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EDİTÖRDEN

Murat DEMİR
TOSB Bölge Müdürü

Kıymetli Okuyucular,

T OSB olarak sahip olduğumuz değerlerin yol 
göstericiliğinde, güçlü ve yenilikçi bakış açı-
mızla bugün tüm dünyanın geçirdiği bu zorlu 

dönemi başarıyla atlatmanın gururu içindeyiz. “Birlik-
teyiz ve Güçlüyüz” diyerek emeklerimizi başarılı so-
nuçlarla taçlandırıyor ve tüm zorlu hedeflerin üstesin-
den geliyoruz. 

Dijital ortamda ve tüm Türkiye’de Dağıtımını gerçek-
leştirdiğimiz TOSB Dergimizin bu sayısında ”Değişimi 
Yönetmek – Yarına Bakmak”  konusunu ele alıyoruz. 
Pandemi Sonrasında Büyük Değişimi hep birlikte ya-
şadık. Değişimin yönetilmesi  çok farklı kategorilerde  
tetiklendi; bizler de sektöre bağlı çevik yönetim anlayı-
şımızla etki alanımızı genişleterek komitelerimiz aracı-
lığıyla yeni projeler başlattık. Çevre ve ISG Komitemiz 
önderliğinde başladığımız “Sıfır Atık” Evsel atıklarda 
geri kazanımı, kompost sistemi çalışmamız ile çevre 
komite üyelerimizin görüşleri ve çalışmanın ana fikrini 
sizlerle paylaşıyoruz.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleş-
tirdiğimiz “Yeşil OSB- Enerji Yönetimi” projesi ile fir-
malarda enerji etüd çalışmaları gerçekleştirerek, enerji 
analizlerini raporladık.

İnovasyon Merkezimiz çatısı altında başlattığımız Di-
jital dönüşüm projesi kapsamında otomotiv start-up 
ları ile sanayicileri bir araya getirerek dönüşüme des-

tek olmayı sürdürüyoruz. Bilişim Vadisi yürütücülüğünde TOSB İnovasyon merkezi, TTGV ve Marka 
işbirliği ile, Dijital OSB olma yolunda ilk adım olarak gerçekleştirdiğimiz “Dijital Dönüşüm Analiz Prog-
ramı” kapsamında 8 TOSB üyesi firmanın Dijital Dönüşüm analizleri tamamlanarak yol haritaları be-
lirlendi. 

“Değişimi Yönetmek” başlığımız ile ilgili CPS Genel Müdürü Serkan Alan’ın girişimcilik bakış açısı ile 
yönetim anlayışlarını ve pandemi döneminin etkilerini konuştuğumuz röportajını keyifle okuyacaksınız.

Autoliv IK Ülke Direktörü Nihan Alhan’ın çevik yönetim anlayışlarının  pandemi dönemi ve sonrasına 
etkilerini paylaştığı yazısı ilham verici.

Son dönemde ekonomik değişimleri yansıttığı yazısıyla Çetin Ünsalan da bu sayımızda bizlerle.

Değişim ve dijitalleşme denince ilk akla gelen isimlerden biri ünlü Fütürist, Ekonomist ve Yazar  Ufuk 
Tarhan’ la bu sayımızda ilgiyle okuyacağınız Futurizm ve Yeni Dünya Düzeni ile ilgili röportaj gerçek-
leştirdik. 

Toyotetsu’nun üretkenlik, kalite, esneklik ve hizmette önemli iyileştirmeler elde etmek amacıyla  başlat-
tığı Akıllı Fabrika Projesi’ni Toyotetsu Genel Müdürü Orçun Yöntem’den dinledik.

Sizler için keyifle okuyacağınız bir sayı hazırladık. 

Sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.
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Günümüz koşullarında, firmaların 
tek başlarına verimlilik projeleri 
gerçekleştirmesi yeterli olmamakta 
Yeşil OSB’ler, kaynak verimliliği 
sağlamak adına bütüncül bakış açısı 
ile projeleri kurgulayabiliyorlar, bu 
doğrultuda, TOSB Yeşil OSB Projesi’ni 
hayata geçirme kararı aldık.  

Değerli TOSB Ailesi,
Kıymetli Okuyucular,
Her şey değişiyor…

B aşarı, değişikliklere reaksiyon göstermedeki 
hızımızla belirleniyor. Eğer yavaş kalmışsa-
nız, zaten o alan içinde yer bulmanız olduk-

ça zor oluyor ve sadece işleri doğru yapmak başarı 
getirmiyor. Doğru işleri hızlı yapmak, çevik iş süreç-
lerine sahip olmak, çabuk karar alabilen, fonksiyo-
nel yani çevik şirket yapısına  sahip olmak gerekiyor.

İçinden geçmekte olduğumuz bu süreç, hızla ve as-
lında sürekli devam eden krizler içerisinde yaşadığı-
mızı ve artık değişimin her organizasyon için, kaçı-
nılmaz olduğunu gösteriyor. Pandemi süreci ve hali 
hazırda yaşananlar değişimin ve sürekli belirsizliğin 
hayatımızdaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Krizin 
kaynağının ne olduğu bir tarafa, krizler karşısında 
hızlı adaptasyon yetkinliğine sahip olmak ve bu yet-
kinliğimizi hem kişisel hem organizasyonel olarak 
geliştirmek çok daha önemli hale geldi.

TOSB tüm dünyayı etkisi altına alıp hayatımızın her 
alanında büyük ve çok hızlı bir değişimin tetikleyi-
cisi olan bu dönemi yeni yatırımlara imza atarak, 
dijital dönüşüm projeleri geliştirerek, yeşil dönüşüm 
ve sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yaparak 
değerlendirdi.

“Gerçekleşen toplantılarda sektör ve bölge ile ilgili 
sorunları dile getirdik” 
Bildiğiniz gibi son dönemde önemli ziyaretlere ev 
sahipliği yaptık; Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sa-

yın Mustafa Varank bölgemizi ziyaret etti. TOSB 
ve TAYSAD ortak katılımıyla gerçekleşen toplan-
tıda sektör ve bölge ile ilgili sorunları dile getirdik, 
TOSB’un bulunduğu bölge için çözüm bekleyen ko-
nuları da kendilerine aktardık. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız görüşmenin ardından TOSB’da faaliyet 
gösteren Çelikel, Kanca, Farplas, Toyotetsu fabrika-
larını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Fabri-
ka ziyaretleri sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Büyükakın da kendisine eşlik etti.
Yine aynı dönemlerde Kocaeli Valimiz Sayın Seddar 
Yavuz’u, Karayolları Bölge Müdürü Turgay ÇOLAK 
ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi -  Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa ALTAY’ı TOSB’da ağırladık. Top-
lantıda Bölgemizde son dönemde yaşanan sorunlar 
değerlendirildi. Bulunduğumuz bölgenin en önemli 
sorunu haline gelen ve maddi-manevi kayıplara en 
önemlisi zaman kaybına sebep olan trafik sorun-
larımızı çözüm ve proje önerilerimiz ile birlikte dile 
getirdik. 
“İnovasyon çalışmalarımız yeni nesil OSB 
oluşturma hedefimizin ilk adımı”
Türkiye’de alışılmışın dışında bir OSB’yiz. Bizi bu 
noktaya taşıyan “otomotiv tedarik sanayinin” ba-
kış açısıyla farklı projeler ve yatırımlar yapıyoruz. 
Bu kapsamda TOSB İnovasyon Merkezi de önem-
le üzerinde durduğumuz bir oluşum. Merkezimiz, 
faaliyetlerine başladığı 2018 yılından bu yana giri-
şimciler ile TOSB üyelerinin birlikte çalışabilecekle-
ri alanlar yaratıyor. Burada otomotiv endüstrisinin 
geleceğine ilişkin birçok yenilikçi teknolojiye yönelik 
önemli deneyimler kazanıyoruz. İnovasyon merke-
zimizin en önemli işlevi ise sanayicilerle girişimcileri 
bir araya getirmek. “Firmalarda Girişim Sunumları” 
serimizin bu anlamda en önemli etkinliğimiz. Et-
kinliğimizi; TOSB İnovasyon Merkezi koordinasyo-
nunda, Bilişim Vadisi’nin katkılarıyla pandemi döne-
minde online olarak sürdürüyoruz. Girişimcilerimiz 
bugüne kadar pek çok firmamıza online sunumlar 
gerçekleştirdi. Bu programla sanayicileri ve girişim-
cileri bir araya getirerek, ideal iş ortamını oluştur-
mak için işbirliklerine zemin hazırlamayı, sektörel 
girişimcilik vizyonunun gelişmesini sağlamayı he-
defliyoruz.
Yine Bilişim Vadisi ve Marka işbirliği ile düzenlenen 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın yürütücülü-
ğünde “Dijital Dönüşüm İhtiyaç Analiz Programı” 
çalışmaları daha önce yerinde incelemeleri ve ra-
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Türkiye’de alışılmışın dışında bir 
OSB’yiz. Bizi bu noktaya taşıyan 
bakış açımızla farklı projeler ve 
yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda 
TOSB İnovasyon Merkezi de 
önemle üzerinde durduğumuz bir 
oluşum. Merkezimiz, faaliyetlerine 
başladığı 2018 yılından bu yana 
girişimciler ile TOSB üyelerinin 
birlikte çalışabilecekleri alanlar 
yaratıyor. 

porları tamamlanan 6 TOSB üyesi firmaya 3 
yeni firmanın daha katılımıyla devam ediyor. 
TTGV ve TOSB İnovasyon Merkezi tarafından 
firmalarda yerinde incelemeler yapıldı ve 1. 
faz çalışması tamamlanan bütün firmalarda 
“dijital dönüşüm strateji yol haritası” gereklili-
ği ortaya çıktı. Oluşturulan strateji yol haritası 
ile firmalar dijital dönüşüm hedeflerini emin 
adımlarla gerçekleştirecekler.
Dijital OSB olmak hedefimiz doğrultusunda 
TOSB Yönetim Merkezi de yerinde incelemeler 
sonucunda yol haritasını oluşturdu. Otomotiv 
sektörü, hızla bir dönüşümden geçiyor. Bu de-
ğişime ayak uydurmak için otomotiv tedarik 
sanayisinin paydaşlarını bir araya toplayarak 
yola devam ediyoruz. İnovasyon çalışmaları-
mız yeni nesil OSB oluşturma hedefimizin ilk 
adımı. TOSB olarak yalnızca bir üretim bölgesi 
olarak kalmamaya; inovasyon ekosistemi ve 
start-up’ların çıktığı bir bölge olmaya çalışı-

yoruz. Üretim sanayisindeki dijitalleşme son 
derece önemli… 

“Bölgemizde kurulan Aşı İstasyonumuzla 
Bölgemizde en çok aşılamayı 
gerçekleştirdik.”

Pandemi’nin ilk dönemlerinde işe dönüşlerde 
yapılan toplu  PCR testleri gibi; zaman ve işgü-
cü kayıplarının önüne geçmek için çalışanları-
mızın aşılanmasına, otomotiv tedarikçilerinin 
farkını ortaya koyarak hızlı bir şekilde başla-
dık. Bölgemizde kurulan Aşı İstasyonumuzla 
6 günde 4 bine yakın çalışanımız kendisini, ai-
lesini ve çalışma arkadaşlarının sağlığını, yani 
aşıyı tercih etti. Kocaeli OSB’leri arasında en 
fazla aşılama yapılan bölge olduk. Tüm üye fir-
malarımıza ve çalışanlarına projemize göster-
dikleri ilgi ve işbirliği için tekrar teşekkür etmek 
istiyorum.

“TOSB Yeşil OSB Projesi’ni hayata geçirme 
kararı aldık.”

Günümüz koşullarında, firmaların tek başları-
na verimlilik projeleri gerçekleştirmesi yeterli 
olmamaktadır. Yeşil OSB’ler, kaynak verimliliği 
sağlamak adına bütüncül bakış açısı ile proje-
leri kurgulayabiliyorlar. Bu doğrultuda, TOSB 
olarak Yeşil OSB Projesi’ni hayata geçirme ka-
rarı aldık.  

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile 
çalışmaları kapsamına giren enerji verimliliği 
potansiyelinin tespitine yönelik eylem planı ve 
yol haritası hazırlanması konusunda firmalar-
da etüdl çalışmaları yapıldı.

Yoğun geçen bir dönemin ardından yeni nor-
malde tüm projelerimizin hayata geçtiği, bir 
arada;  sağlık, huzur ve başarılarla dolu günler 
diliyorum.

Sizleri içtenlik ve saygıyla selamlıyorum.l
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank
TOSB'u Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de otomotiv tedarik sanayi 
temsilcilerinin faaliyet gösterdiği tek global kümelenme organizasyonu TOSB’u 
(Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) ziyaret etti. TOSB 
Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bakan Varank ile TOSB’un faaliyetleri ve 
ülke ekonomisine sunduğu katkılarla ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. 

S anayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, Türkiye’nin yanı sıra 

dünyanın da örnek endüstri parkları 
arasında yer alan TOSB’u ziyaret ede-
rek, fabrikalarda incelemelerde bu-
lundu. Bakan Varank, ziyareti kapsa-
mında TOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Mehmet Dudaroğlu, Taşıt Araçları 
Tedarik Sanayicileri Derneği (TAY-
SAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert 
Saydam, TOSB Yönetim Kurulu Üye-
leri Ömer Burhanoğlu, İgal Zakuto ve 
Oğuzhan Deniz ile TOSB Bölge Müdü-
rü Murat Demir ile bir araya geldi.

istihdam sağlıyoruz. İstihdamımızın giderek art-
ması hem sektörümüz hem de bölgemiz için son 
derece kıymetli” diye konuştu. 

“Otomotiv sektörünün inovasyon merkezine 
dönüşüyoruz”

Üniversite – sanayi işbirliğine son derece önem 
verdiklerinin altını çizen Dr. Dudaroğlu, TOSB-Geb-
ze Üniversitesi MBA Programı’nın da söz konusu 
örnek işbirlikleri arasında yer aldığını ve progra-
mın üçüncü dönem mezunlarını verdiğini söyle-
di. “Otomotiv sektörünün inovasyon merkezine 
dönüşüyoruz” ifadelerini kullanan Dr. Dudaroğlu, 
TOSB İnovasyon Merkezi’nin de hem faaliyetleri 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın TOSB Yö-
netim Kurulu ile yaptığı görüşme sırasında orga-
nize sanayi bölgesinin faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı 
bilgiler verildi. TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Du-
daroğlu, TOSB’un yıllık 1,7 milyar dolarlık ihracatı, 
2,5 milyar dolarlık cirosu, 85 faal üretim tesisi, 17 
Ar-Ge ve bir adet inovasyon merkezinin yanı sıra 
36 start up projesine paydaşlık yapması ile Türki-
ye otomotiv sektörüne büyük bir katkı sağladığını 
vurguladı. Toplamda 2 bin 800 dönümlük alana 
sahip TOSB’daki 92 sanayi parselinden 85’inde 
üretim yapıldığını belirten Dr. Dudaroğlu, “Tür-
kiye’nin tedarik sanayi merkeziyiz. 25 bin kişiye 
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hem de start-up-sanayi iş birliğine yönelik mis-
yonu ile bu dönüşüme büyük bir katkı sunduğunu 
vurguladı.

Pandemi döneminde sektörün en büyük 
yatırımına ev sahipliği yaptı

TOSB’da devam eden yatırımlar hakkında da bilgi-
ler veren Dr. Dudaroğlu, pandemi döneminde sek-
törün en büyük yatırımına ev sahipliği yaptıklarını 
belirtti. Otomotiv endüstrisinin lider üreticilerine 
yönelik; şasi aksamı, sıcak ve soğuk şekillendiril-
miş gövde iskelet, metal dış görünüm parçaları ile 
bunlara ait kalıpların tasarım ve üretimini gerçek-
leştiren Beyçelik Gestamp’ın TOSB’da kuracağı 
yeni fabrika yatırımı için imzaların altılığını anım-
satan Dr. Dudaroğlu, Toyotetsu’nun ilave 9 bin 

metrekarelik yatırımı ile 2023 yılında pres panel 
parçaları üretimi gerçekleştireceğini ve toplamda 
49 bin 189 metrekarelik alana sahip şirketin bin 
250 kişiye istihdam sağladığını belirtti. Sektörün 
sorunlarına değinen Dr. Dudaroğlu, TOSB’un bu-
lunduğu bölge için çözüm bekleyen konuları da 
aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın TOSB Yö-
netim Kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından 
TOSB’da faaliyet gösteren Çelikel, Kanca, Farp-
las, Toyotetsu Otomotiv şirketlerinin fabrikalarını 
ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Varank’a fabrika ziyaretleri sıra-
sında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Büyükakın da eşlik etti. l

Bakan Varank’ın ziyaretinin kendileri için son derece önemli olduğunu dile getiren TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Dudaroğlu, “Yıllık 1,7 milyar dolarlık ihracatı, 2,5 milyar dolarlık 
cirosu, 85 faal üretim tesisi, 17 Ar-Ge ve bir adet inovasyon merkezinin yanı sıra 36 start 
up projesine paydaşlık yapması ile Türkiye otomotiv sektörüne büyük bir katkı sağlıyoruz. 
Türkiye’nin tedarik sanayi merkeziyiz. 25 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. İstihdamımızın 
giderek artması hem sektörümüz hem de bölgemiz için son derece kıymetli” dedi

Çelikel

Kanca

Farplas

Toyotetsu
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Kocaeli Valisi'nden TOSB ve 
TAYSAD'a Ziyaret

K ocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz TOSB’u 
ziyaret etti. TOSB Yönetim Kurulu Başkanı 

Dr. Mehmet Dudaroğlu, TAYSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Albert Saydam, TOSB YK. Başkan Vekili 
Alper Kanca ve TOSB YK. Üyesi Ömer Burhanoğlu 
ile yaptığı görüşmelerde sektörün ve bölgenin so-
runları değerlendirildi.

Ziyaret Eku Fren Fabrikası gezisi ve ardından Den-
so Fabrika gezisiyle devam etti.

TOSB’un ulaşım sorunları masaya yatırıldı

TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nin bölgesel ve çevre yollarındaki 
sıkıntılarının giderilmesine ilişkin görüş ve isti-

şarelerin yapıldığı toplantı, Vali Seddar Yavuz’un 
başkanlığında gerçekleştirildi. TOSB Yönetim Bi-
nasında gerçekleşen toplantıya; Vali Seddar Ya-
vuz’un yanısıra, Karayolları 1. Bölge Müdürü Tur-
gay Çolak, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Dudaroğlu, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Alper Kanca, Bölge Müdürü Murat Demir ve Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altay katıldı. TOSB Bölge Müdürü Murat 
Demir’in yaşanan ulaşım sorunu ile ilgili yaptığı 
sunumun ardından TOSB’un TEM ve Kuzey Mar-
mara Oto Yolu bağlantıları ve diğer ulaşım sorun-
larının giderilmesi için yapılacak çalışmalar görü-
şülüp, ilgili kurumların önerileri değerlendirilerek 
istişarelerde bulunuldu. l
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TOSB’da yeni sloganımız 
“Aşı Ol Özgür Ol”

Toplumsal bağışıklığı sağlamak, üretimin devamlılığı ve güvenliği için Kocaeli İl 
Sağlık Müdürlüğü ve Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği kapsamında TOSB’ 
da Aşı İstasyonunu kurarak bir aşı seferberliği başlattık. Otomotiv Tedarikçilerinin 
farkını ortaya koyduk; Kocaeli OSB’leri arasında  en yüksek aşılama rakamına 
ulaştık. 6 günde 4000’e yakın çalışanımız kendisini, ailesini ve çalışma arkadaş-
larının sağlığını, yani aşıyı tercih etti. Zaman ve işgücü kayıplarının önüne geçmek 
için çalışanlarımızın aşılanması konusunda hassasiyet gösteren tüm üye firmala-
rımıza ve çalışanlarına projemize gösterdikleri ilgi ve işbirliği için teşekkür ederiz.

Haziran-Temmuz-Ağustos 2021
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Dijital Dönüşüm İhtiyaç 
Analiz Programı

TOSB İnovasyon Merkezi, MARKA ve Bilisim Vadisi işbirliği ile hazırlanan “Dijital 
Dönüşüm İhtiyaç Analiz Programı” çalışmaları 3 yeni firmanın daha katılımıyla 
devam ediyor. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı  ve TOSB İnovasyon Merkezi 
tarafından yerinde incelemelerin yapıldığı 1. faz tamamlandı.

T OSB Dijital OSB olma yolunda ilerliyor. 
İlk fazda organize sanayi bölgelerinde-

ki (OSB) işletmelere dijital olgunluk analizi 
yapılarak, bu alanda yol haritası belirlendi. 
TOSB Üyesi 6 firma’ya dijital dönüşüm ana-
liz çalışması tamamlandı. Programın deva-
mında 3 yeni firma ile devam etme kararı 
alındı. Programın tanıtımı için  Bilişim Vadisi, 
MARKA ve TOSB İnovasyon Merkezi ara-
sında gerçekleştirilen Sanayide Dijital Dö-
nüşüm Analiz Programı İmza Töreni Ocak 

ayı içinde gerçekleşmişti. TOSB’ 
daki törenine, Bilişim Vadisi Ge-
nel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, 
MARKA Genel Sekreteri Mustafa 
Çöpoğlu, TOSB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Dudaroğlu, 
İnovasyondan Sorumlu TOSB YK 
Üyesi Ömer Burhanoğlu ve TOSB 
İnovasyon Merkezi Genel Koordi-
natörü Ekrem Özcan katılım sağ-
ladı. Yapılan törenle programın 
startı verilmişti.

İlk etapta firmaların her biriyle ayrı 
ayrı görüşmeler yapılarak Bilişim 
Vadisi’nin aracı olduğu danış-
manlar, anlaşma yapılan firmala-
rın çalışanlarına eğitimler verildi. 
Fiziki ve teknik incelemeler yapıl-
dı ve firmaların, üretim süreçleri 
analiz edildi. Hangi firmanın neye, 
nasıl bir dijital dönüşüme ihtiyacı 
olduğu tespit edildi. Bir anlamda 
firmaların röntgeni çekildi.

Üç ay süren  çalışmanın ardından bir yol ha-
ritası belirlendi. 2. Fazda hazırlanan raporlar 
kapsamında işletmelere tavsiyelerde bulu-
nuldu. 

Otomotiv sektöründe dijitalleşmenin olmaz-
sa olmaz olduğu düşünülürse Bu programla 
farkındalık oluşturularak, firmaların bu far-
kındalıkla birlikte küresel otomotiv pazarında 
yerini sağlamlaştırması ve TOSB’un da dijital 
OSB kavramının Türkiyedeki öncüsü olması 
hedefleniyor. l
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COVİD 19 
Pandemi Dönemi 

TOSB İnovasyon Merkezi, 
Tasarım Atölyesi, Hızlı Prototipleme 
Atölyesi, Eğitim Atölyesi ve Dijital Dönüşüm Ofisi

TOSB - BİAS Test Merkezi 
Akreditasyon sertifikası aldı

Bilişim Vadisi, MARKA ve 
TOSB İnovasyon Merkezi 

işbirliği ile hazırlanan 
“Dijital Dönüşüm Analiz Programı”

TOSB
Fikrinin Doğuşu 1989

1990

Arazi tahsisi ve izni 
için ilk müracat (7 Aralık)

Arazi tahsisi ve yer seçim 
izni için ilk müracaatlar yapıldı

1991

TOSB Müteşebbis Teşekkülü oluşturuldu 
ve ilk toplantı yapıldı (1 Nisan)

1993

TOSB, Çevre Düzeni 
Nazım İmar Planına İşlendi

1994

Kamulaştırma 
kararı alındı

1996

Arazi kullanımı 
parselasyon ve 
imar planı yapımı 
başlatıldı.

1998

20002001

Noter
huzurunda 
kura çekimi
(21Ocak)

İlk Müteşebbis 
Heyet Toplantısı
(27 Klasım)

İmar planları onaylandı. 
Arazi düzenleme ve 
1. kısım alt yapı inşaat 
çalışmaları başladı.TOSB ArazisiTOSB arazisi belirlendi

1992 1995

Yer seçimi onaylandı ve Bakanlar Kurulu 
tarafından 1992 yatırım programına dahil edildi

Yatırım Resmi Gazetede yayınlandı (7 Nisan)

Yer seçimi izni için 
14 kurum görüşürü alındı.

İlk arazi 
satın alındı

TOSB hatıra 
ormanı ağaç 
dikimi (21 Ocak)

1997

İmar 
planı 
onayladı

21.01.1998 tarihinde, 
noter huzurunda yapılan 

kura çekimi ile 
üyelerimizin parselleri 

belirlendi.

1999
Resmi altyapı 
temel atma 
töreni (13 Temmuz)

TOSB İnovasyon 
Merkezi 3D Katmanli 
Üretim Müşteri 
Deneyim Merkezi’

Otonom Araç 
Test Parkuru

TOSB temellerinin 
atılması.

Altyapı çalışmaları
tamamlandı

İlk fabrika 
üretime geçti

1.Kısım İnşaatı

Doğalgaz
şebekesinin

yapımına başlandı

DoğalgazTOSB Geleneksel 
Spor Turnuvaları 

İlk Fabrika İnşaatı
(HP Pelzer Pimsa).

2002

TOSB yolları ve 
aydınlatma projesi

2003

İlk tapular üretime 
geçen fabrikalara 
verilmeye başlandı

2005

TOSB yönetim binası 
projelendirmesine 

başlandı

20062007

Yönetim binası inşaatına 
başlandı ve kaba 

inşaatı 2006 
sonunda tamamlandı.

Hatice Bayraktar 
Endüstri Meslek 

Lisesi Açılışı

2004

İSO 9001:2000 
Kalite Yönetim 
Sistemi uygulamasına 
geçiş

Yeni Yönetim 
Binasına geçiş

Merkezi Atıksu 
Arıtma 1. Etaplar
işletmeye açıldı

Kurumsallaşma 
adımları ve 
EFQM yönetim 
sistemine geçiş

Kalite 
Yönetim 
Sistemi

2008
2008 TOSB Merkezi 
Arıtma Tesisi 1. Etap açıldı

TOSB Dergi 
yayın hayatına başladı.

2011

TOGEV Vakfı 
kuruluşu (3 Nisan)

2009

Çevre Beratı 
ödülü

2012

En Temiz 
OSB Ödülü (5 Haziran)

TOSB
Workinn Oteli açıldı

2013

TOSB Sosyal
Tesis temel atma 
(27 Haziran)

2014

Bilişim  Vadisi
Paydaşlığı 

Otomotiv Test Merkezi 
Projesi onaylandı

TOSB Çayırova-Gebze 
otobüs seferleri

başladı

2015

Üniversite-Sanayi
işbirliği MBA programı

Mescid
faaliyete geçti

Yerli hibrit ticari 
taksi ticari ve sosyal
içerikli sektör araştırması 
yapıldı

TOSB Anaokulu
açıldı

2016

Otomotiv Test 
Merkezi Açılışı
(3 Aralık)

2017

Tem Kavşağı
Açılışı (26 Ocak)

Merkezi Atıksu 
Arıtma 2. Etap

2018

İnovasyon Merkezi
TOSB
Marka imza töreni

Gelişim Zirvesi

Helikopter  Pisti

Sanayide Dijital 
Dönüşüm Zirvesi 
ve Sergisi

Autoliv 
(en büyük yabancı 
yatırımcı/kiracı)

2019

2020

İndirici Merkez
Çalışmaları Başladı

Tek seferde 
projelendirilip yapılan 
en buyuk yatırım BEYÇELİK

2021

TOSB İnovasyon
Merkezi Otomotiv 
Mentör Ağı

TOSB İnovasyon Merkezi bünyesinde, 
'Zorlu Enerji iş birliği ile Elektrikli 
Araç Şarj İstasyonumuz' hizmete girmiştir.

TCAV - Türkiye Bağlantılı 
Otonom Araç Kümelenmesi
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“Düşlediğimiz 
Geleceği Yaşamalıyız”

Tüm sektörlerin 
vizyonlarını ve dijital 
dönüşüm stratejilerini 
geleceğin nasıl 
geleceği çoktan belli 
olmuş koşularına ve 
ihtiyaçlarına göre 
yenilemesi veya 
tamamen yıkıp, baştan, 
inovatif çözümlerle 
ve yukarıdaki dört 
ön koşula göre 
yapılandırması 
gerekiyor. 

Ufuk TARHAN

Fütürist, Ekonomist, Yazar
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Fütürizm Nedir? İş Hayatında Ne İşe Yarar? 
Fütüristleri farklı yapan nedir?

F ütürizm, İngilizce “future” sözcüğünden tü-
remiştir ve “gelecekçilik” demektir. Fütürizm 

geleceğe dönük gelişim ve yeniliklere odaklanan 
bir bakış açısı, alan ve disiplindir. Dünyada yüzden 
fazla üniversitede bölümü, dersi bulunmaktadır. 
Fütürizm, tarihçilerin geçmişi anlamaya çalışarak 
geleceğe dair çıkarımlar yapabilme çabalarının 
benzeridir aslında. Gelecekçiler de tıpkı tarihçiler 
gibi bilim, teknoloji ve akıl kullanarak gelecek se-
naryoları ve olasılıkları üretmeye gayret ederler… 

Yeni dünya düzeni ve yeşil mutabakat şu sıralar 
en güncel konu başlığımız, Sizce bu düzene ge-
çişimiz nasıl olacak? 

Gayet hızlı bir şekilde, sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri ve yeşil mutabakat kurallarıyla kurgu-
lanmış, kapitalizmin ehlileştirilmiş ve çok daha 
insancıl, çevreci, barışçıl bir dünya düzeni kurul-
masına odaklanmış versiyonu diyebileceğimiz 
“Sürdürülebilir Kapitalizme” geçeceğiz.

Bu yeni dünya düzeni, kapitalist ekonomi politika-
larının artık insanlığı ve gezegeni korumayı amaç-
layan, sürdürülebilirlik ilkeleriyle uygulanmasını 
şart koşuyor. Bizleri bu günlere getiren vahşi kapi-
talizmin insanlarda ve doğada yarattığı hasarları, 
özellikle de küresel ısınmayı önlemek, karbon sa-
lımını radikal biçimde düşürmek, hatta sıfırlamak 
ve yeşil ekonomi uygulamalarıyla ekolojik çözüm-
lere geçmek, 2030’a kadar insanlığın önündeki en 
kritik sınav ve dönüşüm süreci olacak gibi görü-
nüyor. 

Kapitalist ekonomide hayatta kalmak için geniş-
lemek, büyümek gerekiyor. Genişleme için de sü-
rekli yeni pazarlar bulunup, ihtiyaçlar yaratılırken 

çevreye, doğaya ve belirli kesimlere zarar veriliyor. 
Zayıf durumdakilerin kaynakları sömürülüyor. 
Oysa “sürdürülebilirlik” tam tersini gerektiriyor ve 
savunuyor! Sürdürülebilirlik, Tek başına devamlı-
lığı ve büyümeyi değil, kaynakların yenilenmesini 
de gözetiyor. Ve bu, şu ana kadar çoğunlukla al-
gılandığı gibi yalnızca çevrecilikle ilgili bir mesele 
değil. Yaşamın tüm katmanlarını ve unsurlarını, 
tüm tasarımı, üretimi, lojistiği, satışı, pazarlamayı, 
finansı, insan kaynaklarını, sivil toplum oluşumla-
rını vb. tüm ama tüm süreçleri kapsıyor. Gezegen-
deki her şeyin, uyum içinde birbirini sürdürebilme-
sine dönük çalışmasına odaklanıyor.   

 Stratejik olarak değişim yönetimi nasıl olmalı? 
Bir sonraki aşama için nasıl bir planlama yap-
malıyız? Bu konudaki önerileriniz neler olabilir?

Dünyanın tam anlamı ile sürdürülebilir kapitaliz-
me geçebilmesi için şu ön koşullar ve etaplar var;

i. Hangi sektörde olunursa olunsun; canlı-cansız 
tüm varlıkların, hatta biyolojinin yani genetik bil-
gilerin dahi dijitlerle ifade edilebilmesi, dijital veri 
haline dönüşmesi,  

ii. Bu verilerin Blockchain denilen merkeziyetsiz, 
aracısız sistemler üzerinde, yapay zeka marife-
tiyle çok daha demokratik, adil paylaşım ve iş 
süreçleri üzerinde işlenmesi, kripto para dünya-
sında kolaylıkla işlem yapılabilmesi

iii. Soyut, somut her türlü varlığın, alt yapının, pa-
ranın, vb. dijitalleştiği bir ortamda ise onca ve-
rinin işlenebilmesi için tıpkı elektrik gibi tüm 
dünyanın kesintisiz, hiper hızlı, güvenli ve ucuz 
internete erişiminin mümkün olması, 5G ve Ku-
antum bilgisayarların gelişmesi, yaygınlaşması 
gerekiyor. 

iv. Tüm bunlar ise müthiş bir elektrik, enerji gerek-
sinimi demek olduğundan, bir an önce alternatif 
yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması, ge-
lişmesi ve yaygınlaşması top yekûn yeni dünya 
düzenine geçişin en önemli ön şartı haline geli-
yor. 

Özetle tüm sektörlerin vizyonlarını ve dijital dö-
nüşüm stratejilerini geleceğin nasıl geleceği çok-
tan belli olmuş koşularına ve ihtiyaçlarına göre 
yenilemesi veya tamamen yıkıp, baştan, inovatif 
çözümlerle ve yukarıdaki dört ön koşula göre ya-
pılandırması gerekiyor. Dönüşüm için firmaların 
öncelik vermesi, tasarruftan kaçınması gereken-

Otomotiv sektörünün gelişmesi teknolojik 
atılımda sürükleyici ve belirleyici rol oynar 
ve zaten oynuyor da. Örneğin elektrikli, mo-
bil, full otonom – sürücüsüz, yapay zekâ ve 
sensörlerle donanmış otomobillerin geliş-
mesi, beraberinde pek çok teknolojinin ve 
iş modelinin, farklı bir tedarik sanayinin de 
oluşmasına, gelişmesine neden oluyor
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ler; nitelikli insan kaynağı ve teknoloji alt yapısı 
olacak. Kesinlikle tasarruf etmesi gerekenler ise 
su, enerji ve doğal kaynaklar olacak. 

Düşlediğimiz geleceği yaşıyor muyuz? 

Biz Türkler için soruyorsanız bu soruya “evet yaşı-
yoruz” demek zor. Çünkü Atatürk ilkeleri ile yoluna 
demokratik bir cumhuriyet olarak sıfırdan hatta 
eksiden başlayan Türkiye’miz; “istikbal gökler-
dedir” vizyonuyla uzaya gözünü diken, “sanatsız 
kalan bir milletin hayat damarlından biri kopmuş 
demektir” diyecek kadar sanata değer veren, “en 
hakiki mürşit ilimdir” mottosu ile eğitimi birin-
ci öncelik ilan eden, “Türk Milleti anadan doğma 
sporcudur ve spor yalnız beden kabiliyetinin bir 

üstünlüğü sayılmaz; idrak ve ahlâk da bu işe yar-
dım eder” ilkesi ile ilerleyen, “Dünya yüzünde gör-
düğümüz her şey kadının eseridir ve bizim dinimiz 
hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını 
talep etmemiştir” felsefesi ile eşitliği savunan, ka-
dınlara eşit haklar tanıyan ve saygı duyan bir ülke 
olmayı düşlemişken, maalesef bu alanların hiç bi-
rine yaklaşamadık dahi. Cumhuriyetimiz bu düş-
lerle kurulalı neredeyse 100 yıl geçmesine rağmen 
hala “geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkeler” 
arasında siyasi, ekonomik, ekolojik çalkantılarla, 
ihtilallerle savruluyoruz. Dünya yüzünde kayda 
değer hiçbir başarımız, insanlığa belirgin katkı su-
nan bir üretimimiz, icadımız bulunmuyor. Kısaca 
bu şekilde bakarsak düşlediğimiz geleceği değil, 
katlandığımız, başkalarının kurguladığı ve bizim 
sadece zorunluktan katıldığımız geleceği yaşıyo-
ruz. 

Düşlediği geleceği yaşayan ülkeler var tabii. Kim 
onlar derseniz, uzaya, kişi başı milli gelire, kalkın-
mışlık endekslerine, vb. bakmak yeterli olacaktır. 
Onlar fütürist bakışla düşlüyor, strateji geliştiriyor 
ve hedeflerine kitlenerek düşlerini gerçekleştirmek 
için çok çalışıyorlar. Umarım biz de bir an önce öz-
gürce hayal etmeyi, düşler kurmayı ve iyi eğitim 
almış bireyler olarak çok çalışmayı ve çabalamayı 
kotarırız…

Fütürist, Ekonomist, Yazar Ufuk Tarhan, ODTÜ 
Ekonomi Mezunudur. 1982-2005 arasında çoğun-
luğu teknoloji olmak üzere çeşitli sektörlerde üst 
düzey yöneticilik yapmıştır. 2006 da 

M-GEN Gelecek Planlama Merkezi’ni, 2011’de 
M-GEN Yazılım ve Dijital İletişim Hizmetleri Ltd.’yi 
kurmuştur. 2002 Yılı-Dünya Gazetesi-Bilişim Sek-
törünün En Başarılı İş Kadını Ödülünün sahibi olan 
Tarhan; 2009-2012 yıllarında Fütüristler Derneği 
Başkanlığı yapmıştır. 1 Mart Gelecek Günü’nün ya-
ratıcısı ve küratörüdür. Halen Türkiye’nin ilk ve tek 
fütürist kadın konuşmacısıdır. Gelecekçi, sürdürüle-
bilir iş modelleri, dijital iş stratejileri tasarlar ve uygu-
lar, İş Avatarlığı yapar. Blogger, iş dünyasına odaklı 
çeşitli dergi ve online mecralarda köşe yazarlığı 
yapmaktadır. Dünyanın En Etkileyici Fütüristleri ara-
sında, “All Futurists” Google aramasında ilk sıralarda 
ve Dünyanın en iyi 100 Kadın Fütüristi listesinde (tek 

Türk olarak) yer alan Tarhan, defalarca “Social Inf-
luencer” gösterilmiştir. ODTÜ’de ve çeşitli Üniversi-
telerde Gelecek dersleri veren Fütürist Ufuk Tarhan, 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde “İnovasyon ve Girişim-
cilik” alanında tez konusu da kitabıyla aynı adı ta-
şıyan “T-İnsan” yüksek lisansını başarıyla tamam-
lamıştır ve doktoraya hazırlanmayı planlamaktadır. 
World Future Society, Association of Professional 
Futurists gibi çeşitli sivil toplum derneklerinde aktif 
görevler üstlenmiş, Kagider Yönetim Kurulu Üyeliği 
yapmıştır. Fütürist Dr. Verne Wheelwright’ın “O  Se-
nin Geleceğin – It’s your Future kitabının önsözünü 
yazmış, Türkçeye tercümesine katkı vermiştir.  Lise 
çağındaki gençlere gelecek planlamasını anlatan 
“Düşlediğin Gelecek” ve herkes için geleceğin ba-
şarılı insan modelini anlatan, En Başarılı İnovatif İş 
Kitabı Ödülü Kazanan (2017) “T-İnsan” kitaplarının 
yazarıdır. 

Dönüşüm için firmaların öncelik vermesi, 
tasarruftan kaçınması gerekenler; 
nitelikli insan kaynağı ve teknoloji 
alt yapısı olacak. Kesinlikle tasarruf 
etmesi gerekenler ise su, enerji ve doğal 
kaynaklar olacak

Haziran-Temmuz-Ağustos 2021
20

GELECEK



Sektörümüzü sizin de yakından takip ettiğinizi 
görüyoruz.  Yeni dünya düzeninde, teknolojik 
atılımda sürükleyici bir rol oynar mı?

Otomotiv sektörünün gelişmesi tabii ki teknolojik 
atılımda sürükleyici ve belirleyici rol oynar ve zaten 
oynuyor da. Örneğin elektrikli, mobil, full otonom – 

sürücüsüz, yapay zekâ ve sensörlerle donanmış 
otomobillerin gelişmesi, beraberinde pek çok tek-
nolojinin ve iş modelinin, farklı bir yan sanayinin 
de oluşmasına, gelişmesine neden oluyor. Enerji 
şarj istasyonlarının yaygınlaşması, akülerinin kü-
çülmesi ve çok daha fazla enerji depolayabilme-
si yenilenebilir enerji sektörünün çok daha hızlı 
gelişmesine neden olurken arabaların birer veri 
hazinesine dönüşmesi de satın alma, paylaşım, 
kiralama süreçlerini baştan aşağı yeniliyor. Yeni 
nesil, otomobilleri artık adeta birer pazarlama, 
satış kanalı gibi görüyor. Yine bu sektörün diğer-
lerinden çok önce geleceğin teknolojilerini ve sü-
reçlerini kullanmaya başlamasından dolayı hukuk, 
etik, ahlak, ticari kuralların gelecekçi versiyonları 
da ilk kez otomotiv’de şekilleniyor, oradan genele 
yayılıyor. Kısacası otomotiv ve genel olarak ulaşım 
araçları dünyanın yeni geleceğinin şekillenmesin-
de öncü ve belirleyici rol oynayacaklar. Hali hazır-
da da oynamaya başladılar zaten… l

Otomotiv sektörünün gelişmesi tabii ki 
teknolojik atılımda sürükleyici ve belirleyici 
rol oynar ve zaten oynuyor da. Örneğin 
elektrikli, mobil, full otonom – sürücüsüz, 
yapay zekâ ve sensörlerle donanmış 
otomobillerin gelişmesi, beraberinde pek 
çok teknolojinin ve iş modelinin, farklı bir yan 
sanayinin de oluşmasına, gelişmesine neden 
oluyor
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Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Genel Sekreteri

Değişen Koşullara 
Uyum ve Ajans 
Destekleri
İ çinde bulunduğumuz küreselleşme çağında 

değişim ve gelişim oldukça hızlı seyretmek-
te ve tüm sektörlerde üretim, dağıtım, pazarlama 
gibi süreçleri etkisi altına almaktadır. Meydana 
gelen bu değişimleri stratejik olarak yönetebilmek 
ve bölgesel aktörlerin bu değişime hızlı bir şekilde 
uyum sağlamasına önayak olmak amacıyla Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı’nın birçok faaliyet ve 
destekleme mekanizması hayata geçirilmiştir. Bu 
destek ve faaliyetler inovasyon ve dijitalleşme gibi 

adımları kapsadığı gibi pandemi dönemine yöne-
lik çalışmaları da bünyesinde barındırmaktadır.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin başvu-
ru sahibi olduğu Koruyucu Tekstil Test Merkezi 
güdümlü projesi kapsamında maske ve diğer 
koruyucu giysiler dâhil olmak üzere, ülkemizde 
fonksiyonel tekstillerin testlerinin yapılabilirli-
ği konusunda altyapı ve bilgi birikimi eksikliğinin 
giderilerek, bu alandaki dışa bağımlılığın ortadan 
kaldırılması; test-analiz hizmetlerinin yerli olarak 
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sağlanması yoluyla bu alandaki yeni ürün geliştir-
me, ürün belgelendirme çalışmalarına hız kazandı-
rılması, sektörün Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinin 
geliştirilmesi yoluyla rekabet gücünün ve ihracat 
kapasitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Proje 
bütçesi 3.1 milyon TL olup bunun 1.4 milyonTL’si 
ajans tarafından karşılanacaktır. COVID-19 pan-
demisi sonrasında artan talebe bağlı olarak koru-
yucu medikal tekstil ürünlerinin partikül filtrasyon 
etkinligi ve viral filtrasyon etkinligi testlerinin ülke-
mizde gerçekleştirilmesinin sağlanması önem arz 
etmektedir. Ayrıca testlerin ülkemizde gerçekleş-
mesinin sağlanması ile 10 yıllık süreçte 4 milyon 
dolar tutarındaki dövizin yurt içinde bırakılması 
beklenmektedir.

Bilişim Vadisinin başvuru sahibi olduğu Türki-
ye Açık Kaynak Platformu projesi kapsamında 
kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kritik yazı-
lımların kitle kaynak yoluyla üretilmesi, bu ürünleri 
ihraç edebilecek hizmet sağlayıcıların oluşması, 
ülkemizin yazılımcı havuzunun büyütülmesi ve 
yazılım konusunda dışa bağımlılığın azaltılmasını 
sağlamak amaçlanmıştır. Bu proje aynı zamanda 

İstanbul Kalkınma Ajansı ve ajansımız ortaklığın-
da desteklenen iki kalkınma ajansının birlikte yü-
rüttüğü Türkiye’nin ilk güdümlü projesidir. Toplam 
30 milyon TL bütçeli projede ajansımızın katkısı 
5.3 milyon TL olacaktır. 1 adet açık kaynak plat-
formunun kurulması, 25 şirketin kurulacak plat-
forma üye olması, 50 paydaşın platforma katılım 
sağlaması, 2 yazılım okulunun kurulması, yazılım 
okullarında yıllık 750 kişiye eğitim verilmesi ve 
eğitim alan kişilerden yüzde 30’unun istihdama 
katılımının sağlanması proje faaliyetleri arasında 
yer almaktadır. Proje dünyanın en önemli yazılım 
okullarından Ecole42 ile birlikte yürütülecektir.

Covid-19 döneminde pandemi temasında baş-
vuru aldığımız mali destek programı kapsamında 
Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü’nün başvuru 
sahibi olduğu 2019 NCOV Virüsünün Hızlı ve 

Güvenilir Şekilde Teşhisine Yönelik Tanı Kiti Re-
ferans Malzemesi Üretilmesi projesine 297.000 
TL’lik mali destek sağlanmıştır. Bütçesinin tama-
mının ajans tarafından karşılandığı projede enfek-
te vakaların erken dönemde tespit edilerek izole 
edilmeleri ve buna bağlı olarak vaka sayısının artı-
şının önlenmesi için gerekli referans malzemelerin 
üretilmesi amaçlanmıştır.

Pandemi temasında başvuru aldığımız bir diğer 
mali destek projesi Bilişim Vadisi Covid-19 ile 
Mücadele Kapsamında Yeni ürün Geliştirilmesi 
ve Üretimi Projesi ismi ile 300.000 TL’ye yakın 
bir bütçe ile hayata geçirilmiştir. Bütçesinin ta-
mamının ajans tarafından karşılandığı projede 
hâlihazırda yaşanan salgının etkin şekilde bir an 
önce engellenebilmesi için ana yöntem olarak gö-
rülen yayılmanın engellenmesini sağlayacak uzun 
süreli kullanıma imkan veren, bu sayede kullanı-

Covid-19 döneminde pandemi temasında 
başvuru aldığımız mali destek programı 
kapsamında Tübitak Ulusal Metroloji 
Enstitüsü’nün başvuru sahibi olduğu 
2019 NCOV Virüsünün Hızlı ve Güvenilir 
Şekilde Teşhisine Yönelik Tanı Kiti Referans 
Malzemesi Üretilmesi projesine 297.000 
TL’lik mali destek sağlandı.
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cının steril ortama geçene kadar virüsün yarattığı 
tehditlerden uzak tutabilecek, piyasada kullanılan 
yöntemlerden daha kullanışlı ve riski azaltacak bir 
cihazın üretilmesi hedeflenmiştir.

Desteklenen bu projelere ek olarak, Ajansımızca 
yürütülen Teknik Destek programlarının öncelik-
leri arasında yer alan Sanayide Dijitalleşme Dö-
nüşüm başlığında özel sektörün dijital dönüşüm 
konusundaki ihtiyaçlarının ve kapasitelerinin tes-
pitine yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan, dijital 
check-up çalışmalarına danışmalık desteği veril-
mektedir. Bir diğer öne çıkan İnovasyon teması 
altında, bölgede inovasyon ekosisteminin oluştu-
rulması ve inovasyon yönetimi becerilerinin ölçül-
mesini amaçlayan özel sektörün niteliğinin geliş-
tirilmesine yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan 
danışmanlık faaliyetlerine destek verilmektedir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansınca bölgedeki 
işletmelerin ve kurumların yönetim faaliyetleri-
nin geliştirilmesi, iş ve yatırım süreçlerinin iyileş-
tirilmesi, inovasyon kapasitelerinin artırılması, 
finansmana erişim, finansal sürdürülebilirlik ve 
proje kültürü oluşturulması konularında özellikle 

yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesi moti-
vasyonu ile faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu ko-
nulara yönelik danışmanlık, teknik ve mali destek-
ler, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmüştür.

Doğu Marmara Bölgesi’ndeki (Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu ve Yalova) KOBİ’lerin inovasyon yö-
netimi becerisinin ölçüldüğü, değerlendirildiği ve 
geliştirildiği bir yarışma sistemi olarak tasarlanan 
InnoTEAM Yarışması uygulanmıştır. Sabancı Üni-
versitesi tarafından geliştirilmiş özgün bir model 
olan AToMIC (Assessment Tool for Management 
of Innovation Capabilities), firmaların inovasyon 
yönetimi yeteneğini ölçmek üzere her boyut ve 
sektörden firmalara uygulanabilir bir “İnovasyon 
Yönetimi Yeteneği Değerlendirme Aracı” ola-
rak tasarlanmıştır. Bu model, proje kapsamın-
da firmaların inovasyon yönetimi yeteneklerinin 
mevcut durumunu ortaya koymak üzere bu ça-
lışmalarda kullanılmıştır. AToMIC Değerlendirme 
aracında tanımlanmış inovasyon yönetimine iliş-
kin 14 boyut özelinde, firmaların kuvvetli ve zayıf 
yönleri, ilgili boyut kapsamında firmaların olgun-
luk seviyesinin ortalama ile kıyaslaması ve ilgili 
firmanın ilgili boyuttaki olgunluk seviyesini arttır-
maya yönelik eylem önerilerine yer verilmiştir. Sü-
reç neticesinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 
Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) ta-
rafından 2018 yılında yılın kalkınma ajansı olarak 
ödüllendirilmiştir.l

Haziran-Temmuz-Ağustos 2021
24

RÖPORTAJ



Pimsa Otomotiv A.Ş.
ISO 45001 Belgesi Aldı

G ünümüzde sanayileşmeyle birlikte işletmelerde çalışan 
insanlar için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının ya-

ratılması ihtiyacı önem kazanmıştır.

Pimsa Otomotiv A.Ş olarak bu konuda farkındalığımız oldukça 
yüksek ve sahip olduğumuz IATF16949 Kalite ve ISO 14001 
Çevre yönetim sistemi belgelerine ISO 45001 iş sağlığı ve gü-
venliği yönetim sistemi belgesini ekliyoruz.

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini güvence altına almak 
için sürekli iyileştirme prensibiyle çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Geçmişte yaptığımız çalışmaları daha sistematik hale dö-
nüştürmek için ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sis-
temi sertifikasını almış bulunmaktayız. Kurmuş olduğumuz 
yönetim sistemiyle iş kazası ve meslek hastalarını önlemek, 
yasal şartlara uyumu sağlamak, çalışanlarımızın iş sağlığı ve 
güvenliği yönetim sistemine katılımını artırmak gibi . konular-
da yapacağımız sistemli çalışmalarla kazasızlık hedefimize 
ulaşmak istiyoruz.

Güvenli çalışma ortamının sağlanmasıyla çalışanlarımızın 
sağlığını korumanın yanında; üretim verimliliği, kalite, kazalar 
nedeniyle meydana gelebilecek görünür – görünmez maliyet-
lerin engellenebileceğini biliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili oluşturmak istediğimiz güvenlik 
kültürümüzü geliştirerek ülkemizde bu kültürün oluşmasına 
katkı sağlamayı umuyoruz.l

Şimdi hem daha güçlü,
hem daha güvenliyiz
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TOSB, Adım Adım
Yeşil OSB Yolunda...

Sedat VATANDAŞ
Enerji Verimliliği Danışmanı

2 016 yılında yürürlüğe giren Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları, gelecek nesillere daha 

iyi bir dünya bırakmak maksadıyla toplumun tüm 
kesimlerinin ortak hareket etmesini sağlayacak 
nitelikte hazırlanmıştır.  Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları, yoksulluğun azaltılması, kapsayıcı bü-
yüme ve verimli istihdam, toplumsal cinsiyet eşit-
liği ve kadının güçlendirilmesi, HIV ve sağlık, su 
ve sıhhi koşullara erişim, iklim değişikliğine uyum 
sağlama, sürdürülebilir enerjiye erişim, karasal 
eko-sistemlerin sürdürülebilir yönetimi, okyanus-
ların yönetişimi, barışçı ve kapsayıcı toplumların 
desteklenmesi gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsa-
maktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının endüstriyel 
tesisler bakan yönlerini irdelediğimizde “Erişilebilir 
ve Temiz Enerji, Sorumlu Üretim ve Tüketim, İklim 
Eylemi”, amaçları göze çarpmaktadır. Gelişen ihti-
yaç ve beklentiler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaç-
larının, üretim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası 
olarak değerlendirmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

Diğer yandan AB tarafından 2050 yılına kadar net 
sera gazı emisyonlarının sıfırlarken ekonomik kal-
kınmayı artırıcı faaliyetleri desteklediği yeşil muta-
bakat 2019 yılında devreye girmiştir.

Şüphesiz ki yaşadığımız iklim olayları ve küresel 
salgınlar tüm ülkelerin birlikte hareket etmesini 
zorunlu kılmaktadır. Uluslararası arenada bu ge-
lişmeler yaşanırken ülkeler de mevzuatlarını bu 
yapılar ile senkronize hale getirmekte ve toplum-

ların tüm kesimleriyle yeni süreçlere adapte olma-
ya çalışmaktadır. 

Ulusal ve uluslararası gelişmeler endüstriyel te-
sislere yeni sorumluluklar yüklerken, endüstriyel 
tesislere ev sahipliği yapan Organize Sanayi Böl-
geleri’ de (OSB) farklı sorumluluklar alarak ortak 
amaçlara hizmet etmektedirler.

OSB’ler için önümüzdeki süreçte ‘’Yeşil OSB’’ kri-
terlerini karşılamak, önemli bir stratejik adım ola-
rak görünmektedir.

Bu kapsamda bir dizi faaliyetler yürütülmektedir. 
Örneğin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dün-
ya Bankası Grubu’nun desteğiyle OSB’lerde yeşil 
rekabetçiliği artırmak için bir program geliştir-
mektedir. Program kapsamında 4 OSB üzerinde 
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çalışmalar yapılmış ve elde edilen sonuçlar 
18 OSB’ye yaygınlaştırılarak ilk bulgular sap-
tanmıştır. 

Genel olarak, Yeşil OSB kavramı 4 ana bi-
leşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler için 
ulusal indikatörler geliştirilmekte ve bu indi-
katörlere uyumlu hale gelmek için OSB’ler-
den eylem planı hazırlaması beklenmektedir. 
Sonrasında OSB’lerin kriterler dahilinde per-
formans ölçümleri gerçekleştirilerek değer-
lendirmeler yapılmaktadır.  

Günümüz koşullarında, firmaların sadece 
tek başlarına verimlilik projeleri gerçekleştir-
mesi yeterli olmamakta bu nedenle endüst-
riyel simbiyoz, kaynak verimliliği altyapısı 
gibi ortak çalışmalar ile rekabet gücünü ar-

edilmiştir.

Elde edilen bulgular çerçevesinde firmalarda 
özellikle soğutma sistemlerinde ve basınçlı hava 
sistemlerinde benzer eksikliklerinin bulunduğu 
görülmüştür. Bundan sonraki aşamalarda ortak 
çözümler geliştirerek bütçe imkanları dahilinde 
daha yüksek etkilere ulaşılması için ilk bulgular 
elde edilmiştir.

Yeşil OSB faaliyetleri çerçevesinde, firmaların 
ortak akıl yürüterek birlikte projeler geliştirmesi 
birçok açıdan firmalara kazanç getirecektir. Bu 
nedenle ortak zayıf noktaların tespiti ve bu eksik-
liklerin birlikte giderilmesi günümüz koşullarında 
hem ihtiyaç hem zorunluluktur. Özellikle ulusal 
ve uluslararası gereklilikler çerçevesinde Kalkın-
ma Ajansları, OSB’ler gibi yerel aktörlerin birlikte 
geliştireceği, endüstriyel tesislerin aktif katkıda 
bulunacağı projeler, yeşil dönüşümü sağlamanın 
yanında ülkemizin rekabet gücünü artırmak adına 
önem arz etmektedir. l

KAYNAKLAR

Türkiye Yeşil OSB Projesi Teknik Bulgular, Yeşil 
Bayrak ve Sertifikasyon Sistemi, Sinem Demir 
Duru

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/
home/sustainable-development-goals.html

https://www.escarus.com/ab-yesil-mutabaka-
ti-nedir

TOSB Yeşil OSB Teknik Destek Uzman Raporu, 
Sedat Vatandaş, İlhan Seven, Mustafa Uysal

Yeşil OSB Kriterleri
Kaynak:Türkiye Yeşil OSB Projesi Teknik Bulgular, Yeşil 
Bayrak ve Sertifikasyon Sistemi, Sinem Demir Duru

EKONOMİK 
PERFORMANS

Ekonomik

Bölge 
Yönetimi

Sosyal

Çevre

SOSYAL
PERFORMANS

BÖLGE
YÖNETİMİ

ÇEVRE
PERFORMANSI

tırma ihtiyacı hissetmektedirler.

Bu nedenle Yeşil OSB’lerin kurulması, yeşil altyapı, 
endüstriyel simbiyoz vb. ortak çalışmaların yapıl-
ması için önemli bir eşik olarak değerlendirilmek-
tedir. Yeşil OSB’ler, kaynak verimliliği sağlamak 
adına bütüncül bakış açısı ile projeleri kurgula-
yarak ve gerçekleştirerek ekonomik büyümenin 
kaynak kullanımına bağlı olmadan sürdürülebilir 
kalkınma ilkelerine uyarınca gerçekleştirebilecek-
tir. Tüm bu çalışmalar, Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları, Yeşil Mutabaka  ve yerel mevzuat ile 
uyum içerisinde gerçekleştirilmesi yeşil dönüşü-
mü kolaylaştıracaktır.

Bu bilgiler doğrultusunda, Otomotiv Tedarik Sa-
nayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi(TOSB) Yeşil 
OSB çalışmaları kapsamına giren enerji verimliliği 
potansiyelinin tespitine yönelik eylem planı ve yol 
haritası hazırlanması konusunda Doğu Marma-
ra Kalkınma Ajansı’ndan (MARKA) teknik destek 
programı kapsamında destek almıştır. 

Alınan teknik destek faaliyetleri çerçevesinde 10 
endüstriyel tesiste çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Kapsama alınan firmalar otomotiv ve demir-çelik 
sektöründe faaliyet göstermektedir. Çalışma so-
nucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;

• 10 firmada yapılan çalışma ile 43 adet enerji ve-
rimliliği projesi tespiti yapılmıştır.

• Projelerin yatırımı yaklaşık 4 milyon TL olarak 
belirlenmiştir.

• Projelerin yıllık getirisi 1 milyon TL olarak tespit 
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TOSB İK Komitesi
Honda'yı Ziyaret Etti
OSB İK Komitesi 16 Haziran 2021’de tarihi bir gezi gerçekleştirdi; uzunca bir süredir işbirliği içinde 
olduğumuz Honda Türkiye’yi ziyaret ettik. Üretim alanı gezisi ardından Honda’nın global olarak 
belirlediği elektrifikasyon süreçleri doğrultusunda sonlanacak üretim sürecini dinledik, çalışan 
demografisini içeren kariyer destek merkezi sunumunu izledik. İK Komitesi ve Honda Türkiye iş-
birliği çerçevesinde gerçekleştirilen işgücü –Kariyer Destek projesi kapsamında iş gücü transferi 
için oluşturulacak platformun tanıtımı ve komite üyelerinin tavsiyeleri dinlendi.

H onda binek otomobillerinin üretim, ithalat 
ve pazarlaması ile Honda motosikletlerinin 

ithalat ve pazarlamasından sorumlu Honda Tür-
kiye, 1992 yılında yüzde 50 - yüzde 50 ortaklıkla 
Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında ku-
ruldu. 

21 Eylül 1996´da Gebze Şekerpınar’da temeli atı-
lan Honda Türkiye Fabrikası’nın inşaatı 14 ay gibi 
kısa bir sürede tamamlandı ve deneme üretimine 
geçildi. 1997 yılı sonundan itibaren Honda’nın Ci-

vic modelinin seri üretimine başlayan şirket Ocak 
2003 tarihinden itibaren Honda Türkiye A.Ş. olarak 
yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faali-
yetlerini sürdürmektedir.

Gebze Şekerpınar´da bulunan fabrika, Honda´nın 
Avrupa´daki ikinci otomobil üretim tesisidir. Hon-
da Gebze fabrikası toplam olarak 292.297 m2 alan 
üzerine kurulmuştur. 2007 yılı içinde üretim ka-
pasite artırma çalışmalarına başlayan fabrikanın 
üretim tesisleri ve ofisleri içeren kapalı alanlar top-
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Ofis çalışanlarının kıdem dağılımı

0-5 Yıl

6-10 Yıl
11-15 Yıl

16-20 Yıl
21-25 Yıl

Üretim çalışanları demografisi
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Meslek Lisesi 
%52
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YAŞ
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% 32

20-30 yaş 
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30-40 yaş
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Ofis çalışanları demografisi

İlköğretim
%1 
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%15 

Yüksek 
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%14 
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Lisans %63

EĞİTİM
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40-50 yaş 
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20-30 yaş 
% 20

30-40 yaş
% 4040-50 yaş

% 32

lamı 80.000 m2 ’ye ulaşmıştır. Araç sevkiyat saha-
sı, motosiklet eğitim alanı ve yolların oluşturduğu 
açık alanlar ise 212.297 m2’dir.

Honda, 1997 yılı sonunda faaliyete başladığı Geb-
ze Şekerpınar’da yer alan fabrikasındaki üretimini 
2021 yılının Eylül ayında global olarak belirlenen 
elektrifikasyon süreçleri doğrultusunda sonlandı-
racak.

Honda Türkiye 2020 yılında 25 bin 868 adet, 2021 
yılının ilk beş ayında ise 21 bin 773 adet üretim 
gerçekleştirdi.

Bu sayfalarımızda Honda Türkiye fabrikasının 
üretim ve ofis çalışanlarının yetkinliklerini sizlerle 
paylaşıyoruz. l
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Üretim Çalışanları İkametleri

İzmit

İstanbul Gebze

TOSB İK Komitesi Başkanı Yasemin Genç

Bölüm Grup 
Lideri

Takım 
Lideri

Eksper Operator Toplam

Boya 2 8 13 131 154

Kalite Geliştirme 1 2 3 21 27

Kaynak 2 8 15 165 190

LPG Montaj 1 3 18 22

Malzeme 
Yönetimi 2 3 14 98 117

Montaj 2 8 13 177 200

Yedek Parça 2 2 14 18

Parça Kalite 1 1 3 7 12

Pres 1 2 4 15 22

Yardımcı Tesisler 
bakım 2 6 9 28 45

Toplam 14 40 79 674 807

Yeterlilik Adı Boya Kalite 
Geliştirme

Kaynak LPG Montaj Malzeme 
Yönetimi

Montaj Paket 
Yedek P.

Parça Kalite Pres Üretim 
Planlama

Yardımcı 
Tes. Bak.

Toplam

10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEV.3 - - - - 1 - - - - - - 1

10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEV.5 - - 1 - - - - - - - - 1

10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEV.5 - - - - - - - - - - 42 42

11UY0005-4 OTOMOTİV BOYACISI SEV.4 78 - - - - - - - - - 2 2

11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI SEV.4 - - 14 - - - - - - - - 14

11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI SEV.3 - 7 - 2 1 61 - - - - - 71

11UY0007-4 OTOMOTİV MONTAJCISI SEV.4 - 4 8 13 - 97 - - - - 1 123

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEV.3 - - 39 - - 1 - - - - - 40

11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEV.4 1 2 122 1 7 - - - - - - 133

11UY0022-4 OTOMOTİV SAC 
ŞEKİLLENDİRMECİ SEV.4 - - - - - - - - 21 - - 21

15UY0205-3 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ 
SEV.3 14 3 35 6 10 39 - 1 1 - 5 114

(Muaf ve / veya Kapsam Dışı) 80 19 9 6 113 46 21 14 3 9 4 324

Toplam 173 35 228 28 132 244 21 15 25 9 54 964

TOSB IK Komitesi olarak tarihi bir gezi ger-
çekleştirdik; uzunca bir süredir işbirliği içinde 
olduğumuz Honda’yı Eylül ayında gerçekle-
şecek olan kapanışından önce ziyaret ettik. 
Üretim alanı gezisi ardından kapanış süreci, 
çalışan demografisini içeren kariyer destek 
merkezi sunumunu izledik.  Bildiğiniz gibi Ça-
lışan uzmanlığı gerektiren otomotiv tedarik 
sektöründe yetişmiş kalifiye çalışan ihtiya-
cı özellikle üretimde oldukça fazla. Pandemi 
sonrası sektörde öngörülen büyümenin de 
getireceği ihtiyaçlar göz önünde bulunduru-
lursa bu işbirliği çerçevesinde sektörümüz 
kazançlı çıkmış olacak. Özellikle Honda ekibi-
ne değerli çalışmaları ve sektöre katkıları için 
sonsuz teşekkürler.

Haziran-Temmuz-Ağustos 2021
30

İNSAN KAYNAKLARI



Beyçelik Gestamp 
Kadın Dostu Marka Seçildi

Beyçelik Gestamp, kadının güçlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar 
kapsamında Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen Kadın 
Dostu Markalar Özel Ödül töreninde Kadın Dostu Markalar 2021 Farkındalık 
Ödülü’nün sahibi oldu. 

B eyçelik Gestamp, kadının güçlenme-
sine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile 

Kadın Dostu Markalar 2021 Farkındalık 
Ödülü’nü aldı.  Kadın Dostu Markalar Diji-
tal Platformu’nun bu yıl ilk kez düzenlediği 
Farkındalık Ödülleri 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nde İş Sanat’ta düzenlendi. 
Törende Beyçelik Gestamp “İş Başı Eğitim 
Programı” ve “Eşitlik Komitesi” projeleriyle 
Kadın Dostu Markalar 2021 Farkındalık Ödü-
lü’ne layık gördü. Ödülü Beyçelik Gestamp 
adına Kurumsal İletişim Birim Lideri Meltem 
Bilmiş aldı. Törende kadın ve toplumsal cin-
siyet eşitliği konularında değer yaratan uy-
gulamalarını hayata geçirmiş olan 50 mar-
kaya ödül verildi.

Kadının iş yaşamına katılımını desteklemek 
için 2016 yılında başladığı İş Başı Eğitim 
Programları ile kadınlara iş garantili kurs-
lar açan Beyçelik Gestamp, kurduğu Eşitlik 
Komitesi ile şirket içinde eşitlikçi karar alma 
kültürünü yaymak ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak için çalışıyor. 2017 yılında Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalayan 
Beyçelik Gestamp, Global Compact Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubuna bağlı 
Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun 

aktif üyesi. Aile İçi Şiddete Karşı politikalar 
oluşturan şirket aynı zamanda TÜSİAD’ın iş 
birliği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNF-
PA) ve Sabancı Vakfı’nın desteği ile oluşturu-
lan ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Platfor-
mu’nun da üyesi.

BUİKAD tarafından Yılın Kadına Değer Veren 
şirketi Ödülü’nü 2019 yılında alan Beyçelik 
Gestamp, Toplumsal cinsiyete dayalı eşit-
sizlikle mücadele etmek, ekonomik alandaki 
cinsiyet uçurumunu en aza indirmek ve Tür-
kiye’de kadınların ülke ekonomisinde daha 
aktif olması gerekliliği ilkeleri ile çalışmalarını 
sürdürüyor. l

Beyçelik Gestamp, Toplumsal 
cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele 
etmek, ekonomik alandaki cinsiyet 
uçurumunu en aza indirmek 
ve Türkiye’de kadınların ülke 
ekonomisinde daha aktif olması 
gerekliliği ilkeleri ile çalışmalarını 
sürdürüyor
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“Arya Kadın Yatırım 
Platformu, Bir 
Sosyal Girişimdir”

Ahu Büyükkuşoğlu Serter

Fark Labs & Arya WIP Kurucusu

Fark Holding Başkanı, 
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Fark Holding Başkanı, seri girişimci ve 
yatırımcı gibi farklı şapkalar ile birçok sektörde 
çalışmalarını görüyoruz. Girişimcilere nasıl 
destekler veriyorsunuz? 

S anayici ve yatırımcı olarak birçok farklı şap-
kam var. Aynı zamanda da girişimciyim. Ken-

di ürettiğim ya da başkalarıyla birlikte ürettiğim 
fikirleri hayata geçiriyorum. Hayata geçirdiğim fi-
kirlerden en önemlisini Arya Kadın Yatırım Platfor-
mu olarak görüyorum. Neden derseniz; bir girişim 
fikrinin çok iyi olabilmesi için, çok büyük boyutta 
problemleri çözmesi gerekiyor. Ben de böyle bü-
yük boyutlu problemleri gördüğümde, aslında ka-
dın yatırımcılığının çok önemli bir konu olduğunu 
düşündüm. 

Dünyadaki servetin neredeyse yarısı kadınların 
elindeyken, bu servetin yönetimini kadınlar yap-
mıyor. Kadınlar; bazı şeyleri tam bilgisi olmadan, 
uygulama konusunda cesaret etmekte zorlanıyor 
ve kadınlardaki yatırımcılık konusundaki bilgi ek-
sikliği büyük bir açık oluşturuyor. Daha fazla kadını 
yatırımcı yapmak ve kadın liderliğindeki şirketlere 
yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla ‘Arya 
Kadın Yatırım Platformu’nu kurdum.

Kendi şirketimin içinde de buna benzer şekilde; 
kolektif düşünen insanlarla beraber daha iyi bir 
geleceği tasarlayabilmek için ise Fark Labs’i kur-
dum. Fark Labs şu anda mobilite, hayat bilimleri 
ve sürdürülebilir yaşam tarzları olmak üzere bir-
çok konuya değiniyor, ilgi alanı girişim kuluçkasın-
dan girişim yaratmaya ve yatırıma kadar uzanıyor.

Fark Labs ile oluşturmayı hedeflediğiniz 
dönüşümü biraz anlatır mısınız?

Fark Labs, bir birliktelik zekası oluşumu. Kendi or-
ganizasyonumuzdan çıkan fikirler, partnerlik yap-
tığımız birçok kurum haricinde, kendi kariyerleri 
içinde çıkmaza girmiş veya dönüştürme ihtiya-
cında olan; fikri, cesareti, iş planı, azmi, bilgisi olan 
kişilere de yer açtığımız bir açık inovasyon ortamı. 

Bu çeşitliliği sürdürülebilir kılmak için kurumsal gi-
rişim sermaye kolumuz olan F+ Ventures’la birlik-
te, seçtiğimiz alanlardaki girişimcilerle, yenilikleri 
geliştirmeyi hedefliyoruz.  

Bu da aslında Fark Labs’i diğer kurumsal ino-
vasyon laboratuvarlarından farklı kılan en önemli 
özelliklerden biri. Ekosistem ile olan kuvvetli bağı-
mızın yanı sıra kendi şirketlerimiz içerisinden ge-
len kurum içi girişimcilere de ev sahipliği yaparak, 
her geçen gün birliktelik zekası ağımızı genişlet-
meye devam ediyoruz. 

TÜBİTAK’ın “1512 Teknogirişim Sermaye Destek 
Programı” kapsamında tek uygulayıcı sanayi ku-
ruluş seçilerek, teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip 
girişimcilere 200.000 TL’lik TÜBİTAK hibesi alma 
fırsatını sunduğumuz “Think BİGG” programımız, 
aslında bunun en güncel örneklerinden biri. 

Bununla beraber 2013 yılında kurduğum, kadın 
liderliğinde dünyayı dönüştürme vizyonu ile ça-
lıştığımız “Arya Kadın Yatırım Platformu”yla da en 
değerli kaynaklardan biri olan “kadın”ın ekonomi-
deki gücünü artırmasına aracılık ediyoruz. Kadın 
liderliğinin transformasyonel gücüne çok inanıyo-
ruz ve şirketlerimize daha fazla kadın sesi ve lisanı 
sokarak başarımızı artırmayı planlıyoruz. Bu saye-
de pek çok farklı alanda yatırımcılar ve girişimciler 
ile bir araya gelirken, onlar için de bir buluşma or-
tamı yaratmış oluyoruz. 

Arya Kadın Yatırım Platformu'nun hikayesinden 
kısaca bahseder misiniz?

Dünyanın büyük bir serveti kadınların elindeyken; 
dünyada kadın girişimciliğinin oranı yüzde16,2 ve 
kadın yatırımcı oranı da oldukça düşük. Arya Ka-
dın Yatırım Platformu olarak daha fazla kadının, 
kadın liderliğindeki şirketleri desteklemesi gerekti-
ğine inanıyoruz. Dünyanın en başarılı şirketlerinin 
kadınlar tarafından yönetilmesi bir tesadüf değil. 
Kadına yatırım yapmanın ve ekonomiye kazandır-
manın, ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. 

Dünyanın büyük bir serveti kadınların elin-
deyken; dünyada kadın girişimciliğinin ora-
nı yüzde 16,2 ve kadın yatırımcı oranı da ol-
dukça düşük. Arya Kadın Yatırım Platformu 
olarak daha fazla kadının, kadın liderliğin-
deki şirketleri desteklemesi gerektiğine ina-
nıyoruz. Dünyanın en başarılı şirketlerinin 
kadınlar tarafından yönetilmesi bir tesadüf 
değil. Kadına yatırım yapmanın ve ekono-
miye kazandırmanın, ne kadar değerli ol-
duğunu görüyoruz. 
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Kadın liderliğiyle dünyayı dönüştürme vizyonuyla 
2013 yılında kurulan Arya Kadın Yatırım Platfor-
mu, bir sosyal girişimdir. Kadın girişimcilerin fi-
nansa erişiminde kolaylaştırıcılık rolü üstlenir ve 
kadın girişimcilere bilfiil yatırım yaparken, daha 
çok kadının yatırımcılığı öğrenip deneyimlemesi 
ve üyelik programlarıyla da profesyonel yaşam-
larında birbirlerini güçlendirmelerini sağlıyoruz. 
Eğitim programları, etkinlikler ve networking faa-
liyetleri düzenliyoruz

Yatırım odaklı olarak başlamış olsak da sadece 
yatırımın yeterli olmadığını gördüğümüz bu süreç-
te, sermaye kadar önemli olan diğer ihtiyaçları da 
çalışma programımıza aldık. Örneğin;

• Girişimci gelişim, yatırımcı gelişim eğitim prog-
ramları,

• Yatırıma hazırlık hızlandırma programları,

• Üyelerimize özel eğitimler,

• Hem kurumumuza hem de üyelerimize katkı 
sağlayacak kurumsal iş birlikleri,

• Mentorluk programları,

• İlham verici etkinlikler, kulüp buluşmaları ile yo-
lumuza devam ediyoruz.

Kadın girişimciliğini desteklemek ve kadın yatırım-
cı sayısını artırmak amacıyla kurduğunuz bu plat-
formda hangi girişimcileri nasıl destekliyorsunuz? 

Kurucusu kadın olan, teknoloji odaklı girişimcile-
re; girişimini büyütmeleri ve ölçeklendirmeleri için 
gerekli kaynaklara ve sosyal ağlara hızlıca ulaş-
masını sağlıyor, hızlandırma programlarımızla 
yatırımcı karşısına çıkmaya hazır duruma getiriyor 
ve hazır olanları ise yatırım komitemizin karşısına 
çıkarıyoruz.

Şu ana kadar kaç yatırımınız oldu?

Yatırımlarımı farklı başlıklarda yönetiyorum:

• Genel teknoloji konusundaki yatırımlarımı Gala-
ta Business Angels,

• Kadın girişimciliği konusundaki yatırımlarımı 
Arya Kadın Yatırım Platformu, 

• Mobilite, yaşam bilimleri ve sürdürülebilir yaşam 
konusundaki yatırımlarımı Fark Labs üzerinden 
yapıyorum.

Girişimlerin planlı ve sağlıklı bir şekilde 
büyüyebilmeleri; doğru zamanda, 
doğru profildeki yatırımcılardan yatırım 
almalarına bağlıdır. Bu programın 
temel amacı, ürün geliştirme süreçlerini 
tamamlamış ve pazara girmiş/girme 
aşamasında olan girişimleri yatırım 
süreçlerine hazırlamak. 
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Bugüne kadar kişisel olarak 30’dan fazla yatırı-
mım oldu. Bu yatırımlarımdan 12’sini kadın liderli-
ğindeki girişimlere yaptım. Toplamda +2.5 milyon 
dolar yatırım yaptığım 12 girişim, bugün 30 milyon 
dolar değerleme ile yolculuklarına devam ediyor. 

Yakın zamanda Arya Yatırıma Hazırlık 
Hızlandırma Programı başvurularının açıldığını 
biliyoruz. Programdan biraz bahseder misiniz?

Fark Holding’in desteğiyle 2016 yılından itibaren 
düzenlediğimiz ve 2018 yılında Türkiye İş Ban-
kası’nın desteğiyle de etki alanını genişlettiğimiz 
Arya Yatırıma Hazırlık Programı; girişimini hayata 
geçirmiş ve işini büyütmek için yatırım desteği-
ne ihtiyaç duyan, teknoloji odaklı kadın girişim-
cileri yatırıma hazırlamayı ve Arya yatırımcılarına 
hem kendilerini hem de girişimlerini tanıtmalarını 
amaçlayan bir programdır. 

Yüksek büyüme potansiyeli olan kadın girişim-
cilerin yatırım alma konusunda daha rekabetçi 
olabilmeleri ve yatırımcının karşısına güvenle çı-
kabilmeleri için tasarlanan Arya Yatırıma Hazırlık 
Hızlandırma Programı’nda, her yıl hem Türkiye’nin 
hem dünyanın çeşitli yerlerinden ilham veren güç-
lü kadınlar bir arada oluyor. 2021 yılı için bu prog-
ramımızın son başvuru tarihi 16 Mayıs. Girişimci-
ler başvurularını Arya Kadın Yatırım Platformu’nun 
hesaplarını takip ederek, ulaşacakları başvuru linki 
üzerinden gerçekleştirebilirler.

Hangi girişimler bu programa başvurabilir?

Kurucusu ve kurucu ortağı kadın olan ya da kadın-
lara fayda sağlayan; teknoloji odaklı veya ölçek-
lenebilir inovatif iş modeli olan girişim sahipleri, 
şirketini kurmuş ve ürün/hizmetin pazarda kabul 
görmüş, itici güce ihtiyaç duyan girişimciler bu 
programa başvurabilir.

Programa giren girişimcileri neler bekliyor?

Öncelikle programa başvuran tüm girişimciler 
arasından 15 girişim seçilerek bu programa ka-
tılım hakkını elde edecek. Katılım hakkı kazanan 
girişimler; Mayıs - Haziran ayı süresince 4 hafta 
boyunca online eğitim, mentorluk ve yatırımcı geri 
bildirimleri ile devam edecek. Sonrasında ise Arya 
Pre-retreat sahnesinde girişimlerini sunarak, yatı-
rımcı karşısına çıkacaklar. Pre-retreat etkinliğinde 
ilk 5 girişim seçilerek, final etkinliği olan Retreat 
etkinliğinde sahne alacak. 

Retreat etkinliğinin sonunda ise Türkiye İş Banka-
sı’nın desteğiyle, birinci olan girişime 25.000 TL, 
ikinciye 15.000 TL, üçüncüye ise 10.000 TL değe-
rinde ödül verilecek.

Arya Yatırıma Hazırlık Hızlandırma Programı’nın 
diğer hızlandırma programlarından farkı nedir?

Girişimlerin planlı ve sağlıklı bir şekilde büyüye-
bilmeleri; doğru zamanda, doğru profildeki yatı-
rımcılardan yatırım almalarına bağlıdır. Bu prog-
ramın temel amacı, ürün geliştirme süreçlerini 
tamamlamış ve pazara girmiş/girme aşamasında 
olan girişimleri yatırım süreçlerine hazırlamak. 
Girişimleri yatırım süreçlerinde en çok zorlayan 
ve yatırımcıların da en çok dikkat ettiği konuların 
başında; finansal metrikler, girişimlerin iş ve ge-
lir modelleri oluşturuyor. Arya Yatırıma Hazırlık 
Hızlandırma Programı ile girişimciler özellikle bu 
konularda sektörün içinden gelen ve girişimcilik 
tecrübesi olan hatta bir kısmı yatırımcı şapkası da 
olan kişilerden eğitim ve mentorluk desteği alıyor. 

Bir diğer önemli konu ise yatırım süreçlerine; sa-
dece “para kaynağı” olarak değil, doğru iş ortağını 
bulma, doğru networke erişebilme olarak değer-
lendiriyoruz. Arya Yatırıma Hazırlık Hızlandırma 
Programı kapsamında girişimciler farklı sektörler-
de, onlarca yatırımcı ile tanışma şansına erişebili-
yor. Bu sayede kendilerine hem fon kaynağı hem 
de işlerinin büyüyebilmesi için ihtiyaç duyacakları 
iş bağlantıları sağlayabilecek uygun profildeki ya-
tırımcılara ulaşabiliyorlar.

Aynı zamanda çok yakında Fark Labs’te mobilite 
ve yaşam bilimleri dikeylerinde de benzer hızlan-
dırma programları açmak için hazırlanıyoruz. l

Arya Yatırıma Hazırlık Hızlandırma Programı’na 
başvurmak için:  https://www.aryawomen.site/
arya-yatirim-hazirlik-hizlandirici-programi/ 

Kadın liderliğiyle dünyayı dönüştürme vizyonuyla 
2013 yılında kurulan Arya Kadın Yatırım Platformu, 
bir sosyal girişimdir. Kadın girişimcilerin finansa 
erişiminde kolaylaştırıcılık rolü üstlenir ve kadın gi-
rişimcilere bilfiil yatırım yaparken, daha çok kadının 
yatırımcılığı öğrenip deneyimlemesi ve üyelik prog-
ramlarıyla da profesyonel yaşamlarında birbirlerini 
güçlendirmelerini sağlıyoruz. Eğitim programları, 
etkinlikler ve networking faaliyetleri düzenliyoruz
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Stratejik olarak değişim yönetimi uygulamaları-
nızdan söz eder misiniz?

D eğişim yönetimi her zaman iş hayatının vaz-
geçilmez bir parçası olmuştur. Global olarak 

son bir kaç senedir Autoliv’in gündeminde deği-
şim var. Gelişen teknoloji ve mobilite ekosistemin-
deki değişimlerle otomotiv sektörünün geleceğini 
öngörerek bir transformasyon süreci başlattık. 
Çevik bir organizasyon olma hedefi bu sürecin en 
temel taşı oldu. Hızlı öğrenen, hızlı karar alma zin-
ciri kurabilen çevik bir organizasyon için en önemli 
gereklilik çalışan yetkinliklerinin gelişimi.  Bu doğ-
rultuda liderlik gelişim programları yürüttük. 

2020 yılının ilk yarısında başlayan Covid-19 pan-

demisi ve beraberinde getirdiği ekonomik belirsiz-
likler sonrasında çalışma hayatında kurallar yeni-
den yazılmaya başladı. Tüm şirketler bir değişim, 
uyum süreci içerisine girdi. Covid-19 pandemisi 
öncesinde başladığımız bu stratejik çalışma es-
nek ve hızlı uyum sağlayabilen organizasyon yapı-
mız ile krizi iyi yönetmemizde oldukça etki sağladı. 
Pandemi süreci ile birlikte yeni çalışma şekilleri ve 
uzaktan öğrenme sistemleri üzerinde çalışmaya 
başladık. 

Nihan ALHAN

Autoliv Ülke İnsan Kaynakları 

ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü

Değişim Yönetimi
İş Hayatının Vazgeçilmez
Bir Parçası

Covid-19 pandemisi öncesinde 
başladığımız stratejik çalışma 
esnek ve hızlı uyum sağlayabilen 
organizasyon yapımız ile krizi iyi 
yönetmemizde oldukça etki sağladı. 
Pandemi süreci ile birlikte yeni 
çalışma şekilleri ve uzaktan öğrenme 
sistemleri üzerinde çalışmaya 
başladık. 
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Bir sonraki aşama için nasıl bir planlama yapmalıyız? 
Bu konudaki önerileriniz neler olabilir?

2020 yılında yaşananlar, şirketlerin gelecekte değişimi 
ele alma biçimlerini oldukça etkileyecek. Gartner geçti-
ğimiz aylarda yayımladığı araştırmasında, bir çalışanın 
yorulmadan önce göğüsleyebileceği ortalama değişim 
miktarının 2020 yılında 2019’a kıyasla yarı yarıya azaldı-
ğını belirtti. Yine rapora göre, bir yandan kendi sağlıkları, 
ailelerinin sağlıkları diğer yandan ekonomik belirsizlikler 
ile başa çıkmaya çalıştıkça, çalışanların işyerlerindeki 
değişimle etkili bir şekilde başa çıkma kapasiteleri düş-
tü. 

Gelecek planlamalarımızı yaparken bu gerçeği mutlaka 
dikkate almalıyız. Değişim yönetimine yönelik stratejik 
bir yaklaşım belki de hiç bu kadar gerekli olmamıştı. 

Yönetim duayeni Peter Drucker’ın bir sözü var; “Gelece-
ği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.” 

Bir yandan çalışma hayatında yaşanan tüm gelişmeleri 
yakından takip etmeye devam ederken önceliğimizi ku-
rumumuzun dinamiklerini dikkate alarak, ihtiyaçlarını 
ve beklentilerini gözeterek gelecek planlarımızı hazırla-
maya vermeliyiz. 

Dijitalleşme uygulamalarınızdan söz eder misiniz?

Şirketimiz genelinde dijital dönüşüm yol haritamızı 
oluşturduk; üretimden insan kaynaklarına, tedarik zin-
cirinden finansa kadar tüm alanlarda dijitalleşme üze-
rine çalışmalar yürütüyoruz. Bir kaç çalışmamızdan 
bahsetmek gerekirse; fabrikalarımızın verimliliğini daha 
etkin takip edebilmek adına “Gerçek Zamanlı Üretim 
Performans Takip Sistemi” kurduk. Arttırılmış gerçeklik 
teknolojisi ile sanal öğrenme alanları oluşturduk. Üretim 
hatlarımızın uzaktan yönetilmesini sağlayan, gerekti-

ğinde uzaktan teknik müdahalelere imkan tanıyan dijital 
sistemler kurduk. 

İnsan Kaynakları olarak bir çok fonksiyonda dijitalleş-
meye başladık. En hızlı dijitalleşmeye geçtiğimiz alanlar, 
işe alım ve eğitim süreçlerimiz oldu. İşe alım görüşme-
lerini tamamen dijital ortama taşıdık. Paralelinde değer-
lendirme merkezi uygulamalarımızı ve işe alım süreç-
lerinde uyguladığımız sınavları da dijital ortama taşıdık. 
Bir yandan da adaylar için bilgilendirici videoların tasa-
rımlarını, iş similasyonlarını oluşturmaya devam ediyo-
ruz. Eğitim tarafında ise global bir proje ile dijital eğitim 
platformumuzu oluşturduk. Online ve interaktif katılımlı 
olarak çeşitli eğitim programları üzerinde çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. Tüm süreçlerimizde ise robotik 
süreç otomasyonu (RPA) projeleri yürütüyoruz.

Salgın ve olası olumsuzluklara karşı aldığınız 
önlemler nelerdir?

Çalışanlarımız her zaman odak noktamız, önceliğimiz 
olmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın ile en et-
kili şekilde başedebilmek için öncelikle bir kriz yönetim 
ekibi oluşturduk. Pandemi süresi boyunca kriz yönetim 
ekibi ile tüm riskleri değerlendirerek çözümler ürettik. 
Çalışanlarımız ile daha sık iletişim kurarak birlikte öğ-
rendiğimiz, gelişmeleri paylaştığımız, sorunları konuş-
tuğumuz, çözümler bulduğumuz platformlar oluştur-
duk. Pratik anketlerle çalışanlarımızın sağlığını düzenli 
olarak yakından takip ettik, etmeye de devam ediyoruz. 
Pandeminin başında kurduğumuz ve direkt işyeri he-
kimlerimizin cevap verdiği danışma hattı üzerinden 24 
saat çalışanlarımıza ve ailelerine destek olduk. Çalışma 
alanlarımızda hijyen ve mesafe ile ilgili tüm önlemleri 
aldık. Salgın öncesi uygulamalarımızı mümkün oldu-
ğunca yeni düzene uyum sağlayacak şekilde yeniden 
tasarladık. Çalışanlarımızın kaygı durumlarını anlamaya 
yönelik anketler düzenledik. Psikolojik destek imkanı 
sağladık. FYİ (Farklı, Yenilikçi, İyileştiren) projemiz ile 
pandemi süresince çalışanlarımıza online olarak sağlık, 
beslenme gibi konularda bilgilendirmeler sağladık; mü-
zik dinletileri gibi etkinliklerle motivasyonumuzu arttır-
dık. 

MESS İş Güvenliğinin Yıldızları ödüllendirme progra-
mında Krizi En İyi Yöneten şirket kategorisinde, kategori 
birincisi olarak “Krizi En İyi Yöneten Şirket” ödülünü al-
dık. Odağına insanı alan yönetim politikalarımız ile birlik-
te çevik, şeffaf ve yenilikçi yaklaşımlarımız ile Autoliv’de 
çalışanlarımızın pandemi ve normalleşme süreçlerin-
deki ihtiyaçlarını anlamaya ve bu doğrultuda çözümler 
geliştirmeye devam ediyoruz. l

Yönetim duayeni Peter Drucker’ın bir 
sözü var; “Geleceği tahmin etmenin en 
iyi yolu onu yaratmaktır.”  Bir yandan 
çalışma hayatında yaşanan tüm 
gelişmeleri yakından takip etmeye devam 
ederken önceliğimizi kurumumuzun 
dinamiklerini dikkate alarak, ihtiyaçlarını 
ve beklentilerini gözeterek gelecek 
planlarımızı hazırlamaya vermeliyiz. 
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D ördüncü sanayi devrimini ifade eden “En-
düstri 4.0” terimi, üretim sektöründe bulunan 

fabrikalar için üretim ve enerji verimliliği artışı, ma-
liyet ve zaman tasarrufu ve kalite artışını dolayı-
sıyla rekabet avantajını beraberinde getirmektedir.

Elektrikli araçların yaygınlaşması ve emisyon kri-
terlerinin daha da katılaşması ile otomotiv en-
düstrisinin üzerindeki maliyet baskısı ilerleyen 
senelerde daha da fazla artacaktır. Otomotiv fir-
maları bu süreçte daha da rekabetçi olmak verim-

liliklerini arttırmak adına akıllı fabrika uygulamala-
rına başlamıştır. 

Akıllı Fabrika, üretkenlik, kalite, esneklik ve hizmet-
te önemli iyileştirmeler elde etmek için dijitalleş-
meden ve teknolojilerden yararlanmaktadır, akıllı 
fabrika yı gerçekleştirmek için şirketlerin  güçlü bir 
yönetim planı oluşturması ,uygulaması ve bir kül-
tür geliştirmesi gerekmektedir.

Gelişmiş ülkelerde fabrikaların yaklaşık yüzde 75’i 
akıllı fabrikalara geçişi gerçekleştirip aktif olarak 

kullanıyor ya da geçiş süreci devam et-
mektedir. Özellikle bu tip ülkelerde akıllı 
fabrika uygulamaları sayesinde işgücü 
verimliliğinde yüzde 4-7 arası civarı bir 
artış potansiyeli sunmaktadır. Ülkeler 
rekabette geride kalmamak için teşvik 
ve destek programları açıklamakta-
dır,örneğin ABD; Haziran ayında tekno-
loji ve telekominakasyon araştırmaları 
için 250 Milyar USD’lik bir teşvik paketi 
açıklamıştır. Bu geçiş sürecinde oto-
motiv sektörü her zaman  ileri teknolo-
jilerinin adaptasyonu konusunda lider 
bir rol üstlenmiş, konumu ve mevcut 
teknolojisi itibariyle öncülük etmek-
tedir. Akıllı fabrika uygulamalarının ve 
dijitalleşmenin gelişmesi için ülke-
miz dede bilişim eğitimine daha fazla 
önem verilmesi, yazılımcıların yetişti-
rilmesi ve  nesnelerin interneti çalış-
malarının hızlandırılması büyük önem 
arzetmektedir.

Toyotetsu Türkiye olarak rekabet gü-
cümüzü daha da arttırmak adına 2018 
yılından itibaren dijitallaşme adımları-
mızı atmaya başladık, sahip olduğu-
muz 140’ın üzerinde robotumuz ve 

Toyotetsu
Akıllı Fabrika Projesi

Orçun YÖNTEM

TOYOTETSU Türkiye Genel Müdürü
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son teknoloji transfer,blanking ve sıcak pres ma-
kinelerimiz ile altyapı ve bilgi birikimimiz bizi bu 
süreçte desteklemiş, bu projemizde bize  avantaj 
sağlamıştır.

Fabrika sahasındaki üretim hatlarından verile-
rin toplanması, üretim verimliliği ve performans 
değerlerinin hesaplanması, makinelerin arıza 
zamanlarının kayıt altına alınması işlemlerinin ki-
şilere bağlı olarak sürdürülmesi; üretimde insan 
müdahalesinin fazla oluşu; üretim kapasitesi ve 
kalitesini olumsuz etkilemektedir. Üretim esna-

sında oluşan anormal durumlar tüm hatlarda eş 
zamanlı olarak gözlenemediği zaman sorunların 
temel nedenleri anlaşılamamakta, bu da verim-
liliğin düşmesine neden olmaktadır. Kaliteli ürün 
beklentisi, rekabetçi piyasa koşulları  ve üretim 
yönetiminin kolay ve sağlıklı yapılma ihtiyacı,  4. 
sanayi devriminin beraberinde getirmiş olduğu 
teknoloji ve inovasyonları yakalayarak şirketin 
rekabet gücünü artırmak için Toyotetsu Türkiye  
genelinde dijitalleşme projeleri yapma kararını al-
mamızı sağlamıştır.          

Bu nedenle Toyotetsu Türkiye olarak 5 yılı kap-
sayan Endüstri 4.0 yol haritası oluşturulmuş ve 
dünya üzerinde 23 fabrikası olan grup şirketimiz-
de öncü olarak Türkiye’deki çalışmalarımız 2018 
yılında Tübitak desteğiyle Ar-Ge birimlerimiz tara-
fından başlatılmıştır.       

Canlı Üretim izleme, Otomatik Raporlama, Yapay 
Zeka ile Preslerde Kestirimci Bakım, Kalite Yöne-
tim Sistemi, Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Ger-
çeklik alt başlıklarına sahip projemizde tüm pres 
hatlarımızda ve kaynak hatlarımızın büyük bir ço-
ğunluğunda sistemimizi devreye almış durumda-
yız.

Tasarımı yapılan sistem için transfer pres hattı ve 
robotik kaynak hatlarına gerekli donanımların  ku-
rulumu yapılarak, yazılım çalışmaları gerçekleşti-

Toyotetsu Türkiye olarak rekabet 
gücümüzü daha da arttırmak adına 2018 
yılından itibaren dijitallaşme adımlarımızı 
atmaya başladık, sahip olduğumuz 
140’ın üzerinde robotumuz ve son 
teknoloji transfer, blanking ve sıcak 
pres makinelerimiz ile altyapı ve bilgi 
birikimimiz bizi bu süreçte desteklemiş, 
bu projemizde bize  avantaj sağlamıştır.
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rilmiştir. Son olarak geliştirilen sistemde verilerin 
toplanması, haberleşme, mevcut sistemimizin 
verileri yönetebilmesi, raporların oluşması gibi fa-
aliyetlerin gerçek koşullarda sorunsuzca çalıştığı 
test edilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Geliştirdiğimiz Üretim İzleme sisteminde; Maki-
nelerin cycle time (döngü zamanı) ve kapasite 
değerleri üretim esnasında otomatik olarak öl-

çülmektedir. Üretim ile ilgili anlık raporlama ve 
analizler otomatik olarak yapılmaktadır. Otomatik 
mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılarak 
interaktif haberleşme sağlanmıştır. Arıza takibi ve 
duruş süreleri sistemden otomatik olarak takip 
edilip, operatörlerin ve bakımcıların çalışma per-
formansları sistem üzerinde anlık izlenmektedir. 
Üretim bölümleri arasında Akıllı İletişim sistemi 
kurularak arıza bildirmi ve malzeme ihtiyacı sis-
tem üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Arı-
za durumunda bakım personeli, üretim hattından 
gelen arıza sinyalini endüstriyel tabletinden göre-
rek arızalı hatta gitmektedir. Tablet üzerinden arı-
za girişi yaparak, arıza notu, bakım süresi, fotoğraf 
v.b verileri kayıt altına almakta, aynı zamanda ma-
kine arıza geçmişini görmektedir.

Geliştirilen üretim verimlilik raporları ile anlık ola-
rak doğru verilere ulaşılabilir hale gelinmiş ve 
kısa süreli duruşlar dahi kayıt altına alınabilir hale 
gelmiştir. Yapılan projeyle hatlardaki gerçek du-
ruş süreleri, gerçek duruş nedenleri ve kısa süreli 
duruşlardan kaynaklanan toplam duruş süreleri 
anlık olarak görülebilir ve ulaşılabilir hale geldi. Bu 
sayede; bu verilere dayanarak yapılan iyileştirme 
çalışmaları neticesinde kaynak ve pres hatlarında 
verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıl-
mıştır.

En çok önem verdiğimiz Yapay Zeka ile  Pres 
Makinelerinin  Takip projesinde ise; Preslerimiz 

Toyotetsu Türkiye olarak 5 
yılı kapsayan Endüstri 4.0 yol 
haritası oluşturulmuş ve dünya 
üzerinde 23 fabrikası olan 
grup şirketimizde öncü olarak 
Türkiye’deki çalışmalarımız 
2018 yılında Tübitak desteğiyle 
Ar-Ge birimlerimiz tarafından 
başlatılmıştır.       
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üzerinde belirlenen noktalara sensör montajı ya-
pılarak, sensörlerden gelen verilerin minimum 
ve maksimum değerlerine göre koşul ekleme ve 
çıkarma yapılmış, toplanacak verilerden, normal 
değerler haricinde farklı bir değer geldiğinde algı-
layan “Anomaly Detection” yazılımı oluşturulmuş-
tur. Vibrasyon, sıcaklık, ivme v.b. sensörlerden ge-
len bilgilere göre makine öğrenmesi algoritmaları 
oluşturulmuş, bu sayede problem gerçekleşme-
den önce sistem uyarı verecek ve kendi kendine 
karar verebilecek sistem yapısı oluşturulmuştur. 
Böylece 3 vardiya 6 gün çalışmakta olan presleri-
mizde henüz büyük bir duruşa neden olacak arıza 
oluşmadan arıza uyarılarını almaya başlayacağı-
mız bir sistem üzerinde çalışmaktayız ve son aşa-
malara gelmiş durumdayız.

Ayrıca bu sistemi 2022 yılı başında yaklaşık 200 
Milyon TL’lik yatırımını gerçekleştirdiğimiz yeni 
fabrikamızda bünyemize katacağımız Türkiye’nin 
sınıfında en yüksek kapasiteli preslerine de enteg-
re etmek üzere partner firmamızın deneyimleriyle 
beraber çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İş başı eğitiminde çalışanlarımıza önce sanal ger-
çeklik stüdyomuzda farklı alanlarda eğitim ver-
mekteyiz, bu eğitim ile gerçek fabrika alanındaki 
eğitim sürecini birleştirerek çalışanlarımızın adap-
tasyonunu hızlandırmayı hedefliyoruz. 

Artırılmış gerçeklik konusunda ise herkesin cep 
telefonu ile  tüm hatların detay performansını 
görebileceği sistemi de yine bu yılın sonunda IT 
ve Ar-Ge birimlerimizin işbirliği ile devreye almayı 
planlıyoruz.

Bahsettiğim; Üretim İzleme – Raporlama, Yapay 
Zeka Tabanlı Pres Yazılımı, Sanal ve Arttrılmış 
Gerçeklik ve Otomatik Yönlendirmeli Araçlar ile 
şirketimizin bu dijitalleşme sürecinden çok daha 
rekabetçi, güçlü ve dinamik yapıya dönüşüp; Av-
rupa otomotiv endüstrisinde örnek ve öncü bir 
fabrikaya dönüşmesini tüm çalışanlarımız ile he-
deflemekteyiz.l

Canlı Üretim izleme, Otomatik 
Raporlama, Yapay Zeka ile Preslerde 
Kestirimci Bakım, Kalite Yönetim Sistemi, 
Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçeklik 
alt başlıklarına sahip projemizde tüm 
pres hatlarımızda ve kaynak hatlarımızın 
büyük bir çoğunluğunda sistemimizi 
devreye almış durumdayız.
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Serkan ALAN

CPS Presform Genel Müdürü 

Riskleri Doğru Yönetip, 
Pandeminin Etkisini 
En Aza İndirdik

Biz CPS olarak işletmemizdeki 
tüm departmanları iletişim 
yoluyla birbirine bağlayarak 
işlerimizi yapıyoruz. 
Dijitalleşme sadece uzaktan 
çalışma anlamına gelmiyor, 
iletişimin doğru akmasını 
sağlıyor. Dijitalleşme çok geniş 
bir kavram. Bu kavramın alt 
kırılımları var. Bunların başında 
iletişimin güçlendirilmesi 
geliyor. Yapılan işlerin takibi ve 
analizi en önemli noktalardan 
biri.

CPS Pressform A.Ş. tecrübesi 
ve sürekli geliştirmekte olduğu 
donanımı ile sac parça kalıpları, 
düşük veya yüksek adetli sac 
parçalar, emniyet parçası gibi kritik 
parçalar, yüksek mukavemetli 
alüminyum parçalar, kaynaklı ve/
veya montajlı komponentleri 17.000 
m² kapalı alanda üretmektedir.
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CPS’de pandemi dönemini nasıl yönettiniz?

B ir süredir, iş dünyasında sürekli yeni normal 
konuşuluyor. Tıpkı “’inovasyon, yeni iş fikir-

leri” gibi bu kavram da iş hayatının vazgeçilmez 
klasiği haline geldi. Geçtiğimiz günlerde The Eco-
nomist’te “In the New Normal” başlıklı bir makale 
yayınlandı. Ben de bu duruma kısaca “INN” demek 
istedim. Artık bizim yeni normalimiz ‘IN’ oldu.

Değişim dediğimiz olgu, bugünden yarına bıçak 
gibi kesilen bir durum değildir. Değişim bir süreci 
ifade ediyor. CPS açısından pandemi sürecini iyi 
yöneterek, etkileri en aza indirip, değişimin getirdi-
ği yeni durum üzerine odaklandık.

Salgının insan kaynaklarımız üzerinde yarattığı ya 
da yaratacağı etkilere karşı önlemler aldık. Kritik 
süreçlerimizde görev yapan arkadaşlarımızın sal-
gından etkilenmesi durumunda hızla yeni çözüm-
ler ürettik. Bu dönemde çalışanlarımızın sağlık du-
rumlarını üzerinde titizlikle izledik. Bu açıdan çok 
yorucu bir süreç oldu. 

Mavi yakalı çalışanlarımız için fabrikaya geliş gidiş 
düzenleri oluşturduk. Üretimde sosyal mesafeyi 
ve insan sağlığını öne çıkarttık. Kısa bir süre be-
yaz yakalı çalışanlarımız dönüşümlü olarak evden 
çalışmaya başladılar. Sonrasında bu durumu yeni 
önlemler alarak, ofis içlerinde düzenlemeler ya-
parak, sağlık konusunu dikkate aldık. Bizim gibi 
üretim yapan işletmelerde uzaktan çalışmanın 
kısmen zorlukları var. Sağlık durumlarından endi-
şe duyduğumuz çalışlanlarımız uzaktan çalışarak 
süreçlerimizde yer aldılar. Uzaktan çalışmayı her 
insanımız için bir tercih olarak değerlendirdik. 

Öte yandan müşteri, tedarikçi ve paydaş ilişkileri-
miz süreçten etkilendi. Yüz yüze görüşmeler ye-
rini çevrimci içi görüşmelere bıraktı. Hızla iletişim 
konusunu dijital platformlara taşıdık, yeni biçim-
ler uyguladık. Pandemi öncesi ayda bir görüşme 
yaparken, bugün haftada iki görüşmeye gerçek-
leştirmeye başladık. Böyle ilişkilerimizi her açıdan 
olumlu bir noktaya taşıdık.

İş gücü kaybı ve bunun yarattığı olumsuz tablo-
nun yanı sıra toplumun genelinde yaşanılan be-
lirsizlik elbette bizi de etkiliyor. Döviz kurlarındaki 
dengesizlik, yurt dışındaki projelerin ötelenmesi 
gibi konular bizi başka çözümler üretmemize se-
bep oldu.

Bu dönemin en önemli zorluklarından biri de in-
san psikolojisinde yaşanan değişimler oldu. Bu 
konu konuda çalışlarınıza nasıl destek oluyor-
sunuz?

Salgın öncesi, motivasyon ve iş yaşamının insan 
psikolojisi üzerinde olumsuzlarına dair bir takım 
eğitim ve semimerler düzenliyorduk. Pandemi sü-
recinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riae-
yet ederek, çalışanlarımızı dinlemeye, onları anla-
maya ve motivasyonlarını artırmak için sohbetler 
ve toplantılar yapmaya başladık.

Sağlık en önemli gündem maddemiz haline geldi. 
Salgın toplumdaki her insan gibi bizim de çalışan-
larımıza bir şekilde değdi. Herkes yakınlarından 
birini kaybetti, hasta oldu ya da hastalığın getirdiği 
olumsuz tablodan etkilendi. Biz de çalışanlarımız-
la birlikte büyük bir aile olmanın getirdiği anlayışla 
birbirimize maddi ve manevi anlamda desteğimi-
zi sürdürdük. Fiziksel olmasa da duygusal olarak 
çalışanlarımıza dokunmaya çalıştık.

CPS olarak dijitalleşme konusunda önemli çalış-
malar yapıyorsunuz. Bu konudaki çalışmalarını-
zı okurlarımızla paylaşabilir misiniz?

2018 yılı Kasım ayında yönetime geldik. İşletme-
mizin üst düzey yöneticileri olarak, fabrikamızın 
çeşitli kademelerinde görev yaparak yükseldik. İş-
letmemizin içini çok iyi bildiğimiz için, süreçlerde 
yaşanan sorunlara hep hakim olduk. Dijitalleşme 
bu açıdan önemli adımlarımızdan biri oldu. Bir iş-
letmenin tüm organizasyonel departmanları onun 
bir uzvudur. Planlama beyni, üretim kalbi, satış ve 

Haziran-Temmuz-Ağustos 2021
43

RÖPORTAJ



pazarlama gözüdür, ileriye bakar. Kalite elidir. Bilgi 
teknolojileri ise damarlardır. Nasıl bir insanın da-
marlarında kan dolaşmazsa, aynı şekilde işletme-
de yaşayamaz. 

Doğru veriyi doğru anlamlandırmak

Biz CPS olarak işletmemizdeki tüm departman-
ları iletişim yoluyla birbirine bağlayarak işlerimizi 
yapıyoruz. Dijitalleşme sadece uzaktan çalışma 
anlamına gelmiyor, iletişimin doğru akmasını sağ-
lıyor. Dijitalleşme çok geniş bir kavram. Bu kavra-
mın alt kırılımları var. Bunların başında iletişimin 
güçlendirilmesi geliyor. Yapılan işlerin takibi ve 
analizi en önemli noktalardan biri.

Dijitalleşmenin üretim tarafında robotlaşma-
sı konusu bizim açımızdan önemli bir noktadır. 
İş gücünün otomasyonu, üretim süreçlerin diji-
talleşmesi konusuna odaklanmış durumdayız. 
2018’den bugüne robotik süreçleri hızlandırmaya 
başladık. Dijitalleşme konusunda en büyük avan-
tajımız bu durum oldu. Pandemi sürecinde bu ko-
nunun faydalarını gördük. İşin akışını takip eden 
ve denetleyen sistemler kurduk.

Yeni normalde yeni planlarınız ve 
işleriniz nasıl gelişiyor?

Yeni normalde kendi sektörümüzde yeni işlere yö-
nelme konusunda planlara yoğunlaştık. İlk yatırı-
mımızı maske üretimi üzerine yaptık. TOSB’a çok 
yakın bir lokasyonda maske fabrikası kurduk. Bu 
yatırım bizim finansal olarak nakit akışımızı yönet-
miş oldu.

Bunun yanı sıra kendi içimizden çıkan bir projeyi 
hayata geçirdik. Gıda konusunda bir Start-up şir-
ketimiz var. İlave ve takviye gıda üzerine yoğunla-
şan bu spin-off girişimimiz henüz Ar-Ge aşama-
sında.

Yine üç yıllık serüveni olan bir spin-off girişimimiz 
daha var. ENC isimli bu markamız, elektrik iletimi 
konusunda çalışmalar yapıyor. Ve Almanya’da 
tasarladığı ürün ile ilgili patentlerini de almış du-
rumda. Bir elektrik hattı üzerine istenilen yere priz 
takılabilen bir sistem geliştirildi. Şu anda projeler 
olarak sektörün önde gelen firmalarıyla görüşme-
lerimiz sürmekte.

Yeni iş fikirlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

CPS olarak hem Türkiye’de hem de Almanya’da 
Ar-Ge Merkezi’ne sahibiz. Yaratıcı işler için önce 
fikir gerekiyor, fikrin altının dolu olması onu sağ-

lam bir zeminde inşa edilmesi anlamına geliyor. 
Bizim işletmemizde içeride oluşturduğumuz bir 
fikir havuzumuz var. Çalışanlarımızdan gelen fikir-
leri bir yerde tutuyoruz, zamanını bekliyoruz. 

Ar-Ge Merkezimiz ürün geliştirme konusuna yo-
ğunlaşmış durumda. Pandemiyle beraber üretim 
hatlarımızı iyileştirme konusunda önemli projeler 
üzerine çalışıyorlar. Özellikle hammadde maliyet-
lerindeki artışlar bizi giderek daha fazla verimliliğe  
yöneltiyor. 

Otomotivin yeni gündemi “Yeşil Mutabakat” 
oldu. Bu konuya nasıl hazırlanıyorsunuz? 

Sektördeki yenilikleri ya da ufukta görünen yeni 
eğilimleri önce kendi içinde ne olduğunu anla-
maya çalışarak bir aksiyon alıyoruz. AB, sera gazı 
yüksek olası sektörleri belirleyerek bu sektörler-
deki sera gazı azalımı için birtakım iyileştirme ve 
yatırım yapılmasını planlıyor. Bu sektörleri enerji, 
bina ve inşaat, endüstri ve ulaşım olarak belirle-
miş durumda. Bu açıdan otomotiv sektörü geliş-
melerden ve uygulamalardan etkilenecek.

Konuyla ilgili hem AB’de hem de Türkiye’de sektör 
bir bekleyiş halinde. Herkes gibi biz de gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz.l

Otomotiv sektörü ve dünya büyük bir be-
lirsizliğin içinde yol alıyor. Bunun sadece 
pandemiden kaynaklı olmadığını düşünü-
yorum. Sektör uzun süredir bir değişimin 
ve hızlı bir gelişimin içindeydi. Pandemi 
de bir belirsizlik yarattı, günün sonunu gö-
remediğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız. 
Bugün sektöre elektrikli ve otonom araçlar 
damgasını vuruyor. Konvansiyonel üretim, 
yerini yeni biçimlere bırakıyor. Ticarette ve 
değişimce regülasyonları henüz oturma-
mış sanal paralar gündemi peşinde koştu-
ruyor. Ayrıca dünya ticaret savaşlarının da 
etkisiyle ekonomik olarak bir daralma yaşı-
yor. Sonuçta bu kadar belirsizliğin olduğu 
bir ortamda sanki gri ve fırtınalı denizde 
yol almaya çalışıyoruz. Dibi ve biraz daha 
ilerisini görmek istiyoruz. Ben sektörün 
geleceğini belirleyen eğilimleri takip etmek 
yerine, bu eğilimlerin şirketimize yansıma-
sını ve değişimini ele almayız diye düşünü-
yorum.
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Cavo, Turquality Marka 
Destek Programı'na Dahil Oldu

Cavo Markası, 1 Nisan 2021 tarihi itibari ile T.C. Ticaret Bakanlığı destekli 
Turquality Projesi, Marka Destek Programına dahil olmaya hak kazandı.

O tomotiv sektöründe global 
olarak tanınan bir marka 

olmayı hedefleyen Cavo Otomo-
tiv, “Cavo” Markasıyla 1984 ‘ten 
beri Türkiye’de sürdürdüğü üre-
tim faaliyetini, 2019’da Slovak-
ya’da devreye aldığı Cavo Auto-
motive Slovakia s.r.o fabrikasıyla 
beraber genişletmiştir.

‘’Cavo’’ Markasıyla tasarladığı ve 
ürettiği ürünleri yurtdışı pazarlarında müşterilerle 
buluştururken, bir yandan da ‘Türk Malı İmajını’ 
devamlı geliştirmek amacıyla aralıksız bir çalışma 
devam etmektedir. Bu sebeple 2006/4 sayılı “Türk 
Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı 
İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” in 10’uncu mad-
desinde yer alan Marka Destek Programı kap-

samına kabul edilmesi, Cavo 
Otomotiv için gurur ve moti-
vasyon kaynağı olmuştur. 

2020 yılı içerisinde ağırlık ve-
rilen KVKK ve ISO 27001:2013 
Bilgi Güvenliği Sistemi uyum 
süreçleri tamamlanmış, Aralık 
2020 itibari ile ISO 27001:2013 
Bilgi Güvenliği Sistemi Sertifi-

kası devreye alınmıştır.

Cavo Gurubu, Türkiye’de Cavo Otomotiv AŞ, Slo-
vakya’da; Cavo Automotive Slovakia s.r.o, Alman-
ya’da  Cavo Automotive Engineering GmbH  ve 
Kanada’da;  Cavo Automotive NA firmaları Oto-
motiv sektöründe OEM ve Satış Sonrası Pazar-
larında müşterilerine hizmet vermeye, farklılık ve 
değer yaratmaya devam edecektir.l
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Online Mülakat Simülasyonları 
ve Süreç Paneli Düzenledi

TOSB İK Komitesi ve Anadolu Vakfı iş birliğiyle bursiyer öğrencilere 3’üncü 
kez “Online Mülakat Süreçleri Paneli” ile mülakat deneyimlerini nasıl başarıyla 
atlatabilecekleri anlatıldı.

neticilerini bir araya getirerek daha yolun başında 
olan öğrencilerimize bu süreçte destek olmanın 
da mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Öğrenciler online mülakat heyecanı da 
yaşadılar…

Öğrencilere; kurumsal iletişim, insan kaynakları, 
muhasebe, üretim mühendisliği, planlama ve iş 
geliştirme, lojistik, satış ve hukuk departmanları 
için “Online Mülakat Simülasyonu” takvimi ha-
zırlandı ve iş ilanları açıldı. Öğrenciler iş ilanlarına 
başvuru yaparak online görüşmelere alındı ve pa-
nelde süreçle ile ilgili öğrendiklerini tecrübe etme 
imkanı buldular.

Programda yer alan öğrencilerin iş yeri gezileri ise 
pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. l

T OSB İK Komitesi ve Anadolu Vakfı iş birliğiyle 
97 üniversite öğrencisinin katılımıyla bu yıl 

3’üncüsü düzenlenen “Online Mülakat Süreçleri 
Paneli”nde İK Komitesi Üyeleri Birinci Otomotiv, 
Adient, İleri Grup ve Kanca gibi otomotiv sektö-
ründe adından söz ettiren şirketlerin üst düzey 
insan kaynakları yöneticileri öğrencilerle birebir 
online görüşme yaparak online ve yüz yüze mü-
lakat süreçleri ile ilgili merak ettikleri tüm soruları 
yanıtladılar.

Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven’in açı-
lış konuşması ile başlayan programda, panelin 
moderatörlüğünü TOSB IK Komitesi Başkanı ve 
Birinci Otomotiv İK Müdürü Yasemin Genç yaptı. 
Programın bu yılki Panelistleri TOSB IK Komitesi 
Üyesi ve Adient İK Müdürü Özgür Tabanlı, TOSB 
IK Komitesi Üyesi ve Kanca İK Müdür Yardımcısı 
Beyza İlhan, TOSB IK Komitesi Üyesi ve İleri Grup 
IK Müdürü Elif İleri Mülakat Süreçleri ile ilgili tec-
rübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin dijital 
bir platformda mülakat deneyimi yaşamalarının 
önemine de değinen Yasemin Genç, “İş görüşme-
leri yapmak başlı başına heyecanlı bir durumken 
öğrencilerimize bir ilk daha yaşatarak online ola-
rak mülakatlarını gerçekleştireceğiz. TAYSAD ve 
Anadolu Vakfı iş birliğiyle oluşturulan mentorluk 
programında çalışmalarımızı sürdürürken TOSB 
IK Komitesi olarak değişen bu düzene nasıl adap-
te oluruz diye düşündük ve öğrencilerimizin online 
olarak da mülakat deneyimini yaşamalarını ve ön-
cesinde de bu deneyimde nelere dikkat etmeleri 
gerektiğini onlara aktararak her şeye hazırlıklı ol-
malarını istedik. Öğrencilerimizle üst düzey İK yö-
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TOSB YENİ MEZUN
MÜLAKATLARI

ŞİMDİ
SAHNE
SENİN!

Yeni Mezun!

4 yılın ardından en sonunda kara göründü mü? Yanaşaacğın
limanda büyük maceralar seni bekliyor... Her bir macerada seni
başka bir hikaye karşılayacak!

Son sırıf öğrencisi veya yeni mezun, bilgisine güvenen, sosyal ve
bizim gibi çalışma aşkıyla yanıp tutuşan birisiysen...

Bizim hikayemizde ışıl ışıl bir rol seni bekliyor olabilir!

Genel başvuruya kimleri bekmiyoruz öğrenmek için yan taraftaki
bilgileri gözden geçirmeyi unutma.

Eğer o sensen, haydi gel tanışalım!

Bu ilan TOSB İK Komitesi ve Anadolu Vakfı iş birliğiyle yapılan
Mükalat Simülasyonu faaliyeti için eğitim amaçlı düzenlenmiştir.

O t o m o t i v  T e d a r i k  S a n a y i
İht isas Organize Sanayi Bölgesi

MÜKALATTA NE
BEKLİYORUZ?

GÖNLÜMÜZDE
YATAN

ADAY PROFİLİ

İletişim
kuran,
ikna eden!

Yaratıcı
ve
yenilikçi!

Sen kimsin?

Hayalindeki pozisyon ne?

Bu iş neden senin olmalı?

Bir iki soru da biz sorarız:))

Sorumluluk
sahibi,
çalışkan!

Çözüm
odaklı!
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Dijital Fabrika Tasarı ve 
Endüstri 4.0

ONO Teknoloji Hizmetlerinin fabrikalarda ve üretim tesislerinde kaçınılmaz olan 
sanayi 4.0 dönüşümü için gerekli olan bileşenleri dijital ortamda sunuyor. 

formumuz, ileride oluşabilecek zaman ve ticari 
kayıpları minimize ediyor. Üretim bandının en kü-
çük hücresinden, fabrikanın yaşayan Dijital İkizine 
kadar geniş bir yelpazede çözüm sunan program 
sürükle bırak kullanım metoduyla da dikkat çe-
kiyor. Farklı sektörlere yönelik çözümler sunan 
platformumuz kendi kütüphanesinde bulunan 
2000’den fazla robot ve zengin bileşen içeriği ile 
üretim prosesini rahatlıkla kurgulamanızı sağlıyor. 
Simülasyonun dikkat çeken bir diğer yanı da oluş-
turduğunuz akış sisteminde hata payını hesapla-
ması ve size bununla ilgili veri analizleri yapıyor 
olması. Hali hazırda bulunan üç farklı versiyonu ile 

T ürkiye’nin de ivmelenerek içinde bulunduğu 
sanayi dönüşümünde karşımıza çıkan baş-

lıca engel üreticilerin mevcut yapıları üzerinden 
sistemlerini yenilikçi teknolojilere uygun hale geti-
rememeleridir. Üretim tesislerini endüstri 4.0 yeni-
liklerine entegre etmenin en iyi yolu mevcut duru-
mun iyi analiz edilmesi, gereksinimleri belirlemek 
ve doğru adımlar atabilmektir.

ONO Teknoloji Hizmetlerinin fabrikalarda ve üre-
tim tesislerinde kaçınılmaz olan sanayi 4.0 dönü-
şümü için gerekli olan bileşenleri dijital ortamda 
sunuyor. Yatırım yapmadan önce tüm süreci gör-
meyi ve uygun adımlarla ilerlemeyi sağlayan plat-
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ihtiyacınıza uygun olan çözümü seçebileceğiniz 
platformumuz size geleceğin fabrikalarını kurma 
fırsatı veriyor.

Ono Teknoloji ile yeni nesil fabrikalar oluşturun 

Platformumuzun kütüphanesinde yer alan 30’dan 
fazla markanın 1200’den fazla endüstriyel robot, 
konveyör ve diğer bileşenleri önceden oluşturul-
muş bir şekilde yer almaktadır. Hazır bileşenleri 
kullanarak fabrikanızı tasarlayıp inşa edebilir, bile-
şenleri kendi e-kataloğundan 3D çalışma alanına 
sürükleyerek robotlarınızın akış prosesine uyum-
lu bir şekilde entegrasyonunu sağlayabilirsiniz. 
Boyut, hız, renk gibi mevcut tanımlanmış bileşen 
parametrelerini değiştirebilir, verimlilik analizi 
oluşturabilirsiniz. Robotik davranışları tanımlar ve 
simüle ederken çarpışmaları analiz edebilir, man-

tık duruşlarını kontrol akış tabloları ile tanımlayan 
özelliklerden yararlanabilirsiniz.

CAD Dosyalarını Doğrudan 3D Boyuta Aktarma

Platformumuz önde gelen CAD dosya türlerinin 
birçoğunu desteklemenin yanı sıra, Autodesk, 
Dassault, PTC, Siemens ve diğer uygulayıcılar 
tarafından oluşturulmuş geometrik dosyaları so-
runsuzca içe aktarmanızı sağlar, bu sayede her-
hangi bir plug-in kullanmanıza gerek kalmaz.

4K HD kalitesinde video kaydedebilir ve dışa akta-
rabilirsiniz. Gömülü simülasyonlar, dâhili navigas-
yon ve oynatma seçenekleri ve malzeme listesi ile 
animasyonlu ve interaktif 3D PDF’ler oluşturabilir, 
yeni

2D çizim şablonuyla 3D düzenleri hızlı bir şekilde 
sunuma hazır 2D çizimlere dönüştürebilirsiniz. 

Oluşturduğunuz dijital fabrikanızı kolaylıkla Sanal 
Gerçeklik ortamına (Virtual Reality) aktarabilir ve 
fabrikanızı gerçek boyutlarıyla dijital ortamda test 
edebilirsiniz.

PLC Bağlantısı ve Dijital İkiz

PLC bağlantı özelliği sayesinde simülasyon ile 
OPC UA veya desteklenen özgün arabirimlerin ko-
laylıkla bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu seçe-
nek programları test etmek ve doğrulamak, ayrıca 
yapılacak olan değişiklikleri üretim süreci bağ-
lamında kontrol etmek gibi sanal devreye alma 
faaliyetlerini mümkün kılar. PLC bağlantısıyla üre-
timinizin gerçek zamanlı etkinliğini görselleştire-
bilir, gerçek zamanlı verileri toplayabilir ve analiz 
edebilir sonrasında ise iyileştirmeleri ve iyileştirme 
seçeneklerini ayrıca simüle edebilirsiniz. 

Üretim bandının en küçük hücresinden, 
fabrikanın yaşayan Dijital İkizine kadar 
geniş bir yelpazede çözüm sunan program 
sürükle bırak kullanım metoduyla da dikkat 
çekiyor. Farklı sektörlere yönelik çözümler 
sunan platformumuz kendi kütüphanesinde 
bulunan 2000’den fazla robot ve zengin 
bileşen içeriği ile üretim prosesini rahatlıkla 
kurgulamanızı sağlıyor. 
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İstatistik ve Raporlama

Platformumuz size simülasyon grafiklerini çizgi, 
alan, çubuk veya pasta grafik seçenekleri ile gör-
selleştirme seçeneği sunar. Grafikler özel bir ista-
tistik gösterge tablosunda oluşturulur, değiştirilir 
ve görselleştirilir. Gösterge tablosu, kullanıcıların 
üretim hattının dinamiklerini görselleştirmelerine, 
dar boğazları belirlemelerine ve üretim perfor-
mansındaki değişiklikleri değerlendirmelerine yar-
dımcı olur. Daha ayrıntılı analiz gerekli olduğunda, 
simülasyon verileri kolayca PDF veya Microsoft 
Excel veri formatlarına aktarılabilir.

Offline Robot Programlama

Platformumuz çevrim dışı programlama (OLP) 
yazılımı günümüzde var olan en gelişmiş çevrim 
dışı programlama teknolojisini temsil etmektedir. 
Yazılım zaman, para ve kaliteye önem verilen yer-
ler için benzersiz özellikler taşımaktadır:

• Hızlı ve kolay programlama ve gidişat/ program 
düzenleme

• Kalite kontrol: doğru ve sorunsuz uygulama

• Doğru araç yolları: gelişmiş kalibrasyon araçları 
ve uygulama yönetimi

• Hepsi bir arada: tüm büyük robot markalarını 
destekler: ABB, Fanuc, KUKA, Motoman, Pana-
sonic vb

Delfoi Robotics ürün gamını meydana getiren Del-
foi ARC, Delfoi CUT ve Delfoi PAINT endüstriyel 
robot teknolojisi uygulamalarına ilişkin kapsamlı 
alanlara yöneliktir ve 20 yılın üzerinde bir süre bo-

yunca gerçekleştirilen yoğun geliştirme çalışma-
ları ve profesyonel deneyim ile geliştirilmiş yazılım 
uzmanlığı sayesinde her şirketin ihtiyaçlarını kar-
şılayan lider çözümler taahhüt etmektedir. 

Tüm önemli robot markaları için yazılım desteği: 
sayfanın alt kısmına bakınız.  Referans olarak gö-
rülen yazılım otomotiv, ağır makine, havacılık ve 
uzay, inşaat, çelik ve gemi inşa gibi çeşitli endüst-
rilerde kullanılmaktadır.  Bugün Delfoi Robotics 
uygulamaları 400’ün üzerinde endüstriyel şirket 
tarafından kullanılmaktadır. 

Delfoi Robotics yazılım paketi Visual Components 
tarafından sağlanan kanıtlanmış simülasyon tek-
nolojisini kullanmaktadır.

Kağıtsız Üretim İşyeri Zemin Yürütme ve İzleme 
Yeteneği (MES)

Gerçek zamanlı üretim verileri ile senkronize çalı-
şır. Zamanlanmış iş emirleri, üretim terminallerin-
de terminaller kullanılarak başlatılır ve sona erer. 
Planlamadaki değişiklikler anında işyeri tabanında 
güncellenir ve bunun tersi de geçerlidir. Emirlerin 
ilerlemesi gerçek zamanlı olarak izlenir. Bir çalış-
ma aşamasını başlatma veya durdurma gibi olay-
lar veya kalite sorunları gerçek zamanlı olarak - 
küresel olarak izlenir. Ürün geçmişi ve kalite takibi, 
MES’in bir parçasıdır.

Tüm çözümlerimiz MES yapıları ile haberleşebilir 
ve dijital ikiz oluşturulabilir durumdadır.

Detaylı bilgi için websitemiz ; www.ono.com.trl
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TOSB Anaokulu 
İlk Mezunlarını Verdi

Özgür Gül

Can Özkaya

Bade Aydoğan

Sefer Deniz Özkaya

John Can Gülbahar

Berat Ayaz Taştemur

Selim Devrim Özkaya

Ömer Ünal

Berk Göksu

Öykü Ünal

Buse Dinç
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Can sordu: “Trafik sorununu 
çözmek için uçan araba 
yapabilir misiniz?” 
23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için planladığımız ve kısıtlamalar 
dolayısıyla yapılamayan etkinliğimizi 1 Haziran DünyaÇocukGünü’nde gerçekleştirdik. 
TOSB Anaokulu Çocuk heyeti ile yapılan toplantıda çocuklar, TOSB YK Başkan Vekili 
Alper Kanca’ya gelecek ile ilgili hayallerini ve taleplerini bildirdiler.
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Özgür: Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925 
yılında Cenevre’de yapılan doğmuştur. 54 
ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans’ta 
Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bil-
dirgesi kabul edilmiştir. Dünya Çocuk Günü 
adıyla çocukların barış içinde yaşamalarını 
amaçlar.

Konferanstan sonra pek çok ülke, çocukla-
rın sorunlarına ilişkin olarak kamuoyunun 
dikkatini çekmek, çocuklara mutluluk ge-
tirmek adına belirlenen bir gün olmuştur.

Öykü: Dünya çocuklarının ilgilendiren ko-

nularda konuşmak üzere burada toplandık.  

Amacımız çocuk haklarına dikkat çekmek.  

“Görevimiz, çocuklarımızın hakları için mü-

cadeleyi sonuna kadar sürdürmek, onlara 

daha güzel bir dünya bırakmak için çalış-

maktır. Tüm dünyada çocuklarımızın eşit 

şartlarda bir yaşam sürmeleri, ancak bu 

şekilde mümkün olacaktır” 

Çocuklardan gelen sorular

Özgür: Merhaba benim size soru değil bir önerim 
var ben: büyünce Nasa’da çalışmak istiyorum. 
Uzay’da ailem ile iletişimde olacağım içinde tele-
fon içeren bir araç tasarımı yapmak istiyorum.

Bade: Merhaba ben Bade AYDOĞAN ben araba-
mın her gün giydiğim kıyafete göre renk değiş-
tirmesini (pembe elbisem ile pembe araba, sarı 
elbisem ile sarı araba )istiyorum bu tarz bir araba 
üretimisiniz?

Can: Trafik sorununu çözmek için hem havada 
hem de karada giden araç tasarımı yapabilir mi-
siniz?

Buse: Arabaların fiyatını neye göre belirliyorsu-
nuz?

Ömer: Merhaba ben Ömer Ben doğayı çok sevi-
yorum akşamları doğada karavan olan gündüzleri 
de işe gidebileceğim bir araba tasarımı olur mu?

John: Uçan araba nasıl üretilir?l
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Robotlarla Teslimat Yapan 
Yerli Otonom Market: Speedy

Otonom hareket etme özelliğini şimdiye kadar pek çok farklı araç için 
kullanıldı. Yerli girişim Speedy ise insan trafiği yoğun yerler için otonom 
servis robotu geliştiriyor.

İ nsanların bulunduğu ortamlarda gü-
venli bir şekilde teslimat ve diğer taşıma 

görevlerini yapabilecek tam otonom mobil 
robotları geliştiren Speedy Market otonom 
perakende teknolojileri LTD. ŞTİ.’nin  kurucu 
ortağıyım. 

Dijitalleşen dünyada, zamanın en kıymetli 
kaynak olduğunun bilinci ile mevcut duru-
mu değiştirecek, teknolojiyi hayatımızın her 
anında deneyimleyecek bir süreç dizayn et-
memiz gerektiğine karar verdik ve Speedy 
Robot fikri ortaya çıktı. Speedy robotları; 
kendi rotasını planlayıp,  emniyetli bir şe-
kilde verilen görevleri tamamlayacak şekil-
de geliştirildi. Araçlarımız tüm ortamlarda 
teslimat ve programlanan tüm taşıma gö-

revlerini sıfıra yakın konumsal hata payı ve 
yüksek verimlilik ile yerine getirebilmektedir. 
Çalışma alanları; Hastanelerde medikal ve 
tıbbi malzeme transferi, yüksek katlı bina, 
iş yerleri ve kampüslerde ürün/gıda teslimi, 
otellerde oda servisleridir. 

Çalışmalarımız boyunca Tam otonom doğal 
navigasyon yazılımı, robot-asansör etkile-

Speedy Market, bir binaya 
özel olarak kurulan ve teslimat 
işlemlerinin robotlar tarafından 
yapıldığı bir otonom online 
market konsepti olarak 
karşımıza çıkıyor. Sistemin 
amacı ise hastane, apartman 
gibi insan yoğunluğu olan 
yerlerde bir alternatif yaratmak.

Murat AYRANCI
Speedy Market CEO
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şimi, mobil uygulama üzerinden robot kontrolü, 
görev kontrol yazılımları, filo kontrol yazılımla-
rı ve sipariş ekranları olmak üzere birçok modül 
geliştirdik. Robotların tüm mekaniği, motorları, 
elektronik yazılımları Türkiye’de üretildi, %85’e ya-
kın yerlilik oranımız var. Bunun yanında gelecekte 
bir çok lokasyonda (hastane, rezidans, iş merke-
zi, havalimanları vb.) kullanılacağına inandığımız 
Speedy robotlarını büyük bir azimle geliştirmeye 
devam ediyoruz. Speedy robotlarının ilk çalışacağı 
yer olan Skyland İstanbul’da uçtan uca otonom 
çalışan online market konsepti Speedy.Market’i 
geliştirdik. Speedy robotlarının efektif çalıştığını 
göstermeyi hedeflediğimiz bu konseptte; sipa-
rişin hazırlanması, ürünlerin robota yüklenmesi 
ve robotun aldığı ürünleri daireye götürme süreci 
tamamen otonom şekilde gerçekleştiriliyor. Bina-
da kurulu olan otomatlarda 1000 farklı çeşit mar-
ket ürünü bulunmaktadır. Kullanıcının mobil app. 

üzerinden siparişini verdiği ürünler, otomatlardan 
robota yükleniyor, ürünleri alan robot ise siparişin 
verildiği kata asansör ile kablosuz haberleşerek 
teslimata çıkıyor ve siparişin verildiği noktaya gel-
diğinde bildirim gönderip ürünleri teslim ediyor. Bu 
sayede uçtan uca tamamen otonom ve 7/24 çalı-
şan online market konsepti oluşturuyoruz, dünya-
da ilk oldu bu konsept, dikey yapılar, site, kampüs 
gibi alanlarda çalışabilecek konseptin lokasyonla-
rını da hızlıca arttırmak istiyoruz. 

Siz bu bağlamda gerek Speedy özelinde gerekse 
bu tarz görevleri yerine getirecek diğer robotları 
düşündüğünüzde nasıl bir gelecek bekliyorsu-
nuz?

Otonomi ve mobilite dünyada bütün sektörlerin 
DNA’sına girdi artık. Dijitalleşmenin getirdiği deği-

şim, var olan geleneksel sektörleri yıkmakla bera-
ber yeni iş imkânları da doğuruyor ve yeni oyun-
cuları piyasaya sürüyor. Bunlardan en yaygın olan 
ve gelecek vaad edenler arasında otonom araçlar, 
otonom mobil robotlar ve mikromobilite geliyor. 

Bugün dünyada otellerde oda servisi yapan, so-
kaklarda evlere teslimat yapan, hastanelerde ye-
mek dağıtan ve havalimanlarında zemin temizle-
yen çok sayıda mobil robot çalışmaktadır. Ülkece 
eskisi gibi teknolojiyle ilgili globalde başlayan de-
ğişim rüzgarına 5-10 sene sonra adapte olmaya 
çalışmıyoruz, otonomi konusunda ülkemizde de 
mobil robot, otonom araç geliştiren çok değerli 
girişimler mevcut, bunlar geleceğe dair güzel ve 
umutlu bir haber.  Biz de Dünyada yaşanan bu hız-
lı dijital ve mobil dönüşümde ülkemizden de nice 
girişimler çıkacağına inanıyor ve ülkemizin katma 
değerli ihracaatına katkı sunmak istiyoruz. l

Robotların tüm mekaniği, motorları, 
elektronik yazılımları Türkiye'de üretildi. 
Yüzde 85'e yakın yerlilik oranımız var. 
Bunun yanında gelecekte birçok lokasyonda 
(hastane, rezidans, iş merkezi, havalimanları 
ve benzeri) kullanılacağına inandığımız 
Speedy robotlarını büyük bir azimle 
geliştirmeye devam ediyoruz. Speedy 
robotların ilk çalışacağı yer olan Skyland 
İstanbul'da uçtan uca otonom çalışan online 
market konsepti Speedy.Market'i geliştirdik. 
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T arih boyunca her sanayi devriminde kırılma-
lar yaşanmıştır. Bu kırılmalarda işini yarına 

taşıyanlar ise meseleye hep farklı bakanlar ol-
muştur. Ürününe tutkuyla bağlananların, fanatik 
bir duygu içinde davrananların ise bu kırılmaları 
hep kaçırdığı gözlenmiştir.

Matbaa çıktığında direnen hattatların, otomobil 
icat olduğunda at arabası konusunda hizmet ve-
renlerin ya da dijital sistemlere geçildiğinde yok 
olan renk ayrımcılarının öyküsü hep aynıdır.

Bu dönüşümlerde nihai ürün üretenlerin genellikle 
pazarı ve dönüşümü daha doğru okuduğunu gö-
rürüz. İşte asıl risk o ürüne tedarik yapanlar için 
belirir. Şayet değişen talebi ve ihtiyaçları doğru 
okuyamazlarsa oyundan çekilmeleriyle sonuçla-
nan bir süreç yaşanır.

O zaman esas olan meseleye nasıl bakıldığıdır. 
Üretim çok önemli ve kutsal bir faaliyet. Ama, neyi 
niye ürettiğini bilmek bundan daha da kritik bir 
başlık. Yıllar önce rahmetli Asım Kocabıyık ile tüm 

güne yayılan ve biraz sohbetle de karı-
şık bir röportaj yapmıştım.

Rahmetli Kocabıyık’ın sanayi ve sa-
nayicilik öyküsünde de gördüm ki, iş 
hayatında ürettikleriniz farklılaşabilir; 
üretim alanlarınız değişebilir ve hatta 
tatsız deneyimler de yaşanabilir. Fakat 
sonuçta değişmeyen üretim sevdası-
dır.

Şimdi yine tam bir sanayi devriminin 
arifesinde, ürünler farklılaşırken, sanı-
rım meseleyi tam da buradan okuma-
mız gerekiyor. Günün sonunda ortaya 
koyduğumuz imalatçılık, bir ihtiyacı 
giderecekse, ürettiğimizi sorgulayarak 
ama üreticiliğimizden vazgeçmeyerek 
bir yol yürümeliyiz.

Temele bunu koyduktan sonra bu de-
ğişimin öncekilerden farkını da iyi tes-
pit etmeliyiz. Çünkü bu kez dönüşen 
sadece ürünler ve tedarik zinciri içeri-
sindeki ihtiyaçlarda değil. 

Üretim metodolojisi teknik bir konu. 
Bu alandaki dönüşümü sağlamak 
mümkün. Ama temeldeki değişim veri, 

Ürettiğinizi Değil, Üretim 
İnancınızı Koruyun

Çetin ÜNSALAN

Gazeteci-Ekonomist-Yazar
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veriden kaynaklanan verimlilik, buradan yaratılan 
ekonomi, ortak değer yaratma kültürü, yönetim 
biçimi ve yöneticilik metotları ile bakış açısı üze-
rine kurgulanıyor.

Yani zihniyette bir değişimi yakalamadan, oto-
masyonun bir tık üzerine çıkıp, üretimde dijital-
leşmeye ulaşmanın yeterli gelmeyeceği bir sü-
reç içindeyiz. Patronculuk oynamanın mümkün 
olmadığı, liderliğin ekibin parçası halinde uygu-
lanmasının gerektiği, kontrol eden değil, süreci 
birlikte yürüten bir insan kaynağı yaklaşımıyla işe 
başlamamız gerekiyor.

Yetenek transferlerinin değil, ortak değer üreten 
uyumlu kadroların yapılandığı, çevreden ürün ge-
liştirmeye kadar sadece şirket içinde değil, sektör-
de, hatta dünya genelinde ortak değer yaratmayı 
hedefleyen yapılar kurmamız gerekiyor.

Bu değişim sadece dijitalleşen proseslerin değil, 
yetenekli ve yeteneği geliştirilen insanların oluştu-
ğu yapıların kurgulanmasını, bunların şirket kadar 
dışa da fayda sağlayacak zihniyette olmasını zo-
runlu kılıyor.

Otomotiv özeline bakarsak ürün artık sadece bir 
binek araç olmaktan çıkıyor. Örneğin Elon Musk’u 
birçok kişi otomobil üreticisi olarak algılıyor. Oysa 
verdiği röportajlardan anlıyoruz ki, yeni ekonomi-
nin simgesi haline gelen bu isim optimum fiyata, 
akıllı otomobilleri tüketiciyle buluşturup, aslında 
bir veri şirketi olmayı hedefliyor.

Otonom cihazların, çevreci araçların konuşuldu-
ğu, belki sahiplenmekten çok kiralama yöntemiy-
le şehirlerin araç parklarının olduğu, akıllı şehirler 
yolculuğuna ulaşacak bir sektörel dönüşümden 
bahsediyoruz.

Şayet meseleyi bu açıdan değerlendirmez ve üre-
tici kabiliyetlerimizin çıktılarını bu noktaya yönlen-
dirmezsek, bir gün kullanılan araçlarda bize ihti-
yaç kalmadığı gerçeğini yaşarız.

O halde tekrar başa dönersek bu dönüşümü ve 
değişimi, neyi ürettiğinizden çok, neyi niye üretip, 
yeni ihtiyaçların içinde nasıl kurgulanacağınız so-
rusunun yanıtını vererek anlayabiliriz.

Aksi takdirde yıllar önce Henry Ford’un kredi ta-
lebine yanıt veren bankacı durumuna düşeriz. Ne 
demişti o talep karşısında krediyi reddeden isim? 
“Otomobil ancak geçici bir moda olabilir. Benim 
bu tarz işlerle uğraşacak vaktim yok.”

Bankacı kendinden çok emindi. Peki siz emin mi-
siniz? l

Zihniyette bir değişimi yakalamadan, 
otomasyonun bir tık üzerine çıkıp, 
üretimde dijitalleşmeye ulaşmanın 
yeterli gelmeyeceği bir süreç içindeyiz. 
Patronculuk oynamanın mümkün 
olmadığı, liderliğin ekibin parçası halinde 
uygulanmasının gerektiği, kontrol eden 
değil, süreci birlikte yürüten bir insan 
kaynağı yaklaşımıyla işe başlamamız 
gerekiyor.
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Görkem KARABEYOĞLU

YASED Koordinatörü

Dönüşüm Sürecinde 
Küresel Rekabetçiliğe 
Önemli Katkılar 
Sağladık
YASED başta otomotiv ana ve 
yan sanayi olmak üzere pek 
çok sektörün dijital dönüşüm 
süreçlerini destekleme, 
rekabetçiliklerini artırma ve 
küresel tedarik zincirinde 
Türkiye’nin daha fazla yer 
alabilmesi için öncü çalışmalarda 
bulunma hedefi ile faaliyetlerimizi 
önümüzdeki dönemde de 
sürdüreceğiz. 

alandaki paydaşlarıyla yakın çalışmalarını bugün de 
sürdürmekte.  

2020 yılında pandeminin küresel ekonomide yarattığı 
belirsizlik sebebiyle dünyadaki tüm makroekonomik 
göstergeler ve büyüme senaryoları negatif yönde et-
kilendi, yatırımcıların risk almaları azaldı. Küresel eko-
nomi yaklaşık yüzde 4 seviyesinde küçülürken, 2020 
yılının ilk yarısında, iptal edilen ve ertelenen yatırımlar 
nedeniyle, uluslararası doğrudan yatırımlarda da yüzde 
49 oranında bir azalma yaşandı.

G eride bıraktığı 40 yılda YASED, 30 ülkeden, 
15 sektörü kapsayan üyeleriyle, Türkiye’de-

ki uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 85’ini 
temsil eden büyüklüğe ulaştı. Türkiye ile kurdukla-
rı güçlü bağlarla Türkiye’nin şirketleri haline gelen 
YASED üyeleri, bu yıllar boyunca ülkemizin sür-
dürülebilir büyümesine ve küresel rekabetçiliğine 
önemli katkılar sağladılar. 

Üyelerinin zengin küresel deneyimleriyle ulusla-
rarası doğrudan yatırım trendlerinde bir referans 
noktası olarak konumlanan YASED, Türkiye’de 
küresel ölçekte rekabetçi bir yatırım ortamının 
oluşturulması ve sürdürülebilirliği için pek çok 
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Bu durum, yatırım çekme konusunda daha reka-
betçi bir dönemin bizi beklediğini ve halihazırda 
yatırım yapmış şirketlerin genişleme yatırımlarının 
yeni yatırımlara oranla daha önem kazandığı bir 
döneme girdiğimizi bizlere gösterdi.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz YASED Ulusla-
rarası Yatırım Zirvesi’nde kamu, çok uluslu şirket-
ler ve uluslararası kuruluşlardan üst düzey yöneti-
ciler ile akademisyenler ve fütüristler, önümüzdeki 
dönemde yatırımları bekleyen fırsat ve zorlukları 
tartışırken, küresel tedarik zincirleri, dijitalleşme, 
etki yatırımları ve girişimcilik ekosisteminin gele-
ceğine odaklandıkları oturumlarda bir araya gel-
diler. 

Çalışmalarımızdan edindiğimiz bulgular çerçe-
vesinde, önümüzdeki dönemde küresel yatırım 
rekabetçiliğinde belirleyici olduğuna inandığımız 
aşağıda belirtilen 3 konu YASED olarak 2021 yılı 
için öncelikli gündemimizi oluşturdu.

1. Ülkemizin ve üyelerimizin küresel tedarik zin-
cirlerine daha yüksek düzeyde entegrasyonu

2. Dijital dönüşüm konusunda iyi uygulama ör-
neklerinin yaygınlaştırılması

3. Sürdürülebilir kalkınma alanındaki iyi uygula-
maların sınai dönüşümü de gerçekleştirecek 
şekilde yaygınlaştırılması (yeşil dönüşüm)

Bu başlıklarda oluşturduğumuz platformlar al-
tında, ilgili paydaşların işbirliğinde, mevcut eko-
sistemlerin geliştirilmesi ve uluslararası stan-

dartlarda Türkiye için en uygun mekanizmaların 
geliştirilmesi gibi somut çıktı hedefli çalışma ve 
faaliyetler yürütüyoruz. 

26 Mayıs 2021 tarihinde Yatırım Ofisi Başkan Yar-
dımcısı Sn. Ahmet İhsan Erdem, Sanayi ve Tek-
noloji Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Kacır 
ile Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. Tuna Turagay’ın 
katılımında lansmanını yaptığımız Küresel Teda-
rik Zinciri Platformumuz altında, Türkiye’nin KTZ 
ekosistemini geliştirmek üzere, farkındalık yara-
tıcı faaliyetler düzenlemeyi hedefliyoruz. Türki-
ye’nin ihtiyaçlarını ortaya koymayı ve üyelerimizin 
uluslararası bilgi ve deneyimlerinden faydalana-
rak bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi 
amaçladık. 

Platform çalışmaları kapsamında, ülkemizin kü-
resel tedarik zincirlerinden aldığı payı, pandemi-
nin yarattığı dönüşümü de dikkate alacak şekilde, 
artırmak üzere bu sene Küresel Tedarik Zincirle-
ri-Güvenli Liman Türkiye adında kapsamlı bir ça-
lışma yaptık. 

Çalışmanın içeriğinde, dönüşümün en fazla yaşa-
nacağını düşündüğümüz ve ülkemizin de rekabet 
potansiyelinin yüksek olduğu otomotiv, maki-
ne-ekipman ve bilgisayar ve elektronik sektörleri 
ile stratejik öneme ve büyüme potansiyeline sa-
hip olan kimya ve savunma-havacılık sektörlerini 
analiz ettik.

Bu sektörlerin geleceğini belirleyen küresel trend-
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nik sistemler ve yazılım sağlayıcısı olabileceğini 
ortaya koyduk. 

Çalışmalarımızın devamı olarak hedeflerimiz ara-
sında; küresel tedarik zincirlerindeki değişim ve 
dönüşümü paydaşlarımızla iş birliği içinde ger-
çekleştireceğimiz düzenli analitik çalışmalar ile 
takip etmek, tedarikçilerimizi küresel düzeye çıka-
racak ve tedarikçi tabanımızı genişletecek eğitim 
programlarını hayata geçirmek, Güvenli Liman 
Türkiye Projemiz kapsamında geliştirdiğimiz öne-
rilerimizi ilgili tüm paydaşlarımızla istişare içinde 
takip etmek var.

Bu süreçte gördük ki, dijitalleşme ve sürdürülebi-
lirlik, ülkelerin tedarik zincirlerindeki rekabetçiliği 
etkileyecek en önemli konular olarak kendini gös-
teriyor.

Pandemi ile büyük bir ivme yakalayan dijitalleşme, 
tüm iş dünyasında olduğu gibi YASED gündemin-
de de önemli bir yer tutuyor. Dijitalleşme tüm iş 
yapış yöntemlerini yeniden şekillendirdi ve yeni 
teknoloji ve trendleri hayatımıza soktu. Bu alan-
daki gelişmeleri takip etmek ve dünyadaki dijital 
dönüşüm uygulamaları hakkında kamu ve özel 
sektörden paydaşların katılımında farkındalığı 
artıracak deneyim ve bilgi paylaşımı faaliyetleri 
düzenlemek için Dijital Dönüşüm Platformu’nu 
kurduk.

Platform faaliyetleri kapsamında ilk olarak Dijital 
Dönüşüm İyi Uygulama Örnekleri Webinar Serisi-
ne başladık. Bu webinarlarımızda dijital dönüşüm 
sürecinde tecrübe sahibi üye firmalarımızın global 
ve yerel merkezlerinden üst düzey yöneticileri iyi 
uygulama örneklerini, kendi deneyimlerini, başarı 
hikayelerini, yaşadıkları zorlukları, engelleri nasıl 
aştıklarını ve dijitalleşmedeki yeni trendleri pay-
laşmakta. Tüm paydaşlarımıza açık yapılan bu 
webinarların sonuçlarını ilgili kamu otoriteleri ile 
de paylaşacağız.

Söz konusu iyi uygulamalarda görüyoruz ki, dijital 
dönüşümü gerçekleştirmeye başlayan her firma 
üretim kapasitesinde ve verimliliğinde artış, sü-
reç ve operasyon mükemmeliyetinde artış, lojistik 
hizmetlerinin daha etkin kullanımı, gerçek zamanlı 
verinin daha kısa sürelerde toplanması, bakım 
maliyetlerinde düşüş, üretim hattında esneklik 
avantajı, ürün ve hizmet kalitesinde artış, müşte-
ri memnuniyetinde artış ve katma değerli tedarik 
zinciri gibi faydalar sağlamakta. 

leri, COVID-19 salgınının hızlandırdığı dijital dö-
nüşümü, tedarik zincirleri optimizasyonunu, sür-
dürülebilir üretimi ve nesnelerin interneti, bulut 
çözümler, büyük veri ve yapay zeka gibi yenilikçi 
çözümleri dikkate alarak ülkemiz için anlamlı poli-
tika ve mevzuat önerileri geliştirdik.

Bulgularımızı otomotiv sektörü özelinde değer-
lendirdiğimizde, salgının sektörün arz üzerindeki 
uzun dönem trendleri değiştirmeyeceği ancak 
kısa-orta vadede esneklik, verimlilik ve elektrifi-
kasyona odaklanmayı güçlendireceğini ortaya 
koyduk. Ülkemizin, ihracat pazarlarına tedarik 
sağlayan bir araç üreticisi olarak önemli bir aktör 
olduğunu ancak parça tedarikçisi olarak özellikle 
de elektronik parçalarda daha fazla küresel varlık 
göstermesinin doğru politikalar uygulanması ile 
mümkün olabileceğini değerlendirdik. 

Otomotiv sektöründe Türkiye’nin MENA ve Batı 
Avrupa bölgelerindeki ülkelere parça tedarik etme 
konusunda avantajı bulunmakta. Tanımlanan 
belli GTIP’lere göre bu ülkelerin yaklaşık 12,4 mil-
yar dolarlık bir ithalat kapasiteleri bulunmakta. 
Türkiye’nin mevcut yeteneklerine göre ülkemizin 
kısa vadede seçili 20 GTIP’de sağlanacak %5 ih-
racat artışı ile mekanik sistemler ve parçalarda 
MENA’da 621 milyon dolar, Batı Avrupa’da ise 7,1 
milyar dolar ilave kazanç sağlanabileceğini, iç pa-
zarı güçlendirmek adına batarya, kalıp ve plastik 
malzemelerde yerelleştirme çalışmaları gerçek-
leştirebileceğini ve uzun vadede elektrik-elektro-
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kolay aşılabilmekte. Böylece ekosistemdeki giri-
şimciler de desteklenmekte. 

Türkiye’de dijital dönüşüm yatırımlarının artma-
sı için belirlediğimiz geliştirme alanları arasında; 
bulut bilişim teknolojilerinin yatırımlarının destek-
lenmesi, veri güvenliğinin sağlanması ve Kişisel 
Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) Genel Veri 
Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uyumunun sağlan-
ması, siber güvenlik alanındaki yatırımların des-
teklenmesi ve ilgili regülasyonların geliştirilmesi, 
Veri Merkezlerinin desteklenmesi ve ilgili regü-
lasyonların geliştirilmesi, 5G altyapısının gelişti-
rilmesi, KOBİ’ler öncelikli olmak üzere e-ticaret 
faaliyetlerinin desteklenmesi, Ar-Ge teşviklerinin 
artırılması, TÜBİTAK desteklerinin rakamsal de-
ğerlerinin artırılması ve desteklerin daha fazla 
proje yerine daha kaliteli projeleri destekleyecek 
şekilde revize edilmesi gibi konulardaki görüş ve 
önerilerimizi sunmaktayız. 

Otomotiv sektörü özelinde ise, sektörün yeni ne-
sil teknolojiler, akıllı ulaşım, bağlantılı ve otonom 
araçlar, elektrikli ve hibrit araçlar, batarya tek-
nolojileri, sürücü destek donanımları ve benzeri 
alanlarda geçirmekte olduğu dönüşüm sürecini 
yakalamak önemli. Bu dönüşüme uyum sağla-
mak, mobilite teknolojileri üretiminde rekabetçi bir 
konum elde edebilmek ve tedarikçi ekosistemini 
geliştirmek sektörün gelişimi ve önümüzdeki fır-
satları kaçırmamamız adına son derece mühim.

YASED olarak bu çalışmalar kapsamında başta 
otomotiv ana ve yan sanayi olmak üzere pek çok 
sektörün dijital dönüşüm süreçlerini destekleme, 
rekabetçiliklerini artırma ve küresel tedarik zin-
cirinde Türkiye’nin daha fazla yer alabilmesi için 
öncü çalışmalarda bulunma hedefi ile faaliyetle-
rimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. l

Dijital Dönüşüm sürecini başarılı bir şekilde baş-
latmış ve yürütmüş olan firmalarımızın da ortak 
başarı etkenlerinin başında şunlar geliyor; dijital 
dönüşümü firmalarının kurumsal stratejilerine ve 
tüm süreçlerine entegre etmiş olmaları, Değişim 
Yönetimi ile baştan aşağı tüm kadrolarının dö-
nüşümün bir parçası olmalarını ve sürecin sağ-
layacağı faydaların farkına varmalarını sağlamış 
olmaları, yetkin işgücü geliştirmek için sürekli eği-
tim ve sertifika programları düzenlemeleri, ürün ve 
hizmetleri için küresel geçerliliği olan standartlara 
uyuyor olmaları, dijital dönüşümün kapsadığı oto-
masyon, bağlantılı sistemler, bulut bilişim, nesne-
lerin interneti, büyük veri ve sistem entegrasyonu 
gibi alanların süreç optimizasyonu ve veri analiti-
ği ile destekleniyor olması, veri güvenliği ve siber 
güvenliğe yatırım yapmış olmaları, kesintisiz ve 
sınırsız yüksek hızlı internet altyapısı için gerekli 
yatırımlarda bulunmuş olmaları.

Dijitalleşme yatırımlarına odaklanmış olan fir-
malar bu süreçte yatırımlarını otomasyon, yapay 
zeka, bağlantılı teknolojiler, bulut bilişim, endüst-
riyel nesnelerin interneti, büyük veri, sistem en-
tegrasyonu, robot teknolojileri, blockchain uygu-
lamaları, mobilite çözümleri, takip sistemleri, veri 
analitiği, veri güvenliği, platform tabanlı uygu-
lamalar, ve görüntüleme teknolojileri alanlarına 
yönlendirmekte. 

Dijital Dönüşümün sürecini kolaylaştıran bir diğer 
unsur da ekosistemdeki tüm oyuncular ile işbirli-
ğinde bulunulması. Böylelikle firmalar projelerinde 
masraf ve risk paylaşımına gidebilmekte ve ortak 
projeler ile inovasyonu daha fazla artırabilmek-
teler. Start-uplar ve girişimci ekosistemi burada 
önemli bir rol oynamakta. Üyelerimizin deneyim-
lerinden görüyoruz ki, start-uplar ile işbirliğinde 
dijital dönüşüm sürecinde daha hızlı yol alınabil-
mekte. Kurumsal bürokrasi ile yavaş işleyen sü-
reçler daha esnek hareket edebilen girişimciler ile 

Dijitalleşme tüm iş yapış yöntemlerini yeniden şekillendirdi ve yeni teknoloji ve trendleri 
hayatımıza soktu. Bu alandaki gelişmeleri takip etmek ve dünyadaki dijital dönüşüm 
uygulamaları hakkında kamu ve özel sektörden paydaşların katılımında farkındalığı 
artıracak deneyim ve bilgi paylaşımı faaliyetleri düzenlemek için Dijital Dönüşüm 
Platformu’nu kurduk.
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Avrupa Yeşil Mutabakatı 
ve Dünyada Yaşanan 
Yeşil Değişimler

A vrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (“AB”) eko-
nomisini çevresel olarak sürdürülebilir hale 

getirme amacıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı 
(“AYM”) Aralık 2019’da tanıtmıştır. AYM, AB’nin 
sanayisini ve istihdamını koruyarak 2050’de sıfır 
karbon salınımı ile, Dünya’da Avrupa kıtasını ilk 
karbon-nötr kıta haline getirmeyi hedeflemekte-
dir. AYM her ne kadar Avrupa temelli olsa da ik-
lim değişikliğiyle baş edilebilmesi için küresel bo-

yutta bir değişim gerektiğini vurgulamaktadır. Bu 
nedenle AYM, Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla 
uyumlu bir çerçeve içinde “karbon kaçakları”nın 
önlenmesini hedeflenmektedir. Karbon kaçağı 
kavramı, emisyonlara bir üst sınır veya vergi ko-
nan ülkelerdeki ekonomik faaliyetlerin böyle bir 
sınırlamaya sahip olmayan ülkelere yönelmesi ve 
dolayısıyla emisyonların azaltılması değil sadece 
yer değiştirmesini ifade etmektedir. AYM, ‘‘%55’e 
uygun’’ mevzuat paketi ile, karbon kaçaklarını ön-
lemek adına kendi emisyonlarını AB ile aynı hız ve 
oranda sınırlayamayan ülkelere ‘’Sınırda Karbon 
Düzenlemesi’’ (“SKD”) uygulayacaktır. Avrupa Ko-
misyonu, SKD için ithalat vergisi, tüketim ücreti, 
karbon katma vergisi ve Avrupa Birliği Emisyon 
Ticaret Sistemi’ne (“EU ETS”) paralel sistem se-
çeneklerini değerlendirmektedir. Söz konusu bu 
değerlendirmelerde yalnızca üreticilerin kendi üre-
tim süreçleri değil, ürettikleri ürünlerin bünyesine 
giren ham madde ve malzemeler de dikkate alına-
caktır. Detaylar henüz tam olarak belirli olmayıp, 
SKD’nin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar devam 
etmekte ve yakın zamanda düzenlemelerin net-
leşmesi beklenmektedir. 

AYM, dünya ekonomisinde çok önemli bir ağır-
lığa sahip AB’nin yeni büyüme stratejisidir ve bu 
stratejinin bölgesel olduğunu düşünmek yanlış 
bir niteleme olacaktır. 2020 yılında 69 milyar dolar 
ile toplam ihracatımızdan %41,3 oranında pay ile 
toplam ihracatımızda ilk sırada yer alan AB’deki 
bu değişimin ülkemizi ve ihracat yapan tüm şir-
ketleri son derece yakından ilgilendirdiği aşikar bir 
gerçektir.

Cenk NARTER

Narter & Partners

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile küresel bir yeşil değişim projesi gerçekleştirilmekte olduğu 
ve bu projenin ülkemizdeki şirketleri de çok yakından ilgilendirdiği açıkça görülmektedir
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AYM, dünya ekonomisinde çok önemli 
bir ağırlığa sahip AB’nin yeni büyüme 
stratejisidir ve bu stratejinin bölgesel 
olduğunu düşünmek yanlış bir niteleme 
olacaktır. 2020 yılında 69 milyar dolar ile 
toplam ihracatımızdan %41,3 oranında pay 
ile toplam ihracatımızda ilk sırada yer alan 
AB’deki bu değişimin ülkemizi ve ihracat 
yapan tüm şirketleri son derece yakından 
ilgilendirdiği aşikar bir gerçektir

Anlaşması’na resmen geri dönmesidir. Türkiye ise 
Paris İklim Anlaşması’nı onaylamadığı için, 2021 
Kasım’da Glasgow’da gerçekleşecek ve Paris İk-
lim Anlaşması’nın somut bir şekilde uygulanmaya 
başlanacağı platform olan “COP 26” zirvesi dışın-
da kalacak ve bu çerçevede sağlanan finansman 
desteklerinden faydalanamayacaktır. Bu noktada 
Türkiye’nin pragmatik davranması ve Paris İklim 
Anlaşması’nı onaylayıp, sürdürülebilir iklim he-
deflerini belirlemek suretiyle bu değişimin liderleri 
arasında yer almasını gerekmektedir.

Nisan 2021’de ise Avrupa Parlamentosu ve Av-
rupa Konseyi, AYM’nin önemli bir parçası olarak, 
önümüzdeki 30 yıl için AB’nin iklimle ilgili mevzu-
atının çerçevesini oluşturacak olan ve kanunların 
kanunu olarak adlandırılan ilk Avrupa İklim Ka-
nunu üzerinde bir anlaşmaya vararak, 2050 yılı-
na kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma 
hedefini yasal olarak bağlayıcı hale getirmiştir. Bu 
kapsamda, 2030’a kadar net sera gazı emisyonla-
rını en az %55 oranında azaltmak (1990 seviyele-
rinde) hususunda anlaşmaya varılmıştır. 

Tüm bu hususları beraber değerlendirdiğimizde, 
AYM ile küresel bir yeşil değişim projesi gerçek-
leştirilmekte olduğu ve bu projenin ülkemizdeki 
şirketleri de çok yakından ilgilendirdiği açıkça gö-
rülmektedir. Bu bağlamda, Avrupa Yeşil Mutaba-
katı ve yakın zamanda belli olacak olan Sınırda 
Karbon Düzenlemesi kapsamında AB’ye ihracat 
yapan şirketlerin uyum projeleri yapmaları gere-
kecektir. l

Ülkemiz açısından diğer bir kritik nokta ise, 
AYM’nin Paris İklim Anlaşması’nın uygulanması-
nı gerektiren hükümler içermesidir. Türkiye, Pa-
ris İklim Anlaşması’nı 2016 yılında imzalamıştır; 
ancak gelişmiş ülke olarak konumlanmış olması 
dolayısıyla bu ülkelere yüklenen sorumluluklara 
tabi olması ve finansal yardım alamayacak olma-
sı sebepleriyle anlaşmayı onaylamamış tek G20 
ülkesi olmuştur. Siyasi arenada yaşanan bir diğer 
önemli gelişme ise, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
bir önceki Başkanı Donald Trump tarafından Paris 
İklim Anlaşması’ndan tek taraflı olarak geri çekil-
diğinin açıklaması sonrasında, yeni Başkan Joe 
Biden göreve geldikten yalnızca birkaç saat sonra 
imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Paris İklim 
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İnsan Kaynağımıza Yeni 
Yetkinlikler Kazandırıyoruz

teknolojinin büyüttüğü rekabet, geleneksel yapıları 
sarsıyor. İş hayatında rekabet edebilmek ve sür-
dürülebilir bir gelecek için sadece kar odaklı olmak 
yetmiyor. Tüm paydaşlarla bir amaç doğrultusun-
da bir araya gelen, kapsayıcı şirketler ayakta ka-
labiliyor.

Pandemiyle birlikte teknolojinin, çalışma kültürü 
ve çalışma alanları üzerine etkisi de büyük oldu. 
Çalışma biçimi hiç olmadığı kadar esnek model-
lerle yürümek durumunda. Mekanlar dijitalleşti. 
2021 yılında ofisler sadece iş yapılan yer olmaktan 
çıkarak; konforlu, iletişimi ve yaratıcılığı geliştiren, 
kurum değerlerini ve öğrenmeyi teşvik eden, sos-
yal alanlarıyla, yaşayan bir mekan olarak tasarla-
nıyor.

İçinde bulunduğumuz pandemiden ötürü birbiri-
mizden fiziksel olarak uzaklaşsak da dünya koca-
man bir köy haline geldi. Buna bağlı olarak farklı 
kültürlerden, farklı şehirlerden ve farklı iş yapış 
biçimlerinden insanların bir araya geldiği bir yapı, 
birbirimizi anlama ve birlikte çalışma ihtiyacını do-
ğurdu. Özetle, en önemli farklılık olarak hız, çeşitli-
lik, yabancılaşmayla birlikte aynı zamanda birlikte 
çalışma ve paylaşma ihtiyacı diyebilirim.

Ana işi otomotiv tedarik sanayi olan bir holdingin 
İK liderisiniz. Hayattaki değişimin getirdiği ve si-
zin de buna bağlı olarak yaptığınız değişiklikler 
hakkında neler söylemek istersiniz?

İnsan kaynaklarının, yaşanan global ve sektörel 
gelişmelere istinaden ne yapması gerektiğini sor-
gulamak lazım.

Uzun zamandır İnsan Kaynakları (İK) alanında 
görev alıyorsunuz. Geriye dönüp baktığınız-
da, kadın erkek ilişkileri, yönetim şekli, çalışma 
prensipleri gibi alanlarda günümüze kıyasla ne 
gibi farklılıklar görüyorsunuz?

D ün ile bugün arasındaki en önemli farklılığı, 
hız ve dijitalleşme olarak söyleyebilirim. Di-

jitalleşmenin değiştirdiği dinamiklerden ötürü çok 
daha çevik davranmak gerekiyor. Şirketlerin yapısı, 
artık dünden daha karmaşık, politik ve ekonomik 
belirsizliklere her zamankinden daha açık. Orga-
nizasyonlar, hızla çok uluslu yapılara dönüşüyor, 

Değişime açık, farklı lokasyonlarda farklı tecrübeler edinmek isteyen, farklı 
kültürlerle birlikte çalışma arzusu içinde olan yetenekleri kendi bünyemizde 
barındırmamızın, bizim için anlamı ve önemi büyük.

Aylin OLSUN
Farplas İnsan Kaynakları 
İcra Kurulu Üyesi
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Geçmişe dönüp baktığınızda İK bir destek fonk-
siyonu olarak görülürdü. İçinde bulunduğu orga-
nizasyonda yer alan çalışanları, iç müşteri idi ve 
yönetimin stratejik kararları doğrultusunda kendi 
organizasyonunu yöneteceği varsayılırdı. Yaklaşık 
10 yıldır insan kaynakları dünyasında “Dıştan İçe 
İnsan Kaynakları“ bakış açısı hakim. Organizasyo-
na; pazar, dış ihtiyaçlar ve trendler doğrultusunda 
bakmak ve insan kaynaklarını buna göre konum-
landırmak lazım.

İçinde bulunduğum otomotiv sektöründen yola 
çıkacak olursam şu anda ‘‘Global otomotiv sektö-
ründe neler oluyor?‘’ sorusunu yanıtlamak gerek. 
Eğilimler, trendler, tüketim alışkanlıklarının deği-
şimine bakarak, sektörün otomotiv değil de artık 
“Mobilite (haraketlilik)” sektörü olarak evrilmesi 
söz konusu. Tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak; 

İş hayatındaki dinamikler hızla 
değişiyor. Küreselleşmeyle beraber 
birçok farklı alanda; farklı ülkelerle 
ve kültürlerle hem ticari hem de 
operasyonel olarak etkileşim halinde 
ve iş birliği içerisinde olabilmek için 
kendi sınırlarımızın dışına çıkmamız 
gerekiyor. Bunun için öncelikle 
yeteneklere her koşulda ulaşmamızı 
gerektiriyor.

daha az otomotiv satın alımı, hatta çeşitlilik ve 
ihtiyaca yönelik ‘’custom made’’ olarak tabir etti-
ğimiz terzi işi tasarım ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
üretilecek araçlar olacak. Bu gelişmeler doğrultu-
sunda, otomotiv sektörünün mevcut organizas-
yon, çalışma şekli ile devam etmesi tabii ki müm-
kün değil.

Bizim de bu gelişmeleri takip etmeden, gözümü-
zü kulağımızı kapatarak İK fonksiyonunu yönet-
memiz söz konusu olamaz. Yapmamız gereken, 
içinde bulunduğum sektörün değişen dinamikleri-
ni takip ederek kendi insan kaynağımı şirket içeri-
sinde nasıl yapılandıracağımı ve içerisinde bulun-
duğum rekabet ortamında ne tür bir organizasyon 
biçimiyle katma değer sağlayacağımı belirlemek-
tir. Bahsettiğim doğrultuda, grubumuzun bu deği-
şimi ve dijitalleşme adımlarını yönetebilmek insan 
kaynağını geliştirmek ve organizasyonu oluştur-
mak doğrultusunda görevimiz burada başlıyor.

Şu anda İK Direktörü olarak yer aldığım Fark Hol-
ding; ağırlıklı olarak otomotiv yan sanayiinde fa-
aliyet gösteren ve buna yönelik şirketleri olan bir 
grup. Bugüne kadar otomotiv ana sanayiine ino-
vatif bir şekilde en iyi çözümleri ve ürünleri sun-
maya devam ettik. Şimdi ise daha iyi bir geleceği 
inşa etmek için BETTER. FUTURE. TOGETHER 
mottosu ile yola çıktık. Hem mobilite hem de insa-
nın yaşamını kolaylaştıracak, değer katacak farklı 
alanlarda global bir oyuncu olma amacıyla şirke-
timizi tekrar yapılandırıyoruz. Bu noktada yapma-
mız gereken ise mevcuttaki insan kaynağımıza 
yeni yetkinlikler kazandırırken, yetenek havuzu-
muzu da zenginleştirmek.
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Romanya tesisimizi çok yakın bir zaman içinde 
açtık ve hızlı bir şekilde büyütmeyi planlıyoruz. 
Ayrıca, Tayland’daki varlığımızı da operasyonel 
anlamda büyütme kararı alındı. Çin ve Amerika’da 
Fark Labs inovasyon merkezlerimizi kısa sürede 
faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz.

Pandemi dönemi itibarıyla uygulamaya aldığınız 
ve başarılı sonuçlar elde ettiğiniz yeni çalışma 
modelleriniz / uygulamalarınız var mı?

İş hayatındaki dinamikler hızla değişiyor. Küresel-
leşmeyle beraber birçok farklı alanda; farklı ülke-
lerle ve kültürlerle hem ticari hem de operasyonel 
olarak etkileşim halinde ve iş birliği içerisinde ola-
bilmek için kendi sınırlarımızın dışına çıkmamız 
gerekiyor. Bunun için öncelikle yeteneklere her ko-
şulda ulaşmamızı gerektiriyor.

Açıkça belirtmeliyim ki Fark Holding olarak pande-
mi öncesinde de farklı iş modellerini deneyimleme 
konusunda cesaret gerektiren adımlar atmıştık. 
İlk girişimimizi Fark Labs bünyesinde yapmıştık. 
Fark Labs olarak adlandırdığımız ArGe ve İnovas-
yon Merkezi’miz farklı bir çalışma modeline sahip. 
Kurumumuz içerisinde geliştirdiğimiz iş alanları-
na; kendi içimizden çıkan girişimcilerimizi, farklı iş 
alanlarında inovatif çözümler geliştirmek isteyen 
yetenekleri ve bu konuda yatırım yapmak isteyen 
insanları bir araya getirdiğimiz bir yapı olarak kur-
guladık. Bu da klasik çalışma düzeninden oldukça 
farklı bir yapı. Özellikle otomotiv sektöründe tüm 
sistemler önceden belirlenmiş bir dizi kural ve 
kontrol mekanizmasına bağlıdır. Böylesine ezber 
bozan bir yaklaşımla sektörde farklı bir konumu-
muzun olduğunudüşünüyorum.

Pandemi ile odağında insan sağlığı olan bir kriz 
yaşadık ve bu krizi doğru bir şekilde yönetmemizin 
kaynağı, odağımıza çalışanımızı almak ve esnek 

Globalleşme sürecimiz içerisinde, Fark Holding 
olarak kendimize belirlediğimiz hedeflere değin-
mek isterim:

• Dışarıdaki yetenekleri kendi şirketimize kazandı-
racağımız yeni bir politika belirlemek,

• Mevcut insan kaynağımızın içerisinde dijitalleş-
meye bağlı olarak mevcut yetkinliklerimizi tekrar 
dönüştürmek,

• Çalışanları yeni yetkinlikler ile harmanlayarak iş 
yapma yeteneğini ve becerilerini sürdürmek.

Fark Holding’in amiral gemisi Farplas’ta yapmaya 
çalıştığımız, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda 
bu dönüşümü insan kaynağı açısından yönetebil-
mek.

Şirketinizin globalleşme sürecinde olduğundan 
söz ettiniz. Hangi ülkelerde yatırımlarınız veya iş 
birliğiniz bulunuyor?

Amiral gemimiz olan Farplas’ın Türkiye dışında 
yaptığı yatırımlar yıllar öncesine dayanıyor. Tay-
land ve Kore’de ticari ofislerimiz uzun süredir fa-
aliyet gösteriyor. Yakın gelecekte ise Paris’te tek-
nik ofisimizi açtık. Operasyonel anlamda stratejik 
öncelikli bölgelerimizin arasında Uzak Doğu, Doğu 
Avrupa yer alıyor. Örnek vermek gerekirse Farplas 

Yaklaşık 10 yıldır insan kaynakları dünyasında 
“Dıştan İçe İnsan Kaynakları“ bakış açısı 
hakim. Organizasyona; pazar, dış ihtiyaçlar 
ve trendler doğrultusunda bakmak ve insan 
kaynaklarını buna göre konumlandırmak 
lazım.
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çalışma çözümlerini kurum genelinde kullanma-
mız oldu. Şu anda şirketlerimizde hibrid bir çalış-
ma ortamı var. Tam anlamıyla %100 mekan ba-
ğımsız, ofis çalışması ve minimum 2 gün mekan 
bağımsız çalışma sistemini uygulamaya koyduk. 
Mekan bağımsız çalışma sistemini oluştururken, 
çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda 
hareket ettik. Bu çalışmada; ortak amaç, sosyal-
leşme gibi kavramların ne kadar önemli olduğunu 
gördük.

Tamamen uzaktan çalışma sistemimize birtakım 
kurallar getirdik. Bu sayede, şirketimize katma de-
ğer sağlayabilecek yetenekleri, farklı ülkelerden / 
şehirlerden kendi bünyemize kazandırabiliyoruz. 
Bu kişilerin yaptıkları işlerin niteliği gereği ofise 
veya fabrikaya gelme zorunluluğu yoksa, onlar 
için uzaktan çalışma sistemini mümkün kılıyoruz.

Yine “Aile Dostu” bir şirket olarak, anne ve baba 
çalışanların aile sorumluluklarından kaynaklanan 
dönemsel sorunlarını, mekan bağımsız çalışma 
alternatiflerimizle çözebilecek olmaktan da mut-
luyuz.

Bir başka önemli yaklaşım; son 1 senedir, tüm eği-
tim, gelişim, mentoring, şirket içi sosyal networ-
king çalışmalarımızı dijitale taşıdık. Canlı sınıflar, 
ilham verici konuşma ve eğitim içerikleri, sertifika 
programlarımızda tamamıyla dijital ortamda de-
vam ediyor. Bir önceki yılda yaklaşık %30 civarında 
olan dijital içeriklerimizi %80 oranına taşıdığımızı 
söylemek, heyecan verici.

İşe alım planlarınız var mı? Ağırlıklı olarak han-
gi bölümler için, ne profilde adaylara ihtiyacınız 
olacak?

Dinamik bir kurum yapımız var. Yeni yatırımlarımız 
ve büyüyen organizasyonumuzun ihtiyaçlarını 
düşünürsek, 2021’de iddialı işe alım planlarımız 
var. İşe alımımız sadece Türkiye ile sınırlı değil. 
Romanya, Kore, Tayland, Çin, Fransa organizas-
yonlarımız için işe alımlarımız devam ediyor. Ayrı-
ca Türkiye’de de hem yeni fabrika yatırımları hem 
yeni iş alanlarımız için alımımız olacak. Size şöyle 

belirteyim: Geçen sene yaklaşık 500 kişinin işe alı-
mını gerçekleştirmişiz. Bu sene bu rakamın yurt-
dışı fabrika yatırımlarımızı da dikkate aldığımızda, 
daha da artacağını düşünüyorum. Teknik ve ticari 
roller tabii ki arayışlarımızda öne çıkıyor. Yazılım, 
tasarım, üretim, iş geliştirme, satış pazarlama 
pozisyonlarında bu ihtiyacın daha fazla olacağını 
söyleyebilirim.

Bunun dışında bizim için öncelik arz eden; yapay 
zekâ, data analitiği, büyük veri, veri analizi, tasa-
rım, araştırma geliştirme gibi farklı iş alanlarından 
uzman arkadaşların yanı sıra birden fazla konu-
da da uzmanlığı olan, mobilite sektöründe kariyer 
yapmak isteyen neredeyse bütün yeteneklere açık 
olduğumuzu belirtmek isterim.

Son olarak altını çizmem gerekiyor ki pek çok 
şirket, oluşabilecek sağlık problemlerini önlemek 
adına uzaktan çalışma sistemi ile devam ettiği 
için stajyer öğrenci veya dönemsel çalışanlara 
çok olumlu bakmıyor. Belirli kontrol mekanizma-
ları ile Fark Holding olarak hepimizin içselleştirdiği 
uzaktan çalışma kültürünün, stajyer ve dönemsel 
iş gücüne de açık olduğunu ve pek çok arkada-
şımızı da bu süreçte şirketimize dahil ettiğimizi 
söyleyebilirim.

Amiral gemimiz olan Farplas’ın Türkiye dışında yaptığı yatırımlar yıllar öncesine 
dayanıyor. Tayland ve Kore’de ticari ofislerimiz uzun süredir faaliyet gösteriyor. Yakın 
gelecekte ise Paris’te teknik ofisimizi açtık. Operasyonel anlamda stratejik öncelikli 
bölgelerimizin arasında Uzak Doğu, Doğu Avrupa yer alıyor. 
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Bir şirketi tanımak istiyorsanız; resepsiyonundan 
başlayarak dolaştığınızda, ilk on dakika içerisinde, 
şirketin kültürüne dair bir izlenim elde edebilirsi-
niz. Gülümseyen yüzler, hoş geldin diyen ses ya da 
şirketin içerisine girdiğinizde gördüğünüz çeşitlilik, 
kadınların fazlalığı ya da yokluğu, şirket içerisin-
deki estetik duruş gibi önemli kavramların birer 
avantaj olduğunu düşünüyorum.

Dışardan aldığım geri bildirimlerde, tüm bu konu-
ların grubumuz bünyesinde olması da bir başka 
gurur duyduğumuz konu. Fark Holding’in çalışan-
larını bir arada tutan 5P olarak adlandırılan değer-
leri var. Bu değerler; people (insan) passion (tutku), 
progress (ilerleme), purpose (amaç), persistence 
(sebat). Tüm bu değerleri çalışma ortamımıza ve 
kültürümüze yansıtmayaçalışıyoruz.

Şirketlerimizde fırsat eşitliği ve “Aile Dostu” şir-
ket, önemli diğer 2 kavramdır. Hemen hemen her 
pozisyonda kadın çalışan görmeniz mümkündür. 
Dolayısıyla biz kadın işi erkek işi ayrımı yapan bir 
şirket değiliz. Pozisyondan bağımsız; sahip oldu-
ğunuz yetenek, çalışma isteği ve çalışma tutkunu-
za paralel bir şekilde herkese eşit imkân vermekle 
kendimizi sorumlu tutuyoruz. Şirketimizin bu yak-
laşımından gurur duyduğumu özellikle belirtmek 
isterim. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğini ilke edi-
nerek; cinsiyete göre meslek ayrımcılığını redde-
den bir kurumda olmanızı vadedebilirim.

İnsanların son dönemde en önemli isteklerinden 
birisi, farklılıklarıyla kabul edilecekleri bir ortamda 
çalışabilmek. Bu doğrultuda, çok önemli olan bu 
konu üzerinde de farklılıklara saygı gösterdiğimizi 
ve tüm farklılıkları kapsayıcı bir ortam yaratmak 
için çabaladığımızın da ayrıca altını çizmek iste-
rim. l

Fast Company Dergi’sinde yayınlanan 
röportajdan alınmıştır.

Bahsettiğiniz yetenekler neden sizi tercih etme-
li? Şirketinizin bu konudaki güçlü yanlarından 
bahsedebilir misiniz?

BETTER. FUTURE. TOGETHER. mottosu ile haya-
tımızı anlamlandıracak bu amaç doğrultusunda 
bir araya geleceğimiz çalışma arkadaşları arı-
yoruz. Otomotiv dünyası ya da mobilite dünyası 
olarak adlandıracağımız bu sektörün, genç yete-
nekler için her daim çekici özellikleri var. Teknik 
yetkinliklerinizi geliştirebileceğiniz, yaratıcılığınızı 
ve hayalleriniz gerçekleştirebileceğiniz dinamik bir 
sektörden bahsediyoruz. Bahsettiğim bu ortam-
da, kendiniz ve dünyamız için daha iyi bir geleceği 
inşa etme imkanı veriyoruz.

Değişime açık, farklı lokasyonlarda farklı tec-
rübeler edinmek isteyen, farklı kültürlerle birlik-
te çalışma arzusu içinde olan yetenekleri kendi 
bünyemizde barındırmamızın, bizim için anlamı 
ve önemi büyük. Mekândan bağımsız bir çalışma 
modelinden bahsederken, sadece ofisten bağım-
sız çalışma şeklinden bahsetmiyorum. Gerçekten 
tüm dünyanın bizim için çalışma alanı olduğun-
dan bahsediyorum.

Kısaca özetleyecek olursak; cazibeli bir sektörde 
yer alma, global alanda çalışma fırsatı ve ortak bir 
amaç doğrultusunda çalışmak isteyen tüm yete-
nekleri aramıza bekliyoruz.

Yaklaşık 10 yıldır insan kaynakları dünyasında 
“Dıştan İçe İnsan Kaynakları“ bakış açısı 
hakim. Organizasyona; pazar, dış ihtiyaçlar 
ve trendler doğrultusunda bakmak ve insan 
kaynaklarını buna göre konumlandırmak 
lazım.
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Değişimi
YARINA
BAKMAK

Yeminli Mali Müşavir
BDO Türkiye Yönetici Ortağı

Stratejik Olarak Değişim Yönetimi Uygulamala-
rınızdan Söz Eder Misiniz?

B ağımsız denetim ve vergi danışmanlığı ala-
nında 40 yıldır hizmet veren bir firmayız. BDO 

Türkiye (Denet YMM) olarak “değişim yönetimi” 
çok önem verdiğimiz konulardan biridir. Değişim 
yönetimi stratejimizi dört ana başlık üzerine kur-
muş bulunuyoruz:

a. İşimizin iç dinamiklerini yakından takip ede-
rek yeniliklere kısa sürede adapte oluyoruz: Ba-
ğımsız denetim, vergi/SGK danışmanlığı, muha-
sebe-raporlama gibi, resmi/yarı resmi kurumların 
çok sıkı düzenlemelerine tabi bir sektörde faaliyet 

gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz sektör, son 
derece dinamik bir sektör olup, gerek ülkemizde 
ve gerekse yurtdışında ilgili mevzuatın, akreditas-
yon şartlarının, meslek standartlarının çok sık de-
ğişmekte olması nedeniyle; bütün değişiklikleri ve 
yenilikleri yakından takip ederek anında bilgi hazi-
nemize katmamızı ve derhal uyum sağlamamızı 
zorunlu kılmaktadır.

b. Çalışanlarımızla birlikte değişiyoruz: 220 civa-
rında çalışanımız var. Bunların büyük kısmı üniver-
siteden yeni mezun gençlerimizden oluşuyor. Son 
derece genç bir kadroyla çalışıyor olmak bizim 
için büyük bir şans. Bunu, değişimi anlamak için 
bir fırsat olarak görüyoruz. Biz onların dünyasını 

Yönetmek

Yenilikçiliği şirket 
kültürümüze yerleştirmek 
önem verdiğimiz 
hedeflerimizden biridir. 
Hangi sektörde olursa 
olsun, iş yapma biçimini 
innovative yaklaşımlarla 
geliştiremeyen işletmeler, 
zaman içinde köhneleşerek 
rakipleri karşısında yok 
olmaya mahkûmdur. 

Cemalettin TURAN
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anlamaya çalışırken, onlardan teknolojideki gelişmeleri, 
yeni trendleri öğreniyoruz; iş yapma biçimimizi, iş ilişki-
lerimizi yeni nesillerin ihtiyaçlarını da gözeterek gelişti-
riyoruz; böylece onlar sayesinde değişimi yakalıyoruz.  
Eğitim olanaklarımızı çalışanlarımızın ihtiyaçlarına göre 
yükselttik. BDO olarak çalışanlarımızın ülkelerarası de-
ğişim programlarına katılmalarını teşvik ederek kendile-
rini sadece BDO Türkiye’nin değil, 160 dan fazla ülkede 
faaliyet gösteren global bir ağın parçası hissetmelerini 
sağlıyoruz. 

c. İşletme olarak yenilikçi bir kültüre sahibiz: Yenilik-
çiliği şirket kültürümüze yerleştirmek önem verdiğimiz 
hedeflerimizden biridir. Hangi sektörde olursa olsun, iş 
yapma biçimini innovative yaklaşımlarla geliştiremeyen 
işletmeler, zaman içinde köhneleşerek rakipleri karşı-
sında yok olmaya mahkûmdur. Yenilikçi düşünceye sa-
hip değilseniz değişimi yönetemezsiniz.  

d. Dijitalizasyona ciddi yatırımlar yapıyoruz: Dijital 
devrimi anlamak, değişim yönetiminin vazgeçilmez bir 

şartıdır. Bugün artık dijitalizasyon geri döndürülemez bir 
aşamaya girmiş ve insanlığa sunduğu imkanlar deği-
şimin yönünü de tayin etmiş bulunmaktadır. Hangi işi 
yapıyor olursak olalım, dijital devrime ayak uydurmak 
zorundayız. 

BDO olarak, gerek altyapı ve gerekse yazılım niteliğin-
deki on milyonlarca USD’yi aşan IT yatırımlarımız sa-
yesinde işimizin çok büyük bir kısmını (toplantılarımız, 
denetimlerimiz, raporlarımız, iletişimimiz, arşivimiz vb) 
dijital ortama taşımış bulunuyoruz. Örneğin, bağımsız 
denetimi yapılmakta olan çokuluslu bir firmanın Tür-
kiye’deki alt şirketinin denetimine, dünyanın herhangi 
bir noktasından eşzamanlı/online olarak katılmak artık 
mümkündür. Şüphesiz bunun tersi de mümkün: Yani 
Türkiye’den bir bağımsız denetçimiz de yurtdışında her-
hangi bir ülkedeki denetime uzaktan katılabilir, o dene-
timi yönetebilir. Dolayısıyla, dijital çağda,  diğer pek çok 
işte olduğu gibi, bizim işimizde de ülke sınırları/perdeleri 
kalkıyor. Herkesin, her an, her yerden dünyanın her ye-
rine ulaşabildiği muazzam bir çağ başladı! Bu, paradig-
ma değişikliği demek. Bunun insanlık için iyi bir şey olup 
olmadığı ayrı bir konu ama, iş yapma biçimimizi buna 
adapte edemezsek sahneden silinme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalırız. 

Dijital devrimi anlamak, 
değişim yönetiminin 
vazgeçilmez bir şartıdır. 
Bugün artık dijitalizasyon 
geri döndürülemez 
bir aşamaya girmiş 
ve insanlığa sunduğu 
imkanlar değişimin 
yönünü de tayin etmiş 
bulunmaktadır. Hangi işi 
yapıyor olursak olalım, 
dijital devrime ayak 
uydurmak zorundayız.

Dijital çağda,  diğer pek çok işte olduğu gibi, bizim işimizde de ülke sınırları/perdeleri 
kalkıyor. Herkesin, her an, her yerden dünyanın her yerine ulaşabildiği muazzam bir çağ 
başladı! Bu, paradigma değişikliği demek. iş yapma biçimimizi buna adapte edemezsek 
sahneden silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız.

Cemalettin Turan: Maliye Bakanlığı’nda 10 yıl süren 
Hesap Uzmanlığının ardından katıldığı BDO Türkiye 
(Denet YMM) bünyesinde 26 yıldır Yeminli Mali Müşa-
vir olarak hizmet vermektedir. Kimya, enerji, otomotive, 
gayrimenkul, inşaat, perakende sektörlerinde yerli ve 
yabancı onlarca firmaya tam tasdik, KDV, uluslararası 
vergi, ÖTV konularıyla, şirket birleşme ve bölünmeleri 
projelerinde hizmetler sunmuştur. Çeşitli dergilerde 
yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.
BDO Türkiye: 1981 yılında Denet YMM unvanıyla ku-
rulmuştur. 1993 yılında, Dünyanın 5. büyük denetim 
ve danışmanlık ağı BDO’nun üyesi olmuştur. Merkezi 
İstanbul’da olup, İstanbul, İzmir ve Türkmenistan’da 
birer şubesi bulunmaktadır. 220 civarında çalışanıyla, 
Bağımsız Denetim, Vergi Danışmanlığı,  İş Hukuku ve 
SGK Danışmanlığı, Muhasebe ve Raporlama ile Tu-
rizm Danışmanlığı alanlarında hizmet vermeye devam 
etmektedir.
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satmadan yapmalarını mümkün kılıyor. Bağımsız 
Denetim ve Tam Tasdik hizmetlerimizde kullan-
makta olduğumuz gelişmiş denetim program-
larımız sayesinde veriye uzaktan erişimle, bütün 
denetim işlerimizi verimli bir şekilde yapabiliyoruz. 
Home-office’den ziyade “Mobil-office” durumun-
dayız. Herkes, her yerden işe katılabiliyor. Şüphe-
siz bu çalışma şeklinin olumlu yanlarının yanı sıra 
olumsuzlukları da var, ancak bu ayrı bir konu…

Salgın ve Olası Olumsuzluklara Karşı Aldığınız 
Önlemler Nelerdir?

Pandemi bize, işletmelerde “risk yönetiminin”, 
yani olası risklere karşı her zaman hazırlıklı olma-
nın hayati önemde olduğunu gösterdi. Pandemi 
sonrası geleceğimizi planlarken anladık ki:

•  Liyakat sahibi iyi yetişmiş insan gücü,

• Hızlı karar alabilme/icra yeteneği,

• Digital altyapı,

• Kesintisiz iletişim imkanları,

• Güçlü tedarik alternatifleri,

• Farklı finansman kaynaklarına zamanında 
erişim ve,

• Mutlaka bir B planının olması,

Her işletmenin vazgeçilmezleridir. Bunlara öncelik 
verenler her türlü risk ortamında ayakta kalmayı 
başarırlar. l

Bir Sonraki Aşama İçin Nasıl Bir Planlama Yap-
malıyız? Bu Konudaki Önerileriniz Neler  Olabilir?

Bütün işletmelere hitabeden “Rethink: Navigating 
The New Reality” başlığı altında kullanışlı basit bir 
kılavuz hazırladık. 

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi süreci 
bizi; neyi ve nasıl yapmakta olduğumuzu gözden 
geçirmeye; neleri nasıl değiştirmemiz gerektiğini 
yeniden düşünmeye sevketti. Biz de bunu “Ret-
hink” (herşeyi etraflıca yeniden düşünmek) başlığı 
altında toplayarak işletmelere bir süreç kılavuzu 
hazırladık. Sürecin alt başlıklarını da “React” (du-
rum değerlendirmesi), “Resilience” (dayanıklılığı 
artırma/direnç kazanma) ve “Realise” (planla-
yıp gerçekleştirme) şeklinde oluşturduk. Bu bir 
yol haritası… Bununla bağlantılı olarak bir de her 
işletmenin kendi durumunu, içinde bulunduğu 
sektörle karşılaştırabileceği, işletmeyi ilgilendiren 
en önemli 7 temel başlıktan oluşan ve BDO 7p di-
agnostic modeli adını verdiğimiz; kısa bir anket de 
içeren, bir tür test kiti/check-up aracı oluşturduk. 
(7p: People, Processes, Purpose, Profit, Perfor-
mance, Productivity, Place). Rethink süreç kıla-
vuzu ile 7p modeli herkesin kullanımına açık olup, 
BDO Global adresinden ulaşılabilir.

Dijitalleşme Uygulamalarınızdan Söz Eder 
Misiniz?        

IT altyapımız, bütün çalışanlarımızın evden, araç-
tan, bulundukları yerden, kendi ekipleriyle ve müş-
terilerimizle kesintisiz iletişim kurarak işlerini ak-
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Dijital Dönüşüm

Ş irketler ve fabrikalar 2011 yılından başlayan 
ve yeni sanayi devrimi olarak nitelenen En-

düstri 4.0 ya da ülkemizdeki adlandırılması olan 
“Sanayide Dijital Dönüşüm” ile birlikte geleneksel 
yapılarını değiştiriyorlar.  Pandemi öncesinde dö-
nüşümün gereği ve zamanlaması üzerine birçok 
soru, pandemi esnasında yaşanan zorluklar ve 
yeni dünya gerçekleriyle birlikte yerini nasıl baş-
lanmalı ve ne yapılmalı sorularına bıraktığı bir ger-
çek. 

Dijital dönüşüm, “Herhangi bir alanda daha ve-
rimli, daha çevik, daha maliyet etkin ve daha re-
kabetçi  olabilmek için dijital teknolojilerin getirdiği 
faydaları kullanarak işleyiş, ürün ve hizmetlerde 
yaşanan dijital tabanlı değişim” olarak tanımlan-
maktadır. Bu tanım, değişimin hem şirketimizde 
yer alan bütün süreçlerin iş yapış şekillerinde hem 
de sunduğumuz ürün ve hizmetlerde yaşanabile-
ceğini göstermektedir. Endüstri 4.0 kavramının ilk 
olarak akıllı üretim tanımıyla sadece üretim katı-
nın dönüşümünden bahsederken geldiği nokta-
da kendini akıllı fabrika tanımı ile ifade etmesi de 
bunu göstermektedir.  

Dijital dönüşüm her biri önemli olan ve birinin ek-
sik olması durumunda dijital dönüşümde  başa-
rısızlığın kaçınılmaz olacağı  iki  bileşenden oluş-
maktadır. 

İlk bileşen olan dijitalleştirme, dijital teknolojilerin 
içeren uygulamalar ve çözümlerin  kullanılmasıdır.  
Burada önemli olan nokta dönüşüm yapacağımız 
alanda hangi teknoloji uygulamasının bize verim 
artışı ve fayda sağlayacağını bulmak, onu kullan-
maktır. 

Şekil 2’de adı geçen teknolojilerin bizlere kazandı-
racağı yetkinliklere kısaca bakacak olursak, 

Akıllı Sistemler ve Robotlar: Sahip olduğu verileri 
analiz edilebilen, çeşitli tahminlemeler yapan  ve ip 
uçları verebilen dijital araç ve sistemlerin kullanımı 
ile artık kağıt üzerinde veya Word veya Excel  iş 
yapış şeklimiz bitiyor. İşbirlikçi fiziksel robotlardan 
faydalanıyoruz. Aynı zamanda yazılımsal robotlar 
olarak tanımlanan Robotik Süreç Otomasyonu ve 
Sohbet Robotları bize yardımcı oluyor.

Simülasyon: Dijital İkiz kavramıyla her türlü fizik-

Alper GERÇEK

Gerçek Consulting

Şirketler sadece tecrübeyle değil verilerin dilini okuyan ve onlardan destek alarak karar 
sürecini işleten veri odaklı organizasyonlar olma yolunda ilerliyorlar. Süreçlerini çevik 
hale getirmek ve bütünleştirmek üzere  çalışmalar yapıyorlar. Dönüşümün itici gücü 
olan dijital inovasyon diğer bir deyişle yenilikçilik kültürünü önemsiyorlar. 
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DİJİTALLEŞTİRME KÜLTÜR
DEĞİŞİKLİĞİ

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital Teknolojilerin 
Kullanılması

Şirketin İş Yapış 
Kültürünün Değişmesi

Şekil 1. Dijital Dönüşüm Bileşenleri

Her yeni teknolojinin neler getirdiğini 
anlayabilmek, kendi alanımızda 
bu getirileri nasıl kullanacağımız 
görerek fırsatları yakalamak 
demek olan teknoloji okuryazarlığı 
değişen dünyada özellikle tüm karar 
vericilerin kazanması gereken bir 
yetkinlik olarak teknolojiyi herkesin 
ilgi alanına çekiyor.

Bulut Bilişim: Her türlü hizmeti (veri depolama, 
uygulama, platform gibi) kiralama yöntemiyle kul-
lanabiliyoruz.

Eklemeli Üretim: Gerek kalıp üretimini ortadan 
kaldırma  gerek stok tutulmasını verimli hale ge-
tirmesi gerekse hızlı ürün çıkarma  konularında 
adımlar atabiliyoruz. 

Artırılmış Gerçeklik: Gerçek dünyadaki görün-
tü üzerine eklenen ses, görüntü, video verileriyle  
personel eğitimi, akıllı dokümantasyon,  uzaktan 
bakım desteği ve pazarlama  konularında uygula-
malar yapabiliyoruz.

Büyük Veri ve Veri Analitiği: Operasyonel süreç-
lerimizden, ürün ve hizmetlerimizden topladığımız   
verilerin güçlü algoritmalarla analizlerinin yapıl-
masıyla karar süreçlerimizde doğruluk oranını 
artırıyoruz. 

Blok Zincir: Özellikle e-ticaret ve tedarik zincirinde 
akıllı sözleşmeler ve ödemelerin yapılmasına fır-
sat tanıyor. 

Yapay Zeka: Davranış analizleri ile her konuda 
bize kestirimci diğer bir deyişle öngörücü bakış 
açısını kazandırıyor. Daha hızlı ve doğru karar ver-
memiz için bizlere yardımcı oluyor. 

Dönüşümün diğer bileşeni olan dijital kültür ise 
geleneksel bakış açımızı değiştirmemizi, yeni 
dünyanın gereklerine göre değişim yaşamamızı 
söylüyor. 

sel yapıyı (dijital fabrika gibi)  dijital ortamda  bire-
bir yaşatabiliyoruz.

Yatay ve Dikey Entegrasyon: Bütün süreçlerimiz 
bir bütün halinde çalışarak anlık ve gerekli bilgiye 
doğru zamanda ulaşabiliyoruz.

Nesnelerin İnterneti: Olabilen her noktadan, her 
türlü durum hakkında bilgi verebilecek veri topla-
yabilme yeteneği kazanıyoruz.

Siber Güvenlik: Dijital ortamda gereken güvenlik 
çözümlerimizi alarak veri güvenliğimizi sağlıyo-
ruz.
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Artık müşterisi ile her zaman yan yana olan, ürün-
lerini onun deneyimlerini ve isteklerini göz önüne 
alarak oluşturan şirketler kazanıyor. Kişiselleşmiş 
ürün yaklaşımının giderek yaygınlaştığı günümüz-
de müşteri isteklerine hızlı ve maliyet etkin önemi-
ni çok daha fazla hissettiriyor. 

Şirketler sadece tecrübeyle değil verilerin dilini 
okuyan ve onlardan destek alarak karar sürecini 
işleten veri odaklı organizasyonlar olma yolun-
da ilerliyorlar. Süreçlerini çevik hale getirmek ve 
bütünleştirmek üzere  çalışmalar yapıyorlar. Dö-
nüşümün itici gücü olan dijital inovasyon diğer 
bir deyişle yenilikçilik kültürünü önemsiyorlar. Bu 
nedenle yaratıcı fikir kaynaklarını artırmak ama-
cıyla hem iç girişimciliği destekliyorlar hem de 
şirket dışı kimlerle çalışabileceklerini belirliyorlar.  
Her değişimde olduğu gibi dijital dönüşümde de 
çalışanlarla birlikte yol almak en önemli unsurlar-
dan birisi olarak öne çıkıyor. Bu nedenle dönüşüm 
ile ilgili çalışanlara eğitimler vermek, dijital yet-
kinliklerini artırmak ve önerilerini almak böylece 
dönüşüme paydaş yapmak için gereken adımlar 
atılıyor. 

Her yeni teknolojinin neler getirdiğini anlayabil-
mek, kendi alanımızda bu getirileri nasıl kullana-

cağımız görerek fırsatları yakalamak demek olan 
teknoloji okuryazarlığı değişen dünyada özellikle 
tüm karar vericilerin kazanması gereken bir yet-
kinlik olarak teknolojiyi herkesin ilgi alanına çeki-
yor.

Endüstri 4.0 diğer bir deyişle Sanayide Dijital Dö-
nüşümün hedefi, yüksek verimlilik ile birlikte ma-
liyet etkin olma öngörüsüyle  her noktasında bir-
birleriyle bağlantı bir şekilde çalışan, veriler üreten, 
verilerini görünür kılan, bunları analizler yaparak 
değere dönüştüren, aynı zamanda doğru öngörü-
lerle karar verebilen bir yapıda çalışan akıllı fabrika  
seviyesine ulaşmaktır.  Bunu yaparken çalışanla-
rı kaybetmeden  onların  işlerini daha verimli bir 
şekilde yapmasını sağlamak, yaratıcılıklarını artır-
mak ve daha nitelikli çıktılar üretmesini gerçekleş-
tirmeyi de amaçladığını eklemekte fayda olacaktır. 

Geldiğimiz noktada değişen müşteri, çalışan ve 
dünya pazarı profiline uymak istiyorsak, küçülme-
yi, dışarıda kalmayı, değişimi yakalayamadıkları 
için isimleri tozlu raflarda yer alan şirketlerin ara-
sına katılmak istemiyorsak dijital dönüşümü anla-
mak, doğru adımlar atarak yönetmek ve bir fırsata 
dönüştürmeyi başarmak  zorunda olduğumuzu 
unutmamalıyız. l

Şekil 2. Dijital Teknolojiler
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Şekil 4. Akıllı Fabrika
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T üm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pan-
demi süreci beklenmedik şekilde, dünya ça-

pında tüm endüstrilerde ekonomilerde gözle gö-
rülür bir durgunluğa sebebiyet verdi. Bu süreçte, 
kurumsal risk yönetim politikasına sahip şirket-
ler tedbirlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde aldı-
lar. Hazırlıksız olanlar ise, önemli hasarlar alarak 
ekonomik durağanlık karşısında daha hızlı sonuç 
alabilecekleri çözümlere kafa yormaya başladılar. 

Covid-19 pandemi süreci göstermiştir ki; şirketle-
rin iyi bir kurumsal yönetim mekanizmasına sahip 
olmaları ve hatta bu yönetim mekanizmasını be-
nimseyerek layıkıyla uygulamaları artık zaruri bir 
hal almıştır.

Şirketlerin sürdürülebilirliklerinden daha ziyade 
ayakta durabilmelerinin öncelikli olduğu bu dö-
nemde karşılarına çıkabilecek her türlü olumsuz 

ve öngörülemeyen senaryolara hazır-
lıklı olmaları gerektiği; kriz yönetme ka-
biliyetleri, doğru ve çabuk karar alabil-
meleri, yönetimsel faktörler çok daha 
ön plana çıkmaktadır.

İşletmeler diğer bazı olumsuz dış 
etkenler gibi (doğal afet, siber saldı-
rı, kesintiler vs.) COVID-19 pandemi 
sürecini de kriz yönetimi konusunda 
kendilerinin tabi tutulduğu bir sınav 
olarak görmelidirler.

Şirketlerin kısa ve orta vadede sürek-
lilik ve kriz yönetim planlarını güncel-
lemeleri konusunda yönetimlerine çok 
önemli görevler düşmektedir. İşletme-
ler üretim, tedarik zinciri, satış yöntem-
leri, piyasa koşulları vs. tekrar gözden 
geçirerek risk yönetimlerini üst seviye-
ye çıkarmak zorundadır. 

Personel Motivasyonu

İşletmeler, normal çalışma düzeni de-
ğişen ve süreci endişeli bir şekilde iz-
leyen personellerinin motivasyonunu 
güçlü tutabilme adına birtakım karar-
lar almaktadır. 

Pandemi Sürecinde 
Şirketlerdeki Değişim 
ve Dönüşüm

Hülya MAÇ
Profesyonel Koç (Adler)/TA Uygulayıcısı

Point Of You Eğitmeni/İK Danışmanı
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Uzaktan çalışma konusunda işletmeleri en çok 
etkileyen faktörlerin başında iletişimsizlik ve yal-
nızlık geliyor. Bu zorluklarla mücadele etme so-
rumluluğu ise ekip liderlerindedir. Gerek maddi 
destekler, gerek yaşanan stresin ve problemlerin 
yönetilmesi, çalışanın kendini mutsuz ve yalnız 
hissetmemesi adına   süreç yönetilmeye çalışıldı. 
Böylece hem çalışanın motivasyonu hem de  ça-
lışanın şirkete bağlılığının üst seviyede tutulması 
hedeflenerek ortak paydada şirket verimliliğini üst 
seviyelerde tutma aksiyonu hedeflendi. 

Takdir görmek, özel günlerinde hatırlanmak ve 
yöneticisi tarafından önerilerinin dinlenmesi her 
çalışanı motive eder, kendini değerli hissettirir.

Çalışanın stresinin azaltılması adına, karşılaş-
tığı sorunlar için çözüm üretilmesi ya da çözüm 
odaklı adımların atıldığının gösterilmesi yerinde 
bir davranış olacaktır.

Belirli periyodlarda motivasyon amaçlı verilecek 
hediyeler ve ödüller de çalışanın verimliliği için 
doğru girişimler olabilir.

Sonuçta COVID-19 pandemi süreci kademeli 
olarak sona erdiğinde işletmelerin en büyük de-
ğeri yine kendi çalışanları olacaktır.

Pandemi Sürecinde Dijital Dönüşüm

COVID-19 pandemi süreci ile birlikte dünya büyük 
bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Eko-
nomiden eğitime, sağlıktan sosyal yaşama kadar 
bildiğimiz tüm sistemlerin dönüştüğüne şahit 
oluyoruz. İşletmeler de pandemi sürecinde ayak-
ta kalabilmenin ve sürdürülebilirliğin; dijital çağa 
uyum sağlamak ve dijital çağın gerekliliklerini 

yerine getirmekle mümkün olabileceğini anlamış-
lardır. Bazı şirketler dijital dönüşüme daha hızlı bir 
şekilde uyum sağlarken, bazı şirketler de bu konu-
da yavaş kalmışlardır. 

Elektronik Ticaretin Önemi

Covid-19 pandemi süreciyle birlikte işletmelerin 
elektronik ortamda satış konusunda çok daha 
etkin uygulamalar geliştirmesi gerektiği konusun-
da artık herkes hem fikir olmuştur. Yapılan araş-
tırmalar pandemi sürecinde e-ticaret hacminin 
Türkiye genelinde önceki yıla göre %159 arttığını 
göstermektedir. Gerek global gerek bölgesel ola-
rak faaliyet gösteren online satış siteleri eskiye 
göre çok çok daha önemli hale gelmiştir. 

Evden/Uzaktan Online Çalışma Sistemi

Bu süreçte hayatımıza giren online uzaktan ileti-
şim mecralarının artması ile şirketlerin siber gü-
venlik sistemlerinin güçlendirilmesi, salgın riskini 
azaltmak amacıyla, çalışma koşullarının gözden 
geçirilmesi zaruri bir hal almış durumdadır. 

Dijital dönüşüm adımlarını doğru bir şekilde plan-
lamak ve uygulamaya koymak, evden çalışan 
personele bu sürece adapte olabilmeleri adına 
yardımcı olmak ve güvenli bir şekilde üzerinde 
çalıştıkları bilgilere ulaşabilmelerini sağlamak, 
dönüşüm süreci içinde karşılaşılabilecek her türlü 
olumsuz koşullar ile ilgili çalışma sürekliliğini ko-
rumak gerekmektedir.

Sanal Fuarlar

Salgın sürecinde ertelenen ya da iptal edilen fu-
arların birçoğu dijital platformlara taşınmıştır. Ha-
zırlık sürelerinin kısa olması, katılım ücretlerinin 
düşük olması, zaman/mekan kavramının kısıtlan-
maması ve verilen fuar desteklerinin aynı şekilde 
geçerliliği, sanal fuarların avantajları arasındadır. 
Pandemi sonrası fuar mekanları kapılarını ziyaret-
çilerine açmış olsalar da sanal fuarlar ticaret ha-
yatının kalıcı bir parçası olma yolundadır.

Bireysel/Kurumsal Koçluk ve Danışman 
Desteğinin Önemi

Pandemi sürecinde yaşadığımız tecrübeler, ister 
bireysel ister kurumsal olsun, karşımıza çıkabi-
lecek problemlerin çözüm yollarını bulabilmek 
adına, Farklı bakış açıları sunan koç ve danışman 
desteğinin önemini de göstermiştir. Yeni dünyanın 
beklentilerine hizmet etmek artık çok daha bütün-
cül bir yaklaşım gerektiriyor. l

Şirketlerin kısa ve orta vadede 
süreklilik ve kriz yönetim planlarını 
güncellemeleri konusunda 
yönetimlerine çok önemli görevler 
düşmektedir. İşletmeler üretim, 
tedarik zinciri, satış yöntemleri, 
piyasa koşulları vs. tekrar gözden 
geçirerek risk yönetimlerini üst 
seviyeye çıkarmak zorundadır. 
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2021Avrupa Yeşil Mutabakatı 
Döngüsel Ekonomi Eylem Planı 
Aralık 2019’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakat 
Çağrısı (European Green Deal) ile AB, 2030 yılına kadar karbon salımını yüzde 50 oranında 
azaltmayı, 2050 yılında ise sıfır karbon salım hedefine ulaşmayı planlıyor.

2050 yılına kadar
karbon sıfır karbon 

salınımı hedefleniyor.

Kirliliği azaltılarak 
insan ve doğal yaşam 

korunacak.

Yepyeni sektörler, iş 
alanları ve pazarlar 

açılacak. 

Toksik içermeyen bir 
çevre için,sıfır kirlilik 

hedefi

Döngüsel Ekonomi Eylem Planı

1 0 Şubat 2021 tarihinde Avrupa Parlamento-
su tarafından kabul edilen Döngüsel Ekonomi 

Eylem Planı kararı Avrupa Yeşil Mutabakat yapısı-
nı oluş-turan en önemli bloklardan biridir. Döngü-
sel Eko-nomi Eylem Planı ürünü yaşam döngüsü 
boyunca ele almakta, ürün tasarımını, döngüsel 
ekonomi süreçlerinin desteklenmesini, sürdürü-
lebilir tüketimin güçlendirilmesini ve kullanılan 
kaynakların mümkün olan en uzun zaman dilimi 
süresince AB ekonomisi içinde kalmasını amaç-
lamaktadır.

Daha temiz ve rekabetçi bir Avrupa’yı hedefleyen 
Döngüsel Ekonomi Eylem Planı bütünleşik bir yak-
laşımla hazırlanmış olup BM Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçları ve çeşitli AB düzenlemeleri ile sıkı bir 
ilişki tesis edilmiştir. Bu ilişkinin kurulmasının ne-
deni, kimi durumlarda Döngüsel Ekonomi Eylem 
Planı’nın çeşitli hedeflere ulaşmada kolaylaş-tırıcı 
etki yaratması kimi durumlarda ise uygulamada 
eksikliği tespit edilen konuların döngüsellik yakla-
şımı ile giderilmesidir.

Türkiye’nin ara mallarda dışa bağımlılığı hızlı bir 
artış göstermektedir. Enerji konusundaki dışa ba-
ğımlılığımı-zı da hesaba katarsak bu oran yakla-

şık yüzde 23’lerde iken, enerji hariç bırakıldığında 
yüzde 16’lar seviyesindedir. İhracatta ara malı 
ithalatının payı ise 2016 itibari ile yüzde 42,2’dir.
Kaynak kullanımındaki verimlilik ara mallarda 
dışa bağımlılığımızı azaltan bir unsur olacaktır. 
Atık oranı kaynakların etkin kullanılmadığının en 
büyük göstergesidir. Ayrıca iç tasarrufların düşük 
olmasının nedenlerinden biridir. Nüfus artışının ve 
büyümenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini or-
tadan kaldırmanın en etkili yollarından biri kaynak 
kullanım verimliliğini artırmaktır.

Sürdürülebilir bir Gelecek için AB Ekonomisinde 
Nasıl Bir Dönüşüm Yaşanacak?

1990-2018 arasında AB ekonomisi yüzde 61 
büyürken sera gazları yüzde 23 azaltılabilmiştir. 
Mevcut politikalarla devam edilmesi durumunda 
2050’ye kadar ancak yüzde 60’lık bir azaltım sağ-
lanabilecektir.

AB 2050’de karbon nötr olabilmek adına “AB İk-
lim Yasası” hazırlamaktadır. AB Emisyon Ticaret 
Sistemi’nin kapsadığı sektörler artırılacaktır. Et-
kili bir karbon fiyatlaması yeni politik reformlarla 
mümkün olacaktır. Çevresel konular üzerine yo-
ğunlaşarak Enerjinin Vergilendirilmesi Direktifinde 
revizyon gerçekleştirilecektir.
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AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın 
amaçları;
• AB’de sürdürülebilir ürün formunun 

yaratılması
• Tüketicinin ve kamu alıcısının güçlenmesi
• Döngüsellik potansiyelinin daha fazla 

olduğu kaynak kullanımı yoğun sektörlere 
odaklanılması (elektronik, bilişim, piller-
taşıtlar, ambalaj, plastik, tekstil, inşaat-
binalar, gıda, su ve besin maddeleri)

• Atık azaltımı
• Döngüselliğin insanlar, şehirler ve bölgeler 

için işler bir sistem olması
• Döngüsel ekonomiye dair küresel çabalara 

liderlik edilmesidir.

Karbon kaçağının önlenmesi noktasında “Sınırda 
Karbon Düzenlemesi” çalışmaları yürütülmekte-
dir. Karbon kaçağı, daha sıkı çevre koruma mali-
yetlerine katlanması gerekecek AB endüstrisinin 
AB dışına çıkması veya çevre koruma hassasiyeti 
olmayan ülkelerde üretilen ürünlerin AB’ne ithal 
edilmesi anlamına gelmektedir.

Temiz ve Döngüsel Ekonomi için Endüstrinin 
Harekete Geçirilmesi

1970’den 2017’ye kadar küresel hammadde çı-
karma ihtiyacı üç kat artmıştır. Sera gazlarının ya-
rısı, biyoçeşitlilikteki kaybın ve su stresinin %90’u 
doğal kaynakların çıkarılması ile malzeme, gıda 
ve yakıtların işlenmesinden kaynaklanmaktadır. 
Düşük karbonlu teknolojiler, sürdürülebilir ürün ve 
hizmetler için küresel pazar büyük bir potansiyele 
sahiptir.

AB Yeni Sanayi Stratejisinde, “yeşil ve dijital dö-
nüşüm” ikiz bir dönüşüm olarak ele alınmaktadır. 
Sanayi stratejisiyle birlikte, yeni bir döngüsel eko-
nomi eylem planı, AB ekonomisinin modernize 
edilmesine ve yerel ve küresel düzeyde döngüsel 
ekonominin fırsatlarından yararlanılmasına yar-
dımcı olacaktır.

Döngüsel ekonomi eylem planı, tüm ürünlerin or-
tak bir metodoloji ve ilkelere dayalı döngüsel tasa-
rımını desteklemek için bir “sürdürülebilir ürünler” 
politikası içerecektir. Geri dönüştürmeden önce 
malzemeleri azaltmaya ve yeniden kullanmaya 
öncelik verecektir. Çevreye zararlı ürünlerin AB 
pazarına girmesini önlemek için asgari gereklilik-
ler belirlenecektir.

Enerji ve Kaynak Verimli İnşaat ve Renavasyon

Binalar tüketilen enerjinin% 40’ını oluşturmaktadır. 
Bugün, Üye Devletlerde bina stoğunun yıllık ye-
nilenme oranı % 0,4 ila% 1,2 arasında değişmek-
tedir. AB’nin enerji verimliliği ve iklim hedeflerine 
ulaşmak için bu oranın en az ikiye katlanması 
gerekecektir. Enerji verimliliği ve maliyet etkinli-
ğin üstesinden gelmek için, AB ve Üye Devletlerin, 
kamu ve özel binalarda bir “renavasyon dalgası” 
başlatmaları gerekmektedir.

Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşıma Geçişin 
Hızlandırılması

Karbon nötr Avrupa için, emisyonların dörtte birin-
den sorumlu ulaştırma sektöründe emisyonların 
yüzde 90’nın 2050’ye kadar azaltılması gerek-
mektedir. Multimodal taşımacılığı ulaştırma siste-
minde karbon azaltım hedefine yardımcı olacaktır. 
Öncelikli olarak, bugün karayolu ile taşınan iç yük 
taşımacılığının yüzde 75’inin önemli bir kısmının 
demiryolları ve iç su yollarına kayması sağlana-
caktır. Fosil yakıt sübvansiyonlarının sona ermesi 
gerekmektedir. Enerjinin Vergilendirilmesi Direktifi 
revizyonu bağlamında, Komisyon, havacılık ve de-
nizcilik yakıtları dahil olmak üzere mevcut vergi 
muafiyetlerinin nasıl kapatılacağını yakından in-
celeyecektir. Havayollarına ücretsiz olarak tahsis 
edilen AB Emisyon Ticaret Sistemi tahsisatlarının 
azaltması ve denizcilik sektörünün sisteme dahil 
edilmesi gündemdedir. 2025 yılına kadar, Avrupa 
yollarında bulunması beklenen 13 milyon sıfır ve 
düşük emisyonlu araç için yaklaşık 1 milyon şarj 
ve yakıt ikmal istasyonuna ihtiyaç duyulmakta-
dır.l

Haziran-Temmuz-Ağustos 2021
81

YEŞİL MUTABAKAT



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.

VAN LEEUWEN DISTRIBUTION
BORU SAN. TİC. VE 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

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.

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.

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.

TEKNO KAUÇUK
SANAYİİ A.Ş.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

TOSB-BİAS 
OTOMOTİV TEST MERKEZİ

FARBA OTOMOTİV A.Ş.

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

tosb üyeleri
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