “dönüşüm ve 
dönüştürme senesi” olarak ilan ettiklerini belir-
terek sözlerini şöyle tamamladı: “Endüstri 4.0, 
dolayısıyla dijitalleşmenin; üretim endüstrisine 
girmesinin en büyük nedeni, uçtan uca entegras-
yon, iş gücünü ve hataları minimize etmek, kalite 
ve üretimde standardizasyonu sağlamaktır. Bu yıl 
SAP S/4HANA projemizi devreye alarak, yenilikçi 
teknolojiler ile otomotiv alanındaki ilk “model şir-
ket” yaklaşımını uygulamış oluyoruz. Son iki yıldır 
Endüstri 4.0 çalışmalarımızı destekleyecek bü-
yük çaplı projeleri başlattık. SAP’nin MES (Üretim 
Uygulama Sistemi) modüllerini devreye alıyoruz. 

Fabrikamızda kurduğumuz büyük veri mimarisi 
ile işletmemizdeki ve makinelerdeki hareketi, anlık 
olarak görüyoruz. 

Türkiye’de otomotiv sektöründe 
bir ilke imza atıldı

SAP Model Şirket uygulamasının otomotiv sek-
töründe ülkemizdeki ilk örneği olan bu projede, 
Farplas’ın dijital dönüşüm yolculuğuna Detaysoft 
olarak eşlik etmekten gurur duyduklarını belirten 
Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, sözlerine 
şöyle devam etti: “Proje kapsamında, dünyanın 
dört bir yanından otomotiv sektörüne ait en iyi 
uygulama örneklerinden elde edilen deneyimler, 
Farplas’ın iş süreçlerine entegre edilerek Endüstri 
4.0 altyapısı inşa edildi. Bu sayede Farplas’ta te-
darikçi yönetimi ve satınalmadan ödemeye, si-
parişten ileri seviye planlama ve sevkiyata, MES 
(Üretim Uygulama Sistemi) ile üretim yönetimin-
den analitiklere, uçtan uca tüm süreçler yeniden 
tasarlanarak, büyük veri analizi için platform oluş-
turuldu.”

“Endüstri 4.0 otomotiv şirketlerinin 
dijitalleşmesi için kritik öneme sahip”

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Günü-
müzde müşterilerinin deneyimlerini takip ederek 
bu geri bildirimi ürüne ve iş modeline yansıtan şir-
ketlerin başarılı olma şansı çok daha yüksek. SAP 
olarak kurumlara, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha 
iyi anlamalarını sağlayacak ve onlara benzersiz 
deneyimler yaşatmalarını mümkün kılacak çö-
zümler sunuyoruz. SAP S/4HANA sayesinde ku-
rumlar birer akıllı işletmeye dönüşerek daha doğru 
ve hızlı karar alabiliyor, elde ettikleri bu hız ve çe-
viklikle pazarda rekabette öne geçiyorlar. Endüstri 
4.0, süreç optimizasyonu ve tedarik zinciri 4.0 gibi 
farklı alanlardaki yenilikçi teknolojiler, otomotiv 
şirketlerinin dijitalleşmesi için kritik öneme sahip.  
Bu alanda sektöründe bir ilke imza atan Farplas’ın 
dijital dönüşüm yolculuğuna destek olmaktan gu-
rur ve mutluluk duyuyoruz.” dedi.

SAP Model Şirket Servisi nedir:

SAP Model Şirket servisi, kurumlara kullanma-
ya hazır ve kapsamlı referans çözümler sunuyor. 
SAP’nin otomotiv sektörü özelinde sunduğu ser-
vis kapsamında ise tedarik zinciri, üretim planları, 
siparişten tahsilata kadarki süreçler ile depolama 
süreçlerini kapsayan çözümler bulunuyor. l

Dünyanın dört bir yanından otomotiv 
sektöründeki en iyi örneklerden yola 
çıkılarak elde edilen deneyimler, 
Endüstri 4.0 teknolojileri kullanılarak 
Farplas’ın iş süreçlerine entegre edildi.
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Koronavirüs ve 
İş Hayatı Araştırması'nın 
10. Dönemi Sonuçlandı

K ariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal yeni 
döneme dair yaptığı değerlendirmede, pan-

deminin çalışma hayatında yarattığı en önemli 
değişimin uzaktan çalışma modeline geçmek ol-
duğunu belirterek; “Bu dönemde, çalışma yönte-
mini pandemi koşullarına adapte etmeye çalışan 
birçok şirket, evden çalışmayı deneme fırsatı bul-
du. Kariyer.net olarak pandemi başından itibaren, 
çalışan ve işverenlerin katılımıyla düzenli olarak 
yaptığımız “Koranavirüs ve İş Hayatı” araştırma-
mızdan da görüyoruz ki; her iki çalışandan biri 
evden çalışmanın kalıcı olmasını istiyor. Şirket/
İnsan Kaynakları Yöneticilerinin %75’i de verim-
lilik açısından ofiste çalışmaya göre bir düşüş 
yaşanmadığını belirtiyor. Dolayısıyla önümüzde-
ki dönemde, şartlar normale dönse dahi çalışma 
modellerindeki bu dönüşümün kalıcı olacağını 
söylemek mümkün. Elbette bazı istisnai sektörler 
olsa da çalışma pratiklerimizin kökten değişece-
ğini öngörebiliyoruz” dedi. l

Sürekli evden çalışan sayısı artıyor
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Endişe edilen konular

Hem İK yetkilileri hem de beyaz yaka çalışanların salgına yönelik tutumları 7. ve 8. dönem ile (Haziran ayı) ben-
zerlik göstermektedir. Hem Haziran ayında hem de 10. dönemin gerçekleştiği Kasım ayında; hayatın normal 
akışı devam ederken salgına yönelik kısmi tedbirlerin de alındığı düşünüldüğünde endişe seviyelerinin birbirine 
yakın çıkması anlamlıdır. Endişe edilen konular incelendiğinde de; “Eğitim için endişeliyim” diyenlerin oranının 
İK yetkililerinde 11, beyaz yaka çalışanlarda 6 puan (anlamlı) düşmesi dikkat çekmektedir. Okullar ile ilgili belir-
sizliklerin bir dönem için ortadan kalkmasının bu sonucu doğurduğu söylenebilir.

Salgına yönelik endişeler normale dönüldüğünde azalıyor

̇İK Yetkililerinin gündeminde yeni çalışma sistemleri var

Her 10 İK yetkilisinden 6-7’si işyerlerindeki çalışma sisteminde değişiklik yapılacağını belirtmek-
tedir. Danışmanlık sistemine geçirilmesi, bazı pozisyonlarda saatlik anlaşmaların yapılması gibi 
alternatiflerin de değerlendirildiği anlaşılmaktadır.
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İK yetkililerinin yarısından fazlası salgın süresince istihdam yapmaya devam ettiğini; her 2 şirketten 1’i yılın 
kalanında istihdam yapmayı planladığını belirtmektedir.

İK yetkililerinin ofise dönüş çalışmaları kapsamında planladıkları düzenlemelerin başında hijyen sağlamaya 
yönelik aksiyonların yer almaya devam ettiği görülmektedir. Diğer yandan bir kısım şirketin yemekhanede pa-
ketli yiyecekler yerine yine tabldot sistemine geçtiği dikkat çekmektedir.

Her 2 şirketten 1’i yıl sonuna kadar istihdam yapmayı planlıyor

Ofise dönüş planlarında hijyen öncelikli
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Her 4 İK yetkilisinden yaklaşık 3’ünün, Koronavirüs salgını sebebiyle birçok sektör ve şirkette hayata geçirilen 
“esnek çalışma” sistemini iş hayatının “yeni normali” olarak tanımlaması dikkat çekmektedir.

Çalışma şekillerinin salgın öncesi döneme dönmesini bekleyenlerin oranı her 5 kişiden biri seviyesindedir. Sal-
gın sonrasında evden çalışmanın yeni normalin bir parçası haline gelmesini bekleyenlerin oranı beyaz yaka 
çalışanlar içerisinde %43 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Yeni normal: Evden çalışma sistemi

Post-korona’nın kazananı evden çalışma olacak
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B ir parça imalatında diğer her şey düzgün iler-
lemiş olabilir, fakat eğer maliyet tahminleri-

niz yanlışsa, bu hata şirketinizin zamanına, para-
sına ve itibarına mal olacaktır. Firmanızın hayatta 
kalması için doğru fiyat tahmini şarttır.

Çoğu zaman, parça maliyeti tahmininizdeki hata-
lar hemen belli olmaz. Sonuçları görürsünüz ama 
nedenleri göremezsiniz. Bu sorunları, özellikle kü-
çük ve görünüşte zararsız olduklarında bulmak, 
işletmenizin kârlılığını yükseltmenin ilk adımıdır. 

Sizin için sıkça yapılan 5 teklif hazırlama hatasını 
derledik.

1. Elle Hesaplamalar Yapmak

Doğru maliyet tahminleri yapmak için doğru 
araçlara ihtiyacınız vardır. Çalışanlarınızın maliyet 
tahmin hesaplamalarını hâlâ elle yapıyor olması 
büyük hata riski yaratır ve süreci gereksiz yere ya-
vaşlatır.

Müşterileriniz, hızlı ve tutarlı teklifler bekler. Bunu 
sağlamak, müşterilerinizi kaybetmemek için çok 
önemlidir. Tutarlı teklifler için hesaplamaların gü-
venilir bir araçla yapılması gerekmektedir.

Bazı firmalar üretilecek parçanın malzeme mali-
yetini hesaplayarak bunu 2-3 gibi katsayı ile çar-
parak maliyet hesaplamaktadır. Bu hesaplama 
yöntemi özellikle özel işlemler gerektiren parçalar 

için yanlış sonuçlar vermektedir. Bu tür üretim-
lerde hızlı ve basit hesaplamalar yerine yeterince 
zaman ayırarak detaylı ön çalışmalar ve hesapla-
malar yapılması gerekmektedir.

2. Yazılımın Tüm Sorunlarınızı Çözmesini 
Beklemek

Yapmanız gereken tek şeyin bir program kul-
lanmak olduğunu varsaymak kolaydır. Maliyet 
tahminleme yazılımları, kesinlikle kullanmanız 
gereken harika bir araçlardır, ancak bu yazılımlar 
eğer sizin şirketinize özel hazırlanmadıysa gerçek 
maliyetlerden uzaklaşacaktır. Hem tasarım hem 
de üretim alanındaki farklılıklar büyük maliyet ha-
talarına yol açabilir.

Diğer bir yandan yazılıma gerekli girdilerin yapıl-
ması ile gerçek maliyetler hesaplanabilmektedir. 
Hesaplama yöntemlerinde gelişen teknoloji ile 
%90 gibi yüksek bir doğruluk oranında maliyet he-
saplaması mümkün olmaktadır. Ancak bu seviye-
ye çıkılması, firmanızın eski verilerinin paylaşılarak 
bu veriler üzerinden öğrenen akıllı algoritmalar ile 
mümkün olabilmektedir.

3. Tahminlerde Yeterli Bütçe Ayrılmaması

Bir projenin başarısı için uygun maliyet tahmininin 
gerekli olduğunu bilinmesine rağmen birçok firma 
bunu doğru yapmak için gereken önemi göster-
memektedir. Profesyonel yazılımlar kullanmak ye-
rine Excel üzerinden basit hesap tabloları ile teklif 
hazırlamaktadır.

Bunu bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bu tür de-
ğişikleri erkenden devreye sokmak, hatalı maliyet 
hesaplamaları nedeni ile işi kaybetmek veya zarar 
etmek gibi problemlerden kurtaracaktır. Böylece 

Teklif Hazırlama Sırasında 
Sıkça Yapılan 5 Hata

Ersan TURAN

SFM Yazılım Teknolojileri A.Ş
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müşteriler ile ilişkileri kuvvetlendirerek sizi güvenli 
bir imalatçı haline getirecektir.

Bu tür değişiklikler korkutucu ve gereksiz görü-
nebilir, ancak maliyet tahminine yeterli zaman ve 
bütçe ayırmamak, daha sonra size büyük kayıplar 
olarak geri dönecektir.

4. Risk / Varsayımlar / Fırsatlar Kaydı 
Oluşturmama

Bu hata, çok az sayıda firmasının üzerinde dur-
duğu ama en önemlilerinden biridir. Firmanız, 
maliyet değerlendirmesinde bazı riskler (işgücü 
tahmini, tedarik süreleri gibi), tahminler (malzeme 
maliyeti gibi) ve fırsatlar belirleyerek bir fiyat belir-
lemiş olabilir. Bunların kayıt altına alınması ve belli 

dönemlerde güncellenmesi gerekmektedir. Daha 
sonra, hangi risklerin veya varsayımların gerçek-
leştiğini ve gelecekte hangilerinden kaçınılması 
gerektiğini değerlendirmek için bu listelere geri 
dönebilirsiniz. Bu sayede öngördüğünüz riskler, 
varsayımlar ve fırsatlar güncelliğini her zaman 
koruyacak ve size daha doğru teklifler hazırlamak 
için yardımcı olacaktır.

5. Proje Tamamlandığında Maliyet Tahminlerini 
Gözden Geçirmeyi İhmal Etmek

Bir üretim tamamlandıktan sonra bile maliyet tah-
minlerinizi geliştirmek için yapmanız gerekenler 
devam etmektedir. Bir projeyi tamamladığınızda, 
maliyetlerin teklif aşamasında hesaplanan değer-
lerden ne kadar saptığına bakılması gerekmekte-
dir.

Maliyet tahmininin nihai olarak projenin kendisine 
nasıl yansıdığını ayrıntılı bir şekilde analiz etmek 
için zaman ayırmazsanız çok değerli bir fırsatı 
kaçırmış olursunuz. Teklif sırasında hesaplanan 
maliyetten sapıldığının görülmesi durumunda, 
bunların incelenmesi ve aynı hataların yeniden 
yapılmaması gerekmektedir. Hatalarınızı incele-
yerek maliyet tahminlerinizin doğruluğunu küçük 
bir yüzde oranında bile artırabilirseniz, uzun vadeli 
tasarruflar için büyük kazanımlar elde etmiş ola-
caksınız.l

Müşterileriniz, hızlı ve tutarlı 
teklifler bekler. Bunu sağlamak, 
müşterilerinizi kaybetmemek 
için çok önemlidir. Tutarlı 
teklifler için hesaplamaların 
güvenilir bir araçla yapılması 
gerekmektedir.
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H epimiz için neredeyse son bir yılın en önemli 
gündemi  iş ve sosyal yaşamlarımızda pan-

deminin etkileri oldu. Başta biz bireyler olmak 
üzere kurumlar, şirketler, ülkeler ve tüm dünya 
hayatımızı yeniden şekillendirdik aslında şekillen-
dirmek zorunda kaldık. Çalışma modellerinden 
eğitime sosyal bağ kurmaktan yaşamsal önce-
liklerimize değin her şey kökten değişime uğradı. 

Her değişim döneminde olduğu gibi bu süreçte 
de durumun getirdiği fiziksel ve zihinsel çokça da 
psikolojik  etkenler ile mücadele etmek durumun-
da kaldık.

Değişim bizleri iyiye taşıma yönünde olduğu za-
man bile zor ve üstesinden gelinmesi zahmetli  bir 
süreçken Covid’in yarattığı sınırlamalar, kayıplar 
ve zorunlu değişimler daha da fazla bedel öde-
meyi gerektirdi. Her ne kadar dönüşümün bazı 
sonuçları esnekliğimiz ve hızlı harekete geçebil-
memiz ölçüsünde daha az sancılı oldu. Hatta bazı 
alanlarda ki verimli sonuçları da beraberinde  ge-
tirdi.  Yine de hepimiz için ciddi zor bir yıl geçti. 

Tüm bu mücadele ve değişimi yönetme çaba-
sı içerisinde kendimize destek olması açısından 
birçok kaynaktan yararlandık. Bunlardan bazıları 

Bütünsel Olarak İyi Hissetmek  
ve Verimlilik İçin Aromaterapi

Yasemin KAYA

İzgören Akademi
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eğitimler, kitaplar, uzman görüşleri, deneysel ça-
lışmalardı. Kendimizi daha verimli ve iyi hissetti-
ren çalışmalar. Tüm bunların içerisinde sanırım 
son dönemde ki en popüler ama popüler olduğu 
kadar da faydası tartışılmaz olan Aromaterapiy-
di. Etkileri düşünüldüğünde bu holistik yaklaşım 
hastalıklardan korunmadan tutun da kendimizi 
canlı ve zinde hissetmeye, özgüveni destelemek-
ten konsantrasyonu artırmaya kadar birçok alan-
da bilimsel olarakta kanıtlandığı gibi son derece 
faydalı bir disiplin. Biraz daha detaylı bahsetmek 
gerekirse; Aromaterapi, bitkisel öz yağların kimya-
sal yapısı ve enerjilerinden faydalanan ve teneffüs, 
kompres, banyo ve diğer yollarla uygulanmasını 
içeren, sağlık ve kişisel bakımı destekleyen doğal 
bir terapidir. Örneğin, koku duyusu hiçbir yardımcı 
iletim mekanizmasına ihtiyaç duymadan ve beyin 
tarafından kontrol edilmeden direk olarak limbik 
sisteme ulaşan tek duyu organıdır. Kokladığımız 
bir konunun limbik sisteme ulaşması yaklaşık 6 
saniye. Yine bu disiplin ile bağlantılı aromakoloji 
kokunun fiziksel ve psikolojik etkilerini inceleyen, 
bir bilim dalıdır. Kokuların beyinde ve özellikle duy-
gu kontrol merkezi içerisinde stimule edilmesi ile 
ortaya çıkan iyilik hali ve rahatlama, hassasiyet, 
mutluluk gibi duygu ve hislerin ilişkilerini inceler. 
Ve  yaklaşık 6 bin yıllık bir geçmişe sahip olan 
Aromaterapinin ilk olarak mumya yapımında eski 
Mısır uygarlığı tarafından kullanıldığı bilinmektedir. 

Bu yaklaşımı lütfen  geniş bir çerçevede düşüne-
lim. Gün içerisinde belirli aralıklarla koklayacağınız 
turunçgiller uçucu yağları enerjinizi arttıracak, tar-
çın yaratıcılığınızı destekleyecek, okaliptüs nane 
dikkatinizi toplamanıza yardımcı olacak. Daha 
nice tıbbi bitki  ve aromaterapik yağların  yer aldığı  
şifalı ve büyülü bir dünya. Yanı sıra Covid sürecin-
de  yapılan birçok bilimsel araştırma sonucunda 
özellikle havada asılı virüslerin yok edilmesini 
sağlayan limon ve ıtır esansiyal yağları son dö-
nemde bir çok bilimsel makalenin konusu oldu. 
İster ortam temizliği ister kişisel kullanım olarak 
aromaterapik yağlardan faydalanarak zihinsel, 
bedensel ve psikolojik olarak yararlanabilirsiniz. 
Özelikle bulunduğunuz ortamı hava difüzörü  ya 
da buhurdanlıkla kokulandırabilirsiniz. Örneğin 
uykusuzluk stresle başa çıkmaya çalışıyorsanız 
yastığınıza damlatacağınız 1 damla lavanta yağı 
uykuya rahat geçişinizi sağlayacaktır. Ya da ken-
dinizi keyifsiz hissettiğinizde bergamot ve porta-
kal kabuğu uçucu yağlarını kullanarak kendinizi 
enerjik ve canlı hissedebilirsiniz. Dikkat edilmesi 
gereken konular ise uçucu yağların direk cilt ile te-
mas etmemesine dikkat etmek ve bir taşıyıcı yağ 
ile birleştirildikten sonra cilt uygulamalarından 
kullanmaktır. Yine kullanılacak uçucu yağların cilt 
üzerinde ve ortam kokulandırılmasında kullanılır-
ken güvenli aralıklarda kalmak önemli. 

Bazen bir bitki çayı bazen bir bitkinin yaprakların-
dan elde edilen suyu yada dallarından elde edilen 
bir yağ sizi kaygılarınızdan uzaklaştırıp stresle 
başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Başta da dile ge-
tirdiğim gibi tamamen doğal içerikli bu aromate-
rapik ürünler içerilerinde bulunan etken maddeler 
ve çeşitli moleküllerin koku alma sistemi üzerin-
den direk zihne ulaşabilme kabiliyeti yanı sıra cil-
dimizin dermis tabakasına inerek vücut sistema-
tiğine karışabildikleri için bu kadar etkililer. Yine bu 
sebeple kullanımı sırasında dikkatli olunmalı. 

Eğer bir  şifa ve iyi hissetme yöntemi olan bu bü-
tünsel yaklaşımla  deneyimsel olarak tanışırsak 
hem  son dönemde yaşadığımız dönüşüm yolcu-
luğunda bir kolaylaştırıcı kazanmış olacağız hem 
de bir vesile ile doğadan gelen iyiliği bedenimize  
taşıyacağız.l

Aromaterapi, bitkisel öz 
yağların kimyasal yapısı ve 
enerjilerinden faydalanan ve 
teneffüs, kompres, banyo ve 
diğer yollarla uygulanmasını 
içeren, sağlık ve kişisel bakımı 
destekleyen doğal bir terapidir. 
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Mikrocerrahi Alanında 
Multidisipliner Yaklaşım

E lin anatomisinin hayranlık uyandıracak dü-
zeyde olduğunu ifade eden VM Medical Park 

Kocaeli Hastanesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi 
El ve Mikrocerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ser-
dar Düzgün, “İnsanlarda el oldukça karmaşık bir 
yapıda olup içinde birçok detayı barındırmaktadır. 
Ellerimiz iletişim için, dokunma duyusu için, çalış-
mamız ve üretmemiz için ve kendi kişisel bakımı-
mız için bize hayatımız boyunca milyonlarca kez 
yardım etmektedirler. Bununla beraber herhangi 
bir yaralanmada bu mükemmel fonksiyon, cerrahi 
tedavide ince işçilik istemesi nedeniyle yüksek de-
recede handikap oluşturmaktadır. Hastanemizde; 

alanından uzman 4 kişiden oluşan hekim kadro-
muzdan yanı sıra, sadece bu tip vakalarla ilgile-
nen 12 kişilik hasta bakım hizmetleri çalışanımız 
ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ekibimizle hasta 
konforunu ve iyileşme sürecini başarıyla takip et-
mekteyiz” şeklinde konuştu. 

Elde en sık görülen 8 yaralanma çeşidi 

El yaralanmaları küçük bir kesikten, tüm bir elin 
veya kolun total kopmasına kadar varan geniş bir 
yelpazede meydana gelebileceğini işaret eden Dr. 
Öğretim Üyesi Serdar Düzgün, en sık    meydana 
gelen 8 yaralanmayı ise şöyle sıraladı;

1. Kırıklar,
2. Kesici-delici yaralanmalar,
3. Yumuşak doku yaralanmaları ve kopmalar,
4. Yüzülme tarzı yaralanmalar,
5. Elin ve ön kolun yanıkları,
6. Hayvan ısırıkları,
7. Yüksek enerjili yaralanmalar,
8. Enfeksiyonlar olarak sıralanabilir.

Dr. Öğretim Üyesi Serdar DÜZGÜN

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi 

Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi El ve 
Mikrocerrahi Uzmanı 

Tüm yaralanmalar içinde el parmak 
yaralanmalarının yüzde 65, el-kol 
yaralanmalarının ise yaklaşık yüzde 
18 ile en yüksek yaralanma oranına 
sahip vücut kısımları olduğunu 
belirten VM Medical Park Kocaeli 
Hastanesi Plastik ve Rekonstruktif 
Cerrahi El ve Mikrocerrahi Uzmanı 
Dr. Öğretim Üyesi Serdar Düzgün, el 
yaralanmalarının mikrocerrahi tedavisi 
konusunda bilgiler verdi.
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İlk değerlendirmenin hızlı ve doğru olması 

Eldeki yaralanmalarda amacın hızlı ve doğru bir ilk de-
ğerlendirme sonrasında yapılacak tedavi olduğunu 
söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Serdar Düzgün, şu bilgileri 
aktardı: “Bir yaralanma meydana geldiğinde, hekim tıb-
bi-cerrahi tedaviye hızlı ve etkin bir şekilde başlamalıdır, 
böylece elin fonksiyonu ve anatomisi üzerindeki kısa 
ve uzun vadeli kötü etkiler en aza indirilebilmektedir. 
Ampütasyon sırasında ve acil tedavide yapılması gere-
kenler sağlık bakanlığımız tarafından ayrıntılı bir şekilde 
verilen hizmet içi eğitimler sayesinde, tüm 112 acil yar-
dım personellerine büyük bir özveri ile öğretilerek birçok 
hastanın da bu sayede etkin tedaviye doğru bir şekilde 
ulaşmasının önü açılmıştır.”

El cerrahisinin başarısında uzun süreli tecrübe etkili 

El cerrahisi, konusunda uzmanlaşmış plastik-rekons-
trüktif cerrahi uzmanları, ortopedi uzmanları veya el 
cerrahisi yan dal uzmanları tarafından yapıldığının altını 
çizen Dr. Öğretim Üyesi Serdar Düzgün, “Çok nazik bir 
yapı olan elin cerrahisi için çok uzun süreli tecrübe şart-
tır. Bu kadar detaylı bir yapının hem anatomisi hem de 
fonksiyonel yapısına uygun cerrahinin seçimi için uzun 
süreli bir çalışma ve mutlaka bir tecrübe gerekmektedir. 
Mikrocerrahi yöntemin öğrenilmesi ve etkin bir şekilde 
uygulanması da keza uzun, meşakkatli bir çalışma ile 
ancak gerçekleşmektedir” diye konuştu.

Özelleşmiş cerrahi aletler kullanıyor

Replantasyonun ampute uzvun mikrocerrahi yöntem-
ler kullanılarak eski anatomisi ve fonksiyonunu yapa-
cak şekilde yeniden vücuda birleştirme işlemi olduğunu 
vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Serdar Düzgün, “Olduk-
ça kapsamlı olan mikro cerrahi ameliyatları özelleşmiş 
cerrahi (8 X, 40 X) mikroskoplar ve çok ince, özelleşmiş 
cerrahi aletler ile yapılmaktadır. Uzun saatler süren bu 

tür ameliyatlar, konusunda uzmanlaşmış cerrahi ekip 
tarafından çok dikkatli ve özenli şekilde yapılmaktadır. 
Bu sırada önce kemik doku birleştirilmekte sonra da 
cerrahi mikroskop altında çapı yaklaşık 0.8 mm olan 
atar damarlar ve toplar damarlar ile sinirler özel dikiş 
materyalleri ile onarılmaktadır. Uzvun fonksiyonunun 
yeniden oluşturulması için ise kas ve/veya tendon de-
nilen hareket mekanizması elemanları akut olarak veya 
ileri bir tarihte onarılmaktadır” dedi. 

Hem psikolojik hem de ekonomik 
sorunlar önlenebilir 

Özellikle ampütasyon dediğimiz kopmaların başlıca 
fabrikalarda, makine yoğun çalışanlarda daha sık karşı-
laşılan bir durum olduğunun da altını çizen böyle isten-
meyen durumlarda yapılması gerekenleri şöyle anlattı: 
“Bir parmağın ucunun kopmasından tüm kolun kopma-
sına kadar varan geniş bir skalada yaralanma meydana 
gelebilmektedir. Böyle bir durumda hem çalışan (hasta) 
hem de işveren için birçok çözülmesi gereken prob-
lem ortaya çıkmaktadır. Bir yandan medikal sorunlar 
ilk başta öncelik isterken daha sonra legal problemler 
her iki taraf için de çözülmek için beklemektedir. Kısaca 
el yaralanmaları özellikle iş sahasında meydana geldi-
ğinde, beraberinde birçok medikolegal sorunda ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca bu tür yaralanmalarda ciddi iş gücü 
kayıpları da hem çalışan ve işveren için büyük ölçüde 
değerlendirildiğinde, ülke ekonomisi için bir kayba mey-
dan vermektedir. Bu süreçte, hastanın etkin tedavi ile 
bir an önce iyileşip işe yeniden başlaması hem her iki 
taraf için ekonomik kaybı en aza indirecek hem de tıbbi 
giderleri en efektif şekilde azaltacaktır. Aynı zamanda 
hastanın erken ve etkin tedavisi hastanın sosyal ya-
şamdan ayrı kalma süresini en aza düşüreceğinden, 
hastalık sonrası gelişebilecek psikolojik rahatsızlıkları 
da bu sayede minimuma indirilebilecektir.” l
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TOSB Anaokulu 
Ögrencileri Hayallerindeki 
Otomobili Tasarladı

Bade Aydoğan

"En sevdiğim renk gibi pembe bir bebek 

arabası yaptım”

John Can Gülbahar

"Suda ve karada giden hızlı bir kurtarış 
motorudur"

Hira Nur Gök*İstediğim zaman vın gideceğim arabam"
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Ahmet Necipoğlu

Semi Aras Bozan

Toprak Taşkaya

Alperen Sancar

Ceren Güner

Berk Göksu

Charlotte Nil Gülbahar

Berat Ayaz Taştemur

Özlem Yılmaz

"Uzaktan kumandalı arabam"

"Arabamı karton ve konserve kapağıyla 
yaptım ve çok sevdim"

"İzlediğim çizgi film ‘’Ejderha Kurtarıcı 
Ekibi’’nin arabası"

"Arabamı kamyona benzetiyorum"

"Merdivenli arabamı boyamak çok 
güzeldi kapakları tekerlek yaptık ve rulo 

karton kullandık"

"Traktör ve otomobil karışımı istediğinde 
otomobil istediğinde su tankı oluyor"

"Gezen çikolata arabasıdır"

"Benim arabam mavi bir kamyon, 
gökyüzü gibi"

"Arabamı çilek ve 
robota benzetiyorum"
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Alya Odabaş

Özgür Gül

Hira Melek Kukuk

Deniz Yasin Güneş

Can Özkaya

Asiye Yıldız

Sefer Özkaya

Ediz Efe Çekgül

"Geri dönüşüm atıklarından 
yapılmış arabam"

"Arabamı traktörden ilham alarak yaptım 
aynı zamanda hızlı bir yarış traktörüdür"

"Karton ve pet şişe kapaklarını 
kullanarak mutlulukla yaptım"

"Beni bir yerden bir yere götürdüğü 
için mutlu eder"

"Spiderman gibi arabam her yere ağ 
atarak gider"

"Babamla kullanmadığımız eşyalardan 
karavan yaptık"

"Atları çok sevdiğim için Büyükada da ki 
faytonları düşünerek tasarladım"

"Ben arabamı 
uzay taksi yaptım"
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Sena Şen

Ata Dİğze

Öykü Ünal

Ömer Ünal

Ela Şeyda Bağbancı

Ömer Ali Arkış

Defne Çoban

Selim Özkaya

Buse Dinç

"Arabayı şişeleri toplamak için yaptık"

"Kahramana dönüşen arabam"

"Uzaya giden çok hızlı bir 
yarış arabası yaptım"

"Uzaya giden çok hızlı bir 
yarış arabası yaptım"

"Arabamı plastik 
şişeden yaptım"

"Ben arabamı servise benzettim"

"Arabamı mutluluğa benzetiyorum"

"Arabamı tasarlarken yardıma ihtiyacı olacak 
insanları düşünerek yaptım. Yangın olduğunda 
yardım edebilmek için itfaiye arabası yaptım"

"Dağlarda seyahat etmek için en yeni 
kamyon benim kamyonum ayrıca 

düğmesine basınca gezegenlere ulaşır"
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ADİENT TURKEY SEATİNG
OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

ALBA KALIP VE OTOMASTON MAK.
İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

ALBA PLASTİK SAN.
VE TİC.A.Ş.

ARPEK ARKAN PRÇ.AL.
ENJ.KAL.SAN.TİC.A.Ş.

ASİL ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV
EMNİYET SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

BENTELER DİSTRİBUTİON
BORU SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

BENTELER GEBZE TAŞIT
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

BEYÇELİK 
GESTAMP A.Ş.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

BOSCH REXROTH OTOMASYON 
SAN.VE TİC.A.Ş.GEBZE ŞUB.

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL A.Ş.

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORETEKS PLASTİK
FİLM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

ÇELİKEL ALÜMİNYUM
DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

 DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

DURDEN PLASTİK ÜRL. VE
YAPIŞKAN FİLM TİC. VE SAN. A.Ş.

EFESAN DEMİR ÇELİK  SANAYİ 
VE TİC. A.Ş. ÇAYIROVA ŞUBESİ

EGEBANT ZIMPARA VE POLİSAJ
MLZ. SAN. VE TİC. A. Ş.

EKU FREN
VE DÖKÜM SAN.A.Ş.

ELBA BASINÇLI
DÖKÜM SAN.A.Ş.

ERSEL
AĞIR MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

ESİM TEST HİZMETLERİ
SAN.VE TİC.A.Ş.

EURO VALF YAPRAKLARI
MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ FARBA OTOMOTİV A.Ş.

FARPLAS
OTOMOTİV A.Ş.

GREENCHEMİCALS
KİMYASAL.MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.

GÜRSETAŞ
DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

HASÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

HASPARLAK
ÇELİK SAN.TİC.AŞ.

HEKSAGON
MÜH.VE TASARIM A.Ş.

HP PELZER PİMSA
OTOMOTİV A.Ş.

HÜRSAN MÜH.
İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

İLERİ MEKANİK
MAK.KALIP İML.SAN.VE TİC.A.Ş.

CENGİZ MAKINA SAN. VE TİC. A.Ş. 
AN IMPRO® COMPANY

KALIPYANSAN STANDART
KALIP ELM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KANCA EL ALT. 
DÖVME ÇELİK VE MAK.SAN.A.Ş.

KARAKAYA PRES 
OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KARAT
GÜÇ SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

KAYNAK TEKNİĞİ 
SAN.VE TİC.A.Ş.

KORMAS ELEKTRİKLİ
 MOTOR SAN.VE TİC.A.Ş.

MANN VE HUMMEL
FİLTRE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MA-PA MAKİNA
PARÇALARI END.A.Ş.

MURAT TİCARET
KABLO SAN.A.Ş.

NEŞE PLASTİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

NOVARES TURKEY
OTOMOTİV A.Ş.

ÖZKAR
OTOMOTİV PRÇ.İML.SAN.A.Ş

PİMSA 
ADLER OTOMOTİV A.Ş.

PİMSA 
OTOMOTİV A.Ş.

SCHNEIDER ENERJİ
ENDÜSTRİ SAN.VE TİC.A.Ş.

SANGO OTOMOTİV ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

SEKİSO
OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

SİSAN
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
END.FIRINLAR LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

TAKOSAN OTOMOBİL
GÖSTERGELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

TEFAŞ KİMY.VE SER.
KAPL.SAN.VE TİC.A.Ş

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TAEGUTEC KESİCİ
TAKIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

MARKALAR ŞEHRİ

A RAYMOND BAĞLANTI ELEMAN.
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

DCM MOULD

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

ZENGİN KALIPTOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.TT ÇELİKYAY A.Ş.

TEKNO KAUÇUK
SANAYİİ A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

MESGO ASİA KAUÇUK 
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES

VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

TEKİŞ TEKNİK 
EROZYON KALIP SAN.VE TİC.A.Ş

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

tosb üyeleri
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ADİENT TURKEY SEATİNG
OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
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SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
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SAN.TİC.A.Ş.

BOSCH REXROTH OTOMASYON 
SAN.VE TİC.A.Ş.GEBZE ŞUB.
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VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

DURDEN PLASTİK ÜRL. VE
YAPIŞKAN FİLM TİC. VE SAN. A.Ş.

EFESAN DEMİR ÇELİK  SANAYİ 
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EURO VALF YAPRAKLARI
MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ FARBA OTOMOTİV A.Ş.

FARPLAS
OTOMOTİV A.Ş.

GREENCHEMİCALS
KİMYASAL.MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.

GÜRSETAŞ
DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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SAN.VE TİC.A.Ş.
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İLERİ MEKANİK
MAK.KALIP İML.SAN.VE TİC.A.Ş.

CENGİZ MAKINA SAN. VE TİC. A.Ş. 
AN IMPRO® COMPANY

KALIPYANSAN STANDART
KALIP ELM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KANCA EL ALT. 
DÖVME ÇELİK VE MAK.SAN.A.Ş.

KARAKAYA PRES 
OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KARAT
GÜÇ SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

KAYNAK TEKNİĞİ 
SAN.VE TİC.A.Ş.

KORMAS ELEKTRİKLİ
 MOTOR SAN.VE TİC.A.Ş.

MANN VE HUMMEL
FİLTRE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MA-PA MAKİNA
PARÇALARI END.A.Ş.

MURAT TİCARET
KABLO SAN.A.Ş.

NEŞE PLASTİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

NOVARES TURKEY
OTOMOTİV A.Ş.

ÖZKAR
OTOMOTİV PRÇ.İML.SAN.A.Ş

PİMSA 
ADLER OTOMOTİV A.Ş.

PİMSA 
OTOMOTİV A.Ş.

SCHNEIDER ENERJİ
ENDÜSTRİ SAN.VE TİC.A.Ş.

SANGO OTOMOTİV ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

SEKİSO
OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

SİSAN
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
END.FIRINLAR LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

TAKOSAN OTOMOBİL
GÖSTERGELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

TEFAŞ KİMY.VE SER.
KAPL.SAN.VE TİC.A.Ş

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TAEGUTEC KESİCİ
TAKIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

MARKALAR ŞEHRİ

A RAYMOND BAĞLANTI ELEMAN.
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

DCM MOULD

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

ZENGİN KALIPTOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.TT ÇELİKYAY A.Ş.

TEKNO KAUÇUK
SANAYİİ A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

MESGO ASİA KAUÇUK 
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES

VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

TEKİŞ TEKNİK 
EROZYON KALIP SAN.VE TİC.A.Ş

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.
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OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

ALBA KALIP VE OTOMASTON MAK.
İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

ALBA PLASTİK SAN.
VE TİC.A.Ş.

ARPEK ARKAN PRÇ.AL.
ENJ.KAL.SAN.TİC.A.Ş.

ASİL ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV
EMNİYET SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

BENTELER DİSTRİBUTİON
BORU SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

BENTELER GEBZE TAŞIT
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

BEYÇELİK 
GESTAMP A.Ş.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

BOSCH REXROTH OTOMASYON 
SAN.VE TİC.A.Ş.GEBZE ŞUB.

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL A.Ş.

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORETEKS PLASTİK
FİLM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
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SAN.VE TİC.A.Ş.
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DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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PARÇALARI SAN. A.Ş.
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