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Aylardan Aralık olmasına rağmen şahane bir güneş vardı gökyüzünde ve özellikle 
de camın arkasından sımsıcak bir gün yaşanıyordu. Kış bahçesi gibi kapatılmış 
mütevazi balkonda 3 kişilik küçücük bir masa, üzerinde, masanın küçüklüğü ile 
orantılı küçük beyaz bir orkide ve yaz günlerinin özlemini biraz daha göz önünde 
tutan 3 mavi yelkenli teknenin olduğu ahşap bir obje vardı. İçeriden bir ses 
duyuldu; “kahve arasııııı”… Ses, evin annesinden mutfaktan ulaşmıştı ve evin 
babası çalışmakta olduğu salondan, evin üniversite öğrencisi kızı da yoğun dava 
dosyaları incelenen online dersinin başından kalkıp balkona geldiler. Tatlı bir 
sohbetle kahvelerini içeceklerdi ki; evin kedisi heyecanla yanlarına yanaşıp, 
masada kendine yer bulmaya çalıştı. Küçücük masa, üzerindeki güzelliklere ek 
olarak kahve fincanları ve su bardakları ile daha da kalabalıklaşmıştı. Ama evin 
kedisi ne yapıp edip o masada yer buldu kendine… Evin annesi o güzel güneşli 
balkonda, sımsıcak yuvasındaki bu görüntü karşısında daha bir keyifle sandalyesin-
de arkasına yaslandı ve “ohhh be, işte mutluluğun resmi, daha ne isterim ki. 
Hayat, sana teşekkür ederim” dedi seslice… Sonra sustu ve onca koşuşturma 
arasında böyle güzel enstantanelere hayatında ne kadar az zaman ayırmış olduğu 
pandemi öncesi günlere hayıflandı…

Farklı bir süreçten geçtiğimiz ve aslında tüm sistemlerimizin bazı durumlarda 
fabrika ayarlarına döndüğü, bazı durumlarda hayal edilemeyecek hızda ve teknoloji-
nin yoğun geçtiği günleri yaşıyoruz. Adapte olmalıyız, olmak için çabalamalıyız. 
Hayat devam ediyor ve olumlu ya da olumsuz tarafından bakmak bizlerin tercihi 
gibi geliyor bana ağırlıklı olarak… Piraye’nin “Seyir” kitabında diyor ki: “DİRENME 
gelsin; İZLE geçip gitsin…” Haddim olmayarak önerim; “Tut saçından hayatı, çevir 
yüzüne...” 

Ben tam da bunu yapmaya çalışıyorum; yaşama, aileme, işime sarıldım ve sımsıkı 
tutuyorum. Bu dergimiz bu enerjiyle sizlere ulaşıyor. Bu dergimizde çok samimi ve 
keyifli röportajların sayısı daha fazla; üyelerimizle daha yakından tanışabileceğini-
ze, ana sanayi yetkililerimizin 2021 öngörülerini ilgiyle takip edeceğinize inanıyo-
rum. Aslında her biri kendi seçimleri ile yazılan köşe yazılarında kendinizi ve merak 
ettiklerinizi bulacağınızı düşünüyorum; birbirinden ayrı ama aslında birbirini 
tamamlayan… Ben edit sırasında, bir kez daha dedim ki: “kendimi şanslı hissedi-
yorum, ne güzel bir toplulukla birlikte çalışma imkanım var” diye… 

Yılın bu son dergisinde gönülden teşekkürüm; hayata, beni ve BEYSAD’ı ileriye 
taşıyan Yönetim Kurulumuzun kıymetli üyelerine, bu süreçte yapılan etkinliklerimize 
katılan ve övgülerini eksik etmeyen değerli üyelerimize, bilgi ve tecrübelerini 
bizlerle karşılıksız paylaşan etkinlik konuklarımıza, dergimizi ileriye taşıyan, 
zenginleştiren röportaj, yazı ve reklam veren tüm paydaşlarımıza… 

Hepinize çok ama çok teşekkür ederiz.
Her zaman söyleriz: Sizsiz olmaz…

Gücümüze güç, enerjimize enerji kattığınız için var olunuz…

Bir yılı daha her şeye rağmen bardağın dolu tarafını görmeyi tercih ederek geride bırakırken; 
Dilerim ki; hayata teşekkür edecek çok nedeniniz olsun; 

“kendimi şanslı hissediyorum” cümlesini daha fazla kullanmanıza fırsat veren anlarınız olsun; 
sağlığınız yerinde, evinizin huzuru, işinizin bereketi, merak edip arayanlarınız, 

“nasılsın?” sorusunu içtenlikle soran ve karşılığını sabırla dinleyecek dostlarınız olsun… 
“Sesini duymak için aradım” diye gelen aramalarınız çok olsun; 
vefalı, size kendinizi yalnız hissettirmeyecek paydaşlarınız olsun. 

Bir telefonunuza, “niye ki” diye sormadan yardımınıza koşacak “aranacaklar listeniz” olsun… 
Sevgi, dostluk, huzur, mutluluk keyif hep yanı başınızda dursun…

SAĞLIKLI & MUTLU SENELER…

Kıymetli BEYSAD Okurları;



Bu yazımda sizlere bilim hakkında görüşleri-
mi pandemi süreci, çevre ve şirketlerimiz 
açısından paylaşmaya çalışacağım. 2020 
yılını tamamlarken gelecek öngörülerimizi 
yapmaya çalıştığımız bu dönemde bilimsel 
düşüncenin hayatımızı ve sektörümüzü 
etkileyen konularda belirleyici rolünü tekrar 
fark ediyoruz.
 
Covid-19 virüsünün 2019 sonunda Çin’de 
ortaya çıkması sonrası global bir pandemiye 
dönüşmesi noktasında geçmişte benzer 
salgınlar ile ilgili bilimsel çalışmaların yeterli 
desteklenmemesi ve yapılan önerilere hızlı 
uyum sağlanmamasının önemli etkisi oldu. 
Dünya’nın bu tür bir krize daha hazırlıklı 
olması adına hayvanlardaki riskli virüslerin 
envanterinin yapılması ve önlemlerin 
oluşturulması ile ilgili çalışmaların geçmişte 
yeterli öncelik alamadığını okuyoruz. 
Pandeminin ilk ortaya çıktığı noktada ise 
bilim insanlarının seyahat kısıtlama ile ilgili 
önerilerine ekonomik ve siyasi kaygılar 
nedenli uyulmadığı için süreç global bir 
yapıya dönüştü. Ülke bazında tedbirlere 
uyumda maske ve mesafe gibi etkinliği 
bilimsel olarak kanıtlanmış önlemleri 
siyasal tartışmaya dönüştüren toplumların 
daha yoğun bir kriz geçirdiğini gözlemliyo-
ruz. Pandeminin sönümlenmesi için en 
büyük umudumuz, aşıların bilimsel 
süreçlerinin tamamlanarak Dünya toplumla-
rının önemli bölümüne ulaşmasıdır. Ancak 
bilimsel verilere itibar etmeyen yüksek 
orandaki aşı karşıtlarının önemli bir engel 
oluşturma riski gözükmektedir. Tüm 
pandemi süreci bilimsel düşünce ile 
konulara yaklaşım göstermeyi işaret 
ederken bu durum gerçekten düşündürücü-
dür.

Dünya ve yaşamı tehdit eden pandeminin 
tekrar gündeme getirdiği iklim değişimi ve 
çevre kirliliği de bilim insanlarının uzun 
zamandır gündeme getirdiği gibi insanlık 
için aslında daha da büyük bir risktir. 
Uzmanlar pandeminin çıkışında da doğal 
hayat alanlarının kısıtlanmasının etkisini 
görmektedir. Ancak insanlık sel ve kuraklık 
gibi doğal felaketlerin artması, suların 
yükselmesi, doğal kaynakların kirlenmesi ve 
türlerin yok olması gibi bizi ve sonraki 
kuşakları direkt tehdit eden çok boyutlu bir 
sorun yumağı ile karşı karşıya durumdadır. 
Uzmanların belirlemesine göre mevcut 
durumda sadece 1 derece civarında olan 
küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarını 
küresel ve ulusal olarak şimdiden tecrübe 
etmeye başladık. Mevcut trendin sürmesi 
durumunda sıcaklık farkının 3 dereceye ve 
etkilerinin ciddi boyutlara ulaşması 
beklenmektedir. Çevre kirliliğinin insan 
sağlığı ve tür çeşitliliğine olumsuz etkileri 
konusunda her geçen gün farklı olumsuz 
bulgular ortaya çıkmaktadır. Bilimsel 
düşünce ve çalışmalar gerek sorunu 
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engelleyecek tedbir ve çözümlerin oluşturul-
masında ve gerek değerlendirilmesinde en 
önemli aracımız olacaktır. 

Bilim konusu öne çıkmışken bilimsel 
metodun adımlarını hatırlamakta fayda 
olacaktır. Süreç gözlem ile başladıktan 
sonra, hipotez kurgulanır ve hipotez ile 
tahminler yapılır. Tahminler yapılan deney 
veya ek gözlemler ile test edilir ve sonuçlara 
göre hipotez revize edilir. Bu süreci Nobel’li 
Fizikçi Feynman şöyle özetlemiştir: “Eğer 
tahmin deney ile örtüşmez ise hatalıdır. Bu 
basit ifade bilimin anahtarıdır. Tahmininizin 
ne kadar güzel olduğu hiç fark etmez, 
tahminde bulunanın ne kadar zeki olduğu ya 
da adının ne olduğunun önemi yoktur.” Bu 
anlamda önümüzdeki problemleri bilimsel 
metodu kullanarak çözebilmek için farklı 
hipotezlerin kurgulanabileceği özgür bir 
ortam, bu hipotezlerin kuşkucu bir yaklaşımla 
test edilebileceği imkanlar ve sonuç 
bilgilerine şeffafça erişebilecek bir açıklık 
olması gerekmektedir.

Bilimsel metot üretim süreçlerinde ve 
ürünlerimizde de gündemimize girmektedir. 
Toyota’nın başlattığı yalın üretim sisteminde 
önce Kaizen ve JIT gibi teknikler öne çıksa da 
bugün uzmanlar bu sistemin aslında bilimsel 
problem çözme yöntemini sahaya indirmenin 
bir yöntemi olarak özetlemektedirler. Bugün 
tüm sektörleri direkt ve endirekt etkileyen 
hızlı ürün geliştirme ve yalın yeni girişimler 
(lean start-up) konularındaki çevik yaklaşımla-
rı incelediğimizde bilimsel metodun şirketler-
deki uygulamasının izlerini görebiliriz. Bu 
yaklaşımlarda da ana prensip müşteri ve 
ürün konusunda kurgulanan hipotezleri 
öneren kim olursa olsun direkt doğru kabul 
etmeyip minimum geçerli ürün (minimum 
viable product) veya benzer yaklaşımlar ile 
test etmek ve test sonuçlarına göre ürünü, iş 
planını ve hatta şirketi revize etmeyi 
öngörmektedir. Günümüzde hayatımızı 
etkileyen birçok teknoloji ve ürünün bu 
şekilde tasarlandığı ve geliştirildiğini 
gözlemlediğimizde bilimsel metodun 
sektörümüz ve şirketlerimiz için de kritik 
etkisinin olabileceğini öngörebiliriz.  Gerek 
pandemi, gerekse de iklim değişimi ve çevre 
kirlenmesi sektörümüzdeki ürünlerin ve 
proseslerin üzerinde müşteri beklentileri ve 
yasal düzenlemeler kanalı ile önemli etkiler 
getirecek gibi gözükmektedir. Bu değişimlere 
kurumlarımızı hazırlayabilmek için iş yapış 
şekillerimizi bilimsel bir bakış ile tekrar 
değerlendirmemiz ve bilimsel çıktıları 
kullanmamız gerekebilecektir. 

Bu bağlamda 2020 yılını tamamladığımız bu 
günlerde, 2021 yılının ülkemize öncelikle 
sağlık getirmesi ve bilimsel yaklaşımların 
daha geniş kabul görmesi umuduyla, tüm üye 
ve paydaşlarımıza mutlu ve başarılı bir sene 
dilerim.



In this article, I will try to share my thoughts on science 
in terms of the pandemic, environment and our 
companies. As 2020 is coming to an end and we are 
trying to have future forecasts, we are noticing once 
more how determinant scientific thought is on things that 
affect our lives and sector. 

After Covid-19 virus broke out in China at the end of 
2019 and formation in to a global pandemic was hugely 
impacted by the fact that by the scientific studies on 
similar past pandemics was insufficiently supported and 
the the measures suggested by science was not adapted 
rapidly.. In order for the world to be prepared for such a 
crisis, we now read that studies regarding the 
preparation of an inventory of risky viruses in animals 
and neceesarry measures were not prioritized in the 
past. At the onset of the virus outbreak, scientists’ 
recommendation for limiting travels was not applied for 
economic and political reasons, 
which made the virus a global 
pandemic. The societies that 
turned country-wide measures 
like wearing a mask and social 
distancing which are 
scientifically proven to be 
effective, into a political debate 
were impacted more from the 
crisis. Our biggest hope for the 
pandemic to fade is that 
scientific processes of vaccines 
are completed and vaccines are 
conveyed to the most parts of 
the world. However, the high 
number of anti-vaxxers that 
disregard scientific data poses 
a big hindrance. While the 
entire pandemic period points 
out to have a scientific 
approach to things, this 
situation is really worrying.

As brought up again by the 
pandemic that threatens the world and life, the climate 
crisis and environmental pollution, which were always 
warned about by scientists, are actually bigger risks. 
Experts say that the outbreak of the pandemic was also 
caused by the restriction of natural life spaces. However, 
humanity now faces a multidimensional ball of problems 
that threatens us as well as the future generations 
including the increased number of natural disasters such 
as floods and droughts, rising of sea levels, pollution of 
natural resources, and species extinction. As detected 
by experts, we have already started globally and 
nationally experiencing the adverse results of global 
warming which is currently only about 1 degree 
temperature difference. If the current trend continues, 
the temperature difference is expected to rise to 3 
degrees and severe impacts are expected. Each day we 
learn about new adverse effects of environmental 
pollution on the human health and the diversity of 
species. Scientific thought and studies are our most 
important tool to create and evaluate actions and 
solutions to prevent the issue. 

Since we brought up science, it would be beneficial to 
remind the steps of a scientific method. The process 
starts with observation and continues with developing a 
hypothesis and guesses based on that hypothesis are 
put forward. Guesses are tested with experiments and 
additional observations and based on the results 
obtained, the hypothesis is revised. This process was 
summarized by Nobel Prize Winner Physicist Feynman as: 
“If it disagrees with experiment, it’s wrong. In that 
simple statement is the key to science. It doesn’t make 
any difference how beautiful your guess is, it doesn’t 
matter how smart you are who made the guess, or what 
his name is …”  In this regard, in order to solve the 
problems ahead and to use the scientific method, we 
need a freedom to come up with various hypotheses, 
opportunities to test them in a sceptical approach and 
result data to be shared transparently.

The scientific method is put in 
our agenda with our sector and 
products, as well. In the lean 
production system initiated by 
Toyota, although first of all 
Kaizen and JIT stand out as 
tools, today experts summarize 
this system as putting the 
scientific problem solving 
method into practice in the 
companies. Today, considering 
agile approaches to lean 
start-ups and rapid product 
development that affect all the 
sectors directly and indirectly, 
we can see the traces of 
scientific method applied to 
companies as well.  The main 
principle in these approaches is 
not directly accepting 
hypotheses developed for a 
customer and a product by 
whomever they were developed 
and testing via minimum viable 

product or similar approaches and based on the test 
results, suggesting to revise the product, the work plan 
and even the company. When we suggest that many 
technologies and products that affect our lives today are 
designed and developed this way, we can also suggest 
that the scientific method is critically important for our 
sector and companies. 

Both the pandemic and the climate crisis and 
environmental pollution seem to have major impacts on 
the products and processes in our sector through 
customers expectations and legal regulations. Therefore 
we may need to revise our business manners through a 
scientific perspective and utilize scientific outcomes to 
make our organizations ready for such changes. 

In this context, as 2020 is coming to an end, with the 
hope that 2021 will bring health, first of all and more 
embracement to to scientific approaches to our country, 
I wish happiness and success to all our members and 
shareholders. 

SCIENCE
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Dünya ve yaşamı tehdit eden 
pandeminin tekrar gündeme 

getirdiği iklim değişimi ve çevre 
kirliliği de bilim insanlarının uzun 
zamandır gündeme getirdiği gibi 

insanlık için aslında daha da 
büyük bir risktir. 

As brought up again by the 
pandemic that threatens the 
world and life, the climate 
crisis and environmental 

pollution, which were always 
warned about by scientists, 

are actually bigger risks. 
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DEĞİŞİM-DÖNÜŞÜM 
FIRTINASININ NERESİNDEYİZ? 
NE YAPMALIYIZ VE NE YAPABİLİRİZ?
Pandemi ve sonrasındaki belirsizlikler, yakın geçmişte yaşadığımız, her an yaşayabile-
ceğimiz depremler, doğal kaynakların hızla azalması, iklim değişikliği, bilgi devriminin 
getirdiği yenilikler, baş döndürücü hızla ilerleyen dijitalleşme, yeni düzenlemeler ve 
zorunlu göç dalgaları ve ekonomik krizler… Son aylarda, günlerde ritmimizi değiştiren 
daha birçok yeni gelişme, olay ekleyebiliriz bu sayılanlara...

Pandemi öncesinde başlayan, içinde bulunduğumuz dönemde çok daha güçlü 
hissettiğimiz değişim fırtınasının ortasındayız. Şimdiye kadar tecrübe ettiğimiz, biz 
tecrübe etmesek de önceki nesillerden duyduğumuz, okuduğumuz birçok riski, 
olumsuzluğu peşi sıra ya da aynı anda yaşıyoruz ve görünen o ki bundan sonra da 
yaşamaya devam edeceğiz.

Biz bu değişim-dönüşüm fırtınasının neresindeyiz? Ne yapmalıyız ve ne yapabiliriz?

Neresinde olduğumuz sorusu çok kolay cevaplanacak bir soru değil elbette. Ama ne 
yapabiliriz sorusuna verilecek en makul-mantıklı cevaplardan birisinin Risk Yönetimi 
olduğu şüphe götürmez sanırım.

Risk Yönetimi konusu uzun yıllardan beri iş dünyası tarafından biliniyor. Ancak 
orta-büyük ölçekli bir kısım kuruluş tarafından proje ekipleri ile çalışmalar yürütülüyor 
olsa da genel olarak birçoğu tarafından -içselleştirilip- sistemsel olarak uygulandığını 
söylemek kolay değil sanırım.

Risk Yönetimi çalışmalarının ölçülebilecek faydaları net olarak bilinememektedir. Bu 
nedenle ne yazık ki -özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde- zaman zaman “Bu 
kadar işin arasında bir de bununla mı uğraşacağız” sayfasında kalabiliyor bu 
çalışmalar. 

Oysa konunun uzmanları, Risk Yönetimi’nin kurumun tüm faaliyetlerini kapsayan bir 
yönetim anlayışına dönüşmesini, finans, pazarlama ve üretim gibi ana fonksiyonlar-
dan ayrı değerlendirilmemesini öneriyorlar.

Genel olarak risk-kazanç dengesinin doğru oluşturulması olarak özetlenebilecek Risk 
Yönetimi, 4 ana başlıkta ele alınıyor;
• Stratejik Riskler (Piyasa Şartları, Yönetim, İlgili Taraflarla İlişkiler)
• Dış Çevre Riskleri (Hukuksal, Politik, Düzenlemeler ve Doğal Felaketler)
• Finansal Riskler (Piyasa, Kredi ve Likitide, Sermaye Yapısı, Finansal Raporlama)
• Operasyonel Riskler (İş Operasyonları, Teknoloji, Varlık, Kurum Kültürü)

Frekans-olasılık ve şiddet değerlendirilmeleri ile oluşturulan matrisler bize öncelikleri-
mizi göstermekte ve bu önceliklere göre çözümleri belirlemekteyiz.

Elbette bu analizlerin her dönem gözden geçirilmesi ve şartlara göre, gerekli ise 
değişimlere ayak uyduracak şekilde yenilenmesi oldukça önem taşımaktadır.

İçinde bulunduğumuz günlerde bu konunun her zamankinden daha öncelikli olduğunu 
düşünüyorum.

Sağlıklı ve huzurlu günlerimiz olsun.

Erdoğan KALAY
BEYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ekalay@sanmetal.com.tr
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BEYSAD online bilgilendirme görüşmelerimiz ve eğitimlerimiz sürmektedir ve 
üyelerimizden gördüğümüz ilgi, bizleri mutlu etmektedir. 

BEYSAD olarak, Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi KoçSistem ve KoçSis-
tem'in Boston Consulting Group (BCG) işbirliğiyle kurduğu iştiraki KoçDigital 
ile 11 Eylül Cuma günü Beyaz Eşya Sektörü’nün dijital dönüşümünde önemli 
rolü olan teknoloji trendleri ve uygulama örneklerine dair, alanında uzman 
konuşmacıların yer aldığı, yaklaşık 2 saatlik bir webinar düzenledik.
BEYSAD üyelerine özel olarak düzenlenen, 35 kişinin katılımı ile gerçekle-
şen, teknolojinin geldiği noktayı, bu teknolojilerin iş süreçlerimizde nasıl fark 
yaratabileceğini ve sektörde yapılan farklı proje örneklerini dinleyebildiğimiz 
bu organizasyona değerli katılımları ve katkıları için öncelikle KoçSistem 
Ekibine ve tüm üyelerimize teşekkür ederiz.
Program, BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ş. Burak Özaydemir’in 
hoşgeldiniz konuşması ile başladı. Ardından Koç Sistem Dayanıklı Tüketim 
Sektörü Kıdemli Segment Pazarlama Yöneticisi Sayın Ezgi Tanık Acar’ın 
KoçSistem Tanıtımı & Odak Sektör Bakış Açısı başlıklı sunumu gerçekleşti. 

Sonrasında; Dayanıklı Tüketim Sektör Lideri Sayın Emir Türkmen tarafından aşağıdaki konu başlığı ve alt başlıklarda önemli bilgilendirmeler yapıldı.

Nesnelerin İnterneti Dayanıklı Tüketim Sektörünü Nasıl Dönüştürüyor? 
• Tedarik Sanayi’nde IoT ile üretimde verimlilik nasıl arttırılabilir? Çalışan, Parça, Vardiya Optimizasyonu çözümleri nasıl hayata geçirilebilir?
• Ürün Kalite Kontrol süreçlerin nasıl daha dijital hale getirilebilir? Kestirimci Bakım uygulamaları nelerdir?
• Akıllı Sosyal Mesafe çözümleri gibi Covid-19 ile İhtiyaç Duyulan Dijitalleşme Alanlarından; Tedarik zinciri ve üretim gibi anahtar alanlarda fark yaratan 
İleri Analitik Çözümlerine teknoloji sektörü nasıl şekillendiriyor? 

Bir sonraki sunumda; e-Çözümler Pazarlama Kıdemli Ürün Yöneticisi Sayın Akın Aksu ise aşağıdaki konularda bilgilendirme yaptı.

e-Belge Çözümleri Firmaların Hayatını Nasıl Kolaylaştırıyor? 
• Covid-19 sonrası sosyal teması en aza indirgemeye çalıştığımız bu dönemde e-Çözümler ürün ailesi e-İrsaliye, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter ürünleri 
firmaların hayatlarına nasıl katkılar sunuyor?

Son sunum konuğu olarak RPA Pazarlama Ürün Yöneticisi Sayın Anıl Birkan aşağıdaki konu başlığında geniş bir bilgilendirme gerçekleştirdi.

Tedarik Sanayinde Robotlar İş Başında: Dijital İş Gücü RPA & OCR 
• Şirketlerin dijital dönüşüm yolcuğunda RPA teknolojisi üzerine geliştirilen  Dijital İş Gücü ve OCR teknolojileri işte verimliliği artırmak, hızlı, hatasız ve 
kaliteli çıktılar üretmek için nasıl kullanılıyor? 

Program sorularla sürdü ve yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı.

BEYSAD Online bilgilendirme toplantıları sürüyor

KOÇSİSTEM İŞBİRLİĞİ İLE; “BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ TEDARİK SANAYİNDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM GÜNDEMİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?”

BEYSAD online briefing meetings and webinars continue and we are thrilled with the attention we received from our members. 

BEYSAD organized an approximately 2-hour long webinar in cooperation with Turkey’s leading technology company KoçSistem and 
KoçSistem's subsidiary KoçDigital founded with Boston Consulting Group (BCG) on the topics of technology trends that play a key 
role in the digital transformation of the White Goods Sector and application examples that included speakers who are experts in 
their fields on September 11, Friday.

We would like to thank the KoçSistem team and all our 35 members for their valuable contribution and attendance in this event 
organized specially for BEYSAD members, where we could listen to the point technology reached, what kind of a difference it can 
create in our business processes and examples of various projects from the sector.

The program was set off with the Welcome speech delivered by BEYSAD President Mr. Ş. Burak Özaydemir. Next, Koç Sistem 
Durable Consumables Sector Senior Segment Marketing Manager Mr. Ezgi Tanık Acar followed with her presentation on KoçSistem 
Introduction & Focus Sector Point of View.

They were followed by Durable Consumables Sector Leader Mr. Emir Türkmen who provided important information on the topic 
titles and subheadings:
How is IoT Transforming Durable Consumables Sector? 
• How can we boost efficiency in production in the supply industry with IoT? How can we realize Employee, Part and Shift Optimiza-
tion solutions?
• How can we further digitalize Product Quality Control processes? What are Predictive Maintenance practices?
• How does technology shape the sector from digitalization areas needed with Covid-19 such as Smart Social Distance solutions 
to Advanced Analytic Solutions that create a difference in key fields including supply chain and production? 

In the next presentation, e-Solutions Marketing Senior Product Manager Mr. Akın Aksu provided information on the following topics: 

How do e-Document Solutions make life easier for companies? 
• At this time when we minimize social interaction with Covid-19, how do e-Solutions product family including e-Dispatch, e-Invoice, 
e-Archive, and e-Ledger, contribute to businesses?

The last presentation was given by RPA Marketing Product Manager Mr. Anıl Birkan on the following topic: 

Robots Reporting for Duty in Supply Industry: Digital Labor RPA & OCR 
• In the digital transformation journey of businesses, how are the Digital Labor and OCR technologies developed on the RPA 
technology utilized to increase efficiency in business as well as to get quick, foolproof and high quality output? 

The program continued with the Q&A and lasted for about 1.5 hours.

BEYSAD Online briefing meetings continue

IN COOPERATION WITH KOÇSİSTEM; “HOW IS DIGITAL TRANSFORMATION 
AGENDA SHAPED IN THE WHITE GOODS SUPPLIERS’ INDUSTRY?”
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Günümüz üretim şartlarında çok önemli olduğunu düşündüğü-
müz 14001-50001 konuları hakkında Türkiye’nin öncü 
belgelendirme şirketlerinden Bureau Veritas ve TUV Nord 
aracılığı ile 45 kişilik üye katılımcılarımızla 17 Kasım 2020 
Salı günü bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

BEYSAD Zoom programı üzerinden yapılan etkinlikte ilk 
olarak Bureau Veritas Sertifika Birimi Ürün Müdürü Özgül 
Sabitoğlu, konuların ayrıntılarına ek olarak, şirket olarak 
nasıl yardımcı olabileceklerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeler 
yaptı.

Bureau Veritas ekibinin toplantıdan ayrılmasının ardından 
TUV Nord Ekibi toplantıya dahil oldu ve TUV Nord Kalite, 
Teknik ve Risk Müdürü Semra Baş yine sistemlerden ve 
şirket olarak katabilecekleri ayrıcalıklardan bahsetti.

Bu şekilde üyelerimize karşılaştırma şansı sağlamışken 
programın ikinci bölümünde de tecrübe paylaşım sunumları, 
bu sistemleri tamamlamış 2 üyemiz, Konveyör ve Borçelik 
yetkililerince katılımcılarla paylaşıldı.

Konveyör Kalite Direktör Yardımcısı Berna Öztürk 14001 
tecrübelerini ve iyi uygulama örneklerini tüm samimiyeti ile ve 
Borçelik Kalite Sistemleri Yetkili Uzmanı Emre Beri 50001 
yolculuklarını ve iyi tecrübe ve önerilerini yine tüm açıklığı ile 
katılımcılarla paylaştı.

Katılım ve katkıları için tüm üyelerimize ve sunum desteği 
veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. 

İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İşletmelerin çevreye 
verdikleri zararların sistemsel olarak azaltılması ve mümkün-
se kaldırılması, doğal kaynak kullanımının azaltılması, 
çevresel atıkların en aza indirilmesini amaçlayan bir yönetim 
modelidir.
 
İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların sağlam bir 
enerji yönetimi sistemi uygulamasına yardımcı olan bir 
sistemdir. İSO 50001, enerji performansınızın ve verimliliğini-
zin artırılması için gerekli sistemleri ve süreçleri kurmanıza 
yardımcı olur.

BEYSAD 14001-50001 ONLINE 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ

A Briefing Meeting was held on November 17, 2020 Tuesday 
regarding 14001-50001, which we find to be very important 
in today’s production conditions, via Turkey’s leading 
certification companies Bureau Veritas and TUV Nord and 
the meeting was attended by 45 members of ours. 

At the event that was organized via BEYSAD Zoom, first of all 
Bureau Veritas Certification Unit Product Manager Özgül 
Sabitoğlu presented detailed information on how they can 
help as a company in addition to the specifics of the topics.

After the Bureau Veritas team left the meeting, TUV Nord 
Team attended and TUV Nord Quality, Technical and Risk 
Manager Semra Baş talked about their systems and what 
they can bring to the table as a company.

Having presented our members a chance to compare, during 
the second part of the program, presentations were given by 
our 2 members Konveyör and Borçelik, who completed these 
systems, on their experiences.

Konveyör Quality Assistant Director Berna Öztürk cordially 
shared their experience with 14001 and good practices 
examples and Borçelik Quality Systems Authorized Specia-
list Emre Beri openly talked about their 50001 journey and 
their good experience and recommendations.

We would like to thank all our members for their attendance 
and contributions as well as all our shareholders who gave 
presentations. 

ISO 14001 Environment Management System is a manage-
ment model that aims to systematically diminish and 
possibly eliminate the environemental damange caused by 
businesses, to lower the rate of using natural resources, and 
to minimize environmental waste.
 
ISO 50001 Energy Management System is a system that 
assists organizations to implement a solid energy manage-
ment system. ISO 50001 helps to install the necessary 
systems and processes to boost your energy performance 
and efficiency.

BEYSAD HELD 14001-50001 ONLINE 
BRIEFING MEETING



ETKİNLİK / EVENT

10

Pandeminin başından bu yana online toplantılarımız ile tüm 

üyelerimize ulaşmaya özen gösterdik. Yönetim Kurulu 

Toplantılarımızı haftalık aralıklarla online yaparak, üyelerimize 

ve sektöre faydalı olmaya çalıştık.

 

Normalleşme kapsamında belirlediğimiz Genel Kurul 

tarihimizde üyelerimizle bir araya gelebilmek için hazırlıkları-

mızı yapmışken, sonrasında resmi düzenleme ile maalesef 

toplantımızı iptal etmek durumunda kaldık.

 

Bu bağlamda online olarak da olsa üyelerimizle bir araya 

gelebilmek, BEYSAD Faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşabilmek 

ve önümüzdeki günlerdeki sektörel beklentilere ilişkin 

görüşebilmek için istişare ağırlıklı toplantılar planladık. İlkini 

Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyelerimizle yapmış olduğumuz 

bu toplantılarda, tüm katılımcılarımızın söz alabilmesine 

olanak verebilmek için de bu toplantı programlarımızı 

ortalama 15-20 kişilik gruplarla bölgesel olarak şekillendir-

dik.

Bu kapsamda, Genişletilmiş Yönetim Kurulumuza ek olarak 6 

toplantı ile tüm üyelerimizle birarada olabilmeyi amaçladık.

Bu kapsamda şimdiye dek 100’ün üzerinde üye firma 

yetkilimiz ile biraraya geldik. Her Toplantıya mümkün 

olduğunca BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ş. Burak 

Özaydemir’e ek olarak ilgili bölgelerde faaliyet gösteren 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz eşlik ettiler. Program, BEYSAD’ın 

son 1 yıllık faaliyetlerini paylaştığı bir sunum ile başlayıp, her 

üyemize söz verilerek ilerledi.

Bu vesile ile birbirini tanımayan üyelerimiz tanışmış oldular, 

bizler kendimizi ifade edebildik, üyelerimizden ek bilgi, 

tecrübe, görüş ve öneriler alabildik ve onların soruları varsa, 

hep birlikte çözüm önerilerinde bulunduk.

Son derece verimli geçen toplantılara katılım ve katkı yapan 

tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

BEYSAD ONLINE OLARAK DA 
OLSA 100’ÜN ÜZERİNDE ÜYE 
GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

15.09.2020 – Bölgesel Üye Toplantıları – 1

17.09.2020 – Bölgesel Üye Toplantıları – 2

22.09.2020 – Bölgesel Üye Toplantıları – 3

24.09.2020 – Bölgesel Üye Toplantıları – 4
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Since the start of the pandemic outbreak, we cared to reach 

out to all our members via online meetings. We held our 

weekly Board Meetings online and tried to be useful for our 

members and the sector.

 

Although we got prepared to come together physically with 

our members on our General Assembly date set during the 

normalization process, we unfortunately had to cancel our 

meeting with the subsequent official regulation.

 

In this context, we planned meetings for consultation, even 

though they had to be online, to come together with out 

members, to share information on what BEYSAD had been 

doing, and to talk about sector-related expectations for the 

upcoming days. At these meetings, the first held with the 

Extended Board Members, we limited the number of partici-

pants to 15-20 individuals according to regions so as to give 

each participant a chance to speak.

In this regard, we aimed to be together with all our members 

in 7 meetings besides the Extended Board Meeting.

We met with over 100 member executives so far. At each 

meeting BEYSAD President Mr. Ş. Burak Özaydemir was 

accompanied by the Board Members that are in the respecti-

ve region to the best of their abilities. The program started 

with a presentation showing BEYSAD’s last year operations 

and continued by giving each member the floor to speak.

On this opportunity, our members who did not know each 

other had the chance to meet, we all expressed ourselves, 

received information, experience, ideas and recommendati-

ons from our members, and tried to give solution recommen-

dations for any issues they had.

We would like to thank all our members who took part and 

contributed in all the productive meetings mentioned above.

BEYSAD HELD OVER 100 
MEMBER DISCUSSIONS 
ONLINE

29.09.2020 – Bölgesel Üye Toplantıları – 5

01.10.2020 – Bölgesel Üye Toplantıları – 6

22.10.2020 – Genç Beysadlılar Toplantısı
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• 2020 yılını pandemi süreci 
ve genel olarak sektör ve 
dolayısıyla şirketiniz açısından 
değerlendirir misiniz?
2020 pandemi nedeniyle tüm 
sektörler açısından eşi benzeri 
görülmeyen ve belirsizliklerle 
dolu bir yıl oldu. İlk olarak 
virüsün; dünyanın tedarik 
merkezi ve bizim de faaliyet 
gösterdiğimiz ülkelerden biri 
olan Çin’den yayılması tedarik 
zinciri ve lojistik açıdan 
sıkıntılar yarattı. Malzeme 
temininde güçlükler çekilirken, 
maliyetler yükseldi. Bu süreci 
Türkiye’deki tedarikçilerimizin 
güçlü desteği ve esnek üretim 
kabiliyetlerimizle sorunsuz 
atlattık.

Ardından en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa’nın pandemiden ağır 
şekilde etkilenmesi ve ülkelerde peş peşe kısıtlamaların devreye 
girmesiyle tedarikten lojistiğe, üretimden satışa tüm operasyon ağımız 
etkilendi. Mart ayından itibaren Avrupa pazarında sert daralmalar oldu. 
Çin, Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Güney Afrika ve Rusya’daki 
üretimimize yerel otoritelerin kararı uyarınca bir süreliğine ara vermek 
zorunda kaldık. 

Pandemi koşulları, rekabetin odağını sanal ortama taşıdı. Tüketiciler 
gerek karantina koşulları, gerekse artan sağlık ve hijyen kaygıları ile 
birlikte online alışverişe yöneldi. 2020 yılında e-ticarette bir önceki yıla 
göre %25 oranında bir artış söz konusu oldu. Avrupa’da online pazarı 
%38 büyüdü. 

Tüketicinin öncelikleri ve alışveriş tercihleri de değişti; seyahat 
edemeyen evde vakit geçiren, hijyen ihtiyacı artan tüketici için beyaz 
eşyanın önemi daha da arttı. Mayıs ayından itibaren sokağa çıkma 
yasaklarının kalkması hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte de 
beyaz eşyada hızlı bir toparlanma süreci yaşadık. Yoğun talebe yetişmek 
için fabrikalarımız yoğun mesai yaptı.

Bu süreçte tüketicinin artan hijyen ihtiyacına yanıt verebilmek için hijyen 
serimizi pazara sunduk. Buzdolabı, çamaşır makinesi, yıkayıcı-kurutucu, 
kurutma makinesi, UV temizleme cihazı, fırın ve bulaşık makinesinden 
oluşan serimizdeki ürünler bakteri ve virüsleri %99,9 oranında önlüyor.

Arçelik olarak bu süreçte, Sağlık Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımızın öncülüğünde Aselsan, Byosis ve Baykar ile COVID-19 
tedavi sürecinde kritik önem taşıyan ventilatörlerin üretimini gerçekleştir-
dik. İlk yerli ventilatörün seri üretimini yapmanın gururunu yaşıyoruz. 
Arçelik’in Ar-Ge ve esnek üretim kabiliyetlerinin en iyi örneklerinden biri 
olan ventilatörler, Bakanlıklarımızın yönlendirmesi doğrultusunda 20 
ülkeye ihraç edildi. İhtiyaç sahibi ülkelere ventilatör bağışı da gerçekleş-
tirdik. Bu süreçte; Türkiye’de yerleşik tedarikçilerimizin gece gündüz 
verdiği destek çok büyük katkı sağladı. 

• 2021’e ilişkin değişen müşteri talepleri, pazar hacim gelişimi, üretim 
ve yatırım planlarına ilişkin öngörüleriniz nelerdir?
2020 yılının sonu itibariyle pandemi sayılarında dünya çapında görülen 
artışla birlikte yeniden bir kapanma süreci başladı. Aşı çalışmalarından 
sevindirici haberler gelmekle birlikte dağıtımı da bir süre alacaktır. Yılın 
ilk yarısı için de temkinli olmak gerekiyor. Dünya ekonomisindeki 
daralmayla birlikte alım gücü düşecektir. 

Pandemi ile artan online alışveriş trendinin 2021 yılında da artarak 
süreceğini ön görüyoruz. Küresel e-ticaret cirosunun 2,7 trilyon dolara 
yükselmesi bekleniyor. Ayrıca hijyen, evde daha fazla vakit geçirme, 
yemek pişirme alışkanlıklarının da pandemi sonrası da devam edeceğini 
tahmin ediyoruz. Beyaz eşya tüketicinin hayatında önemli olmaya devam 
edecek. Dijitalleşme yatırımları artarak hız kazanacak. Dijital üretim 
teknolojileri de öne çıkacaktır. 

Pandemi ile tüketicide yaşamımızın sürdürülebilirliği için yapılması 
gerekenler konusunda farkındalık arttı. Şirketlerin markaların fayda 
odaklı olması, çevre bilinci önemli hale geldi. Sürdürülebilirliğin de tüm 
şirketler için odak konulardan biri haline geleceğine inanıyorum.

• Orta vadede firmanız ve sektörünüz açısından üretim ve tedarik 
süreçlerinde, pazar ve talep yapılarında nasıl bir değişim yaşanmasını 
bekliyorsunuz?  Orta vadede kritik önemde gördüğünüz teknolojiler ve 
ürünler nelerdir? 
COVID-19 ile birlikte tedarik zinciri ve üretimde dijitalleşmenin önemi 
anlaşıldı. 150’ye yakın ülkede faaliyet gösteren global bir şirket olarak 
tedarik zincirimizi baştan sona dijital ortama taşıyoruz. Pandemi 
tecrübesiyle birlikte tedarik zincirinin dijitalleşmesi ve alternatif tedarik 
merkezleri belirlenmesi öncelikli konular arasında yer alıyor.

2019 yılında Endüstri 4.0 standartlarında, dijital teknolojilerle donatılmış 
Çamaşır Makinesi Fabrikamızı faaliyete açtık. Romanya’daki çamaşır 
makinesi fabrikamız, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan 
‘Global Lighthouse Network’ seçmelerinde geçen yıl ilk 10 fabrika 

arasına girdi ve dünyanın en gelişmiş üretim merkezleri arasında yer 
alıyor. Buradaki teknolojiyi Türkiye ve dünyadaki diğer ülkelerde bulunan 
üretim tesislerimize yaygınlaştıracağız. 

Yapay zekâ, veri analitiği, bulut teknolojiler ve büyük veri önümüzdeki 
dönemin en önemli teknolojileri olacak. 

Ayrıca, COVID-19 öncesi açıklanan AB’nin Yeşil Mutabakat altındaki 
2050 karbon-nötr stratejisinin pandemi ile birlikte sağlıklı toparlanmanın 
merkezine yerleşen bir konu olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki 5-10 yılda 
AB’nin tüm politikalarına nüfuz etmesi beklenen bu konuda AB ile yüksek 
ikili ticari ilişkimiz dikkate alındığında ilgili düzenlemelere uyum 
sektörümüzün tüm oyuncuları açısından kritik önem arz ediyor. Bu 
strateji ile uyumlu olarak, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu-
muzla önümüzdeki dönemde de gezegenimizin geleceği için gerek ürün 
gerekse üretim seviyesinde gerekli yatırım ve faaliyetlerimize devam 
edeceğiz. 

Örneğin yakın zamanda kamuoyu ile de paylaştığımız üzere; Arçelik 
olarak 2019-2020 yıllarında global üretim faaliyetlerimizde sera gazı 
emisyonlarımızı dengeleyerek karbon-nötr şirket olduk. Ayrıca, Dow Jones 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde ise 2019 ve 2020 yıllarında üst üste iki kez 
Dayanıklı Ev Aletleri Kategorisi’nde Endüstri Lideri olmanın gururunu 
yaşıyoruz.

• Türkiye’nin küresel değer zincirindeki yeri açısından Türkiye’nin ve 
sektörümüzün avantajları/dezavantajları nelerdir? 
Türkiye’deki üreticiler pandemi sürecinde Avrupa’da pek çok üretim 
merkezi çalışmayı durdurmuşken, hem pazara yakınlığın hem de üretimin 
sekteye uğramamasının avantajını kullandı. 

Genç, yetişmiş iş gücü ve coğrafi konum, güçlü Ar-Ge ve kaliteli üretim 
anlayışı Türkiye açısından en önemli avantajlar. 

Türkiye’deki üreticilerin önümüzdeki dönemde hem Uzak Doğu’daki 
rakiplerine oranla yakınlıktan kaynaklanan zaman ve lojistik avantajları, 
hem iş gücü, maliyet avantajları, hem de üretim kapasitelerine 
yapacakları yatırımlarla Avrupa için önemli bir üretim üssü olma 
konumunu pekiştireceğini düşünüyorum.  

Ana ihracat pazarımız olan Avrupa için, tedarik zincirini çeşitlendirme 
noktasında güçlü Ar-Ge’si, kaliteli ve esnek üretim anlayışı ile Türkiye 
cazibe merkezi haline gelebilir. 

• Fırsatları değerlendirme ve risklere karşı önlem alma konusunda 
ülke, sektör ve şirketler bazında neler yapılması gerekmektedir?
Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü koruması için öncellikle tüm 
sektörlerde dijitalleşme ile ilgili adımların hızla hayata geçirilmesi 
gerekiyor. Devletimizin de desteği ile özel sektörün ihtiyaç duyulan 
yatırımları gerçekleştirerek katma değeri yüksek, inovasyon odaklı 
üretime yönelmesi sürdürülebilir kalkınma için bir zorunluluktur. Ayrıca 
dijitalleşen dünya için gerekli insan kaynakları dönüşümü sağlanmalıdır.

• Tedarikçilerinizden bu değişimlere uyum sağlama konusunda 
beklentileriniz nedir?
Tedarikçilerimizin dijitalleşme, inovatif ürün geliştirme, sürdürülebilirlik, 
kaliteli üretim ve verimlilik konusunda gelişimini destekliyoruz. Bu 
amaçla tedarikçilerimizle teknoloji ve inovasyon iş birliği günleri, tedarikçi 
günleri ve eğitimler düzenliyor, tedarikçilerimize denetimler ve ziyaretler 
gerçekleştiriyoruz. Enerji verimliliği, devlet teşviki, üretim teknolojileri, 
üretimde verimlilik, kalite gibi alanlarda eğitimler veriyoruz. Bu konularda 
onlardan beklentilerimizi de paylaşıyoruz.

COVID-19 sürecinde de tedarikçilerimizi sürekli üretim durumumuz ve 
aldığımız önlemler konusunda bilgilendirdik ve tedarikçilerimizin 
yapabileceği uygulamalar konusunda önemli tavsiyelerde bulunduk. 
Genel hijyen-temizlik, yemekhane ve çalışma koşulları, çalışanların 
hastalığın kontrolü için takip edilebilmesi ve olası hastalık durumlarında 
yapılabilecek uygulamaları detaylı olarak paylaştık. 

Sürdürebilir bir yapı ve pandemik şoklardan asgari düzeyde etkilenen bir 
tedarik zinciri yaratabilmek için öncelikle çalışanlarımızın sağlığını 
korumak ve güvenli bir iş ortamı yaratmak en önemli hedef olmalıdır. 
Nitekim yine mevcut sürecin yarattığı şokların etkisi bununla sınırlı 
kalmayıp pek çok açıdan gerek organizasyonel gerekse finansal bizi ve 
tedarikçilerimizi zorlayacağı aşikardır. Bu anlamda önceliğimiz, finansal 
sürdürebilirliği sağlayabilecek önlemleri azami düzeyde uygulamak 
olmalıdır. Bunun yanısıra sürekli değişen piyasa trendine esnek biçimde 
cevap verebilecek organizasyon ve kapasite yönetimini etkin biçimde 
yapabilmemiz gereklidir. 

• BEYSAD'a bu süreçte düşen görevler ve faaliyet önerileriniz neler 
olabilir?
Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği’nin tedarikçilerin ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, sektörün gelişimi ve sorunlarının çözümü noktasında çok 
değerli katkıları olduğuna inanıyorum.  BEYSAD’ın, COVID-19 ile birlikte 
daha da belirgin hale gelen Türkiye’nin küresel alternatif bir tedarik 
merkezi olma fırsatını değerlendirebilmesi için yol gösterici bir rol 
üstlenmeye devam etmesini önemsiyorum. BEYSAD, Beyaz Eşya Yan 
Sanayinin dijitalleşme yol haritasının oluşturulması, gerekli yasal ve 
teknik alt yapının tesisi konusuna da ön ayak olmaya devam etmesini 
önemli buluyorum. 

Hakan KOZAN Arçelik Satınalma Direktörü Söylesi.
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• Could you please assess the year 2020 in terms of the global pandemic, 
the industry in general, and therefore your company specifically?
2020 has been a unique year full of uncertainties due to the pandemic. First 
of all, spreading of the virus from China – the global supply center and one 
of the countries where we are operated – created issues in terms of the 
supply chain and logistics. As we faced hardships in material procurement, 
costs rose up. We overcame this process with the strong support by our 
suppliers in Turkey and our flexible production abilities. 

Next, Europe’s taking a big hit from the pandemic, which is our top export 
market, and enforcing limitations one after the other impacted our entire 
production network from supply to logistics, production, and sales. As of 
March, the European market faced severe shrinking. We had to temporarily 
halt our production in China, India, Bangladesh, Pakistan, South Africa, and 
Russia by the orders of the local authorities. 

The conditions of the pandemic moved the focus of the competition to the 
virtual media. Consumers gravitated towards online shopping because of the 
quarantine and also heightened concerns for health and hygiene. The year 
2020 saw an 25% increase in e-commerce compared to the previous year. 
The European online market grew by 38%. 

Priorities and shopping preferences of consumers changed; white goods 
became more essential for consumers who cannot travel any more, spend 
their whole time at home, and have an increased need for hygiene. As 
lockdowns began to be lifted and a normalization process began as of May, 
we experienced a rapid recovery in white goods sales. Our factories worked 
overtime to catch up with the increased demand.

During this time, we launched our hygiene line to meet the consumers’ need 
for increased hygiene. The appliances in our line that includes a refrigerator, 
a washing machine, a washer-dryer, a dryer, a UV cleaner, an oven, and a 
dishwasher block bacteria and viruses up to 99.9%.

Arçelik produced ventilators which are essential during the COVID-19 
treatment process in the leadership of the Ministry of Health and the 
Ministry of Industry and Technology and in cooperation with Aselsan, Byosis, 
and Baykar. We are proud to be serial producing the first local ventilator. The 
Arçelik ventilators, one of the best examples of the company’s R&D and 
flexible production abilities, were exported to 20 countries in line with the 
guidance of the Ministries. We also donated 
ventilators to those countries in need. The 
support given by our supporters located in 
Turkey round the clock during this time 
made such a huge contribution. 

• What are your forecasts  for 2021 
regarding the changing customer demands, 
the market volume growth, and production and investment plans?
As the year 2020 is coming to an end, the numbers of the infected by the 
pandemic began to climb up globally and therefore, a re-quarantine period is 
underway. Although we receive happy news about vaccine trials, the 
distribution will take time, as well. We need to be cautious during the first 
half of the year. With the shrinkage in the global economy, purchasing power 
will also diminish. 

We foresee that the online shopping trend heightened with the pandemic will 
continue to go up in 2021. The global e-commerce turnover is expected to 
rise to 2.7 trillion US Dollars. Also, we predict that habits like spending time 
at home and cooking will stay after the pandemic is over. White goods will 
still be an essential staple for consumers. Investments in digitalization will 
continue and take a momentum. Digital production technologies will be at 
the forefront. 

The pandemic raised an awareness for consumers about what to do for a 
sustainable life. Companies’ producing brands that are benefit-oriented and 
ecological awareness became more important. I believe sustainability will 
become a focus for all the companies.

• What kind of a change do you expect to happen in the production and 
supply processes, and market and demand structures of your company and 
industry in the medium run? What kind of technologies and products do 
you consider will prove to be critically essential in the medium run?
With COVID-19, the significance of digitalization in the supply chain and 
production is appreciated. We, as a global company that is operated in 
nearly 150 countries, are migrating our entire supply chain to the digital 
medium. With the experience we gained with the pandemic, digitalization of 
the supply chain and setting alternative supply centers are among top 
priorities.

In 2019, we opened our Washing Machine Facility equipped with digital 
technologies complying with the Industry 4.0 standards. Our washing 
machine facility in Romania was named one of the top 10 facilities in the 
‘Global Lighthouse Network’ selection held by the World Economic Forum 
(WEF) last year and is among the world’s most advanced production centers. 
We are going to extend the technology here to our production facilities 
located in Turkey and overseas. 

Artificial intelligence, data analytics, cloud technologies, and big data will be 
the most critical technologies in the upcoming term. 

Moreover, we see that the carbon neutral by 2050 strategy under EU’s 
Green Deal declared before COVID-19 has been located at the very heart of 
healthy recovery with the pandemic. In the next 5-10 years, this issue is 
expected to affect all the policies of the EU; therefore, considering our high 
amount of bilateral trade relations with the EU, compliance with the 
regulations mentioned above has a critical importance for all the actors in 
our sector. In compliance with the said strategy, with our vision “Respecting 
the World, Respected in the World,” we will continue with our investments 
and operations on both the product and production levels for the future of 
our planet in the upcoming term. 

For instance, as we have recently shared with the public, Arçelik balanced its 
greenhouse gas emissions in its 2019-2020 global production operations 
and became a carbon neutral company.  Also, we are proud to be named the 
Industry Leader in the Durable Home Goods in the Dow Jones Sustainability 
Index in 2019 and 2020 for two years in a row.

• Considering Turkey’s place in the global value chain, what are the 
advantages/ disadvantages of Turkey and our industry?
The producers in Turkey used the advantage of proximity to the market as 
well as of not halting production, while many production facilities in Europe 
stopped production during the pandemic. 

Young and qualified human sources, its geographical location and quality 
production are Turkey’s top advantages. 

I believe that the temporal and logistics advantages of the producers in 
Turkey for being in closer proximity to Europe compared to its Far Eastern 
competitors as well as their human resources, cost advantages and the 
investments they will make in their production capacities will reinforce 
Turkey’s status as an important production base for Europe.  

Turkey may become an attraction center with its strong R&D, and quality and 
flexible production for our main export market Europe for diversifying its 
supply chain. 

• For taking actions to use the opportunities and to take measures 
against risks, what should be done on the 
level of country, industry and companies?
In order for our country to preserve its 
international competitive power, first of all, 
steps regarding digitalization in all the 
sectors should be realized promptly. With 
the support of the government, the private 
sector must make the necessary 

investments and steer towards innovated-focused production with high 
added value for a sustainable development. Moreover, transformation in 
human resources for the digitalized world should be initiated.

• What are your expectations of your suppliers to adapt to such changes?
We support our suppliers’ progress in digitalization, innovative product 
development, sustainability, quality production and efficiency. For this 
reason, we organize technology and innovation cooperation days with our 
suppliers and suppliers’ days and trainings and we hold audits and visits to 
our suppliers. We provide trainings on energy efficiency, government 
incentives, production technologies, efficiency in production, and quality, 
regarding which we also share our expectations of them.

We informed our suppliers on our production status and the measures we 
took during the time of COVID-19 and we also gave our suppliers recommen-
dations on actions they could take. We gave a detailed explanation on 
general hygiene-cleaning, cafeteria and working conditions, follow-up of 
employees’ health control and practices in case of a possible infected 
employee. 

In order to create a sustainable structure and a supply chain that receives a 
minimum impact by pandemic shocks, the top goal should be, first of all, to 
protect the health of our employees and to create a safe working environ-
ment. As a matter of fact, it is obvious that the impacts of the shocks 
caused by the current situation will not be limited to that and will challenge 
us and our suppliers both organizationally and financially. Therefore, our 
priority is to take actions to enable financial sustainability in the maximum 
level. Also, we will be able to effectively carry out organization and capacity 
management that can flexibly respond the ever-changing market trend. 

• What do you think BEYSAD should do in this period? Do you propose any 
ideas for events and activities?
I believe that BEYSAD (White Goods Suppliers’ Association) makes such 
significant contributions in determining the needs of suppliers, the 
development of the sector, and solving problems.  I care that BEYSAD 
continues playing a guiding role for Turkey taking the chance of becoming a 
global alternative supply center which got more evident with COVID-19. I find 
it important that BEYSAD leads the way for creating a road map for the 
digitalization of the White Goods Suppliers’ Industry as well as setting up 
the necessary legal and technical background. 

Arçelik Purchasing Director
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• 2020 yılını pandemi süreci ve genel olarak sektör ve 
dolayısıyla şirketiniz açısından değerlendirir misiniz?
2020 yılının ilk çeyreği planladığımız şekilde gerçekleşti, 
ancak ikinci çeyrek pandeminin olumsuz etkilerini yoğun bir 
şekilde yaşadığımız bir dönem oldu. Pazarda talebin 
düşmesi, üretim rakamlarının aşağı doğru gitmesine ve 
hatta tedarik zincirindeki aksamalar üretimlerin kısa bir süre 
durmasına neden oldu.

Ancak çevik şirket yapımız gereğince yeni döneme hızlıca 
uyum sağladık. Tedarik zincirinde sürekliliği sağlamak için 
lojistik konseptlerini çeşitlendirdik, üretim kapasitelerimizi 
yeni duruma uyumlandırdık. Üçüncü çeyrek ve sonrasında 
‘yeni normal’e geçişle ertelenen satın alma talebinin de 
yükselmesiyle birlikte, aldığımız önlemler sayesinde bu 
dönemi sorunsuz olarak atlattık.

Pandemi sürecinde önceliğimiz her zaman olduğu gibi 
çalışanlarımızdı. Tüm çalışanlarımıza yönelik Covid-19 
önlemleri konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Çalışma şartlarımızı, 
ofislerimizi, ortak alanlarımızı sosyal mesafeyi ve gerekli hijyen koşullarını 
sağlayacak şekilde düzenledik, mümkün olan departmanlarda evden çalışma 
düzenine geçtik. En önemlisi de fabrikalarda ve ofislerde her şartta maske 
takılmasını ve maskenin düzgün takılmasını sağladık. Gerekli yerlerde 
çalışanlarımız siperlik, koruyucu gözlük takarak çalışmalarını sürdürdü ve bu 
sayede pandeminin şirketimiz üzerindeki etkisini en aza indirdik. Tedarikçi bilgi 
paylaşım platformlarıyla pandemi konusunda almış olduğumuz tedbirleri 
tedarikçilerimiz ile paylaşıp aynı zamanda onların da deneyimlerinden faydalan-
dık. Pandemi karşısında tedarikçilerimizle birlikte daha güçlü olacağımızın 
farkındayız.

Ülkemizde ve dünyada birçok şirketin pandeminin etkisiyle 2020’ye kayıp yıl 
olarak baktığı bir dönemde, Beyaz Eşya sektörünün yılın ikinci yarısında hızlı bir 
toparlanma yaşayarak kayıplarını telafi ettiğini görüyoruz. Tüm zorluklara rağmen 
BSH olarak 2020 yılını planladığımız üretim rakamlarının üstünde üretim yaparak 
kapatacağımızı öngörüyoruz. 

• 2021’e ilişkin değişen müşteri talepleri, pazar hacim gelişimi, üretim ve 
yatırım planlarına ilişkin öngörüleriniz nelerdir?
2021 yılının ilk yarısı için pazarda Beyaz Eşya ürünlerine yüksek bir talebin 
olduğunu görüyoruz. Ancak Covid-19’un etkisini yeniden ağır bir şekilde 
hissettirmeye başladığı bugünlerde dünya ekonomisi, dengesiz ve kırılgan bir 
görünüm sergilemeye devam ediyor. Bunun da talep üzerinde etkilerinin 
olabileceğini, en önemli ihracat pazarımız olan Avrupa’da pandemi önlemlerinin 
ve kısıtlarının artması nedeniyle ihracat tarafında bir belirsizlik yaşanabileceğini 
öngörüyoruz. 

O nedenle fabrikalarımızı esnek ve çevik yöntemlerin uygulanabileceği, ‘VUCA’ 
şartlarına uygun olarak çok yönlü çözümler geliştirebileceğimiz bir yapıya 
dönüştürüyoruz. Darboğaz oluşturabilecek alanlarda iyileştirmeler yaptık, üretim 
hatlarında kapasite artışları, esneklik ve optimizasyon çalışmaları için yeni 
yatırımlar yapıyoruz. 

2021 yılında, talep dalgalanmalarının olabileceği ihtimalleriyle birlikte, yine de 
2020’nin üstünde üretim rakamlarına ulaşmak için çalışacağız. 

• Orta vadede firmanız ve sektörünüz açısından üretim ve tedarik süreçlerinde, 
pazar ve talep yapılarında nasıl bir değişim yaşanmasını bekliyorsunuz?  Orta 
vadede kritik önemde gördüğünüz teknolojiler ve ürünler nelerdir? 
Dijitalleşmenin de etkisiyle dünyanın büyük bir dönüşüm içinde olduğu 
bugünlerde, BSH Grubu olarak biz de kendimizi dönüştürüyoruz. Elektrikli ev 
eşyaları üreten ve satan bir şirket olmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş dijital işlev, 
hizmet ve içerikler sunan bir şirkete evrilmek istiyoruz. Tüm stratejimizi, bir 
Donanım+ firması hâline gelmek üzerine kurguluyoruz. Dijital çağda artık önemli 
olan tüketicinin konfor alanını genişletmek, günlük yaşam kalitesini yükseltmek, 
zamandan tasarrufunu sağlamak. Buradan hareketle tüketicilerimize, yenilikçi 
ürünleri içeren bir dijital deneyim sunmak için çalışıyoruz. Ev eşyalarımızı 
internete bağlayabilmemizi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler ve Home 
Connect ürünlerimiz de bugünden gelişmenin zeminini hazırlıyor.  

Son iki yıldır ürünlerimizdeki dijitalleşmenin yanında, üretim ve tedarik 
süreçlerimizle ilgili olarak özelikle Endüstri 4.0 ve yapay zeka projeleri alanındaki 
çalışmalarımıza hız kazandırdık. 2021, bu alandaki projelerimizin yoğun olarak 
gerçekleştirileceği bir yıl olacaktır.

Bugün ağırlıklı olarak Avrupa’ya ihracatımız bulunuyor. Orta vadede Avrupa’daki 
Beyaz Eşya doygunluk seviyesinin de yüksekliği göz önünde bulundurularak 
ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Bu noktada özellikle Afrika 
pazarına yönelik ürünler geliştirmek büyük önem taşıyor.  

BSH olarak ayrıca, dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmanın hem şirketimiz 
hem de gelecek kuşaklar için taşıdığı önemin farkındayız. Bu nedenle gezegeni-
mizi ve insanların yaşamını kendi faaliyetlerimizle daha iyi hale getirmek için 
çalışıyoruz. Teknoloji üreten bir şirket olarak, çalışmalarımızın içinde bulunduğu-
muz çevreye faydalar sağlamasını amaçlıyoruz. Burada Birleşmiş Milletler 2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber olarak alıyor; hem enerji verimliliği 
yüksek çevreci ürünler geliştirerek hem de üretim proseslerimizde daha az 
elektrik, daha az su kullanımını sağlayarak ve atık seviyelerini azaltarak gerekli 
iyileştirmeleri yapıyoruz.

• Could you please assess the year 2020 in terms of the 
global pandemic, the industry in general, and therefore 
your company specifically?
The first quarter of 2020 happened as we planned but in 
the second quarter, we experienced the adverse impacts of 
the pandemic. The decreased demand in the market caused 
a climb down in the production numbers and even, 
disruptions in the supply chain halted production for a short 
while.

However, thanks to our agile organization, we adapted pretty 
quickly to the new period. In order to ensure continuity in 
the supply chain we diversified logistics concepts and 
adapted our production capacities to the new situation. As 
the delayed purchasing demand increased when we began 
to transition to the “new normal” in and after the third 
quarter, we took measures and we overcame this hard 
period without problems.

During the pandemic, our priority has been, as always, our employees. We 
tried to raise awareness about Covid-19 measures among all our employees. 
We reorganized our working conditions, offices, and common areas to meet 
the social distancing and necessary hygiene criteria and the departments, if 
plausible for them, started working from home. Most importantly, we made 
sure everyone wore their masks properly in the factories and offices at all 
times. When necessary, our employees worked wearing a shield and 
protective goggles and with these measures, we minimized the impact of the 
pandemic on our company. We shared our pandemic measures with our 
suppliers through the suppliers information platforms and we also benefited 
from their experience. With our suppliers, we believe we are stronger against 
the pandemic.

Many companies see 2020 as a year lost in both our country and the world 
due to the pandemic, whereas we see that the white goods sector picked up 
the momentum in the second half of the year, thus making up for the losses. 
Despite all the challenges, we predict that BSH will close 2020 with figures 
over the planned production numbers. 

• What are your forecasts for 2021 regarding the changing customer 
demands, the market volume growth, and production and investment plans?
For the first half of 2021, we see a high demand for white goods. However, as 
Covid-19 began to reinstate its severe impact, the global economy displays an 
imbalanced and fragile outlook. We think that this situation might affect 
demand and since our top export market Europe has intensified pandemic 
measures and limitations, we might face an uncertainty in exports. 

We are transforming our factories to structures where we can carry out flexible 
and agile methods and develop versatile solutions that comply with the ‘VUCA’ 
standards. We made improvements where a bottleneck might occur and we 
make new investments to increase capacity in production lines and on 
flexibility and optimization. 

In 2021, despite probable demand fluctuations, we will strive to achieve 
figures above those we achieved in 2020. 

• What kind of a change do you expect to happen in the production and 
supply processes, and market and demand structures of your company and 
industry in the medium run? What kind of technologies and products do you 
consider will prove to be critically essential in the medium run?
Today, as the world is under a great transformation also due to digitalization, 
BSH Group is also in transformation. Besides being a company that produces 
and sells electrical home goods, we would like to evolve into a company that 
offers customized digital function, services and contents. We are establishing 
our entire strategy on becoming a Hardware+ company. What is important in 
this digital era is to expand consumers’ comfort zone, to elevate their daily life 
quality, and to save time for them. Starting from there, we aim to offer our 
consumers a digital experience with innovative products. Technological 
advancements that enable us to connect home appliances to internet and our 
Home Connect products lay the foundations for progress.  

Besides digitalizing our goods for the past two years, we also gave momentum 
to our Industry 4.0 and artificial intelligence projects regarding our production 
and supply processes. 2021 will be a year when we actualize our projects.

Today we mostly export to Europe. Considering the high level of satiation in 
the white goods in Europe in the medium run, we work on diversifying our 
export market. At this point, developing products especially for the African 
market is important.  

BSH is also aware how important it is to create a positive effect on the world 
for both our company and for future generations. For this reason, we strive to 
make the planet and human life better through our operations. As a company 
that produces technology, we aim to bring value to the environment. 
Regarding, we take guidance from the United Nations Sustainable Develop-
ment Goals by 2030 and we carry out necessary improvements by both 
developing eco-friendly products with high energy efficiency and by decreasing 
the use of electricity and water and the generation of waste in our production 
processes.

BSH Türkiye CEO’su
CEO of BSH Turkey  
Gökhan SIĞIN
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BSH Satınalma Direktörü 
BSH Purchasing Director 
Gökhan OKATAN
•Türkiye’nin küresel değer zincirindeki yeri açısından 
Türkiye’nin ve sektörümüzün avantajları/dezavantajları 
nelerdir? 
Türkiye Beyaz Eşya sektörü olarak, dünyada Çin’den 
sonraki en büyük ikinci, Avrupa’daki ise en büyük üretim 
merkezi konumunda bulunuyoruz. 

Sektörümüz yüksek teknolojiye dayalı üretim prosesleriy-
le, gelişmiş Ar-Ge yapısı ve yetişmiş insan kaynaklarıyla, 
yenilikçi ve çevreci ürünler üreten, güçlü yardımcı 
sanayisiyle dışa bağımlılığı azaltan rekabetçi ve güçlü bir 
yapıya sahiptir.

Sektörümüzdeki firmalar sağlam bir iç pazara sahip 
olmanın yanında yoğun olarak ihracat odaklı üretim 
yapıyor. Ana ihracat pazarımız Avrupa’ya yakınlığımız 
önemli bir avantajımız.

Aynı zamanda sektörümüzün esnekliği ve çevik yöntemler kullanması, 
yeniliklere, regülasyonlara, ‘VUCA Dünyası’ diye tanımladığımız değişken, 
belirsiz ve kompleks bir yapıya dönüşen dünyamızdaki şartlara hızla uyum 
sağlayabilecek yetkinliklere sahip olması önemli avantajlarımız arasında 
bulunuyor.

Tedarikçilerimizin operasyonda gösterecekleri olumlu performans, global 
anlamda tedarikçi olmak için de büyük bir fırsat yaratıyor. Bu konuda 
Türkiye’den ihracatın artırılmasına yönelik yoğun çalışmaları, birlikte 
yürütmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Rekabetçi maliyetleri-
mizi ve ürün kalite/sevkiyat performansını yüksek seviyede gerçekleştirdiği-
miz noktada, yan sanayi firmalarımızın global BSH siparişlerini almaları 
mümkündür.

Katma değeri yüksek ve yüksek imalat teknolojisi gereksinimi olan ve henüz 
ülkemizde Ürün Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin sınırlı olduğu alanlarda; 
BSH Ev Aletleri olarak yeni yatırımları ve çalışmaları destekliyoruz. 

Ana ihracat pazarımız Avrupa’da Beyaz Eşya doygunluğunun yüksek olması 
ve yaşlı nüfus oranının artması zaman içinde pazarın daralması gibi bir 
dezavantajı getirebilir. Ayrıca ürünlerimizde kullandığımız birçok hammadde 
ve komponentin tedarikinde önemli ölçüde dışa bağımlı olmamız da bir 
dezavantaj oluşturuyor. 

• Fırsatları değerlendirme ve risklere karşı önlem alma konusunda ülke, 
sektör ve şirketler bazında neler yapılması gerekmektedir?
Pandemi döneminde tedarik zincirindeki yaşanan kopmalar, yakın coğrafya-
dan tedariklerin önemini ortaya çıkardı. Bu nedenle ithal edilen birçok 
parçanın yerlileştirilmesi önem kazandı. Avrupalı üreticiler de Uzakdoğu’dan 
tedarik etmek yerine olabildiğince yakın coğrafyalardan alternatif tedarik 
kaynaklarına yönelmeye başladı. Bu dönemde Türk yan sanayisi güçlü ve 
esnek yapısıyla öne çıkıp yeni fırsatlar yaratabilecek durumdadır. Bu noktada 
verimliliklerin artırılması, dijitalleşme, rekabetçi bir yapı oluşturulması ve 
sürdürülebilirlik alanlarındaki faaliyetlere ağırlık verilmesi gibi konulara önem 
veriyorum.

• Tedarikçilerinizden bu değişimlere uyum sağlama konusunda beklentileri-
niz nedir?
Tedarikçilerimizin, değişkenliklerin, belirsizliklerin ve kompleksitenin arttığı 
ve artık ‘normal’ olarak kabul edildiği bugünün dünyasına hazır olmaları, 
esnek ve çevik çalışma yöntemlerini uygulayabilecek yapılarını güçlendirmele-
ri gerekir. Karşılaşılması muhtemel sorunlara çok yönlü çözümler üretebilme 
yeteneklerini geliştirmeliler. Özelikle ülkemizin içinde bulunduğu şartları da 
göz önünde bulundurarak finansal risklerin doğru yönetilmesi çok önemlidir. 

Beyaz Eşya sektörüne gelen yeni enerji regülasyonları ve AB’nin ticari 
ortaklarını emisyon azaltılmasına yönelik ‘Avrupa yeşil mutabakatı’ 
çerçevesinde karbon vergisi uygulaması nedenleriyle yan sanayi firmalarımı-
zın da sürdürülebilir gelişime odaklanmaları, enerji ve su tüketimlerini 
düşürme ve atık seviyelerini azaltıcı önlemler almaları ve bu konulara ağırlık 
vermeleri önem taşıyor.

• BEYSAD'a bu süreçte düşen görevler ve faaliyet önerileriniz neler olabilir?
BEYSAD yürüttüğü faaliyetleri ile Beyaz Eşya üreticileri ile yan sanayi arasında 
bir köprü oluşturarak, sektördeki gelişmelere ve değişen şartlara göre yan 
sanayi firmalarının da kendilerini geliştirmelerinde öncü ve yönlendirici rol 
üstleniyor. Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeye yönelik faaliyetleri bunlara iyi 
örneklerdir.

Önümüzdeki dönemde BEYSAD’ın gündeminde; Covid-19 salgınının etkileri 
ve alınan önlemler hakkında tecrübelerin paylaşılmasının yanı sıra yeni enerji 
regülasyonları ve Avrupa yeşil mutabakatı çalışmaları gibi sektörümüzün 
geleceğini ilgilendiren çok önemli konuların yer alması gerektiğini 
düşünüyorum. 

• Considering Turkey’s place in the global value chain, 
what are the advantages/ disadvantages of Turkey and 
our industry?
As the Turkish White Goods industry, we are biggest 
production center in Europe and the second biggest in 
the world after China. 

Our sector has a competitive and strong structure with 
its production processes based on advanced technology, 
its advanced R&D organization and qualified labor force, 
and its strong suppliers indstry that produce innovative 
and eco-friendly products, thus reducing foreign 
dependency.

The companies in our sector perform an export-oriented 
production besides having a solid domestic market. Our biggest advantage is 
being close to our main export market Europe.

Moreover, the major advantages of our sector include flexibility, using agile 
methods and being capable of rapid adaptation to changing, uncertain and 
complex structure that we call the “VUCA World” as well as innovations and 
regulations.

The positive performance of our suppliers in the operation creates a big 
opportunity for being a global supplier. Regarding, we will continue striving to 
increase exports from Turkey in the upcoming term. When we offer competiti-
ve prices and high quality products/ shipping performance, our suppliers will 
have a chance to get global BSH orders.

In areas with high added value and which need an advanced import 
technology and where product research and development operations are 
limited in our country for now, BSH Home Appliances support new 
investments and projects. 

Our main export market Europe has a high satiation for white goods and an 
alredy high elderly population, which might bring a disadvantage of market 
shrinkage over time. Also, our foreign dependancy on many raw materials and 
component supply that we use in our products is a disadvantage. 

• For taking actions to use the opportunities and to take measures against 
risks, what should be done on the level of country, industry and companies?
Fractures in the supply chain during the pandemic revealed the importance of 
supplying from close proximity. Therefore, it became more significant to 
localize many parts that were imported. European producers steered towards 
alternative supply sources from their nearby geography rather than procuring 
materials from the Far East. At this time, the Turkish suppliers industry is 
able to stand out with its strong and flexible structure and to create new 
opportunities. At this point, I think it is important to focus on increasing 
efficiency, digitalization, creating a competitive structure and sustainability.

• What are your expectations of your suppliers to adapt to such changes?
Our suppliers need to be ready for today’s world, the new “normal,” where 
variability, uncertainty and complexity are heightened and to strengthen their 
structure to be able to apply flexible and agile working methods. They need to 
work on their ability to create versatile solutions to possible issues that can 
be faced. Especially considering our country’s current conditions, financial 
risks need to be managed in the right manner. 

Because of the new energy regulations imposed on the white goods sector as 
well as the carbon tax due to the EU’s Green Deal that requires commercial 
partners to reduce their emissions, our suppliers need to take actions to 
focus on sustainable development, to reduce energy and water consumption 
and to decrease their waste levels.

• What do you think BEYSAD should do in this period? Do you propose any 
ideas for events and activities?
BEYSAD forming a bridge between the white goods producers and suppliers 
via its activities plays a leading and guiding role in helping suppliers to adapt 
to changes in the sector and changing conditions. Its activities regarding the 
Industry 4.0 and digitalization are good examples for that.

In the upcoming period, I think BEYSAD’s agenda should include sharing 
experiences on the impacts of Covid-19 and the actions taken as well as the 
new energy regulations and the EU Green Deal, which interest the future of 
our sector.
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• 2020 yılını pandemi süreci ve 
genel olarak sektör ve dolayısıyla 
şirketiniz açısından değerlendirir 
misiniz?
2020 genel anlamıyla sektör, özel 
olarak dayanıklı tüketim malları 
açısından zor bir yıl oldu; talepte 
devasa dalgalanmalar yaşadık, bu 
yüzden Tedarik Zinciri son haddine 
kadar gerildi. Sağlık sorunları ve 
fiziksel sınırlamaların, işçilerin 
hareketlerini ve verimliliğini etkileme-
sini söylemeye bile gerek yok. Bu 
yılın başında pandemi patladığından 
beri çalışanlarımız ve topluluğumu-
zun sağlık ve güvenliğini korumak en 
birinci önceliğimiz oldu ve sağlık 
birimleriyle yakın işbirliği içinde çalıştık. Aynı zamanda, 
güvenli bir planlama yapmak ve işlerimizin devamlılığını 
sağlamak amacıyla, hedeflerimize ulaşmak ve şirketin 
Avrupa’da uyguladığı büyüme stratejisine ve 2023 yılına 
kadar üç büyük lider arasına girme hedefine uygun hareket 
etmek için operasyonlarımızda gecemizi gündüzümüze 
katarak çalıştık. 

• 2021’e ilişkin değişen müşteri talepleri, pazar hacim 
gelişimi, üretim ve yatırım planlarına ilişkin öngörüleriniz 
nelerdir?
Mevcut ortam çok belirsiz, tahminlerde bulunmak zor. 2021 
yılı için 2020’nin son çeyreğinde dayanıklı tüketim malları 
piyasa taleplerinde gördüğümüz trendin devamını bekleyebili-
riz. Elbette COVID-19 pandemisinin insanları evde kalmaya 
zorlayarak dijital cihaz ve aletlerin kullanımını artırması, bu 
trendi hızlandırdı. Şirketimiz bu durum için tamamen hazırlıklı, 
zira nesnelerin interneti ve bağlantısallık, stratejimizin tam 
kalbinde yer alıyor. Nesnelerin interneti ve bağlantısallık, artık 
yeni bir aşamaya geçti: Ortaklarımızla nesnelerin interneti 
ekosistemleri geliştiriyor ve yaratıyoruz. Amacımız sektörümüz 
ve felsefemizi ürünlerden senaryolara dönüştürmek ve 
tüketicilere üstün ve onlara özel bir deneyim sunmak.

• Orta vadede firmanız ve sektörünüz açısından üretim ve 
tedarik süreçlerinde, pazar ve talep yapılarında nasıl bir 
değişim yaşanmasını bekliyorsunuz?  Orta vadede kritik 
önemde gördüğünüz teknolojiler ve ürünler nelerdir? 
“Tüketicilerimize sıfır mesafe” sloganımıza sadığız, yani talep 
esnekliğini karşılayarak, daha kısa tedarik zincirleri uygulaya-
rak, kullanımı kolay ürünler ve tüketicilerin hayatlarını 
kolaylaştıran hizmetler sunarak tüm müşterilerimizin ihtiyaçla-
rına daha hızlı yanıt veriyoruz. Bağlantısallık da bu stratejinin 
bir parçası: Ürünlerimize hep daha fazla bağlantısallık 

özellikleri ekleyerek sunduklarımızı 
zenginleştirmeyi 
amaçlıyoruz. 

• Türkiye’nin küresel değer zincirindeki 
yeri açısından Türkiye’nin ve sektörümü-
zün avantajları/dezavantajları nelerdir? 
Şirketleri müşterilere daha yakın yerlere 
kaydırma yönünde tedarik üssünde bir 
rotasyona gitmeyi destekliyoruz. Bu 
bağlamda, Türkiye referans piyasalara 
yakın endüstriyel anlamda sağlam ve 
güvenilir bir ülke olmasıyla bu süreçte 
anahtar bir rol oynuyor. Orta/uzun vadede 
Türkiye için muazzam bir büyüme potansi-
yeli görüyoruz. Ülkenin bu olumlu trendi 
yakalamasına karşı önünde duran en 

önemli zorluk yatırımları çekme ve elinde tutma kapasitesinde 
büyüyen boşluğu doldurmaktır.    

• Fırsatları değerlendirme ve risklere karşı önlem alma 
konusunda ülke, sektör ve şirketler bazında neler yapılması 
gerekmektedir?
Tüm stratejik risk analizleri, tedarik zincirlerinin mümkün 
olduğu zamanlarda kısaltılması, tedarik üssü dengesinin 
operasyonları ve işlerin devamlılığını sağlamak için yeniden 
kurulması ve bu sırada rekabet gücü ve kalite seviyelerinin 
korunması gerektiğini gösteriyor. Bu, tüm endüstri sektörlerin-
de uygulanacak bir trend, fakat tüm kurumlar tarafından 
yatırımları kolaylaştırarak ve piyasanın yüksek becerili kaynak 
taleplerini karşılayarak desteklenmelidir. 

• Tedarikçilerinizden bu değişimlere uyum sağlama 
konusunda beklentileriniz nedir?
Genel anlamda tedarikçilerimiz güçlüklere hızlıca yanıt 
verdiler ve muazzam bir esneklik sergileyerek şirketimizi 
maksimum derecede desteklediler. Bu yolda ilerleyeceğimiz-
den eminim, ancak tedarikçilerimizin yatırım yapabilmesi ve 
orta/uzun vadede bizimle beraber büyümesini bekliyoruz. 
Sürdürülebilir büyümeyi desteklemek adına teknoloji, üretim 
kapasitesi ve özellikle değerli kaynaklara yatırım yapmak 
temel başarı etkenleridir. 

• BEYSAD'a bu süreçte düşen görevler ve faaliyet önerileri-
niz neler olabilir?
Pandemi bize bir kez daha gösterdi ki kriz anında, ötekilerin 
üstünde yer alan şirketler yüksek becerili kaynaklara erişimi 
olanlardır. BEYSAD dahil tüm kurumlar bu kaynaklara erişimi 
kolaylaştırmaya çalışmalı, özellikle de Türkiye endüstriyel 
ayak izinin bel kemiği olan ve sıklıkla kaynak sıkıntısı çeken 
küçük ve orta ölçekli firmalara ağırlık vermelidir.

Maurizio LANZARA
Haier Europe Türkiye Satınalma Direktörü
Haier Europe TR Purchasing Director

Devamı 18. sayfada
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• Could you please assess the year 2020 in terms of the 
global pandemic, the industry in general, and therefore your 
company specifically?
2020 has been a tough year for the Industry in general and 
for the Durable Goods in particular, with huge swings in 
demand which stressed the Supply Chain to the limits; not to 
mention the health issues and the physical limitations that 
affected workers’ mobility and efficiency. Since the pandemic 
outbreak early this year, we have been working closely with 
health authorities to protect the health and safety of our 
employees and our communities, as our top priority. At the 
same time, we have always been working around the clock to 
plan safely and guarantee business continuity and in operati-
ons to achieve our targets and execute the company’s clear 
growth strategy for Europe and its ambition to become among 
the top three leaders by 2023. 
 
• What are your forecasts  for 2021 regarding the changing 
customer demands, the market volume growth, and produc-
tion and investment plans?
The current environment is very uncertain and it’s difficult to 
predict or make forecasts. We can somehow expect for 2021 
a continuity of the trend we are seeing in the last quarter of 
2020 in terms of market demands for durable goods. For 
sure, the COVID-19 emergency, forcing people to stay at home 
and increase the use of digital devices and appliances, 
accelerated this trend. The company is fully equipped for this 
as IoT and connectivity are at the core of our strategy, which 
has now entered in a further step, that is, developing and 
creating IoT ecosystems with our partners. Our ambition is to 
transform our industry and our philosophy from products to 
scenarios, giving consumers a premium and tailor-made 
experience.

• What kind of a change do you expect to happen in the 
production and supply processes, and market and demand 
structures of your company and industry in the medium run? 
What kind of technologies and products do you consider will 
prove to be critically essential in the medium run?
We are faithful to our motto ‘Zero distance to customers’, 
which means quicker response to all customer needs, 
including meeting demand flexibility, implementing shorter 
supply chains, introducing easy-to-use products, providing 
services that make consumers’ lives easier. Connectivity is 
part of this strategy as we are committed to enrich our offer 
with more and more connectivity features added to our 
products.  
  
• Considering Turkey’s place in the global value chain, what 
are the advantages/ disadvantages of Turkey and our 
industry?
We are assisting to a rotation in the Supply Base that is in the 
direction of relocating businesses closer to customers. In this 
context, Turkey is playing a key role in this process as an 

industrially solid and reliable country close to the reference 
markets. We see an enormous potential of growth for Turkey 
in the middle/long term. The most important challenge that 
the country is facing  in order to catch this favourable trend is 
to fill a widening the gap in the capacity of attracting and 
keeping investments.   
 
• For taking actions to use the opportunities and to take 
measures against risks, what should be done on the level of 
country, industry and companies?
All strategic risk analysis show that supply chains must be 
shortened whenever possible, Supply Base must be rebalan-
ced to secure operations and business continuity while 
maintaining competitiveness and quality levels. This is a trend 
that will be implemented in all industry sectors but that must 
be supported by all Institutions by facilitating investments and 
fulfilling market demands for high skilled resources. 

• What are your expectations of your suppliers to adapt to 
such changes?
In general our suppliers have reacted promptly to the adversi-
ties and have been supportive of our business to the 
maximum degree showing outstanding flexibility. I am sure we 
will continue on this path, but we expect suppliers to be able 
to invest and grow along with us in the middle/long term. 
Investments in technology, production capacity and especially 
valuable resources are the key success factors to support a 
sustainable growth. 

• What do you think BEYSAD should do in this period? Do 
you propose any ideas for events and activities?
Pandemy showed us once more that, in a time of crisis, the 
companies that stand over the others are the ones who have 
access to high skilled resources. All institutions, including 
BEYSAD, should address their efforts to facilitate the access 
to such resources, with special reference to small and middle 
companies which are the backbone of Turkey’s industrial 
footprint and are too often suffering the lack of resources. 
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• 2020 yılını pandemi süreci ve genel 
olarak sektör ve dolayısıyla şirketiniz 
açısından değerlendirir misiniz?
2020 yılı hem iş hem de sosyal hayattaki 
değişimler anlamında akıllardan çıkmaya-
cak bir yıl oldu. Yılın başlarında Çin 
kaynaklı yaşanan arz şoku üstüne, 
küçülen ekonomiler üzerinden gelen talep 
şoku, sorunsuz denen ve alışılagelmiş 
metotlar ile yürütülen tedarik zincirlerinin 
ve şirketlerin adaptasyon kabiliyetlerinin 
sınırlarını ortaya koydu. Normalleşme 
dönemine girişle birlikte açılan pazarlarla 
yaşanan ani talep artışı ve bu dönemde 
dünya genelinde artış gösteren vaka 
sayıları da yönetilmesi gereken başka bir 
konu olarak şirketlerin karşısına çıktı. 

Sektörümüz de pek çok sektör gibi bu ani 
değişen belirsizlik ortamında faaliyetleri-
ne devam etti. Tam bir belirsizlik, 
karmaşıklık ve değişkenlik içeren bu 
dönem Vestel Beyaz Eşya’nın tüm 
organizasyon ve birimlerinin sahip olduğu 
esneklik, adaptasyon gücü ve çeviklik ile 
başarılı bir şekilde yönetilmiştir. Bu 
dönemde sürekli yaptığımız süreç 
inovasyonları ile karşılaştığımız ya da 
karşılaşılması muhtemel problemlere 
kalıcı çözümler geliştirilmiş ve bu yeni 
uygulamalara hızlı geçişler yapılarak aslında problem olan durumlar 
daha güçlü bir tedarik altyapısının oluşturulması için fırsata 
dönüştürülmüştür.

• 2021’e ilişkin değişen müşteri talepleri, pazar hacim gelişimi, 
üretim ve yatırım planlarına ilişkin öngörüleriniz nelerdir?
“2020’den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözünü çok 
duyuyoruz. Ancak değişmeyecek şeyler de var. Örneğin son 
kullanıcının yüksek teknolojili ürünlere daha ucuza ulaşma talebi 
devam edecek. Bu anlamda rekabet keskinleşecek. Evde kalmanın 
bir sonucu olan internet üzerinden yapılan alışverişler alışkanlık 
olarak devam edecek, müşteriler pek çok konuda artık hizmetleri 
evine isteyecek. Dışarı çıkıp alışveriş yapmak zorunluluktan ziyade 
daha çok alışveriş keyfi ile ilgili bir konu olacak. Son kullanıcının 
ürünün satın alınması ve kullanılması sürecindeki tüm adımlarda 
konfor beklentisi artarak devam edecek. 

Şirketler üretimde nitelikli iş gücünün önemini vaka tespitleri ve 
izolasyon dönemlerinde daha fazla anladı. İşgücü değişkenliklerinin 
önüne geçmek için otomasyon projeleri artırılsa da kurulu kapasite-
nin tutumlu kullanılması her zamankinden daha önemli olacak. 
Üretimde yalınlık ve esneklik daha fazla önem kazanacak. Süreçlerin 
bir bölümünün (en önemli kabul edilenlerin) esnek ve çevik olması-
nın aslında önemli olmadığı, tüm süreçlerin birleşik kabiliyetlerinin 
önemli olduğu pek çok şirket tarafından görüldü. Baştan sona tüm 
süreçlerin özellikleri incelenmeli ve hesaplanmalı. Biz de bu noktada 
iş ortaklarımızın süreçleri dahil olmak üzere tasarım, tedarik ve 
üretim süreçlerimizin tümünü bir bütün olarak ele almanın ve 
geliştirmenin faydasını, yaşadığımız pandemi sürecinde görme 
imkanı bulduk.

Pazar hacminin geliştiğini görüyoruz. Vestel Beyaz Eşya son 
kullanıcıya yenilikçi teknolojileri, günlük hayatı kolaylaştıran yüksek 
kalitedeki ürünleri erişilebilir şekilde sunuyor ve pazardan daha fazla 
büyüyor. Bunun sonucu olarak yeni yatırım planları üzerindeki 
çalışmalarımız devam ediyor. 

• Orta vadede firmanız ve sektörünüz açısından üretim ve tedarik 
süreçlerinde, pazar ve talep yapılarında nasıl bir değişim yaşanma-
sını bekliyorsunuz?  Orta vadede kritik önemde gördüğünüz 
teknolojiler ve ürünler nelerdir? 

• Could you please assess the year 
2020 in terms of the global pandemic, 
the industry in general, and therefore 
your company specifically?
2020 has been an unforgettable year in 
terms of the drastic changes we experien-
ced in business as well as in social life. 
Upon the supply crisis originated from 
China at the beginning of the year, the 
demand crisis via the economic shrinka-
ge revealed the limitations of the supply 
chains that were called smooth and 
carried on with conventional methods and 
the adaptability of companies. The abrupt 
increase in demands in the markets as 
they were re-opened during the normaliza-
tion period and the increased number of 
cases around the world during this time 
also posed another issue to deal with for 
businesses. 

Our sector has also carried on their 
operations in this quickly-changing 
uncertain times as all the other sector. 
This whole period of total uncertainty, 
complexity, and variability was success-
fully managed with the flexibility, 
adaptability and agility of all the organiza-
tions and units of Vestel White Goods. 
During this period, we created permanent 
solutions to the problems we encounte-
red or might possibly encounter via the 
process innovations we have constantly 

been making and situations which would be problematic were 
turned into opportunities to create a solid supply infrastructure by 
rapidly transitioning to these new applications.

• What are your forecasts for 2021 regarding the changing 
customer demands, the market volume growth, and production 
and investment plans?
We have been hearing the statement “After 2020 nothing will ever 
be the same” a lot. There are also things that will never change. 
For instance, end user will continue to demand cutting-edge 
technologies for lower prices. Competition will get sharper in that 
sense. Because people are at home, online shopping will continue 
habitually, customers will now request many various services 
delivered to their homes. Shopping outside will become only a 
pleasure rather than necessity. The expectation of end users for 
comfort at every step of buying and using products will continue, 
if not increase. 

Companies understood the importance of qualified labor in 
production more during the case diagnosis and isolation periods. 
Although more automation projects are carried out to avoid labor 
variables, it will be more important than ever to use the established 
capacity economically. Lean and flexible production will get more 
attention. It was seen by many businesses that it was not important 
if some parts of the processes (whichever deemed more important) 
were flexible and agile and what was important was rather the 
combined abilities of all the processes involved. The features of all 
the processes from the beginning to the end should be analyzed 
and calculated. We had the chance to see the benefit of handling 
and improving all of our design, supply and production processes 
altogether including the processes of our business partners during 
this pandemic.

We see that market volume is getting bigger. Vestel White Goods 
offer innovative technologies and high quality products that make 
life easier to the end consumer in an affordable way and grow 
bigger than the market. As a result of this, we keep on working on 
new investment plans. 

• What kind of a change do you expect to happen in the producti-
on and supply processes, and market and demand structures of 
your company and industry in the medium run? What kind of 
technologies and products do you consider will prove to be 
critically essential in the medium run?

Vestel Beyaz Eşya Satınalma 
Genel Müdür Yardımcısı

Vestel White Goods Purchasing 
General Manager Assistant 

Özgür YILMAZ
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Pandemi sürecinin yarattığı etkiler sonrası 
bölgesel tedarik ve yerlileşme, önemi artan bir 
stratejidir. Dünya’da Beyaz Eşya sektörünün 
üretiminin %54’ünü yapan Çin’in beyaz eşya 
alanındaki üretim ağı güçlüdür ancak Çin’de 
üretimi olan firmaların “Çin+bir” stratejisi ile Çin ve beraberinde en 
az bir ülkede daha üretim tesisinin olması üzerinde çalışmaları 
ağırlık kazandı. Burada doğru lokasyon seçimleri daha uzun vadeli iyi 
sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Endüstri 4.0 uygulamalarında öncü pozisyondaki Vestel Beyaz Eşya 
akıllı fabrikalar-akıllı ürünler stratejisiyle çalışarak üretimde verimli, 
çevik ve esnek yapısını sürekli olarak geliştirmektedir. Üretimde 
akıllı teknolojilerin kullanımı daha önemli olacak. Son kullanıcının 
hayatını kolaylaştıran ürünler arasında hijyen sağlayan ürünler daha 
fazla yer alacak. 

Vestel Beyaz Eşya olarak, geliştirdiğimiz teknolojilerle tüketicilerin 
hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz gün ışığı 
teknolojisi ile gıdada, bulaşıkta ve çamaşırda ekstra hijyen ve uzun 
ömür vadediyoruz. Gün ışığı teknolojisine sahip Vestel bulaşık ve 
çamaşır makineleri, daha az kimyasal kullanarak daha fazla hijyenik 
ve güvenli ortamlar yaratmak isteyen bireylerin kullanımına tam da 
bu ihtiyacın büyük önem taşıdığı pandemi döneminde sunuldu. Bu 
da Vestel Beyaz Eşya’nın tüketici talep ve ihtiyaçları ekseninde 
şekillenen Ar-Ge anlayışı ve yenilikçi vizyonunun önemli bir sonucu.

• Türkiye’nin küresel değer zincirindeki yeri açısından Türkiye’nin 
ve sektörümüzün avantajları/dezavantajları nelerdir? 
Türkiye bulunduğu coğrafi lokasyon anlamında eşsiz bir konuma 
sahip. Özellikle pandemi döneminin etkisi sonrası tedarik zincirinin 
bölgeselleşmesi stratejilerinde çok avantajlı bir pozisyonda. Yüksek 
nitelikli ve çalışkan işgücü, üretim tesislerinin teknolojik altyapısı 
belirgin avantajlar sağlamakta. Türkiye, Dünya Beyaz Eşya üretimin-
de ikinci pozisyonda. Bu özellikleriyle sektörümüz için cazibeli bir 
konumdayız. Hammadde temininde dışa bağımlılığın azaltılması, 
stratejik malzemelerin Türkiye’de üretilebilir olması, gelişim için 
ortak stratejilerin belirlenmesi ve etkin teşviklerle tüm bu avantajları-
mızdan daha fazla faydalanmak mümkün olacaktır.

• Fırsatları değerlendirme ve risklere karşı önlem alma konusunda 
ülke, sektör ve şirketler bazında neler yapılması gerekmektedir?
Türkiye pek çok krizden güçlü bir şekilde çıkmayı başarmış, kendine 
has risk yönetim yapısıyla bulunduğu bölgedeki en önemli aktör 
olarak konumlanmıştır. Ülkemizde hemen her sektörün teşvik 
ihtiyacı mevcut. Bu paketlerin sürdürülebilirliği ve ani değişen 
koşullar karşısında daha esnek bir yapıya kavuşturulması önem arz 
etmektedir. Burada sektör temsilcilerine de önemli görevler 
düşmektedir. Sektör oyuncuları arasında bilgi transferinin sağlanma-
sı, hızlı refleks kabiliyeti kazanımı için ortak çalışmaların artırılması 
gereklidir.

• Tedarikçilerinizden bu değişimlere uyum sağlama konusunda 
beklentileriniz nedir?
Yaşadığımız süreç adaptasyon gücünün ne kadar önemli olduğunu 
ortaya koydu. Tedarik zincirlerinin en ince ayrıntısına kadar incelen-
mesi ve risklerin ortaya konması, bu riskler üzerinde çalışmalar 
yapılması, üretimde endüstri 4.0 uygulamalarının artırılması, 
süreçlerin bir bütün olarak ele alınarak risk değerlendirmelerinin 
yapılması önemlidir. Yenilikçi üretim teknolojilerinin uygulanması, 
Ar-Ge’ye daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Ezberlerin bozulması, 
yeniliklerin uygulanmasında hesaplanmış ama cesur adımların 
atılması gereken bir dönemdeyiz. 

• BEYSAD'a bu süreçte düşen görevler ve faaliyet önerileriniz 
neler olabilir?
BEYSAD, beyaz eşya sektörünün gelişimi ve ülkemizdeki beyaz eşya 
üretim altyapısının küresel anlamda daha etkili bir konumda olması 
için çalışmalarını yıllardır başarıyla sürdürmekte. Sektöre hizmet 
veren firmaların tekil/ortak risk değerlendirmeleri ve bu risklere 
karşı çözümlerin geliştirilmesi konusunda çalıştaylar yapılmasının 
fayda yaratabileceğini söylemek mümkündür. Stratejik komponent 
ve malzemelerin üretilmesi için konsorsiyum çalışmaları etkili 
olacaktır. 

BEYSAD’a beyaz eşya sektörünün gelişmesi için yaptığı çalışmalar-
dan dolayı teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

Regional supply and localization after the 
impacts of the pandemic is a strategy that is 
getting more important. China has a strong 
production network in white goods, which 
produces 54% of the white goods worldwide; 
however, businesses that have their production 

facilities in China now steer towards adopting the “China+one” 
strategy which means having at least one other production facility in 
another country besides their facility in China. Here, selecting the 
right location will bring out good results in the longer run.

Vestel White Goods being a leader in Industry 4.0 practices 
constantly improves its efficient, agile and flexible production 
structure with its smart factories – smart products strategy. Utilizing 
smart technologies will get more important. Hygiene products will 
stand out more among all the goods that make the life of the end 
user easier. 

Vestel White Goods continue to simplify the life of consumers via 
the technologies we develop. With the day light technology we 
developed, we promise extra hygiene and long life in food, dishes 
and laundry. Vestel dishwashers and washing machines featuring 
the day light technology were launched when they were the most 
needed for individuals who want to create more hygienic and safer 
environments using less chemicals. This is an important result of 
Vestel White Goods’ R&D approach and innovative vision which are 
shaped around the demands and needs of the consumers.

• Considering Turkey’s place in the global value chain, what are 
the advantages/ disadvantages of Turkey and our industry?
Turkey has a unique geographical location, which gives her an upper 
hand in terms of the strategies of localizing the supply chain 
especially due to the effects of the pandemic. Highly qualified and 
diligent labor as well as the technological infrastructure of the 
production facilities give Turkey a certain advantage. Turkey comes 
second in the white goods production globally. All these make us 
attractive for our sector. Reducing foreign dependancy for raw 
materials procurement, being able to produce strategic materials in 
Turkey, setting up common strategies for development, and efficient 
incentives will make it easier for us to benefit from all our advanta-
ges.

• For taking actions to use the opportunities and to take measu-
res against risks, what should be done on the level of country, 
industry and companies?
Turkey has overcome many crises strongly and made herself the top 
player in the region with her own unique risk management organiza-
tion. About all sectors in the country need incentives. Sustainability 
of incentive packages and making them more flexible against 
abruptly changing conditions are very important. Here, sector 
representatives have a great responsibility, as well. There should be 
more common projects to ensure information transfer among sector 
players and to gain a rapid reflex ability.

• What are your expectations of your suppliers to adapt to such 
changes?
The time we are living in has shown how important it is to be able 
to adapt fast. Reviewing the supply chain down to the last detail 
and exposing risks, working on those risks, increasing industry 4.0 
practices in production, handling processes as a whole and 
performing risk assessments are key. They need to apply innovative 
production technologies and focus more on R&D. We are in an era 
when we should go beyond the ordinary and take well-calculated, 
but bold steps while applying innovations. 

• What do you think BEYSAD should do in this period? Do you 
propose any ideas for events and activities?
BEYSAD has been successfully working for years on the develop-
ment of the white goods sector and making the national white 
goods production infrastructure gain a better position globally. It is 
possible to state that carrying out workshops on individual/common 
risk assessments for businesses that give service to the sector and 
developing solutions against such risks might be beneficial. It would 
be good to work on consortium for producing strategic components 
and materials. 

We would like to thank BEYSAD for your efforts to develop the white 
goods sector and wish you success in your future endavors. 





1024

Sizi tanıyabilir miyiz?
1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
bölümünü bitirip ardından İstanbul Üniversitesi’nde İşletme 
Master Programı’nı, Üretim Yönetimi üzerine yaparak 1992 
yılında bitirdim. Kariyer hayatıma Arçelik firmasında mühendis 
olarak başladıktan sonra satışa geçiş için farklı bir eğitim arayışı 
çerçevesinde Amerika’ya gittim ve California Santa Barbara 
Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme Sertifika Programı’na 
katıldım. Halen Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve 
Organizasyon bölümünde doktora çalışmama, tez hazırlama 
aşamasında devam ediyorum. Aynı üniversitede 2009’dan bu 
yana da İşletme Master programında seçmeli dersler veriyorum. 
Hayat boyu öğrenme felsefesine sahip biri olarak çalışma 
hayatım boyunca da farklı eğitimlere katılma fırsatım oldu. 
Özellikle London Business School, Harvard Business School ve 
MIT gibi eğitim kurumlarından geliştirici eğitimler de aldım. Özel 
meraklarım arasında motor sporları (11 sene aktif olarak 
pistlerde yarıştım) ve özellikle Formula 1, drone uçurmak ve 
astroloji konusu ile ilgilenmek olarak örneklendirebilirim.

Firmanıza ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verir misiniz? 
Carl Paul Beiersdorf tarafından 1882 yılında Hamburg’da kurulan 
Beiersdorf Grup markalarından biri olan tesa, 125 yıllık geçmişi 
olan ve 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren kendinden 
yapışkanlı bant firmamızdır. Bugün dünya genelinde 4.900’den 
fazla çalışanı, 7 bölgesel yönetim merkezi, 14 üretim tesisi, 
500’den fazla Ar-Ge çalışanı ve 7.000’in üzerindeki ürün 
çeşitliliğiyle global boyutta faaliyet göstermektedir. Markamız, 
kendinden yapışkanlı ürünlerin üretimini gerçekleştirerek nihai 
tüketiciler, endüstriyel ve profesyonel müşterileri için çözüm 
sunuyor. tesa’nın dünya genelinde cirosu ise 1 Milyar Euro’nun 
üzerinde olup Mart 2017’den bu yana büyüme stratejileri 
çerçevesinde, dört farklı ülkede dört şirket alımıyla yeni uzmanlık 
ve teknoloji deneyimleri edinerek, inorganik olarak da büyüme 
başladı. Satın alınan şirketler nie wieder bohren ag (Almanya), 
Polymount International BV'nin (Hollanda) Twinlock bölümü, 
FormFormForm Ltd. (Birleşik Krallık) ve Functional Coatings, Inc. 
(ABD).

Firmanız ile yollarınız ne zaman kesişti?
Asıl hedefim uluslararası bir şirkette çalışmak ve mühendislik 
yerine satışa geçmek olduğundan Amerika’ya gittim ve Uluslara-
rası İşletme Sertifika Programı’na katıldım. Amerika’dan 
dönüşümde gerçekleştirdiğim iş görüşmeleri sırasında Alman 
tesa firması ile tanışma fırsatım oldu. 1996 yılında, tesa’da önce 
otomotiv bölümünde Kilit Müşteri Yöneticisi olarak işe başladım. 
Sonra sırasıyla Satış Müdürü ve Satış Direktörü oldum. 2003 yılı 
başında ise tesa Türkiye Ülke Müdürü konumuna geldim. O 
yıldan bu yana da şirketi hem Yönetim Kurulu üyesi hem de Ülke 
Müdürü olarak yönetiyorum. Bu yıl bizim Türkiye’deki 25. yılımız 
ve ben 24 yıldan bu yana kuruluşun bir parçasıyım.

Firmanızın organizasyon yapısı hakkında bilgi verir misiniz?
Firmamız ana merkezi Almanya Hamburg’da olup bölgesel 
yapılanma ile global anlamda faaliyet göstermektedir. Otomotiv, 
Özel endüstri, Genel endüstri ve Tüketici grubu olmak üzere dört 
temel sektöre, direkt, bayi veya dijital olarak ulaşmaktayız.

Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?
tesa, ürünlerini 2 ana kategoride sınıflandırmıştır. Bunlar; tüketici 
ürünleri ve endüstriyel ürünlerdir. Endüstriyel alanda; otomotiv, 
beyaz eşya, elektronik, ambalaj, basım, kağıt, inşaat, enerji 
(rüzgar, güneş) gibi sektörlerin dışında; etkin marka ve ürün 
korunması için güvenlik konseptleri gibi farklı endüstriyel 
sektörler için uygulamalar da büyük yer tutuyor. Aynı zamanda, 
sağlık alanında da ilaçlı plasterlerin geliştirilmesi için ilaç 
endüstrisiyle de ortak çalışmalar yapmaktayız. Tüketici grubun-
da; teknik hırdavat ve nalbur, kırtasiye, yapı ve gıda marketlerde 
aktif olarak yer almaktayız. 

İhracat oranlarınızdan ve en çok hangi ülkeye ihracat yaptığı-
nızdan söz eder misiniz?
Geçen yıl itibari ile Türkiye’deki 25. yılımızı kutladık. Bu süre 
boyunca ortaya koyduğumuz yüksek performans, endüstriyel 
ve perakende alanında sağladığımız başarılar, kuruluşumuzun 
Türkiye pazarına olan güvenini pekiştirdi. Türkiye’yi, Doğu 

Mete KONURALP
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Değerli BEYSAD Okurları;
Her geçen gün BEYSAD Ailemiz büyüyor ve kıymetli yeni 
üyelerle BEYSAD’ın değeri katlanmaya devam ediyor. Dergi 
çalışmalarını yaparken “Kendimi ne kadar şanslı hissediyo-
rum” dedirten bu özel üyelerimizden birisi de tesa… Aramıza 
hoşgeldiniz… Sizlerle, önce sayımız, sonrasında kalitemiz ve 
sinerjimiz büyüyecek ve Dünyada söz sahibi bir tedarikçi 
sektörü olmaya devam edeceğiz. Bizleri biraraya getiren özel 
ve önemli kanallardan biri daha olan dergimize katılım ve 
katkılarınız için teşekkür ederiz. Sizlerle daha güçlüyüz…

Devamı 26. sayfada
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Avrupa Bölgesi içerisinde önemli büyüme noktaların-
dan biri olarak seçen merkezimiz, ülkemizdeki 
operasyonlarının yanı sıra Türk Cumhuriyetlerine 
ihracatı da Türkiye üzerinden yapmak üzere bizi 
görevlendirdi. Son iki yıldır ise mevcut ürün 
grubumuzu ve çözümlerimizi bu çerçevede Azerbay-
can ve Gürcistan pazarlarına yönlendirmiş bulunuyo-
ruz. Ülkemizden ihracat yaparak bu iki ülkede ve 
sonrasında Türkmenistan pazarında da aktif olarak 
yer almak istiyoruz.
 
Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir?
Biz lokal pazar dinamiklerine uygun bir şekilde ürün 
ve hizmet sunabilen ve merkezi müşteri olan bir 
felsefeye sahibiz. Pazar dinamiklerine uyabilmek 
için çeşitli makine yatırımları yaparak, ürün işleme 
faaliyetlerimizi hayata geçirdik. Kuruluşumuzdan 
bugüne bayilerimiz, direkt müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle 
karşılıklı güven üzerine kurmuş olduğumuz iş birliklerinin yanı sıra 
ekibimizin sabırlı, titiz ve azimli çalışmaları sayesinde de önemli 
başarılara imza atmış bulunuyoruz. Bu çerçevede ülkemizin 
potansiyeline olan inancımız ve uluslararası yatırımcıya verilen 
önem, ileride gerçekleştirebileceğimiz yeni yatırımlarımız adına, 
bizim için çok değerli bir motivasyon kaynağına dönüşüyor. Biz 
tek bir sektörde değil farklı pek çok sektörde faaliyet gösteren bir 
şirketiz bu sebeptendir ki farklı ekonomik konjonktürlere daha 
hızlı ayak uydurabiliyoruz. Ülkemizin sektörel zenginliği, faaliyetle-
rimizi kesintisiz sürdürebilmek açısından bize önemli bir fırsat 
sunmaktadır. Ürünlerimizin kalitesi, ekibimizin yüksek teknik 
destek verebilme kabiliyeti, kurulu satış ve depolama ağımız, 
uzun yıllara dayalı müşteri portföyümüz ve bu zaman zarfında 
kazanılan deneyimlerin organizasyon içerisinde her katılana 
aktarılarak devamlılığın sağlanması gibi firma yetkinliklerimiz bizi 
pazarda farklı kılmaktadır.

Yeni yatırım ve Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarınıza ilişkin bilgi 
alabilir miyiz?
Gerçekleştirdiğimiz yenilikler, tesa'nın başarısı ve dinamik 
büyümesinin temel nedeni. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri 
ve Asya’da Ar-Ge laboratuvarlarımız bulunuyor, bu Ar-Ge merkez-
lerinde ise 500 araştırmacının yenilikçi fikirler geliştirmek için, 
tesa her yıl ürettiği yaklaşık 100 yeni buluşun birçoğu için patent 
başvurusunda bulunuyor. Satışlarımızın da %5'i araştırma ve 
geliştirmeye gidiyor. Öte yandan bir üretim şirketi olarak tesa, 
çevreye karşı olan sorumluluklarını yerine getirirken ISO 14001 
çevresel yönetim sistemlerini de uyguluyor. Başta eğitim olmak 
üzere farklı alanlarda sosyal sorumluluk faaliyetlerini hassasiyet-
le tüm dünyada sürdürüyoruz.      

Pandemi sürecine ilişkin yaptığınız çalışmalar; 2020 nasıl geçti 
ve 2021 için öngörüleriniz nelerdir?
Bizler de doğal olarak bu küresel olaydan global olarak çok 
etkilendik. Ne var ki çok farklı sektörlere hizmet ediyor olmak 
belli bir noktada satışlarımızı dengeledi. Örneğin bu dönemde 
online satışlar çok arttı ve ambalaj kullanımı çok yükseldi ki 
bizim bu sektöre olan satışlarımız ciddi olarak arttı, diğer taraftan 
özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektörleri tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de ciddi şekilde yavaşladı ve biz de bu sektörlerin 
önemli tedarikçilerinden biri olduğumuz için, doğal olarak 
olumsuz etkilendik. Bu dönemde özellikle stok planlama, ithalat 
ve alacaklar önemli önceliklerimizden oldu. Bu dönemdeki en 
önemli ajandamız dijitalleşme ve bu kavramın iş süreçlerine 
entegrasyonu olarak vurgulayabilirim. Özellikle satış kanallarında 
online kanalının önemli bir boyuta gelmesi tüm firmaların pazara 
ulaşmasında, proseslerini yenilemesine veya güncellemesine 
sebep olmuştur. Biz de mevcut satış kanallarımıza online 

aktivitelerimizi ekleyerek müşterilerimize farklı 
açılardan ürün ve hizmetlerimizi götürmek için 
çalışmaya başladık. Zorlu geçen bu yıl, teknolojik 
olarak global alt yapımızı ve satış stratejilerimizi ele 
aldığımız ve gelecek beş yıla odaklandığımız bir 
dönem oldu. 2021 yılının da 2020 gibi kolay 
geçmeyeceğini ve farklı alanlarda belirsizliklerin 
Covid’19 başta olmak üzere devam edeceğini ön 
gören bir senaryo çiziyoruz. 

Sanayi 4.0’ın Türkiye gelişimini nasıl görüyorsu-
nuz? Bu yönde önçalışmalarınız, tedbirleriniz var 
mı? 
Üretim teknolojileri alanındaki gelişmeler özellikle 
2015 yılından itibaren Sanayi 4.0’ın devreye 
girmesiyle daha da hızlandı. Bizim pazardaki 
gözlemlerimiz, özellikle endüstriyel olarak büyük 

üretim yapan sektörlerin başta otomotiv ve beyaz eşya olmak 
üzere, bu konuyu ciddi boyutta ajandalarına almış olmaları ve 
sadece kendilerine değil bulundukları ekosistemlerine de bunu 
empoze etmeleridir.

BEYSAD’a ilişkin görüşleriniz, BEYSAD’dan beklentileriniz 
nelerdir? 
Firma olarak ülkemize ilk adımımızı attığımız 1994 yılından bu 
yana beyaz eşya sektörü içerisinde hep aktif bir yan sanayi 
olarak faaliyetlerimize devam ettik. Tüm üretici ve yan sanayi eko 
sistemiyle uzun yıllardan bugüne, gelişmekte olan ve çözüm 
odaklı işbirliğini sürdürmekteyiz. Bu sektörün kalkınması, 
sorunlarının gerekli platformlarda dile getirilmesi ve özellikle 
ihracat yaparak ülkenin milli gelirine katkı sağlaması açısından 
gerekli olan desteklerin BEYSAD tarafından koordine edilmesinin 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer bir nokta ise 
BEYSAD’ın, gerek mavi yaka gerek beyaz yaka çalışanların, 
teknolojinin üretim hatlarına dünya standartlarında entegrasyonu, 
yapay zeka, robotik teknolojiler ve de nesnelerin interneti gibi 
gelecek yıllarda çok daha hayatın doğal bir parçası olacak 
gelişmeler konusuna hazırlanması ve bu konuda sektörde etkin 
rol alması ve öncülük etmesi gerektiğine inanıyorum.  

Detaylı İngilizce bilgiye 
tesa.com/en adresinden ulaşabilirsiniz.
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Değerli BEYSAD Okurları;
Yeni üyelerimizi, genç, dinamik ve 
başarılı yöneticilerini tanımayı sürdürüyo-
ruz. Okudukça gurur duyuyoruz ve ne 
kadar kıymetli bir BEYSAD Ailesi 
olduğumuzu gördükçe daha da mutlu 
oluyoruz… Hep birlikte, bu topluluğun 
kıymetli üyeleri ile yolumuz biliyoruz ki 
daima açık… Kıymetli zamanını bizlere 
ayırdığı için Sayın Ozan Koçyiğit’e 
teşekkür ederiz… 

Sizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba. Ben Ozan Koçyiğit. 
09.02.1987 yılında İstanbul’da doğdum. 
Evliyim ve Yaman adında 3 yaşında bir 
erkek çocuğum var. Tüm eğitim hayatımı 
İstanbul’da gerçekleştirdim. Üniversite 
lisans eğitimimi, İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi; Görsel İletişim 
Tasarım Bülümü’nde yabancı dil olarak 
tamamladım. 17 sene üst liglerde 
profesyonel hentbolcu olarak çeşitli 
kulüplerde görev aldım ve milli takım sporcusuyum. Düzenli 
olarak fotoğraf ve doğa aktiviteleri ile uğraşmaktayım.
 
Üniversite ve askerliğimi bitirdikten sonra 2011 senesinde tam 
zamanlı olarak aile şirketimizde çalışmaya başladım. Şu anda 
firmamızda; Yurtdışı Müşteri İlişkileri Sorumlusu olarak görev 
almaktayım.

Firmanıza ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verir misiniz? 
Firmamız bir aile şirketidir. Sanayi ile tanışması 1970 senesi 
başlarında otomotiv yedek parça imalatı olup çeşitli sektörlerde 
rol almıştır. 1977 senesinde ise Gürmetal Kaplama ve İmalat 
adında, güncel devam eden firmamız kurulmuştur. Firma 
yönetimi şu an 2. ve 3. kuşak aile bireylerindedir.
 
Ana çalışma sektörü Beyaz Eşya olmak üzere; Otomotiv, 
Elektrik & Aydınlatma, Mobilya & Dekorasyon ve çeşitli alanlarda 
faaliyetler gösteriyoruz. Bu sektörlerin yanı sıra Türkiye ve 
yurtdışında önemli projelerde kendimize yer bulduk. Özellikle 
son dönemde ülkemizin başarısı olan; Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığı’nın iş birliğiyle yapılan 
Solunum Cihazı Ventilatör ürününün belirli proseslerinde 
bulunarak iyi ve manevi bir görevde yer aldığımızı düşünüyorum.

Firmanız ile yollarınız ne zaman kesişti?
İlk tanışıklığım, ilkokul çağındayken haftasonu babam beni 
işyerine götürürdü. Lisede ise yaz tatilleri ve ara tatillerde işi 
öğrenmeye çalışırdım. 2011 yazında ise tam zamanlı işe 
başlamış oldum ve bugünde hala ailemiz ve çalışanlarımız ile 
aynı çatı altındayız. 

Firmanızın organizasyon yapısı hakkında bilgi verir misiniz?
3. kuşak aile bireylerinin işi sahiplenmesinden sonra kurumsal 
bir yapıya büründük. Departmanlarımızı kurduk, şirketimizin 
görsel ve içşel organizasyon yapısında iyileştirmeler yaptık. Tüm 
atölyelerimizi tek bir çatı altında toplayıp fabrika olarak verimli 
çalışma hayatına geçiş yaptık ve profesyonel danışmanlardan 
aldığımız desteklerle bu geçiş takvimini kolaylaştırmaya çalışıyo-
ruz.
 
İhracat oranlarınızdan ve en çok hangi ülkeye ihracat yaptığı-
nızdan söz eder misiniz?
Bizim için çok önemli bir başlık olan ihracat konusu her toplantı-
mızda mutlaka gündem maddesi olmuştur. Ülkelerin görsel ve 
güncel modaları sayesinde, yaptığımız ürünler daima dikkat 
çekmeye devam etmektedir. Türkiye’de üretim yapan ana 
sanayicilere gönderdiğimiz ürünler genelde yurtdışı pazarlarında 
talep görmektedir. Direkt ve dolaylı olarak ürünlerimizin neredey-
se %80’lik kısmı yurtdışına ihraç olmaktadır. Bizim ise direkt 
ihracat oranımız kendi satışlarımıza oranla %30 bantlarındadır. 
Bugün en büyük pazarımız Rusya’dır.

Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir?
Vizyonumuz daima güven ve dürüstlük olmuştur. 43 yıllık bir 
geçmiş sayesinde çalıştığımız ana sanayiciler ve alt tedarikçileri-
miz birbirimize hep güvenmişizdir. Bu ailemizin bize bıraktığı en 
büyük mirastır. Bunun yanı sıra; tecrübeli bir geçmişin bireyleri 
olduğumuz için kalite konusunda taviz vermiyoruz. Bu ana 
başlıklar vazgeçilmezimizdir. 
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Dear BEYSAD Readers;
We keep on knowing about our new 
members and their young, dynamic and 
successful executives. We get proud as 
we read and we are thrilled to see what a 
valuable family we are as BEYSAD… We 
know that all together with the esteemed 
members of this community, we have a 
bright future… We would like to extend 
our gratitutude towards Mr. Ozan Koçyiğit 
for sparing us some of his valuable 
time… 

Could you please introduce yourself?
Hello. I am Ozan Koçyiğit. I was born in 
Istanbul on 09.02.1987. I am married 
and have 3-year-old son named Yaman. 
I studied in Istanbul from primary school 
to university: I studied Visual Communica-
tion Design in English, School of Commu-
nication at Istanbul Bilgi University. 
I worked as a professional handball 
player in various sports clubs in the upper 

league for 17 years and I am a national team athlete. 
I am keen on photography, nature and outdoor activities.
 
Having completed my university education and military service, 
I started working full-time for our family company in 2011. Now 
I am the Global Customer Relations Executive at the company.

Could you please tell us about your company and your 
operations? 
It is a family company. It entered the industry in 1970 by 
producing automotive spare parts and got active in several 
other sectors. In 1977, our company was founded as Gürmetal 
Kaplama ve İmalat. The company management is now 2nd and 
3rd generation family members.
 
We are active in various fields including primarily the White 
Goods as well as Automative, Electric & Lightening, Furniture & 
Decoration. Besides these sectors, we also participated in 
significant projects in Turkey and overseas. I think that we took 
part in a morally good duty by cooperating with the Ministry of 
Health for ventilators as coordinated by the Ministry of Industry 
and Technology – a recent accomplishment of our country.

When did your path cross with your company’s?
When I was at primary school, my father would take me to work 
on the weekend. During high school, I would try to learn the 
business during summer and winter breaks. In Summer 2011, 
I started working full-time and I am still under the same roof 
with my family and our employees. 

Could you tell us about the organizational structure of your 
company?
After the 3rd generation family members took over the 
business, we adopted a corporate structure. We set up our 
departments, we improved the visual and interior organization-
al structure of our company. We assembled all our workshops 
under the same roof and we began an efficient working life as 
the factory and we are trying to make this transition calendar 
easier with the support we get from professional advisors.
 
Could you tell us about your export rates and which country 
do you export the most?
Export has always been a key agenda topic for us at every 
meeting. Thanks to countries’ visual and current fashions, the 
products we produce continue to get attention. The products 
we send to main industries that produce in Turkey are general-
ly demanded in the global markets. Almost 80% of our 
products are exported to overseas directly and indirectly. Our 
direct sales rate is about 30% compared to our own sales. 
Our major market today is Russia.

What distinguishes you the most from your competitors?
Our vision has always been reliability and honesty. Thanks to 
our 43-year history, the main industrialists and sub-suppliers 
we work with, we could always rely on each other. This is the 
greatest legacy we inherited from our family. Moreover, as we 
have a history with vast experience, we do not compromise on 
quality. These main titles are definitely a must for us. 

RÖPORTAJ

Ozan KOÇYİĞİT
Yurtdışı Müşteri İlişkileri Sorumlusu
Global Customer Relations Executive



Bir konuya daha değinmek 
istiyorum; aslında rakip ve 
işbirliğini aynı cümlede 
kullanmaktan memnun 
oluyorum. Bizim ile aynı ortak 
ürün gruplarında faaliyet gösteren diğer firmaların hepsi ile 
mutlaka görüşüyoruz ve iyi ilişkiler kurduğumuzu düşünüyorum. 
Yeri geldiği zaman dayanışmanın ve işbirliğinin hepimize faydası 
olacağını mutlaka ülkece anlamalıyız. Birlikten kuvvet doğar.

Yeni yatırım ve Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarınıza ilişkin bilgi 
alabilir miyiz? 
Faaliyetlerimizin devamlılığını ve verimini arttırmak adına, 
İstanbul içinde ve dışında yatırımlarımız oldu. İhtiyaç duyulduğu 
takdirde bu yatırımlarımızı mutlaka değerlendireceğiz. 

Ar-Ge departmanımız ile düzenli olarak iletişim halindeyiz ve 
projelerimiz her zaman güncel durumda. İstanbul’da bulunan bir 
üniversiteden belirli konular hakkında destek almaya başladık.  
Hem tasarımsal hem de üretimsel olarak kendileri ile işbirliği 
yapmaktayız.

Pandemi sürecine ilişkin yaptığınız çalışmalar; 2020 nasıl 
geçti ve 2021 için öngörüleriniz nelerdir?
Pandemi bizi ilk çeyrekte çok etkiledi. Çalışanlarımız ile bol bol 
toplantılar yapıp yol haritaları belirledik. İşlerimiz yüzde 70 
seviyesinde düştü. Solunum Cihazı Ventilatör Projesi bizi bir 
nebze olsun rahatlattı ve çalışmalarımıza devam ettik. Salgının 
ilk dalgası geçtikten sonra işlerimiz çok hızlandı ve şu anda aynı 
ivmeyle devam ediyor. 2021 senesinden tek beklentim salgının 
bir an önce bitmesi ve sağlık problemleri yaşamamak.
 
Sanayi 4.0’ın Türkiye gelişimini nasıl görüyorsunuz? Bu yönde 
önçalışmalarınız, tedbirleriniz var mı? 
Bu konuda araştırmalarımız devam ediyor. BEYSAD’ın ve başka 
platformların çalışmalarını da  yakından takip ediyorum. Mutlaka 
4.0 konusunda çalışmalarımız olacak. Tedbir alınmak zorunda 
çünkü her geçtiğimiz gün buna daha fazla ihtiyaç duyacağımızı 
düşünüyorum.

BEYSAD’a ilişkin görüşleriniz, BEYSAD’dan beklentileriniz 
nelerdir? 
STK’lar, iş odaklı dernekler, platformlar her zaman içinde 
bulunduğum kurumlar olmuştur. Bu yapılara aşina olduğum için 
yeni üyeniz olarak alışmak zor olmadı. BEYSAD’ı uzun yıllardır 
takip ettim ve üye olmamız gerektiğini yönetim olarak karar 
verdik. Şahsım adına BEYSAD’ın çalışmalarını beğenerek takip 
ediyorum ve takdir ediyorum. Her platformda mutlaka bahsediyo-
rum. Umarım birbirimize daima faydamız dokunur. BEYSAD’dan 
beklentim ise; Pandemi sürecinden sonra hep beraber hızlan-
mak, yeni ufuklar açmak; şahsımıza, ülkemize, firmalarımıza 
değer katmak ve yeni potansiyeller için bizlere vesile olmasıdır. 

Tüm BEYSAD’lılara saygılar ve sevgiler...
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I would like to dwell on one more 
subject: I am happy to use the words 
‘competitior’ and ‘cooperation’ in the 
same sentence. We always meet 
with all of the other companies who 

are operated in the same product groups as we are and I 
believe we have a good relationship. We should know as a 
country that solidarity and cooperation are beneficial for all 
of us. In unity, there is strength.

Could you tell us about your new investments and R&D 
projects? 
In order to maintain and increase efficiency of our opera-
tions, we made investments in and outside Istanbul. When 
needed, we will make use of these investments. 

We are in regular contact with the R&D Department and our 
projects are current. We began to get support from a 
university in Istanbul on certain subjects. We are in collabo-
ration with them both on design and production.

What have you been doing during the pandemic, how has 
2020 been for you and what are your forecasts for 2021?
The pandemic had a big impact on us during the first 
quarter. We organized a number of meetings with our 
employees and set up road maps. Our business was down 
to 70 per cent. The ventilator project helped us a notch and 
we could continue working. Since the first wave of the 
pandemic has passed, our business took a momentum and 
now continues with the same momentum. My only expecta-
tion of 2021 is that the pandemic ends and we do not have 
any health issues.
 
What do you think about the Industry 4.0 advancement in 
Turkey? Do you have any preparatory work or take any 
measures with regards to it? 
We continue searching on the topic. I also closely follow 
BEYSAD’s and other platforms’ operations. We will definitely 
have preparations for 4.0. We have to take action because 
I think that each day we will need it more and more.

What are your thoughts on and expectations of BEYSAD? 
I have always been a part of NGOs, business associations 
and platforms. As I was already familiar with such organiza-
tions, it was not hard for me to get accustomed as your new 
member. I had been following BEYSAD for years and we 
decided as the management that we should become a 
member. For me, personally, I like and appreciate your work. 
I always talk about you fondly on every platform. I hope we 
will always have each other’s backs. What I expect of 
BEYSAD is that we pick up the speed after the pandemic is 
over, to open new horizons, to add value to ourselves, our 
country and our companies, and to guide us for new poten-
tials. I would like to extend my love and respect for the 
entire BEYSAD family...



Yaklaşık yirmi yıl önceydi. Türkiye’nin en büyük şirketlerin-
den birisinde çalışıyordum. Müdürüm çok iyi eğitim almış, 
zeki, hırslı ve zor bir insandı. Ben çok genç ve tecrübesizdim 
ama o da gençti, tecrübesizdi. Şirket çok büyük bir 
dönüşüm geçiriyordu. İnanılmaz yoğun çalışıyorduk. İş çok 
yorucuydu ama büyük bir keyifle çalışıyorduk. Hem iş 
üretiyor, hem öğreniyorduk. Ülkenin en köklü şirketlerinden 
birini dönüştürürken, bizler de muhteşem bir tecrübe 
ediniyorduk. Bu dev şirketin yıllar içinde oluşmuş birikimini, 
tecrübesini farkında olmadan içselleştiriyorduk. Yıllar nasıl 
geçti anlamadım. Ben başka bir iş teklifi aldım ve şirketten 
ayrıldım. Benden kısa bir süre sonra anlık bir öfkeyle 
müdürüm de işi bıraktı. İşsizdi.

İşsizdi ama kafasında hedefleri vardı ve netti. “Ellinin 
üzerinde proje hazırladım, şirketlere gönderdim, sunumlar 
yaptım,” diyordu. Dile kolay, ellinin üstünde proje, büyük 
emek. Çok çalışkandı. Biliyorum ki hedefleri doğrultusunda 
hazırladığı her proje için günlerce çalışmıştı. Uykusuz, 
yorgun gecelerin sonunda, defalarca güneşin doğuşuna 
şahit olmuştu. Kolay kolay hiçbir zorluktan yılmazdı ama 
umutsuzluğa kapıldığı anlar olduğunu söylüyordu.
 
Sonunda bir projesi çoooook uzak bir ülkenin iyi bir şirketin-
den kabul gördü. Uzun yıllardır o ülkede çalışıyor. Yine çok 
başarılı, iyi para kazanıyor, mutlu da olduğunu sanıyorum. 
Eski müdürümün bu projecilik hikâyesi üzerine çok düşün-
düm. Sonrasında da iş hayatımın akışına inanılmaz etki etti. 
Belki de danışmanlık serüvenim onun bu muhteşem 
mücadelesinden etkilenmemin sonucunda başlamıştır. 
Sonrasında ben de çok projeler hazırladım. Üstelik her 
alanda. Yeni iş kurulumu projeleri, şirketlerde kurum içi iş 
projeleri, yeniden yapılanma projeleri, sosyal sorumluluk 
projeleri… Büyük çoğunluğu çok ama çok keyifliydi. Bana 
yeni ufuklar açtılar. Harika insanlar tanıdım. İyi mi kötü mü 
bilmiyorum ama, geriye dönüp baktığımda iş dâhil, hayatın 
birçok alanına projeci gözüyle yaklaştığımı görüyorum.
  
Bugün kurum içi iş projeleri üstünde durmak istiyorum. Çok 
önemsenmesi gereken bir konu olduğuna inanıyorum. Bizler 
aile şirketleri içinde günlük işleri, geçmiş tecrübelerimize 
göre kurgular ve yönetiriz. Bu alışkanlığımız da hiç farkında 
olmadan bizi zamanla rutin çukuruna sürükler. Atalet oluşur. 
Bu atalet, olması gereken şirket kültürüymüş gibi kanıksa-
nır. Bu şirketlerde uzun yıllarını doldurmuş çalışanlar işgal 
ettikleri mevkilerin riske girmemesi için çaba harcarlar. Bu 
çabaların birçoğu genellikle şirketi sıkıntılara sürükleyen 

olumsuz çabalardır. İş hayatına yeni atılan aile üyeleri de 
öncelikle kişisel mutluluklarını artıracak durumları zorlarlar. 
Bu da şirket içinde görünür-görünmez birçok alanda stres 
oluşturur. 

Zaman bana alışık olduğumuz, geleneksel iş yaklaşımlarının 
şirketlerin büyümesindeki en önemli engellerden birisi 
olduğunu gösterdi. Gelenekler her zaman iyi değildir. Tüm 
dünyaya çile çektiren Covid-19 salgını Çin’in bir geleneksel 
vahşi hayvan pazarından çıkmadı mı? Bu gelenek devam 
ettirilebilir mi? Maalesef böylesi köklü alışkanlıklardan, 
gelenekçi yapılardan kurtulmak çok kolay değil. Ama 
imkânsız da değil. İşte projecilik bu aşamada devreye 
giriyor. Hangi alanda ne iş yapıyorsanız yapın, şirketin hangi 
bölümü olursa olsun, tüm iş akışlarını yeni bir proje mantı-
ğıyla yeniden değerlendirin. 

Örneklendirelim. Satış proje yaklaşımı için iyi ve kolay bir 
örnek olabilir. Önce klasik satış düzeninizin doğru bir 
fotoğrafını çekin. Doğru tespitlerle işleyişi masaya yatırın. 
Sonrasında tüm satış ekibini ve şirkette satışa destek 
olanlardan seçeceğiniz uygun kişileri de ekleyerek “yeni 
satış projesini” ve ekibini oluşturun. Tespitlerinizi hep 
birlikte inceleyin. Bugüne kadar doğru yaptığınız şeyleri 
yapmaya devam edin. İyileştirilmesi gerekenleri ortaya 
koyun ve ekip üyelerini bu konuda görevlendirin. Ortadan 
kaldırılması gereken uygulamalar, tavırlar, ne varsa bunları 
da tartışın. Bunlar için de ekip içinden görevlendirmeler 
yapın. Satış yol haritasını yeniden belirleyin. Yoksa yeni 
hedefler belirleyin, varsa hedeflerinizi bu haritaya göre revize 
edin. Planlama ve takip sistemlerinizi yeni baştan gözden 
geçirin. Bu sistemlere çağa en uygun otomasyon çözümleri-
ni ekleyin. Etkili motivasyon uygulamalarını ekiple birlikte 
arayın ve bulduklarınızı hayata geçirin. Doğru ödül sistemi 
üzerine çalışın. Ekip olma bilincini artıracak çalışmalar 
yapın.

Aynısını finansta da yapın, lojistikte de yapın, insan kaynak-
larında da yapın ve diğerlerinde de. Üretim de zaten 
yapıyorsunuz, yapmalısınız.

Projecilik yaklaşımı işinize yeni bir heyecan getirecektir. 
Şirket kültürüne önemli katkıları olacaktır. 
Mutlaka başarılarınız artacaktır. Deneyin göreceksiniz. 

Sağlıklı günler dilerim.
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Günümüzde küreselleşmenin ve teknolojik 
gelişmelerin etkisiyle özel sektördeki rekabet her 
geçen gün artmakta, kendini geliştirmeyen, 
yenilikçi ve Ar-Ge odaklı olmayan şirketler bu 
rekabetçi ortamda tutunmakta zorlanmaktadır. 
Sanayide katma değer yaratmak, orta-yüksek 
teknolojilerden yüksek teknolojiye geçiş yapabil-
mek, verimliliği ve ürün niteliğini artırmak Ar-Ge 
faaliyetleri ile mümkündür. Diğer taraftan 
üniversiteler araştırmanın, bilgi ve inovasyonun 
kaynağı olarak sanayiye gelişim ve işbirliği fırsatı 
sunmaktadır. “Üniversite Sanayi İşbirliği” (ÜSİ) 
denilen işbirliği modeli ile üniversitelerde üretilen 
bilgi ve teknolojilerin sanayi ile buluşarak 
ekonomiye katkı sağlaması ve birlikte katma 
değer yaratılması, diğer bir deyişle teknolojik 
gelişmelerin ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi 
mümkündür. Üniversite sanayi işbirliği, çoğunlukla 
sanayinin Ar-Ge çalışmaları, pazar araştırmaları, 
yetişmiş insan gücünden yararlanma, üniversite 
alt yapısını kullanma ve eğitim gibi beklentilerden 
doğmaktadır. 

Ülkemizde ÜSİ özellikle son 10 yılda ivme 
kazanan bir işbirliği modelidir. Ülke ekonomilerini 
inovasyon yeteneklerine göre sıralayan Küresel 
İnovasyon Endeksi (Global Innovation Index – GII) 
2020 yılı sonuçlarına göre Türkiye, 131 ülke 
ekonomisi arasında 51. sırada yer almıştır. 
Endeksin inovasyon girdilerinin bir kalemi olan 
“İş gelişmişliği” bölümünde 5.2.1 koduyla ÜSİ de 
değerlendirmeye alınmaktadır. Türkiye bu alt 
kırılımda 2019 yılında 88. sırada yer alırken 2020 
yılında 70. sırada yer almıştır. Bu artış memnun 
edici olmakla birlikte ülkemizin potansiyeli 
düşünüldüğünde henüz yeterli seviyede değildir. 
Üniversite sanayi işbirliğini destekleyen mekaniz-
maların artması ÜSİ için bu anlamda bir fırsat 
olarak değerlendirilebilir. Unutulmamalıdır ki, ÜSİ 
faaliyetlerindeki artış hem ülkemize hem de 
paydaşlara kazanç olarak geri dönmektedir.

Üniversite sanayi işbirliklerinin son yıllardaki 
gelişimde Teknopark sayılarının artması, Teknoloji 
Transfer Ofislerinin (TTO) kurulması, sanayi 
odaları gibi çatı kuruluşların destekleyici faaliyetle-
ri, Ar-Ge Kanunu ve devlet destekleri ile Ar-Ge ve 

Tasarım Merkezlerinin artan sayısı önemli rol 
oynamaktadır. Özellikle akademi ve sanayi 
arasındaki köprü vazifesi gören TTO’ların ara yüz 
faaliyetleri ÜSİ faaliyetlerini destekleyici ve 
güçlendirici niteliktedir. 

TTO’ların ÜSİ’deki Rolü
Günümüzde hemen her üniversite ve teknopark 
bünyesinde bulunan TTO’lar, akademi ile sanayi 
arasında ortak projelerin gerçekleştirilmesi, 
sanayiye akademik danışmanlık sağlanması, 
araştırma sonuç ve çıktılarının korunması ve 
ticarileştirilmesi, girişimcilik faaliyetlerinin 
desteklenmesi gibi pek çok görev yürütmektedir. 
TTO’lar ÜSİ faaliyetleri kapsamında sanayinin 
Ar-Ge ihtiyaçlarının analizi, uygun akademisyen 
eşleştirmeleri, ihtiyaca yönelik fon kaynaklarının 
tespiti, proje yazım- yönetim ve eğitim desteği gibi 
farklı hizmetler sunmaktadır. 

ÜSİ süreçlerinin oluşturulması ve sürdürülebilirliği 
oldukça zaman alan ve büyük çaba gerektiren bir 
husustur. Bu noktada TTO’lara önemli görevler 
düşmektedir. İşbirliği için uygun ortamın oluşturul-
ması, proaktif bir yaklaşım sergilenmesi, sanayi 
ve akademi tarafının beklentilerinin doğru 
anlaşılması ve uygun eşleştirmelerin yapılması, 
işbirliği süreçlerinin yönetilmesi ve var olan 
ilişkilerin takibi büyük önem arz etmektedir. 
TTO uzmanları tüm bu aşamalarda hem sanayinin 
hem de akademisyenlerin yanında destekleyici, 
kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir role sahiptir.

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 
(ÖzÜ TTO)
ÖzÜ TTO 2012 yılında kurulan ve TÜBİTAK’ın 
1513 TTO desteğinden yararlanan Türkiye’nin ilk 
TTO’lardan biridir. Deneyimli kadrosuyla hibe 
projeleri, üniversite sanayi işbirliği, fikri mülkiyet 
hakları ve girişimcilik konularında akademisyenle-
re, sanayiye ve girişimcilere destekler sunmakta-
dır. Akademisyenlerinin yetkinliklerini ve Ar-Ge 
alanlarını çok iyi bilen ve bu yekinliklere hangi 
sektörlerde ihtiyaç duyulduğunun tespitini 
yapabilen tecrübeli ÜSİ uzmanlarına sahiptir. 

Özyeğin Üniversitesi bünyesinde 
Mühendislik, İşletme, Mimarlık ve 
Endüstriyel Tasarım, Uygulamalı 
Bilimler (Otel Yöneticiliği, Gastro-
nomi) gibi Fakültelerin tamamı 
sanayi ile yakın ilişkilere sahiptir 
ve bugüne kadar beyaz eşya, 
otomotiv, savunma sanayi, finans, 
haberleşme, inşaat, enerji, sağlık 
gibi pek çok alanda 300’ü aşkın 
ÜSİ projesi gerçekleştirilmiştir. 
Bu işbirlikleri, sanayiye akademik 
danışmanlık verilmesi, kontratlı 
projeler gerçekleştirilmesi veya 
kamu desteklerine yönelik ortak 
projeler şeklinde tasarlanabilmek-
tedir.

ÖzÜ, BEYSAD ve TÜSİAD ortaklığın-
da hayata geçirilen ve Rekabetçi 
Sektörler Programı kapsamında 
desteklenen IPA projesi, en 
başarılı ÜSİ örneklerinden biri olup 
proje kapsamında kurulmakta olan 
Endüstri 4.0 Mükemmeliyet 
Merkezi, sanayiye sunacağı 
hizmetlerle ÜSİ için önemli 
fırsatlar yaratacaktır.

Tuğçe SAĞDUR AKDİK
RTTP ÖzÜ TTO Müdürü

tugce.akdik@ozyegin.edu.tr 

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ 
VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ (TTO)
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ÜSİ kapsamındaki her türlü 
sorunuz ve talebiniz için ÖzÜ TTO 

ile iletişime geçebilirsiniz: 
tto@ozyegin.edu.tr 





Balorman iştiraklerinden Digiterra, Endustri 4.0 adı altında 
sunduğu yazılımsal çözümler ile pek çok firma ile birlikte 
BEYSAD üyesi firmalarla da çalışmalara başladı. Yorglass, 
Gençler Kablo ve Balorman firmalarında başarılı projelere imza 
atan Digiterra, yapay zekaya giden yolda doğru bir alt yapının 
önemine dikkat çekiyor. Farklı sektörlerde çalışmalarına 
devam eden Digiterra, 2021 yılında daha fazla firmaya 
ulaşmayı hedefliyor. BEYSAD olarak, Dijiterra COO (Chief 
Operating Officer) ve firma ortağı Sayın Batu Balkır ile Dijiter-
ra’yı daha yakından tanımayı istedik. Bu yolculuklarında 
kendilerine başarılar diliyoruz.

Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?
İsmim Batu Balkır. 2019 yılında Kanada’da McGill üniversitesi-
nin İşletme bölümünden mezun oldum. Üniversiteden mezun 
olunca Digiterra projesi ilgimi çektiği için İstanbul’a döndüm. 
O günden beri de aktif bir şekilde Digiterra’nın yönetiminde 
yer alıyorum.

Digiterra nasıl bir ihtiyaçtan doğdu?
Digiterra, Türkiye’de üretim yapan firmaların dijital dönüşüm 
konusunda farklı ihtiyaçlarını gidermek ve yeni nesil işletmeler 
yaratmak amacıyla kuruldu. Türkiye’de üretim yapan pek çok 
firma dijital dönüşüm ihtiyacının bir şart olduğunu bilmekle 
beraber nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda epey bir 
belirsizlik vardı. 

Digiterra ne yapar? Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektörüne nasıl 
destek olabilirsiniz?
Digiterra, beyaz eşya yan sanayi dahil olmak üzere birçok 
sektöre dijital dönüşüm başlığı altında farklı seviyelerde 
yazılımsal çözümler sunan bir teknoloji start-up’ıdır. Sahadan 
veri toplama ve verilerin gerçek zamanlı gösterimi ile başlayan 
çalışmalarımızda en çok katma değer yarattığımız aşama ise 
makine öğrenmesi ve yapay zeka kısımlarıdır.

Digiterra ekibi kimler-
den oluşuyor?
Genç ve dinamik bir 
ekipten oluşan Digiter-
ra, geniş yazılım 
kadrosunun yanı sıra 
veri bilimi konusunda 
doktora seviyesinde 
eğitim sahibi kişileri 
bünyesinde barındırıyor.  
Özellikle veri bilimi 
alanının Türkiye’de çok 
yeni gelişen bir konu 
olmasından dolayı 
kadromuzda Ameri-
ka’da bu konunun 
eğitimini veren ve 
Hollanda’da bu konuda 
eğitim almış kişiler 
bulunmaktadır.

Yurtdışı deneyiminizi de 
düşünerek; Türkiye 
start-up iklimi ile 
(Kanada, ya da 
inceleme şansınız olan başka ülkeler var ise) yurtdışı start-up 
iklimini karşılaştırmanızı istesek; Türkiye’yi Türkiye’de tekno-
kentler ve TÜSİAD Sd2 programı gibi oluşumlar ile birlikte 
start-up ekosistemi hızla gelişmekte olsa da henüz Amerika, 
Kanada gibi ülkelerin bir hayli gerisinde olduğumuzu 
düşünüyorum. 

Yurtdışında kalmayı düşünmediniz mi? 
Bu olanaklarla neden Türkiye?
Türkiye dijital dönüşüm alanının gelişime çok açık olduğu ve 
firmaların bu konuda yatırım iştahının yüksek olduğu bir ülke. 
Ben de bu konuda Digiterra olarak çok sayıda firmaya değer 
katabileceğimize inandığım için yüksek lisansımı yapmadan 
önce Türkiye’de bir süre kalarak bu konuda deneyim kazan-
mak ve yaratılacak değerin bir parçası olmak istedim. 

BEYSAD üyelerine mesajınız…
Yan sanayi firmalarının sürdürülebilirlikleri adına, her geçen 
gün teknolojik yatırımlarla kendini geliştiren ana sanayiye ayak 
uydurmaları gerektiği kaçınılmaz bir gerçek. Bu kapsamda 
doğru planlama ve yol haritası ile tüm yan sanayi firmalarının 
bütçelerine uygun olacak şekilde dijital dönüşüm çalışmalara 
başlamalarının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. 
Algı olarak çok pahalı yatırımlar gerektireceği düşünülse de, 
aslında hem çözümler beklenenden daha uygun maliyetlerle 
sunuluyor, hem de yaratılan değer yatırımı çok kısa bir sürede 
amorti ediyor. 

Ben, günümüze baktığımızda Türkiye’de gerekli teknoloji 
tedarikçi sisteminin oluştuğuna ve firmaların artık bu yatırımla-
rı yapmaya hazır olduğuna inanıyorum. BEYSAD üyelerine de 
cesaretli bir şekilde bu adımı atmalarını öneriyorum. Çünkü 
mevcut süreçlerini yeni teknolojiler ile geliştirdikleri takdirde 
hem ana sanayi ihtiyaçlarını çok daha sağlam altyapılarla 
karşılayabilirler, hem de kendi süreçlerinde yapılan iyileştirme-
ler ile ciddi karlılık artışları elde edebilirler.

Start-up’lar canlanıyor; 

DIGITERRA İŞLETMENİZİ GELECEĞE TAŞIYOR
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Uzun yıllar beyaz eşya sektöründen pek yakından tanıdığımız 
ve bir paydaş olarak her zaman kendisini, desteğini 
yanımızda hissetmekte olduğumuz Sayın Turgay Dağ; 
start-up’a can veren kıymetli projeleri ile bambaşka bir yolu 
yürümekte. Tüm hikayesini ve kıymetli zamanını samimiyetle 
bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyoruz ve bu yeni 
oluşumların yolu açık olsun diyoruz...

Bize kısaca kendinizden ve bu zamana geçen iş yaşamınız-
dan kısaca bahseder misiniz?
Selanikten, İzmir’e göç eden bir ailede büyüdüm. Hayatımın 
önemli bir bölümünü Beyaz Eşya Sektörü’nde geçirdim. 
BEYSAD Ailesi ile tanışmam, 1999 yılında Merloni/Manisa 
Fabrikası’nda çalışmaya başlamak ile oldu. Yönetimini 
aldığım fabrikanın üretimini 400 Bin’den, 1.3 Milyon adet 
üretime çıkartarak ve yeni bir çamaşır fabrikası proje 
ilavesiyle devrederek, 2010 yılında Ticari ekibe destek için 
İstanbul’a geldim. 

Endüstri tecrübesinden sonra çıktığım yeni serüvende 2016 
yılında Hotpoint – Ariston ve Indesit markaları ile % 9’luk bir 
pazar payı, 3000’den fazla satış noktası elde ettik. 
Whirlpool & Indesit satın alma sürecini Türkiye’de yöneterek 
Başkan görevi ile Whirlpool’dan ayrıldım ve Merloni 
Ailesi’nin isteği ile Romanya ve Orta Asya Bölgesi’nin 
yönetimini üstlenerek, uluslararası alanda  önemli başarılar 
elde eden ekiplere liderlik ettim. Geçen sürede marka ile o 
kadar özdeşleştim ki bölgede Ariston Turgay adıyla anılmaya 
başlamıştım. 

2019 senesinde deneyimli bir yönetici olarak farklı konular 
ve projelerde yer yapmak için sektördeki bilgi ve tecrübemi 
kullanarak arkadaşlarım ile birlikte sektördeki bir çok 
problemi dijital olarak çözümleyen bir platform olan 
SERVVİS’i kurduk . 

Bir start-up’a destek vermeye karar vermenize neden olan 
konu neydi?
Artık yaş günlerimizde bile 50. olanı farklı kutlamaya çalışıyoruz. Sanırım 
yaş ve tecrübe etkili oldu. Son yıllarda farklı firmalarda iş görüşmeleri 
tecrübelerim olmuştu. Benimle iş görüşmesi yaparken yanımda Baba&Oğul 
hatta Gelin&Damat tartışmaları olan büyük şirketler gördüm. Patron ayağa 
kalktığında tüm masanın kalktığı yönetim kurullarında bulundum. 
Merloni’de bizler farklı bir kültür ile yetişmiştik, Başkan (Patron) Victorio 
Merloni ile ilk tanıştığımda (1999) bana kendi eliyle kahve yapıp, saçımı 
okşamıştı. O kahvenin tadını halen unutamam. Ortamı, farklılıkları çok 
düşündüm ve bilgi ve tecrübemi kullanarak sektördeki bir çok problemi 
dijital olarak çözümleyen fikirlere yatırım yapmak istedim ve risk aldım.
 
Bir, start up masa&sandalye ve bir bilgisayar ile kısa sürede kurulabiliyor. 
İyi fikir önemli ama daha önemlisi bu fikirleri icra edebilecek takımı ortaya 
çıkarmak. Bir start up’ta sizin tecrübeniz, ünvanınız hatta sermayeniz çoğu 
zaman çok önemli olmayabiliyor. Genelde çalıştığımız takımda gençler var. 
Bir çoğu eğitimlerine devam ederken fikirleri ile kendi hayalleri için start 
up’larını  kuruyorlar. Adrenalin, heyacan ve stres. Fikirler havada uçuşuyor 
ve sonra bunu toparlayıp ticari bir işletmeye dönüştürüyorsunuz. Ortamın 
atmosferi sizi besliyor. Her ay yaptığınız ciroyu katlamak, bunu yaparken bir 
de kar elde edebilmek müthiş bir duygu.

Servvis nasıl bir ihtiyaçtan doğdu?
Evlerimizde sürekli hayatımızda olan marka ve ürüne ait bilgilerin yer aldığı 
bir platform. Kullanıcılar tarafından kolaylıkla envanter tutma – her türlü 
yazılı ve digital belgeyi saklayabilme (Fatura /Garanti belgesi / servis fişi) - 
seyrettiği videolarla kendi başına basit problemleri çözebilme, kullanılan 
üründen maksimum verimi alma hatta istendiği vakitte arıza ve bakım 
ihtiyacını çözebildiği 360 derecelik bir platform. Üstelik bu film ve kullanma 
kılavuzlarını herhangi bir araştırma zahmetine katlanmadan sadece marka 
ve model yazarak ulaşabiliyorlar. Kullanıcılar hiç bir ücret ödemiyor. 
Markalarımız çağrı merkezi maliyetlerini düşürüyor, verimlilik kazanıyor ve 
yetkili servislerine garanti dışındaki işleri de kolaylıkla aktarıp bu platform 
sayesinde kolayca Garanti uzatma – ürün bakımları – ürün ile ilgili aksesuar 
ve diğer gerekli ürünleri satma işlerini kendi istedikleri formüllerle 
yönetebiliyorlar. İster kendi servisleri, isterse kendileri direk bizim 
platformdan satış yapabiliyorlar.
 
Bugün evinize bir kahve makinesi aldığınızda paketten çıkarmak – montajını 
yapmak – kurmak ve ilk köpüklü cappuccinonuzu içmek servvis uygulaması 
ile çok basit. Hafta sonu tatilden geldiğinizde sıcak su ihtiyacınızı ve 
makinenizin çalışmasını servvis ile sağlayabilirsiniz. 23 Milyon hane var 
ülkemizde, 1.0 Milyon hanede Servvis olsa, kazanılan enerji, zaman ve 
hurda süreçleri ile ülkemiz çok ciddi tasarruflar yapabilir. 

Türkiye dijitalleşme yolculuğunu nerede görüyorsunuz? 3 yıl sonra nerede 
olur?
Ülkelerin rekabet güçlerini artırabilmeleri için inovasyon temelli büyümeye 
ihtiyaç olduğu, bugün tartışmasız bir gerçek. İnovasyon kapasitesini 
artırmak için ise hem STEM eğitimi ve iş gücü, hem de genel olarak dijital 
beceriler büyük önem taşıyor.

STEM eğitimi: fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (enginee-
ring) ve matematik (mathematics) 

Türkiye’de 16-74 yaş aralığındaki bireylerin yalnızca %34’ünün temel 
düzeyde ya da temel düzeyin üzerinde dijital becerileri varken, Avrupa Birliği 
ortalaması %57’dir. Temel düzeyde ya da temel düzeyin üzerinde dijital 
becerilere sahip iş gücü oranı ise Türkiye’de %46 olup, Avrupa Birliği 
ortalaması %65’dir. Ülkemiz dijital beceriler konusunda Avrupa ülkelerine 
kıyasla maalesef gerilerde. Bu sebeple sahip olduğumuz maliyet avantajı-
mız da ciddi risk altında. Endüstri 4.0 Avrupa’nın bu riski görüp tespit 
etmesiyle ortaya çıktı. Özellikle Avrupa için Sanayi devrimi kadar da önemli. 
Bu, Türkiye ekonomisi için önemli bir rekabetçilik ve büyüme sorunu teşkil 
etmekte olup aynı zamanda büyük bir sosyal risktir.

Bütüncül bir yaklaşım oluşturulması: Avrupa’daki «Dijital 
Beceriler ve İş Koalisyonu» oluşumu gibi, Türkiye’de de özel 
sektör, kamu kesimi, sivil toplum kuruluşları ve eğitim 
kurumlarının bir araya gelerek dijital becerileri bütüncül bir 
yaklaşımla artırmayı hedefledikleri bir platform oluşturulabi-
lir. 
Bu çerçevede, dijital becerilerin artırılması toplumun geneli, 
iş gücü, eğitim ve bilişim uzmanları odağında planlanmalıdır.

İş gücünün dijital becerilerinin artırılması: Türkiye 
ekonomisinin dijital dönüşümünde kritik öneme sahip 
nitelikli iş gücünün arttırılmasına yönelik özel sektörün 
ihtiyaçları tespit edilmelidir. Bu doğrultuda atılacak adımlara 
yönelik kısa, orta ve uzun vadeli programlar oluşturularak bu 
programlar etkili bir şekilde izlenmelidir.

Eğitimde dijital beceriler: Kodlamanın tıpkı okuma, 
matematik ve fen bilimleri gibi temel kilit beceri olarak 
görülmesi önemlidir. Öğrenciler özellikle erken yaşlarda 
STEM alanlarına teşvik edilmelidir.

Dijital eğitim hayat boyu öğrenme programları da dâhil tüm 
eğitim süreçlerine yayılmalıdır ve en önemlisi eğitimcilerimi-
ze  dijital yetkinlikler kazandırmalıyız. 

Servvis bu yolculuğun neresinde?
Servvis, Türkiye’de ürün – ürünün geri dönüşümü arasındaki 
tüm süreçlerde herkese kazan kazan imkanı veren bir digital 
platform. Fikir yerli, Uı ve Ux yerli, kodlama tamamen yerli. 
Projemizde Türkiye’nin değerli üniversitlerinden harika 
gençler çalıştı. Yazılım firmamız bu konuda çok ciddi bilgi ve 
tecrübeye sahip.
 
Kullanıcıya – Markaya – Servise hatta Devlet kurumlarına 
inanılmaz faydalar sağlayacak bu uygulamayı, bir senedir 
anlatmak için inanın kapı kapı geziyorum. Şirketlerin çoğu 
konuyu servis olarak anlayıp tehdit olarak bile görüyor. 
Gerçekte durum çok farklı. Bugün bir APP ancak çoklu amaç 

varsa ve tüm ihtiyacı karşılıyor ise telefonda silinmeden kalıyor. Çok ciddi 
markalar kendileri için bu uygulamaları yaptığında uygulama indirilmiyor ya 
da kullanılmıyor. Bizim uygulamamızda şimdiden 200 marka ve 50 ürün 
var. 

Şunu fark ettik, şirketlerin genç ve teknolojiyi takip eden yöneticileri bu 
fırsatı hemen görüyor ve içinde olmak istiyor. Yeni yöneticilerimiz Teknoloji 
ve fırsatları daha iyi kavrıyor. Servvis uygulaması, Digital Europe tarafından 
düzenlenen yarışmada ülkemizi şu anda temsil etmeye aday oldu ve 
yüzlerce start up arasında ilk 20 Unicorn olabilecek aday listesi arasına 
katıldı. Zannediyorum ki önemli bir başarı :)
 
Bazen ülkemizde sesimizi etkin bir şekilde duyurmakta zorluklar çekiyoruz, 
yurtdışında iyi fikir ve proje daha çabuk takdir ediliyor. Kararlıyım ve önce 
Ülkem diyenlerdenim. Bu fikir Dünya’da yok ve inşallah bu fikri ve şirketi 
ülkemizden bir Unicorn olarak çıkaracağız. 

Ceptetamir 
Servvis platformunda kazanılan tecrübe ve bilgiler ile hayatımızda artık her 
an yanımızda olan akıllı telefon ve tabletlerin Garanti içindeki ve Garanti 
dışındaki sorunlarına da farklı bir şekilde eğildik ve Cepte tamir firmasını 
satın aldık. Geçtiğimiz süre içinde çok ciddi digital bir evrim değişikliğini 
gerçekleştirdik.
 
Kullanıcılarımıza, Covid süreci ile değişen hayatımız, online eğitim, yemek 
seçmeye ve seçilen ürünleri evimize getirmeye kadar olan süreçte 
ihtiyacımın her gün arttığı cep telefonu&tabletler kullanımı için farklı bir 
deneyim yaşatmayı hedefledik. Evinizde, fabrikanızda, havaalanında yada 
bir alışveriş esnasında bizim mobil ekiplerimiz sizin seçtiğiniz lokasyona 
gelerek her marka ve arıza da problemlerinizi çok kısa sürede güvenli bir 
şekilde giderebiliyor. Özellikle şirketler için, çekmecelerde atıl duran arızalı 
telefonları ekonomiye kazandırmada veya artık kullanma süresi uzayan iş 
telefonlarımızın garanti bitimindeki problemlerin de de çözümler sunuyoruz. 
Yaşadığımız dünyada artık güven – hız ve çeviklik çok önemli. Cepte tamir, 
bu konuda değerli BEYSAD Ailesi içinde her zaman görev almaya hazır. 

Farklı bir sektörden start-up yolculuğuna geçiş yapmış biri olarak Türkiye 
start-up iklimi ile, inceleme şansınız oldu ise yurtdışı start-up iklimini 
karşılaştırmanızı istesek; Türkiye artı+ tarafta olur mu? Bahseder 
misiniz?
Türkiye, özellikle yatırımcıya ulaşmak için zorlu bir pazar. Her yıl yüzlerce 
start up kuruluyor, ancak çok azı yatırımcı bulmayı başarabiliyor. Özellikle 
son birkaç yılda start up’lara milyonlarca dolarlık yatırım yapılmış olmasına 
rağmen bunu nüfusa oranladığımızda, kişi başı yatırım miktarı çok düşük 
kalıyor. Bunun yanında artan bir gelişme trendi de var. Ekosistemin her 
alanında ciddi bir hareketlilik söz konusu. Sayıları sürekli artan melek 
yatırımcılar yeni fikirlere yatırım yaparak, bu fikirlerin ticarileşmesini 
destekliyor. Yatırım fonları ya da risk sermayesi şirketlerinde sürekli artış 
gözleniyor. Kurumsal şirketlerin de birbiri ardına kendi fonlarını kuruyorlar. 
Yeni girişim ve start-up sayısında da gözle görülür bir artış var.

Yatırımcılarımızın büyük çoğunluğu yatırım konusunu farklı algılıyor. Ayda 
2-3 bin TL kira geliri alırım diye halen bir çoğumuz daire alıyoruz, betona 
para yatırıyoruz ve bunun geri dönüşümünü 25 yılların üzerinde bekliyoruz. 
Start up kuran girişimciler de yatırım alabilmeyi gerçek başarı görüyor. Asıl 
mücadele yatırım geldikten sonra başlıyor. Yatırım alıp, başarı sayısı artan 
start up sayıları, zaman içinde ülkemizde de yatırımcıları daha fazla 
çekecektir.

Genç nüfusu olan bir ülkeyiz. Dün genç dediklerimiz bugün iş hayatındaki 
çalışanların %20’sini geçti. Nasıl Genç Beysadlılar sizler için yeni eko 
sistem yaratıyorsa, kısa sürede bu konuda da önemli gelişmeler olacaktır. 
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Turgay DAĞ
turgay@servv.is

Start-up’lar canlanıyor;
Beyaz eşyalarınızla iletişiminiz kolaylaşıyor;

Cepte Tamir ile tablet ve telefonlarınızın sıkıntıları sizi yormadan iyileştiriliyor…
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1993 yılında kurulan, Türkiye ve Romanya’daki toplam 3 üretim tesisiyle ve 400’ü aşkın çalışanıyla Avrupa, Ortadoğu ve 
Afrika Bölgesi’nin lider fişli kablo üreticisi haline gelen Deka’nın, 12 Kasım 2020'de merkezi İngiltere’de bulunan Volex 
PLC’ ye satışı için anlaşma imzalandı.

Deka’ dan yapılan açıklamaya göre;
Yeni sahiplik yapısı altında Deka, Volex grubunun geniş bir parçasını oluştururken, kendi şirket adı altında herhangi bir 
değişiklik yapmadan ayrı bir tüzel kişilik olarak faaliyet göstermeye devam edecek olup yönetim seviyesinde tüm görevler 
aynı şekilde sürdürülecektir.

Yapılan anlaşma sayesinde Volex' in tasarım ve üretim alanındaki uzmanlığına ve küresel satışlarına erişim dahil olmak 
üzere, daha büyük bir grubun üyeliğinin sağlayacağı ölçek ve sinerjinin avantajlarını, Deka’nın tüm müşteri ve paydaşları-
na sağlayacağı yeni faydalara dönüştüreceği belirtilmiştir.

100 yılı aşkın süredir Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında yer alan 20 ülkede faaliyet göstermekte olan Volex, 6000 
kişiyi istihdam etmekte olup daha detaylı bilgiye www.volex.com sitesinden ulaşılabilir.  

BEYSAD olarak, tüm taraflara ve sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.

Founded in 1993, Deka became Europe, Middle East and Africa’s leading plug-in cable producer with its 3 production 
facility in Turkey and Romania and over 400 employees and on November 12, 2020, a contract was signed to sell Deka 
to Volex PLC located in Britain.

Deka’s statement suggests that;
Deka, under its new ownership structure, is now a big part of the Volex group; however it will continue to be operated as 
a separate legal entity without any changes under its company name and all the duties at the management level will 
remain as is.

With the contract in question, the expertise Volex has in design and production as well as the advantages being a part 
of a bigger group brings in terms of scale and synergy including having access to global sales will translate into new 
benefits for Deka’s new customers and shareholders.

Being operated in 20 countries throughout Asia, Europe, and America for over 100 years, Volex employs 6000 individu-
als. Please click www.volex.com for more information.  

BEYSAD wishes good luck for all the parties and for our industry.

DEKA’NIN VOLEX PLC’E 
SATIŞ ANLAŞMASI İMZALANDI

DEKA’S VOLEX PLC SIGNED 
A SALES CONTRACT 
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DEKA bir BEYSAD üyesidir.

DEKA is a member of BEYSAD.
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Geçtiğimiz haftalarda 
yayınlamış olduğumuz 
bültenimizde, 
Electrolux firmasının, her 
yıl dünya genelinde 
tedarikçileri arasında 5 
değişik kategoride yapılan 
En İyi Tedarikçi Ödülü 
sıralamasında üyemiz 
Arma Filtre’nin 10 finalist 
firmadan biri olduğunu 
büyük bir gururla paylaşmış 
ve başarılar dilemiştik.

Arma Filtre A.Ş, 5 
segmentten biri olan 
“Consumer Experience: 
Taste” kategorisinde ödül 
almaya hak kazanmıştır. 
Üyemizi gönülden kutluyo-
ruz ve başarılarının 
sürmesini diliyoruz. 

Değerlendirme kriterleri; Electrolux ile ciro, kaç yıldır 
çalışıldığı, teknolojik gelişme ve inovasyon, marka değerini 

arttıracak katkılar ve tüketici deneyimi etkisi başlıklarında 
toplanıyor.

Ödüle ilişkin yaptığı açıklamada Arma Filtre Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Kaya:
“Son 5 yıllık otomasyon, verimlilik ve toplam kalite 
çalışmalarımızın pazardaki rekabetçiliğimize katkılarının 
yanısıra, gelecekte bizim için önemli yeni pazarların 
kapılarını açacak olması sebebiyle bu ödül bizim için çok 
anlamlıdır. 

1450 kişilik Arma Türkiye ekibimiz ve globalde yurtdışı ofis 
ve çalışanlarıyla elde edilmiş bu ödülün, gelecek için 
motivasyonumuzu arttırıcı, bizi yeni hedeflere taşıyıcı çok 
değerli bir köprü oluşturacağına inanıyoruz.

Geleceği oluşturmak, dünyaya, müşterilerimize, çalışanları-
mıza daha fazla katma değer yaratmak hedefiyle bu yolda 
emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Gelişimimizde çok değerli katkıları olan Türk Ana 
Sanayimize de bu vesile ile teşekkür ederiz” dedi. 

In our bulletin 
issued in the recent 
weeks; 
We proudly shared 
the news of and 
wished success to 
our member Arma 

Filtre for becoming one of the top 10 finalists in the Best 
Supplier Award organized every year in 5 distinct catego-
ries among the suppliers of Electrolux from all over the 
world.

Arma Filtre A.Ş was awarded in the “Consumer Experi-
ence: Taste” category, one of 5 segments. We extend our 
heartfelt congratulations to our member and wish them 
success in their future endavors. 

The criteria for evaluation are turnover with Electrolux, how 
many years as a supplier, technological development and 
innovation, contributions to add to its brand value, and the 
effect of the consumer experience.

On his statement regarding the award, Arma Filtre CEO 
Mr. Erdoğan Kaya said:
“This award means so much to us because it will open us 
new doors to critical markets besides our last 5-yearly 
automation, efficiency, and total quality endavors contrib-
uting in our competitive power in the market. 

We believe that this award won by our Arma Turkey team 
of 1450 individuals as well as our global overseas office 
and employees will boost our motivation for future and 
pose as a key bridge to take us to new goals.

We will continue to take firm steps ahead to create the 
future and add more value to our world, customers and 
employees.

On this opportunity, we would like to thank the Turkish 
Main Industry that has great contributions in our growth.” 
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ARMA FİLTRE A.Ş., ELECTROLUX FİRMASININ 2020 DÜNYA EN İYİ TEDARİKÇİLER 
“CONSUMER EXPERIENCE: TASTE” KATEGORİSİNDE ÖDÜL ALDI
Arma Filtre bir BEYSAD üyesidir.

ARMA FİLTRE A.Ş. AWARDED “CONSUMER EXPERIENCE: TASTE” IN 2020 TOP 
SUPPLIERS OF THE WORLD BY ELECTROLUX 
Arma Filtre is a member of BEYSAD.

Erdoğan KAYA





İNTERNETTE KALBİMİZ KADAR TEMİZ, 
YENİ BİR SAYFA AÇMAK MÜMKÜN MÜ?
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Hatırlamak, hatırlanmak isteriz hepimiz. Oysa 
hatırlamak, hatırlanmak kadar unutmaya, unutul-
maya da ihtiyacımız var.

“Şahsiyet" dizisindeki rolüyle 47. Uluslararası 
Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü 
kazanan Haluk Bilginer’in hayat verdiği Agah 
Beyoğlu “Ne güzel olurdu değil mi? Yanlış 
bildiğimiz her şeyi unutsak ve sadece doğrular 
kalsa!“ diyordu. Herşeyi unutmak…

Günümüzde sadece bizim unutmamız yeterli 
olmuyor yanlış bilinenleri ya da doğru olsa da 
bilinmesini istemediğimiz şeyleri silmeye, yok 
etmeye. Bilerek veya bilmeyerek internette, 
özellikle sosyal ağlarda digital izler bırakıyoruz. 
Ya da bilgimiz dahilinde veya bilgimiz olmadan bir 
haberin çeşitli şekillerde  subjesi olabiliyoruz. 
Bu durumda bizle ilgili bir kayda yer verilmemesini 
isteyerek herkes tarafından unutulmak mümkün 
olabilir mi? Bu sorunun cevabı “Unutulma Hakkı“ 
kapsamında çoğunlukla evet olmakla birlikte, 
unutulma hakkı da tıpkı diğer haklar gibi mutlak 
olmayıp yasal düzenlemelerle sınırlanmıştır.

"Unutulma hakkı”, kısaca kişi ve kurumların 
internette kendi adlarıyla arama yapıldığında 
derlenen sonuçlar arasında kendileriyle ilgili bilgi, 
fotoğraf, belge gibi verilerin silinmesini isteme 
hakkıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 
unutulma hakkına ilişkin açık bir hükme yer 
verilmemişse de, yorum metodu ile unutulma 
hakkının varlığından söz etmek mümkündür. 
24.03.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanan “6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu”nda ve 04.05.2007 tarihli ve 
26530 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “5651 
Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”daki 
hükümler ise unutulma hakkına ilişkin doğrudan 
düzenlenme niteliğinde değildir. Yargıtay ve 
Anayasa Mahkemesi’nin bazı kararlarında 
unutulma hakkının evrensel bir hak olduğu ve her 
bireyin bu hakka haiz olduğu belirtilerek, unutulma 
hakkına daha kapsamlı olarak yer verilmiştir.

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 
17.06.2015 tarihli ve E.2014/4-56, 
K.2015/1679 Sayılı kararında unutulma hakkı 
aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

"...Unutulma hakkına gelince; unutulma hakkı ve 
bununla ilişkili olan gerektiği ölçüde ve en kısa 
süreliğine kişisel verilerin depolanması veya 
tutulması konuları, aslında kişisel verilerin 
korunması hakkının çatısını oluşturmaktadır. 
Her iki hakkın temelinde bireyin kişisel verileri 
üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesini, 
geçmişin engeline takılmaksızın geleceğe yönelik 
plan yapabilmesini, kişisel verilerin kişi aleyhine 
kullanılmasının engellenmesini sağlamak yatmak-
tadır. Unutulma hakkı ile geçmişinde kendi iradesi 
ile veya üçüncü kişinin neden olduğu bir olay 
nedeni ile kişinin geleceğinin olumsuz bir şekilde 
etkilenmesinin engellenmesi sağlanmaktadır. 
Bireyin geçmişinde yaşadığı olumsuz etkilerden 
kurtularak geleceğini şekillendirebilmesi bireyin 
yararına olduğu gibi toplumun kalitesinin gelişmiş-
lik seviyesinin yükselmesine etkisi de tartışılmaz-
dır.

Unutulma hakkı; üstün bir kamu yararı olmadığı 
sürece, dijital hafızada yer alan geçmişte yaşanı-
lan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, 
başkalarının bilmesini istemediği kişisel verilerin 
silinmesini ve yayılmasının önlemesini isteme 
hakkı olarak ifade edilebilir..."

31 Temmuz 2020 tarihli ve 7253 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan, 1 Ekim 2020 tarihinde 
yürürlüğe giren Kanunda yapılan değişiklikle, 
unutulma hakkına doğrudan olmasa da dolaylı 
olarak yer  verilmiştir. Bu düzenleme kapsamında, 
“İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellen-
mesi”  başlığı adı altında 9. Maddeye eklenen 10. 
Fıkra’da “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği 
nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep 
etmesi durumunda hâkim tarafından, başvuranın 
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deki düzenleme ile unutulma hakkı terimine yer verilmemişse 
de unutulma hakkının tanımına uygun olarak kanuna eklen-
miştir. 

En son konuya ilişkin olarak, kişilerin medya kuruluşlarına ait 
çeşitli internet sitelerinde yer alan haberlerde geçen ad ve 
soyadlarının ya da haberlerin “6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu” hükümleri kapsamında silinmesinin 
talep edildiği başvurulara ilişkin olarak Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu’nun 23.06.2020 tarihli ve 2020/481 sayılı 
kararı, 17.07.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Kurum’a intikal eden ilgili başvurular, Kurul tarafından 
Unutulma Hakkı kapsamında bir bütün olarak değerlendiril-
miştir. Kurul vermiş olduğu kararda Unutulma Hakkı’nın, 
çeşitli yargı kararları ve uluslararası kurumların görüşleri 
doğrultusunda literatürde “Bireyin geçmişte hukuka uygun 
olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin zamanın 
geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılmasını ya da 
gündeme getirilmemesini talep edebilmesi” olarak tanımlan-
dığını ifade etmiştir.

Unutulma Hakkı çerçevesinde Kurul ilk olarak, “... Herkes, 
kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına 
sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler 
hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların 
düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de 
kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde 
veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” 
şeklindeki Anayasa’nın 20. maddesi uyarınca kişilere kişisel 
verilerinin silinmesini talep etme hakkının tanınmakta 
olduğunu belirtmiştir. İşbu anayasal hükmün yanında ayrıca 
Unutulma Hakkı’nın yasal dayanaklarına, Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun 11/1(e) bendi ve Kişisel Verilerin 
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 
Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi de gösterilmiştir.

Türk Hukuku’ndaki mevcut ilgili düzenlemelerin yanında, 
Kurul tarafından ayrıca Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 
internet ortamında yer alan ilgisiz, geçersiz veya güncel 
olmayan kişisel verilere yönelik bağlantıların bireylerin talebi 
durumunda arama motorlarından kaldırılmasının zorunlu 
olduğuna hükmettiği Google-İspanya kararına ve Avrupa Birliği 
Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (GDPR) yer alan hükümlere 
atıfta bulunulmuştur.

Kurul Kararında şu hususlara yer vermiştir:
• Arama motorlarından ad ve soyadı ile yapılan aramalarda 
kişinin kendisiyle bağlantılı sonuçlara ulaşılmamasını isteme 
hakkının indeksten çıkarılma talebi olarak nitelendirilmiştir.
• Arama motorları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 3. 
maddesindeki tanım çerçevesinde veri sorumlusu olarak 
kabul edilmiştir. Ayrıca ortaya konulan faaliyetler yine aynı 
Kanun’un 3. maddesi kapsamında kişisel veri işleme 
faaliyeti olarak değerlendirilmiştir.
• Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca kişiler söz konusu 
taleplerini ilk olarak arama motorlarına iletmelilerdir. Veri 
sorumlusu olarak kabul edilen arama motorlarının kendilerine 
yapılan talepleri reddetmeleri veya cevap vermemeleri 
halinde ise kişilerce Kurul’a şikayette bulunulabilecektir. İlgili 
kişiler, Kurul’a başvuruda bulunurken aynı zamanda doğru-
dan yargı yoluna da başvurabilecektir. 

Kurul, bu konuya ilişkin taleplerin değerlendirilmesi aşama-
sında kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kamunun söz 
konusu bilgiyi edinmesinden sağlayacağı menfaatler arasında 
bir denge testi yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Peki 
kişinin unutulma hakkının kullanılması ile kamu yararı 
arasındaki denge nasıl sağlanacaktır? 

Bu dengenin belirlenmesinde her durumun özelinde değerlen-
dirme yapılması gerekmekle birlikte,  Mahkeme İçtihatları bu 
dengenin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Ülkemizde 
ve uluslararası alanda konuya ilişkin uyuşmazlıklar artmakta 
ve neticede çoğalan kararlarla birlikte içtihat oluşmaktadır. 

Aşağıda yer verilen kararlarda görüleceği üzere,
 Türk Mahkemeleri unutulma hakkına öncelik verirken, 
Uluslararası Kararlara bakıldığında ise çoğu zaman bilgi 

alma hakkı unutulma hakkından daha üstün bir hak olarak 
kabul edilmektedir.

“Cinsel saldırı suçundan hüküm giymiş milli bir güreşçinin 
unutulma hakkını kullanarak arama motorlarından kendisi ile 
ilgili tüm haberlerin kaldırılması talebiyle açılan davada 
Mahkeme ‘Anayasa Mahkemesinin devletin bireye geçmişte 
yaşadıklarının başkaları tarafından öğrenmesini engelleye-
rek yeni bir sayfa açma olanağı verme' gerekçesiyle davanın 
kabulüne karar vermiştir. (Antalya Korkuteli Sulh Ceza 
Hakimliği 13 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/344 sayılı 
kararı)”
“Bir ceza hukuku kitabında cinsel taciz mağduru davacının 
ismine aynen yer verilmesi üzerine davacının yaşadığı olayın 
ismiyle birlikte tekrar gündeme gelmesiyle uğradığı zarar ve 
uğradığı zararın tazmini sebebiyle açılan davada, YHGK, ’4 yıl 
önce gerçekleşen bir olayın mağduru olan kişinin adının 
açık bir şekilde yazılarak kitapta yer alması halinde 
unutulma hakkının bunun sonucunda da davacının özel 
hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini’  kabul etmiştir. (Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu’nun (YHGK) 2014/4-56 E. ile 
2015/1679 K. sayılı ve 17.06.2015 tarihli kararı)”

“Almanya Yüksek Mahkemesi (Yargıtay), internette 
unutulma hakkıyla ilgili açılan bir davada ‘kamuoyunun bilgi 
alma hakkının kişisel verilerin korunması hakkından üstün 
olduğu’ gerekçesi ile başvuran kişinin "unutulma hakkı" 
talebini geri çevirmiştir. Mahkeme, hem kamuoyunun bilgi 
alma hakkının hem de bireylerin kişisel verilerinin korunması 
hakkının önemli değerler olduğunu, her davada tekrar tekrar 
hangi özgürlüğün daha ağır bastığına bakılması gerektiğini 
belirtmiş, ancak kişisel verilerin korunma hakkının önceliği 
olmadığını kabul ederek, arama motoru Google’ın  başvuruda 
bulunan kişinin, hakkında çıkan haberlerin silinmesi talebini 
yerine getirmek zorunda olmadığına karar vermiştir.”

Siz unutsanız da arşiv unutmuyor ve 
digital izlerimizi silmek her zaman 

mümkün olmuyor. !!!
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Şu anda çok tartışılan bir konu varsa, bu remote 
working/uzaktan çalışmadır. Daha spesifik 
olarak, uzaktan ekip işbirliğidir. COVID-19'un 
yayılması, birçok işletmeyi "evden çalışma" 
politikalarını benimsemeye zorladı ve bazıları için, 
çalışanların kafa karışıklığına, üretkenlik kaybına 
ve genel kaygıya yol açan çarpıcı bir değişiklik.

Bu, uzaktan çalışmanın artıları ve eksileri 
hakkında büyük tartışmalara yol açtı. Çoğu 
kuruluş olumlu kalmaya ve değişime uyum 
sağlamaya çalışıyor.

Şirketlerin karşılaştığını gördüğümüz en yaygın 
sorunlardan bazıları şunlardır:

1. İletişimle Mücadele
İnsanların her zamankinden daha fazla yalnız 
hissettikleri bir dönemdeyiz - güçlü bağlantıları ne 
kadar kolaylaştırırsanız, iletişiminiz ve 
üretkenliğiniz o kadar iyi olur.
Aşağıda yer alan iletişim kanalları için çözüm 
ortakları bulmalısınız. 
• Anlık mesajlaşma
• Konferans programları
• Görev yönetimi araçları

2. Çalışanlarla Güven Oluşturmak
Pek çok yöneticinin ve şirket liderinin karşılaştığı 
bir diğer sorun da tüm işlerin tamamlandığından 
ve uzaktan çalışanların gerçekten çalıştığından, 
şaka yapıp video oyunları oynamadığından emin 
olmaktır.

Online çalışanların hem sizin hem de onların 
yararına olacak şekilde zamanlarını izlemelerini 
zorunlu kılmanızı şiddetle tavsiye ederiz. 

Bu süre zarfında uzaktan çalışma işbirliği için 
belirli politikaları da prensipleri de belirlemeniz 
gerektiğini unutmayın. Örneğin, kişilerin günün 
belirli saatlerinde check-in yapmasını veya 
çalışmalarının bir özetini göndermesini 
isteyebilirsiniz. Aynı şekilde akşam 21.00 
aranılmaması ya da hafta sonu 13.00 – 15.00 
arasına toplantı konulmaması gibi kurallar da bu 
prensiplerin içinde tartışılmalıdır. 

Bunun yanı sıra, çalışanlarınız ile her sabah ve 
her akşam 10 dakika da olsa bir araya gelin. Tüm 
ekip güne birlikte başlasın ve aynı şekilde günü 
birlikte bitirsin, aynı ofise geldiğimizde günaydın, 
ayrılırken iyi akşamlar dediğimiz gibi.
Aynı şekilde çalışanlarınız ile gün içinde kahve 

saati belirleyebilirsiniz, zoom üzerinden 
yapacağınız bu sohbette ofiste olduğu gibi biraz 
işten biraz hayattan chat yapabilirsiniz.  

Uzaktan çalışma sistemlerinde fazladan güvence 
istemekten çekinmeyin - aşırı iletişim, bu gibi 
durumlarda yetersiz iletişim kurmaktan daha 
iyidir.

3. Daha üretken ekip olabilmek 
Bu dönemi program üretkenliğini artırmak için bir 
fırsat olarak da görüntüleyebilirsiniz. Aşağıda yer 
alan grafiğe bir göz atın - en verimli saatler sabah 
8 ile öğlen arası olarak belirtilmiştir. Çalışanlarınız 
için bu doğru görünüyor mu?
En iyi hangi saatin işe yaradığını belirlemek için 
çalışanlardan geri bildirim toplamanızı öneririz. 
Farklı çalışanların farklı istekleri veya fikirleri 
olabilir ve onlara cevap verme şansı vermek, 
aslında online ekip işbirliğinizin üretkenliğini 
artırabilir.

4. Online Çatışma Yönetimi 
Ele almak istediğimiz son potansiyel sorun, 
sorunları uzaktan/online ele almaktır. Konumdan 
bağımsız olarak herhangi bir ekip içinde 
çatışmalar ortaya çıkabilir - ancak yüz yüze 
iletişim eksikliği, işleri daha da zor hale getirebilir.

Mesajlar yanlış yorumlanabilir, iletişim eksikliği 
kızgınlığa ve hatta hayal kırıklığına yol açabilir. 
Şirkette bir yönetici veya lider olarak, çatışmaları 
ortaya çıktıkça tespit etmek ve işi aksatmadan 
önce sona erdirmek zor olabilir.
Bir çatışma çıkarsa, onu durdurmak için elinizden 
gelenin en iyisini yapın. İnsanların şikayetlerini ve 

“ONLINE ÇALIŞMA / REMOTE WORKING” 
NASIL DAHA ETKİN OLABİLİRİZ? 
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fikirlerini dile getirebilecekleri daha kişisel bir alan sağlamak 
için bir video konferans görüşmesi planlayın. Uzaktan 
çalışma çoğu zaman insanların iş arkadaşlarıyla daha az 
bağlantılı hissetmelerine neden olabilir, bu nedenle sorunları 
ele alırken bu yoldaşlık hissini yeniden canlandırmak 
önemlidir.

Etkili Uzaktan Ekip İşbirliği Nasıl Kolaylaştırılır
Bu konu ile ilgili ipuçları, ekip işbirliğinde; 

1. İpucu: Dengeye Odaklanın
COVID-19'un yayılması sırasında ve pandeminin ekonomik ve 
sosyal yansımaları, çoğu insanı endişeli hissettirdi. Şimdi 
işten ekstra stres eklemenin zamanı değil - böyle yapmak, 
düşük üretkenlik/performans riskinizi artıracaktır.

Genç çalışanların birçoğu esneklik bekliyor ve talep ediyor - 
örneğin yeni bir bebek için ücretli izin ve cömert tatil zamanı, 
uzaktan çalışma, geç gelme veya erken ayrılma ya da 
egzersiz veya meditasyon için zaman yaratma gibi günlük 
aktiviteler. Bunun yanı sıra, hayatlarının iş haricindeki kısmı 
belirli bir yere veya zamana bağlı olmadan telefonlarında 
geçiyor ise iş neden farklı olsun ki?
Bu evden çalışmaya doğru zorunlu yönelim, aslında çalışma 
programlarımızın çoğunun ne kadar dengesiz olduğunu ortaya 
çıkardı. Çocuklarla, işlerle, sağlıkla ve daha pek çok şey 
arasında hokkabazlık yapmak arasında birçok çalışan 
gerilmiş durumda - ve bu dönem, çoğumuzun işyerlerinde 
neler hakkında konuşmadığını ortaya çıkarıyor.

2. İpucu: Yeni Araçlar Bulmaktan Korkmayın
Henüz yapmadıysanız, şimdi araştırma yapmanın ve yeni, 
devrim niteliğindeki ortak çalışma araçlarını benimsemenin 
tam zamanı. Hem insanların evlerinde hem de ofislerinde 
işler değişiyor ve bu değişiklikleri doğrudan karşılamak için 
çalışan teknolojiler var.

3. İpucu: Müşteri ve Çalışan Beklentilerini Yönetin
Uzak ekipler için yeni işbirliği ve iletişim araçlarını 
uygularken, biraz öğrenme eğrisi yaşayacaksınız. Bu nedenle, 
hem müşterileriniz hem de kendi çalışanlarınız dahil herkes 
için gerçekçi beklentiler belirlemek çok önemlidir.

4. İpucu: Tutarlı olun
Çoğumuz muhtemelen bu kadar stresli bir dönemde biraz 
bunalmış ve belki dağınık hissederiz, ancak bu duygularla 
baş etmenin en iyi yollarından biri tutarlı kalmaktır.

Uzak Bir Ekipte Çalışmanın Avantajları - Uzak Ekipler Nasıl 
Çalışır?
Online çalışmanın sağladığı bir çok avantaj bulunmaktadır, 
bunlardan bazıları;
 
Avantaj 1: Ekibiniz Kendi Kendini Değerlendirmeye 
Zorlanıyor
Kendi kendini değerlendirme ve iş prosedürlerinizin analizi, 
üretkenliği artırmanın yeni yollarını bulmak için mükemmel bir 
fırsat sağlar. Elbette, ara sıra bazı sızlanmalar, şikayetler 
yaşayabilirsiniz, ancak bu garip zamanda işletmenizin 
büyüme yollarına odaklanmaya çalışın.

Avantaj 2: Çalışanlar Daha Fazla Özgürlüğü Yaşıyor
Çalışanlarınız stresli olsa da, zaman geçtikçe birçok kişi 
uzaktan çalışma programının getirdiği özgürlüğün tadını 
çıkarmaya başlayacaktır.

Uzaktan Çalışmanın En Büyük Avantajı Nedir? 

 
Birçok çalışanın bildirdiği en büyük fayda, esnek bir programa 
sahip olmanın yanı sıra herhangi bir yerden çalışma ve aileyle 
daha fazla zaman geçirme yeteneğidir.

Avantaj 3: Daha İyi Sağlık ve Moral Deneyimleyin
Moralden bahsetmişken, evden çalışma kurulumlarının 
aslında daha sağlıklı, daha mutlu çalışanlar yaratmasının 
tamamen mümkün olduğuna inanıyoruz.
 
Avantaj 4: Kaynakları Daha Az Ziyan Edebilirsiniz 
Ofise ait bir çok masraf online çalışma yöntemleri ile 
minimuma inmiş durumda. Ayrıca toplantılara ayrılan 

zamanları düşündüğünüzde, gerçekten yapılması gerekmeyen 
toplantılar ile  zaman kaybetmeyi bırakmayı ve daha fazlasını 
yapmak için e-posta gibi araçları kullanmayı öğrenebilirler.

Sonuç olarak, Özetle; 
Sorunları ortaya çıkmadan önce ele almaya, doğru araçları 
kullanmaya ve sadece dezavantajlardan ziyade bu durumun 
faydalarını aramaya odaklanın. Milyonlarca çalışan şu anda 
evden çalışıyor ve eğer birçok kişiye sorarsanız, pandemi 
sonrası uzaktan çalışma artışında büyük bir değişim 
görebiliriz.

Uzaktan çalışma bizi zorladığında zor, ama bu çağda başka 
seçeneğimiz kalmadı. Hepimiz el ele verip COVID-19'un 
yayılmasını durdurmak ve belirsiz zamanlarda bile 
işletmelerin çalışmaya devam etmesini sağlamak için bir 
araya gelelim.

NOT: Yazı, e2msolutions danışmanlığın 
bir yazısından alınmıştır. 

Kaynak : https://www.e2msolutions.com/ 



45
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İçinde bulunduğumuz yeni normal dönemde 
şirketlerimizi bir üst lige çıkmak için boyutlu 
olarak gelişmek, boyutlu olarak gelişmek için 
derinlemesine değişmek zorundayız. Derinle-
mesine değişmek adeta bir şirketin kendi 
konfor alanından bütünüyle çıkarak çok zorlu bir 
yolculuğa başlaması demektir. Bu zorlu 
yolculuğa esasen özünde “Kurumsallaşma” 
diyoruz. Bu yaşadığımız yeni normal dönemde 
belki de her zamankinden daha çok ve daha 
hızlı kurumsallaşmak ve bir üst lige çıkmak 
zorundayız.
 
Şirketimizin Kurumsallaşma yolculuğunda 
aşağıda yer alan 7 (yedi) önemli adımın 
uygulanması şirketimizi daha hızlı bir üst lige 
taşıyacaktır: 

1. Şirketin hissedarlarının ve şirketin “gelecek 
hayalini/hedefini” yani “vizyonu”nu 
netleştirmek: 
Vizyon yani “Gelecek Hayali” tanımı orta ve 
uzun vadede kurumun ulaşmak istediği 
hayallerini ve hedeflerini ifade eder. Prensip 
olarak kurumun tüm kaynakları, vizyon belgesin-
de tanımlanmış hedefe ulaşmak için seferber 
edilir. İyi bir vizyon belgesi, açık ve belirli bir 
tanıma sahip olmalıdır.

Mükemmel bir vizyon belgesine örnek olarak 
Amazon.com’un vizyonu örnek gösterilebilir.

“Our vision is to be earth’s most customer 
centric company; to build a place where people 
can come to find and discover any thing they 
might want to buy online.”
“Vizyonumuz; dünyanın en müşteri odaklı 
firması haline gelmek ve insanların internette 
satın almak isteyebilecekleri her şeyi bulacakla-
rı ve keşfedecekleri bir yer inşa etmektir.”

1990’lı yıllarda kitap satarak yola çıkan 
Amazon’un vizyonu, ulaşmak istediği hayali açık 
ve anlaşılabilir bir şekilde ortaya koymuştur. 
Yaklaşık 30 yıllık serüvenin sonunda 1,7 Trilyon 
USD değeri aşan şirket değeri ile işlem gören 
kurumun bu hayaline ulaşmanın koşulu aralıksız 
ve sona ermeyecek bir inovasyon ve değişim 
süreci olmuştur. Konu ile ilgili olarak Hocam 
Özgür Demirtaş’ın aşağıdaki linkteki videosunu 
izlemenizi öneririm: 

Dünyanın en değerli şirketi hangisi? ve bundan 
bize ne?
https://www.youtube.com/watch?v=T_b4y-
Gyv4BE&t=629s

Türkiye’de uzun vade tanımı, diğer gelişmekte 
olan ülkelerdeki gibi literatürdeki tanıma göre 
daha kısadır. Ekonomik krizlerin ve yüksek 
belirsizliğin varlığı, doğru bir kurumsal vizyon 
kurmanın önünde engel değildir. Şirket 
hissedarlarının ve şirketin “gelecek hayalleri” 
ve “gelecek hedefi” yani “vizyon”u karmaşık 
bir labirentteki çıkışı gösteren ışıktır. Eğer bu 
çıkış doğru tanımlanmadıysa, yönetim önceliği 
bu vizyonun en doğru ve gerçekçi şekilde 
tanımlanması olmalıdır. 

2. Kültürel muhafazakarlıktan uzaklaşmak ve 
doğru insan kaynağına ulaşmak:
Şirketlerimizi bir üst lige çıkarmanın en önemli 
parametrelerinden biri, şirket kültüründeki 
değişimi yönetmektir. Türk şirketlerinde şirket 
kültürü genel olarak muhafazakardır. Muhafaza-
karlığın tanımı, doğru prensiplerin, değerlerin ve 
uygulamaların korunmasını değil; genel olarak 
kurumsal ataleti ve değişime karşı gösterilen 
eylemsizliği temsil eder. Kültürel muhafazakar-
lıktan vazgeçmeden şirketin gelecek hayaline 
ulaşması olanaklı değildir.

Kurumsal kültürde muhafazakarlığı aşmak için 
en önemli anahtar organizasyonun bütününde 
yetenekli ve ileriye gitmeyi kariyerinin ayrılmaz 
bir parçası gören insan kaynağına sahip 
olmaktır. İnsan kaynağının niteliksel çıtasının 
yükselmesi ve çok sesliliğin artması ile yeni 
yaklaşımlar, deneyimler ve düşünceler kurum 
kültüründe köklü bir değişim sağlayacaktır. 
Bütün mesele bu değişimi ve öncülerini pozitif 
yönde destekleyecek ve koruyacak bir üst 
yönetimin varlığıdır.

3. Yönetim Kurullarındaki Değişimi Başlatmak 
Kurumsal değişimin en önemli liderleri (ve 
yerine göre muhalifleri) yönetim kurulu ve üst 
yönetici ekibidir. Kurumdaki köklü değişim bu 
düzeyde başlar.

Evrensel kurumsal yönetimin en önemli şartı 
hisse sahipleri ile yönetim kurulu üyeleri 
arasındaki çizginin net bir şekilde ortaya 
konulmasıdır.
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Şirkette hisse sahibi olmak, yönetim kurulunda olmayı 
gerektirmez. Yönetim kurulları kurumun en üst düzeydeki 
yönetim organı olup, temel stratejinin önemli ölçüde belirlendi-
ği ve izlendiği yönetim kademesidir. Bu niteliği sağlayamaya-
cak hisse sahiplerinin yönetim kurulu üyesi olması faydadan 
çok, lüzumsuzluk ve karmaşa getirir. Türkiye’de kurumsal 
yönetimin önündeki en önemli engel, yönetim kurulunu 
oluşturma prensiplerinin tanımındaki eksiklik ve sübjektivite-
dir.

Yönetim kurullarında sayısının artması gereken üyeler; belli bir 
alanda en üst düzeyde uzmanlığa sahip veya kurumun stratejik 
yönetimine katkıda bulunabilecek bağımsız üyelerdir.

Türkiye’de genel olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri hukuk 
müşavirleri veya mali müşavirlerden oluşmaktadır. Bu tanım 
daha genişletilmeli R&D’den IT’ye; üretimden pazarlama ve 
marka yönetimine kadar deneyim ve becerilerini yönetim 
kurulu düzeyinde kullanabilecek stratejik akla ve tecrübeye 
sahip üçüncü göz üyelere yer açılmalıdır.

4. Organizasyonun İşleyişini Etkinleştirmek
Modern kurumsal yönetim kavramının içinde, fonksiyonel katı 
bir organizasyon yapısına, tamamen formal etkileşimi sağlayan 
kurallara ve yukarıdan aşağıya tek yönlü yönetime yer yoktur. 
Son elli yılda kurumsal yönetimdeki gelişim, insanlık uygarlığı-
nın yüzyıllar boyunca mutlak monarşilerden demokrasiye 
geçişine benzemektedir. Elbette kurumsal yönetim ideal 
anlamda bir demokrasiye ulaşmayacaktır. Ancak bilgi ve 
deneyimlerin serbestçe yarışmasını sağlayan; ortak düşünme 
ve karar alma fonksiyonlarının organizasyonun tabanından en 
tepesine kadar yayılmasına izin veren bir organizasyon yapısı 
kurumun en önemli “paydaş” kimliğine sahip insan kaynağının 
en iyi şekilde kurumun başarısına katkıda bulunmasını 
sağlayacaktır.

Artık Max Weber, Frederick Winslow Taylor, Elton Mayo, Henri 
Fayol gibi organizasyon teorisine büyük katkılar yapmış olan 
bilim adamlarının öğretilerini günümüz kurumsal yönetim için 
demode kaldığını kabul etmemiz gerekiyor. Ancak halen pek 
çok kurumsal ölçekli yapıda, Weber’in yaratmış olduğu 
yukarıdan aşağıya bürokratik yönetimin kurumsal iskeleti 
oluşturduğu kabul ederek, değişime başlamalıyız.

5. Üst Yönetimde Bayrak Değişimini Başarmak 
Kurumsal yönetimde değişimin bir sonraki safhası yönetici 
düzeyindeki değişimdir. Bu değişim Aile Şirketleri için Aile 
içinde planlandı ise bayrak değişiminin sadece “soyadı” ile 
değil daha çok “liyakatla” yapılması sağlanmalıdır. Dolayısı ile 
Aile Şirketlerindeki bayrak devri çok kapsamlı planlanmalı ve 
gerekirse dış destek alınmalıdır. Not: Bu konu ayrı bir makale 
konusu olarak ayrıca işlenecektir. 

Şirketlerin üst yönetiminde çok yönlü, lider özellikleri olan ve 
birden fazla fonksiyonu yönetebilecek nitelikte yöneticiler ile 
çalışılmalıdır. Üst yöneticiler taktik ve operasyonel düzeydeki 
konulardan kopartılarak, kurumun stratejik yönetimini 
uygulayabilecek sorumluluk ve yetkiler ile donatılmalıdır. Yetki 
ve sorumluluk dengesi iyi tasarlanmayan şirketlerde genel 
olarak üst düzey yönetimde süreklilik maalesef sağlanama-
maktadır.

Organizasyonda değişim yaratan üst düzey yöneticilerin rolü, 
yönetim kurulu ile kurumun diğer katmanları arasında yer alan 
bir otomobildeki basit bir aktarma organı değildir. Arzu edilen 
üst düzey yönetici profili yönettiği ekiplere değer katan, 
kurumsal risk ve fırsatları yöneten ve yönettiği fonksiyonlarda 
değişim yaratan düzeyde olmalıdır.

6. Doğru Hedeflerin Tanımlanması ve Risklerin Doğru 
Yönetilmesi
Her başarılı stratejinin altında ölçülebilir, tutarlı ve ulaşılabilir 
hedefler ile doğru tanımlanan ve yönetilen riskler bulunur. 
Dolayısı ile kurum stratejisinin altını üç önemli parametre 
grubu dolduracaktır:

• CRF (critical risk factors) KPI (Key Performance Indicator): 
Önemli risk faktörleri göstergeleri
• CSF (critical success factors) KPI (Key Performance 
Indicator): Önemli başarı faktörleri göstergeleri 

İş yönetimindeki başarının sırrı; başarının hangi hedeflere 
ulaşıldığı zaman “başarı” olarak tanımlandığı ve bu süreçte 
hangi “risklerin” alındığı ile tanımlanır.

Şirketlerin krizlere güçsüz yakalanmasının temelinde başarı 
faktörlerinin muğlak ve ölçüsüz tanımlanması ve bu ölçüsüz 
hedeflere ulaşmak için çok büyük riskler alınması veya 
risklerin tanımının dahi yapılmamış olması yatar.

7. Strateji ve Kriz Yönetimi 
Kriz yönetimi ayrı bir strateji gerektirirken, krizden çıkış ve kriz 
sonrası strateji farklı bir kimlik sergiler. Kriz yönetimi stratejisi 
artan risklerin yönetilmesi ve değişime odaklanırken; krizden 
çıkış ve kriz sonrası strateji klasik anlamda büyümeyi hedefle-
yen bir yapıdadır. Her iki strateji birbirinden üstün değildir, 
birini tamamlayan parçalardır. Şirket vizyonuna ulaşmak için 
her iki stratejinin de başarısı vazgeçilmezdir.

Kriz dönemi stratejisi; Genellikle “Turnaround” (Darboğaz) 
Yönetimi olarak bu sayfalarda anlattığımız üzere; bilançonun 
pasif kısmının yapılandırılması, finansal kaldıracın azaltılması 
(finansal borçların azaltılması), pozitif nakit akıma gösterilen 
titizlik, kapasite kullanımını yüksek tutulması, işletme 
sermayesinin en önemli kalemlerinin (alacak, borç, stok ve 
yatırımlar) optimize edilmesi, verimsiz iş kollarının ve organi-
zasyon katmalarının/yönetici kademelerinin budanması, iş 
gücü verimini arttırılması, yeni pazar, ürün ve dağıtım kanalları 
yaratarak gelir düşüşüne karşı önlem alınması gibi defansif 
adımlara dayanır.

Krizden çıkış ve kriz sonrası dönemi içeren strateji ise; gelir 
ve aktif büyümesi, ileriye doğru ölçeklendirme (scaling up), 
yatay ve dikey entegrasyon ile genişleme, büyük sistem ve 
proses yatırımları, M&A operasyonları gibi daha ofansif 
bileşenler içerir.

Kurumun niteliksel ve niceliksel nispi gücüne ve sektör 
yapısına göre defansif ve ofansif stratejik yaklaşımlardan bir 
sentez oluşturulabilir. Stratejik yönetimde çoğu zaman düşülen 
hata bu modelleri bir şablon olarak kabul etmektir. Stratejik 
yönetim şablonlara ve kalıplara göre değil yaratıcılık ve öngörü 
üzerine inşa edilir.

Yukarıda yer alan değişim prensipleri uzun bir evrimden çok, 
pragmatik ve sürdürülebilir bir değişim modeli üzerine oturur. 
Bu değişim modelinin uygulanması için hisse sahiplerinden, 
yönetim kuruluna; üst yönetimden danışmanlara kadar 
kurumun her düzeydeki insan kaynağı ilk önce değişimin ve 
gelişimin gerekli ve vazgeçilmez olduğuna inanmalıdır. 
Değişimin ve gelişim modelinin liderliği, yükü ve sorumluluğu 
doğal olarak yönetim kurulu üyeleri ve üst yöneticiler üzerinde-
dir.

Türk Şirketleri için değişim ve gelişim bir varoluş meselesidir. 
Ve saat gece on ikiye on kalayı değil, gece yarısını on geçeyi 
göstermektedir.
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BAŞARILI MÜZAKERE
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Master Certified Coach
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“İlişkiler; sürekli müzakere ve 
denge sanatıdır.” 

Claire Danes

Sanatçı Danes’in söylediği gibi müzakere 
hayatımızın her alanında ve her anında, 
farkında olsak da olmasak da varlığını 
sürdürmektedir. Başarılı olduğunu 
düşündüğümüz insanlara baktığımızda, onları 
başarıya taşıyan unsurların başında, 
müzakereyi iyi bilmeleri ve uygulamaları, öne 
çıkmaktadır.

Müzakere nedir diye sorduğumuzda farklı 
inanların cevapları muhtemelen farklı 
olacaktır. Bazıları için; “Karşıdakine evet 
dedirtmek”, bazıları için “Karşıdan gelen 
teklif ve önerilere hayır diyebilmek”, bazıları 
için hatta pek çok insan için “Amaçlananı ve 
daha fazlasını istemek ve elde etmek” olarak 
özetleyebiliriz. 

Müzakere konusu alışveriş sırasında satıcıyla 
konuşmalarımız ve fiyat konusunda 
olabileceği gibi ülkelerin yetkililerinin 
arasında ülkenin bütününü ve hatta dünyayı 
etkileyecek konularda da olabilir. Bazı 
müzakereler kısa sürer bazıları ise yıllar hatta 
on yıllar boyunca devam eder. Kıbrıs, Filistin, 
Keşmir, Paris İklim görüşmeleri - 
müzakereleri ilk aklımıza gelenler. Brexit 
müzakerelerinin yıllardır devam etmesi ve 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılması 
müzakerelerini de uzun süredir 
sonuçlanmamış müzakerelere ekleyebiliriz. 
Müzakerelerde bağlam değişse de yapısal 
özelliklerinin değişmediğini gözlemlemek 
mümkündür. Müzakereye, iki farklı alandan 
yaklaşmak mümkündür. 

Birincisi “Yetkinlikler”, 
ikincisi ise “Yöntemler”. 
Yetkinliklere baktığımızda temel iletişim 
yetkinliklerini buluyoruz.

1. Etkin Dinleme
2. Etkili Sorular Sorma
3. Gözlemleme 
4. Empati
5. Zihniyet, Alışkanlık haline 

getirdiğimiz düşünce biçimi
Yöntemler için Stuart Diamond (İkna 
Dehası)’ın 6 adımdan oluşan yöntemlerini 
inceleyeceğiz.

Başarılı müzakere için altı yöntem;
1. Müzakereye duygularınızı getirmeyin. 
Sakin olun.
2. Zihnen hazırlık yapmadan – velev ki birkaç 
saniye bile olsa- müzakereye başlamayın.
3. Müzakere karar mercii ile yapılır. Karar 
verme yetki ve gücü olanla müzakere edin.
4. Sadece amacınıza yoğunlaşın, kimin haklı 
olduğuna değil.
5. İletişimi başlatın ve devam ettirin. Sözel, 
beden dili, mesaj nasıl veriliyorsa, mesajın 
bütününü algılayın.
6. Karşıdaki insanın içinde bulunduğu 
durumu ve gücünü kabullenin. Onlara değer 
verin.

Altı yöntemin dördüncü maddesine biraz 
daha yakından bakalım. Bu madde “Sadece 
amaca odaklanın, kimin haklı olduğuna değil” 
diyor özetle...

Bunu ilk okuduğumda kimin başarılı 
müzakereci kimin daha az başarılı olacağının, 
amaç ve haklı olmak arasındaki öncelik 
tercihinde olduğunu fark ettim. Zeki, konuya 
hakim olan taraf her zaman girdiği 
müzakereyi - pazarlığı – kazanmıyordu. Diğer 
tarafta amacının, geleceğinin, avantajlarının o 
görüşme o müzakerede olduğunu düşünen ve 
inanan insanlar müzakereden karlı 
çıkıyorlardı. Koçluk sürecinde birlikte 
çalıştığımız danışanlarımdan birçoğunda; 
“Ben pazarlık ve müzakerede kendimi iki ayrı 
yerde fark ettim, şirket için pazarlık ve 
müzakerelerde çok daha net kararlı 
müzakere ederken kendimle ilgili konularda 
durumun farklı olduğunu gözlemledim. 
Burada ne oluyor?” diye sordu. 

Yaptığımız çalışmalarda danışanlar şunu fark 
ettiler. Empati, ilişkilerde iletişimi 
kolaylaştıran ve besleyen bir yetkinlik 
olmasına rağmen aşırısı doğurduğu yan 
etkilerle ters tepiyordu. Bu çalışmalarda fark 
ettiğimiz şey, “Kişi kendini başkasının yerine 

koymaya ve onun açısından bakmaya başlayınca vermek 
istediğinden daha fazlasını vermeye başlıyor”. Karşı tarafın 
söylediklerinin doğru olması ihtimali ve haklı olabileceği 
düşüncesi, müzakerede ısrarlı ve kararlı duruşu zayıflatıyor 
ve “kazançlı son” ibresinin karşı tarafa dönmesine neden 
oluyor.
 
Danışanlarım şirket adına müzakere yaparken, 
duygularından sıyrılarak şirket adına konulan hedef – 
amaca – odaklandıklarını ve müzakerede daha ısrarcı 
sonuç alan biri olduklarını söylediler. Aynı kişiler kendileri 
adına müzakere yaparken (Aile içinde ve sosyal ortamlarda) 
kendini karşıdakinin yerine koyma ve bunu besleyen empati 
ile aynı ısrarı ve kararlılığı gösteremediklerini ifade 
ediyorlardı. Şikayetleri, “haklı da değiller,  mantıklı da fakat 
müzakerede onlar karlı çıkıyorlar” şeklinde idi. 

Durumlarında iki müzakere yöntemi de etkili oluyordu.  
a. Sadece amacınıza odaklanın, kimin haklı olduğuna değil 
b. Müzakereye duygularınızı getirmeyin, duygu yönetimi işin 
özüdür.

Müzakerede en zorlu iş duygudan kendinizi sıyırmak ve 
“olgu”lara odaklanmaktır. Bu durumun da taraflar için bir 

meydan okuma olduğunu söyleyebiliriz.
Howard Baker

Duyguları müzakereye – pazarlığa getirmeyin; duygulardan 
arınma ve duygusuzluk anlamında değil, “Yönetilebilecekse 
duygular orada olmalı, değilse uzakta” şeklinde 
özetlenebilir. İnsanlar akıl ve mantıkla karar alırlar ancak 
bu kararların hayata geçirilmesi ve eyleme dönmesi ancak 
duygularla olur. Duygularımızı yönetebilirsek mesele yok 
ancak duygularımız bizi yönetiyorsa her türlü iletişim ve 
ilişkide olduğu gibi müzakere görüşmeleri de bundan 
olumsuz etkilenecektir.

Tanıdığım iyi müzakerecilerden birine başarısının sırrını 
sorduğumda “Duygularımı dikkate alırım fakat onların 
benim eylem ve davranışlarımı yönetmesine izin vermem“ 
demişti. Daha sonra onu birkaç görüşmede izlediğimde 
karşı tarafın sözleri ve davranışları onu duygusal olarak 
etkilese de, - çoğu zaman bu kızgınlık olabilecekken- o 
sakin kalmayı beceriyordu. Daha sonra kendisi duygu 
yoğunluğunun ona ve amacına hizmet edeceğini düşündüğü 
noktada, çok yoğun biçimde duygu durumunu paylaşıyordu. 

Bu yeni durumun, duygusal ortamın, karşı tarafta yarattığı 
etkiyi dikkatle gözlemliyor ve yeniden duygu durumunu yeni 
gelişen ortama göre değiştirebiliyordu.
 
Duyguları müzakereye getirmenin bir sonucu da incinebilir 
(vulnerable) olmaktır. Duygu sömürüsü deyişi tarih boyunca 
var. İnsanları etkilemenin en kolay yollarından biri - belki de 
birincisi, onların duygularına hitap etmektir. Karşıdakinin 
duygularımıza hitap eden konuşmaları o anda hoşumuza 
gitse de daha sonra elde edilen sonuçlar pişman olmamıza 
neden olabilir. Güçlü bir müzakereci ancak kendi 
yönetimindeki duyguları müzakereye dahil edebilir. 

Müzakerede “amacı” odakta tutabilmenin yolu 
veri-data-olgulara dayanarak hareket etmektir. Duygularımız 
ile görüşülen konunun olguları elele yürümüyor. Kurumsal 
ortamda ve ticarette amaca odaklanarak müzakere 
etmenin önemi daha ölçülebilir sonuçlar ortaya çıkarıyor. 
Satış görevindeyken müşterim olan ticaretin içinde 
büyümüş ve yaşamış olan tecrübeli insanlardan şunu 
duymuştum. “Satarken değil alırken kazanırsın”. Bu sözün 
mantığı oldukça basit ve anlaşılırdı. Satış sırasında piyasa 
neyse sen de o fiyattan veya o fiyata yakın bir fiyattan 
satmak zorundasın. Asıl maharet satın alırken en iyi fiyatı 
yakalayabilmektir. Kazanç veya kayıp satın alma sırasında 
sergileyeceğin müzakere - pazarlık gücündedir.

Başarılı müzakere karşıdan “Evet” duymak değildir. 
Müzakere “Hayır” diyebilmekte ustalaşmak ve mutabakata 

giden yolu birlikte bulmaktır. 
Christopher Voss

Müzakere kendi fikirlerimizi karşıdakine kabul ettirmek 
kadar karşı tarafın bize kabul ettirmeye çalıştığı, amacımıza 
aykırı, unsurlara hayır diyebilmektir. Müzakere sanatını 
doğru uygulayanlar “Hayır“ dedikleri anda bile kapıları 
kapatmazlar. Burada yine “Amaç“ önümüze geliyor. Şu 
soruları sormak bu noktada yararlı olacaktır. “Bu 
müzakerede benim yerim ne?” “Bu müzakere ilişkisinde 
kendimi nereye konumlandırıyorum?” “Tam olarak ben/biz 
ne istiyoruz?” “Bu müzakere sonunda ne elde edersem bu 
müzakere başarılıdır?” “Bu müzakerenin sonunda ne ile 
ayrılsam başarılı olurum? Bu müzakereye deydi derim?”. 
Bu soruları sorup bunlara açık net cevapları bularak 
müzakereye başlamak müzakerede fark yaratmanızı 
sağlayacaktır.
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farkında olsak da olmasak da varlığını 
sürdürmektedir. Başarılı olduğunu 
düşündüğümüz insanlara baktığımızda, onları 
başarıya taşıyan unsurların başında, 
müzakereyi iyi bilmeleri ve uygulamaları, öne 
çıkmaktadır.

Müzakere nedir diye sorduğumuzda farklı 
inanların cevapları muhtemelen farklı 
olacaktır. Bazıları için; “Karşıdakine evet 
dedirtmek”, bazıları için “Karşıdan gelen 
teklif ve önerilere hayır diyebilmek”, bazıları 
için hatta pek çok insan için “Amaçlananı ve 
daha fazlasını istemek ve elde etmek” olarak 
özetleyebiliriz. 

Müzakere konusu alışveriş sırasında satıcıyla 
konuşmalarımız ve fiyat konusunda 
olabileceği gibi ülkelerin yetkililerinin 
arasında ülkenin bütününü ve hatta dünyayı 
etkileyecek konularda da olabilir. Bazı 
müzakereler kısa sürer bazıları ise yıllar hatta 
on yıllar boyunca devam eder. Kıbrıs, Filistin, 
Keşmir, Paris İklim görüşmeleri - 
müzakereleri ilk aklımıza gelenler. Brexit 
müzakerelerinin yıllardır devam etmesi ve 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılması 
müzakerelerini de uzun süredir 
sonuçlanmamış müzakerelere ekleyebiliriz. 
Müzakerelerde bağlam değişse de yapısal 
özelliklerinin değişmediğini gözlemlemek 
mümkündür. Müzakereye, iki farklı alandan 
yaklaşmak mümkündür. 

Birincisi “Yetkinlikler”, 
ikincisi ise “Yöntemler”. 
Yetkinliklere baktığımızda temel iletişim 
yetkinliklerini buluyoruz.

1. Etkin Dinleme
2. Etkili Sorular Sorma
3. Gözlemleme 
4. Empati
5. Zihniyet, Alışkanlık haline 

getirdiğimiz düşünce biçimi
Yöntemler için Stuart Diamond (İkna 
Dehası)’ın 6 adımdan oluşan yöntemlerini 
inceleyeceğiz.

Başarılı müzakere için altı yöntem;
1. Müzakereye duygularınızı getirmeyin. 
Sakin olun.
2. Zihnen hazırlık yapmadan – velev ki birkaç 
saniye bile olsa- müzakereye başlamayın.
3. Müzakere karar mercii ile yapılır. Karar 
verme yetki ve gücü olanla müzakere edin.
4. Sadece amacınıza yoğunlaşın, kimin haklı 
olduğuna değil.
5. İletişimi başlatın ve devam ettirin. Sözel, 
beden dili, mesaj nasıl veriliyorsa, mesajın 
bütününü algılayın.
6. Karşıdaki insanın içinde bulunduğu 
durumu ve gücünü kabullenin. Onlara değer 
verin.

Altı yöntemin dördüncü maddesine biraz 
daha yakından bakalım. Bu madde “Sadece 
amaca odaklanın, kimin haklı olduğuna değil” 
diyor özetle...

Bunu ilk okuduğumda kimin başarılı 
müzakereci kimin daha az başarılı olacağının, 
amaç ve haklı olmak arasındaki öncelik 
tercihinde olduğunu fark ettim. Zeki, konuya 
hakim olan taraf her zaman girdiği 
müzakereyi - pazarlığı – kazanmıyordu. Diğer 
tarafta amacının, geleceğinin, avantajlarının o 
görüşme o müzakerede olduğunu düşünen ve 
inanan insanlar müzakereden karlı 
çıkıyorlardı. Koçluk sürecinde birlikte 
çalıştığımız danışanlarımdan birçoğunda; 
“Ben pazarlık ve müzakerede kendimi iki ayrı 
yerde fark ettim, şirket için pazarlık ve 
müzakerelerde çok daha net kararlı 
müzakere ederken kendimle ilgili konularda 
durumun farklı olduğunu gözlemledim. 
Burada ne oluyor?” diye sordu. 

Yaptığımız çalışmalarda danışanlar şunu fark 
ettiler. Empati, ilişkilerde iletişimi 
kolaylaştıran ve besleyen bir yetkinlik 
olmasına rağmen aşırısı doğurduğu yan 
etkilerle ters tepiyordu. Bu çalışmalarda fark 
ettiğimiz şey, “Kişi kendini başkasının yerine 
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koymaya ve onun açısından bakmaya başlayınca vermek 
istediğinden daha fazlasını vermeye başlıyor”. Karşı tarafın 
söylediklerinin doğru olması ihtimali ve haklı olabileceği 
düşüncesi, müzakerede ısrarlı ve kararlı duruşu zayıflatıyor 
ve “kazançlı son” ibresinin karşı tarafa dönmesine neden 
oluyor.
 
Danışanlarım şirket adına müzakere yaparken, 
duygularından sıyrılarak şirket adına konulan hedef – 
amaca – odaklandıklarını ve müzakerede daha ısrarcı 
sonuç alan biri olduklarını söylediler. Aynı kişiler kendileri 
adına müzakere yaparken (Aile içinde ve sosyal ortamlarda) 
kendini karşıdakinin yerine koyma ve bunu besleyen empati 
ile aynı ısrarı ve kararlılığı gösteremediklerini ifade 
ediyorlardı. Şikayetleri, “haklı da değiller,  mantıklı da fakat 
müzakerede onlar karlı çıkıyorlar” şeklinde idi. 

Durumlarında iki müzakere yöntemi de etkili oluyordu.  
a. Sadece amacınıza odaklanın, kimin haklı olduğuna değil 
b. Müzakereye duygularınızı getirmeyin, duygu yönetimi işin 
özüdür.

Müzakerede en zorlu iş duygudan kendinizi sıyırmak ve 
“olgu”lara odaklanmaktır. Bu durumun da taraflar için bir 

meydan okuma olduğunu söyleyebiliriz.
Howard Baker

Duyguları müzakereye – pazarlığa getirmeyin; duygulardan 
arınma ve duygusuzluk anlamında değil, “Yönetilebilecekse 
duygular orada olmalı, değilse uzakta” şeklinde 
özetlenebilir. İnsanlar akıl ve mantıkla karar alırlar ancak 
bu kararların hayata geçirilmesi ve eyleme dönmesi ancak 
duygularla olur. Duygularımızı yönetebilirsek mesele yok 
ancak duygularımız bizi yönetiyorsa her türlü iletişim ve 
ilişkide olduğu gibi müzakere görüşmeleri de bundan 
olumsuz etkilenecektir.

Tanıdığım iyi müzakerecilerden birine başarısının sırrını 
sorduğumda “Duygularımı dikkate alırım fakat onların 
benim eylem ve davranışlarımı yönetmesine izin vermem“ 
demişti. Daha sonra onu birkaç görüşmede izlediğimde 
karşı tarafın sözleri ve davranışları onu duygusal olarak 
etkilese de, - çoğu zaman bu kızgınlık olabilecekken- o 
sakin kalmayı beceriyordu. Daha sonra kendisi duygu 
yoğunluğunun ona ve amacına hizmet edeceğini düşündüğü 
noktada, çok yoğun biçimde duygu durumunu paylaşıyordu. 

Bu yeni durumun, duygusal ortamın, karşı tarafta yarattığı 
etkiyi dikkatle gözlemliyor ve yeniden duygu durumunu yeni 
gelişen ortama göre değiştirebiliyordu.
 
Duyguları müzakereye getirmenin bir sonucu da incinebilir 
(vulnerable) olmaktır. Duygu sömürüsü deyişi tarih boyunca 
var. İnsanları etkilemenin en kolay yollarından biri - belki de 
birincisi, onların duygularına hitap etmektir. Karşıdakinin 
duygularımıza hitap eden konuşmaları o anda hoşumuza 
gitse de daha sonra elde edilen sonuçlar pişman olmamıza 
neden olabilir. Güçlü bir müzakereci ancak kendi 
yönetimindeki duyguları müzakereye dahil edebilir. 

Müzakerede “amacı” odakta tutabilmenin yolu 
veri-data-olgulara dayanarak hareket etmektir. Duygularımız 
ile görüşülen konunun olguları elele yürümüyor. Kurumsal 
ortamda ve ticarette amaca odaklanarak müzakere 
etmenin önemi daha ölçülebilir sonuçlar ortaya çıkarıyor. 
Satış görevindeyken müşterim olan ticaretin içinde 
büyümüş ve yaşamış olan tecrübeli insanlardan şunu 
duymuştum. “Satarken değil alırken kazanırsın”. Bu sözün 
mantığı oldukça basit ve anlaşılırdı. Satış sırasında piyasa 
neyse sen de o fiyattan veya o fiyata yakın bir fiyattan 
satmak zorundasın. Asıl maharet satın alırken en iyi fiyatı 
yakalayabilmektir. Kazanç veya kayıp satın alma sırasında 
sergileyeceğin müzakere - pazarlık gücündedir.

Başarılı müzakere karşıdan “Evet” duymak değildir. 
Müzakere “Hayır” diyebilmekte ustalaşmak ve mutabakata 

giden yolu birlikte bulmaktır. 
Christopher Voss

Müzakere kendi fikirlerimizi karşıdakine kabul ettirmek 
kadar karşı tarafın bize kabul ettirmeye çalıştığı, amacımıza 
aykırı, unsurlara hayır diyebilmektir. Müzakere sanatını 
doğru uygulayanlar “Hayır“ dedikleri anda bile kapıları 
kapatmazlar. Burada yine “Amaç“ önümüze geliyor. Şu 
soruları sormak bu noktada yararlı olacaktır. “Bu 
müzakerede benim yerim ne?” “Bu müzakere ilişkisinde 
kendimi nereye konumlandırıyorum?” “Tam olarak ben/biz 
ne istiyoruz?” “Bu müzakere sonunda ne elde edersem bu 
müzakere başarılıdır?” “Bu müzakerenin sonunda ne ile 
ayrılsam başarılı olurum? Bu müzakereye deydi derim?”. 
Bu soruları sorup bunlara açık net cevapları bularak 
müzakereye başlamak müzakerede fark yaratmanızı 
sağlayacaktır.
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Makine ve sistemler için basınçlı hava sistemlerinde daha 
fazla enerji tasarrufu sağlamak için genellikle basınç 
düzeyini düşürmek, kaçakları tespit etmek ve hortum/boru 
uzunluklarını kısaltmak gibi küçük işlemlere başvurulur. 
Festo, PreAudit ile, sistem operatörleri için kendi tüm 
basınçlı hava sistemlerinde çok büyük tasarruf olanakları 
sunuyor.

Giderek daha çok sayıda sistem operatörü, kendi basınçlı 
hava sistemlerinin enerji verimliliğini ve dolayısıyla 
performansını artırmak istiyor. Çoğu, aynı zamanda kendi 
tesislerinde sistematik enerji yönetimi için küresel standart 
ISO 50001’in uygulanması gerektiğini kabul ediyor. 
Almanya’daki operatörler, örneğin, EEG yeniden tahsis 
ücreti (EEG = Alman Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası), 
elektrik ve enerji vergi indirimleri yoluyla kısmi 
muafiyetlerden yararlanabiliyorlar.

Hızlı kontroller yoluyla hızlı kazançlar
Peki başlamak için en iyi yer neresi? Hızlı kazançları 
nereden sağlayabilirsiniz? Bu, bir tür hızlı kontrolün devreye 
girdiği yerdir. PreAudit’te, basınçlı hava sisteminin tüm 
parçaları noktadan noktaya analize tabi tutulur. Festo 
PreAudit ile sistem operatörleri, zayıflıkları anında tespit 

edebilir ve basınçlı hava sistemleri için 
hangi önlemlerin işe yarayacağını kesin 
olarak tespit eder.

PreAudit sırasında, Festo’nun enerji 
uzmanları basınçlı hava üretimini ve 
hazırlanmasını inceler; kompresör 
kullanımını değerlendirir, basınçlı hava 
kalitesini analiz eder ve sistemdeki 
basınç düşüşünü ölçer. Uzmanlar 
hızlıca yapılan kontrolde, seçilen 
sistemler üzerinde temsili bir kaçak 

tespit testi yaparak bu makinelerin pnömatik 
komponentlerinin enerji tasarruflu bir şekilde kullanılıp 
kullanılmadığını kontrol eder. Müşteriye tam bir doğrulukla 
belgelenmiş veriler ve öncelik sırasına göre eylem 
tavsiyeleriyle birlikte ayrıntılı bir rapor verilir. Dokümanlar, 
çoğu şirketin örneğin GRI veya GHG’ye göre kendi 
sürdürülebilirlik raporlarında ifade etmesi gereken CO2 
emisyonu değerlerini ortaya koyar.

Tamamen bütünsel yaklaşım
Sadece birkaç tedarikçi, tüm basınçlı hava sistemini 
değerlendirebilecek durumdadır. Genellikle, sadece basınçlı 
hava üretimi üzerinde durulmaktadır. Festo, PreAudit ile 
üretimden uygulamaya kadar bütünsel bir yaklaşım 
izlemektedir ve son 5-6 yıl içinde bu alanda geniş bir 
tecrübe kazanmıştır.

PreAudit, DIN EN ISO 11011’e göre onaylanmış kapsamlı 
Festo Enerji Tasarrufu Hizmetleri serisinin bir parçasını 
teşkil etmektedir. PreAudit, Festo denetçilerinin kapsamlı 
bir eğitim programını tamamlamasını şart koşmaktadır. Şu 
anda 16 denetçi, tüm dünyadaki müşteriler için makine ve 
sistemlerin PreAudit’ini yerinde yapıyor.

Festo, basınçlı hava sistemlerinde daha az 
güç tüketiminin nasıl yapılacağını gösteriyor.

PreAudit, kompresörden pnömatik uygulamaya 
kadar tüm basınçlı hava sisteminin genel bir 

değerlendirmesini vermektedir.

Festo’nun basınçlı hava uzmanları, örneğin basınç kaybını ölçerek önemli bir 
tasarruf potansiyelini ortaya çıkarıyor.

MAKALE / ARTICLE





2020 yılında “Ne çabuk geçti bu yıl.” diyemedik. Öte 
yandan yeni yıl da geldi kapımıza dayandı. İstanbul hiç 
olmadığı kadar bahar kokuyor hala, bu yazıyı 
yazdığımda gökyüzü masmavi, ağaçlar üzerinde hala 
yapraklar duruyor ve hiç olmadığı kadar çok mavi bir 
gökyüzü.

Mutlu musun?

Mutlu olmak için neye bakmalı? Malum pandemi 
bütün hızıyla devam ederken hayat da devam ediyor, 
öyle de olmalı zaten. Bugün elleri ile martı besleyen 
yaşlı bir amca gördüm üstelik evinin balkonundan 2. 
kattan… Ekmek atmasına martılar da alışmış. Nasıl 
alışmışlar, nasıl olmuş, nasıl tanışık olmuşlar yaşlı 
adam ile martılar hiç bilemedim; ama gerçek. Bilge 
tavırlı amca, ki muhtemelen 65 yaş üstü, evinde vapur 
keyfi yaşıyor adeta. İşte hayatta bir şeyleri başarmak 
ve farklı olmak da böyle bir şey olsa gerek. Aranızda 
İstanbul’da vapurun arka tarafından martılara simit 
atmayanınız var ise mutlaka pandemi sonrası 
yapılacaklar listesine eklemeli. İnsan olduğunuzu, 
nefes aldığınızı ve mutluluğun içinizi sıcacık sarması 
için illaki bir yol bulunuyor.

Farklı bir yeni yıl karşılaması olacak diye 
düşünüyorum. 2020 yılı üzerine öylesine paylaşımlar 
aldık ki 2021 yılından da biraz ürküyoruz sanırım. 
Yılbaşı günü kar yağdığı günü bugün gibi hatırlıyorum. 
Çocuktum ve halam evlenmiş Almanya’ya uçuyordu ve 
kar yağmaya başlamıştı yılın son günü, hiç unutmam 
gökyüzünde halamın uçağını görebilir miyim diye 
bakarken kar yağan bir gökyüzü gördüğümü. 

En son en zaman kartopu oynadınız? Bunu da listeye 
ekleyelim o zaman… 

Hedefi olan insan başarıyı yakalayabiliyor. Gidecek 
miyiz kalacak mıyız yerimizde hayat treni yola devam 
ederken bu istasyonda inecek miyiz? Hedefi olmayan 
insan nasıl başarılı olabilir ki? Ulaştığı yerin başarı 
olduğunu bile bilemiyor, hayatta vardığı başarının 
tadını çıkaramıyor, hep mutsuz olmak için bir 
bahaneleri oluyor. Bugün pandemi var mutsuz 
hissediyoruz da öncesinde başka bir bahanemiz yok 
muydu sanki kafaya taktığımız önemli, önemsiz 
detaylar. Pandemiyi bahane ediyoruz, sağlıklı isek 
mutluyuz diyoruz bugün. Dün demiyorduk.

İnsanın kendi ile barışık ve kendini bilmesi kadar 
güzel bir karakter yoktur. Kendimizle barışık olmalı, 
önce kendimizi sevmeli sonra pozitif enerjimizi 
çevremize yaymalıyız. Önemli olan, yaptığımızı bilerek, 
bildiğimizi yaparak, sevdiğimiz işi yaparak çalışırken 
mutlu olabilmek. Çok insan görüyorum hep söylenip 
duruyor, eleştiriyor başkalarını, çevresini de; dönüp de 
bir kendine bakmıyor. Kafasının içinde mevsim hep 
zemheri. Kafasının içi hep pandemi kafasıydı zaten.
Geriye dönüp baktığımızda ne görüyorsunuz, koca bir 
yıl geride kaldı. Hedeflerimizden birazını da olsa 
başardık mı? Mutlu musunuz? Bir yıl geçip gitti, bir yıl 
azaldı ömrümüzden, “MUTLU MUSUN?” sorusu en 
sihirli soru oldu hayatımda. Kısa ama tüm sorulardan 
daha önemli ve diğer tüm konuları da kapsayan bir 
soru.

MUTLU MUSUNUZ? 

Mutlu hissediyorsanız detaylara takılmamak lazım. Anı 
yaşamak önemli; her dakikası, her saniyesi değerli 
hayatımızın; kendimizi mutlu etmeyi öğrenmeliyiz. Öyle 
kocaman kompleks planlar, tatiller, paralar saçmadan 
da yakalanıyor mutluluk.

 

Mutsuzum demek için bu sefer de pandemiyi bahane 
etmemeli. Sağlık problemleri yaşıyorsak ayrı tabii, 
zorluklarını da görmüyor değilim, ama yazımızın 
konusu mutluluk... Yaşamayı ertelememeli...

Bak yaşlı amca evinin balkonunda vapur keyfi yaşıyor. 
Elleriyle attığı ekmekleri martılar kapıyor havada. 
Martının gözlerinin içine bakabiliyor sevgiyle. 
Mutluluğun resmi bu olabilir mi? O amca için mutluluk 
budur. Daha ötesi değil.

 "Bana mutluluğun resmini yapabilir misin?"
 

Abidin Dino, Nazım Hikmet Ran ve çok sevdiği eşi 
Vera, Paris’te bir otel odasında kalmaktadır. Nazım 
Hikmet, gecenin bir yarısı eline kalemini almış eşi 
Vera’ya “Saman Sarısı” adlı şiirini yazmaktadır. Eşi 
Vera çoktan uyumuştur. Nazım ve Abidin, otel 
odalarının penceresinden “Sen Irmağı”nı gören çatı 
katındaki otel odalarının pencerelerinin başında 
oturmuşlardır. Abidin de bir yandan bir şeyler 
çizmektedir. 

Nazım eşine ithafen yazdığı “Saman Sarısı” adlı 
şiirinin içinde Abidin Dino’ya çağrılarda da 
bulunmaktadır. Şiirin tam da bu kısmını çok severim, 
herkes tarafından da sevilen kısmıdır; 

Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? 
İşin kolayına kaçmadan ama 
Gül yanaklı bebesini emziren 
Melek yüzlü anneciğin resmini değil 
Ne de ak örtüde elmaların 
Ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında
Dolanan kırmızı balığınkini 
Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin…

Nazım’ın Dino’ya bu soruyu sorması zannedildiği 
üzere, ressamın sanatını ispatlama sorgulaması 
değildi elbet. Bu soru, gurbet hasreti çeken iki sanatçı 
arasındaki sıkı dostluğun getirisi olan bir diyalogun 
ürünüydü. Esasında Nazım’ın Dino’dan bir resim 
beklentisi yoktu. Belki o da biliyordu yakın arkadaşının 
ona vereceği cevabı. Abidin Dino, Nazım Hikmet’in 
“Mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?” sorusuna 
resimle değil de, aynı türü kullanarak Nazım gibi şiirle 
karşılık vermişti. 

Çünkü Dino’da biliyordu Nazım’ın sorusunun 
cevabının olmadığını. Mutluluğun resminin tuvallere 
sığmayacağını... Ondandır ki Nazım’a yazdığı şiirinin 
son mısrasında şu sözlere yer vermişti.

“Buna da ne tual yeterdi; ne boya...” 

Abidin Dino mutluluğun resmini yapmadı. Çünkü o da 
biliyordu ki, tek bir kare ile somutlaştırılamazdı 
mutluluk denen kavram.

PANDEMİ  / ZEMHERİ 

52





Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül 2019 

tarihli ve 30892 Sayılı Resmi Gazete’de 

“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

Uygulama Esasları Tebliği”ni yayınlamıştı. 

Program’ın tanıtımı “Sanayi Hamlesi” olarak 

yapılmış ve büyük merak uyandırmıştı. Progra-

mın ana amacı; Türkiye’de orta-yüksek ve 

yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek 

ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik 

öneme haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve bu 

çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin 

ülkemize kazandırılması olarak belirlenmişti.

Aslında program yeni bir destek sunmuyor, 

halihazırda ülkemizde yürütülen 3 destek 

programının, çok doğru ve amaca yönelik bir 

şekilde birleştirildiği bir platform özelliği 

taşıyordu. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 

Stratejik Yatırım ve Proje Bazlı yatırım program-

ları ile KOSGEB KOBİ Yatırım Desteği ve 

TÜBİTAK Ar-Ge Desteklerini, ithal ara mal ve 

mamullerin yurt içinde geliştirilip üretilebilmesi 

amacıyla başarı ve hedef odaklı bir üretim 

yetkinliği ve teknoloji geliştirme kurgusu 

oluşturmak için “Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı” bünyesinde birleştirilmişti.

Program ilk açıklanan çağrıda; sahip olduğu 

yüksek katma değer oranı, teknoloji üretimini 

zorunlu kılması ve geniş bir yan sanayi ağına 

sahip olması nedeniyle makine ve teçhizat 

sektörünü konu olarak almıştı. Bu ilk çağrı, 

ayrıca pilot uygulama olarak değerlendirilecek 

olup, başvuru, denetim ve değerlendirme 

süreçleri izlenerek yeni programın kalıcılığı 

tespit edilecekti. Pilot uygulama sürecinde, 

başvuru sahibi firmalardan ve denetim kuruluş-

larından da alınan geri bildirimler ile iyileştirme 

noktaları belirlenerek yeni çağrılar açıklanacaktı. 

Pilot uygulama başarılı olmuş olmalı ki, 

geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank 2020 yılı bitmeden programa 

ilişkin yeni çağrıların açıklanacağına dair ilk 

müjdeyi verdi. Takip eden zamanda ise Bakan-

lıktan konuyla alakalı detaylar gelmeye başladı. 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, Aralık ayında 

Mobilite Teknolojileri ana odağında;

• Ulaşım araçları,

• Elektronik

• Elektrikli Teçhizat

• Makine

başlıklarında ithalat oranı yüksek teknoloji 

yoğun ürünlerin belirlenmesinin ardından 

açıklanacak. Mobilite çağrısının ardından kısa 

süre içerisinde ise ilaç, tıbbi cihaz imalatı ve 

dijital dönüşüm çalışmalarına yönelik çağrılar 

gelecek. Çağrıların 2 ay arayla açıklanacağı ve 

başvuru süresinin 30 gün olacağı da Bakanlık 

yetkilileri tarafından iletilmiştir. Çağrılar ve ürün 

listeleri açıklandıktan sonra detaylı bilgilere 

hamle.gov.tr ve Albert Solino WEB sitesinden 

ulaşabilirsiniz. 

Fırat ÖZDEMİR
Albert Solino Danışmanlık

Kıdemli Danışman
firat.ozdemir@albertsolino.com 

YATIRIM DESTEKLERİNDE 
YENİ ODAK: MOBİLİTE
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2 yıllık detaylı ürün 
karşılaştırma grafikleri

Dört Ana Ürün (Buzdolabı, Çamaşır Makinası,
Bulaşık Makinesi, Fırın)
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Dört Ana Ürün (Buzdolabı, Çamaşır Makinası,
Bulaşık Makinesi, Fırın)
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2 yıllık detaylı ürün 
karşılaştırma grafikleri
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SİEMENS’ten leke çıkarma teknolojisi ile 10 kg kapasiteli 
Çamaşır Makinesi 

Siemens Ev Aletleri’nin yeni iQ300 serisi 10 kg yıkama kapasiteli 
WG52A2X0TR model çamaşır makinesi perde, yorgan gibi hacimli 
çamaşırlarda tek seferde verimli ve hijyenik yıkama sonuçları almaya 
yardımcı oluyor. Yenilikçi leke çıkarma teknolojisi ile sıkça 
yaşanan çıkarılması zor 4 lekeye etkili çözüm sağlarken, 
pamukludan narin tekstil ürünlerine kadar farklı kumaş 
türleri için ideal yıkama programları sunuyor. Siemens 
çamaşır makinelerinde bulunan varioSpeed teknolojisi ise 
yıkama işlemini hızlandırarak, zaman kazandırıyor. 

Yenilikçi teknolojiler ile lekelere karşı etkili çözüm 
Farklı leke türleri için özel olarak geliştirilmiş iSensoric 
destekli stainRemoval leke çıkarma teknolojisi, yağ, 
kahve, kozmetik ve kan lekesi olmak üzere 4 inatçı lekeye 
karşı etkili sonuçlar sağlıyor. Kontrol panelindeki ekrandan 
seçilen leke türüne göre çamaşır makinesi yıkama şeklini 
otomatik olarak ayarlayarak kumaşa zarar vermeden 
kolayca temizliyor. Çamaşırları yıkamadan önce suda 
bekletmeyi tercih edenler için ayrı bir seçenek sunan 
WG52A2X0TR kodlu çamaşır makinesi, suda bekletme 
opsiyonu ile inatçı lekelerden kurtulmaya yardımcı oluyor. 

Siemens iQ300 serisi çamaşır makinelerinde bulunan waveDrum özelliği 
ise yıkama esnasında meydana gelebilecek yıpranmaların önüne geçerek 
çamaşırların daha hassas ve etkili bir şekilde yıkanmasını sağlıyor. 10 yıl 
garantili IQdrive motora sahip Siemens 10 kg kapasiteli çamaşır makinele-
ri, kullanıcılarına sessiz ve yüksek verimli yıkama performansı sağlıyor.

Washing Machine By Siemens With Stain Removal Technology 
And 10 Kg Capacity 

The new iQ300 series WG52A2X0TR model washing machine 
with 10 kg capacity by Siemens Home Appliances help to get 
efficient and hygienic washing results in one go with bulky 
laundry like drapes and quilts. Thanks to its innovative stain 

removal technology, the new machine offers 
effective solution to frequently seen but hard 
to remove 4 stains and presents ideal 
washing programs for various types of fabric 
from cotton to delicate textiles. varioSpeed 
technology in Siemens washing machines 
speeds up the washing process and saves 
time. 

Effective solution against stains with 
innovative technologies 
iSensoric supported stainRemoval technology 
developed specially for various types of 
stains provides effective results against 4 
stubborn stains – oil, coffee, cosmetics and 
blood. Based on the stain type selected on 
the screen of the control panel, the washing 
machine automatically adjusts the wash and 
easily cleans the stain without damaging the 
textile. WG52A2X0TR washing machine offers 
a separate option for those who like to soak 
laundry before washing and therefore, helps 
to remove stubborn stains with the soaking 
option. 

Siemens iQ300 series washing machines are equipped with 
waveDrum, which averts any wear and tear that could occur 
during washing and enables a more delicate, but still efficient 
wash. Siemens 10 kg-capacity washing machines with their 
IQdrive engine that has 10-year warranty offers consumers a 
quiet and highly efficient washing performance.

BOSCH 10kg makineler ile çamaşır yıkamak farklı bir boyut kazanıyor 

Bosch Ev Aletleri, tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için yeni 
10 kg kapasiteli çamaşır makinelerine son teknolojilerini ekledi. Çok kirli 
çamaşırları derinlemesine temizlemek için geleneksel yöntemlerle suda 
bekletmek yerine Bosch, bunu otomatik olarak sağlayan “Yeni Suda 
bekletme Teknolojisi”ne sahip yeni WGA252X0TR çamaşır makinesini 
tüketicilerle buluşturdu. 

Bosch’un 10 kg ile maksimum kapasite sunan çamaşır makineleri, 
özellikle çocuklu kalabalık aileler ile çamaşırları 
biriktirerek yıkama gününü bekleyenlere büyük kolaylık 
sağlıyor. Makinenin sunduğu yüksek kapasite konforun-
dan yoğun spor yapan ve çok sık kıyafet değiştirmesi 
gereken kullanıcılar da maksimum derecede faydalanı-
yorlar. 

Bununla birlikte WGA252X0TR çamaşır makinesi, bütün 
evlerde bulunan fakat büyüklükleri nedeniyle temizliği 
için başka yöntemler aranan yastık, yorgan, paspas ve 
kilim gibi fazla yer kaplayan çamaşırların özenli temizliği 
için de çözüm oluyor.

Yeni Suda Bekletme Teknolojisi
Daha hassas ve özenli yıkamalar için bir alternatif olan 
1200 devir özellikli Serie I 4 10kg WGA252X0TR 
çamaşır makinesi, yüksek kapasitesiyle zamandan da 
tasarruf ettiriyor. Leke Çıkarma, Sıcaklık ayarı, Sıkma 
devri, Ön işlem (ön yıkama + suda bekletme), İlave 
Durulama, Kolay ütüleme, Kalan süre erteleme, 
SpeedPerfect, Başlat/Reload, Çocuk Kilidi opsiyonlarıyla 
tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor. 

WGA252X0TR çamaşır makinesinde leke çıkarma ve 
suda bekletme özellikleri bir arada sunuluyor. Bilinen en 
eski ve etkili yöntemlerden biri olan suda bekletme, Bosch’un çamaşır 
makinesi pazarında ilk defa ön opsiyon olarak sunduğu “Yeni Suda 
bekletme Teknolojisi” ile başka bir boyut kazanıyor. Bu teknoloji sayesinde 
tüketicilerin çamaşır yıkama süreci daha da kolaylaşıyor. Makinelerde yer 
alan “ön işlem opsiyonları tuşuna bir kez dokunarak “suda bekletme 
teknolojisi”, iki defa dokunarak da “ön yıkama opsiyonu” devreye 
alınabiliyor. 

Laundry has gone to a different dimension with BOSCH 10kg 
machines 

Bosch Home Appliances added latest technologies to a new 10 
kg-capacity washing machine to meet the expectation and needs 
of its consumers. In order to clean very dirty laundry efficiently, 
Bosch offers the new WGA252X0TR washing machines with the 
“New Soaking Technology” which automatically soaks your 
laundry rather than you soak it beforehand. 

Bosch washing machines that give maximum capacity of 10 kg 
make life easier especially for big families 
with children who pile up their dirty clothes 
for the laundry day. This high capacity 
offered by the machine is also beneficial 
for athletes and gym people who need to 
change clothes frequently. 

Moreover, WGA252X0TR washing machines 
provide a solution for meticulous cleaning 
of bulky items such as pillows, quilts, door 
mats, and rugs, which we have in all of our 
houses but look for alternative cleaning 
methods due to their sizes.

New Soaking Technology
1200-cycle Serie I 4 10kg WGA252X0TR 
washing machines, an alternative for more 
delicate and elaborate cleaning, also save 
time with its high capacity. Thanks to its 
Stain Removal, Temperature setting, 
Wringing cycle, Pre treatment (Prewashing 
+ soaking), Additional wash-off, Easy 
ironing, Remaining time delaying, 
SpeedPerfect, Start/Reload, Child lock 
options, these new washing machines 
make life easier for consumers. 

WGA252X0TR washing machines give stain removal and soaking 
together. Soaking in water is one of the oldest and the most 
effective methods known and now Bosch brings a new dimension 
to the washing machine market  with its “New Soaking Technolo-
gy” offered as a pre-option for the first time ever. With this 
technology, washing laundry is easier for consumers. Touching 
the “pre-treatment options” button once initiates the “soaking 
technology” and touching it twice initiates the “pre-wash option.”






