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Kıymetli Okuyucularımız,

B irkaç ayı pandemi krizinin gölgesinde yaşa-
dık. İş hayatımızda ve özel hayatlarımızda 
bugüne kadar karşılaştıklarımızdan çok daha 

farklı konuları yönetmek durumunda kaldık. Günlük 
hayatımızın rutin parçalarının bir anda ve kontrolü-
müz dışında değişmesiyle teknolojinin hayatımız-
da gittikçe artan önemini kavradık. Kesin gözüyle 
baktığımız pek çok işin bizlere hem direnç hem de 
yeni bakış açıları kazandırabildiğini deneyimledik. 
Yeni normları benimsediğimiz bu günlerde ajanda-
mızı farklı gündemlerle doldurmaya başladık. TOSB 
Dergi Haziran Sayısını – Pandemi Özel sayısı olarak 
hazırlamıştık, Ekim sayımızı da “Bir sonraki aşama 
için planlar ve önlemler”in ele alındığı  Covid-19 ve 
Dijitalleşme temasıyla  hazırladık.
Bu sayımızda Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 
Genel Müdür’ü Toshihiko KUDO’nun dünyaya bakıl-
dığında her anlamda bir dönüşüm süreci içerisinde 
olduğumuzu ve bu süreçte inovasyonları yakından 
takip ederek bu konuda yatırım yapan markaların ön 
plana çıkacağını anlattığı keyifli bir röportaj gerçek-
leştirdik. 
Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali BİLALOĞLU, Covid-19 sonrası otomotiv 
sektöründe müşteri beklentilerinin nasıl değiştiğini 
ve otomotiv pazarının nasıl şekillendiği ve İç pazarın 
güçlendirilmesi için neler yapılması gerektiği ile ilgili 
görüşlerini bizlerle paylaştı.
2019 yılında gerçekleşen Gelişim Zirvemizin ana ko-
nuşmacısı Prof. Dr. Acar BALTAŞ’ın “Yeni Normların 
Dünyasında Hayatı Yönetmek” başlıklı yazısında pek 
çoğumuzun yıldırım hızıyla yaşadığımız değişiklikle-

rin hayatımıza olan etkilerini inceliyoruz. Herkesin okurken yeni normallere hazırlanmak hususunda 
aydınlanacağına keyifli bir yazı sizleri bekliyor.
Çelik Motor Genel Müdürü Emre AYYILDIZ ise röportajında Pandemi sürecinin, tüketici ulaşım alış-
kanlıklarında nasıl büyük değişikliklere neden olduğunu, IPSOS tarafından gerçekleştirilen araştır-
malarda pandemi öncesi tüketicilerin yüzde 34’ü ulaşımda kendi araçlarını tercih ederken, pandemi 
sonrasında bu oranın nasıl yüzde 66 olarak değiştiğinden bahsediyor.
TOSB İnovasyon Merkezi Otonom Araç Kümelenmesi girişimci üyelerimizden Konzek ve Pixselect 
firmaları sektöre dijital dönüşüm konusunda sağlayacakları faydaları ve yapay zeka konusunda 
ürettikleri teknolojinin ayrıntılarını anlattılar. Okumak sizleri de bizim kadar heyecanlandıracak diye 
düşünüyoruz.
Honda Türkiye İşletme Genel Müdür Yardımcısı Gökmen YAĞAL ise çalışanlarının mutluluğunun 
Honda’nın birincil önceliği olduğunu, bu anlamda 01 Eylül 2020 – 31 Eylül 2021 tarihleri arasında 
çalışanların yeni kariyerlerine geçişte destek sağlamak için en etkili eğitimlerin ve sertifika prog-
ramlarının verilmesinin planlandığından  ve nasıl bir eğitim stratejisi oluşturulduğundan bahsetti.
Tedarik sanayinin önemli temsilcilerinden: EKU FREN İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Mü-
dürü, TOSB IK Komitesi Başkan Yardımcısı Ersin KÜÇÜKTÜLEK; ÇELİKEL İnsan Kaynakları Müdü-
rü ve TOSB IK Komitesi Üyesi Meliha BABUR; Farplas Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Nilüfer 
GÜRLE HİÇYILMAZ’ın  koronavirüse karşı nasıl önlemler aldıkları ve süreci nasıl yönettikleri konu-
sunda görüşlerini, örnek teşkil edecek uygulamalarını bizlerle paylaştılar. 
Hazırlarken büyük keyif aldığımız Ekim sayımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Keyifli okumalar ve sağlıklı günler diliyoruz.
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Değerli TOSB Ailesi,

2 020 yılının son çeyreğine girdiğimiz bu dönemde 
‘’Normalleşme’’ sürecine uyum sağlamaya çalışı-

yoruz. Covid-19 kaynaklı yeni bir problemle karşılaşıl-
madığı takdirde yılın son 4 aylık bölümünün tedarik sa-
nayimiz açısından çok iyi olacağını öngörüyoruz. 

Koronavirüs krizi dünyada iş yapış şekillerini de bütü-
nüyle değiştirdi. Firmaların pozisyonlarını hızlıca pan-
demi öncesi durumlarına dönüştürmeye çalıştıkları bu 
dönemde TOSB yönetimi olarak siz üyelerimizi bilgilen-
dirmeyi sürdürürken; gerekli tedbirleri almak konusun-
da duyarlı olmaya davet ettik. Çayırova Kaymakamlığı 
ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 
denetimlerde de tedbirlerimizin örnek alınacak nitelikte 
olduğu vurgulandı. 

Yeni nesil araçların hem yazılımları hem bununla bağ-
lantılı iş modellerinin oluşturulması için bu alandaki giri-
şimlere destek verme yönündeki çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. 4 yeni birimiyle resmi olarak açılışını 9 Eylül’de 
gerçekleştirdiğimiz TOSB İnovasyon Merkezimiz ile bu 
desteği bütünüyle sağlayabilmekteyiz. MARKA işbir-
liğiyle fiziki olarak gelişen; tasarım ofisleri, hızlı proto-
tipleme atölyeleri, bağlantılı araç kümelenmesi, otonom 
(sürücüsüz) araç test parkuru, elektrikli araç sarj istas-
yonu ve otomotiv mentör ağıyla sanayici ve otomotiv 
girişimcilerini bir araya getirerek; dijital dönüşüm için 
sanayicilere çözümler sunmaya devam ediyoruz.  Oto-
nom sürüş pistinden “start-up girişim”, inovasyon ve üç 
boyutlu yazıcı ve prototipleme test merkezlerine kadar 
bu konuda çalışan firmalara gerekli ortamı sağlayarak, 
yeni nesil araçlarla ilgili ekosistemin OSB’mizde oluş-
turulması ve geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdür-
mekteyiz. Otonom ve elektrikli araçların olacağı bir ge-
lecekte TOSB kendini yeniliklere hazırlıyor.

TOSB, Üniversite-sanayi işbirliği ile sanayi üretiminin 
endüstri 4.0’a entegrasyonunda diğer OSB’ler için öncü 
ve örnek bir görev üstlenmek; bu kapsamda TOSB, 
Gebze Teknik Üniversitesi ile yapılan protokol sonucu 
3. dönem yüksek lisans mezunlarını vererek çalışanla-
rın eğitim düzeyini en yüksek noktaya çıkarıyoruz. 2015 
yılından bu yana sürmekte olan program, 2020-2021 
Eğitim – Öğretim Güz dönemine 40 yeni öğrencisiyle 
Ekim ayı itibariyle başladı.

Kaliteli işgücü ihtiyacımıza destek verecek en yakın 
kaynağımız olan TOSB Hatice Bayraktar Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisemize sanayicilerimizin ve TOGEV 
Vakfının desteği sürüyor. Okulumuzun fiziki şartların-
da yapılan iyileştirmeler için verdiğiniz değerli destekler 
haricinde; öğrencilerin beceri eğitimi ve staj çalışması 
yapabilmeleri için katkılarınızla her bir öğrencimize staj 
için imkan sağlayabildik. Bu kıymetli işbirliği sayesinde 
TOSB Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si, 2020-2021 eğitim yılında Çayırova’ nın en çok tercih 
edilen MTAL oldu.

TOSB Anaokulu, çalışan anne-babaların ihtiyaçlarına 
göre şekillendirilmiş müfredatı ve çalışma saatleri ile 12 
ay boyunca kesintisiz eğitim özellikleriyle yeni dönem 
için kapılarını açtı. Pandemi döneminde de tüm tedbir-
leri alarak eğitime devam eden TOSB Anaokulu için ça-
lışanlara özel hazırladığımız kampanya da oldukça ilgi 
gördü. 

Ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen TOSB 
yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam 
ediyor. Yeni tamamladığımız yabancı sermayeli 2 yatı-
rım için 60.000 m² kapalı alan tamamlanarak hizmete 
açıldı. 45.000 m² kapalı alanı olacak yabancı sermayeli 
yeni bir yatırım için çalışmalarımız başlamıştır. Bildiği-
niz gibi Türkiye’de Avrupa’nın da göz bebeği olan çok 
önemli bir tedarik sanayi altyapısı bulunmaktadır, TOSB 
bu konuda liderlik yapan bölgelerden biri olmaya devam 
ediyor.

Temiz enerji elde edeceğimiz, elektrik kesintileri ve 
elektrik dalgalanmalarını engelleyici TOSB’un ilk 5 yıllık 
büyüme planlarındaki enerji ihtiyacıyla birlikte gelecek 
enerji ihtiyacını sigortalayacak “TOSB İndirici Merkez” 
yatırımı için çalışmalarımız sürmektedir. 

Keşfedeceğimiz “yeni normal” de maalesef pandemi bir 
süre daha bizimle birlikte olacak gibi görünüyor. Dola-
yısıyla hala en önemli toplumsal ve bireysel sorumlu-
luğumuz tedbirli ve temkinli olmak. Tüm dünyanın ve 
Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu süreci en kısa 
sürede ve sağlıklı bir şekilde bitmesini umuyor, sağlıklı 
günler diliyorum.l

Temiz enerji elde edeceğimiz, elektrik kesintileri ve elektrik dalgalanmalarını 
engelleyici TOSB’un ilk 5 yıllık büyüme planlarındaki enerji ihtiyacıyla birlikte gelecek 
enerji ihtiyacını sigortalayacak “TOSB İndirici Merkez” yatırımı için çalışmalarımız 
sürmektedir. 
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“İnovasyona 
Yatırım Yapan 
Markalar 
Öne Çıkacak”

Toshihiko KUDO

Genel Müdür ve CEO

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 

Dünyaya baktığımızda her anlamda bir dönüşüm süreci 
içerisindeyiz. Bu süreçte geleceğe dair inovasyonları yakından 
takip ederek bu konuda yatırım yapan markalar öne çıkacak. 

Yerli tedarik 
sanayilerimize 

baktığımızda hali 
hazırda çok büyük 

başarılara imza 
atarak sadece 

Türkiye’deki araç 
üreticilerine değil 
dünyanın dört bir 

tarafına ihracat 
yaptıklarını görmek 
bizler için bir gurur 

kaynağıdır. 

Temmuz-Ağustos-Eylül 2020
8

OTOMOTİV SEKTÖRÜ



Bu yıl Türkiye’de 30’uncu yılını kutlayan
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin
başarısının sırrı nedir?

1990 yılında Toyota’nın Avrupa’daki ikinci üre-
tim tesisi olarak kurulduktan sonra 1992 yı-

lında şirketimizin temelleri  atıldı ve üretim faali-
yetlerimize 1994 yılında başladık. Faaliyetlerimize 
başladığımız ilk günden itibaren Toyota Yaklaşımı 
(Toyota Way) ışığında; yatırım, istihdam, sosyal 
sorumluluk, üretim ve ihracat alanlarında başarı-
ya ulaşarak Türkiye ekonomisine ve topluma katkı 
sağlamayı sürdürüyoruz.

Başarılarla dolu geçen 30 yıllık  bu süreçte kali-
te, çevre, iş güvenliği, ve ihracat alanında önemli 
adımlar attık. Bunlardan biri de 30. yılımızda gelen 
Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power ta-
rafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabri-
ka seçilerek “Golden Plant” (Altın Fabrika) ödülüne 
layık görülmemiz. 2016 yılında Türkiye’nin ilk hib-
rit ve crossover aracını ürettik ve geçtiğimiz yıldan 
itibaren de 12. nesil yeni Corolla modelimizi hibrit 
seçeneği ile birlikte üretim hatlarımızdan indirerek 
bu iki modelimizi dünyanın 150 farklı ülkesine ih-
raç etmeye başladık. Avrupa’nın tüm Toyota fab-
rikaları arasında en yüksek üretim ve hibrit üretim 
yüzdesine ulaşarak Türkiye’yi bir “hibrit üssü” ha-
line getirdik. 

Ayrıca otomotiv sektörüne yaratıcı çözümler su-
nabilmek adına 2019 yılında faaliyete aldığımız 
Üretim Mühendisliği ve Sistem Geliştirme Mer-

kezi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge 
onayı aldık. 

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak şirketimi-
zin sürdürülebilir başarısı, kalıcılığı, sürekli bir geli-
şim içinde ve rekabetçi olabilmesinin altında yatan 
faktör; Toyota’nın ilk yıllarından bugüne kadar ge-
len Toyota Yaklaşımı’nın ilkeleri olan sürekli iyileş-
tirme, insana saygı, takım çalışması ve mücadele 
anlayışımızı yaptığımız her iş için içselleştirerek bu 
değerleri başarıyla uyguluyor olmamızdır. 30 yıl-
dır Türk otomotiv sektöründe önemli bir üretici ve 
ihracatçı pozisyonumuzu koruyup geliştiriyoruz, 
dünyanın dört bir yanında bulunan müşterilerimi-
ze en kaliteli araçları iletme hedefimizi daima en 
üst seviyede tutmaya devam ediyoruz.  Bundan 
sonraki süreçte de çalışanlarımızın ve tedarikçile-
rimizin destekleri ile hedeflerimizi gerçekleştirme-
ye devam edeceğiz. 

Bugün, güvenli iş ortamlarında işlerini yapan tüm 
çalışanlarımızla ve etkin bir işbirliği içinde olduğu-
muz yan sanayimizle birlikte, yüksek kaliteli üre-
timimizi daha verimli hale getirme yönünde çok 
başarılı adımlar atan bir şirketiz. Bu çalışmaların 
sonucu olarak global Toyota nezdinde de takdir 
görmekteyiz. 

Türk tedarikçileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yerli tedarik sanayilerimize baktığımızda hali ha-
zırda çok büyük başarılara imza atarak sadece 
Türkiye’deki araç üreticilerine değil dünyanın dört 
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bir tarafına ihracat yaptıklarını görmek bizler için bir gu-
rur kaynağıdır. Bu elde ettikleri başarı da onların özellikle 
son 20 yıldaki ciddi birikimlerinin eseridir. Umuyoruz ki 
yerli yan sanayilerin üretimde hatalı ürünün müşteriye 
gitmemesine yönelik temel bilgiler ekseninde çok daha 
fazla inovasyona  ve Ar-Ge faaliyetlerine yoğunlaşarak 
daha fazla katma değeri yüksek ürünler üretip global 
düzeyde daha rekabetçi olabilir.

Bizler de 25 yıllık üretim tecrübemiz doğrultusunda te-
darik sanayimizle özellikle Toyota Üretim Sistemi (TPS) 
konularında çok ciddi çalışmalar yapıyor ve eğitimler 
veriyoruz. Bununla birlikte firmaların üretim verimlilikle-
rine katkıda bulunarak daha rekabetçi olmalarına des-
tek veriyoruz.

Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 konusunda yaptığınız 
çalışmalardan söz edebilir misiniz?

1994 yılından bu yana sürdürdüğümüz üretim faaliyeti-
mizde rekabete katkı sunan teknolojilerin çoğunluğunu 
Toyota Üretim Sistemi doğrultusunda üretim hatları-
mızda biz zaten uyguluyoruz. Kalite ve iş güvenliğinin 
esas alındığı teknolojik donanımlara sahip olan fabrika-
mızda, TMMT olarak, müşterinin istediği ürünü, istediği 
zamanda ve kalitede hatta istediğinin de üstünde bir 
kalitede rekabetçi bir fiyata teslim edebiliyor olmamız 
gerekiyor. Tüm bunları da ihracat yaptığımız 150 fark-
lı ülkenin istediği  standart ve opsiyonlarda yapmamız 
gerekiyor. Bu kapsamda, aynı hat üzerinde Corolla ve 
Toyota C-HR modellerimizin üretimini tam kapasite ça-
lışarak sürdürüyoruz. Üretimin ilk aşaması olan Gövde 
Fabrikası’nın Kaynak Bölümü’nde yaklaşık 600 adet ro-
bot kullanılmakta olup otomasyon seviyesi  ortalama % 
90 dolaylarındadır.

Ayrıca bakım faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, oluşabi-
lecek bir sonraki hatayı önceden bildirebilen kendi geliş-
tirdiğimiz yazılımları kullanıyoruz. Geçtiğimiz yıl, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak 
onaylanan Üretim Mühendisliği ve Sistem Geliştirme 

Merkezi’mizde üretim ve bakım proseslerinin daha em-
niyetli ve az maliyetli teknolojiler geliştirmek adına , En-
düstri 4.0, IoT, görüntü işleme ve otomasyon sistemleri 
gibi üretim proseslerinin kalbi ve beyni niteliğinde olan 
akıllı sistemleri Türkiye’de geliştirmek için çalışmalar 
yapıyoruz. Sakarya’daki üretim tesislerinde geliştirece-
ğimiz bu akıllı sistemleri, Avrupa’daki diğer Toyota fab-
rikalarına ihraç etmeyi hedefliyoruz. 

Covid-19’dan bir sonraki adımı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Tüm sektörleri etkilediği gibi yeni tip Koronavirüs (Co-
vid-19) salgını otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. 
Bizler de bu süreçte çalışan sağlığını ve iş güvenliğini 
en önemli kurumsal değerimiz olarak gördüğümüz-
den  üretim faaliyetlerimize 7 hafta ara verdik. Aldığımız 
detaylı hijyen ve sosyal mesafe kuralları ile fabrikamızı 
yeniden düzenleyerek 11 Mayıs itibari ile üretimimize 
tekrar başladık. Pandemi sürecine adapte olabilmek 
amacıyla üretimde bant hızımızı yaklaşık yüzde 20 dü-
şürdük. Fabrika içerisindeki tüm düzenlemeleri olası bir 
enfeksiyon durumunda çalışanlarımızın birlikte çalıştığı 
arkadaşlarına virüsü bulaştırmayacağı şekilde yaptık. 
Fabrika içinde korona zincirini kırdık. Yemekhaneleri-
miz bu mesafe için yetmedi. Çok geniş yeni yemekhane 
alanları oluşturduk. Çadırlar kurduk. Servislerimizi iki 
misline çıkardık. Yan yana oturmayı kesinlikle yasaklı-
yoruz. Tüm alanlar her vardiya değişiminde temizleni-
yor. Yemek kaplarımız tek kullanımlık. Servisler temiz-
leniyor. Serviste ve yemekhanelerde aynı kişi hep aynı 
yere oturuyor.

Fabrikanın her noktasında aldığımız bu detaylı önlemle-
ri normalleştirerek günlük rutinimize ekledik. 

Uyguladığımız önlemler ile ilk olarak yüzde 80  ve daha 
sonrasında yüzde 96 verimlilik düzeyine ulaşmayı ba-
şardık. İlerleyen dönemlerde ise global ve özellikle Av-
rupa pazarlarındaki talebe paralel olarak üretimimizi 
artırdığımızı söyleyebilirim.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak şirketimizin sürdürülebilir başarısı, kalıcılığı, 
sürekli bir gelişim içinde ve rekabetçi olabilmesinin altında yatan faktör; Toyota’nın ilk 
yıllarından bugüne kadar gelen Toyota Yaklaşımı’nın ilkeleri olan sürekli iyileştirme, 
insana saygı, takım çalışması ve mücadele anlayışımızı yaptığımız her iş için 
içselleştirerek bu değerleri başarıyla uyguluyor olmamızdır. 
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Otomotivde yeni teknolojiler 
hayatı nasıl değiştirecek?

Dünyaya baktığımızda her anlamda bir dönüşüm süre-
ci içerisindeyiz. Bu süreçte geleceğe dair inovasyonları 
yakından takip ederek bu konuda yatırım yapan mar-
kalar öne çıkacak. Otomotiv üretiminde öne çıkan ül-
kelere bakarsanız inovatif gelişmeleri takip eden ve bu 
konuda ağ kuran üreticilerin daha iyi sonuçlar aldığını 
görebilirsiniz.  Bunun yanında otomotiv sektöründeki 
çevreci teknolojiler de dönüşümle beraber sektörde-
ki yerini çoktan aldı ve büyümesini sürdürüyor. Toyota 
da yıllar içinde yaptığı yatırımlarla çevreye duyarlı araç 
üretiminde tüm dünyaya öncülük etmeye devam ediyor. 
Toyota, 1997 yılında ilk hibrit araç olan Prius modelinin 

seri üretimini gerçekleştirdi ve ardından 2015 yılında 
dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli aracı olan Mirai mo-
delini üretti. 1997 yılından bu yana 15 milyon adetten 
fazla hibrit araç satışı gerçekleştiren Toyota, hibrit tek-
nolojileri araçları sayesinde 120 milyon ton daha az CO2 
emisyon salınımı sağladı. Salgın sürecinde Toyota’nın 
kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine sahip araçla-
rı benzin ve dizel araçlara göre, daha çok talep edilmeye 
başlandı. 

Toyota’nın yıllık olarak ürettiği 10 milyon adetlik aracın 
yüzde 50’sinden fazlası 2025 yılında hibrit motorlar veya 
sıfır emisyonlu teknolojilerden oluşacak. Toyota’nın 
2015 yılında belirlediği 2050 vizyonu çerçevesinde or-
taya koyduğu 6 çevreci hedef ile paralel biz de Toyota 
Otomotiv Sanayi Türkiye olarak Türkiye’nin ilk crossover 
ve hibrit aracı olan Toyota C-HR modelimizin seri üreti-
mine başladık. Geçtiğimiz yıl ise hem 12. nesil yeni Co-
rolla modelimizin hibrit versiyonu ile birlikte üretimine 
başlayarak Türkiye’nin hibrit üretim üssü haline geldik 
hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge 
Merkezi olarak onaylanan Üretim Mühendisliği ve Sis-
tem Geliştirme Merkezi’mizde sektör için akıllı sistemle-
ri geliştirmeye başladık.  2019 yılında ürettiğimiz 253 bin 
adet otomobilin, yaklaşık yüzde 65’i olan 163 bin adedi 
hibrit motorlu araçlar idi.  2020 ilk altı ay üretimimiz ise 
yüzde 70 oranında hibrit araçlar olmak üzere yaklaşık 
90 bin araç seviyelerinde gerçekleşti. Çevreye duyarlı 
gerçekleştirdiğimiz üretimimiz ve bunun  sonucunda 
sıfır hata ile hatlarımızdan çıkan yüksek kaliteli araçları-
mız ile sektörümüzdeki gelişmelere öncülük edeceğiz.l

30 yıldır Türk otomotiv sektöründe önemli 
bir üretici ve ihracatçı pozisyonumuzu 
koruyup geliştiriyoruz, dünyanın dört 
bir yanında bulunan müşterilerimize 
en kaliteli araçları iletme hedefimizi 
daima en üst seviyede tutmaya devam 
ediyoruz.  Bundan sonraki süreçte de 
çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin 
destekleri ile hedeflerimizi 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 
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Covid-19 sonrası otomotiv sektöründe müşteri 
beklentileri nasıl değişiyor?

C ovid-19 tüm dünyada sektörleri ciddi anlam-
da etkiledi. Dolayısıyla da süreç sonrasında, 

yaşanan ekonomik hasarın toparlanması, şirket-
lerin öz sermayelerindeki kayıpların restorasyonu 
öncelik arz edecektir. 

Durumu otomotiv sektörü özeline indirgeyecek 
olursak, otomotiv üretiminin daha kompleks ol-
masından dolayı tedarik zincirinin dolması bir 
miktar vakit alacaktır. Eski üretim kapasitelerine 
ulaşabilmek, taleplere cevap verecek adetlerde 
üretim yapabilmek bir süre daha beklemeyi ge-
rektirecektir. 

Diğer yandan, tüm sektörler için geçerli olmak 
üzere, ekonominin en temel bileşenlerinden biri 

pandemi sürecinde çok defa karşımıza çıktı ve 
çıkmaya da devam ediyor: arz ve talep… Kendi 
sektörümüz için konuşursak, birçok marka üre-
timsel anlamda yaşadığı sıkıntılardan ötürü plan-
lamalarında revizeler yapmak durumunda kaldı. 
Gerek üretime verilen aralar, gerekse yan sanayi 
tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, ülkelerin 
taleplerinde ötelemeler yaşanıyor. 

Şu an için üretime kontrollü olarak dönüş başla-
dı. Birçok marka da gelen talepler doğrultusunda, 
üretim merkezlerinden olan ihtiyaçlarını revize 
etmiştir. Ancak yine de bu üretimin kapasitesiyle 
doğru orantılı. Burada önemli olan üretim strate-
jisiyle, pazarlama ve satış stratejisinin aynı doğ-
rultuda yürütülebilmesi. Üreticiye, kendisine gelen 
taleplere ilişkin doğru bilgiyi ve öngörüyü, zama-
nında aktaran pazarların talepleri karşılama konu-
sunda sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum.

Tabi burada etkili faktörlerden biri de sınırların 
açılması, yani üretilen ürünlerin ülkeler arasındaki 
dolaşımında bir sorun yaşanmaması...

Türkiye ekonomisi baktığımızda ise, geçmişte 
yaşadığı tecrübelerden dolayı krize karşı diğer ül-
kelere göre daha dayanıklı. Hükümetimizin hızla 
attığı sosyal ve ekonomik adımlar bu olağanüs-
tü dönemi daha az hasarla atlatmamızı sağlıyor. 
‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketi gerek reel sek-

Ülkemizin Üretim Açısından
Ciddi Avantajları Var

E. Ali BİLALOĞLU Otomotiv Distribötürleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve tedarik sanayinin başardığı üretim ve 
ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle 
yarattığı istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, peşinden birçok sektörü 
sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda. Otomotiv ekosisteminin korunarak 
geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün 
devamlılığı ve desteklenmesi adına çok kıymetlidir.
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törü ve gerekse vatandaşlarımızı rahatlatacak koru-
yucu bir etki yarattı. Bu ve benzeri tedbir paketleri ülke 
ekonomimizin toparlanma sürecini hızlandıracaktır.

Otomotiv pazarı nasıl şekilleniyor? İç pazarın 
güçlendirilmesi için neler yapılmalı?

Bildiğiniz gibi 30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan  4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 

Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüke-
tim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar 
(Karar Sayısı: 2912) ile en alt iki vergi diliminde yer alan 
ÖTV matrahlarının güncellendiğini ve otomobillere uy-
gulanan bazı vergi oranlarında ise  artışlar olduğunu 
öğrenmiş bulunmaktayız.

Otomotiv pazarında 1 milyon adetlik iç pazara ilk ola-
rak 2015 yılında ulaşılırken, 2016 yılında 1 milyon 14 bin 
adet, 2017 yılında 987 bin adet seviyesinde iç pazar sa-
tışı gerçekleşmişti. Otomotiv iç pazar satışlarında 2018 
yılında 642 bin ve 2019 yılında ise ancak 492 bin adet 
seviyesine ulaşmıştır. Bu düzenleme öncesinde 2020 
toplam otomotiv iç pazarının da 700 bin adet civarında 
gerçekleşmesi bekleniyordu.

Son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve tedarik sanayinin 
başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm 
sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı 
istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, peşinden 
birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir ko-
numda. Ülkemiz lokomotif sektörlerinin başında yer 
alan otomotiv iç pazarının yeniden 1 milyon seviyele-
rine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı 
ve istikrarın sürdürülebilir kılınması ülkemiz ekonomisi 
bakımından da çok önemli. Otomotiv ekosisteminin 
korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında 
sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve destek-
lenmesi adına çok kıymetlidir.

30 Ağustos tarihi itibariyle yayımlanan ve yürürlüğe 
giren yeni ÖTV artışlarının otomotiv iç pazarın büyü-
mesine ve yeniden 1 milyon seviyesine ulaşmasına ise 
olumsuz etkisi olacağı görüşündeyiz. Bu durum Oto-
motiv ekosistemindeki paydaşları da olumsuz etkile-
mekle beraber Türkiye’ye yapılacak potansiyel yatırım-
ları, istihdamı menfi yönde etkileyecektir.

Otomotiv sektörü olarak temennimiz en kısa sürede ye-
niden 1 milyon adetlik pazar büyüklüğüne ulaşabilmek 
ve ülke ekonomisine olan katkımızı daha da artırabil-
mektir.

Otomotiv sektöründe dijitaleşme konusunda nasıl 
değişimler yaşanıyor?

Pandemi öncesi dönemde  çevreci, otonom ve bağ-
lantılı araçlar, dijital iş modelleri ve yeni inovatif fikirler 
ön plandaydı.  Bunu otomotiv ile ilgili tüm platformlar-
da gözlemliyorduk. Artık otonom ve bağlantılı araçlarla 
beraber büyük veri kavramı da sektörümüz için önemli. 
Bahsi geçen teknolojik trendlerle ilgili alt yapı hazırlıkları 
da Avrupa ülkelerinde hız kazandı. 

Pandemi aslında dünyaya 
üretime sadece maliyet odaklı 
bakmamak gerektiğini gösterdi. 
Dünyada üretim üslerinin 
yerlerinde değişiklikler olmasını 
bekliyorum.
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Avrupa ülkelerinde otomotiv sektörü cirosunun %5’i 
Mobilite ve Bağlantılı Servislerden sağlanırken, 2030 yı-
lında 1/3’ünün sağlanması beklenmektedir. Elde edilen 
kar, yalnızca %5 civarında mobilite ve bağlantılı servisler 
kaynaklıyken, 2030 yılına gelindiğinde bu oranın %40-
45’e ulaşacağı tahmin edilmektedir. AB’de 2030 yılında 
toplam yeni elektrikli araç satışının da 10 milyon adede 
ulaşacağı düşünülmektedir.

Bağlantılı ve otonom araçlar sayesinde bireysel mobili-
te, engelliler, 18 yaş altındaki gençler, yaşlılar, kısmi en-
gelliler gibi gruplar için de ulaşılabilir hale gelecek.

Türkiye’nin bir numaralı ihracat pazarı konumundaki 
Avrupa Birliği pazarında 2030 yılına gelindiğinde oto-
nom araç sayısının da 10 milyon adede ulaşması bek-
lenmektedir. 2005’ten beri ölümlü kazalar yüzde 40’ın 
üzerinde azaldı, hedef ise 2050’ye kadar sıfır kazaya 
ulaşmak. Sürücüler, otonom araç teknolojilerine bağlı 
inovasyonlarla beraber, işe gidiş-geliş için harcadıkları 
vaktin yüzde 50’sini daha verimli ve farklı şekilde değer-
lendirebilecek.

Türkiye Otomotiv Sektörü GSYH’nın yüzde 5’ini oluştu-
ran, ülke ihracatının yüzde 20’sini gerçekleştiren, bağlı 
sektörlerle beraber yaklaşık 500 bin kişiye istihdam 
sağlayan, önemli bir dış ticaret fazlası yaratan lokomo-
tif sektör durumundadır. Ülke ekonomisi bakımından da 
çok önemli bir sektör. 

Yeni teknolojilerle içerisinden geçilen dönüşüm süre-
cinde oluşacak yeni değer zincirinde otomotiv sektörü-
müz yönünden yeni katma değerli ürün ve  servislerin 
üretilmesi bakımından da fırsat yaratmaktadır.

Covid-19’dan bir sonraki adımı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Eğer içerisinde bulunduğumuz süreç, ilk yarıyıldaki gös-
tergelerle devam ederse ve ikinci dalga yaşanmaz ise 
sektör olarak hali hazırda mevcut arz-talep dengesizli-
ğinin Eylül ayında normale döneceğini tahmin ediyoruz. 
Ancak tabii olarak, ikinci dalga yaşanması durumunda 
birçok ekonomik faktöre etkisi olacağı gibi bu dengeye 
de etkisi olması beklenir.

Otomotiv sektörü bu yaşananlardan sonra tedarik zin-
cirlerindeki hassasiyeti ve kırılganlığı azaltmak için ha-
rekete geçecektir. Pandemi aslında dünyaya üretime 
sadece maliyet odaklı bakmamak gerektiğini gösterdi. 
Dünyada üretim üslerinin yerlerinde değişiklikler olma-
sını bekliyorum. Pandemi sonrası şirketler artık üretim 
yaptıkları ülkelerde önemli sağlık riski olup olmadığını 
da araştıracaktır. Sadece sağlık açısından baktığımız 
zaman bile Türkiye’nin diğer ülkelerden pozitif ayrıştı-
ğını görüyoruz. Türkiye’nin üretim açısından da ciddi 
avantajları var. Otomotiv, beyaz eşya, tekstil ve daha 
birçok üründe köklü bir sanayiye sahip eğitimli iş gücü, 
jeopolitik konumumuz, iş yapış tarzımız, kültürümüz 
Avrupa’ya daha yakın. Orta vadede Türkiye’nin sanayi 
ve üretim yönünden, dünyada ağırlığının daha artaca-
ğına inanıyorum.l

Pandemi öncesi dönemde  çevreci, otonom ve bağlantılı araçlar, dijital iş modelleri 
ve yeni inovatif fikirler ön plandaydı.  Bunu otomotiv ile ilgili tüm platformlarda 
gözlemliyorduk. Artık otonom ve bağlantılı araçlarla beraber büyük veri kavramı da 
sektörümüz için önemli. Bahsi geçen teknolojik trendlerle ilgili alt yapı hazırlıkları da 
Avrupa ülkelerinde hız kazandı. 
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Covid-19 sonrası otomotiv sektöründe müşteri 
beklentileri nasıl değişiyor?

Ö zellikle salgının ilk dönemlerinde toplu taşı-
ma, taksi veya birkaç kişinin ulaşımı paylaş-

tığı yöntemlerin geri planda kaldığını gördük. Bir-
kaç veriyle açıklayacak olursak, İstanbul’da toplu 
taşıma ve taksi kullanım oranı salgın döneminin 
başlarında yüzde 85’in üzerinde düşüş gösterdi. 
Herkes kendi imkanlarıyla ulaşım ihtiyacına çö-
züm bulmaya çalıştı.  İnsanlar daha fazla sosyal 
izolasyon sağlayan dijital platformları tercih et-
meye başladı. 

Pandemi süreci, tüketici ulaşım alışkanlıklarında 
da büyük değişikliklere neden oldu.

Pandemi sürecinde IPSOS tarafından gerçekleş-
tirilen çarpıcı bir araştırma var, araştırmaya göre 
pandemi öncesi tüketicilerin %34’ü ulaşımda ken-
di araçlarını tercih ederken, pandemi sonrasında 
bu oran %66 olarak değişti.

Salgın dönemiyle birlikte ulaşımda araç paylaşım 
modelleri ön plana çıktı. Vaka sayılarının artması-

nın sonucu olarak toplu taşıma kullanım oranları 
iki kata yakın düşerken1, paylaşımlı araçlara olan 
ilgi azalmadı, hatta arttı diyebiliriz. Araç paylaşım 
modeliyle hizmet verdiğimiz MOOV by Garenta’y-
la, biz de ulaşım ihtiyacına önemli ölçüde yanıt 
verdik. Mayıs ayında, sokağa çıkma kısıtlamasının 
olduğu günler dikkate alınmadığında salgın öncesi 
dönemle aynı satış hacmine ulaştık. Normalleşme 
adımlarının atılmaya başlandığı haziran itibarıyla 
ise haftada 30 binden fazla kiralama adetlerine 
ulaştık. Gelecek dönemde de temassız, çevreci ve 
sosyal izolasyon sunan araç paylaşım modelleri-
ne ilginin artacağını düşünüyoruz.  

Otomotiv pazarı nasıl şekilleniyor? İç pazarın 
güçlendirilmesi için neler yapılmalı?

Türkiye’de yaklaşık iki yıldır otomobile olan talep 
ötelenmiş durumdaydı. 2018 yılında sıfır otomobil 
ve hafif ticari araç pazarında 621 bin adet, 2019 
yılında ise 480 bin adetlik satış gerçekleşti. Daha 
önce 1 milyon adetlik satışların gerçekleştiği pa-
zarda böylesine ciddi daralmaların yaşanması 
Euro kuru, finansmana erişimin zorlaşması vb. 
gibi farklı parametrelerle açıklanabilir. 

Sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarında bunlar 
yaşanırken, ikinci el otomobil pazarında ise hem 
fiyat hem satış adedi anlamında rekorların kırıl-
dığı bir dönemdeyiz. 2019 yılında 7,6 milyon adet 

Salgın döneminde otomotivdeki beklentileri; sosyal izolasyon, hijyen ve dijital 
kanallar üzerinden yönetim olarak sıralayabiliriz. Bu dönemde sıfır otomobil 
pazarında satın alınan araçların kapıya kadar teslimi, online ödeme yöntemleri, 
dijital bayi gibi birçok yeniliğe şahit olduk. 

“Çevreci ve Mobilite 
Sağlayan Uygulamalar 
Ön Planda Olacak”

Emre AYYILDIZ
Çelik Motor
Genel Müdürü
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ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti ve 
bir rekor kırıldı. 2020’de de otomobile olan talep ikinci 
el araçlar üzerinden devam ediyor. Yılın ilk yedi ayında 
4 milyon 727 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari 
araç satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %24 artış gerçekleşti. Bu yılın sonunda da yeni bir 
rekorla 8- 8,5 milyon adet seviyesinde ikinci el otomobil 
ve hafif ticari araç satışı bekliyoruz.  

Salgın döneminde otomotivdeki beklentileri; sosyal 
izolasyon, hijyen ve dijital kanallar üzerinden yönetim 
olarak sıralayabiliriz. Bu dönemde sıfır otomobil paza-
rında satın alınan araçların kapıya kadar teslimi, online 
ödeme yöntemleri, dijital bayi gibi birçok yeniliğe şahit 
olduk. 

İkinci el araç sektöründe referans noktası haline gelen 
markamız ikinciyeni.com ile faaliyete başladığımız ilk 

günden bu yana dijital kanallar üzerinden satış gerçek-
leştiriyoruz. Salgının ilk günlerindeki şok etkisinden son-
ra, mayıs ayı itibarıyla ikinciyeni.com’daki site trafiğinde 
artış yaşamaya başladık. Mayıs ayında sayfa görüntü-
lenme sayımız yüzde 52’den fazla artarak salgın öncesi 
döneme yakın sayılara ulaştı. Normalleşme adımları-
nın atılmaya başlandığı haziran ayı itibarıyla da salgın 
öncesi dönemle aynı, hatta daha üzerinde performans 
göstermeye başladık. Haziran ayında platformumuz 
üzerinden açık arttırmaya çıkan araçlara 215 bine yakın 
teklif gelirken, 2 bin adete yakın ikinci el otomobil satışı 
gerçekleştirdik. 

Bu dönemde dijital yöntemlerin ön planda olacağını ve 
tüketicilere kolaylık sunan markaların tercih edileceğini 
söyleyebiliriz. Salgın döneminde, noter işlemleri hariç 
tuttuğumuzda %100  dijital alt yapıya sahip olan ikin-
ciyeni.com platformu üzerinden sattığımız araçlarda, 
uzun yıllardır sunduğumuz lojistik hizmetimiz daha da 
fazla ilgili gördü. Kullanıcılarımız talep etmeleri halinde, 
satın aldıkları ikinci el otomobili diledikleri adrese teslim 
ettik. Sosyal izolasyon kurallarına azami özen gösterilen 
bu dönemde oldukça ilgi gören bu uygulamamızda za-
man zaman kampanyalar da gerçekleştiriyoruz. 

İkinci el araç konusunda önemli bir konu da yaşanan 
mağduriyetler. Burada markalar kadar tüketicilere de iş 
düşüyor. Tüketicilerin kurumsal, şeffaf ve hesap verebi-
lir şirketleri tercih etmeleri durumunda mağduriyetlerin 
azalacağını söyleyebiliriz. Tüketicilerin, galeri veya ikinci 
el araç ticareti yapan işletmelerden araç satın alırken 
mutlaka yetki belgesine ve aracın ekspertiz raporuna 
bakmaları gerekiyor. Bu anlamda devletin aldığı önlem-
lerle ikinci el otomobil sektöründe belirli bir düzenin otu-
racağını düşünüyoruz. 

Otomotiv sektöründe dijitalleşme konusunda nasıl 
değişimler yaşanıyor?

Otomotiv sektöründe dijitalleşmeyle ilgili yurt dışında 
yapılan bir araştırmada şu konular ön plana çıkıyor: Ge-
leceğin ulaşımı, birbirine bağlı ve iletişim kuran araçlar, 
dijital perakende, iletişim kurabilen tedarik zinciri, özel 
ulaşım hizmetleri ve araç satın almada dijital kaynaklar. 
Satıştan filoya ve bireysel ulaşıma kadar altı maddeden 
oluşan bu rapordaki başlıkları aslında halihazırda yaşı-
yoruz.  

IOT teknolojisinin değişmesi ve tüketicilerin dijital kul-
lanım alışkanlıklarının artması, araç paylaşım modelleri 
vb etkenler, dijital uygulamaların daha fazla kullanılma-
sını sağlıyor. Bu ve benzeri gelişmeler de araç kullanı-
mında verimliliği artıracağı için yapılan tahminlere göre 
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Avrupada 280 milyon olan araç sayısının 2030’da  %25 
düşüşle 200 milyon adede, Amerika’da ise  %22 düşüşle 
212 milyona gelmesi bekleniyor.

MOOV by Garenta hizmetimizle MOOV’er olarak tanım-
ladığımız kullanıcılarımıza istedikleri süre kadar araç 
kiralama imkanını tam dijital alt yapımızla sağlıyoruz. 
2 binden fazla aracımızla İstanbul, Ankara ve İzmir’de 
araç kiralamada özgürlük sunuyoruz. MOOV by Ga-
renta uygulaması üzerinden MOOV’erlar kendilerine en 
yakın veya kiralamak istedikleri aracı sistem üzerinden 
görüntülüyor, dilediği süre kadar kiralayabiliyor. İster 15 
dakika, ister 2 saat, isterse günlerce kiralama yapabili-
yor.  Sözleşmeden kiralamaya kadar tüm süreç dijital 
olarak çalışıyor. Eylül 2018 yılında faaliyete başladığımız 

MOOV by Garenta hizmetimizle bugüne kadar 2 milyon 
defaya yakın kiralama gerçekleştirdik. Geleceğin ulaşım 
modellerinde dijital, çevreci, pratik ve kullanımı basit 
olan araç paylaşım modellerinin daha fazla söz sahibi 
olacağını düşünüyoruz. 

E-ticaret hacmi hergün daha da büyüyor, Boston Con-
sulting Grup elektronik ticaret alanında yaptığı araştır-
maya göre, ABD’de %0,5’inin oluşturan online satışlar, 
2035 yılına kadar ise %21-%33’e,  Avrupa’da %0,5’lik bir 
dilime sahip olan online satışlar, 2035 yılına kadar %25-
%40‘a, Çin’de %2’lik bir orana sahip olan online satışlar, 
2035 yılında %32-%43’e yükseleceği öngörülüyor. 

ikinciyeni.com markamızla ikinci el araç pazarında re-
ferans noktası haline geldik. Platformumuz üzerinden 
satılan araçların gerçek satış verisini, başka bir deyişle 
noter satış tutarını siteyi ziyaret eden herkesle ücretsiz 
olarak paylaşıyoruz. İkinci el otomobil satın almak iste-
yenler siteyi ziyaret ederek satın almak istedikleri oto-
mobille ilgili piyasa tutarını anında görüntüleyebiliyor. 
ikinciyeni.com ile 2014 yılından bu yana online açık art-
tırma yöntemiyle satış gerçekleştiriyoruz. Kullanıcıları-
mız, bize duyduğu güvenle satın aldıkları aracı fiziksel 
olarak görmeden satın alıyor. Platform üzerinden satışa 
sunduğumuz her araç, uluslararası hizmet veren TÜV-
SÜD ekspertiz raporuna sahip. Açık arttırmaların yanın-
da ‘Hemen Al’ seçeneğiyle ihalelere girmek istemeyen 
müşterilerimize bu kategorideki araçları anında satın 
alma imkânı sunuyoruz. MOOV by Garenta’da olduğu 
gibi tam dijital hizmet verdiğimiz ikinciyeni.com’da da 
kullanıcılarımıza istedikleri ikinci el otomobili güvenle 
satın alma fırsatı sunarken, aracını ikinciyeni.com’dan 
satmak isteyenlere de dijital alt yapımız sayesinde pra-
tik ve hızlı çözümler sağlıyoruz. 
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Pandemi süreci, tüketici ulaşım alışkanlıklarında da büyük değişikliklere neden oldu.
Pandemi sürecinde IPSOS tarafından gerçekleştirilen çarpıcı bir araştırma var, 
araştırmaya göre pandemi öncesi tüketicilerin yüzde 34’ü ulaşımda kendi araçlarını 
tercih ederken, pandemi sonrasında bu oran yüzde 66 olarak değişti.

Covid-19’dan bir sonraki adımı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

2021 yılında da COVID-19  ile yaşamaya devam edece-
ğiz. Pandeminin etkisinin tamamen ortadan kalkması 
2022 yılını bulacak gibi görünüyor. 

Sağlık, çevre ve sürdürülebilirlik pandemi sonrası dö-
nemde, tüketici karar ve tercihlerinde çok daha öncelikli 
olacak. MOOV by Garenta gibi çevreci ve herkese mobi-
lite kullanım imkanı sağlayan uygulamalar çok daha ön 
plana çıkacak. 

Covid-19 salgının etkileriyle zor geçen Nisan ve Mayıs 
aylarının ardından, Haziran ayında normalleşme adım-
larının atılmasıyla birlikte sıfır otomobil pazarında bir 
miktar toparlanma gözlemledik. Sekiz aylık periyoda 
baktığımızda ise satışların geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 68 arttığı ve 403 bin adetlik satışın gerçek-
leştiği görülüyor. Hem sıfır otomobil hem de ikinci el 
araç konusunda döviz kuru ve vergiler kadar bir diğer 
önemli konu da finansmana erişim. Tüketiciler finans-
mana, yani krediye uygun koşullarda erişebildiği sürece 
otomobile olan talebin devam edeceğini düşünüyorum. 

Tabii sıfır otomobil pazarında geçtiğimiz yıla göre yu-
karı yönlü bir hareket görünse de otomobile olan talep 
yaklaşık iki yıldır ikinci el otomobiller üzerinden gerçek-
leşiyor. İkinci el otomobil pazarının yanında sıfır otomo-
bil pazarının hacmi oldukça küçük kalıyor. Arada 1’e 14 
seviyelerine yakın farklar var. 

Yani 1 sıfır araç satılırken aynı sürede 14 adet ikinci el 
otomobil veya hafif ticari aracın satışı gerçekleşiyor. İki 
pazar birbirini fiyatlama anlamında etkiliyor. Sıfır oto-
mobil pazarındaki artışlar, ikinci el pazarını doğrudan 
etkiliyor ve ikinci el araçların fiyatları da bir miktar yük-
seliyor. 

Salgının da etkisiyle kendi otomobiliyle ulaşım ihtiyacı-
nı gidermek isteyenler, bütçeleri doğrultusunda ikinci el 
otomobil satın almak istiyor. 2020’nin ilk yedi aylık pe-
riyodunda gerçekleşen 4 milyon 727 bin adetlik ikinci 

el otomobil ve hafif ticari araç satış verisi de bize bunu 
gösteriyor. 

Pandemi döneminde ikinciyeni.com platformumuzda 
10 bin yeni üye kazandık. Bu dönemde platform üzerin-
den gerçekleştirdiğimiz açık arttırmalara hız kesmeden 
devam ederek haftada en az altı açık arttırma gerçek-
leştirdik. ikinciyeni.com platformunda 500 bin üyeye 
ulaştık. Tam dijital alt yapıyla sunduğumuz hizmetimizi 
geliştirmeye devam ediyoruz. 

Üyelerimize, ikinciyeni.com’da gördükleri aracı fiziksel 
olarak da inceleyebilecekleri ya da direkt olarak gördük-
leri, inceledikleri, temas ettikleri aracı dijital ve güvenli 
olarak satın alabilecekleri  omni – channel bir sistem 
oluşturmak için yatırımlarımızı hızlandırdık. Bu anlamda, 
sektörün önde gelen güçlü isim ve kuruluşlarıyla iş bir-
likleri yapıyoruz. Yatırım kararını aldığımızdan bu yana 
gördüğümüz ilgiden ve gelen talepten oldukça memnu-
nuz. Yine de bu yeni alanda adımlarımızı sağlam atıyo-
ruz. Gelen başvuruları detaylı olarak inceliyoruz, profes-
yonel şirketlerle bu iş birliğini gerçekleştiriyoruz. 

Kontrollü serbestlik dönemini yaşadığımız bugünlerde 
de dijital kanallara ilginin yoğun bir şekilde devam et-
tiğini görüyoruz. Salgın döneminde banka ve kredi kartı 
kullanımı yüzde 44 artarken, online olarak yapılan gıda 
ve market alışverişlerinde de altı kat artış gözlendi.2 Yani 
sadece otomotivde değil, birçok sektörde dijital kanallar 
üzerinden yapılan satışlar arttı. 

Y kuşağının ekonomide giderek yerini sağlamlaştırması 
ve Z kuşağının da eklenmesiyle birlikte araç paylaşım 
uygulamalarının, mobil çözümler ve izolasyon sağlayan 
ulaşım alternatiflerinin ileride daha fazla söz sahibi ola-
cağını düşünüyorum. l
1https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-
sales/our-insights/how-consumers-behavior-in-car-buying-and-
mobility-changes-amid-covid-19

2https://pazarlamasyon.com/online-gida-harcamalari-6-kat-artti/
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Meslek Lisemizi
Geliştirme Projesi
TOSB Sanayicilerinin desteği ile 
gerçekleşen, Meslek Lisemizi Geliştirme 
Projesi kapsamında; Desteklerimizle 
Çayırova’daki en çok tercih edilen Meslek 
Lisesi olan ve çevremizdeki gençlerin 
eğitim gördüğü TOSB Hatice Bayraktar 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne TOGEV 
adına alınan 1 Torna ve 2 Freze tezgahı 
teslim edildi. Başta okulumuza proje 
süresince çeşitli bağışlarda bulunan değerli 
TOSB Sanayicileri olmak üzere bu projede 
emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

Gönüllü olarak Projemizin her 
aşamasında katkı sağlayan, tezgahların 

teslimat ve montajında da bizzat 
emeği geçen KANCA - Ilık Dövme 

Tamamlama Hatları Şefi Nihat BALCI
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TOSB İnovasyon Hizmet 
Merkezi açıldı

Yeni teknolojilere yatırım yapmaktaki kararlılığını hız 
kesmeden sürdüren TOSB İnovasyon Merkezi, bün-
yesinde 4 ana hizmet merkezi açıldı. Tasarım Atölye-
si, Dijital Dönüşüm Ofisi, Hızlı Prototipleme Atölyesi ve 
Eğitim Atölyesi’nin açılışları 5 başarılı girişimcinin dijital 
dönüşüm örneklerini TOSB Yönetim Kurulu Üyelerine 
tanıttıkları etkinlikle gerçekleştirildi. 

“İnovasyon Merkezimizde birim sayısı 9’a yükseldi”

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet DUDAROĞ-
LU: “Otomotiv sektörü hızla değişiyor. Bu değişime 
ayak uydurmak için otomotiv tedarik sanayindeki bütün 
paydaşları bir araya toplayarak yola devam ediyoruz. 
TOSB İnovasyon Merkezimiz, kurulmuş olduğu 2018 
yılından itibaren yeni eklenen 4 ana birimiyle hizmet 
merkezimizdeki toplam birim sayımızı 9’a yükseltmiş 

olduk. Yeni eklenen Tasarım Atölyesi, Dijital Dönüşüm 
Ofisi, Eğitim Atölyesi ve Hızlı Prototipleme Atölyesi ile 
Girişimciler ve TOSB Üyelerine birlikte çalışabilecekleri 
alanlar yaratıyoruz.” dedi

TOSB İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer BURHANOĞLU ise “İnovasyon çalışmalarımız 
yeni nesil organize sanayi bölgesi oluşturma hedefimi-
zin ilk adımı. TOSB olarak sadece bir üretim bölgesi ola-
rak kalmamaya;  İnovasyon ekosistemi ve start-upların 
çıktığı bir bölge olmaya çalışıyoruz.” dedi.

TOSB İnovasyon Merkezi’nde yeni eklenen birimlere 
ek olarak; Katmanlı Üretim Müşteri Deneyim Merkezi, 
Girişim Evi, Bağlantılı ve Otonom Araç Test Parkuru, 
Otonom Mentör Ağı birimleri de çalışmalarına ara ver-
meden devam ediyor. l

Start-up’lara ve TOSB 
üye firmalara İleri Seviye 

Yüzey Modelleme Mekanik 
Endüstriyel Tasarım 

Yazılımları ve Tasarım 
Programlarına erişim 
imkanı sağlamaktadır. 

Start-up'lara ve TOSB üye 
firmalara hızlı prototip 

üretim desteği vermektedir.

Start-up'lara ve TOSB 
üye firmalara seminerler, 

konferanslar ve 
sertifika programları 

düzenlenecektir. 

Dijital dönüşüm 
çözümlerine örneklerin 
sunulacağı bir platform 

oluşturuldu.

Yeni teknolojilere yatırım yapmaktaki kararlılığını hız kesmeden sürdüren TOSB 
İnovasyon Merkezi bünyesinde 4 ana hizmet merkezi açıldı. Tasarım Atölyesi, Dijital 
Dönüşüm Ofisi, Hızlı Prototipleme Atölyesi ve Eğitim Atölyesi’nin açılışları 5 başarılı 
girişimcinin dijital dönüşüm örneklerini TOSB Yönetim Kurulu Üyelerine tanıttıkları 
etkinlikle gerçekleştirildi.

TASARIM ATÖLYESİ HIZLI PROTOTİPLEME 
ATÖLYESİ EĞİTİM ATÖLYESİ DİJİTAL 

DÖNÜŞÜM OFİSİ
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Krizler var olan eğilimleri güçlendirir ve bazı 
değişikliklerin hızla hayata geçmesine imkân 

verir. Winston Churchill’in “İyi bir krizi asla ziyan 
etmeyin” sözü de bunu işaret eder. Çin alfabesin-
de “tehlike” ve “fırsat” kelimelerini ifade eden sem-
boller bir araya geldiğinde “kriz” anlamını taşıyan 
sembolü oluşturur. İçinden geçtiğimiz süreç teh-
dit edici ögeler içerdiği gibi, aynı zamanda fırsatlar 
da barındırıyor.

Geride bıraktığımız süreçte yıldırım hızıyla yaşadı-
ğımız değişiklikler evden çalışma ve evden eğitim 
oldu. Sağlık kaygılarının yol açtığı yeni koşullarda 
bu iki uygulama, başlangıcında tereddüt ve aksa-
malar olsa da, günler içinde aşıldı ve “yeni norm-
lar” olarak kabul gördü. Son aylarda her ortamda 
çok sık tekrarlanan iki söylem var: Birincisi “yeni 
normal” ve buna bağlı olarak ikincisi “korona son-
rası hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı” söylemi-
dir. Kavramsal açıdan bu süreci “yeni normal” ola-
rak adlandırmak bizi yanlış bir yola sokar. Çünkü 
normal herkesin yaptığı demektir. Bunu bir örnekle 
anlatalım. Örneğin; 20 kişilik bir gruptaki her bire-
yin üçer tane dişi çürük olsa, üç çürük dişe normal 
deyip dördüncüde telaşlanmamız gerekir. Dolayı-
sıyla yanlış olanın çok tekrarlanması onu normal 
değil, norm haline getirir. Norm, yazılı veya yazılı 
olmayan, kabul edilmiş kurallardır. Bu dönemde 
bizim “yeni normlar”a uymamız gerekiyor. Ancak 

Hepimiz alıştığımız hayata dönüş için yeşil ışığın yanmasını bekliyoruz. Birçok 
kişi sabah kahvesini içerek işe gitmeyi, hapşıran birine ters bakıp ondan 
uzaklaşmak yerine “çok yaşa” diyeceği günleri özlüyor. Ancak görünen o ki, 
beklediğimiz yeşil ışığın yanmasını daha uzun ve belirsiz bir süre bekleyeceğiz. 

“Yeni Normların Dünyasında 
Hayatı Yönetmek”

Prof. Dr. Acar BALTAŞ
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insan canlısı doğası gereği bu uyumu zorlaştıran 
zihin ve davranış kalıplarına sahiptir.

Alışkanlıklar ince ipliklerle dokunmuş halatlardır

Pandemi döneminde yaşanan değişimin uzun 
dönemde kalıcı etkiler yaratacak sonuçları ola-
cak. Ancak hayatın asla eskisi gibi olmayacağını 
düşünmek insan doğasıyla ilgili temel gerçeklerle 
çelişir. Çünkü alışkanlıklar ince ipliklerle dokun-
muş halatlardır ve bu örgü on binlerce yıl içinde 
oluşmuştur. Bu nedenle bir kuşaktan diğerine bü-
tünüyle farklılaşmaz, bir insan ömrü içinde değiş-
mesiyse söz konusu olmaz. Örneğin günde 350 
kez elini yüzüne götürme alışkanlığını kazanmış 
insan canlısı, bunun yanlış olduğunu öğrendiği 
halde bu davranışından kolayca vazgeçemez.

Diğer taraftan önümüzdeki birkaç ay içinde haya-
tın dereceli biçimde alıştığımız düzene döneceği 
beklentisi birçok kişiye rahatlık veriyor. İnsanlar 
tehlikenin geçtiğine ikna olduklarında eski alış-
kanlıklarına dönmek için hızla ve birikmiş açlıkla 
hareket edecektir. Kısacası hepimiz alıştığımız 
hayata dönüş için yeşil ışığın yanmasını bekliyo-
ruz. Birçok kişi sabah kahvesini içerek işe gitme-
yi, hapşıran birine ters bakıp ondan uzaklaşmak 
yerine “çok yaşa” diyeceği günleri özlüyor. Ancak 
görünen o ki, beklediğimiz yeşil ışığın yanmasını 
daha uzun ve belirsiz bir süre bekleyeceğiz. 

Koronavirüs dönemi ve yeni normlar

İçinden geçtiğimiz süreci ikiye ayırabiliriz. Birinci 
dönemde Mart ayının ikinci haftası daha önce pek 
dile getirilmeyen bazı bilgilerin yüksek sesle dile 
getirilmesiyle doğan korku ve kaygı, heyecanlı ve 
belirsizliklerle dolu bir süreç başlattı. Bu dönem-
de birçok kişinin düşünce tarzı korku, endişe ve 
komplo teorileriyle beslenerek yeniden şekillendi.

Ofise dönüşün başladığı ikinci dönemde ise birçok 

kurumda bu dönüş kademeli olmaya başladı. Son 
gelişmeler uzun bir süre koronavirüs öncesi dö-
nemde olduğu gibi bir çalışma düzeni olmayaca-
ğını gösteriyor. Bu konuda akla ilk gelen, çalışan-
ların uzun bir süreyi evde geçirdikten sonra tekrar 
günlük trafik mücadelesini yaşamaları ve ofis 
ortamına uyum sağlamanın yaratacağı psikolojik 
zorlukları oluyor. Oysa yaşanacak zorluklar önce-
likle duygusal değil, davranışlarla ilgili olacak. Yeni 
normlara alışmak çalışma koşullarına uyum gös-
termekle ilgili olmayıp öncelikle günlük davranış-
larda yapılması gereken değişiklikleri içine alacak. 

Bu zorlukların başında maske takma mecburi-
yeti gelecek. Maske takmak zorlayıcı ve bunaltıcı 
olmasının da ötesinde, beraberinde birçok kişinin 
henüz deneyimlemediği çok daha farklı bir sorun 
getiriyor. İnsanlar tarih sahnesinde var oldukların-
dan bu yana duygularını mimikleriyle ortaya koyar 
ve karşılarındakini de aynı yolla anlar. Ortaya çıkan 
bu yeni durumda insanların ne kendi duygusunu 
yansıtması, ne de karşısındakinin duygusunu an-
laması mümkün olacak. Maske takmanın toplum-
da yetersiz olan empati düzeyini düşüreceğini ve 
insan ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini düşünmek 
abartılı olmaz.

Bir başka önemli nokta, temas konusunda yaşa-
nacak tereddüt ve kuşkulardır. Sosyal mesafeyi 
korumak potansiyel çatışma alanıdır. Türk kültü-
ründe önemli bir yeri olan sarılma, kucaklaşma, 
arkadaşlar arasında öpüşme alışkanlıklarına ara 
vermek zorunlu olacak. Virüsün farklı nesneler 
üzerinde aktif kalma süresi kesin olarak bilinme-
diği için sorun nesnelere temas konusunda da 
kendini gösterecek.

Güven duygusu belirleyicidir

Çalışanlar arasında yeni kurallara uymak konu-
sunda anlayış farklılıklarının gerginliğe yol aç-
ması çok muhtemeldir. Bu tür sorunları önlemek 
için ekip yöneticilerinin sorunlar oluşmadan ekip 
üyelerini toplayarak anlayış birliği oluşturması 
yararlıdır. Üst yönetimin de çalışanların sağlığını 
göstermelik değil, gerçekten gözetmesi ve bunu 
hissettirmesi önemlidir.

Hiç kimse hayatının sonuna kadar 2020 yılını 
unutmayacak. Bu dönem çalışanların anlamsal 
hafızalarında olumlu veya olumsuz olarak sınıf-
landırılacak. Bunu da iş liderlerinin ve yöneticilerin 
tutumu belirleyecek. Bu nedenle her yöneticinin 
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kendisine, “Ekibime güven mi aşıladım, yoksa kay-
gı ve güvensizlik mi?” sorusunu sorması, astlarına 
yaşattığı duyguyu tanıması için yol göstericidir.

Güven sadece iş hayatında değil, insan hayatı-
nın her alanındaki en temel ihtiyaçtır. Bu nedenle 
bir ekibin içinde güven ne kadar yüksekse o ekip 
yetenek ve becerisi oranında mümkün olan en 
yüksek performansı gösterir. Güvensizlik dediko-
duya ve çalışanların enerjilerini kendi yarattıkları 
sorunlara harcamasına neden olur. Ekip içindeki 
güven duygusu ekip lideri tarafından belirlenir. Bu 
nedenle uzaktaki ekipleri yönetmek söz konusu 
olduğunda ekip ve kurum aidiyetini sağlamak açı-
sından güven duygusunu geliştirmek büyük önem 
taşır. Yöneticinin bu konu için harcayacağı emek 
ve zaman karşılığını fazlasıyla bulur.

Yönetici iletişimin özellikleri

Güveni sağlama ve sürdürmede iletişim ve ilişki 
yönetimi her zaman önemlidir. Ancak bu konu yö-
neticinin krizli dönemlerde ve uzaktan çalışan iş 
arkadaşlarıyla ilişkisinde çok daha büyük önem 
kazanır. Stres verici bir durumla karşılaşmak her-
kesi farklı etkiler. Bu nedenle yöneticinin kriz kar-
şısında kendi algısını referans almayıp ekip üye-
lerinin özel durumlarını anlaması ve bunlara ilgi 
göstermesi gerekir. 

Duygusal dalgalanmayı kontrol etmek. Duygula-
rını kolay ve hızlı biçimde dışa vuran yöneticiler 
eğlence parklarındaki hızlı trenlere benzer. Bu tür 
yöneticilerle çalışmak normal zamanlarda eğlen-
celi olabilir ancak kriz dönemlerinde çalışanın yö-
neticisinde görmek isteyeceği son şey duygusal 
dalgalanmadır. Bir yöneticinin baskıya dayanacak 
yeterliliğe sahip olması beklenir çünkü yöneticinin 
stresini yönetememesi, astlarının ve iş arkadaş-
larının kaygısını kışkırtır ve büyütür. Ekip üyeleri, 
yöneticilerinin rehberliğine ve istikrarına ihtiyaç 

duyar. Duygularını kontrol etmekte zorluk çeken 
yöneticilerin, bu dönemde duygu denetimi ko-
nusunda özel çaba harcamalarında yarar vardır. 
Bunun için atılacak ilk adımlar iyi uyku, gevşeme 
teknikleri ve özellikle geribildirim almaktır. Duyu-
larını kontrol etmekte zorluk çeken yöneticiler öfke 
patlamaları yaşayabilir, yüksek kaygı nedeniy-
le hareketsiz kalıp karar almakta zorluk çekebilir 
veya gereksiz özgüvenle riskli kararlar alabilirler. 

Aşırı kötümserlik. Psikolojinin sahte bilim haline 
dönüştürülmesinden sonra iyimserlik yüceltildi ve 
kötümserlik çok olumsuz bir özellik olarak ade-
ta günah sayılmaya başladı. Oysa geçek hayatta 
durum bazen göründüğünden daha kötü olabilir. 
Böyle durumlarda potansiyel tehditleri öngörmek 
yakın gelecekteki riskleri azaltır. Ancak belirsizliğin 
yüksek olduğu durumlarda kötümserlik çalışanla-
rın moralini bozar, motivasyonu düşürür ve yük-
sek olan kaygı düzeyini daha da yükseltir. Liderlik 
sadece bir pozisyon değil, yönettiği kişiler için bir 
kaynak ve örnek olmaktır. Bu nedenle iyimser ol-
manın gerçekçi olmadığı durumlarda bile felaket 
tellallığından kaçınmak gerekir.  

Olumsuz dil kullanmaktan kaçınmak. İletişimin en 
önemli ögeleri olan bedenin dili ve ses tonunun 
olmadığı bir ortamda kelime seçiminin duygusal 
etkisi daha da büyür. İçinden geçilen süreci veya 
gelecek dönemi tanımlarken, “tehlikeli, şok edici, 
istenmeyen, potansiyel olarak çok zor, sorun-
lu” gibi ifadeleri kullanmak doğru değildir. Bunlar 
yerine, “ümit, gelişim, tünelin ucundaki ışık” gibi 
kelimeleri seçmek daha uygundur. Ekiple ileti-
şimde karmaşık ifadelerle geleceği ekip üyelerinin 
tahminine bırakmak, ekibe en kaygılı olanın duy-
gusu hakim olacağı için uygun değildir. İletişimi 
açık ve yapılanmış mesajlardan oluşturmak ve 
son anda değişiklik, erteleme ve iptallerden ka-
çınmak gerekir. Çalışanlar yöneticilerini güvenilir 

Çalışanlar arasında yeni kurallara uymak konusunda anlayış farklılıklarının 
gerginliğe yol açması çok muhtemeldir. Bu tür sorunları önlemek için ekip 
yöneticilerinin sorunlar oluşmadan ekip üyelerini toplayarak anlayış birliği 
oluşturması yararlıdır. Üst yönetimin de çalışanların sağlığını göstermelik değil, 
gerçekten gözetmesi ve bunu hissettirmesi önemlidir.
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ve öngörülebilir bir kişi olarak algılamak ister. İş 
yapma biçiminde değişiklikler olsa da kriz öncesi 
rutini mümkün olduğu ölçüde sürdürmeye gayret 
etmek yararlıdır.

Ekiple bağ kurmak ve duyguları hesaba katmak. 
Krizli dönemlerde yapılacak en büyük hata, bütü-
nüyle çıktılara odaklanmak ve ekibin duygularını 
görmezden gelmektir. Liderin kendi duygularına 
aşırı odaklanması ve önceliğini iş sonuçlarına 
vermesi, çevresindekilerin duygularını fark etme-
sini engeller. Yönetici kendi kaygısını fark eder ve 
bunu denetleyebilirse çevresindekilerin duygusu-
nu anlar, yönetir ve güvenirliğini artırır. 30 yılı aş-
kın süredir yapılan çok sayıda araştırma duygusal 
zeka ile empati arasındaki ilişkiyi ve bunun yöne-
tici performansı için bir kaldıraç olduğunu ortaya 
koymuştur. Zor zamanlarda insanların duygularını 
ve streslerini yönetmek iş performansına ve ve-
rimliliğe odaklanmaktan daha iyi sonuçlar verir. 
Ekibin duygularını ve endişelerini anlamak için bire 
bir toplantılar yapmak, iletişim fırsatlarını artırmak, 
açık uçlu sorular sormak bu konuda yardımcı olur. 
Bir yöneticinin insanlar üzerinde yarattığı etkiyi 
fark etmesi ve bunu önemsemesi çok değerlidir. 
Yöneticinin doğru davranması en zor zamanlarda 
bile insanların içlerindeki iyiyi ortaya çıkarmasına, 
uygun olmayan davranışlarsa iyi zamanlarda bile 
performans düşüklüğüne neden olur.

Dönüşüm ve denge 

Japon düşünür Haruki, “Fırtınadan çıktığınızda 
hiçbir zaman fırtınaya girenle aynı insan olmaz-
sınız” demiştir. İnsanlık tarihinde eşi ve benzeri 
görülmemiş bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte, 
yöneticiler de kendi konfor alanlarının dışına çıka-
rak özlerindeki liderlik kapasitesini tanıma fırsatı 
buldu. Birçok yönetici bu deneyimden olgunlaşa-
rak ve gelişerek çıktı, bazılarıysa gelişme alanlarını 

tanıma fırsatı yakaladı. Böylece bu yöneticilerin 
altında çalışanlar da gelecekte yönetmek duru-
munda kalacakları bir krizde nasıl davranacakları 
konusunda olumlu ve olumsuz örnek sahibi oldu.

10 aylık bir bebeğin yürüme çabasını gözünü-
zün önüne getirin. Dengede durmanın zorluğu-
nu, adımları birbirine uydurmanın acemiliğini ve 
ilk adımı atmak konusundaki yılmaz mücadeleyi 
hatırlayın. Bunu hatırlamak zor geliyorsa bisiklet, 
kaykay, sörf veya snowboard üzerindeki ilk de-
nemenizi düşünün. Denge kurmak için verdiğiniz 
mücadeleyi hatırlayın. Daha sonra sürecin sonun-
da ulaştığınız yeterlilik düzeyini gözünüzün önüne 
getirin. Bazı çocuklar 10 ayda yürürken bazıları 
bunu ancak 15. ayda tamamlar. Benzer şekilde 
bazıları bir alet üzerindeki dengesini üçüncü veya 
dördüncü denemesinde sağlarken bazıları için ye-
terli düzeye ulaşmak sayısız başarısız denemeyi 
gerektirir. Ancak şikâyet etmeyen, başkalarını ve 
aletin doğasını suçlamayanların hepsi sonun-
da başarır. Hayatta da iç dengenin dış koşullara 
uyum sağlaması süreyi kısaltır. Zihinsel, duygusal 
ve bedensel dengeyi kurmak dış koşulların kurba-
nı olmayı değil, kendi kaderini çizmeyi ve onu yö-
netmeyi mümkün kılar.

Hayat değişimlerle dolu. Bu değişimleri yönetme 
biçimimizse bizi şekillendiriyor ve dönüştürüyor. 
Bu dönüşümün ne yönde olacağı, herkesin özünde 
ve cevherinde var olan iyilik ve kötülük ikileminde 
neyi beslediğine bağlı oluyor. İçinden geçtiğimiz 
süreç hepimizi dönüştürecektir. Neye dönüştüre-
ceğiyse herkesin yaptığı tercihe göre değişecektir. 
Koronavirüs krizi, son beş yıldır şirketlerin gün-
deminde olan VUCA, çeviklik ve değişime uyum 
konularının, kuramsal düzeyden uygulamaya geç-
mesi için bir test niteliğindedir.

Sonuç

Pandemi dünyada normal kabul edilen düzeni 
sarsabilecek potansiyel bir tehdit olma özelliği 
taşıyor. Başta sağlık sistemi, politik ve ekonomik 
kurumlar olmak üzere tüm dünyada birçok kurum 
geçtiğimiz birkaç ay içinde sorgulanmaya başladı. 
Ancak bu sorgulamanın nasıl sonuçlar doğuraca-
ğı henüz açıklığa kavuşmuş değil. Çünkü dönüşü-
mün bizi nasıl şekillendireceği bizim tercihimize 
bağlı. Bu sebeple, içinden geçtiğimiz dönemin he-
pimizin omuzlarına, yeni dünya anlayışına ilham 
verecek bir örnek olma sorumluluğu yüklediği bi-
linciyle yol almak önemlidir. l
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Global Tecrübemiz 
ile İşletmelerin 
Dijital Dönüşümünü 
Gerçekleştiriyoruz

Konzek Teknoloji'nin yapay zeka destekli MES/MOM 
markası Retmes, özel algoritmalar sayesinde üretim 
yapan bir işletmenin enerji verilerinin, proses verilerinin 
ve üretim verilerinin toplanması, izlenmesi ve analizi 
konularında çözüm geliştirmektedir.

Konzek Teknoloji, 2004’ten beri dijital dönüşüm 
için gerekli olan endüstri 4.0 çözümleri geliş-

tirmektedir. Her işletme için özel olarak planlanan 
dijital dönüşüm süreci sayesinde, pek çok ölçekte 
ve sektörde tecrübe sahibi olan Konzek Tekno-
loji, aynı zamanda dünya çapında bilinirliği olan 
global bir markadır. İstanbul ve İzmir’de bulunan 
ofislerimizde, kendini sürekli yenileyen ve güncel 
teknolojileri takip eden Ar-Ge ekibi ile endüstriyel 
yazılım ve donanım çözümleri üretmektedir.

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm için geleceğin tek-
nolojisi olarak nitelendirilen ve günümüzde pek 
çok alanda geliştirilmeye başlanan yapay zekâ 
uygulamaları, işletmelerin üretim süreçlerine ol-
dukça katkı sağlamaktadır. Konzek Teknoloji’nin 
yapay zeka destekli MES/MOM markası Retmes, 
özel algoritmalar sayesinde üretim yapan bir iş-
letmenin enerji verilerinin, proses verilerinin ve 
üretim verilerinin toplanması, izlenmesi ve analizi 
konularında çözüm geliştirmektedir.

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve üretim 
esnasında oluşan aksamaların çözümlenmesi 
taleplerinde; işletmeye ait verilerin toplanarak, 
yapay zekâ destekli sistemler ile modellenip; ön-
ceden tahmin edilebilmesi ve önlem alınabilmesi 
sağlanır. Retmes; veri toplama, analiz, modelleme 
ve model çıktıları konularında kendi geliştirdiği 
sistemleri kullanmaktadır ve uçtan uca bir yapay 
zekâ projesinin tüm aşamalarını yürütmektedir. 
Bununla birlikte, analiz ve modelleme konusunda 
dünya çapında bilinirliği olan DSP platformları ve 
teknolojileri ile de doğrudan entegre olarak çalı-
şabilmektedir. Üretim süreçlerindeki problemle-
rin tespit edilmesine katkı sunmasının yanında, 
yapay zekâ destekli analizler sayesinde üretimde 
verimliliğin artırılmasını da sağlamaktadır.

Konzek Teknoloji, yapay zekâ uygulamalarının 
yanı sıra ürettiği endüstriyel donanım çözümle-
riyle de işletmelerin tüm ortam izleme süreçlerini 
yönetebilmelerini sağlıyor. Sıcaklık, nem, hava ka-
litesi gibi ortam verilerinin veri toplama terminal-

Konzek Teknoloji, yapay 
zekâ uygulamalarının 
yanı sıra ürettiği 
endüstriyel donanım 
çözümleriyle de 
işletmelerin tüm ortam 
izleme süreçlerini 
yönetebilmelerini 
sağlıyor. 
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leri üzerinden sensörler ile anlık olarak takip edil-
mesini sağlayan ve klima gibi cihazlara uzaktan 
erişim imkanı tanıyan Retmon uygulamaları, or-
tam verilerinin izlenmesi konusunda oldukça etkili 
çözümler sunmaktadır.

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm alanlarındaki bilgi 
kirliliğinin önüne geçmeyi ve doğru kaynağın ula-
şılabilir olmasını hedefleyerek, kâr amacı gütmek-
sizin faaliyetlerini yürüten Akademi 4.0 platformu 
da Konzek Teknoloji tarafından kurulmuştur. Dijital 
dönüşüm, endüstri 4.0 ve özellikle yapay zeka ko-
nularında uzman eğitmenlerle, yüz yüze ve online 
olarak gerçekleştirilen “Dijital Sohbetler” programı 
hem video hem podcast olarak dijital platform-
larda yayına devam etmektedir. Aynı zamanda 
Akademi 4.0 platformu, Tuzla’da yer alan etkinlik 
ve toplantı alanını, kendi etkinliklerini düzenlemek 
isteyen sektör profesyonelleri ve öğrencilerin kul-
lanımlarına da ücretsiz olarak sunmaktadır.

Pandemi sürecinde yüz yüze yapılan etkinliklere 

ara verilmiş olsa da, daha fazla kişiye ulaşabil-
mek ve evde kalınan sürenin verimli geçirilmesine 
katkıda bulunabilmek adına, yapay zekâ ve ma-
kine öğrenimi gibi konularda 20’den fazla online 
etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde, sektörün 
uzman isimleri ile öğrencilerin, yeni mezunların ve 
kendini geliştirmek isteyenlerin buluşması sağla-
narak, yeni bakış açıları geliştirmelerine yardımcı 
olundu. Konzek Teknoloji, ürettiği dijital dönüşüm 
çözümlerinin yanı sıra, sektöre henüz başlamış ve 
bu alanda kariyer hedefi olan gençleri de destek-
lemeyi, onların kişisel gelişimlerine katkı sunmayı 
oldukça önemsemektedir.

2020 ve sonrası için, işletmelerin endüstriyel ve 
dijital dönüşümlerini desteklemek amacıyla nes-
nelerin yapay zekası (AIoT), endüstriyel nesnelerin 
interneti (IIoT) ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda 
da çözümler geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarımız 
başlamış olup; bu teknolojileri de çözümlerimize 
dahil etmeyi hedeflemekteyiz.l
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Yapay Zeka Tabanlı 
Ürünler Sunuyoruz
2017 den bugüne PIXSelect’in geliştirmiş olduğu PIXSelect SVMS (Smart Video 
Management System) ürünü sayesinde CCTV olarak kullanılan kayıt cihazları, 
kameralar ve geçiş sistemleri cihazları bu platform ile hem izleme ve hem de 
yönetimi anlamında kullanılmaktadır. 

PIXSelect Teknolojiyi tanıyabilir miyiz?

P ioneers in CCTV Management & Video Anal-
ytics” mottomuz ile CCTV cihazlarını focus 

alarak başladığımız görüntü işleme ile ilgili prob-
lemleri ürünleştirmek amaçlı kurduğumuz bir 
yatırım. PIXSelect Teknoloji olarak İTÜ Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi ARI Motorlu Taşıtlar Binası’nda 
faaliyet gösteriyoruz. 2017 yılında kurulan şirke-
timizin geçmiş dönemden getirdiği video strea-
ming ve video processing know-how’ı sayesinde 
Yapay Zeka alanında ihtiyaç duyulan projeden 
ürüne doğru giden bir çözüm platformu geliştirdik. 
PIXSelect Teknoloji olarak Bilgisayar Mühendisle-
ri, Mekatronik Mühendisleri olmak üzere 11 kişilik 
kadromuzla Ar-Ge faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. 
Ürünlere ilişkin satışlarımızı distribütör firmalar, iş 
ortaklarımız ile kurgulayarak yapıyoruz.

Yapay Zeka tabanlı ürün ve servisleriniz nedir? 
Kullanıcı firmalar tarafında ürettiği katma 
değeri, faydayı paylaşabilir misiniz?

2017’den bugüne PIXSelect’in geliştirmiş oldu-
ğu PIXSelect SVMS (Smart Video Management 
System) ürünü sayesinde CCTV olarak kullanılan 
kayıt cihazları, kameralar ve geçiş sistemleri ci-
hazları bu platform ile hem izleme ve hem de yö-
netimi anlamında kullanılmaktadır. Aynı zamanda 
bu kameralar yapay zeka altyapımız ile akıllandırı-
larak fabrikalarda, işyerlerinde ve hatta araçlarda 
daha rafine bilgi sağlayan bir duruma dönüştü-
rülmektedir. Örneğin bir kamera görüntüsünde 

‘vinç’, ‘insan’, ‘araç’ gibi temel veriler tespit edilip 
sayılabildiği gibi daha detaylı ve üretilen ürünleri 
tespit edip, sayabilen, kalite kontrolünü yapabilen 
ortamlar da proje olarak yapılabilmektedir.

Geliştirdiğimiz bu platform ile çalışan ve yine ken-
di ürettiğimiz, ürünleşmiş yapay zeka analiz mo-
düllerimizden bahsetmek istiyorum.

l PIXCount yapay zeka analizi herhangi bir giriş 
yerini gözleyen bir CCTV kamerasından alınan 
görüntülerin işlenerek hem giriş hem de çıkış sa-
yılarını bir arayüzde gösterebilen yapıdır. Covid 
dönemi sırasında ek geliştirmeler sonrasında bu 
verilerin bir monitöre yansıtılması ve alarmlandırıl-
ması da eklendi. Şu an ürün olarak son kullanıcıla-
ra (işyerleri girişleri için firmalara) sunulmaktadır. 
En önemli katma değeri, Covid dönemi için tedbirli 
yaşamı insan kontrolünden arındırmasıdır. Ayrıca 
fabrika gibi üretim alanlarında kapasite durumunu 
kontrol edilmesini ve içerideki insan sayısının anlık 
olarak takip edilebilmesini sağlamaktadır.

• PIXDriver yapay zeka analizi 2019 sonunda ger-
çekleştirdiğimiz ve bir sürücünün sürüş esnasında 
telefonla konuşmasını, sigara içmesini, yorgun-
luğunu tespit etmesini sağlayan bir yapıdır. Tüm 
kurumsal firmaların kullanımı için tasarlanmıştır. 

Kerem YAZICI
PIXSelect
Kurucu Ortak

Temmuz-Ağustos-Eylül 2020
30

TOSB İNOVASYON MERKEZİ



Kurumlardaki araç kullanımını istenilen standart-
ta olmasını sağlamak ve kaza risklerini minimize 
etme amacı ile ürünleştirilmiştir.

l PIXGuard_SosyalMesafe yapay zeka analizi co-
vid 19 tedbirlerine istinaden ortaya çıkan ve CCTV 
görüntüsü üzerinden mesafe ihlallerini tespit ede-
rek oluşan alarmları merkezdeki sistem yönetici-
lerinin görüntüleyebildiği bir platformdur. Üretim 
hattında iş sağlığı ve güvenliğini otomatik olarak 
takip amaçlı olarak ürünleştirilmiştir. Ürün saye-
sinde anlık kişi sayısı verilebildiği 
gibi mesafeyi ihlal eden durumlar 
fotoğraflı olarak kayıt edilmekte-
dir. Bu alarmlar sesli anons sis-
temine entegre edilebildiği gibi 
alarmlar anlık olarak e-mail ile 
yetkililere de bildirilebilmektedir.

l PIXGuard_Bölgeİhlali yapay 
zeka analiz ürünümüz sayesinde 
CCTV kameralar üzerinde belirli 
bölgeye girişler obje veya insan 
bazlı olarak tespi edilip alarm-
landırılabilmektedir. Örneğin be-
lirli bir saat aralığında veya bir 
makine çalışırken bir insanın bu-
lunmaması gereken bir bölgede insan ihlali ger-
çekleştiğinde bunu alarm fotoğraf/videosu olarak 
kayıt etmekte ve ilgili kişilere anlık alarm bildirimini 
yapmaktadır. Yapay zeka sistemi görüntü üzerin-
de ışık değişimleri ve/veya yaprak kımıldaması 
gibi hareket oluşturan durumlar yerine sadece 
insan veya alarm belirli bir obje ise o bölgede bu 
hassasiyete göre alarm vermektedir.

l PIXFace yapay zeka analizi fotoğraf ve video(-
canlı/kayıt) üzerinden bir kişiyi bulmaya yarayan 
ürünümüzdür. Kayıtlı bir görüntü veya CCTV gö-
rüntüsünden belirli bir kişiyi tespit etmeye yarayan 

yüz tanıma sistemi aynı zamanda tespit ettiği 
kişiye ilişkin bilgileri bir monitöre yansıtarak bil-
giyi anlık olarak paylaşabilmektedir. Ürüne covid 
döneminde opsiyonel olarak maske tespiti de ek-
lenmiş olup geçiş yapan kişinin maske takmadığı 
durumlar için alarm oluşturmaktadır.

Fabrikalara ve firmalara özel çözümler 
üretiyor musunuz?

Firmalara özel proje yapıyoruz. Örneğin firmalar, 
ürettiği ürünleri saymak ve/veya 
bu ürünleri kalite kontrol açısın-
dan standart bir sistem ile denet-
lemek isteyebiliyorlar. Bu noktada 
ekibimiz yerinde keşif gerçekleş-
tiriyor ve proje için isterleri çıka-
rıyorlar. Proje için varolan yapıyı 
kullanarak ve yine var olan crm 
sistemlerine entegre olarak terzi 
işi çözüm üretiyorlar. Bu proje işi 
çözümler; Üretilen ürünlerin tes-
piti, Ürünlerin ayrıştırılması (bo-
zuk-kırık, belirlenen bir derecenin 
altında veya üzerinde üretilmesi 
gibi), Ürünlerin sayılması.

Son olarak TOSB ile ilgili görüşlerinizi de 
bizimle paylaşabilir misiniz.

TOSB hepimizin bildiği gibi ciddi yatırımları ve fir-
maları barındıran önemli bir sanayi bölgesi. Geç-
miş dönemde TOSB Inovasyon Merkezi buradaki 
firmalarla bizim gibi teknoloji tedarikçilerini bira-
raya getirerek güzel bir işbirliği atmosferi yarat-
mıştı. Biz de bu sinerjiden faydalanarak mevcut 
bir projemizi sanayide kullanılabilir bir ürün haline 
getirdik. Sizlere teşekkür ediyor ve bu faaliyetlerin 
artarak devam etmesini diliyoruz. l
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Etkili Liderlik Özellikleri

göre Nisan 2020’de küresel araç satışlarının bir 
önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39 azaldığı-
nı görüyoruz. Bu yıl yaşanan yüzde 39’luk azal-
ma, Kasım 2008’de yaşanan küresel finansal kriz 
döneminin de yaşanan yüzde 25’lik azalmayı bile 
aşmış durumdadır. Bu rakamlar son kırk yılın en 
büyük aylık düşüşünü gösteriyor. Bu rakamların 
ışığında EKU Fren olarak bizde önemli bir iş kaybı 
yaşadık. Yılın ilk altı ayında yaşanan kayıp yüzde 
25’lere ulaşmıştır.

Benim bakış açıma göre salgın nedeniyle firmalar 
üretim dinamiklerinde de güncellemeler yapacak-
tır. Bir örnekle ifade etmek gerekirse, dünya gene-
linde bazı otomobil üreticilerinin salgınla mücade-
le kapsamında araç içine dışarıdan gelen havayı 
temizleyerek içeriye aktaran teknolojiyi araçlara 
dahil etmek için kaynak ayırdıklarını, bazı firmala-
rın ise şimdiden kolları sıvadığı okuduğumuz ha-
berler arasında yer almaktadır. İlerleyen dönem-
lerde pandeminin gidişatına bağlı olarak araçlarda 
bulunan klima sistemlerinin ve bu tür teknolojilerin 
de araçlarda donanım olarak yer alabileceğini dü-
şünmekteyim.

Bu örnekten yola çıkarak bir çok teknolojinin artık 
araçlarda salgın ve bulaş riski gözetilerek tasar-
lanacağını söyleyebiliriz. Tabii bu işin biraz satış 
tarafı. İşin organizasyonun yönetilmesi tarafına 
baktığımızda, artık kriz durumlarında alınan karar-
ları etkin uygulayabilen ve gerektiğinde inisiyatif 
alabilecek çevik organizasyonel yapılara ihtiyaç 
vardır. Maliyetleri doğru planlamak adına organi-
zasyonun sağlıklı büyüklükte olması rekabeti fark-
lılaştıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. 

Kriz dönemlerinin etkin yönetilmesi ve sonrasında 
başarılı yükselişin yakalanması için her zaman-
kinden daha fazla etkili olan liderlik özelliklerine 

Dünya ekonomisi, Covid-19 salgını nedeniyle 
benzeri görülmemiş bir krizin eşiğine gelir-

ken, sürecin her alanda olduğu gibi otomotiv sek-
törü açısından da önemli sonuçlar doğurmasını 
bekliyorum.  

Otomotiv endüstrisi alanında yapılan araştırmalar 
Covid-19’un ortaya çıkması ile sektörün önemli 
ölçüde etkilendiğini gösteriyor. Bu araştırmalara 

Bu dönemde kararlı ve güçlü liderler çalışanlarına güven verirken, organizasyonu belirli 
bir amaca odaklayan, çevik hareket edebilen ve en önemlisi de “Önce insan” bakış 
açısına sahip olan liderler, yükseliş için çalışanlarını motive edebilir ve kriz sonrası çıkışı 
yakalayabilirler.

Ersin KÜÇÜKTÜLEK
EKU FREN -İnsan Kaynakları ve 
Yönetim Sistemleri Müdürü
TOSB IK Komitesi Başkan Yardımcısı
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ihtiyaç vardır. Bu dönemde kararlı ve güçlü liderler çalı-
şanlarına güven verirken, organizasyonu belirli bir ama-
ca odaklayan, çevik hareket edebilen ve en önemlisi de 
“Önce insan” bakış açısına sahip olan liderler, yükseliş 
için çalışanlarını motive edebilir ve kriz sonrası çıkışı ya-
kalayabilirler.

Özellikle uzaktan çalışmanın zorunlu hale geldiği bu dö-
nemde teknolojik yeterlilik, çalışanların işlerini yürütebil-
meleri adına hayati önem taşımaktadır. Çalışanların psi-
kolojik sağlamlığı, çevik hareket edebilmesi, hızlı adapte 
olabilmesi ve gelişim odağını koruyabilmesi hem çalı-
şanların hem de şirketin performansını etkilemektedir.

Biz EKU Fren olarak pandemi döneminde iletişim alt ya-
pımızı süratle güncelleyerek şirket işlerliğimizi kesintiye 
uğratmadık. Bundan sonraki dönemde de dijitalleşme-
nin öneminin farkında olarak stratejik planlarımızın diji-
talleşme başlığını güncelleyerek yol haritamızı oluştur-
duk. Buna göre;

İnsan : Eğitim altyapısının geliştirilmesi ve nitelikli  
  işgücünün yetiştirilmesi

Teknoloji : Teknoloji ve yenilik kapasitesinin   
  geliştirilmesi

Altyapı : Veri iletişim altyapısının güçlendirilmesi

Tedarikçiler : Ulusal teknoloji tedarikçilerinin   
  desteklenmesi

Kullanıcılar : Kullanıcıların dijital dönüşümünün   
  desteklenmesi

Yönetişim : Kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi

başlıklarında çalışmalarımız devam ediyor. Kaynak 
planlamalarımızı bu anlamda güncelliyoruz.

Pandemi sürecinin etkilerini olabildiğince en aza indir-
mek ve şirketimizin süreci en az zararla atlatması için 
tüm firmalar gibi bizde önemli tedbirler aldık ve almaya 
devam ediyoruz. Bu anlamda süreci yönetmek adına 
Pandemi ekibi oluşturduk. Süreç başladığından bugüne 
kadar şirketimizde maske kullanımı zorunludur ve çok 
sıkı denetlenmektedir. Ortak kullanım alanları düzenli 
olarak dezenfekte edilmektedir.

Her ne şeklide olursa olsun sağlık sorunu olduğunu be-
yan eden yada sağlık problemi olduğunu düşüğümüz 
personel süratle iş yeri hekimimize yönlendirilmek-
te, risk var ise derhal hastaneye sevk edilmektedir. Bu 
amaçla sağlık problemi olan ya da karantina kuralları 
gereği evinde bulunan personelimiz sağlık ekibimiz ta-
rafından her gün aranarak kontrol edilmekte, ev ziyaret-

leri ile karantina kurallarına uyup uymadığı da denetlen-
mektedir.

Bayram tatili öncesi aldığımız tedbirler ve yaptığımız 
uyarılar, ayrıca işe başladıktan sonra özellikle 15 gün 
boyunca tüm vardiyalarda maske, mesafe ve temizlik 
konusunda aldığımız sıkı tedbirler ile şirketimizde hiçbir 
vakaya rastlanmamıştır.

Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten bugüne kadar 
şirketimizde üç pozitif vakaya rastladık. Bu arkadaş-
larımız tedavileri sonucunda sağlıklarına kavuşarak iş 
başı yapmışlardır. Ancak pandemi sürecinin en önemli 
olumsuz sonuçlarından birisi şüpheli vakalar ve filyas-
yon sonucu takip edilen çalışanlardan kaynaklanan 
iş gücü kaybıdır. Toplam 94 vakada 829 adam/gün iş 
gücü kaybımız olmuştur.

Bundan sonraki süreçte iş gücü kayıplarını azaltmakla 
ilgili tedbirleri almak ve kayıpları en aza indirmek için ça-
lışıyoruz. İşe başlangıçtan itibaren oryantasyon ve eği-
tim süreçlerini PANDEMİ süreçlerini kapsayacak şeklide 
revize ettik. Amacımız EKU Fren ailesi olarak salgın ris-
kini en aza indirmek için çalışanlarımızı eğitmek ve bu 
vasıtayla topluma katkı sağlamaktır. l
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“İşimizi 
Tutkuyla 
Yapıyoruz”

Çelikel İnsan Kaynakları Müdürü 
Meliha BABUR:

Sektörde kriz yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Çelikel bu süreci nasıl ve hangi önlemlerle geçiriyor?

C ovid-19 pandemisi ile birlikte dünyada ve ülkemiz-
de tüm kuruluşlar bir uyum sürecine girmeye ça-

lıştı. Biz Çelikel Alüminyum Döküm ailesi olarak bu krizi 
yönetmeye Şubat ayında başladık, şanslı olduğumuzu 
düşünüyorum, öngörülü ve insana değer veren bir lidere 
ve aidiyeti yüksek profesyonel bir yönetim ekibine sa-
hibiz.

Çelikel Alüminyum insan 
kaynakları ekibi olarak 
önceliğimiz her bir çalışanın 
bu şirket için kendini önemli 
ve değerli hissetmesidir. 
İçinde bulunduğumuz 
sektör küresel rekabetin 
yoğun yaşandığı bir sektör, 
bu noktada işini tutkuyla 
yapan, motivasyonu 
yüksek, kurum değerlerini 
benimsemiş çalışanlarımızın 
potansiyellerini en verimli 
şekilde kullanmalarına 
olanak tanımak, mesleki 
ve kişisel gelişimlerine 
katkı sağlamak öncelikli 
görevimizdir.
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Ülkemizde daha ilk vaka çıkmadan uzun süre önce 
“Kriz Yönetim Ekibimiz” hazırdı. Pandemi’nin resmi 
olarak ilan edilmesi ile birlikte kronik rahatsızlığı olan, 
hamile olan ve engelli çalışanlarımızı korumak önceli-
ğimiz oldu, sonrasında bölüm bazında önlemler alarak 
çalışmalarımıza devam ettik ve her geçen gün devam 
ediyoruz.

Kurum olarak önceliğimiz elbette ki çalışanlarımızın 
sağlığını güvence altına almak.

Pandemiyi kriz yönetiminden çok bir sınav olarak gör-
menin faydalı olacağını düşünüyorum, bu krizle baş 
etme çabamız aynı zamanda bundan sonra yaşanabi-
lecek diğer krizler için de bir rehber olacak bize. 

Koronavirüsün, sektör üzerinde nasıl kalıcı etkiler 
bırakacağını düşünüyorsunuz? Çelikel dönüşüm için 
hazır mı?

Pandeminin tamamen sona ermesi ile bunu daha net 
gözlemleyebileceğiz, ancak bugün baktığımızda dün-
yada olduğu gibi ülkemizdeki kurumlarda da esneklik 
gösterebilen kurumlar ayakta kalacak. Pandemi öncesi 
üzerinde durduğumuz kurumsal çeviklik kavramı artık 
daha anlamlı olmaya başlayacak, bunu sadece dijital-
leşme olarak değerlendirmek istemiyoruz, yaratıcılık da 
artık önemli ve aranılan bir yetkinlik olacak.

Pandeminin en önemli çıktılarından biri esneklik oldu, 
bu süreçte ilk şoku atlatıp duruma adapte olan, durumu 
analiz edip aksiyonlarını buna göre alan bireyler ve ku-
rumlar bu süreçten daha güçlü çıkacaklar.

Bir sonraki aşama için nasıl bir planlama yapmalıyız? 
Bu konudaki önerileriniz neler olabilir?

Bir sonraki aşamada her kurum kendi stratejisini belir-
lemiş olacak, Çelikel Alüminyum 53 yıllık maziye sahip 
olmakla birlikte gençlik duygusunu asla kaybetmemiş 

dinamik bir kurum. İçinde bulunduğumuz dönem X, Y 
ve Z kuşaklarının bir arada çalıştığı bir dönem ve hat-
ta bazı kurumlarda BB kuşakları da mevcut bu nedenle 
planlama yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli 
nokta kurumun yapısı ve kendi değerleri.

Örneğin Y ve Z kuşakları için “Mobilite” kavramı oldukça 
önemli idi ve fakat pandemi sonrası çalışanlardan aldı-
ğımız geri bildirimler “İşyeri”’nin sadece çalışma alanı 
olmadığını, aslında çalışanların sosyal ağ kurmak, sos-
yalleşmek ve iş ilişkilerini güçlendirmek için de iş yerin-
de bulunmaktan keyif aldığını gösterdi bize, bu konuya 
sadece kuşak bazında bakmanın da doğru olmadığını 
düşünüyorum, bazı çalışanlar için iş yerinde çalışmak 
aynı zamanda kurumun bir parçası olma hissini, aidiyet 
duygusunu kuvvetlendiren bir durum.

Burada en önemli nokta kapsayıcı bir yönetim anlayışı 
belirlemek. Daha önce deneyimlemediğimiz özel bir dö-
nemden geçiyoruz tüm çalışanlarımıza eşit mesafede 
durmak, alınan kararların, uygulamaların tüm çalışanları 
kapsıyor olması samimiyet ve tutarlılık açısında oldukça 
önemli.

Yeni dönemde çevresel faktörler ne kadar dikkate 
alınmalı? Yoksa dünyayı korumak için iklimsel 
dengeler üzerine mi odaklanmalı? Çelikel’in 
çevreye karşı duyarlılığını anlatan bir hikaye ile 
tamamlayabiliriz diye düşünüyoruz. Ne dersiniz?

Çelikel Alüminyum Avrupa’da LEED Silver Sertifikası’na 
Sahip İlk Alüminyum Döküm Fabrikası olma unvanına 
sahip ve tüm faaliyetlerini bu entegrasyonu ile sürdür-
mektedir.

Fabrikamızın hemen girişinde sizi yaklaşık 1200 yıllık 
bir zeytin ağacı karşılıyor. Zeytin ağacı ile ilgili yönetim 
kurulu üyelerimizin anlattığı hikayeyi sizinle paylaşmak 
isterim; “Zeytin ağacımız Çelikel’i ve iş hayatındaki tüm 
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değerlerini simgeliyor. Her mevsim yeşil olan zeytin 
ağacının ilk meyvesini almak için 7-8 yıl sabırla bekle-
mek gerekir. Barışın, huzurun, düzenin, bereketin, sim-
gesidir ve nesilden nesile kök salarak büyür. Ünlü İlyada 
Destanı’nda, Homeros bir zeytin ağacına yaslanmış 
dururken, zeytin ağacının dile geldiği ve ona ‘Ben herke-
se aitim ve kimseye ait değilim, sen gelmeden önce de 
buradaydım, sen gittikten sonra da burada olacağım’ 
dediği anlatılır. Biz de dördüncü kardeşimiz olarak gör-
düğümüz Çelikel’in yaptığı ihracat ve yarattığı istihdam 
ile tüm ülkemizin varlığı ve değeri olduğuna inanıyoruz.”

Bu hikaye aslında bizim çevreye ve insana verdiğimiz 
değerin özeti niteliğinde, çevreye bu denli duyarlı bir ku-
rumda çalışıyor olmak hepimiz için gurur kaynağı.

Ofis katında bulunan bahçemizin adı her ne kadar kış 
bahçesi olarak geçse de aslında adı hayat bahçesi, 
ofislerin ortasında her kapıdan rahatlıkla ulaşabilece-
ğiniz tüm çalışanların ortak noktası olan hayat bahçesi 
molalarda keyifli zaman geçirmemizi sağlıyor. Çatımız-
da bulunan genç zeytin ağaçlarımızdan yılda yaklaşık 
150 lt kadar zeytin yağı üretiyor ve yurt dışından gelen 
müşterilerimize bu zeytin yağlarından hediye ediyoruz. 

Çelikel insan kaynakları ekibinden bahseder misiniz?

Çelikel Alüminyum insan kaynakları ekibi olarak önce-
liğimiz her bir çalışanın bu şirket için kendini önemli 
ve değerli hissetmesidir. İçinde bulunduğumuz sektör 
küresel rekabetin yoğun yaşandığı bir sektör, bu nok-
tada işini tutkuyla yapan, motivasyonu yüksek, kurum 
değerlerini benimsemiş çalışanlarımızın potansiyelle-
rini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımak, 
mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak öncelikli 
görevimizdir.

2020 yılında çalışanlarımızın yüzde 75’i Y kuşağından 
oluşuyor, zamanla yerlerini Z kuşağına bırakacaklar, işte 
tam bu noktada tüm çalışanlarımızın istek ve beklen-
tilerini dinlemek, onları anlamak, ve taleplerine olumlu 
yada olumsuz karşılık vermek bizim için çok önemli.

Yapılan bir araştırmaya göre bir çalışana yaptığınız ya-
tırımın sonuçlarını ortalama 2 yıl içerisinde görmeye 
başlıyoruz. 2 yıldan önce işten ayrılan çalışanlar ku-
rum için bilgi ve tecrübe kaybıdır. İnsan kaynakları bu 
süreçlerde çalışan memnuniyeti anketleri düzenleyip, 
sonuçlarını analiz edip çeşitli çalışmalar yapabilir ancak 
insan kaynaklarının işi burada bitmemektedir. Sonuçları 
doğru analiz edip, çıktıları doğru değerlendirmek kuru-
mun hedeflerine ulaşmasında danışmanlık yapmaktan 
da sorumludur.

Çelikel’de üniversite öğrencileri için ne gibi 
staj programları bulunmaktadır? En çok hangi 
pozisyonlarda işe alım yapıyorsunuz?

Staj için her yıl belli bir limit belirliyor ve staj imkanı 
sağlıyoruz, her üniversite ve her fakülteye eşit mesa-
fede durmakla beraber sektörümüz gereği mühendis-
lik özellikle malzeme ve metalurji, makine ve otomotiv 
mühendisliği okuyan öğrencilerimize öncelik veriyoruz. 

Çelikel Alüminyum’da her seviye çalışana ait bir kariyer 
imkanı mevcuttur, ancak önceliğimiz yeni mezun mü-
hendis alımları yaparak geleceğin yöneticilerini kendi 
içimizden yetiştirmektir ki, bu anlamda kurumumuzda 
yeni mezun vardiya mühendisi olarak işe başlayıp şu 
anda yönetim kadrosunda bulunan çok başarılı çalı-
şanlarımız var. l

Çatımızda bulunan genç 
zeytin ağaçlarımızdan yılda 
yaklaşık 150 litreye kadar 
zeytin yağı üretiyor ve yurt 
dışından gelen müşterilerimize 
bu zeytin yağlarından hediye 
ediyoruz. Zeytin ağacımız 
Çelikel’i ve iş hayatındaki tüm 
değerlerini simgeliyor.
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O t o m o t i v  Y a n  S a n a y i
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

TOSB-GTÜ İşbirliği 
5. Yılını Kutluyor

TOSB, Üniversite-Sanayi işbirliği ile sanayi üretiminin 
endüstri 4.0’a entegrasyonunda diğer OSB’ler için 
öncü ve örnek bir görev üstlenerek başlattığı 
programa talep gün geçtikçe artmakta.  TOSB, 
Gebze Teknik Üniversitesi ile yapılan protokol 
sonucu 4. Dönem Yüksek Lisans mezunlarını vererek 
çalışanlarının eğitim düzeyini ve iletişim ağını en 
yüksek noktaya çıkarmayı hedefliyor. 2015 yılından 
bu yana sürmekte olan program, 2020-2021 Eğitim 
–Öğretim Güz dönemine 40 yeni öğrencisiyle Ekim 
ayı itibariyle başladı.



Otomotiv
KENDİNİ NASIL
ŞEKİLLENDİRECEK?

Fark Holding & Farplas Marka ve 
Kurumsal İletişim Müdürü

Nilüfer GÜRLE HİÇYILMAZ

COVID-19
SONRASI

2020 sonrasında otomotiv sektörü kendini
nasıl güncelleyecek?

O tomotiv; pandeminin en çok etkilendiği sek-
törlerin başında geliyor. Bugüne dek alınan 

derslerle sektör hızlı aksiyon alabilen, strateji pla-
nını hızla ivmeyle dönüştüren bir süreç geçirdi. 

Covid sonrası, otomotiv dahil pek çok sektör; gelir, 
operasyon, organizasyon, adaptasyon ve teknoloji 
başlıklarında stratejilerini kurgulamayı ve uygula-
malarını artırmayı sürdürecek.

o Gelirde; daha hızlı olma, fırsatları belirleme, za-
manında harekete geçme ve çeviklik ana konu-
lar olacak.

o Operasyonda; dayanıklılık oluşturma, yeni be-
ceriler, yeni değer önermeleri önem kazanacak.

o Organizasyon yapısında; nasıl çalışırız, nasıl 
büyürüzün üzerine odaklanılacak. 

o Adaptasyon ve Teknolojide ise; dijital çözümle-
rin verimliliği ve hızı, modernizasyon, veri, IoT, AI, 
gündemi oluşturacak.

Sektör, 2020’nin son aylarında ve sonrasında, 
tedbirlerini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik yu-
karıda değindiğim gibi yeni planlar ve kurgular 
eşliğinde güncelleme yapmayı sürdürecek. Bu 
güncellemelerin en başında; rekabet koşulları ve 
müşteri beklentileri ve bunun paralelinde de Ar-

Sektörü

Sektör, 2020’nin son 
aylarında ve sonrasında, 
tedbirlerini ve sürekliliğini 
sağlamaya yönelik 
yeni planlar ve kurgular 
eşliğinde güncelleme 
yapmayı sürdürecek. 
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Ge, teknoloji, inovasyon geliyor. Risk yönetimi, risk ana-
lizi; covid dönemi ve sonrası çok daha önem kazanarak, 
elde edilen deneyimlerden hareketle; kısa-orta ve uzun 
vadede a ve b planlarının oluşturulmasına devam edi-
lecek. Çalışma modellerinde de pandemiyle başlanan 
uzaktan çalışma, dönüşümlü ofise geliş; yeni alterna-
tiflerle, çalışanlara sunulmaya devam edilecek. Ve en 
önemlisi insanı ve işi korumak ve daha da yetkin hale 
getirmek için “dijitalleşme” hız kazanacak. 

Fark Holding şirketleri olarak; bizleri 2021 ve sonrasına 
taşıyacak, 2020 yılında planlanan zaruri yatırımları ya-
parak, personel mevcudiyetini koruyup, karlılık hedefle-
rimizden uzaklaşmadan yılı tamamlamayı hedefliyoruz.

Fark Holding’in amiral gemisi şirketimiz Farplas Oto-
motiv; 2020 yılını, olacakları bilmeden “dönüşüm yılı” 
olarak ilan etmişti. 

Yaşamın her alanında pek çok davranış değişikliği ya-
şandı. Süreklilik, ‘etkin’lik, gelişmelere ayak uydurma-
nın gerekliliği ile dijital yönetim, sektörün ve özellikle de 

şirketimiz Farplas’ın, en önde gelen yeniliklerinden biri 
oldu. Şu anda bu büyük yeniliği uygulamaya almış bu-
lunmaktayız.

Dijitalleşmenin; üretim endüstrisine girmesinin en bü-
yük nedeni, uçtan uca entegrasyon, iş gücünü ve hata-
ları minimize etme, kalite ve üretimde standardizasyon 
sağlaması. Bu da artık ucuz iş gücü rekabetinin geçerli-
liğini yitirmesine sebep oluyor.

Dünyada teknolojinin etkisiyle değişen bir konjonktür 
zaten vardı. Şimdiyse Korona etkisi ile bu konjonktür 
biraz daha şekil değiştirdi, yeni oyuncular eklendi, hız 
faktörünün önemi daha da arttı. Kullanıcı tercihlerinin 
hızla değiştiği bu dönemde odağımızı araç üretmenin 
yanı sıra insanların bir yerden diğerine en kolay ve uy-
gun koşullarda ulaşmasını sağlama amaçlı mobiliteye 
de yönlendirmiş bulunmaktayız.

Bir sonraki aşama için nasıl bir planlama yapmalıyız? 
Bu konudaki önerileriniz neler olabilir?

Profesyonel hayatta, dijitalleşmenin gücünü yanımıza 
alarak; daha büyük yetkinliklerde üretimi ve sürekliliği 
canlı tutmalıyız. Çalışma arkadaşlarımızın sağlığına yö-
nelik önlemler, günün koşullarına uygun olarak önceden 
planlanmış ve hayata her an geçirilebilir düzeyde olmalı, 
tedbirin elden bırakılmaması için iletişim sürekli canlı ve 
çift yönlü olmalıdır.

Sosyal hayatta, tehlikenin henüz yok olmadığının bilin-
ciyle kişisel korunma, sosyal mesafe ve kalabalık or-
tamlardan kaçınma gibi sürekli işittiğimiz kavramları, 
hayatın her an uygulanır kılmalıyız.

Özel hayatta, okulların belirsiz gidişatından etkilenen 
ve okul çağında çocuğu olan çalışma arkadaşlarımız 
için bu zorlukların ihtiyaç duyacağı dengeyi sağlamalı 
ve dijitalleşmenin yaratacağı avantajları, çalışma arka-
daşlarımızın ev-iş dengesini sağlayabilmeleri yönünde 
kullanmalıyız.

Dijitalleşme uygulamalarınızdan söz edebilir misiniz?

Farplas Otomotiv; SAP Türkiye, SAP Almanya ve Detay 
Soft iş birliğinde dijital dönüşüm projesini, Ağustos ayı-
nın sonunda uygulamaya geçirmiş bulunmaktadır. 3 se-
nedir, pek çok farklı birimde çalışan arkadaşımızın, gece 
– gündüz – hafta sonu – bayram demeksizin şirkette 

Dünyada teknolojinin etkisiyle 
değişen bir konjonktür zaten 
vardı. Şimdiyse Korona etkisi ile 
bu konjonktür biraz daha şekil 
değiştirdi, yeni oyuncular eklendi, 
hız faktörünün önemi daha 
da arttı. Kullanıcı tercihlerinin 
hızla değiştiği bu dönemde 
odağımızı araç üretmenin yanı 
sıra insanların bir yerden diğerine 
en kolay ve uygun koşullarda 
ulaşmasını sağlama amaçlı 
mobiliteye de yönlendirmiş 
bulunmaktayız.

Pandemi dönemini dijital dönüşüm projesi için fırsat olarak gören şirketimiz Farplas, tüm 
iş süreçlerini, yalın, sade bakış açısı ve düzleştirilmiş imalat (Heijunka) uygulamaları ile 
dijital ortama taşınmış bulunmaktadır.
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olup büyük özveri ve emek verdiği bu proje; ülkemizde / 
endüstri sektöründe eşi benzeri olmayan “model şirket” 
konumlandırmasına sahiptir. Çok büyük bir yatırım olan 
SAP S4 Hana’yı devreye alarak, yenilikçi teknolojiler ile 
otomotiv alanındaki ilk “model şirket” olmanın mutlulu-
ğu ve gururu içindeyiz.

2.500’e yakın sayıda gerek sahada gerekse ofiste çalı-
şan arkadaşlarımızın, SAP S4 Hana ile sahip olacakları 
yetkinlikleri, projenin süreçlerini, hazırladığımız iç ileti-
şim kampanyasıyla farklı mecralardan duyurduk. Yakın 
zamanda projeyle ilgili dış iletişim çalışmalarımıza da 
start vereceğiz. 

Pandemi dönemini dijital dönüşüm projesi için fırsat 
olarak gören şirketimiz Farplas, tüm iş süreçlerini, ya-
lın, sade bakış açısı ve düzleştirilmiş imalat (Heijunka) 
uygulamaları ile dijital ortama taşınmış bulunmaktadır.

Sahadaki tüm cihaz ve makinelerimizi, tüm dijital ortamı 

birbirine entegre edip, büyük veri toplama, veri işleme, 
depolama, verinin analitiği ve yapay zeka ile anlamlan-
dırılmasını içeren büyük veri mimarisi tamamlanmıştır. 

Tüm bu çalışmaları destekleyecek dijital bilgi işlem alt 
yapısı; yeni kurulan mimariye göre modernize edilmiştir.

Ürünlerin dijitalleştirilmesi bölümünde Farplas’ın 2. Ar-
Ge ve Inovasyon Merkezi olan Fark Labs’te, mobilite ile 
ilgili konularda da çalışmalar yürütülmektedir. Comodif 
adlı start up şirketimiz, bağlantılı araçlar için bir plat-
form sunmaktadır. Bu alan, bizim mobilite konusunda 
dijitalleşmeyi de odağına alan, pandemiden çok daha 
önce hayata geçmiş bir projemizdir.

Salgın ve olası olumsuzluklara karşı aldığınız 
önlemler nelerdir?

Öncelikle çalışma koşullarında esneklik, tüm şirketi 
uzaktan çalışmaya yönlendirme, teknolojiden fayda-
lanma becerimiz; bize büyük yarar sağladı. Bu sürece 

l Önce anneleri, kronik hastaları ve çocuk/yaşlı 
bakım sorunu olan çalışma arkadaşlarımızı ev-
den çalışmaya yönlendirdik.

l Yemek salonlarında açık büfe yemekleri kaldır-
dık. 

l Tek kullanımlık yemek sunum malzemelerine 
geçtik.

l	Hijyen ve dezenfekte oranlarını maksimuma çı-
kardık.

l Servislerde %50 saturasyonla kullanma şeklini 
yapılandırdık. 

l Sağlık ekiplerine yardım amaçlı, siperlik ve 
kabin üretimine geçerek, sektöre desteğimizi 
maksimum seviyede sürdürdük.

l Çalışma arkadaşlarımızla, birim yöneticileri ve 
IK ekipleri iş birliğinde düzenli telefon ve zoom 
bağlantıları düzenledik, etkileşimi en üst düzey-
de tuttuk.   İletişimin sık aralıklarla ve sürekli 
olmasına çok önem verdik.

l Uzaktan çalışmayı; işe dönüşte, uzaktan dönü-
şümlü çalışma halinde devam ettirdik. 

l Ofis ve fabrikada tüm çalışma arkadaşlarımı-
za maske takmayı zorunlu hale getirdik. Bunu, 
eğitim ve sürekli iletişimle destekledik.

l Sosyal medya platformu üzerinde ilk dönemde her 
gün, ilerleyen dönemlerde haftada 1 olmak üzere 
canlı yayınlar düzenledik, çalışma arkadaşlarımızın 
sorularını yanıtlandırdık ve motivasyon seviyelerini 
yüksek tutmaya çalıştık.

l İletişimde sadece yazılı iletişimi değil, video paylaşı-
mı, video konferans, sosyal medya yayını, sms, dijital 
mektup, yüz yüze grup bazlı sohbetler de bu dönem-
de sıkça başvurduğumuz iletişim metodları oldu.

l Sosyal alanları sosyal mesafeye göre yeniden yapı-
landırdık. (yemek salonu, çay ve dinlenme alanları 
şeklinde)

l Ofis içlerinde sesli, yazılı pek çok dikkat çekici çalış-
ma hazırladık ve maske kullanımına, sosyal mesafe-
ye dikkati çektik, canlı tutmaya çalıştık.

l İşe kademeli olarak döndüğümüz ilk gün, tüm arka-
daşlarımıza Covid PCR testi yaptırdık. Pozitif vakaları 
ve filyasyonu kontrol altında tuttuk, sıkça iletişim ku-
rup şirket doktorlarımız, IK, ISG ekipleri ve ilgili birim 
yöneticileri eşliğinde sonuçları gün gün izledik.

l Şirkete girişte tüm tesislerde tek tek ateş ölçümü 
yaptık.

l Çalışma arkadaşlarımızın kullandığı servislerde %50 
kapasite ile sosyal mesafeye uyumuna dikkat ettik.

FARK HOLDİNG'DEN ÖRNEK UYGULAMALAR
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yatırım yaparak devam etmeyi planlıyoruz. Ayrıca insan 

sağlığı ve güvenliği, her zaman şirket olarak önceliği-

mizdi; artık sağlık konusunu daha da bütünsel bir yakla-

şımla ele alıyoruz. Evde çalışan, ofiste çalışan arkadaş-

larımızı ve aile fertlerini birlikte düşünmek ve herkesin 

sağlığını korumayı gözetmek, farkındalık yaratmak; bi-
zim önemli bir önceliğimiz oldu. 

Gelişmelere adapte olma sürecinde, sağlık çalışanla-
rına destek amaçlı ürettiğimiz siperlik ve entübasyon 
kabinleri, bizi yepyeni bir iş koluna yönlendirdi. Yeni 
konjonktürde, bu alandaki ihtiyaçların artacağını ön gö-
rerek, ikinci Ar-Ge ve Inovasyon Merkezi’miz Fark Labs 
bünyesinde, “Yaşam Bilimleri” adında yeni bir iş kolu-
nu/dikeyini hayata geçirdik. Bu çalışmaların devamın-
daki planımız, Fark Labs’i ODTÜ içerisine de taşıyarak, 
ODTÜ’yü “Yaşam Bilimleri” dikeyinin merkezi olarak 
konumlandırmak. Şirket olarak kriz dönemlerini iyi de-
ğerlendirip, ekipçe kenetlenerek, krizi fırsata çevirmeye, 
alanımızı genişletmeye ve süreçten büyüyerek çıkmaya 
özellikle önem verdiğimizin, altını çizmek isterim. Fark 
Holding olarak “birlikte daha iyi bir gelecek için” çalışı-
yoruz.l

Gelişmelere adapte olma sürecinde, sağlık 
çalışanlarına destek amaçlı ürettiğimiz 
siperlik ve entübasyon kabinleri, bizi 
yepyeni bir iş koluna yönlendirdi. Yeni 
konjonktürde, bu alandaki ihtiyaçların 
artacağını ön görerek, ikinci Ar-Ge 
ve Inovasyon Merkezi’miz Fark Labs 
bünyesinde, “Yaşam Bilimleri” adında yeni 
bir iş kolunu/dikeyini hayata geçirdik. 

l Sürekli bilinçlendirme ve farkındalık eğitim ve video-
ları paylaştık, iç iletişimimizi canlı tuttuk.

l Çalışma alanlarımız içinde yer alan tüm sosyal alan-
ları yeniden sosyal mesafeye uygun şekilde düzenle-
dik. 

l Saha çalışanı arkadaşlarımızın soyunma odaları için 
geçici ek çadırlar kurdurduk.

l Yemek salonlarındaki oturma düzenini, sosyal me-
safeye göre yeniden yapılandırdık ve kapasite artışı-
na gittik ve masalara seperatörler yerleştirdik.

l Belirli periyodlarla tüm alanların dezenfekte edilme-
sini ilk günden itibaren sürekli sağladık. İşe kademeli 
başlangıçla eş zamanlı, frekansı daha da artırdık.

l Fabrika içindeki üretim hatlarını, yeniden sosyal 

mesafe kurallarına göre düzenledik.

l Yine sosyal mesafeye uyum çerçevesinde ofis 

çalışma arkadaşlarımızı, %50 evden çalışma 

modeline geçirdik. Ofise gelecek arkadaşların 

da eş zamanlı değil, dönüşümlü gelmelerini 

sağladık.

Bu uygulamaları halen devam ettirmekte olup, 

önce insan sağlığı, önce iş güvenliği diyoruz ve 

yeni yeni uygulamalarla tedbirleri hayata geçire-

rek, süreçten en az etkilenecek seviyede atlatabil-

meyi diliyoruz.

Profesyonel hayatta, dijitalleşmenin gücünü yanımıza alarak; daha büyük yetkinliklerde 
üretimi ve sürekliliği canlı tutmalıyız. Çalışma arkadaşlarımızın sağlığına yönelik önlemler, 
günün koşullarına uygun olarak önceden planlanmış ve hayata her an geçirilebilir düzeyde 
olmalı, tedbirin elden bırakılmaması için iletişim sürekli canlı ve çift yönlü olmalıdır.
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Honda binek otomobillerinin üretim, ithalat ve 
pazarlaması ile Honda motosikletlerinin itha-

lat ve pazarlamasından sorumlu Honda Türkiye, 
1992 yılında %50 - %50 ortaklıkla Anadolu Honda 
Otomobilcilik A.Ş. adı altında kuruldu. 

1997 yılı sonundan itibaren Honda’nın Civic mo-
delinin seri üretimine başlayan şirket Ocak 2003 
tarihinden itibaren Honda Türkiye A.Ş. olarak 
%100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

Honda Türkiye A.Ş, 2021 yılında mevcut Civic 
Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını 
takiben Türkiye’deki otomobil üretim operas-
yonunu sonlandırma kararı aldı. Söz konu-
su karar, küresel otomotiv endüstrisindeki 
elektrifikasyon alanında yaşanan gelişme-
ler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun 
üretim kapasitesinin sağlanması gereklili-
ği nedeniyle alındı. 8 Nisan 2019 tarihinde, 
fabrikanın 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle ka-
panacağı bilgisi tüm çalışanlara duyuruldu.

Türkiye’deki otomobil üretim faaliyetle-
rini 22 yıldır başarıyla sürdüren 
Honda Türkiye, bu dönemde 
tüm hedeflerine ulaşmış ol-
maktan gurur duymaktadır. 
Honda’nın Türkiye’de son 
birkaç yılda ortaya koydu-
ğu etkileyici performans, 
şirketin Türkiye piyasasına 
duyduğu büyük güvenin en 

önemli kanıtıdır. Bu nedenle Honda Türkiye, sa-
tış ve satış sonrası operasyonlarını müşterilerine 
sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle 2021 yılından 
sonraki dönemde de sürdürecektir. Bu doğrultu-
da, Türkiye’de araç ithalatı ve dağıtımını içeren 
otomobil operasyonları kesintisiz olarak devam 
edecektir. Honda Motosiklet operasyonları bu ka-
rardan etkilenmeyecektir.

Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu Honda’nın 
birincil önceliğidir. Bu küresel kararı mümkün olan 
en makul şekilde uygulamak adına, çalışanlarımı-
za kapanış tazminatları verilecek, beceri geliştir-

me eğitimleri ve yeniden istihdam yardımı 
da dahil olmak üzere, karardan etkile-

nen çalışanlarımızın ihtiyaç duyduk-
ları tüm desteği sağlayacağız. Ay-

rıca çalışanlarımızın psikolojik 
danışmanlık, hukuki bilgilendirme, 
sağlıklı beslenme gibi konularda 
telefonla 7/24 danışmanlık alabi-

lecekleri Çalışan Destek Programı 
da başlatıldı.

Aynı zamanda fab-
rikanın kapan-
ma sürecinden 
etkilenen çalı-
şanlarımız için 
konusunda uz-
man ve öncü bir 
firma ile iki bö-
lümden oluşan 

“Çalışanlarımızın 
Mutluluğu Honda’nın 
Birincil Önceliği”

Gökmen YAĞAL

Honda İşletme Genel Müdür Yardımcısı
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OFİS ÇALIŞAN DEMOGRAFİSİ (Eğitim & Yaşş) ÜRETİM ÇALIŞAN DEMOGRAFİSİ (Eğitim & Yaşş)

Kariyer Destek Programı hazırladık. Birinci bölüm, 
çalışanlarda bireysel farkındalık oluşturmak ve 
kariyer hedeflerinin belirlenmesi konularını içeren 
bir seminer programı olarak gerçekleştirildi. Eş za-
manlı olarak kurduğumuz Kariyer Destek Merke-
zinde çalışanlarımıza danışmanlar eşliğinde bire 
bir danışmanlık hizmeti verildi. 

01 Eylül 2020 – 31 Eylül 2021 tarihleri arasında 
ise çalışanların yeni kariyerlerine geçişte des-
tek sağlamak için en etkili eğitimlerin ve sertifika 
programlarının verilmesi planlandı ve bir eğitim 
stratejisi oluşturuldu. Stratejide Boyasız Göçük ta-
miri, Forklift ve Köprülü Vinç sertifika programları, 
Ustalık Belgesi gibi eğitimlere yer verildi.

Ocak 2021 tarihi itibariyle ise Kariyer Destek prog-
ramımızın ikinci bölümünü başlatmayı planlıyo-
ruz. Bu bölümde, iş başvuru belgelerinin hazır-
lanması, etkili iş arama ve başvuru yöntemleri, iş 
görüşmesine hazırlık (görüşme teknikleri ve tak-
tikleri) konularını içeren eğitimler planladık. Bunun 
paralelinde yine Kariyer Destek Merkezinde tüm 
çalışanlarımız bire bir sınırsız danışmanlık hizmeti 
alabilecekler.

Aynı zamanda kendi işini kurmak isteyen veya 
emekli olmayı düşünen çalışanlarımız için de Gi-
rişimcilik ve Aktif Emeklilik gibi eğitimler verilecek.

Bu süreçte en öncelikli konularımızdan birtanesi 
de çalışanlarımız ile sürekli iyi bir iletişim içinde 

olmaktır. Alınan tüm kararlar çalışanlar ile şeffaf 
bir şekilde paylaşıldı ve paylaşılmaya devam edili-
yor, düzenli olarak duyurular ve Başkan mesajları 
yayınlanıyor. Ayrıca şirketimizde bölüm temsilcile-
rinden oluşan çalışanlar ile düzenli olarak Çalışan 
Komitesi toplantıları yapılır, çalışanların beklentile-
ri, talepleri alınır ve hızlı aksiyon alınarak beklenti-
lerine cevap verilir.  

Ek olarak, TOSB firmalarıyla Eylül 2021 sonrası 
istihdam konusunda işbirliğine açık olduğumuzu, 
tüm firmaların desteklerini beklediğimizi duyur-
mak isterim. Kapanma sürecine yakın bir tarihte 
şirketimizde Kariyer fuarı düzenleyebilir sizle-
ri fabrikamıza davet edebilir, katılımcı firmaların 
stand kurmalarını sağlayabiliriz. 

TOSB firmalarına çalışanlarımız hakkında özet bir 
bilgi vermek amacıyla, şirket içindeki çalışan de-
mografimizi paylaşmak isterim.

Son olarak, Covid-19’un başlamasıyla şirketi-
mizde üst düzey önlemler alındı. Çalışanlarımızın 
sağlığı ve güvenliği bizim için önemlidir. Şirket 
içerisinde çalışanlarımızın bulunduğu tüm alanlar 
değerlendirilerek aldığımız bazı önlemler, maske 
kullanımı, ateş ölçümü, servis kullanımı, yemek-
hane kullanımı, soyunma odası kullanımı, çay ve 
mola alanlarının kullanımı gibi konuları içermekte-
dir.l

Türkiye'deki otomobil üretim faaliyetlerini 22 yıldır başarıyla sürdüren Honda Türkiye, bu 
dönemde tüm hedeflerine ulaşmış olmaktan gurur duymaktadır. Honda’nın Türkiye’de 
son birkaç yılda ortaya koyduğu etkileyici performans, şirketin Türkiye pazarına duyduğu 
büyük güvenin en önemli kanıtıdır. 
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Zor Zamanlarda İnsan 
Kaynaklarını Yönetmek

yaşamın devam ettirilmesi için daha da esnek ya-
şam kuralları uygulanıyor. Ancak son günlerde ar-
tan vakalar ve ölüm sayıları ile önümüzdeki günler 
hala büyük bir risk ortamı olduğunu gösteriyor ve 
özellikle iş dünyası için belirsizlikle dolu.

Özellikle çalışma yaşamımın büyük bir bölümü-
nü ilaç sektörünün nitelikli kuruluşlarında İnsan 
Kaynakları üst düzey yöneticisi olarak yaşamam 
sebebiyle de çeşitli zor durumları yönetmek zo-
runda kaldım. İlk aklıma gelenler 1999 yılında ya-
şadığımız Adapazarı depremiydi. Üretim tesisle-
rindeki çeşitli hasarlar ve sonrasında duran üretim 
faaliyetleri sebebiyle doğal olarak ciddi finansal 
zorlukları yönetmek durumuyla karşı karşıya kal-
mıştık. Bunu ilaç sektöründe sağlık bakanlığının 
uygulama aldığı yeni regülasyonların yarattığı ve 
etkileri uzun süren önemli bir yeniden yapılanma 
dönem izlemişti. Yine bugüne benzeyen en önem-
li zor dönemi de 2009 yılında influenza virüsünün 
yayılımı yani bizim de halk arasında domuz gribi 
olarak tanımladığımız bulaşıcı hastalığın hızla 
yayılmaya başlamış olması ile deneyimlemiş ve 
tedavi yöntemleri bulununcaya kadar bu zor duru-
mu yönetmeye çalışmıştım.

Ancak, özetle söylemem gerekirse de insan kay-
nakları yönetimi için aslında zor dönemler dünde 
vardı bugün de Covid-19 ile var ve gelecekte de 
farklı veya benzer özellikte olsa da var olmaya de-
vam edecek.

İ lk etkileri 2019 yılının son aylarında Çin’de 
görülmeye başlayan ve sonrasında hızla 

dünyaya yayılarak ülkemizde de 11 Mart’da ilk va-
kanın görülmeye başladığı Covid.19 vakasıyla bir-
likte korku ve endişenin tavan yaptığı dönemi yine 
benzer etkileriyle bugünde yaşıyoruz.

Tabi bu zor dönemin tam ortasında da insan kay-
nakları var. Onlar içinde önemli bir yük taşınması 
gereken dönem.

Hepimizin de bildiği gibi başta büyükşehirler ol-
mak üzere önce sıkı bir izolasyon politikaları uy-
gulanmaya başladı.  Bugün ise kısmi izolasyon 
politikaları uygulanmakla birlikte özellikle normal 

İnsan kaynakları yönetimi için aslında zor dönemler dünde vardı bugün de Covid-19 ile var 
ve gelecekte de farklı veya benzer özellikte olsa da var olmaya devam edecek.

Aykut BORA
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı
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Ancak zor zamanları da kendi içinde doğru tanım-
lamamız gerektiğini düşünüyorum. Önce bura-
da kriz kavramı üzerinde durmak istiyorum. Kriz 
aniden ortaya çıkan ve beklenmeyen bir durum 
olarak tanımlanmaktadır. Krizin etkileri hemen 
görülebildiği için de aslında yönetilebilir bir şeydir. 
Örnek vermek gerekirse 2008 yılında Wall Street 
finansal krizi başladığında etkileri hemen görül-
müş ve hem Amerika’da hem de etkileri dünyada 
da görülen bu zor duruma karşı çeşitli mali politi-
kalar geliştirilerek önlemler alınması başarılmıştı. 
Keza Adapazarı depremi meydana geldiğinde de 
mevcut durum net olarak tanımlandığı için ortaya 
can kayıpları dışında ve kentsel tasarım yeniden 
yapılarak yaşamın yeniden normale dönmesi için 
kısa sürede önlemler alınmaya başlamıştır.

Kurumlar her dönem stratejik yönetim 
yaklaşımı içinde gelecek planlarını 
yaparken çeşitli riskleri de öngörerek 
hazırlayacakları risk planlarında insan 
kaynakları risklerine de yer vermelidir. 
Bunlar, doğal olarak işletmesel 
faaliyetleri ilgilendiren finansal riskleri, 
stratejik riskleri, operasyonel riskleri 
kapsayacağı gibi insan kaynakları 
risklerini de kapsamalıdır. 

Ancak bugün Covid-19 olarak tanımladığımız vi-
rüsün yarattığı pandemi ortamı ise biraz önce an-
lattığım kriz tanımından oldukça farklı.  Çünkü kriz 
ortaya çıktığı andan itibaren etkilerini görebildiği-
niz için yönetilebilir bir şeydir. Bu sebeple bu döne-
mi kaos olarak tanımlamak çok daha doğru olur. 

Kaos’da yeterli bilgi olmadığı ve nedeni de henüz 
belli olmadığı için büyük bir belirsizlik vardır, kriz-
de olduğu gibi de bir plan yapma olanağı yoktur. 
Sadece o an yönetilir. Belirli bir zaman sonra ne 
olacağı belli olmadığı için durum her an değişe-
bilir ve o an sahip olduğumuz bilgiler ile yetinmek 
durumunda kalırız. Bu zor zaman için kesin teşhis 
konuluncaya kadar da artçı şoklarla etkileri gö-
rülmeye devam eder. Bir bilinmeyeni yönettiğimiz 
içinde ancak taşlar yerine oturduğunda krizi yö-
netme aşamasına geçebiliriz. Bugün yaşadığımız 
zor durum da aslında bir bakıma böyledir. 

Bu zor dönemde de insan kaynakları için yapılma-
sı gerekenler konusundaki görüşlerimi de paylaş-
mak gerekirse;

1. İnsan Kaynakları Risk Planları

Kurumlar her dönem stratejik yönetim yaklaşımı 
içinde gelecek planlarını yaparken çeşitli riskleri 
de öngörerek hazırlayacakları risk planlarında in-
san kaynakları risklerine de yer vermelidir. Bunlar, 
doğal olarak işletmesel faaliyetleri ilgilendiren fi-
nansal riskleri, stratejik riskleri, operasyonel risk-
leri kapsayacağı gibi insan kaynakları risklerini de 
kapsamalıdır. Belli başlı insan kaynakları riskleri 
olan yedekleme planlarındaki riskler, yeteneği bul-
makta karşılaşılan riskler, onları tutundurmaya yö-
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çalışanları açık, şeffaf ve güven veren bir yakla-
şım ile düzenli olarak bilgilendirmek ve krizin reel 
etkileri dışında psikolojik etkilerini de göz önünde 
bulundurarak faaliyetlerin düzenli olarak devam 
edebilmesi için gerekli olan motivasyonu sağla-
mak oldu.

3. Kurum Kültürü

İnsan kaynakları yönetiminin en önemli sorum-
luluklarından biri de güçlü bir kurum kültürünün 
oluşturulması için gerekli ortamı hazırlamaktır. 
Kurum kültürü dediğimizde de aklımıza kurum-
ların içinde bulunduğu zor zamanlarda aldığı ka-
rarları etkileyen “değerler” gelmektedir. Çünkü zor 
zamanlarda çalışanını önemsediğini ve değer ver-
diğini söyleyen şirketlerin değerlerinin gerçek olup 
olmadığının test edildiği önemli bir dönemdir. Web 
sayfasında yer alan ve çalışma alanlarında boy 
boy ilan edilen değerlerin gerçek olup olmadığı 
tam da bu dönemde anlaşılır. Unutmamak gerekir 
ki bu dönemde yapılanlar değerleri yaşama geçir-
me yaklaşımınız ile çalışanlarınız tarafından kolay 
kolay unutulmayacaktır. 

4. Çalışma Ortamı ve Koşulları

Covid-19 Pandemi dönemi içinde üretim ve hiz-
met faaliyetlerinin başlamasına karar verildiği için 
insan kaynakları yönetimi de aktif olarak aşağı-
daki konularda sorumluluk almalıdır. Bunlardan 
belli başlıları; çalışma ortamının hijyen koşulları 
ve temizliği ile ilgili düzenlemelerinin yapılması, 
çalışanların kullanacağı maske, dezenfektan ve 
eldiven gibi kişisel koruyucuların ilgili standartla-
ra uygun olarak hazır bulundurulması, soyunma 
odaları, yemekhane, çay ocağı ve kafeterya gibi 
çalışanların ortak kullanım alanları ile ilgili iş gü-
venliğini sağlayan yeni önlemlerin alınması, gıda 

nelik riskler gibi bulaşıcı hastalıkları da içine alan 
işçi sağlığını için tehdit olabilecek riskleri de ele 
almalı ve bu zor durum meydana geldiği andan 
itibaren önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik 
alternatif risk planları yapılmalıdır.

2. İletişim

Tüm zor zamanlarda olduğu gibi her türlü riskler-
de tüm paydaşlar gibi kurumun en değerli varlığı 
olan çalışanlarında mevcut durum ve olası etkileri 
konusunda açık ve şeffaf bir biçimde anında bilgi-
lendirmesi son derece stratejik bir konudur. Eğer 
kuruluşlarda bir kriz yönetim ekibi yoksa mutlaka 
kurulmalı varsa da bu ekipte mutlaka insan kay-
nakları yöneticisi de yer almalıdır. Kurum içindeki 
iletişimi yapmak üzere insan kaynakları yöneti-
mi dışında iletişim elçisi olarak tüm yöneticilerde 
belirlenecek ortak iletişim mesajlarını paylaşmak 
üzere görev almalı ve bu dönem boyunca kulla-
nılacak iletişim araçları tanımlanmalıdır. (Toplantı, 
intranet, duyurular, e.bülten vb.) 

Özellikle benim içinde bulunduğum organizas-
yonlarda hep en temel davranış olarak kriz baş-
ladığı andan itibaren üst yönetimin kriz yönetim 
ekibi ile birlikte çalıştım.  Bunun en önemli faydası 
da gündemi öğrenerek kuruluş içinde görev yapan 

Bu dönemde çalışanların performanslarının 
en iyisini gerçekleştireceği çalışma ortamı 
hazırlanmalı ve yeni insan kaynakları verimlilik 
politikaların uygulama alınması sağlanmalıdır. 
Performansı yönetilmesi için kullanılan iş 
modelleri içinde yer alan hedefler de yine bu 
dönem özellikle mücbir nedenler oluştuğu için 
yeniden revize edilmelidir. 
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hizmeti sunan çalışanlar başta olmak üzere tüm 
çalışanların periyodik olarak sağlık kontrollerinin 
yapılması için gereken önlemler mutlaka alınma-
lıdır.

Çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi de 
insan kaynaklarının bu zor dönemde liderlik yapa-
cağı önemli konulardan biri olmak zorunda. Esnek 
çalışma, uzaktan çalışma, teknolojiyi çalışma mo-
dellerinin içine dahil etmek de bunların belli başlı-
ları olmalıdır.

5. Çalışan Sağlığı

Covid-19 Pandemi dönemi bizlere işyeri hekimi 
aracılığı ile çalışanlar ile ilgili geçmiş dönem sağlık 
bilgilerinin daha nitelikli ve güçlü bir veri tabanında 
kayıt alınmasının önemli olduğunu göstermiştir. 
Bu sebeple bu dönemden başlayarak çalışanların 
geçmiş dönem kayıtlarının ve kronik hastalıkları-
nın yeniden oluşturulmasını zorunlu hale getir-
miştir. Kuruluşlarımızda meydana gelen Covid-19 
vakaları ve ilişkili olabilecek çalışanların sağlık 
durumları yakından izlenmeli, kontrolleri düzenli 
olarak yaptırılarak işlerine gereken sürelerde ara 
verilmesi sağlanmalı, tüm vakalar istatistiki olarak 
analiz edilmeli ve en önemlisi de bu destek kapsa-
mına çalışanlar gibi aileleri de alınmalıdır.

6. Katılım

Bu zor dönemde hem verimliliği artırmak hem 
de yapılacaklar konusunda çalışanların görüşleri 
alınarak onların yaratıcılığından maksimum katkı 
sağlanmalıdır. Çünkü bu yeni dönemde yenilikçi ve 
yaratıcı fikirlerin üst yönetime ulaşması son dere-
ce önemlidir. Üstelik uygulama olanağı bulunan 
yenilikçi fikirler anında ve toplum önünde ödüllen-
dirilmelidir. Bu ve benzer başarılar tüm çalışanlar-
la kutlanmalı ve özellikle negatif bilgilerin yayılma 
olasılığının olduğu bu dönemde olumlu haberlerin 
yaygınlaşmasının motivasyonu artıracağı unutul-
mamalıdır.

7. Verimliliğin Yönetilmesi

Bu dönemde çalışanların performanslarının en 
iyisini gerçekleştireceği çalışma ortamı hazırlan-

malı ve yeni insan kaynakları verimlilik politikaların 
uygulama alınması sağlanmalıdır. Performansı 
yönetilmesi için kullanılan iş modelleri içinde yer 
alan hedefler de yine bu dönem özellikle mücbir 
nedenler oluştuğu için yeniden revize edilmelidir. 
Verimlilikle bağlılık arasında yakın bir ilişki olması 
sebebiyle de iletişimin gücü kullanılmalı ve çalışan 
motivasyonu korunmasına büyük özen gösteril-
melidir.

8.Küçülme

İşletmeler bu zor durumu yönetmekte en son çare 
olarak işgücünde azaltmaya karar verebilirler. An-
cak hepimizin hukukta en temel ilke olarak bildiği 
en son çare ilkesinin (Ultimato Ratio) bu kararlar 
alınırken uygulanmasına büyük özen gösterilme-
dir. Bu aşamada kanuni sorumluluklar iyi incelen-
meli ve en son çareye kadar ücretsiz izin, kısmi sü-
reli çalışma, yıllık izin gibi tüm çalışma koşullarının 
tüketildiğinden emin olunmalıdır. Ayrılanlar için de 
kurum içinde açık, şeffaf ve doğru bilgilendirmeler 
yapılmalı ve özellikle de insan odaklı bir yaklaşım 
göstererek işten ayrılma desteği (out placement) 
verilmelidir.

Unutmamak gerekir!

Bugüne kadar dünyadaki sahip olduğumuz tüm 
kaynakları acımasızca kullandık. Bu evrenin tek 
sahibinin kendimiz olduğunu sandık. Ama artık bu 
dönem sona ermek üzere. Şimdi yeni bir dönem 
başlıyor. Bu yeni dönemin odağında da İNSAN 
olacak. l

Bu zor dönemde hem verimliliği artırmak hem de yapılacaklar konusunda 
çalışanların görüşleri alınarak onların yaratıcılığından maksimum katkı sağlanmalıdır. 
Çünkü bu yeni dönemde yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin üst yönetime ulaşması son 
derece önemlidir. Üstelik uygulama olanağı bulunan yenilikçi fikirler anında ve 
toplum önünde ödüllendirilmelidir. 
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Covid-19 ve İnsan Yönetiminde 
5 Baskın Yetkinlik 

2019’u 2020’ye bağlayan yılbaşı gecesine 
dönelim. İstisnasız hepimiz yeni yıla irili 
ufaklı beklentilerle girdik. Kimimiz bir terfi, 

kimimiz bir evlilik, kimimiz bir iş girişimi düşledi. 
Hatta ben 2020’ye niyetlerimi, isteklerimi, hedefle-
rimi içeren bir mektup bile yazdım. Mektup önüm-
de ve gülüyorum. Kim bilebilirdi bir salgın hastalık 
nedeniyle 2020’den en büyük beklentimizin sağ-
lıklı kalmak olabileceğini? 

Covid-19 virüsünün Türkiye’de ilk çıktığı 10 Mart 
2020 tarihinden itibaren hepimiz hayatlarımızda 
gerek duygusal, gerekse zihinsel olarak pek çok 
‘ilk’i yaşadık. Devlet kurumlarının hızla devreye 
aldığı çeşitli düzenlemeleri, şirketlerimizin çalış-

ma ortam, metot ve disiplinine yönelik geliştirdiği 
farklı çözümleri, bütün iş dünyası deneyimledi, de-
neyimlemeye de devam ediyor. 

Mart 2020 ile başlayan ve daha da uzun bir süre 
devam edeceği öngörülen bu süreci iş hayatında-
ki insan odağı ile iyi analiz etmeliyiz. Çünkü eğer 
pandemiyi yarısına kadar dolu bir bardak olarak 
kabul edersek, bardağın dolu tarafında kendimizi, 
ekiplerimizi tanımamızı ve geliştirmemizi sağlaya-
cak pek çok fırsatlar yatıyor. 

Bu zorlu dönemde alıştığımız iş hayatının ötesin-
de, özellikle beş yetkinliği farklı boyutlarıyla bas-
kın şekilde sergiler hale gelmemiz gerekti; empati, 
adaptasyon, çeviklik, esneklik ve disiplin. 

1. Empati

Empati kurmak sözde kolay, fiiliyatta zor bir yet-
kinliktir çünkü insanlar dinlemekten ziyade konuş-
mayı severler. Oysa ki empati, ilişki içinde bulun-
duğumuz insana önce sorular sorarak, sonra da 
onu anlamak için dinleyerek gerçekleştirilir. Em-
pati özünde susmayı tercih etmektir. Önyargılar 
empatinin düşmanıdır. 

Pandemi sürecinde ister evden, ister ofisten çalı-
şalım, ister yönetici, ister ekip üyesi olalım, sürecin 
yaşattığı duygu ve düşünceleri, zorlukları, beklen-
medik güzellikleri acaba birbirimize sorduk mu? 
Birbirimizi anlamak için samimiyetle dinledik mi? 
Dinlediğimiz sıkıntılara çözüm üretebilmek için iş 
birliği geliştirebildik mi? Eğer bu sorulara cevapla-
rınız  “evet” ise empati kurmak yetkinliğini başarıy-
la sergiliyorsunuz demektir.  

2. Adaptasyon

Adaptasyon, yönetici ve çalışanların yine farklı 
açılardan zorlandığı bir yetkinlik olarak karşımıza 
çıktı. Adaptasyonun duygusal boyutunda bazı ça-
lışanlar pandeminin yansımalarından başlangıçta 
hiç etkilenmezken, ilerleyen dönemde bunalma 

İpek ARAL
İK Proje Danışmanı
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Mart 2020 ile başlayan ve daha da uzun bir süre devam edeceği öngörülen bu süreci 
iş hayatındaki insan odağı ile iyi analiz etmeliyiz. Çünkü eğer pandemiyi yarısına kadar 
dolu bir bardak olarak kabul edersek, bardağın dolu tarafında kendimizi, ekiplerimizi 
tanımamızı ve geliştirmemizi sağlayacak pek çok fırsatlar yatıyor. 

sinyalleri verdi. Bazı çalışanlarsa başlangıçta ciddi 
endişelerle boğuşurken, sonradan rahatladı. 

Adaptasyon yetkinliğinde en büyük sınavı ise yö-
neticiler verdi. Yöneticilerin kriz ortamında önce 
kendi duygusal ve zihinsel adaptasyonlarını sağ-
layıp, sonrasında ekiplerinin adaptasyonu için cid-
di emek sarf etmeleri gerekti. 

Yöneticilerin bir diğer sınavı ise, ekipleri için yeni 
çalışma yöntem, araçları tanımlayabilmek ve on-
ların bu yöntem, araçlara adaptasyonunu sağ-
lamaktı. İş performansı çıkarttırmak ve takibini 
yapmak konularında bazı yöneticilerin ciddi zor-
landıklarını gördük. 

3. Çeviklik 

Çeviklik, delicesine hızlı değişen istikrarsız dün-
yada, kurumların değerlerini korumak ve yeni de-
ğerler yaratmak için stratejilerini, yapılarını, iş sü-
reçlerini, insanlarını ve kullandığı teknolojileri hızla, 
sürekli iyileştirmeleri, yeniden yapılandırmalarıdır. 

Pandemi, son yılların adeta moda haline gelen çe-
viklik yetkinliğinin, ciddi anlamda sergilenmek zo-
runda kalındığı bir kriz oldu. Şirketler gerek yöne-
tim modelleri, gerek kullandığı teknolojiler, gerekse 
bütün iş süreçlerini çevik şekilde dönüştürmek 
zorunda kaldı. Bütün yönetici ve çalışanlar krizin 
getirdiği yeni iş yürütüm modellerine, araçlarına, 
süreçlerine çeviklik sergileyerek adapte oldular. 
Dikkat edileceği gibi adaptasyon ile çeviklik yet-
kinlikleri pandemi sürecinin ikiz kardeşleri olarak 
hayatımıza kalıcı olarak girdi. 

4. Esneklik 

Her gün pandemi hakkında farklı kanallardan bize 
akan doğru veya yanlış bilgi ile üstüne yaşadığı-
mız dünyanın ne kadar istikrarsız olduğunu bir 
kez daha tecrübe ettik. Katı, değişmez dediğimiz 
duygu ve düşüncelerin yersizliği gördük. Zor za-
manlarda kendimizi iyi hissedebilmeye devam 
edebilmenin ana koşulunun hem duygusal, hem 

de zihinsel esneklik olduğunu fark ettik. Artık bili-
yoruz ki, her an, her şey değişebilir, her an, her şey 
olabilir. 

5. Disiplin

Disiplin, yaptığımız işin standartlarını tanımlamak 
ve bu tanımları hayata geçirecek performansı 
sürekli sergilemektir. Disiplin, bu kadar belirsiz, 
bulanık bir dünyada bizi istikrarlı kılabilecek ana 
yetkinliktir. Hem duygusal, hem de zihinsel yıl-
mazlıktır. Pandeminin getirdiği sistemsel değişim-
lere hemen adapte olup, yeni disiplinini tanımlaya-
bilen yönetici ve çalışanlar bu süreçten kesinlikle 
büyük fırsatlar yakalayarak çıkacaktır.  

Değişim, geri dönüşü olandır. Dönüşümünse geri 
dönüşü yoktur. Dünya özellikle son otuz yıldır 
teknoloji kaynaklı büyük dönüşümler yaşıyor. Co-
vid-19 ise hiç birimizin hayaline bile getiremediği 
bambaşka dönüşümlerin nedeni olacak gibi. Bu 
süreci istesek de, istemesek de yaşayacağız. O 
nedenle, hepimiz değişim ve dönüşümlere karşı 
esnek olup, ekiplerimiz ile sürekli empati kurarak, 
her yeniye çeviklikle, sürekli, tekrar ve tekrar adap-
te olabilme disiplinini sergileyebilmeliyiz. l
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İklim Değişikliği’nin 
Türkiye Açısından Hukuki 
Değerlendirilmesi

Ç evre kirliliği her geçen gün  daha fazla ar-
tarak küreselleşmenin bir sonucu olarak 
çağımızın en önemli sorunlarından biri 

haline gelmiştir. Sanayileşme hamlesi ve yüksek 
enerji talebi ile, sera gazı emisyonu önde gelen 
çevre sorunlarından biri olmuştur. Bu bağlamda, 
ülkeler çevrenin korunması ve sürdürülebilir kal-
kınmanın gerçekleştirilmesine yönelik çevre poli-
tikalarına ağırlık vermişlerdir.

1992 yılında Rio kentinde düzenlenen Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde 
(Sözleşme), insanoğlunun sürdürülebilir kalkın-

manın merkezinde yer aldığı vurgulanmıştır. Bu 
kapsamda insan etkisiyle sera gazı emisyonunda 
yaşanan artışlar düşünüldüğünde, bu emisyonu-
nun azaltılması sürdürülebilir kalkınma açısından 
son derece önemlidir. Ancak, sözleşmenin yaptı-
rım gücü zayıf olup, taraf ülkeler iyi niyet düzeyin-
de sözleşmeyi desteklemişlerdir.

Sözleşme’nin devamı niteliğinde olan ve 2005 
yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü, emisyon 
azaltımında kullanılan esneklik mekanizmaları 
olarak da tanımlanan Temiz Kalkınma, Ortak Yü-
rütme ve Emisyon Ticareti Mekanizmalarını içer-
mektedir. Kyoto Protokolü’nün amaçlarına eriş-
mek üzere onaylanan ve sera gazı emisyonlarını 
sınırlandırmak için 2005’te uygulamasına geçilen 
Avrupa Birliği (AB) Emisyon Ticaret Sistemi ilk 
ve büyük uluslararası emisyon ticaret sistemidir 
(ETS). 192 ülkenin taraf olduğu Kyoto Protokolü, 
2009’da Türkiye tarafından da kabul edilmiştir.

2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması (COP21) 
küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele sü-
recinde sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik 
hedeflerin belirlendiği uluslararası anlaşmadır. 4 
Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Paris Anlaş-
ması, “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar 
ve göreceli imkan ve kabiliyetler” bakışı doğrul-
tusunda, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün taraf 
ülkelerin emisyon azaltımına yönelik önlem şartı 
koşmaktadır. 197 ülke içerisinden, 190 ülke tara-
fından onaylanmış olan Paris Anlaşması, Türkiye 
tarafından onaylanmamıştır. Türkiye taraf olmak 
için, Paris Anlaşması’nda gelişmiş ülkeler sınıfın-
dan, gelişmekte olan ülke sınıfına sokularak,  Yeşil 
İklim Fonu altındaki finans desteğinden pay alma 
ve özellikle  uluslararası kredileri kullanabilme şar-
tını öne sürmektedir.

Av. Cenk NARTER
Narter & Partners
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AB, iklim değişikliğini merkeze aldığı “European Green Deal” (Avrupa Yeşil 
Mutabakatı) çerçevesinde dönüşüm hedefini Aralık 2019’da ortaya koymuştur.  
Avrupa Yeşil Mutabakatı, sadece çevre konusunda bir düzenleme olmayıp, 
Türkiye’yi de yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sisteminin kurulmasını 
amaçlamaktadır. 

AB, iklim değişikliğini merkeze aldığı “European 
Green Deal” (Avrupa Yeşil Mutabakatı) çerçeve-
sinde dönüşüm hedefini Aralık 2019’da ortaya 
koymuştur.  Avrupa Yeşil Mutabakatı, sadece çev-
re konusunda bir düzenleme olmayıp, Türkiye’yi 
de yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası tica-
ret sisteminin kurulmasını amaçlamaktadır. AB, 
iklimle ilgili hedeflerin gerçekleşebilmesi için en 
önemli hususu, ekonominin tümünde karbonun 
etkin biçimde fiyatlandırılması olarak görmekte-
dir. Karbon kaçağı, emisyon azaltma politikaları 
ve karbon düzenlemesi olan  ülkeler ile olmayan 
ülkeler arasında ortaya çıkmaktadır. AB tarafından 
karbon kaçağını azaltmak amacıyla, sınırda kar-
bon düzenleme (border carbon adjustment) me-
kanizması kullanarak ticarette yeni vergiler içeren 
yeni bir sistem üzerinde çalışmalar gerçekleştiril-
mektedir. AB, yatırımcıların karbon düzenlemesi 
olmayan ve daha düşük olan ülkelere yönlenme-
sinin önüne geçmek önlemek ve AB içerisindeki 
üreticilerin rekabet edebilmesini sağlamak ama-
cıyla, AB pazarına yapılan ihracatı, içerdiği karbon 
yoğunluğuna göre vergilendirmeyi planmaktadır. 
Bu durum, Türkiye’de bulunan üreticilerin maliyet-
lerin artması riskini içermektedir.

AB tarafından 2005’ten bu yana fazlar halinde 
uygulamakta olan ETS kapsamında, sayısı her yıl 
azalan emisyon kotaları sektörlere göre katılımcı-
lara dağıtılmaktadır. ETS içerisinde, sistemin kap-
sadığı tesislerden kaynaklanan sera gazı emis-
yonlarına bir limit belirlenir. Bu üst sınır, bir yetki 
alanının emisyon azaltma hedefi uyarınca zaman 
içinde dereceli olarak düşürülür. ETS kapsamında 
olan tesisler tahsisatlarını, salınıma sebep olduk-
ları toplam sera gazı emisyonlarını karşılamak 
amacı ile kullanmak zorundadırlar. Karbon fiyatla-
ması uygulaması olan bu sistemde içerisinde, ka-
tılımcılar kendilerine hak tanınan emisyon sınırını 
aşmaları durumunda, aşan miktarı serbest piya-
sadan satın almak durumundadır. ETS’nin AB’de 
uygulanmasından bu yana ETS’lerin sayısı büyük 
ölçüde artmıştır. 2020 itibariyle dünyada yirmibir 
adet ETS bulunmakta olup, AB, Kalifornia,  Kebek 
ve Yeni Zelanda en olgun sistemlerdir.

Türkiye’de İklim Kanunu ve ETS Yönetmeliği üzeri-
ne çalışmalar yürütülmektedir. Bu gelişmeler, Tür-
kiye’de bulunan üreticilerin yapılacak ihracatlar 
kapsamında rekabette güçlü olunmasını ve pazar 
payının korunmasını sağlayacaktır.l
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Krizde Yenilikçi Pazar 
Fırsatları Yakalamak

Krizde Yenilikçi, Yeni Pazar 
Fırsatları Yakalamak için Mavi 
Okyanus Stratejisi Uygulamaları

M avi Okyanus Statejisi Güney 
Kore asıllı, INSEAD Universi-

tesi Strateji ve Yönetim Bölümü‘n-
den Prof. W. Chan Kim ve Prof. 
Renée Mauborgne tarafından ge-
liştirildi. Blue Ocean Strategy adlı 
kitapları 2004‘te yayınlandı. Ben de 
ingilizcesini 2006’da okuduğum 
bu kitaptan projelerde yararlan-
maya başladım.

Mavi Okyanus Stratejisi’ne (MOS) 
göre rekabetin yüksek olduğu bir 
pazara girmek veya burada kala-

Krizde oluşan riskleri ve fırsatları özellikle otomotiv sektörü için değerlendirmek 
için sektör içi rekabetin (savaşın) çok yüksek olduğu kanlı Kırmızı Okyanuslara 
değil, rekabetin çok daha düşük olduğu, kar marjımızı yükseltebileceğimiz, Mavi 
Okyanus alanlarına odaklanmak etkili yöntemlerden birisi. 

rak rakipleri geçmeye çalış-
mak pek de kârlı olmayan 
bir iş stratejisidir. Bizim de 
kriz dönemlerinde firma-
larımız ve girişimcilerimize 
önerimiz, firmalar arası re-
kabetin yüksek olduğu Kır-
mızı Okyanus pazarlarda 
çabalamak ve birbirlerinin 
kâr marjını karşılıklı olarak 
azaltmak yerine, kriz ile be-
lirebilecek, rekabetin hiç ol-
madığı ya da çok az olacağı 
Mavi Okyanus pazarlarına 
yönelmeleridir. Bu yeni pa-
zarları gerekirse kendileri de 
oluşturabilirler. Uluslarası 
örnek çok olmakla birlikte li-

teratürde ülkemizden verilen 
örnek sayısı çok çok az olduğu için ülkemizde bazı 
Mavi Okyanus örneklerini bu yazımızda görüşleri-
nize sunduk. Sizler de kendi fırsat gözlemlerinizi 
ve örneklerinizi geliştirebilirsiniz:

l	Sıcak (siyah) çayı soğutarak buzlu çaya dönüş-
türmek, 1900’lerin başında Amerika’da, sonrasın-
da da dünyanın en fazla siyah çay tüketen ülkesi 
olan Türkiye’de aslında evlerde zaten yapılan bir 
üründü. Unilever, sıcak çay markası Lipton ile 

Yekta Özcan ÖZÖZER

Sıcak (siyah) çayı soğutarak buzlu çaya 
dönüştürmek, 1900’lerin başında Amerika’da, 
sonrasında da dünyanın en fazla siyah çay 
tüketen ülkesi olan Türkiye’de aslında evlerde 
zaten yapılan bir üründü.  
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soğuk çay pazarını geliştirmesinin kendisi için yeni bir 
kârlı pazar oluşturacağını doğru öngördü. 1990’lı yıllar-
da dünyada ve sonrasında ülkemizde Lipton Ice Tea’yi 
sundu ve soğuk meşrubat pazarında kendisine avan-
tajlı, rekabetin sıcak çay pazarından daha düşük olacağı 
yeni bir pazar oluşturdu.   

l Ülkemizin lider bir beyaz eşya firması için 2010’da 
yaptığımız inovasyon ve iş geliştirme projesinde Türki-
ye’deki derin dondurucu pazarı için kurban et saklama 
alt alanında ciddi bir fırsat görmüş ve bu MOS alanını 
değerlendirmiştik. 2018’de Avrupa’da danışmanlığını 
yaptığım başka bir soğutucu firması için tasarım odaklı 
projelerde, rekabetin yoğun olduğu buzdolabı pazarına 
göre ihtiyacın daha fazla olduğu ama pazarın henüz 
gelişmediği Noel etlerine özel derin dondurucu Avrupa 
pazarını geliştirerek yıllık cirolarımızda ciddi büyümeler 
sağladık

l	 Küçük işletme sahiplerinin hem işlerinde hem de 
aileleri ile birlikte kullanabilecekleri hafif ticari araçlara 
(LCV) ihtiyacı olduğunu iyi analiz eden bazı otomotiv 
firmaları bu alt alan (Mavi Okyanus) üzerinde çalışma-
ya ve üretimlerinde Türkiye fabrikalarını merkez üssü 
yapmaya başladılar. Kırmızı Okyanus’un yoğun olduğu 
binek araç pazarına göre rekabetin o dönem biraz daha 
az olduğu bu alt sektörde, Fiat İtalya dışında tek bir 
ülkede gerçekleştirmesi kararıyla, Eylül 2000’de önce 
Doblo’yu, sonrasındaki yıllarda da Fiorino’yı sadece 
Tofaş Bursa Fabrika’mızda üretmeye başladı. Benzeri 
bir şekilde Ford da Custom ve Courier gibi Hafif Ticari 
Araçları’nın (LCV) küresel üretim Merkez Üssü’nü Göl-
cük Fabrikası’nda oluşturdu. Motor hacmi (ve dolayısı 
ile yakıt tüketimi ve vergisi) göreceli düşük, hem iş hem 
de özel yaşam için kullanılabilen olan bu ürünler firma-

larına büyük satış hacmi ve ticari başarı sağladılar.

l	Yine otomotiv ile çok ilintili olan, sigorta firmalarının 
yüksek oto hasar giderlerini ve araç sahiplerinin servis-
lerde bekleme sürelerini azaltmak da üzerinde çalıştığı-
mız bir Mavi Okyanus alanıydı. 

l	Bir tarafında pahalı yedek parçanın ve servis ücret-
lerinin, diğerinde ise sistemsiz küçük işletmelerin oldu-
ğu oto tamir servis sektöründe, ara alanda ciddi Mavi 
Okyanus fırsatları vardır. AutoKing, sonrasında RS Oto-
motiv ve diğer bazı sigorta anlaşmalı servis iş modelleri 
aslında bu fırsat alanlarını değerlendirmeyi hedeflediler. 
Ancak, personel ve hizmet kalitelerini iyileştiremedikleri 
için bir çoğu bu fırsat alanından tam yararlanamadılar. 
Hem otomotiv firmalarının SSH bölümleri, hem de si-
gorta şirketleri ile bu alanı daha iyi değerlendiren birçok 
yenilikçi proje yaptık ve hala daha bir çok fırsat olduğu-
nu görüyoruz.

İnsan beyni genellikle olağan düşünme kalıpları üze-
rinden algıladığı ve düşündüğü için birçok yenilikçilik 
fırsatını kaçırabiliyor. Bu sorun aşma yöntemlerinden 
birisi  özellikle kriz ve değişim dönemlerinde sektörlerin 
iç dengesi ve dinamikleri değiştiği için yepyeni Mavi Ok-
yanus alanlarına odaklanmaktır:  

l	C19 krizinde hem hastane ekipmanları ve malzeme-
leri, hem de otomotiv sektörü yan sanayinde farklı alan-

Küçük işletme sahiplerinin hem işlerinde hem de aileleri 
ile birlikte kullanabilecekleri hafif ticari araçlara  ihtiyacı 
olduğunu iyi analiz eden bazı otomotiv firmaları bu alt alan 
üzerinde çalışmaya ve üretimlerinde Türkiye fabrikalarını 
merkez üssü yapmaya başladılar. 

Bir tarafında pahalı yedek parçanın ve servis ücretlerinin, 
diğerinde ise sistemsiz küçük işletmelerin olduğu oto 
tamir servis sektöründe, ara alanda ciddi Mavi Okyanus 
fırsatları vardır. 

Pazarda Fırsat Alanları için 
Mavi Okyanus Stratejisi 
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larda cıddi fırsat bölgeleri belirdi.

l	 Daha önce uluslararası trend analizlerimizde ve 
şimdi de C19 krizinde ortaya çıktığı üzere, daha doğal, 
daha sağlıklı, hatta bağışıklık sistemimizi destekleyen, 
ama aynı zamanda daha kolay saklanabilir, nakledile-
bilir, üretilebilir meyve ve sebzeler yetiştirme alanlarına 
odaklanılabilir. 2020’de, bu ürünlere (insan sağlığına za-
rarlı tarım ilaçları yerine) uzun süreli saklama ve bozul-
mayı önleyen doğal, antivirus ve antibakteriyel çözüm-
ler üzerinde gıda firmaları ile başarılı yenilikçi çalışmalar 
yaptık.

l	Benzeri anti-viral (ve çizilmezlik) çalışmalarını oto-
motiv yan sanayi ile otomotiv ürünleri iç yüzeylerinde, 
EV için ise hem pil hem de malzeme hafifletme çalış-
maları yaptık. Bu alanlar önümüzdeki yıllarda da fırsat 
alanı olarak devam edecekler.

l	Baş harflerini size özel olarak aşağıda OBEYA  kısalt-
ması ile tanımladığımız, otomotivi 2021 ve sonrasındaki 

yıllarda en fazla etkileyecek 5 trend TOSB üyesi firmala-
rımıza doğrudan-dolaylı fırsat alanları üretmeye devam 
edecekler:

+ Otonom (Autonomous): Otonom Araç ve geliştirmek-
te olduğu Makine Öğrenmesi (ML), Görüntü İşleme (IP), 
Büyük Veri Analizi (BDA), Veri Depolama, Bulut gibi alt/
ilinti alanları  

+ Bağlantılı (Connected): Car2Car ve Car2X alt iki alan-
daki gelişmeler ile araçların birbirleriyle ve çevresindeki 
unsurlar ile etkileşiminin artmasının sensor, IoT, radar, 
5G sistemlerinde ve oto yan sanayi doğuracağı yeni fır-
satlar

+ Elektirkli (Electrified): EV ve elektirikleştirmenin ana 
ve yan sanayiye getireceği fırsatlar   

+ Yıllık Yenilenen (Yearly Updated): Yukarıdaki alanlar-
daki değişimler ile araç model değişim ve tüketici ürün 
yenileme süreçlerinin kısalması

+ Araç Paylaşımlı (Shared): Araçların ortak paylaşımı-
nın getireceği yeni iş modelleri ve kullanıcı taleplerinin 
araç ve komponentlerine etkileri.

Kariyerinizde Mavi Okyanus Fırsatları Yaratmak

Mavi Okyanusu kendi kariyerinizde de uygulayabilirsiniz: 
Satış yetkililerimiz, Satış veya Pazarlama ekiplerimiz, 
mühendislerimiz, Üretim/Kalite/Satın Alma uzmanları-
mız, üst-orta kademe yöneticilerimiz, herkes tarafından 
geliştirilmesi zor ama işletmelerin ihtiyacı olan yetkinli-
kerini geliştirebilirler. Sizlerden kendi yetkinliklerinizi de 
düşünerek ve geliştirerek kariyerinizde hangi alanlarda 
MOS fırsatlarını bulabileceğinizi şimdiden düşünmenizi, 
aşağıda belirtmenizi ve bunlara odaklanmanızı öneririz.

l Futbolda: Oyunu iki yönlü de oynayabilen orta saha 
oyuncusu, atağı hızlı başlatabilen, ayaklarını da iyi kul-

Yaşama Uygulama: Özellikle kriz ve değişim döneminde öngördüğünüz, 
yeni fırsat alanlarını siz de belirtebilirsiniz: 

Yılmaz Vural hocamız gibi deneyimli Teknik Direktör 
ağabeylerimiz için ise bir Mavi Okyanus fırsatı oluştu: 
‘Düşenin Dostu’ sıfatıyla düşmeye yakın takımları kümede 
tutmak ve bu sayede yüksek maç başı ve kümede kalma 
primi almak. 
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Yaşama Uygulama: Özellikle kriz ve değişim dönemlerinde ortaya çıkabilecek
yeni kariyer fırsat alanlarınızı siz de belirtebilirsiniz:

lanabilen kaleci veya iyi pres yapabilen 
santrafor, basketbolda beş pozisyonda 
da onayabilen oyuncu kendilerine ta-
kımda daha kolay yer bulabilirler. Bun-
ların hepsinde birbirine ters yetkinlikleri 
geliştirmenizi gerekir.

l	Örneğin, firmalarda az bulunan, so-
nuç odağı, iş bilgisi yüksek ama aynı 
zamanda iyi planlama ve strateji yapa-
bilen, en önemlisi de insana ve ekibine 
samimiyet ile önem veren orta veya 
üst yönetici profili iyi bir kariyer Mavi 
Okyanus’dur (üst yönetiminin dediğini 
yapan ama ekibini kötü hisseden yü-
zeysel profillerden zaten çokça var :)

l	Büyük takımların Teknik Direktörlüğü 
pozisyonları bildiğiniz üzere çok talep 
görüyor ve buraya getirilmek çok kolay 
değil. Zaten ateşten de birer gömlek. 
Uzun yıllardır çok istemesine rağmen 
bu pozisyonlara bir türlü getirilmeyen, çok sevdiğim 
Yılmaz Vural hocamız gibi deneyimli Teknik Direktör 
ağabeylerimiz için ise bir Mavi Okyanus fırsatı oluştu: 
‘Düşenin Dostu’ sıfatıyla düşmeye yakın takımları kü-
mede tutmak ve bu sayede yüksek maç başı ve küme-
de kalma primi almak. Dikkat edilirse bu alanda başarılı 
olmak (maaş alamayan futbolcuyu motive edebilmek, 
kümede kalma gündemi oluşturabilmek, Başkan’a dik 
durabilmek gibi) farklı ek yetkinlikler ve yaklaşımlar 
da gerektiriyor. Artık zamanının bu Mavi Okyanusu da 
Hikmet Karaman gibi deneyimli, Bülent Korkmaz veya 
daha genç yerli teknik adamlarımızın kendilerini iyi ye-

tiştirmeleri ile artık rekabetin yüksek olduğu bir alan 

haline geldi. 

l	Herhangi bir pozisyon için SAP, Oracle, Axapta, Logo 

gibi İşletme Kaynak Planlama (ERP) programlarını iyi 

bilmek, İş Analizini iyi yapabilmek, özellikle çokuluslu 

veya büyük yerel firmaların Mali İşler çalışanları için US-

GAAP, IAS gibi) Uluslararası Raporlama Standartları’nı 

bilmek ve bunu yapabilmek günümüzde kariyerde Mavi 

Okyanus fırsatlarını sunabiliyor.l

yekta.ozozer@surekligelisim.com.tr
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Yeni Normal, 
Yeni Ben, Yeni Biz…

4 Temel Soru 

‘’İş hayatında geliştirmek, bir insanı, bir ürünü, 
bir departmanı, bir kurumu bulunduğu durum-
dan daha iyi ve tercih edilir bir duruma getirmek 
demektir.’’ 

G enelde daha iyi olmak için çaba gösteririz. 
Ancak yukarıdaki tanımda anahtar ifade 
“tercih edilir” duruma gelmektir. İş haya-

tında niçin daha iyi olmalıyım? Cevap çok basit 
tercih edilir olmak için… Günümüzde birçok insan, 
kurum gelişmek, geliştirmek adına birçok etkinliğe 
katılmakta, etkinlik düzenlemekteler. “Bu etkinliği 
niçin düzenlediniz? Neden bu etkinliğe katıldınız?” 
sorularını sorduğumuzda; genelde “Planlarımızda, 
hedeflerimizde yer alıyordu.” Cevabını almaktayız. 
Bence bir doğru cevap bu değil. O nedenle herhan-
gi bir etkinlik düzenlendiğinde veya etkinliğe katıl-
dığımızda şu soruyu sormakta fayda var. Ben/Biz 
bu etkinlik sonrası, öğrendiklerimizle daha tercih 
edilir olacak mıyız? Bu durumun en güzel örneğini 
ülkemizde koçluk eğitimine katılmış ancak koçluk 

yapmayan yaklaşık 4000 civarında sertifikalı  koç-
ların olması veriyor. 

Sürekli öğrenme ve gelişim felsefemin temelinde 
“tercih edilmek” ifadesi yatmaktadır. “Dünkü ben” 
ile “bugünkü ben” arasında gelişme anlamında bir 
fark yok ise “yarınki ben” nasıl tercih edilen bir kişi 
olabilir? Bu felsefeden yola çıkarak, her yıl bir son-
raki yıl için kendimi “tercih edilen” kişi konumuna 
taşıma stratejisini belirlerim. Başka bir deyişle, her 
yıl gelecek yıl kariyer planlamamı ‘’stratejik’’ bir şe-
kilde ele alırım. 

Covid-19 nedeni ile Yeni Normal’e adapte olacak 
Yeni Ben’i yaratmak noktasında bu stratejik plan-
lama daha da önem kazanıyor.

O zaman soruları adım adım sorarak ve cevapla-
rımı vererek ilerlemenin zamanı geldi. Her fırsatta 
dile getirdiğim 4 temel soruyu Yeni Ben için sora-
rak başlayalım:

1. Ben kimim?

2. Niçin varım?

3. Nereye varmak istiyorum?

4. Ne zaman?

Sorular kolay gözükse de cevapları bir defada ver-
mek kolay olmayabilir. İlk iki soru “var olma sebe-
bimi” diğer bir ifade ile misyonumu tanımlamamı 
sağlıyor. Son iki soru ise “nereye varmak istedi-
ğimi” diğer bir ifade ile vizyonumu tanımlamamı 
sağlıyor. 

Gelin örneklerle yol alalım. 

1. Ben kimim? Ben Hasan Tahsin, 22 yıldır in-
san kaynakları sektöründe yönetim danışmalığı 
yapan, danışılan danışmanım. Kişileri ve firmala-
rı hedeflerine, “Danışılan Danışman” misyonum 

Hasan Tahsin Güngör
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çerçevesinde ulaşmalarını sağlayan bir tasarım-
cı ve uygulamacıyım. Aynı zamanda MSGSÜ’de 
gençleri iş hayatına hazırlayan “İş Yaşamı” isimli 
dersimde 50 yıllık deneyimlerimi gençlere aktaran 
bir kişiyim. 

2. Niçin Varım? Kişilere ve kurumlara “İlham kay-
nağı” olmak, kendi pencerelerimden gördüklerimi 
paylaşarak kişileri ve kurumları harekete geçirmek 
için varım. 

Bu alanlardaki faaliyetlerimi ya birebir ya da sınıf 
için etkinliklerle mentorluk seansları, atölye çalış-
maları yöntemleri ile sürdürmekteyim.  

Geçen sene Ekim ayında kendimle gerçekleştir-
diğim “stratejik kariyer planlama seansında” ver-
diğim yukarıdaki cevaplarımı Ocak ayı sonlarında 
gözden geçirdiğimde yeniden teyit ettim. Ancak o 
tarihlerde dünyada hızla yayılacağı belli olan Co-
vid-19 söz konusu olduğunda son iki sorunun ce-
vaplarını yeniden düzenlemek gerektiği aşikar idi. 
Ben de yeniledim. Çünkü 12 Mart  tarihinden bu 
yana Evden Çalışma uygulamasına geçtiğim Yeni 
Normal’de Yeni Ben’e ihtiyaç vardı. 

3. Nereye varmak istiyorum? Yeni Normal’de de 
Danışılan Danışman olarak “ilham kaynağı” Mis-
yonumu sürdürmeyi hedefliyorum. 

Ancak, bu noktada Eski Ben’de kullandığım yön-
temler, araçlar işe yarayacak mı sorusu akla geli-
yor. Hiç bir deneyimimin olmadığı, bir furya halin-
de başlayan Instagram Canlı  yayınlarında mı yer 
almalıyım? Başka ne yapabilirim? Üniversitedeki 
derslerimi nasıl sürdürmeliyim? Bu sorulara pro-
aktif olarak cevap verirken reaktif olmaktan nasıl 
kurtulabilirim. 

Reaktif olmaktan kastım şu anda sınıf içi eğimler 
veren meslektaşlarımın eğitimlerini on-line’a taşı-
ma gayretlerini söyleyebilirim. 

Peki, ne mi yaptım? İçinde bulunduğumuz bu dö-
nemde kişilerin firmaların neye ihtiyaçları olacak 

sorusuna cevaplar bulmaya çalıştım. Ortaya we-
binar yöntemi ile uyguladımız farklı atölye çalış-
maları çıktı. Örneğin;

• Evden Çalışma Etkinliğini Efektif Hale Getirmek, 

• Duyguları Algılamak ve Duygularla Yönetmek, 

• Yıpranmadan, Yıpratmadan Çalışmak, Yönet-
mek,

• Yeni Normal’de Yeni Ben, Yeni Biz Atölye Çalış-
maları.  

4. Ne zaman? Yeni Normal’de Yeni Ben’i, akıl, fizik 
ve ruh sağlığım elverdiği sürece sürdürmeyi he-
defliyorum.  

Kendi örneğimden de gördüğünüz gibi 4 Temel 
Soruya verdiğim cevaplar beni “Nasıl?” sorusuna 
diğer bir ifade ile yeni çözümler bulmama götü-
rüyor. Sorularım, cevaplarım sayesinde çalışma 
arkadaşlarımla birlikte yarattığımız yeni çözümler, 
uygulamalar Yeni Normal’de, Yeni Ben’i ve Yeni 
Biz’i oluşturuyor.

Evet, sorulara verdiğimiz cevaplar bizleri reaktif 
olmaktan çıkarıyor, proaktif yapıyor. Bu sayede 
herkesin yaptığını değil size özgü çözümleri ve uy-
gulamaları sunar hale getiriyor.

4 Temel Soruya cevap verdik, işimiz bitti mi? Hayır, 
şimdi sıra bu cevapları eyleme dökecek olan Yeni 
Ben’in, Yeni Biz’in mevcut davranışlarını ele alma-
mıza geldi. Mevcut davranışlarım, davranışlarımız 
Yeni Ben’i, Yeni Biz’i etkin kılacak mı? Yoksa han-
gi davranışlarımı, davranışlarımızı değiştirmeliyiz, 
geliştirmeliyiz?

Davranışlar konusunu gelecek makalemizde ele 
alacağız.   

Gelişimin hayatınızda devamlı yer aldığı, sağlıklı 
günler diliyorum. 

Sevgi ve saygılarımla, l

Sürekli öğrenme ve gelişim felsefemin temelinde “tercih edilmek” ifadesi yatmaktadır. 
“Dünkü ben” ile “bugünkü ben” arasında gelişme anlamında bir fark yok ise “yarınki 
ben” nasıl tercih edilen bir kişi olabilir? Bu felsefeden yola çıkarak, her yıl bir sonraki 
yıl için kendimi “tercih edilen” kişi konumuna taşıma stratejisini belirlerim. 
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Belirsizlikte Bireysel 
Gelişim Yolculuğumuz

Belirsizlik, başa çıkılması en zor duygulardan bi-
ridir. Yaşamın içerisinde çözemediğimiz belirsiz 
durumlar zaman zaman olacaktır. Kontrol ede-

mediğimiz bir durumu hissetmek, akışın ne tarafa gide-
ceğini bilememek, endişeli, kaygılı ve bazen de depresif, 
öfkeli hissetirebilir. Küresel bir felaket olarak yaşadığı-
mız koronavirüs ise aylardır gündemimizde en üst sıra-
da kalmış durumda. Yaşam biçimimizi tehdit eden du-
rumlarda, belirsizlik duygusu hissetmek elbette doğal 
bir süreçtir. Ve, bu duygu bizim yaşamımıza pandemi 
süreci ile girmedi. Bizleri asıl endişelendiren, bu sürecin 
küresel formatta olmasıdır. Dünya üzerinde bir çok in-
sanın, bir çok kurumun yaşam akışını derinden etkiledi 
ve çoğu noktada da değiştirdi. Bu sürecin ne kadar daha 
bizim üzerimizde etkili olacağı ise tamamen sır gibi.

Günlük yaşamlarımızın içinde bile, bir belirsizlik her an 
varken, pandemi ile birlikte gelen belirsizlik daha da 
farklı yaşamlarımızı etkilemiş durumdadır. Belirsizlik 
durumlarında biz bireylerin genel olarak toleransı yok 
denilecek kadar azdır. Peki, biz bu süreci nasıl yönet-
meliyiz? Bir tarafta bireysel olarak yaşadığımız duygu 
karmaşaları, planlamalarımız, hedeflerimiz, ilişkilerimiz, 
sorumluluklarımız, kariyerimiz gibi bir çok noktada ak-
lımıza takılanlar varken, bir tarafta da devam etmekte 
olan profesyonel yaşamımız var. Bu durumlarda; sü-
recin bize faydalı hale gelmesi için bir takım bireysel 
stratejik yol haritalarımızı hazırlamalı ve ihtiyaç duyul-
duğunda da gerekli güncellemeleri proaktif bir şekilde 
devreye alarak üstesinden gelebilmeliyiz.

Aksi durumda, üzerinde çalışmadığımızda, yeteri kadar 
kafa yormadığımızda sürecin bizi yorması, kaygılan-
dırması ve üzerimizde stres yaratması gayet olası bir 
durumdur. Bu duygular ise, bizim üzerimizde belirsizlik 
ile birlikte daha hızlı ortaya çıkmaktadır. Duygularımız-
dan ne zaman kaçmaya çalışırsak, üzerine gitmezsek, 

Tuba Karagöz SEVER
Profesyonel Koç, Kişisel Gelişim & Yönetim 
Danışmanı, İnsan Kaynakları Danışmanı

Biz bu süreci nasıl yönetmeliyiz?
Bir tarafta bireysel olarak yaşadığımız 
duygu karmaşaları, planlamalarımız, 
hedeflerimiz, ilişkilerimiz, 
sorumluluklarımız, kariyerimiz gibi bir 
çok noktada aklımıza takılanlar varken, 
bir tarafta da devam etmekte olan 
profesyonel yaşamımız var. 
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duvara fırlatılıp atılan top dinamiğinde yine bize 
geri dönecektir. Böyle durumlarda; önce bireysel 
olarak kendimizin, sonra ise yaşam alanlarımızın 
kontrolünü öncelikli ele alarak, keyifli ve verimli bir 
yaşam sergilemeyi seçmeliyiz. Yeni ve farklı yol 
haritaları üzerinde çalışmalıyız. Çünkü; sadece ya-
şamlarımız değil, ruh sağlığımız yani psikolojimiz 
de tehdit altında kalıyor.

Zaman zaman bireysel olarak farkında olsak da, 
belirsizlikle mücadele etme düşüncesi duygula-
rımızı olumsuz yönde, yine de etkileyebilir. Bize 
kazandıran bakış açısında ilerlemesi için öncelikli 
olarak  ilk adım; 

l Belirsizlik sürecinin bizim üzerimizde yaratan 
etkisini anlamak en önemli noktadır. Ne hisset-
tirdiğini kavrayabilirsek üzerine daha kolay yürü-
meye başlayabiliriz. Kavrayamadığımız vakit, be-
lirsizlikle gelen endişe, kaygı durumları ile sürekli 
içten içe konuşuyor olacağız. “Profesyonel yaşa-
mım nasıl ilerleyecek, işe girebilecek miyim, ben 
işten çıkartılır mıyım, kariyer yol haritam ne kadar 
zarar görür yada nasıl etkilenir, söz verilen terfim 
gerçekleşir mi, hedeflerime ulaşmam ne den-
li mümkün” gibi bir dolu sorular ile nefes almaya 
devam edeceğiz. Bizim üzerimizde yarattığı etkiyi 
anlayabilirsek, diğer adımları yürümemiz daha ko-
lay olacaktır.

l Kontrol alanımızda olmayan bir çok durum ola-
bilir yani her şeyi kontrol edemeyebiliriz fakat ken-
dimizle ilgili neyi kontrol edebiliriz yaklaşımında 
bulunmak bizi pozitif olarak daha güçlü kılmaya 
yetecektir. Kontrolümüz altında olmayana değil, 
kontrolümüz altında olan yönlere odaklanarak 
daha az kaygılı, endişeli bireyler haline gelebiliriz. 
Bununla birlikte etki alanlarımıza / yapabilecekle-
rimize odaklanmak  bize daha iyi gelecektir.

l Her durumda, her koşulda kendimiz için en 
iyi versiyonu hayal etmeliyiz. Olumlu düşünce 
yaklaşımı ile bireysel telkinde bulunarak bu konu-
da yol alabiliriz. “Ben bu durumdan ne öğrendim, 
bana en çok öğretisi ne oldu, bu farkındalığımla 
yolculuğuma nasıl devam etmeliyim, bu süreci 
kendim için en iyi şekilde nasıl kullanabilirim” yak-
laşımı bizim bu süreçte daha sakin kalmamızı ve 
verimli bir şekilde ilerlememize de ışık tutacaktır.

l Yaşamımızın her bir noktasında stratejik ve 
alternatif aksiyon planlarımız olmalıdır. Bu yak-
laşım sadece bireysel yaşamımız için değil, ku-

rumsal yolculuğumuz için de çok büyük önem 
teşkil etmektedir. Üzerinde kafa yorduğumuz ya 
da sorumluluğumuzda olan her bir nokta için al-
ternatifli çalışma aksiyon planlamaları hazırlan-
dığında kendimizi daha konforlu hissedeceğiz. 
Mevcut devam eden işleyişte bir sıkıntı hissedildi-
ğinde, verim alınamadığında ya da güncellenme-
si gerektiğinde devreye alınacak işleyiş elimizin 
altında her bir detayı ile hazır bulunmalıdır. Bu da 
bize, koşulsuz kendimizi iyi hissetmemizi  sağla-
yacak olup başarıyı da beraberinde getirecektir.

l Bir takım araştırmalara göre ise; bazı durum-
lardaki belirsizliklerin sağlıklı olduğuna dair yakla-
şımlar da var. Bu düşüncenin arkasında yatan te-
mel felsefe ise; merkezi sinir sistemimizi harekete 
geçirdiğini savunuyor. 

Bununla birlikte;

l Sosyal ilişkilerimizden daha fazla beslenmek ve 
bu ilişkilere daha fazla yatırım yapmak, başkaları-
na da faydalı olmak bize iyi gelecektir.

l Kişisel alanlarımızı artırmak ve rutinimize dahil 
etmek (yeni beceriler edinmek, bize iyi gelen faa-
liyet ve aktivitelerin içinde olmak) daha neşeli ve 
pozitif kalmamızı sağlayacaktır.

l Duygularımızı ne olursa olsun kabul etmek, 
karar verirken beklentilerimizi, değerlerimizi ve 
hedeflerimizi de dikkate alarak değerlendirmek, 
özetle daha sorgulayıcı ve derin odaklanmak daha 
sağlıklı adımlar atmamıza fırsat sunacaktır.

l Bireysel gelişimimizi maksimum seviyede des-
teklemeye yani  “kendimizi keşfetme” yolculuğun-
da daha fazla yatırım yapmaya devam etmeliyiz. 
Davranışsal yetkinliklerimizin (güçlü ve gelişim 
alanlarımızın) farkında olmak, bizi iş yaşamında 
daha başarılı ve profesyonel bireyler haline geti-
recektir. Aynı zamanda sorumlu olduğumuz uz-
manlık alanlarımızda da (teknik ve mesleki gelişi-
mimizde de) potansiyelimizi maksimum seviyede 
kullanmak üzere çaba sarf etmeliyiz.

l Son bir nokta; birey olarak çok değerli oldu-
ğumuzu ve bu süreçte yapabileceklerimize olan 
enerjinin ve güvenin bizde var olduğunu unutma-
malıyız.

Yaşam yolculuğunuzda karşınıza çıkan tüm belir-
sizliklerin üzerinden gelerek, tüm güzelliklerin sizin 
olması dileği ile…l
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Covid-19'un Konut 
Sektörüne Etkileri

200’den fazla alt sektörle bağlantısı bulunan in-
şaat sektörü açısından tedarik zincirindeki aksa-
malar da bir başka kırılganlık unsuru olarak ortaya 
çıktı. Bütün bu gelişmelerin yanısıra salgın süre-
cinde sektörde işlerin durması milyonlarca istih-
dam kaybına yol açtı.

2008 küresel ekonomik krizi sonrası hala tam ola-
rak iyileşemeyen inşaat sektörünün, küresel çapta 
salgının yarattığı üretim boşluğu nedeniyle 10 yıl 
daha geriye gittiğini söyleyebiliriz.

Türkiye’de inşaat sektörü 2019 yılında 231 milyar 
908 milyon 295 bin liralık büyüklük ile milli gelir-
den yüzde 5,4 pay almıştı. Gayrimenkul faaliyet-
leri ise 285 milyar 744 milyon 967 bin lira ile milli 
gelirin yüzde 6,7’sini oluşturdu. İnşaat sektöründe 
bu yılın şubat ayı itibarıyla 1 milyon 395 bin ça-
lışan bulunuyordu. Bu da toplam 26 milyon 753 
bin olan istihdamın yüzde 5,2’sini oluşturuyor. Bu 
dönemde işsiz kalan 4 milyon 228 bin kişinin 640 
binini inşaat sektörü çalışanlarının oluşturduğu 
görülüyor.

Tüketici Taleplerindeki Değişiklik

Koronavirüs salgını sonrası müşteri taleplerindeki 
değişiklik, lojistik ve depolama, hastane, medikal 
ofisler ve laboratuvar gibi alanlara yönelik proje-
leri öne çıkmaya başladı, 1 Haziran 2020 itibariyle 
kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla, şir-
ketler kademeli olarak ofislerine dönmeye başladı. 
Ancak, yaşanan pandemi süreci ofis kullanıcıla-
rına yeni bir perspektif kazandırdı. Şirketlerin bü-
yük kısmı yarı zamanlı fiziken ofisten çalışmayı 

C ovid-19 salgını nedeniyle tarihte benzeri gö-
rülmemiş bir krizle karşılaşan dünya ekono-

misinin her alanında olduğu gibi inşaat sektörün-
de önemli gelişmeler yaşandı.

İnşaat sektörü, gerek yarattığı istihdam gerekse 
de büyüklüğü açısından özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde lokomotif görevi üstlenir. Bu nedenle 
tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altı-
na alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen 
sektörlerin arasında inşaat sektörü de maalesef 
yerini aldı.

200'den fazla alt sektörle bağlantısı bulunan inşaat sektörü açısından tedarik zincirindeki 
aksamalar da bir başka kırılganlık unsuru olarak ortaya çıktı. Bütün bu gelişmelerin yanısıra 
salgın sürecinde sektörde işlerin durması milyonlarca istihdam kaybına yol açtı.

Ayşe Fügen ARDA
Gayrimenkul Yatırım Danışmanı
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ve buna bağlı olarak ofis alanlarının optimizasyo-
nunu değerlendirmeye başladı. Yüksek katlı bina-
larda yer alan kullanıcıların, yatay binalara yönel-
meye başladığı görüldü. Bahçe, teras ve balkonu 
olan ofis binalarına olan talep yükseldi. Kullanıcı 
ihtiyaçlarının netleşmesi sonrası, mal sahiplerinin 
kullanıcılar karşısındaki tutumlarının İstanbul ofis 
pazarı’nın gelecek altı ayına yön vereceğini öngö-
rüyoruz.

Konut tarafında ise pandemi sürecinde ev orta-
mının daha önemli hale gelmesiyle kullanıcıların 
müstakil, villa, bahçeli ve balkonlu ev tercihlerini 
arttırdı. Peyzaj alanı ve yürüyüş parkuru geniş bir 
alana yayılan projelerin tüketicilerin satın alma ka-
rarlarında öncelkli hale geldi.

Bu süreçten sonra İstanbul’da az katlı ve büyük 
alana yayılmış konut projelerinin kentin dışında 
yoğunlaşmasının kaçınılmaz oldu. 

Bu tip bölgelerde inşa edilen villa projelerinin do-
ğaya yakınlıkları, sakin ve nezih bir yaşam tarzı 
sunmaları, kendi kendine yeten kent sistemleri 
olarak kurgulanmaları ve villaların kullanım alanı 
alternatiflerinin daha çeşitli olması gibi özellikleri-
ni ön plana çıktı.. Kent içinden kent dışına doğru 
gidildikçe projelerde daha geniş açık alan ve bah-
çe kullanımının olduğu görülüyor. Diğer taraftan 
salgınla birlikte pazarda ulaşılabilir fiyatlı müsta-
kil evleri içerecek projeler için bir talep oluşması 
söz konusu olacağı kesin, ayrıca, uzaktan çalışma 
modelinin sürdürülmesi durumunda, kentin dışın-
daki konut projelerine talebi arttırdı.

Covit-19 Konut Kredisi;

Pandemi nedeniyle dünya genelinde konut satış-
ları ve tüm sektörlerde düşüş yaşanırken hüküme-
tin başlattığı konut kredisi kampanyası amacına 
ulaştı. Haziran ve Temmuz aylarında kırılması zor 
bir rekora imza atılırken Temmuz ayı tüm zaman-
ların en fazla satış yapılan ayı oldu. Geçtiğimiz yıl 
Aralık ayında 202 bin 74 adet konut satılmış ve bu 

satış o dönemin rekoru olarak kayıtlara geçmiş-
ti. 2020 yılının Temmuz ayında ise konut satışları 
yüzde 124.3 artarak 229 bin 357 satış rakamına 
ulaştı. Bu da tüm zamanların konut satışı rekoru 
olarak kayıtlara geçti.

Bu rekorlarda kamu bankalarının faizleri indirme-
si etkisi tabii ki çok büyük oldu fakat daha sonra 
gerek ev fiyatlarının şişmesi gerekse de enflasyo-
nun bir türlü dizginlenememesi sebebiyle düşük 
faizden vazgeçildi. Bankalar ikinci el konut kredisi 
faizlerini iki kez artırdı. Hal böyle olunca satışlar 
durgunlaşmaya başladı.

Salgın nedeniyle yabancı yatırım işlemlerinde kısa 
ve orta dönemde bir duraksama öngörülürken, 
banka kanallarından batık kredi sonucunda acil 
satılık gayrimenkullerde artış gerçekleşeceğini de 
tahmin ediyorum.

Dünya’nın ve ükemizin Covid-19 salgının yarattığı 
ve yaratacağı hasarları en hafif şekilde atlatması 
ve aşının en kısa sürede bulunarak bu salgının bir 
an önce bitmesi en büyük dileğimdir. l

İnşaat sektörü, gerek yarattığı istihdam gerekse de büyüklüğü açısından özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde lokomotif görevi üstlenir.  Bu nedenle tüm dünyayı 
olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen 
sektörlerin arasında inşaat sektörü de maalesef yerini aldı.
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Anadolu Vakfı'nın
Önceliği Toplum

Anadolu Vakfı olarak hem sağlık hem de eğitim alanını doğrudan hedefleyen, bu alana 
dair ihtiyaçları gözeten, odaklı destek mekanizmaları oluşturduk. Covid-19 ile mücadele 
kapsamında tüm grup şirketlerimizle birlikte “önceliğimiz toplum” diyerek çalışmalar 
gerçekleştirdik. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak ilan 
ettiği Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü 

günlerden geçmeye devam ediyoruz. Tüm dünya-
da olduğu gibi yaşam ve iş yapış biçimlerimizdeki 
ani değişime adapte olmaya çalışırken bir taraftan 
da bu dönemin uzun vadede neleri etkileyeceğini 
de öngörmeye çalıştık. Zaman gösterdi ki pan-
demi geçici bir aksaklık değil, tamamen farklı bir 
yaşam tarzının başlangıcıydı. Bu süreçte STK’lar 
ihtiyaçlarına özgü fonlar oluşturmaya çalıştı. Ana-
dolu Vakfı olarak hem sağlık hem de eğitim alanı-

nı doğrudan hedefleyen, bu alana dair ihtiyaçları 
gözeten, odaklı destek mekanizmaları oluşturduk. 
Covid-19 ile mücadele kapsamında tüm grup şir-
ketlerimizle birlikte “önceliğimiz toplum” diyerek 
çalışmalar gerçekleştirdik. Ayni ve nakdi çeşitli 
desteklerle 30 milyon TL’yi aşan bir kaynağı bu 
mücadeleye ayırdık. 

Vakfımız faaliyetlerine yönelik bu süreçteki ilk 
adımlarımızdan bir tanesi, salgın sebebiyle oluşan 
koşullara dair paydaşlarımızı bilgilendirmek oldu. 
Bilgilendirme mesajımızda konuya yaklaşımımız, 
ve sürecin tarafımızdan nasıl yönetileceği bilgisi 
vardı. Türkiye’nin 81 ilinde bugüne kadar 30.000 
burs verdik ve her yıl yaklaşık 1.000 bursiyer oku-
tuyoruz. 7 Yılı aşkın süredir de tüm Türkiye gene-
linde öğretmen, öğrenci ve idarecilere “Sosyal Gi-
rişimcilik” anlatıyor, yetkinliklerine katkı sağlayıcı 
kişisel gelişim seminerleri düzenliyoruz. Program 
ve faaliyetlerimizi, özellikle yüz yüze eğitimlerimi-
zi ve bursiyerlerimizin fiziksel katılımını gerektiren 
faaliyetlerimizi, içerik anlamında yeniden yapılan-
dırdık ve “akıllı çalışma” yöntemleri ile sürdürüyo-
ruz. Eğitim içeriklerini değerlendirirken şuan içinde 
bulunduğumuz ekosistemin değişim yolculuğunu 
en iyi anlatacağını düşündüğümüz İletişim Psiko-
logları, Sosyoloji Uzmanları ve Söylem Analistle-
rinden de görüşler aldık. Böylece toplumsal iyileş-
menin aracısı olarak Türkiye’nin dört bir tarafına 
eriştik ve gençlerin ve öğretmenlerin nitelikli 
vakit geçirmelerine ve iyi hissetmele-
rine yardımcı olduk. 

Gençlerimizin ve top-
lumumuzun, 
yaşadı-

Nil ÇELTEK
Anadolu Vakfı 
Pazarlama ve Proje Müdürü

Temmuz-Ağustos-Eylül 2020
62

EĞİTİM



ğımız çevresel koşulları ve değişimi iyi okuyabil-
meleri için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyor, 
yeni ve yaratıcı yöntemler geliştirmeye devam 
ediyoruz.. Anadolu Sağlık Merkezi’nde sağlık ala-
nında çalışmalarımızı sürdürüyor, ihtiyaç sahibi 
hastalara bilabedel muayene ve tedavi hizmeti 
sağlıyoruz.

Bu zor günlerde ülkemizin farklı coğrafyalarında 
aileleri yanında eğitimlerini sürdüren bursiyerle-
rimize, iletişimin iyileştirici gücüne duyduğumuz 
inançla Mentorluk Programımızın 8. Yılını uzaktan 
erişim araçları ile 13 Nisan Pazartesi başlattık. İs-
tanbul’dan Ağrı’ya, Diyarbakır’a, İzmir’e, her yere 
ulaştık.  Memleketlerine dönen bursiyer gençleri-
mizin hayatlarına dokunmaya ve katkı sağlamaya 
devam ettik. Mentorlar ve mentee’ler birbirlerinin 
evlerine konuk oldu, umut ve birliktelik duygusu 
aşıladı. Kah deneyim paylaşımı yapıldı, kah yöreye 
ait yemekler, gezilecek tarihi mekanlar konuşul-
du…Her iki taraf birbirinden öğrendi ve öğrenmeye 
devam ediyor.

Vakfımıza gönüllü mentorluk desteği de sunan dış 
paydaşlarımızdan TOSBB IK Komitesi ile toplum-

sal faydayı ön plana çıkaran işbirliklerimizi sürdür-
dük. Bireysel veya kurumları aracılığıyla verdikleri 
destekler ile özellikle Anadolu Vakfı bursiyerlerinin 
gelişimine katkılarını bu zor dönemde devam ettir-
diler. Bu noktada kişisel gelişim desteğinin yanısı-
ra dayanışma ruhunu ve iyi olma halini pekiştirdi-
ğimizi söyleyebilirim

Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Tuncay Özil-
han’ın da desteğiyle pandemi sürecinde dönemin 
ihtiyaçlarına uygun programların geliştirilmesi için 
çalışmalarımızı zamanı çok daha efektif kullana-
rak, katılımları daha üst seviyelere taşıyarak sür-
dürüyoruz. l
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Covid-19 Sonrası
Otomotiv Sanayi

Bu açıdan bakıldığında otomotive sektörü loko-
motif görevini sürdürebilmek için bu süreçten 
farklı bakış açısıyla güçlenerek ve farkındalık sıç-
raması yaparak çıkabilir.

Öncelikle sektörde yönetimlerin en tepesinden en 
alt seviyeye kadar herkesin, yaşamın içinde son 
derece normal olan zorluklara şikayet ederek de-
ğil, o zorluğa karşı yeni yaklaşımlarla güç kazan-
manın doğru bir yaklaşım olduğunu kabul ederek 
yeni düşünce ve davranış değişimleri göstermek 
gerekir.

Japon kalite sistemleri sadece üretimde sadece 
teknik adımları kapsar düşüncesi doğru değildir. 
Düşünce yapısı ve davranışlar olarak ta bu sis-
temlere inanmak ve kolektif bilinç olarak sektörün 
her noktasında uygulanabilir olması gerekir.

Öğrenen organizasyon olmak otomotiv sanayiin-
de yer alan her şirketin ana hedefi olmalıdır.

Bu süreci sadece bir salgın ve sonrasında her şey 
aynı devam edecek gibi görmek büyük yanılgı ge-
tirir. Farklı sonuçlar için yapılmayan şeylerin yapıl-
maya başlaması güçlenmeyi sağlayacaktır.

Japonya 2. Dünya savaşında Atom bombasının 
yıkıcı etkisini; gelişme ve hem insan gelişimi hem 
de sanayi sıçramasına destek olarak kullandı.

Japon kültürünün ‘BEN’ yerine ‘BİZ’ bilincine sahip 
olması kolektif bilinçle yapılabilecek devasa ilerle-
meleri mümkün kıldı. 

Aynı şekilde Almanya da savaşın büyük yıkımına 
rağmen yaşamın ana prensiplerini uygulamaya 
koyarak, kolaycılığa kaçmadan, herkesin ortak bir 
amaca yönelik olarak hareket ederek sinerji denen 

Fırtınalar bazen iyi gelir, tekneyi biraz yıpratır 
ama güverteyi tertemiz yapar. Tüm dünyayı 

etkisi altına alan Pandemi sürecinde  hemen her-
kes ve her sektör olumsuz etkilendi.  Fakat üreti-
min durduğu ya da azaldığı sektörler olduğu gibi 
tam tersine gelişen ve büyüyen sektörlerde oldu.  
Örneğin lojistik sektörü, eve teslimat yapan firma-
lar işlerini artırdılar.

Pandemi sürecine salt olumsuz olarak bakmak,  
sadece psikolojik açıdan motivasyonu azaltmak-
la kalmaz, farklı açıdan bakıldığında görülebilecek 
olan gelişim ve güçlenme fırsatlarının da görülme-
mesine, kaçırılmasına  neden olur. Süreç gösterdi 
ki tüm dünya tek bir beden gibi ve her şey birbirine 
organik olarak bağlı durumda. Bağışıklık diye ad-
landırılan ve yaşamsal faaliyetlerin sürdürülme-
sinin ana kaynağı olan arka plan ve destek yapı 
eğer güçlü ise Covid 19 atlatılabiliyor ve mücadele 
mümkün hale geliyor.

Sistem içinde her organın ve hücrenin(tüm ya-
şamsal birimlerin, parçaların) kendisinden bek-
lenen fonksiyonları yerine getirmesi son derece 
önemli. Bir hücre ile başlayan hastalık önce diğer 
hücrelere, oradan organlara sıçrayıp sistemin 
çökmesine neden olabiliyor.

Makine ve ekipmanları yenilemek kolaydır. Bu tür satın alınabilen kaynaklar elbette şirketlere 
güç katabilir ama makinanın bilinci yoktur. Onu yapan ve kullanan insandır. İnsanı oluşturan 
düşünce, davranış ve duygu yapılarını sağlıklı hale getirmek sektörün en önemli hedefi 
olmalıdır.

Ömer Çam
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi

Kişisel Gelişim Uzmanı, Executive 
Coach, Motivasyon konuşmacısı, 
NLP&Hipnoz,Master Trainer
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yaşamsal kaynağı oluşturdular.

Japonların gelişim ve değişim için; Toplam Kalite Yö-
netimi, Kai-Zen, 5 S gibi evrensel yaşam prensiplerini 
kullanmaları değişim ve gelişim için öğrenen bir orga-
nizasyon olmanın gücünü ve gerekliğini ortaya koydu.

Bir denizin farklı noktalarından biraz numune alınıp 
özelliklerine bakılsa, aynı nitelikleri taşıdığı görülecektir. 
Bütün olarak deniz ya da okyanus adıyla anılan bu varo-
luşun her zerresi aynı standart özelliklere sahiptir.

Bu standart özellikler sayesinde orada muhteşem can-
lıların hayat bulacağı yaşam ortamı  ve güzellikler oluş-
muştur.

Bütünü oluşturan her parçanın(insan) gerekli temel, 
fonksiyonel, zihinsel ve duygusal niteliklere sahip olma-
sı ve en önemlisi sahip olmayı istemesi gerekir.

Bir kişinin bile davranışsal eksikliği sistemin tamamına 
olumsuz etki yapacaktır.

Sektör kurumsal ve bireysel manifesto ile değişimi, geli-
şimi arzu eden ve gereklerini yapar hale gelmelidir.

En baştaki; CEO,CFO’dan başlayarak, müdür, şef, takım 
lideri, beyaz yaka, mavi yaka herkes toplamı oluştura-
cak biçimde, kolektif bilinçte ne olması gerekiyorsa be-
lirlenmeli ve gerçekleştirmeler için harekete geçilmelidir.

İlerlemeler, Davranışsal Kaizen mantığında takip edilme-
li sonuçlar değerlendirilmeli, sistemde herkes herkese 
geribildirim(olumlu, olumsuz) verebilir hale gelmelidir. 
Süreç, istenen davranış standartları sağlanana kadar 
sürdürülmelidir. Salgın etkisi, pozitif anlamda gelişim ve 
değişimle bütünün bağışıklığını artırmak, mücadele ve 
rekabet gücünü sağlamak için herkese bulaşmalıdır.

Makine ve ekipmanları yenilemek kolaydır. Bu tür satın 
alınabilen kaynaklar elbette şirketlere güç katabilir ama 
makinanın bilinci yoktur. Onu yapan ve kullanan insan-
dır. İnsanı oluşturan düşünce, davranış ve duygu yapı-
larını sağlıklı hale getirmek sektörün en önemli hedefi 
olmalıdır.

Endüstri 4.0 olarak gelinen seviyeyi insan davranışına 
odaklanarak sağlamak üzere hedefler konulmalı ve ak-
siyonlar alınmalıdır.

Corona sürecinde morali bozulan, korku, endişe, kaygı 
gibi negatif stres etkisini hisseden tüm çalışanlara, iş 
yerinde mutlu olarak çalışmalarını sağlayacak ve bunun 
getirdiği işi sahiplenme, işe katkı, en iyi sonucu üretme 
isteği ve motivasyonu verilmelidir.

İşe mutsuz  gelen, yoğun stres altında, kötü iletişim, 

değersizlik hissi, saygı ve sevgi görmeyen, tükenmişlik 
sendromunun eşiğindeki çalışandan ne beklenebilir.

Honda’nın kurucusunun şirket temelinde yer alan ana 
prensipleri başarının arka planının ne olduğunu görmek 
açısından önemli. Çalışanlar eğer ağır stres altında ise 
gerekli ve yeterli performansı gösteremez.

Şirket 3 ana prensibi benimsemişti:

Üretim zevki(Üretimde çalışanlar keyif alsın)

Satış zevki (Ürünleri satanlar keyif alsın)

Kullanım zevki (Ürünleri kullananlar zevk alsın)

Başar ve ilerleme severek çalışmak ve mutlu olmaktan 
geçiyor.

Covid-19 süreci insanlara yaşamın ne kadar değerli 
olduğunu öğretti. En azından böyle olması gerekiyor. O 
halde değerli olan hayatı, hem özelde hem de iş yaşa-
mında bu alınan derse göre yaşamalı.

İnsanın merkeze alındığı, herkesin faydalı olduğuna ina-
narak benimsediği, kolektif pozitif bilinçle iş ortamını 
tazelemek ve yenilemek gerekli artık.

Otomotiv sektörü bu sarsıcı süreci, şikayet ederek değil 
farklı ve insan odaklı gelişim değişim adımlarıyla fırsata 
çevirmelidir.

Varoluşta her şey kolektif bilinçle hareket eder. Doğa da 
bulunan her zerre, oluş yaşamı sürdürmek için kendisi-
nin yapması gerekeni eksiksiz yapar. Bu doğa düzenine 
zarar veren onu bozan tek canlı ve birim insandır.

İnsan ego denen bireyselliği öne çıkartan güçle hareket 
ettiği için mutlaka varoluşun ana yasası olan pozitif ve 
yaşamı devam ettiren düşünce, davranışları hayata ge-
çirmelidir.

İnsan davranışına odaklanıp, en değerli varlığını olan ya-
şamını korumak konusunda davranışlarını düzenleyen, 
disipline olan başkalarına karşı sorumluluğunu da göz 
önüne alan elbette hayatını sürdürmesini sağlayan işine 
ve iş süreçlerine dair her konuya da özen gösterecektir. 

Bu bakış açısı otomotiv sektörü liderliğinde yaşamın her 
alanına yansıyabilir. Kazanan hem üreten, hem tüketen, 
hem de tüm doğa olacaktır.

Corona süreci bitse bile başka etkenler her zaman teh-
dit unsuru olacaktır. Önemli olan bundan sonrasına 
farklı paradigmaların getirdiği perspektiflerde bakıp sü-
rekli değişim ve gelişim içinde olmak.

Einstein’in meşhur sözü ile tamamlayalım;  “Aynı şeyleri 
yaparak farklı sonuçlar beklemek deliliktir.”l
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Tiyatro İle Sanayiyi 
Buluşturuyor

Merhabalar, Teatral Çözümler ekibinden 
Esat Bağış ve Mehmet Bezgin ile 
birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? 

Esat Bağış: Merhabalar. Öncelikle kısaca 
kendimi anlatayım. Ben 16 yıldır oyunculuk 
yapıyorum. Şişli Anadolu Lisesi Tiyatro Ku-
lübünde oyunculuğa başladım. Ardından İs-
tanbul Üniversitesi Dramaturji Bölümünde öğ-
renciliğim sırasında, İstanbul Üniversitesi Öğrenci 
Kültür Merkezi Sahnesinde 4 yıl oyunculuk, 4 yıl 
yönetmenlik ve 2 yıl da Reji Danışmanlığı yaptım. 
Şu an ise Teatral Çözümler’de yazarlık ve oyun-
culuk, özel bir tiyatro olan Tiyatro Oyunbaz’da ise 
oyunculuk ve reji faaliyetlerime devam etmekte-
yim. Ayrıca dizi ve sinema alanında çalışmalarım 
bulunmaktadır. Yarışmacı arkadaşlarıma teşekkür 
ederim. (Güler)

Mehmet Bezgin: 1985 yılında Şanlıurfa’nın Cey-
lanpınar ilçesinde doğdum. İlköğretim ve lise eği-
timimi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra; 
İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dra-

maturji bölü-
münü tamamladım. 

Eğitim yıllarım boyunca İstanbul 
Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Ku-
lübü’nde reji ve oyunculuk yaptım. Tiyatro oyun-
culuğunun yanında birçok sinema filminde ve tv 
dizisinde yer aldım. Üniversiteden mezun olduk-
tan sonra oyunculuk çalışmalarıma ara vermeden 
özel bir şirkette Forum Tiyatro yöntemiyle eğitim-
ler verdim. 2019 yılında kurucu ortak olduğum Te-
atral Çözümler şirketini kurdum. 

Firmanızı bize kısaca anlatabilir misiniz? 2019 
yılında kurulduk dediniz. Çok yeni bir firma 
değil mi? 

Mehmet Bezgin: Çok yeni bir firma gibi görünüyor 
olsak da 2008 yılından beri sektörde farklı çatılar 
altında hizmet veriyoruz. Sektör içindeki tecrü-

TEATRAL ÇÖZÜMLER 

Teatral Çözümler; tiyatroyu iş'in 
içine katarak; klasik yöntemlerin 
durağanIığından uzak, daha 
etkin daha katılımcı daha kalıcı ve 
daha keyifli hale getiriyor.
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belerimizi ve bilgi birikimimizi Teatral Çözümler çatısı 
altında paylaşmaya devam ediyoruz. Kendimizi ifade 
etmemiz gerekince ilk kullandığımız kelime genellikle 
çözüm olur. Biz müşterilerimize eğitim çözümleri üre-
tiyoruz. Müşterilerimizin teknik eğitimlerini destekleyen 
teatral ve interaktif oyunlar sunuyoruz. Alternatif veya 
yeni yöntemleri tercih ediyor, özellikle sanatı ve tiyatroyu 
eğitimlerimizde çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. Eği-
timlerimizde katılımcıların aktif rol almasını sağlıyoruz. 
Bazen bizim yol göstermemize gerek kalmadan eğitim-
lere dahil olabiliyorlar. Ve çözümü birlikte arıyo-
ruz. Başta İSG alanında olmak üzere katılımcı-
larla birlikte gülerek ve eğlenerek yaptığımız bu 
eğitimlerde sektöre farklı bakış açıları sunu-
yoruz. Eğitim sektörüne getirdiğimiz yenilikçi 
bakış açılarıyla müşterilerimizi şaşırtmaya ve 
heyecanlandırmaya devam ediyoruz. Sürekli 
gelişen iş hayatının temposunu çalışanlarla 
birlikte eğlenerek ve öğrenerek yaşıyoruz. 
Farklı fikirlere açık ve gelişimi engelsiz kılan 
teatral çözümlerimizle her zaman müşteri-
lerimizin yanınızdayız.

Esat Bağış: İmalat sanayiine hizmet veren 
tiyatrocularız diye kendimizi anlatmaya 
başladığımızda insanların zihninde soru 
işaretleri oluşmaya başlıyor. Akla ilk gelen 
soru, tiyatro ile sanayi nasıl bir araya gele-
bilir? Bunu biraz açayım.

Ben ve Mehmet yukarıda da bahsettiği-
miz gibi İstanbul Üniversitesi Dramaturji 
Bölümünden mezunuz. Bölümde çeşitli 
tiyatro disiplinleriyle tanıştık. ‘’Eğitimde 
Tiyatro’’ dersimizde Hocamız Doç. Dr. Fehime Nihal Ku-
yumcu’dan Forum Tiyatro, Gizli Tiyatro gibi farklı tiyatro 
tekniklerini öğrenme ve uygulama fırsatı bulduk. Ken-
disi tiyatronun eğitimlerde nasıl kullanılabileceğine dair 
çalışmalar yapıyor ve aynı zamanda ‘’Türkiye’de Forum 
Tiyatro ve Uygulamaları’’ isminde bir kitap yazıyordu. 
Nihal Hocamızın destekleriyle biz de bu konu üzerine 

kafa yormaya başladık. Akademik bir uğraşı olarak hem 
teorik, hem de pratik çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sı-
rasında aracı bir firma ile fabrikalarda mavi, gri ve beyaz 
çalışanlarda, İSG ve Kalite gibi konularda verilen eğitim-
leri pekiştirmek, üzerinde çalışılan konunun gerektirdiği 
işletmedeki kültür dönüşümü ve çalışanlarda davranış 
değişikliğini sağlamak amacıyla forum tiyatro uygula-
maları sahneledik. Özellikle iş güvenliği profesyonelleri 
uygulamalarımızı çok sevdiler. Kulaktan kulağa yayılan 
uygulamalarımızla 2008 yılından bu tarafa yaklaşık 1050 

İş Güvenliği Forum Tiyatro uygulaması; yalın dö-
n ü ş ü m , 

kalite, müşteri iliş-
kileri, geri bildirim gibi konularındaki üretimlerimizi de 
dahil edersek toplamda 1210 forum tiyatro uygulaması 
gerçekleştirdik ve Türkiye sanayisindeki 420 farklı ku-
rumla çalıştık. Bu alanda çalışmalar yaptığımız 12 yılda 
sanayimizdeki işçi davranışlarını ve çalışma kültürünü 
gözlemleme fırsatı bulduk. Bu da bizi sahne üstünde 

Kendimizi ifade etmemiz gerekince ilk kullandığımız kelime genellikle çözüm olur. 
Biz müşterilerimize eğitim çözümleri üretiyoruz. Müşterilerimizin teknik eğitimlerini 
destekleyen teatral ve interaktif oyunlar sunuyoruz. Alternatif veya yeni yöntemleri tercih 
ediyor, özellikle sanatı ve tiyatroyu eğitimlerimizde çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. 
Eğitimlerimizde katılımcıların aktif rol almasını sağlıyoruz. 
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çok rahatlattı. Çalışanların gündelik çalışma yaşamını, 
kendilerine tüm gerçekliği ile tekrar gösterdiğimizde al-
dığımız tepki kahkaha atmaları oluyor.

Nedir bu forum tiyatro?

Esat Bağış: Forum Tiyatro, Brezilya’lı ünlü tiyatro yönet-
meni ve kuramcısı Augusto Boal tarafından geliştirilmiş 
bir tiyatro tekniğidir. Oynanan 20-25 dakikalık ön oyun 
bir çatışma ile bitirilir. (İş güvenliği forum tiyatro oyu-
nunda bu çatışma bir iş kazasıdır.) Joker, (moderatör)  
ön oyun sonunda altı çizilen çatışmayı tartışmaya açar 
ve bu tartışmalarda ön oyunda gösterilen problemlere 
çözüm önerileri getirilip, bu öneriler sahnede oynanarak 
çözüme ulaşılıp ulaşılamayacağı irdelenir. Forum tiyat-
ro içerisinde karşıtlıklar bulunan her türden kültür dö-
nüşümü ve davranış değişikliği gerektiren konunun ir-
delenmesinde kullanılabilecek bir tekniktir. Önemli olan 
ele alacağınız konuyu etraflıca irdeleyip seyirci-oyun-
cuların getirecekleri öneriler doğrultusunda oyuna yön 
verebilme yetisidir. İrdelenmek istenen konu özel olarak 
ele alındığında seyirci-oyunculardan gelecek öneriler ile 
oyun şekillendirilip çözüm arayışı, alan ve konu fark et-
meksizin anlam kazanacaktır.

Forum tiyatronun amacı irdelenen konu çerçevesin-
de çözüm önerileri sunmaktan ziyade çözümü seyirci 
oyuncularla birlikte araştırmak ve sorunla karşılaşılan 
durumlarda kişinin yapabilecekleri konusunda hazırlıklı 
olmasını sağlamaktır. Forum tiyatroda izleyici konuya 

dahil olup çözümün de bir parçası olduğu için eğitim 
olarak tasarlanan forum oyunlarının etkisi geleneksel 
eğitim yöntemlerine oranla daha etkili ve kalıcı olmak-
tadır. Forum tiyatroda katılımcılar önerdikleri çözümü 
sahnede oynayıp oyuna da dahil oldukları ve oluşabi-
lecek durumu yaşadıkları için yöntemin etkisi daha ka-
lıcıdır. 10 yıl önce oyun oynadığımız fabrikalara tekrar 
gittiğimizde, oyunumuzu izlemiş olan seyirciler bizleri 
hemen tanıyıp, bizlere oyundaki karakter isimlerimizle 
seslenip, iş güvenliğine dikkat ettiklerini söylemeleri, 
oyunlarımızın kalıcılığının temel göstergesidir.

Diyelim ki sizlerle çalışmaya karar verdik, nasıl bir 
süreç işliyor?

Esat Bağış: Bu soruya en çok uygulama yaptığımız iş 
sağlığı ve güvenliği alanını temel alarak cevap vermek 
istiyorum. İş güvenliği profesyonelleri ile yaptığımız 
toplantıda, sahada karşılaştıkları iş kazası riski bulu-
nan birimleri ve riskleri, ne tip kazalarla karşılaştıkları-
nı, kazaların nedenlerini anlamaya çalışıyoruz. Özellikle 
güvensiz davranışlara odaklanıyoruz. Türkiye sanayi-
sinde yaşanan iş kazalarının nedenlerine baktığımızda, 
kazaların büyük bir oranda güvensiz davranıştan kay-
naklandığını 12 yıllık sanayi tecrübemiz bize öğretti. 
Birimlerdeki güvensiz davranışları öğrenip, bunları nasıl 
bertaraf edeceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulu-
nuyoruz. Bu toplantı bittikten sonra kısa bir saha gezisi 
talebimiz oluyor. Yaptığımız saha gezisinde çalışanların 
kişisel koruyucu donanım kullanımı ve risk farkında-
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lığını anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca çalışma kültürü ve 
çalışanlar arasındaki gündelik geyik muhabbetleri ça-
lışanlarla proses başında yaptığımız kısa konuşmalar 
sayesinde gözlemleyip notlar alıyoruz. O gün fabrika-
dan ayrıldıktan sonra, aldığımız notlar ışığında, ortala-
ma bir haftalık oyun yazma sürecimiz başlıyor. Bu bir 
hafta sürenin sonunda o fabrikaya özgü ön oyun met-
nimizi iş güvenliği profesyonelleri ile paylaşıyoruz. Me-
tin üzerinde revizyon taleplerini yerine getirip son onay 
alındıktan sonra ortalama 10 sürecek prova sürecine 
başlıyoruz. Prova süreci sonunda bize belirtilen tarihte 
fabrikada hazır bulunup, fabrikanın eğitim salonu, ye-
mekhane gibi alanlarına sahnemizi kurup oyuna hazır 
hale geliyoruz. Dekor olarak prosesten taşınabilir par-
çalar, bitmiş veya ıskarta ürünler v.b. kullanıp seyircide 
oyuncuların o fabrikada çalışıyormuş gibi algılanmasını 
sağlamayı hedefliyoruz. Kostüm olarak ise fabrikadaki 
iş kıyafetlerini kullanıyoruz. 

Sergilediğiniz oyunlarda seyircilerin tepkileri neler 
oluyor? Aldığınız geri bildirimleri bizimle paylaşabilir 
misiniz?

Esat Bağış: Mehmet ve ben 12 yıldır sanayiye oyun-
lar oynadığımızdan, çalışanların gündelik yaşamlarını, 
dertlerini, eğlence biçimlerini iyi öğrendik. Bu yüzden 
oyunlarda bizler çok eğleniyoruz. Biz tiyatrocuların te-
mel mottosu ‘biz eğlenelim ki, seyirci de eğlensin’dir. 
Bizim coşkumuzu gören seyirci de bizimle eğlenmeye 
başlıyor. Oyunun interaktif olan ikinci kısmı başladığın-
da sahnede oyunculara (bizlere) laf atan, bizimle eğle-
nen seyirciler olduğunu gördüğümüzde verilmek iste-
nen mesajları çalışanların bilinç ve bilinçaltına işlemek 

daha kolay oluyor. Bizimle iletişime geçen birim yöne-
ticileri çalışanlarına vermek istedikleri bu mesajları mi-
zah ile harmanlayarak verdiğimizi gördüğünde bizimle 
olan ilişkileri de daha samimi hal alıyor. İkinci oyun için 
bahsetmemizi istedikleri yeni olay ve durumları bizlere 
anlatıyorlar. O yüzden o fabrikada oynadığımız birinci 
oyun ve onuncu oyun birbirinden çok farklı olabiliyor. 
Uygulamalarımız sırasında hem oyun oynadığımız te-
mel konu ile ilgili tartışma zemini oluşuyor, hem de çalı-
şanlar kendilerini izledikleri için çok eğleniyorlar ve onlar 
için de bir motivasyon oluyor.  

Peki bu geribildirimleri hiç ölçtünüz mü? Bizimle 
paylaşabileceğiniz bir veri var mıdır?     

Esat Bağış: Veri olarak yaptığımız katılımcı memnuniyet 
anketleri var. Bizim yaptığımız anket sonuçlarına göre 
Vestel Yalın Dönüşüm Farkındalık Forum Tiyatro etkin-
liğini izleyen 246 katılımcıya uygulama için memnuniyet 
derecelerini sorduk. yüzde 93’ü çok memnunum, yüz-
de 5’i ise memnunum seçeneğini işaretlemişti. Ayrıca 
son dönemde oyun oynadığımız müşterilerimizden; 21 
oyun oynadığımız Alp Havacılıkta, 1200 kişiye yapılan 
katılımcı memnuniyet anketinden Yüzde 94, 1000 çalı-
şana 10 oyun oynadığımız TEİ’de ise yüzde 95 katılımcı 
memnuniyeti sağlamayı başardık. 

Bizlerle bu röportajı yaptığınız için çok teşekkür 
ederiz. 

Esat Bağış: Bizlere derginizde yer ayırdığınız için biz çok 
teşekkür ederiz.

Mehmet Bezgin: Çok teşekkürler…. l 
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ADİENT TURKEY SEATİNG
OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ALBA PLASTİK SAN.
VE TİC.A.Ş.

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

ASİL ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

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

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

BEYÇELİK 
GESTAMP A.Ş.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

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

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL A.Ş.

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

 DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

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

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

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

EKU FREN
VE DÖKÜM SAN.A.Ş.

ELBA BASINÇLI
DÖKÜM SAN.A.Ş.

ERSEL
AĞIR MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

ESİM TEST HİZMETLERİ
SAN.VE TİC.A.Ş.

EURO VALF YAPRAKLARI
MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

FARBA AYDINLATMA SİSTEMLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ

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.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

ZENGİN KALIPVLE ELEKTRONİK
OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.TT ÇELİKYAY A.Ş.

TEKNO KAUÇUK
SANAYİİ A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

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

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES

VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

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

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

ÇELİKEL ALÜMİNYUM
DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.
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ADİENT TURKEY SEATİNG
OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ALBA PLASTİK SAN.
VE TİC.A.Ş.

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

ASİL ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

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

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

BEYÇELİK 
GESTAMP A.Ş.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

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

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL A.Ş.

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

 DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

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

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

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

EKU FREN
VE DÖKÜM SAN.A.Ş.

ELBA BASINÇLI
DÖKÜM SAN.A.Ş.

ERSEL
AĞIR MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

ESİM TEST HİZMETLERİ
SAN.VE TİC.A.Ş.

EURO VALF YAPRAKLARI
MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

FARBA AYDINLATMA SİSTEMLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ

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.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

ZENGİN KALIPVLE ELEKTRONİK
OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.TT ÇELİKYAY A.Ş.

TEKNO KAUÇUK
SANAYİİ A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

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

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES

VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

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

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

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

ADİENT TURKEY SEATİNG
OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ALBA PLASTİK SAN.
VE TİC.A.Ş.

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

ASİL ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

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

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

BEYÇELİK 
GESTAMP A.Ş.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

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

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL A.Ş.

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

 DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

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

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

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

EKU FREN
VE DÖKÜM SAN.A.Ş.

ELBA BASINÇLI
DÖKÜM SAN.A.Ş.

ERSEL
AĞIR MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

ESİM TEST HİZMETLERİ
SAN.VE TİC.A.Ş.

EURO VALF YAPRAKLARI
MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

FARBA AYDINLATMA SİSTEMLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ

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.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

ZENGİN KALIPVLE ELEKTRONİK
OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.TT ÇELİKYAY A.Ş.

TEKNO KAUÇUK
SANAYİİ A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

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

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES

VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

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

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

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