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● bp Türkiye, Trendyol Express ile Türkiye’de akıllı kargo otomat ağı 
kuruyor. Trendyol müşterileri, platformdan yaptıkları alışverişleri artık seçili 
bp istasyonlarında bulunan Trendyol Express akıllı kargo otomatlarından 
7 gün 24 saat boyunca teslim alabilecek. Ağustos sonu itibariyle İstanbul, 
İzmir, Ankara, Bursa, Antalya’da 40’a yakın bp istasyonunda bulunacak akıllı 
kargo otomatlarının yıl sonuna kadar 20 ilde 100’ün üzerinde istasyonda 
konumlandırılması hedefleniyor.

● Sosyal reklam otomasyon 
platformu Smartly.io, tüketicilerin 
online alışveriş tercihlerini ve 
veri gizliliğine bakış açılarını 
yansıtan bir araştırma yaptı. 
Araştırma sonucuna göre 
tüketicilerin yüzde 87’si fiziksel 
alışveriş olanağına rağmen online 
alışverişe devam etmeyi planlıyor. 
Çalışmaya katılan 10 kişiden 
dördü sosyal medya reklamlarının 
etkisiyle çevrim içi satın alma 
işlemi yaptıklarını ifade ediyor.

Avansas’ın 2 bin 500’ü aşkın 
kişinin katıldığı Covid-19 
Etkisinde Yeni Çalışma Düzeni 
araştırmasına göre uzaktan 
çalışma sistemiyle birlikte 
çalışanların ev masrafları arttı. 
Yeni model ile ev harcamaları 
aylık ortalama 619 TL artarken 
şirketlerin yüzde 60’ı uzaktan 
çalışma süresi boyunca 
çalışanlarına destek verdi.

● Ev Masrafları 
Arttı

● AstraZeneca Türkiye, 68 
ülke ve bölgeden 3 bin 700’den 
fazla projenin değerlendirildiği 
Stevie Uluslararası İş 
Ödülleri’nde Sıfır Karbon 
Çalışma Grubu’yla Yılın İletişim 
ve Halkla İlişkiler Kampanyası 
– İç İletişim kategorisinde 
Altın Ödül’ün sahibi oldu. 
Sıfır Karbon Taahhüdü 
stratejisiyle AstraZeneca, iklim 
değişikliğiyle mücadele ve 
sürdürülebilirlik kapsamındaki 
hedeflerini hızlandırarak 
yenilenebilir enerji üretimini iki 
katına çıkarmayı hedefliyor.

● Yenilenebilir enerji şirketi 
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları 
A.Ş. ve Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) arasında şirketin 
azınlık hissesine yatırım yapılması 
amacıyla sözleşme imzalandı. Bu 
çerçevede kapanış işlemlerinin 
tamamlanmasıyla birlikte hisse 
devri gerçekleşecek. Toplam hisse 
devir bedelinin ise 20 milyon dolar 
olacağı bildirildi. EBRD, Türkiye’de 
bugüne kadar yüzde 95’i özel 
sektörde olmak üzere 349 proje 
aracılığıyla yaklaşık 14 milyar euro 
yatırım yaptı.

● KPMG Türkiye’nin fintech 
sektörü raporuna göre 5,5 trilyon 
dolar büyüklüğe ulaşan küresel 
fintech pazarı, önümüzdeki beş 
yılda yıllık ortalama yüzde 23,5 
bileşik büyüme yakalayacak. 
Fintech şirketleri 2020’yi 
toplam 31 milyar dolar yatırımla 
tamamladı. Bu değer 2021 Nisan 
itibarıyla 29,8 milyar dolara 
ulaşarak geçen yılın toplam 
fonlama miktarının yüzde 93’ünü 
yakaladı. Türkiye, 2020 yılında 
aldığı 139 milyon dolar fonlama 
ile Avrupa’da Polonya’nın 
ardından 18’inci sırada. Sadece 
Orta Doğu ülkeleri dikkate 
alındığında ise Türkiye üçüncü 
sırada.

● Kayseri merkezli Biletall.
com, kuruluşunu ve faaliyetlerini 
Anadolu’da gerçekleştirdikten 
sonra exit başarısını gösteren ilk 
teknoloji girişimi oldu. Online bilet 
satış platformu Biletall.com, obilet.
com tarafından satın alınarak 
exit’ini başarıyla tamamladı.

● “Virüsün agresif 
şekilde yayılmasının 
yavaşlatılmasına 
yardımcı olacak”
Aşı olmayan çalışanlardan ayda 200 dolar ek sağlık sigortası primi alınacağını açıklayan 
Delta Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı Ed Bastian

● Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri 
Derneği’nin verilerine göre 
buzdolabı, çamaşır makinesi, 
bulaşık makinesi ve fırından 
oluşan dört ana ürünün Ocak-
Temmuz 2021 arası üretim adedi 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 36 artarak 16 milyon 816 
bin 855’e çıktı. İhracat da yüzde 
34 artarak 12 milyon 435 bin 475 
adet oldu.

◼ ÖZETLE



● Siber Güvenlik Liderleri 
Endişeli
Uluslararası denetim ve 
danışmanlık şirketi EY’nin Küresel 
Bilgi Güvenliği Araştırması’na göre 
siber güvenlik liderlerinin yüzde 
56’sı şirketlerinin uzaktan ve esnek 
çalışmaya ilişkin yeni gereksinimleri 
yerine getirebilmek için siber 
güvenlik süreçlerinden bir kısmını 
göz ardı ettiklerini ifade ediyor. 
Bununla birlikte yöneticilerin yüzde 
43’ü şirketlerinin siber tehditleri 
yönetme kabiliyeti ile ilgili hiç 
olmadığı kadar endişe duyduklarını 
dile getiriyor. Katılımcıların yüzde 
77’si ise geçen 12 aylık dönemde 
fidye yazılım gibi siber saldırıların 
sayısında artış gözlemlediklerini 
söylüyor.

● Sosyal reklam otomasyon platformu Smartly.io, tüketicilerin online 
alışveriş tercihlerini ve veri gizliliğine bakış açılarını yansıtan bir araştırma 
yaptı. Araştırma sonucuna göre tüketicilerin yüzde 87’si fiziksel alışveriş 
olanağına rağmen online alışverişe devam etmeyi planlıyor. Çalışmaya 
katılan 10 kişiden dördü sosyal medya reklamlarının etkisiyle çevrim içi satın 
alma işlemi yaptıklarını ifade ediyor.

● Pandeminin neden olduğu 
küresel ekonomik kriz sonucunda 
dünya ekonomisi 2020’yi yüzde 
3,3 küçülme ile kapattı. Deloitte’un 
globalde önde gelen şirketlerin 
CEO’ları ile yaptığı araştırmaya 
göre ise üst düzey yöneticilerin 
yüzde 77’si gelecek bir yıl içinde 
şirketlerinin ‘güçlü’ ya da ‘çok güçlü’ 
büyüme göstereceğini söylüyor. 
Araştırmada endüstriyel ürün 
üreticisi şirket CEO’larının tamamı 
büyüme beklerken bunu teknoloji, 
profesyonel hizmetler ve sağlık 
sektörü CEO’ları takip ediyor.

● Brisa, Boston Consulting 
Group (BCG) Türkiye iş birliğiyle 
oluşturduğu İşin Geleceği dönüşüm 
programının bir parçası olarak 
çalışma modellerini yeniden ele 
aldı. Bu kapsamda, 270’e yakın 
pozisyon için iş yapış şekilleri ve 
destek paketleri oluşturuldu. Yeni 
çalışma modelinde pozisyonların 
gereklilikleri kapsamında haftada 
bir gün uzaktan dört gün ofisten, 
haftada üç gün uzaktan iki gün 
ofisten ve sahada çalışan ekipler 
için tamamen uzaktan çalışma 
seçenekleri bulunuyor. Çalışanlar 
günlerini, haftalık/aylık olarak 
kendileri planlayabiliyor.

● Ege İhracatçıları Birliği verilerine 
göre hububat, bakliyat ve yağlı 
tohumlar sektörünün son 12 aylık 
dönemdeki ihracatı 8 milyar 32 
milyon dolara çıktı. 2020 yılının 
Ocak-Temmuz döneminde 
4 milyar 60 milyon dolar olan 
hububat, bakliyat, yağlı tohumlar 
ve mamulleri ihracatı bu yılın aynı 
döneminde yüzde 18 artışla 4 milyar 
803 milyon dolara yükseldi. Söz 
konusu dönemde Irak’a 777 milyon 
dolar, İran’a 156 milyon dolar ve 
Almanya’ya ise 141 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleşti.

◼ AJANDA
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⊲ Kamu İhale Kurumu, 31 
Ağustos’ta Ocak-Haziran 
2021 dönemi kamu alım 
istatistiklerini paylaşacak.

⊲ TÜİK, 31 Ağustos’ta Temmuz ayına ait dış ticaret 
istatistiklerini yayımlayacak.

⊲ SGK, 2 Eylül’de 2020 
dönemine ait iş kazaları 
ve meslek hastalıkları 
istatistiklerini paylaşacak.

⊲ TÜİK, 1 Eylül’de 2020 
dönemi yıllık Gayrisafi Yurt İçi 
Hasılasını açıklayacak.

⊲ Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 1 Eylül’de 2019 
dönemine ait bölgesel verimlilik 
istatistiklerini açıklayacak.

● Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği (TSPB) tarafından hazırlanan 
Temmuz ayı özet piyasa verilerine 
göre, yerli yatırımcıların finansal 
varlıkları son bir yılda yüzde 21 
artarak Temmuz sonu itibariyle 
5,8 trilyon liraya ulaştı. Veriler, son 
bir yılda yerli yatırımcıların hisse 
senedi varlıklarının ise yüzde 45 
büyüyerek Temmuz ayı sonunda 
396,3 milyar liraya çıktığını ortaya 
koydu.  

● TÜRKÇİMENTO ve Çimento 
Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
(ÇEİS), çimento fiyatlarına ilişkin 
medyada yer alan tartışmalar ve 
çimento endüstrisinde yaşanan 
maliyet artışları üzerine ortak 
bir açıklama yaptı. Açıklamada, 
çimentonun birinci sınıf bir yapının 
tüm maliyeti içindeki payının 
yaklaşık yüzde 3 düzeyinde 
olduğu vurgulanarak “İnşaat 
sektöründeki fiyat artışlarının 
çimento sektörüyle ilişkilendirilmesi 
gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesi 
kullanıldı. Bunun yanında, yakın 
coğrafyada çimentonun en ucuza 
satıldığı ülkenin Türkiye olduğu, 
çimento fiyatlarına yüzde 200 
gibi olağandışı bir artış yapıldığı 
iddialarının gerçeği yansıtmadığı 
belirtildi.
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Üst üste gelen ve çoğunlukla insanlardan kaynaklanan afetler, 
doğayla ilişkimizi tekrar gündeme taşıdı. Son birkaç aydır ülke-
mizde, bölgemizde ve dünyada olağanüstü meteorolojik olay-
ların, bölgesel kuraklıkların yangınların, sellerin sayılarının 
arttığı bir dönem yaşadık. Ülkemizde yaşadığımız afetlerden 
sonra yıllardır üzerinde konuşulan ancak yeterince ilerleme 
sağlanamayan tedbirlerin yeniden konuşulmaya başlandı-
ğını gördük. Üzerine birçok araştırma yapılmış, kongreler ve 
sempozyumlar düzenlenmiş, raporlar yayınlanmış konular-
dan tekrar söz edildi. Ayrıca son 10 yıldır ilgili kamu kurumla-
rınca hazırlatılan havza yönetimi, taşkın ve kuraklık yönetimi 
raporlarında ve eylem planlarında açık olarak ifade edilen 
önlemler yinelendi.

“Hayatta kalan türlerin ne güçlüsüdür ne de en akıllısı. 
Hayatta kalan değişime en çok adapte olandır.” İngiliz doğa 
bilimci Charles Darwin’e atfedilen bu sözün günümüzde 
daha da anlam kazandığını düşünüyorum. Bu yaklaşıma göre 
“Evrim, sadece güç veya zeka ile ilgili değildir. İçinde bulunu-
lan ortamda en uyumlu olmayı sağlayan özellikler her ne ise 
onlar seçilecek ve çoğaltılacaktır.”

Sanayi devrimi sonrasında teknolojik gelişme için doğanın 
sınırlarını zorlayan insanoğlu, 1988 yılına gelindiğinde çevre ve 
iklimle ilgili bazı sorunları masaya yatırma kararı aldı. BM bün-
yesindeki Dünya Meteoroloji Örgütü ve BM Çevre Programı iş 
birliği ile Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli oluşturuldu. 
Bu panelde çok sayıda ülkeden 200’ü aşkın uzman 33 yıldır 
çalışıyor. Bugüne kadar altı değerlendirme raporu yayınlandı. 
Yayınladıkları her raporda, durumun bir önceki rapora göre 
daha endişe verici olduğu belirtildi. Ağustos ayının başında 
yayınlanan özet raporda “sanayileşme öncesi döneme göre 
1,5°C artan sıcaklıklarla birlikte sınırlama hedefini tutturmanın 
artık mümkün olmadığı” yer aldı. Ayrıca iklim değişikliğinin 
sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar, seller, taşkınlar, kuraklık-
lar, orman yangınları ile bağlantıları açıklanarak bu olayların 
artarak devam edeceği öngörüldü. Dolayısıyla ülkemiz de dahil 
olmak üzere tüm dünya, bilim insanları tarafından nedeni ve 
sonuçları açıklanan bir tablo ve geleceğe dair endişelerimizi 
artıran tahminlerle karşı karşıya. 

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM), 2015 yılında 193 
ülkenin imzasıyla dünyada kalkınmanın sürdürülebilir olması 
gerektiğini kabul etti ve ülkelerin önüne 17 adet sürdürülebi-
lir kalkınma hedefi koydu. Bu amaçlar Ocak 2016’da yürür-
lüğe girdi. Ülkeler 2030 yılına kadar ulaşılması kabul edilen 
bu hedeflere ne kadar uyum gösterdiklerini BM’ye düzenli 
olarak raporluyor. 

Uzmanlar bu hedeflere ulaşabilmek için düşük karbon eko-
nomisi, sürdürülebilir su, tarım, çevre politikaları, sürdürüle-
bilir sanayi ve döngüsel ekonomi politikalarının uygulanması 
gerektiğini ileri sürüyorlar. 

Bu anlamda önümüzde küresel bir yol haritası mevcut. 
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin büyük bölümü 
mevcut politika dokümanlarında doğrudan ya da dolaylı bir 
şekilde yer alıyor. Bununla birlikte, söz konusu hedeflerin 
Türkiye’nin öncelikleri doğrultusunda uygulama sürecine 
dahil edilmesi alanında eksikliklerimiz var. Bu ihtiyaç aslında 
birçok alanda kendisini hissettiriyor. İşte bu noktada değişik-
lik ihtiyacımız ortaya çıkıyor. 

Önümüzde artan sorunlar olduğu gibi doğrudan iş dünya-
mızı ilgilendiren “Yeşil Mutabakat, döngüsel ekonomi” gibi 
kavramlar da var. Bu da sürdürülebilir bir kalkınma ve gelişme 
için ülkemize değişim, uyum ve dönüşümden başka seçenek 
bırakmıyor.

Günümüzde diğer sorunların yanı sıra enerji, su, gıda ve 
çevre güvenliği gibi sorunlarımız da artık tek bir bakış açısı ve 
klasik yaklaşımla çözülemez duruma geldi. Disiplinler arası bir 
düşünce ve değerlendirme kültürü oluşturmaya ihtiyacımız var. 

Uzmanlık alanımdan konuşacak olursam su politikaları-
nın da enerji, gıda ve çevre politikalarıyla birlikte ele alın-
ması gerekiyor. Son dönemde yaşanan müsilajdan yangınlara, 
kuraklıktan sellere kadar tüm sorunların bütünleşik bir bakışla 
çözüme ihtiyacı var. Hızla değişen çevre koşulları da bunu 
zorunlu hale getiriyor. 

İklim bilimcilerle birlikte meteoroloji mühendisleri de iklim-
deki ve meteorolojik olaylardaki değişikliklerin nedenlerini 
ve sonuçlarını uzun zamandır açıklıyor. Bu konu ve gerekli 
tedbirler, resmi kurumların raporlarında ve eylem planla-
rında da yer alıyor. Artık iklim değişikliğinin etkilerini anlama 
döneminden bunları azaltma ve felakete dönüşmesini önleme 
dönemine geçmeliyiz. Artık bu konularda en uygun yönetim 
politikalarını uygulama zamanı. Çünkü yağış rejimindeki deği-
şimin sıcaklıklardaki artış, su ve toprak kaynaklarımız, su ve 
gıda güvenliğimiz üzerinde ciddi etkileri olacak. Yüzey ve yer 
altı sularımızda ciddi kirlilik problemimiz var. Yer altı sula-
rımız kontrolsüz ve aşırı çekim baskısı altında. İçme ve kul-
lanma suyu yönetimimiz halen popülist politikaların etkisinde. 
Kentlere göç sürüyor. Mevcut suyu daha verimli kullanma ve 
kullanılmış suyu tekrar kullanma oranlarımız düşük. Tarımsal 
sulamada modern teknik ve yöntemlere yeterince geçemedik. 

Su yönetiminde, su kullanım bilincinde ve su politikalarında 
radikal bir düşünce devrimine ihtiyacımız var. Su Kanunu, 
Biyoçeşitlilik Kanunu ve Taşkın Kanunu Tasarıları’nın TBMM’de 
bu yıl içinde yasalaşması bekleniyor. Ancak bu kanunlar çıksa 
bile uygulama için havza ölçeğinde güçlü kurumsal yapılara 
ihtiyacımız olacak. Bunu şimdiden planlamalıyız. Zaman da 
dahil olmak üzere tüm kaynaklarımızı artık çok daha verimli 
kullanmalıyız. Yasal kurumsal altyapı oluşturma döneminden 
geçerken yenilikçi politikalara ve akıllı su yönetimine ihtiyacı-
mız var. Bilişim teknolojisini ve yapay zekayı daha çok kulla-
nacağız. Bunlar için çok detaylı ve güvenilir veri toplamamız 
gerekiyor. Sağlıklı ve yeterli veri olmadan sürdürülebilir poli-
tikalar oluşturamayız, verimli işletme yapamayız. Özellikle 
büyük kentlerimizin içme ve kullanma suyunda havzalar arası 
transfer ettiğimiz su miktarı artıyor. Bu durum yakın gelecekte 
bölgeler ve iller arası bazı gerilimler yaratabilir. Kentlerde kayıp 
kaçak oranlarımız çok yüksek. Kentsel içme ve kullanma suyu 
temininde verimlilik için talep yönetimine geçmeliyiz. Bütün 
bu sorunların üstesinden gelebilmek kolay değil. Ama başla-
mak için önce konulara bakış açımızı ve yönetim anlayışımızı 
değiştirmemiz gerekiyor. Değişmezsek kaybederiz. <BW>

◼ BAŞLARKEN Bloomberg Businessweek Türkiye  29 Ağustos 2021

● Su politikalarıyla ilgili altyapı oluşturma 
döneminden geçerken yenilikçi politikalara 
ve akıllı su yönetimine ihtiyacımız var. Bunlar 
için çok detaylı ve güvenilir veri toplamamız 
gerekiyor

● Dursun Yıldız*
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● Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları son bir yılda 
yüzde 45 oranında arttı

● Türkiye ödemelerini zamanında yapmada en yüksek 
performansa sahip ülkelerden biri olduTürkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 2021 yılı Temmuz 

ayı özet finansal piyasa verilerini açıkladı. Buna göre, 2020 
Temmuz sonunda 4,8 trilyon lira olan yerli yatırımcıların 
finansal varlıkları son bir yılda yüzde 21 oranında artarak, 
2021 yılı Temmuz sonunda 5,8 trilyon liraya yükseldi. 
TSPB’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve 
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek 
hazırladığı özet finansal piyasa verilerine göre, aynı dönemde 
yabancı yatırımcıların finansal varlıkları ise yüzde 1,5 ora-
nında artarak 573,6 milyar lira oldu. TSPB verileri, 2021 yılı 
Ocak-Temmuz dönemini kapsayan yedi ayda yerli yatırım-
cıların finansal varlıklarının yüzde 10,4 oranında arttığını, 
aynı dönemde yabancı yatırımcıların finansal varlıklarının 
ise yüzde 7 oranında gerilediğini ortaya koydu. 2020 yılı 
başından itibaren istikrarlı bir şekilde artan, 2021 yılının ilk 
dört ayında ise halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etki-
siyle hızlanan ve Nisan sonu itibarıyla 2 milyon 674 bin gibi 
rekor seviyelere ulaşan Borsa İstanbul hisse senedi piyasa-
sındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, Mayıs ve Haziran aylarında 
olduğu gibi Temmuz ayında da düşmeye devam etti. 2021 
yılı Temmuz sonu itibarıyla Borsa İstanbul hisse senedi piya-
sasında bakiyeli yatırımcı sayısı 2 milyon 400 bine geriledi. 
TSPB verilerine göre, hisse senedi piyasasında ayda en az bir 
kez işlem yapan aktif yatırımcı sayısında ise Mayıs-Haziran 
aylarında sert bir düşüş yaşandı. Bu yılın Nisan ayı sonunda 
1 milyon 959 binin üzerine çıkarak tarihi rekor kıran hisse 
senedi piyasasındaki aktif yatırımcı sayısı, iki ayda 748 bin 
düşerek Haziran sonu itibariyle 1 milyon 211 bine geriledi. 
TSPB verilerine göre, yatırımcı sayılarında yaşanan gerile-
meye rağmen yerli yatırımcıların finansal varlıkları içeri-
sinde yıllık bazda en yüksek artış hisse senedi varlıklarında 
yaşandı. Geçen yıl Temmuz sonunda 273,5 milyar lira olan 
yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, bir yılda yaklaşık 
yüzde 45 oranında artarak 2021 Temmuz ayı sonunda 396,3 
milyar liraya çıktı. Bu tutarın 172,6 milyar lirası kurumsal yatı-
rımcılar ve tüzel kişilere, 223,7 milyar lirası ise bireysel yatı-
rımcılara ait. Diğer yandan yılın ilk çeyreğinde yaşanan hızlı 
artışa rağmen, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarında 
2021 yılının ilk yedi ayındaki artışın hız kestiği görülüyor. 
TSPB verileri, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde yatırımcı-
ların hisse senedi varlıklarında yüzde 4 oranında sınırlı bir 
artışın yaşandığını ortaya koydu. <BW>

Ticari veri tabanı şirketi CRIF ile ticaret alacak verisi plat-
formu Dun & Bradstreet Trade Program kapsamında 36 
ülkede şirketlerin 2018-2020 dönemine ait ödeme perfor-
mans verileri ve vade aşım trendlerini inceleyen Global 
Payment Study 2021 raporu yayımlandı. Global Payment 
Study 2021 raporuna göre, zamanında ödeme performansı en 
yüksek ülke 2019 yılında olduğu gibi 2020’de de Danimarka 
oldu. Danimarka, 2020 yılında 36 ülke arasında yüzde 88,6 
zamanında ödeme oranı ile en iyi performans gösteren ülke 
olurken, Polonya yüzde 76 ile ikinci oldu. Polonya’yı sırasıyla 
Hollanda, Rusya, Tayvan, Macaristan ve Almanya takip etti. 
Türkiye ise yüzde 58,3 oranıyla 36 ülke içerisinde zamanında 
ödeme performansında ilk sekiz ülke arasında yer aldı. Global 
Payment Study 2021 raporuna göre, 2020 yılında 36 ülkeden 
15’inin zamanında ödeme performansı yüzde 50’nin üzerine 
çıkarken, 21 ülkede zamanında ödeme performansı yüzde 
50’nin altında kaldı. Rapor ayrıca 2020 yılında Türk şirketle-
rinin COVID-19 salgınının olumsuz koşullarına rağmen zama-
nında ödeme performansını bir önceki yıla göre 2,8 puan 
artırarak yüzde 58,3’e çıkardıklarını ortaya koydu. Global 
Payment Study 2021 raporu kapsamında 23 Avrupa ülkesinde 
şirketlerin ödeme performansları değerlendirildi. Avrupa’dan 
Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 10 ülkede zamanında 
ödeme performansı yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşirken, 
geri kalan 13 ülkenin zamanında ödeme performansı yüzde 
50’nin altında kaldı. Rapora göre, 2020 yılında Avrupalı şir-
ketlerin zamanında ödeme performans ortalaması yüzde 35,7 
olurken, Türkiye zamanında ödeme konusundaki yüksek per-
formansı ile Avrupa ortalamasını yukarı çeken ülkelerden biri 
oldu. Sektörler bazında da ödeme performanslarını değerlen-
diren Global Payment Study 2021 raporuna göre, Türkiye’de 
2020’de en yüksek ödeme performansını yüzde 65 vadesinde 
ödeme ile tarım sektörü gerçekleştirirken, tarım sektörünün 
ardından en iyi ödeme performansına sahip sektörler sıra-
sıyla hızlı tüketim, giyim ve diğer tekstil ürünleri ile tekstil 
fabrikası ürünleri oldu. Madencilik sektörü ise yüzde 46 ile 
en düşük ödeme performansı ile son sırada yer aldı. İnşaat 
ve finans sektörleri de 2020 yılında zamanında ödeme per-
formansı en düşük sektörler oldu. <BW>

Borsada Yerli 
Yatırımcı Sayısı 
Düşerken Hisse 
Varlıkları Artıyor Türkiye Borcunu 

Zamanında Ödüyor

◼ BAKIŞ
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Halkın Kapitalizmi 

Xi Jinping, kısa süre sonra Şanghay’dan New York’a 
tüm borsaları bulandıracak bomba bir politikanın 
ipuçlarını verirken gülümsüyordu.

Haziran ortasıydı ve Tibet Platosu’ndaki Xining 
şehrinde ilkokul öğrencilerinin gittiği bir etüt mer-
kezinde tüm dikkatler, Çin Komünist Partisi’nin 
(ÇKP) Mao Zedong’dan sonraki en güçlü liderinin 
üzerindeydi. Ebeveynlerin üzerindeki çocuklara 
pahalı ders aldırma baskısının her geçen gün art-
tığını bilen Başkan Xi, onlara yüklerini hafifletme 
sözü verdi. “Öğretmenlerin işini okul dışındaki 
kurslarda yaptırmamalıyız” dedi: “Şu an eğitim 

bakanlıkları bu meseleyle ilgileniyor.”
Xi’nin o dönemde yaptığı yorumlar, küresel 

yatırımcıların pek dikkatini çekmedi. Fakat daha 
sonra özel eğitim şirketlerine uygulanan baskı, 
Çin devlet başkanının yatırımcıların menfaatleri-
nin toplumsal istikrarın ve milli güvenliğin korun-
masına bağlı olduğu dünyanın en büyük ikinci 
ekonomisi için öngördüğü kapsamlı yeni vizyon-
dan vazgeçmediğini şu ana kadarki en sert haliyle 
gözler önüne serdi.

Çinli liderler, on yıllar boyunca bankacılık 
ve petrol gibi stratejik sektörler üzerindeki sıkı 

Devlet Başkanı Xi Jinping, girişimcileri ve yatırımcıları sıradan Çin 
vatandaşının her şeyin üstünde olduğu konusunda uyarıyor 
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kontrolü sürdürürken dahi girişimcilere ve yatırım-
cılara yeni teknolojileri benimsetmek için çaba sarf 
etme ve büyüme için yeni fırsatların önünü açma 
olanağı sundu. Deng Xiaoping 1980’lerin ortasında 
“zenginleşenler varsa sorunun olmadığını” söy-
lediğinde gidişatı belirlemişti. Şu an yavaşlayan 
büyüme ve ABD ile gitgide kötüleşen ilişkiler sonu-
cunda yetkililer başka bir hedefe dikkat çekiyor: 
paylaşılan refah. Pekin’deki varlık yönetim şirketi 
Prospect Avenue Capital’ın kurucusu Liao Ming, 
“Bu, Çin’in politika önceliklerinde bir dönüm nok-
tasına işaret ediyor” diyor: “Devlet, toplumda en 
fazla memnuniyetsizlik yaratan sektörlerin peşine 
düşüyor.”

Dilerseniz bunun adını progresif otoriter rejim 
koyun. Düşük ücretlerle kıt kanaat geçinen gig 
ekonomisi çalışanlarından durmadan artan konut 
fiyatlarına ve eğitim masraflarına yetişmeye çalışan 
ebeveynlere, teknoloji tekellerine savaş açmış küçük 
işletmelere kadar herkes Xi’nin ağır bir yük altın-
daki orta sınıfa destek olmak adına savurduğu sihirli 
devlet değneğinden nasibini alıyor. Bu güçlükler 
değilse de politika uygulamalarının Çin’e özgü oldu-
ğunu söylemek mümkün.

Xi’nin okul ziyaretinden birkaç hafta sonra 
hükümet, özel eğitimin “sermaye tarafından gasp 
edilmiş olduğunu” söyleyerek özel eğitim kurum-
larına STK olarak faaliyet gösterme talimatı verdi 
ve Çin borsasında en ekstrem durumda 1,5 trilyon 
dolarlık hissenin elden çıkarılmasına ivme kazan-
dırdı. Yurt dışındaki halka arzlardan önce veri 
güvenliği değerlendirmeleri için gereken yeni koşul-
lar, yemek teslimat hizmeti veren şirketlerin geçi-
nebilecekleri  ücretlerle işçi çalıştırmasına yönelik 
direktifler ve konut piyasasındaki artan engelle-
rin üstüne bir de eğitim alanındaki kısıtlamaların 
gelmesi, Çin’deki iş yapış biçimlerine dair eski kural-
ların artık geçerli olmadığını akıllara iyice kazıdı. 
Yatırımcılar, hangi sektörün düzenleyicilerin bir 
sonraki hedefi olacağını merak ediyor.

Xi’ye göre Çin bu yıl “yeni bir kalkınma döne-
mine” girdi. Ülke, kontrolsüz büyümeden önce üç 
hedef belirlemiş durumda: Veri kontrolü ve tekno-
lojide kendine yeterliliğini artırmak da dahil olmak 
üzere milli güvenlik; son yıllarda iyice tırmanışa 
geçmiş eşitsizlikleri dizginlemeyi amaçlayan ortak 
refah; son olarak da Çin’in orta sınıfındaki memnu-
niyetsizliği yatıştırmak anlamına gelen istikrar. Eğer 
Xi bu vizyonu hayata geçirirse (burada hâlâ “eğer” 
demek gerekiyor) bunun gergin işçilere, baskı altın-
daki ebeveynlere ve sıkışmış startup’lara faydası 
olacaktır.

Fakat şu ana dek daha çok kaybedenler görü-
nüyor: Teknoloji milyarderleri ve onların borsa-
daki destekçileri, China Evergrande Group’un da 
aralarında bulunduğu yüksek kaldıraçlı emlak şir-
ketleri ve Çinli şirketleri ABD’de halka arz etmeyi 
uman yabancı girişim şirketleri. Eskiden Çin’de para 
kazanmanın temel kuralı, Komünist Parti’nin önce-
liklerine kesinlikle uymaktı. Şimdilerde ise ortak 
bir paydada buluşabilmenin her geçen gün daha 
da zorlaştığı anlaşılıyor. Chairman Rabbit olarak 
tanınan Harvard eğitimli sosyal medya yorumcusu 
Ren Yi, 100 binden fazla görüntülenen online bir 
yazılı açıklamasında Çin’deki düzenlemeleri öngör-
mek söz konusu olunca şirketlerin ve yatırımcıla-
rın “çağın gerisinde” kaldığını belirtti.

Xi’nin motivasyonu biraz da 10 yılda bir gerçekle-
şen liderlik değişimi öncesinde toplumun desteğini 
almak istemesinden kaynaklanıyor. Önümüzdeki 
yıl gerçekleşecek başkanlık seçiminde geleneklere 
meydan okuyarak üçüncü döneminde de parti baş-
kanlığına devam etmesi bekleniyor. Teslimat kurye-
leri arasında baş gösteren tek tük grevler de dahil 
olmak üzere artan huzursuzluklar, kafayı istikrara 
takmış olan partiyi sarsıyor.

Pandemi döneminde kârlılığı uçuşa geçen Çinli 
teslimat hizmeti Meituan’ın sarı tişörtlerinden 
giymiş olan ve isminin Mr. Tang olarak verilmesini 
isteyen 22 yaşındaki motorlu kurye, sağlık sigortası-
nın olmayışından şikayetçi. “Meituan sigortamı kar-
şılamazsa bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok” 
diyor: “Bu toplumdaki servet eşitsizliği çok büyük.”

Yatırımcıların dezavantajı şu: Çin’in Mr. 

9

⊳ Xi’nin Xining’deki bir 
okula ziyareti

◼ EKONOMİ Bloomberg Businessweek Türkiye  29 Ağustos 2021
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▲ 1958’den Mao’nun 
resmedildiği bir poster
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SÖZÜN ÖZÜ  40 yıl boyunca piyasaların refah sağlamadaki rolünün 
artmasına izin veren Çinli liderler önemli bir şeyi hatırlamış bulunuyor: 
Çin aslında komünist.

Tang’lerinin pastadaki payının artması için 
sermaye sahiplerinin zarar etmesi gerekli. Pekin’in 
geçen ay işçilerini daha iyi korumasını sağlaması 
yönünde talimat verdiği Meituan, piyasa değerinin 
neredeyse 63 milyar dolarından oldu.

Cezaevi avlusu mantığına uygun olarak en güçlü 
mahkuma bir yumruk savuran Pekin, girişimciler 
ve yatırımcılar için yeni bir dönemin başladığına 
dair sinyaller veriyordu: Alibaba Group Holding 
Ltd. kurucusu Jack Ma. Ma’nın imparatorluğunun 
finans kolu Ant Group Co.’nun 3 Kasım’daki halka 
arzı (tüm zamanların en büyük halka arzı sıfatını 
Saudi Arabian Oil Co.’dan alması bekleniyordu) sor-
gusuz sualsiz engelleniverdi.

Aralık ayında Xi’nin başkanlık ettiği üst düzey 
bir ekonomik planlama toplantısında “sermayenin 
düzensizce büyümesine” müdahale sözü verilme-
sinin ardından düzenlemelerin hızı iyice arttı. Bu 
da akıllara, Alibaba’ya yönelik hamlenin aslında 
daha büyük bir kampanya kapsamında yapıldığını 
getiriyordu. Başlarda yatırımcılar bu söylemin, tek-
noloji devlerinin gücünü azaltmayı amaçlayan tekel-
cilik karşıtı girişimlere işaret ettiğini düşünmüştü. 
Tekelcilikle mücadele eden yetkililerin Nisan ayında 
Alibaba’ya kestiği 18,2 milyar yuanlık (2,8 milyar 
dolar) para cezası da bunu destekler nitelikteydi.

Fakat son haftalardaki gelişmeler, bu sözün 
ardında daha fazlasının olduğunu gösteriyor. 
Çin’in siber güvenlik düzenleyicisi, Temmuz ayının 
başında 1 milyondan fazla kullanıcısı bulunan tekno-
loji şirketlerinin yurt dışında borsaya kaydolmadan 
önce bir değerlendirmeden geçmesinin gerekece-
ğini belirtti. Düzenleyiciler, son düzenlemelerden 
hemen önce ABD’de halka arz olmuş DiDi Global 
Inc.’i (Uber Technologies Inc.’in Çin’deki benzeri) 
ibret olsun diye ülkedeki uygulama mağazaların-
dan kaldırdı ve şirketin değerlemesini düşürdü.                

Çin’in en tepedeki yürütme organı olan Devlet 
Konseyi, o ayın ilerleyen zamanlarında 100 milyar 
dolarlık okul sonrası özel eğitim sektöründe okul 
müfredatına göre eğitim veren şirketlere STK sta-
tüsüne geçme talimatı verdi ve halka arz olmalarını 
ya da yabancı yatırım almalarını yasakladı. Alibaba 
gibi şirketlerin yurt dışında halka arz olmak için 
benimsediği yarı yasal değişken hisseli kuruluş (VIE) 
yapısı, üst makamlarca ilk kez eleştiriliyordu.

Yeni kurallar özel eğitim sektöründeki yatırım-
cıların (Temasek Holdings Pte Ltd.’den Warburg 
Pincus LLC’ye kadar büyük fonlar dahil) tadını kaçı-
rırken Çinli ebeveynleri memnun etti. Ülke bası-
nında yer alan haberlere göre, büyük şehirlerdeki 
hane halklarının yarısından fazlası özel ders mali-
yetlerinin yükü altında “ezildiklerini” bildiriyor. 
Bu yıl Çin’deki online eğitimin en popüler terim-
lerinden biri “içe kıvrılma” oldu: Yani ebeveynle-
rin eğitimde sonsuz bir üstünlük sağlama döngüsü 
içinde hapsolup kalması, bunun sonucunda liya-
kata dayalı bir ilerlemenin değil de sosyal durgun-
luğun meydana gelmesi fikri.

Pekin’deki bir sigorta şirketinin 39 yaşındaki 

müdürü Liu Shu, kendisinin ve eşinin 9 yaşındaki 
oğullarının Çince, İngilizce, matematik ve kaligrafi 
kursları için her yıl 200 bin ila 300 bin yuan harca-
dığını belirtiyor. Bu, Çin’in başkentinde yaşayanla-
rın ortalama harcanabilir gelirinin üç katından fazla. 
Eğitimdeki bu çetin mücadele çocukların ruh sağ-
lığını bozarken ebeveynlerin de banka hesaplarını 
kurutuyor. Bu durum daha fazla çocuk sahibi olma 
konusunda ailelerin gözünü korkuturken, ülkenin 
10 yılda bir yapılan nüfus sayımında ortaya çıkan 
demografik sıkıntıyı da gözler önüne seriyor. “Bu 
yüzden ikinci çocuğu istemiyorum” diyor Liu: “Para 
meselesi bir yana, enerjim de kalmadı. Bana göre 
çocuk büyütmek aşırı stresli bir şey.”

Çin’in diğer hamleleri de ekonomik ilerlemecilik 
mantığına, yani uluslararası rakipleri yok eden, işçi-
leri ezen ve tüketicileri sömüren tekellerin gücüne 
karşı direnmeye dayanıyor.     

Avrupa ve ABD’deki düzenleyiciler de aynı 
doğrultuda farazi hamleler yapıyorsa 
da bugünün Batılı siyasetçilerinin çoğu, 
Pekin’in hareketlerinin arkasındaki siyasi 
ve ekonomik felsefeye tamamen yabancı. 
Komünist yöneticiler, ekonomiyi devlet 
planlamasıyla kalkınacak bir şey olarak 
görüyor; üstelik bu, girişimcilerin ve 
onların destekçilerinin haklarını hüküm-
süz kılmak anlamına gelse bile.

Çin Komünist Partisi, ihracatın dina-
mosu niteliğine ve 1,4 milyar nüfuslu 
güçlü bir tüketici piyasasına sahip bir 
ekonominin dışarıdan para çekmeye 
devam edeceğini savunuyor. Haklı olabi-
lirler. Yabancı yatırım, yerli tahvil piyasa-
ları ve borsalar üzerinden de olmak üzere 
Çin’e doğru akmayı sürdürüyor. Eski ABD 
Başkanı Donald Trump’ın ticaret sava-
şıyla fitilini ateşlediği ekonomik ayrışma mevzu-
suna rağmen Çin’in ABD’ye ihracatı da hâlâ artıyor.

Yine de politikadaki yapısal değişimlerin etki-
leri uzun vadede görülecek. Çin’in 2001’de Dünya 
Ticaret Örgütü’ne katılmasıyla zirveye ulaşan 
piyasa yanlısı reformların avantajları, 2008 finan-
sal krizi ihracatın yükselişine ket vurana dek on 
yılın en iyi bölümünde kendini hissettirdi. Pekin’in 
şimdilerde piyasalara sırtını dönmesinin bedeli 
de gelecekte ödenecek. Devletin yoğun müdaha-
lesi, özel yatırımın itici gücü olan ekonomiye dair 
olumlu görüşleri zayıflatabilir ve geçtiğimiz 40 
yılda büyümenin canlanmasını sağlamış küresel 
ekonomi entegrasyonunu tersine çevirebilir. 
Komünist Parti’nin ortak refaha odaklanması ise 
yatırımcıların ganimetteki payının azalmasına razı 
olmak zorunda kalacağına delalet olabilir. �Lulu 
Chen, Lin Zhu, Yinan Zhao, Eric Zhu, Abhishek 
Vishnoi, Jeffrey Hernandez ve Yujing Liu’nun katkı-
larıyla, Tom Hancock ve Tom Orlik



 
Serdar Turan

Hani bazı kelimeler vardır aynı anda iki zıt anlamı da 
içinde barındırır. Ve sizin içinde bulunduğunuz bağlam 
o kelimeye yüklediğiniz anlamı belirler. İşte dehşet de 
böyle bir kelime. Yeri geldiğinde büyük bir trajediyi, acıyı 
tanımlamakta kullanırız. Yeri geldiğinde ise büyük ve çok 
etkili bir olumlu yansıması vardır. Bir cinayeti “yaşanan 
bir dehşet” olarak ifade edebiliriz. Diğer yandan “dehşet 
güzel” bir konserden aldığımız keyfi anlatırken bulabiliriz 
kendimizi. Her ne kadar olumlu anlamı biraz “sokak dili” 
gibi gelse de aslında joker bir kelimedir. Benzer bir kul-
lanım İngilizcedeki awe kelimesi için de geçerlidir. Hatta 
gençler sık sık “awesome” diyerek çok güzel bir gelişmeyi 
vurgular. Awe kelimesinin sözlük anlamı da korku ve büyük 
bir heyecanın aynı anda hissedildiği bir saygı duyma hali 
olarak ifade ediliyor. 

“Şimdi nereden çıktı durup dururken dehşet?” diyorsa-
nız haklısınız. Nereden olacak, yine bir makalede karşıma 
çıktı. Bir tıp doktoru ve bir psikolog olan David Fessell ve 
Karen Reivich’in kaleme aldığı ve Türkçeye “Neden ‘Harika’ 
Hissini Kaybetmemelisiniz?” başlığıyla çevirebileceğimiz 
çalışma, içinden geçmekte olduğumuz dönemde ayakta 
kalmak ve güçlenmek için dehşet güzellikleri/harikaları 
ihmal etmememizi salık veriyor.

Pandemi dönemi birçok kişide farklı seviyede olsa da 
farkındalığın artmasına; korku, tedirginlik, yas, anksiyete 
gibi duygu ve hallerin yoğun yaşanmasına neden oldu. İşte 
böyle bir dönemde dehşet veya harikalık hissine maruz 
kalmanın (buradaki dehşet olumlu anlamda) önemli bir 
güçlendirici etkisi olabileceği söyleniyor. Öncelikle deh-
şetteki veya harikalıktaki büyüklük karşısında insanın 
kendini küçük hissetmesi, korkuların veya kaygıların daha 
az yoğun hissedilmesine ve yeni, rasyonel yaklaşımlar için 
mental kapasite açılmasına imkan sağlıyor yazarlara göre… 
Diğer yandan hissedilen heyecan ve hayranlık da yeni açı-
lımları tetiklerken farklı kişilerle erişme zemin hazırlıyor. 

Kulağa tuhaf geliyor, değil mi? Ancak bu konuda oldukça 
güçlü bilimsel çalışmalar var. University of Michigan’dan 

psikolog Ethan Kross’un çalışmalarında dehşet, “kolaylıkla 
anlam ve tanım getiremediğimiz, çok büyük bir şeyle kar-
şılaştığımızda hissettiğimiz duygu” şeklinde tanımlanıyor. 
Doğu kültürlerinde uç olayların, dehşetengiz durumların 
veya aşırı büyük oluşumların belirli bir kararlılık, beceri 
veya cesaret göstergesi olduğuna dair birçok uygulamalar 
söz konusu. Bunu devasa mimari yapılar inşa etmekten 
(Piramitleri veya Angkhor’daki sarayı düşünün) ordudaki 
özel kuvvet mensuplarının sırtlarında 40 kilo ile günlerce 
arazide tatbikat yapmasına kadar birçok noktada görmek 
mümkün. 

Peki iş dünyası açısından bu ne anlam ifade ediyor? 
Yılmazlığın, yani dayanıklılık ve devam edebilme gücünü 
aynı anda gösterebilme becerisinin bu kadar ön plana 
çıktığı bir dünyada dehşetengizliğin, harikalık hissiyatı-
nın önemi de artıyor. Daha dirençli olmak, zorluklarla baş 
edebilmek açısından büyük, ürkütücü ama içerisinde eşsiz 
elementleri barındıran olgulardan ve yapılardan çekin-
memek gerekiyor. Bireysel açıdan bakıldığında bu tür bir 
hisle baş edebilmek önemli bir güç olabilir. Makalenin 
yazarları bu hisle yakınlaşmak için doğada yürüyüşlere 
çıkmayı, dağları, kanyonları, dereleri izlemeyi ve bunlar-
daki “dehşet” faktörü üzerinde düşünmeyi salık veriyor. 
Ayrıca bir “dehşetler listesi” yapmanın ve bunları keşfet-
meye yönelik faaliyetlerde bulunmanın da yararlı bir stra-
teji olabileceğini belirtiyorlar. Öyle sanıyorum ki ekstrem 
sporlara merakın arkasında da bu his var.

Organizasyonel boyutta bakıldığında ekiplerin/takım-
ların direncini artırmak ve enerjilerini yükseltmek için bu 
hissiyata dair vurgular anlamlı olabilir. Karşılaşılan büyük 
zorlukların aşılması ve harikalık hissi veren deneyimler 
gibi paylaşımlar ekip üyelerinin birbirini daha iyi anlama-
sını ve enerjilerinin yükselmesini sağlayabilir. 

Dehşet hissine dair bu yaklaşım ilginç geldiği için siz-
lerle paylaşmak istedim. Aman dikkat. Bu noktada hem 
bireysel anlamda hem de organizasyonel anlamda dehşete 
düşmeden harikalık tarafından ilerlemek önemli.

İş Dünyasında Dehşetin Gücü
Korku ve hayranlık bir arada olduğunda…
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Editör
Ruhi Sanyer

2019’un son günlerinde Çin’de patlak veren ve kısa 
zamanda dünyayı esir alan COVID-19’un hayatımızda 
yarattığı yeni normale bazı zorlanmalarla olsa da 
uyum gösterdik. Yaz başında kaldırılan kısıtlamala-
rın ise ekonomide ve sosyal yaşamda canlanmaya 
neden olduğu görülüyor. Kısıtlı alanlarda kalabalık-
lara hizmet verilen iş modeline sahip şirketler ve özel-
likle yeme-içme sektöründeki oyuncular bu olumlu 
gelişmelerin etkilerini çokça hissediyor. 

Türkiye’de Burger King, Popeyes ve Arby’s gibi fast 
food markalarını bünyesinde barındıran TAB Gıda 
da bu şirketlerden biri. Burger King ve Popeyes’ın 
Çin’deki operasyonlarını da yöneten TFI TAB Gıda 
Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesi ve TAB Gıda CEO’su 
Caner Dikici, artık tünelin sonundaki ışığın göründü-
ğünü düşünüyor.

Dikici, Türkiye’de restoranların hayli uzun zaman 
“oturuma kapalı” olmaları nedeniyle işlerin yüzde 50 
civarında düştüğünü hatırlatarak şunları söylüyor:

“O zamanlar yalnızca paket servis ve gel-al ile 
hizmet veriyorduk. Tabii ki zorlanıyorduk. Türkiye’de 
bugünkü gibi her şeyin serbest olduğu ortam devam 
ederse 2019 yılı rakamlarını en geç Ekim ayına kadar, 

hele bir de okullar açılırsa daha erken yakalarız.”
Ancak Dikici, Çin için Türkiye kadar iyimser değil. 

Bunun en önemli nedeni ise havaalanı ve tren istas-
yonları gibi çok büyük hacimli satış yapan dükkanla-
rının olduğu lokasyonlarda birkaç COVID-19 vakasının 
tespit edilmesi durumunda bölgede hızla çok sıkı bir 
karantina uygulamasının başlatılması. “Bir havali-
manında, tren istasyonunda, havaalanında birkaç 
COVID-19 vakası yakalayınca şehri hemen kapatıyor-
lar ve karantina uygulamasıyla seyahat yasağı geliyor. 
Hemen sert önlemler alıp hastalığın yayılmasını önlü-
yorlar ama bu nedenle çok yüksek hacimli yerlerin 
toparlanması zaman alıyor” diyor ve devam ediyor:

“Bu ani kapanmalar nedeniyle ekonomik yaşantı 
normale dönemiyor. Rutin olarak yaptığımız ve mağa-
zalarımızın performanslarını konuştuğumuz aylık 
bilanço toplantılarında oradaki yönetici arkadaşla-
rımızın anlattığı bu. Ama yine de yüzde 70-75 ora-
nında bir toparlanma görüyoruz.”

Bu arada Dikici’ye göre, Çin’de toparlanmanın 
Türkiye’ye göre nispeten yavaş olmasının bir başka 
nedeni de yeme alışkanlıklarının değişmesi. COVID-
19 salgını öncesinde üç öğün dışarıda yiyen, kimi 

Burger King ve Arby’s gibi fast food markalarını bünyesinde barındıran 
TAB Gıda, bulaşlı kişilerle temas etmiş çalışanlarını uyarıyor
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HES Koduna Günde 
26 Bin Kez Bakılıyor
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zaman da kaldırımlardaki tezgahlarda açlıklarını 
gideren Çinliler bu dönemde minicik evlerindeki 
minicik mutfaklarını keşfetmiş. “Çin’de bugünlerde 
‘Aaa evimizde mutfak varmış’ diyen çok insan oldu-
ğunu tahmin ediyorum” diyor Caner Dikici. Çinliler 
salgın nedeniyle yemek için eskisi kadar dışarı çık-
mamış. Ancak paket servis işi, her iki ülkede de TAB 
Gıda’ya önemli katkı yapmış. Çin ve Türkiye’de paket 
servisin ciroda eskiden yüzde 10-15 olan payı yüzde 
40-45’e ulaşmış. “Kayıpların bir kısmı böyle kapandı. 
Buna bir de dükkanlara gelenlerin sayısının artmaya 
başlaması eklenince işler toparlanma sürecine girdi” 
diyor Dikici. 

Türkiye’de paket servisin ağırlığının artması, 
bugüne kadar pek erişilemeyen aile reislerini, yani 
yaşı daha büyük tüketicileri de Burger King’in müşteri 
kitlesine dahil etmiş. “Müşterilerimizin yaş ortala-
ması yükseldi kesinlikle. Eskiden yaş ortalaması 20-21 
civarında idi, şimdiyse aile reisleri sipariş veriyor” 
diyor TAB Gıda CEO’su Caner Dikici. Evde ailesine 
ya da misafirlerine paket servisten yemek siparişi 
veren aile reislerinin gençlerden farklı olarak “biraz 
cömert” davranmaları nedeniyle fiş ortalamaları da 
artmış. Dikici, “Ne kadar?” sorumuzu ise “Rakam ver-
meyeyim ama artış yüzde 25 civarında” diye yanıtlı-
yor. Anlattıklarından konforu ve kolaylığı nedeniyle 
paket servisin COVID-19’suz olacağı temenni edilen 
önümüzdeki dönemlerde de önemini koruyacağına 
inandığı anlaşılıyor.  

Masaya oturmanın yasak olduğu kapanma dönem-
lerinde TAB Gıda’nın paket servis ve gel-al ile yetine-
rek dükkanlarını açık tutması hayli işe yaramış. Bu 
dönemlerde bilançosu tutmayan pek çok dükkanı 
uzun süre kapatan rakiplerinin aksine zarar etmeyi 
de göze alarak müşteriyle bağlarını koparmadıkla-
rını söylüyor ve ekliyor: 

“Yani ‘gel-al ile, paket servisle olmaz’ dediler, biraz 
finans odaklı davrandılar. Biz inat ettik ve dedik ki 
‘Kardeşim bu devirde biz müşterinin kalbini bir kere 
daha böyle kazanırız.’ Zarar etmedik mi o zaman? 
Ettik. Tezgah müşterin yok, sırf paketle nasıl döner-
sin? Ama biz açık tuttuk. Giden müşterinin dönüşü 
kolay olmaz diye düşündük.” 

İlk hedefin hem içeride hem Çin’de 2019’u yaka-
lamak olduğunu söylüyor. “Bütün havuz için söyle-
miyorum ama bazı mağazalarda çoktan yakalandı bu 
hedef” diyor ve yeni mağazalar için yer kiralamaya 
başladıklarını anlatıyor. COVID-19’un gayrimenkul 
sektöründe yarattığı durgunluk nedeniyle hem kira-
ların düştüğünün hem de çok istedikleri bölgelerde 
artık boş mağazalar bulabildiklerinin altını çiziyor. 

Türkiye hızlı şekilde normalleşti ancak Burger 
King’de gıda güvenliği, hijyen, çalışanların sağlık kont-
rolleri konusundaki önlemler sürüyor. Hem çalışan-
ların hem de siparişleri teslim eden kuryelerin ateşi 
düzenli olarak ve sipariş yola çıkmadan hemen önce 
ölçülerek bilgi kartları aracılığıyla müşterilerle pay-
laşılıyor. Bunun yanı sıra TAB Gıda bünyesinde sayı-
ları 13 bine ulaşan çalışanların HES kodları günde iki 
kez incelenip “bulaşlı kişiyle” temas etmiş olanlar 

durumları hakkında bilgilendiriliyor ve gerekli sağlık 
kuruluşlarına yönlendiriliyor. “Herkes her gün HES 
koduna bakmıyor. Bu görevi onların yerine biz üst-
lendik. Hasta bir müşteriyle teması olmuşsa bunu 
HES kodu sayesinde öğreniyor ve kendisine bildiri-
yoruz” diyor Dikici.

Gıda enflasyonundan yana hayli dertli olan Dikici, 
fast food menülerinin fiyatlarının da arttığını söylü-
yor. “Gıda enflasyonunu birebir hissediyoruz” diyor 
ve devam ediyor:

“Ama biz biraz daha avantajlıyız. Kendi tesisleri-
mizden bir miktar sübvansiyon yapıyoruz. Örneğin 
etimiz Amasya,Suluova’daki tesisimizden geliyor. 
Amasya Et’in fiyatı da bize göre. Ama dışarıya verdiği 
fiyat tabii ki bizim fiyatımızdan daha yüksek. Kasap 
fiyatı. Bu nedenle ben burgeri hâlâ nispeten ucuza 
alıyorum.”

Çin sonuçları, yaklaşık 10 yıl önce geliştirdikleri 
“markanın sahibiyle ortaklık” modelinin iş yaptığını 
gösteriyor. “Markanın sahibi olan Restaurant Brands 
International (RBI) Avrupa’daki diğer büyük pazarla-
rın yönetimini de size vermez mi?” diye soruyor ve 
şu yanıtı alıyorum:

“Bizim Çin modelinin aynısını Rusya’da ülkenin 
çok ünlü ve büyük yerel pastacısıyla ortak olarak 
uyguladılar. Fransa, Almanya, İspanya’da da aynı 
model var. Bizim örnek başarılı olunca oralarda da 
öyle bir modele gittiler. Biz 10 sene önce girdik Çin’de 
ortaklığa. Eskiden şirketin kendi restoranları ve fran-
chise’lar vardı. Önce franchise’larını geri aldılar ve 
kendi mağazalarını ayni sermaye olarak koyup ortak-
lığa girdiler.”

Modelin bütün ülkelerde başarılı olmasının 
nedeni, en azından bir ortağın işin başında ve sahada 
olması. “Ortak bir bankaysa ya da yatırımcıysa işi 
birinin kendi adına yönetmesini bekliyor. Oradaki 
profesyonellerin, seçtiğin kadronun eline bakıyor-
sun. O zaman da istenen sonucu alamıyorsun” diyor 
Caner Dikici. �Ruhi Sanyer

Sürdürülebilirlik, küresel ölçekte iş dünyasının en 
önemli gündem maddesi haline gelirken gerek karbon 
emisyonunu sıfırlamada gerekse sürdürülebilir çevre 
konusunda birçok küresel şirket kendine hedefler 
koyuyor. Facebook da bu şirketlerden biri. Türkiye 
Ticari Direktörü İlke Çarkçı Toptaş ile Facebook’un 
küreselde ve Türkiye özelindeki sürdürülebilirlik pro-
jelerini konuştuk. 

● Dikici 
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SÖZÜN ÖZÜ TAB Gıda CEO’su Caner Dikici, hızla normalleşen Türkiye’de 
2019 düzeyine birkaç ay içinde ulaşabileceklerini söylüyor.

2030’da Sıfır Emisyona 
○ Facebook yenilenebilir enerji ve su verimliği projelerini desteklerken kendi 
operasyonlarında da emisyonu 10 yıldan kısa sürede sıfırlamayı hedefliyor
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Sektör Dijitale, Tüketici 
Doğala Yöneldi 
○ Pandemi sürecinde perakendeciler dijitalleşmeye hız verirken tüketiciler 
sağlıklı ürünlere koştu  

● Toptaş 

ağaç için Ülker 
Güzel Ülkem 
Ormanı’na 
gerçek bir ağaç 
dikildi. 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 
daha da anlamlı kılınan bu inisiyatif, sanal dünyadan 
gerçek dünyaya kurulan köprüler nezdinde dünyanın 
en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

Facebook’un dünyada sürdürülebilirliği destek-
leyen bazı kurumsal projelerinin de önemli sonuç-
larından bahsetmek istiyorum. Örneğin Facebook 
olarak yaptığımız projeler doğrultusunda su sıkıntı-
sının yüksek olduğu bölgelerde yaklaşık 5,8 milyon 
metreküp suyu yeniden kullanılabilir hale getirdik. 
Yenilenebilir enerji portföyümüzü yeni rüzgar ve 
güneş enerjisi projeleriyle destekleyerek toplam 5,9 
gigawatt (GW) düzeyine ulaştırdık. Halihazırdaki 15 
ABD eyaleti, Avrupa ve Asya’yı kapsayan işletme port-
föyümüzü ise 2,8 GW’ın üzerine çıkardık.

Peki önümüzdeki dönem için hedefleriniz nedir?
Haziran ayında Avrupa Birliği İklim Paktı’na katıldık 
ve insanların iklim değişikliğine karşı harekete geçerek 
daha yeşil bir Avrupa inşa etmelerine nasıl yardımcı 
olacağımıza dair dört ana taahhütte bulunduk. Bu 
doğrultuda, Facebook olarak Avrupa’daki ve dünya-
daki operasyonlarımızı yüzde 100 yenilenebilir ener-
jiyle destekleyeceğiz. 2030’da küresel değer zincirimiz 
için net sıfır emisyon elde edeceğiz. Ayrıca, Data for 
Good programımız dahilinde yeni İklim Değişikliği 
Görüş Anketi gibi iklim değişikliği araştırmalarını da 
desteklemeye devam edeceğiz. Veri Merkezi Topluluk 
Becerileri programı aracılığıyla eğitim ve sürdürülebi-
lirlik inovasyonuna yaptığımız yatırımları da sürdüre-
ceğiz. Diğer işletmeleri net sıfır emisyona geçişlerinde 
desteklemek için bu süreçte kendi öğrendiklerimizi 
ve taktiklerimizi onlarla paylaşacağız. Bu amaç doğ-
rultusunda da yenilenebilir enerji tedariki için Avrupa 
kurumsal platformu olan RE-Source ile rekabetçi yeni-
lenebilir enerji ve Yeşil Destek Programı’nın önün-
deki engelleri azaltma konusunda birlikte çalışacağız. 
�Mehmet Erdoğan Elgin

Pandeminin ilk günlerinde bir anda boşalan market 
rafları ve sonrasında marketlerin süreci doğru yöne-
tebilmek adına attığı adımlar, perakende sektörünün 

Facebook sürdürülebilirlik projeleri kapsamında 
neler yapıyor? 
Sürdürülebilirlik, Facebook’un odak noktalarından 
birisi. Facebook’un sürdürülebilirlik vizyonunda hem 
insanları hem markaları anlamlı hedefler doğrultu-
sunda harekete geçirmek var. Facebook, platform-
larının sunduğu araçlarla önemli sosyal ve çevresel 
konular için farkındalık yaratabiliyor. STK’lar için 
bağış toplayabiliyor ve en önemlisi de böylelikle 
herkes birey olarak harekete geçip topluluklarına 
ulaştığında önemli bir etki yaratabileceğini görebili-
yor. Bunun dışında Facebook, şirket olarak da kendi-
sine sürdürülebilirlik konusunda hedefler koyuyor ve 
bu doğrultuda her sene bir Sürdürülebilirlik Raporu 
yayınlıyor. Örneğin 2020 yılı için yayınladığımız son 
raporumuzda, küresel operasyonlarımız için net sıfır 
emisyon ve yüzde 100 yenilenebilir enerji hedef-
lerimize ulaştık. Ayrıca sera gazı emisyonlarımızı 
2017’deki seviyesine göre yüzde 94 oranında azalt-
tık. Facebook olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri ile kurumsal stratejilerimizi eşleş-
tiriyor ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim ala-
nındaki projelere düzenli olarak destek sunuyoruz.

Sürdürülebilirlik projelerini biraz daha açabilir 
misiniz? Hem Türkiye hem de küresel ölçekte neler 
yapıyorsunuz? 
Türkiye özelinde gerçekleştirdiğimiz projelerin 
başında Ülker iş birliği ile hayata geçirdiğimiz “Doğa 
Bize Emanet” kampanyası yer alıyor. Teknolojinin 
sunduğu fırsatlardan faydalanarak gerçek dünyada 
nasıl fark yaratabileceğimiz üzerine düşündüğümüz 
ve insanları harekete geçirebilecek yeni yollar keşfet-
mek, evlerimizden evrene uzanacak bir yol açabil-
mek üzerine kurguladığımız kampanyada Facebook 
Creative Shop ile çalışan Ülker ekipleri, Instagram plat-
formunun en yaratıcı ve interaktif araçlarını Ülker’in 
stratejisiyle birleştirdi. Ülker ile birlikte yarattığımız 
Doğa Bize Emanet artırılmış gerçeklik filtresiyle insan-
lara ülkemiz için bir orman yaratma fırsatı verdik.

Bunun dışında küresel çapta kurumsal olarak da 
birçok değerli projeye imza attık. Dünyanın önde 
gelen iklim bilimi kaynaklarından güvenilir bilgileri 
bir araya getiren İklim Bilimi Bilgi Merkezi’ni hayata 
geçirdik. Yenilenebilir enerji konusunda birçok adım 
attık. Atmosferden 145 bin metrik ton karbonu temiz-
leyen yüksek kaliteli karbon giderme projelerine 
yatırım yaptık. Su sıkıntısının yüksek olduğu böl-
gelerde arıtma projelerini destekledik. Rüzgar ve 
güneş enerjisinden faydalanma konusunda birçok 
farklı proje geliştirdik.

Bu projelerin çıktıları neler oldu? Hem Türkiye özelinde 
hem de küresel düzeyde faydaları neydi? 
Ülker ile hayata geçirdiğimiz projede platforma 
özel olarak yarattığımız içeriklerle günümüzün hızlı 
tüketen, vakti ve dikkati oldukça sınırlı insanına en 
iyi şekilde ulaşabileceğimiz içerikler oluşturduk. 
Bu vesileyle Instagram ve Facebook’ta Doğa Bize 
Emanet artırılmış gerçeklik filtresiyle dikilen her sanal 

◼ İŞ DÜNYASI Bloomberg Businessweek Türkiye  



önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu dönemde 
sektör rafların boş kalmaması adına pek çok yeni-
liği hayata geçirirken, tüketicilerin de alışkanlıkları 
değişti. Sektörde ve tüketicide yaşanan bu tüm bu 
dönüşümü Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç ile konuştuk. 

Pandemi Türkiye’de perakende sektörünü nasıl etki-
ledi? Sektörün en çok zorlandığı nokta ne oldu?
Kanımca sektörü en çok zorlayan konu bu köklü 
değişimlerin bir anda ortaya çıkması oldu. Özellikle 
salgının ilk günlerinde gıda ve hijyen ürünlerine 
yönelik talepte yaşanan artış, mağazalarda büyük 
bir yoğunluğa yol açtı. Bununla birlikte Türk tedarik 
zinciri müthiş bir iş birliği ortaya koyarak çok başa-
rılı bir sınav verdi. Bu kriz döneminde gıda pera-
kendecilerinin aldıkları önlemler, tedarik zincirinin 
yönetimindeki başarılar ve hayata geçirilen dijital 
uygulamalar, tüketiciler nezdinde güven sağladı. 
Dijital teknolojiler hem kurum içi operasyonlarda 
hem de müşteriye yönelik hizmetlerde yoğun bir 
şekilde kullanılmaya başlandı. Pandeminin getirdiği 
dönüşümün kalıcı olacağına şüphe yok. Özellikle 
son dönemde sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme 
trendi nedeniyle organik gıdalar ve bitki bazlı vegan 
ürün seçenekleri de daha fazla gündeme gelmeye 
başladı.  Bu değişimin kalıcı olacağını öngörerek 
artan sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek 
için bu alandaki ürün gamımızı da genişlettik ve 
organik ürün çeşitliliğinde önceki yıla göre yüzde 
139 artış sağladık. Müşterilerimizin tercihlerine 
kulak vererek vegan ürünlerin sayısını artırırken 
tüm ürün kategorilerinde vegan ürünler bulundur-
mayı hedeflediğimizi de belirtmek isterim. Diğer 
yandan yerli ürün farkındalığı ile ilgili büyük bir 
sıçrama da yaşandı. Örneğin pandemi öncesi yüzde 
54 olan yerli ürün tercih etme oranı bu dönem 
sonunda yüzde 76’ya çıktı. 

Metro Türkiye bu dönemi nasıl geçiriyor? Özellikle ilk 
dönemlerde tedarik ya da transfer tarafında aksak-
lıklar yaşandı mı?
Sürdürülebilir tedarik yönetimimiz sayesinde 
pandemi döneminde tedarik veya transfer tara-
fında hiçbir aksaklık yaşamadık. 34 ülkedeki bilgi 
ve tecrübemizle Türkiye’de ilk vakanın açıklama-
sından çok önce tüm çalışmalarımızı planlamış, 
atacağımız adımları belirlemiştik. Pandemi özel-
likle gıda tedarik zincirinde yaşanan değişimlere 
adaptasyon gücümüzü artırdı. Tedarikçilerimizle 
birlikte bu dönemde de el ele vererek stok yöne-
timi ve tedarik süreçleri ile ilgili adımları eksiksiz 
bir şekilde attık. Hijyen ve dezenfeksiyon konula-
rında var olan uygulamalarımızı artırarak ve bunla-
rın takibini sıkı bir şekilde yaparak gerekli önlemleri 
aldık. Türkiye’deki ilk vaka açıklamasından sonra 
taleplerin artacağını düşünerek müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özellikle temel 
gıda ve hijyen ürünlerinde stoklarımızı artırdık. 24 
saat içerisinde raflarımızı tekrar dolu hale getirdik. 

Bir taraftan da artan talep sonrasında depo sayı-
mızı artırdık. Tüm mağazalarımızda bu operasyon-
ları en üst seviyeye çıkardık. Tedarikçilerimizin 
yoğunluğunu dikkate alarak taleplerin üst seviyeye 
çıktığı dönemde gerektiğinde ürünlerin sevkiyat-
larını kendi filomuz ile gerçekleştirdik. Bu kritik 
dönemdeki en büyük katma değer adımlarımız-
dan biri olarak bakkallar gibi küçük işletmeler için 
de teslimat uygulamasını başlattık ve müşterileri-
mizle kurduğumuz bağlantıyı daha da güçlendirdik. 

Bu dönemde dijitalleşmeden nasıl faydalandınız? 
İşin bu yönünde nasıl farklılaştınız?
Bu yöndeki çalışmalarımızı zaten pandemiden çok 
önce başlatmış bir markayız. Dolayısıyla biz de diji-
talleşme ve çoklu kanal deneyimi yönündeki ihti-
yacı çok önceden görüp yatırımızı daha da artırdık 
ve hızlıca yayma kararı aldık. Örneğin pandemi-
den önce pilot olarak denediğimiz Metro Fast adlı 
çözümümüzü 100 milyon TL’den fazla yatırım kara-
rıyla hayata geçirdik. Metro Fast ile müşterilerimiz 
ürünlerini mobil uygulama üzerinden barkod oku-
tarak alışveriş arabalarına ekleyebiliyor ve alışveri-
şin sonunda saniyeler içinde sepetin doğrulamasını 
yaparak doğrudan ödeme yapabiliyor. Üstelik bu 
ödemeyi de yine QR kod ile temassız olarak ger-
çekleştirebiliyorlar. Hedefimiz, bu çözümü bu yıl 
itibarıyla tüm mağazalarımızda hayata geçirmek. 
Bunun yanı sıra mağazalarımızda farklı amaçlarla 
kiosk düzenlemeleri de yapıyoruz. Mağaza girişle-
rindeki kayıt kiosk sistemi ile müşterilerimiz Metro 
Kart’a bir dakika içerisinde sahip olabiliyor. Diğer 
yandan pandemi ile önemi daha da artan izlenebilir-
lik çözümlerini geliştirmek için de dijital teknolojile-
rin gücünden yararlandık. Metro Türkiye olarak biz 
de bu alanda uzun yıllardır çalışmalar yapıyoruz. 
Türkiye’de ilk kez 2014 yılında QR kod etiket siste-
miyle taze ette izlenebilirliği başlatan perakendeci-
yiz. Bu yöndeki çalışmalarımızı daha da genişleterek 
ette başlattığımız izlenebilirlik çözümlerimizi balığa, 
bala ve bu yıl itibarıyla da meyve-sebzeye getirdik. 

Esnafı korumayı amaçlayan Perakende Yasasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Metro Türkiye olarak yerel değerlere sahip çıkan bir 
markayız. Yerel değerlerimizin önemli bir parçası 
olarak gördüğümüz küçük işletmeleri destek-
leme vizyonunu başarıyla üstleniyoruz. Bakkallar 
da küçük işletmeler içerisinde faaliyet gösteren 
önemli bir değerimiz. Sahip olduğumuz bu viz-
yonla tamamen örtüşen bakkallarla yakın bir iş 
birliği içerisindeyiz. Türkiye’de yaklaşık 130 bin 
bakkal bulunuyor. Bu bakkalların 40 bini Metro 
Türkiye müşterisidir. Bu da Türkiye’deki bakkalla-
rın yaklaşık yüzde 30’nun ürünlerini Metro Türkiye 
mağazalarından satın aldıkları anlamına geliyor. 
Meclise sunulan ve bakkallar için de önemli geliş-
meler doğuracak Perakende Yasası Kanun Taslağını 
da yakında takip ediyoruz. Çıkacak yasaya göre biz 
de çözümlerimizi geliştireceğiz. �Sinan Koparan
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Kahramanmaraş’ın önde gelen iş insanlarından BLC 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Tarım 
İl Müdürü ile konuşurken tarladan çıkan ürünün 
sofraya gelene kadar yüzde 25–30’luk kısmının ziyan 
olduğunu öğrenince aksiyon alma gereği duydu ve 
hemen hemen her gıda ürününün depolanabileceği 
bir soğuk hava deposu için yatırım yaptı. Depo özel-
likle pandemide tüketiciye ulaşamayan, yaklaşık 
300 ton kadar alabalık da dahil olmak üzere pek çok 
ürünün saklanması adına önemli bir görev üstlendi. 
1985’te Moteks Modern Tekstil A.Ş. ile ilk adımları 
atılan, bugünse tekstilin yanı sıra gıda, geri dönüşüm, 
kompozit malzeme ve turizm alanlarında faaliyet gös-
teren BLC Grup, farklı iş alanlarıyla girişimci kaslarını 
sıcak tutsa da halen asıl büyümenin tekstilden gele-
ceğinin farkında. 

Kahramanmaraş’taki ilk örgü fabrikası Moteks 
Modern Tekstil’in yanı sıra Çabasan Tekstil Boya ile 
tekstil tarafındaki faaliyetlerini sürdüren Grup, aylık 
bin 200 ton üretim kapasitesine sahip. Ürünlerinin 
yüzde 80’i doğrudan veya dolaylı olarak ihracata 
yöneliyor. Toplam cirosu 250 milyon TL civarında 
olan Grup, 2021’de tüm şirketler için en az yüzde 50 
büyüme hesaplıyor. Bunun yolu da elbette yeni yatı-
rımlardan geçiyor. Ana faaliyet alanı tekstil olunca 
yatırımlarda da öncelik bu alana, özellikle de çevreci 
yatırımlara yöneliyor. Şahin Balcıoğlu, “Önemli yatı-
rımları bir taraftan planlıyor, bir taraftan yapıyoruz” 
diyor ve devam ediyor: “Örneğin boyahanede kullan-
dığımız suyun geri dönüşümü için yatırım yapıyo-
ruz. Attığımız suyun yüzde 75’ini sıfır, yani içilecek 
değerde geri alıp tekrar boyahanede kullanıyoruz. 
Şimdi yeni bir çalışma daha var. Onda ise yüzde 25’in 
de yüzde 20’sini tekrar alıp suyun yüzde 95’ini kul-
lanmayı hedefliyoruz.”

İhracat odaklı büyüyen şirketin yaklaşık 5 milyon 
euro değerindeki bu yatırımı kuşkusuz Avrupa Birliği 
(AB) ile ticaretinde önemli bir fark yaratacak. Ancak 
Şahin Balcıoğlu bu işin AB için değil, temiz bir çevre 
için yapıldığının da altını çiziyor. Diğer yandan 
Türkiye’nin konumu da grubun tekstil tarafındaki 
büyümesini bir hayli destekliyor. “Kahramanmaraş 
sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın örgü merkezi. 
Buradan ürün almasanız bile fiyat almak zorundasınız. 
Zaman bizim en büyük avantajımız. Avrupalı üretici 
Çin’den sipariş verse 2,5–3 ayda getirtebiliyor. Bize 

sipariş verdiğindeyse 15 gün sonunda elinde oluyor” 
diyor Balcıoğlu.

Ancak tekstil tarafında bu kadar güçlü olsa da 
BLC Grup ya da diğer pek çok şirket, Avrupa’da bir 
marka ile var olmak yerine fason çalışmayı tercih 
ediyor. “Çapasan’da 1 ton mal boyuyoruz. Yüzde 
92’si ihraç ediliyor. Evet, fason iş yapıyoruz. Kendi 
işimizi de yapabiliriz ama o zaman yaptığımız iş rutin 
hale geliyor. Aynı işi tekrar ediyoruz. Fason yapılınca 
örneğin müşteri İtalya’ya gidiyor ve bir kumaşı bize 
teslim ediyor, sonra çekiliyor. Bundan sonrası bizim 
işimiz. Çok hızlı hareket ediyoruz. Ürünü yapıp ulaş-
tırıyoruz” diyor. Öte yandan markalaşmanın zorlukla-
rına da dikkat çekiyor: “Biz ara ürün yapıyoruz. Ara 
üründe marka yaratmak çok zor. Ürünün üzerine 
marka koyamazsınız. Ama ismimizi marka haline 
getirdik.”

Elbette Şahin Balcıoğlu tekstil kadar diğer işleriyle 
de gurur duyuyor. Özellikle de soğuk hava depo yatı-
rımıyla. Babasının 1965 yılında İzmir Fuarı’ndan dön-
düğünde bir soğuk hava deposu sayesinde kışın bile 
Kahramanmaraşlılara üzüm yedirme fikrini hatır-
lıyor. O dönemde mümkün olmayan bu girişimi 
bugün için hayata geçirmiş olmaktan gurur duyuyor. 
Depoda Kahramanmaraş ve çevre illerde üretilen 
meyvelerin işlenmesi, ayrıştırılması, temizlenmesi ve 
depolanması hizmeti veriliyor. Beş bin ton/ay kapa-
siteli tesiste, kontrollü atmosfer sistemi ile normalde 
üç-dört ay saklanan ürünler 12 aya kadar saklanabili-
yor. Diğer taraftan şirketin gıda tarafındaki tek yatı-
rımı da bu değil. Soğuk hava deposu faaliyetlerinin 
yan çıktısı olarak Eshki markasıyla yüzde 100 doğal 
nar ekşisi, Bi’ Kaşık ismiyle de yüzde 100 doğal ve 
katkısız hurma ve elma pekmezi üretiliyor. Ürünler 
Kahramanmaraş dışında İstanbul’daki lüks şarküte-
rilerde de satılıyor.

Şirketin girişimci ruhunu yansıtan bir diğer faa-
liyet alanı ise kompozit üretimi. 2012 yılının sonla-
rına doğru hayata geçen yatırımla birlikte şirket, geri 
dönüşüm kompozit ahşap üretim tesisini faaliyete 
geçirdi. Pluswood adıyla üretilen malzeme, suya, 
neme, aside, yanmaya, küflenmeye dayanıklı ve anti-
bakteriyel özellikler taşıyor. Çoğunlukla ithal edilen bu 
malzeme, bugün özellikle gemi ve tekne üretiminde, 
iç mekan tasarımlarında, bahçe mobilyalarında ve 
yangın kapıları gibi farklı üretim alanlarında kullanı-
lıyor. Şahin Balcıoğlu, “Atıklardan ve doğal taşlar kul-
lanarak üretiyoruz. Ahşap özelliklerini taşıyor ama 
artısı var. Kıymıklanmıyor, sunta ve MDF’nin kulla-
nıldığı her yerde kullanılıyor. Vidalanıyor ama hiçbir 
malzemeyi vidalayamayacağınız kadar kenardan vida-
layabilirsiniz” diye anlatıyor ürünleri. 

Şirketin çok kârlı olmayan ancak sosyal sorumlu-
luk kapsamında hayata geçirdiği bir diğer faaliyet alanı 
ise Extrem Park. 700 dönüm orman alanı içerisinde 
hayata geçirilen park, doğal alanlara, macera sporla-
rına ve eğlence faaliyetlerine odaklanmış durumda. 
�Sinan Koparan

İşini Büyütürken 
Girişimlere de 
Yatırım Yapıyor 
○Tekstille büyüyen BLC Grup, farklı alanlara yaptığı 
yatırımla diğer kaslarını da güçlü tutuyor 
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SÖZÜN ÖZÜ Kahramanmaraş’ta tekstil işleri ile büyüyen BLC Grup, 
çevreci yatırımlarıyla ve girişimci iş yapma şekliyle dikkat çekiyor.  



Yeşil Mutabakat Oluklu Mukavvayı 
Daha da Büyütecek 
○ Geri dönüşümden elde edilen kağıdın bir numaralı ham madde olduğu oluklu mukavva endüstrisi, 
15 milyar liralık büyüklüğe ulaşmış durumda

Ambalaj endüstrisinin, özellikle oluklu mukavva şir-
ketlerinin yöneticileri son birkaç yıldır iş hayatları-
nın en hareketli, belki de en keyifli dönemini yaşıyor. 
COVID-19 salgını süresince alışveriş alışkanlıkları-
nın değişmesi ve online alışverişin bir anda zirve 
yapması oluklu mukavva tüketimini daha da artırmış 
durumda. Zaten son 10 yılda genel olarak büyüme 
eğilimi gösteren endüstriye bu sürecin fazlasıyla 
pozitif etkisi oldu. Öyle ki  oluklu mukavva endüst-
risi geçtiğimiz yılı 2019’a göre yüzde 12’lik büyüme 
ve 5 milyar metrekarelik üretimle kapattı. Bu yıl da 
işler sektör için oldukça iyi gidiyor.  Oluklu Mukavva 
Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Buğra Sükan, bu yılın ilk yarısında sektörün yüzde 18 
büyüdüğünü belirtiyor ve devam ediyor: “Tahminime 
göre sektör, yılı yüzde 15 seviyelerinde büyümeyle 
kapatabilir.” Oluklu mukavva endüstrisi yaklaşık 15 
milyarlık ciroya sahip. Polonya ile birlikte Avrupa’da 
oluklu mukavva pazarının en hızlı büyüdüğü iki 
pazardan biri olan Türkiye, bu alanda yaşlı kıtanın 
altıncısı konumunda. 

1987 yılında kurulan OMÜD, bu alanda faaliyet gös-
teren şirketlerin oluşturduğu bir STK. OMÜD çatısı 
altında endüstrinin yüzde 70’ini temsil eden 33 şirket 
yer alıyor. Yani burası, endüstrinin dinamiklerini 
anlayabilmek için aslında en önemli kaynak duru-
munda. Türkiye’de oluklu mukavvanın büyümesi 
büyük oranda iç talepten geliyor. Hacimli ürün olması 
ve navlun maliyetlerinin yüksekliği ihracat olanağını 
kısıtlıyor. Ama yine de endüstrinin üretiminin yüzde 
7 ila 10’u ihracata gidiyor. Oluklu mukavvanın son 
yıllardaki hızlı büyümesinin nedenlerinden birisi de 
çevreci olması. Bu özellik, endüstrinin gelecek yıl-
larda da büyümesini sağlayacak en önemli neden-
lerden birisi. Oluklu mukavva geri dönüştürülmüş 
kağıtlardan elde ediliyor. Kullanıldıktan sonra yine 
geri dönüşüme gönderiliyor. Önce kağıda dönüştü-
rülüyor ve sonra bu kağıtlardan yine oluklu mukavva 
ambalaj üretiliyor. Bu döngü defalarca devam ediyor. 
Yani döngüsel bir ekonomi söz konusu. “Oluklu 
mukavva, sürdürülebilir bir ambalaj çözümü. 
Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma amaç-
larından biri olan Sorumlu Üretim ve Tüketim ilkele-
riyle birebir uyumlu. Sektör olarak ambalajımızla bu 
prensiplerin hayata geçirilmesine destek olan önemli 
paydaşlardan biriyiz” diyor Buğra Sükan. 

Elbette burada kağıt ve mukavva atıklarının geri 
dönüşüme gönderilebilmesi çok önemli. Türkiye’de 

bu alanda geri dönüşümün yüzde 70’ler seviyesinde 
olduğunu belirtiyor Buğra Sükan ve devam ediyor: 
“Hâlâ gideceğimiz çok yol var. Avrupa’da bu oranlar 
yüzde 90-95 seviyelerinde.” Her ne kadar Avrupa 
ortalamasına kıyasla düşük kalsa da Türkiye, genel 
geri dönüşüm verileri içinde kağıt atıkta biraz daha 
ileride görünüyor. Bunun en önemli nedeni vahşi top-
layıcı olarak nitelendirilen ve geçimlerini kağıt topla-
yarak kazanan emekçiler. Öyle ki geçtiğimiz aylarda 
pandemi nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtla-
malarında kağıt toplayıcıları da etkilenmiş ve oluklu 
mukavva sektörünün ham madde tedariki büyük 
ölçüde olumsuz etkilenmişti. O dönemin endüstri 
için sıkıntılı geçtiğini ama mevcut stoklar sayesinde 
olumsuz etkilenmediklerini belirtiyor Buğra Sükan. 
Tabii bu noktada başta belediyeler olmak üzere 
kamunun da geri dönüşüm sürecinde daha aktif 
olması ve nihai tüketicilerin geri dönüşüm ve dön-
güsel ekonomi bilincini hayatlarının bir parçası haline 
getirmesi gerekiyor. Kağıt atıklarında geri dönüşüm 
oranının artması da bu alanda döngüsel ekonominin 
oluşması açısından büyük önem taşıyor.  

Hiç şüphesiz sektörün önündeki bir fırsat da 
Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) olacak. AYM ile 
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sıfır karbon emisyonlu 
bir ekonomiye geçmeyi hedefliyor. Bu düzenleme 
AB’ye ihracat yapacak ülkeleri de yakından ilgilen-
diriyor. Zira AB’ye girecek ürünlere karbon vergisi 
getirilmesi planlanıyor. AB’ye ihraç edilecek ürün-
lerin bütün üretim sürecinde oluşacak karbon emis-
yonu hesaplanacak ve 
oluşan karbon emis-
yonu ton başına ver-
gilendirilecek. Bu da 
AB ülkelerine ihracat 
yapanlar için ek bir 
maliyet anlamına 
geliyor. “AYM konu-
larındaki hassasi-
yet, oluklu mukavva 
ambalaj ile çok örtü-
şüyor. Geri dönüşüm, 
sürdürülebilirlikle 
oluklu mukavva amba-
lajın uyumu, sektörün 
ilerleyen dönemlerde 
de büyümesini ve 
çevreci faaliyetlerde 

17
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Beş Yaşında 
Girişimcilik 
Öğreniyorlar
○ Genç Başarı Eğitim Vakfı, ‘ağaç yaşken eğilir’ 
diyerek girişimciliği öğretmeye beş yaşından başlıyor

Türkiye’de girişimcilik ekosistemi dünyaya paralel 
olarak her geçen yıl büyüyor. KPMG Türkiye’nin 
girişim sermayesi şirketi 212 ile hazırladığı Türkiye 
Start-up Yatırımları Raporu’na göre yılın ikinci 

çeyreğinde yerli girişimlere toplam 727 milyon 
dolarlık yatırım yapıldı. Türkiye, 2021’in ilk yarı-
sında Getir ve Dream Games olmak üzere iki farklı 
unicorn (değerlemesi 1 milyar dolar ve üzeri giri-
şimler) çıkardı. Global girişim yatırımları da 2021’in 
ikinci çeyreğinde 153 milyar dolarlık rekor yatırım 
hacmine ulaştı. Aynı dönemde yeni unicorn sayısı-
nın 136’ya ulaşması da yeni bir rekor oldu.

Girişimcilik ekosistemi büyümeye devam 
ederken girişimci zihin yapısı da daha çok benim-
senen bir olgu haline geliyor. Sadece girişimcile-
rin değil kurumsal şirketlerde çalışanların da bir 
girişimci gibi düşünmesinin verimliliğe ve yaratıcı-
lığa olumlu yönde katkı yaptığı düşünülüyor. Genç 
Başarı Eğitim Vakfı, bu doğrultuda gençlere giri-
şimci zihin yapısı kazandırmayı amaçlayan ve kâr 
amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. Vakıf, 
uluslararası Junior Achievement Worldwide orga-
nizasyonunun Brüksel’de bulunan Avrupa mer-
kezine bağlı olarak 1999 yılında kurulmuş. Junior 
Achievement’tan eğitim alanlar arasında dünyaca 
ünlü eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ve Subway 
Sandwiches’ın kurucusu Fred DeLuca gibi isimler 
bulunuyor. Vakıf, iş dünyasıyla eğitim arasında 
köprü kurmayı amaçlıyor. Bu kapsamda ilköğre-
timden üniversite son sınıfa kadar farklı yaş grup-
larına yönelik ‘yaparak öğrenme’ temelli eğitim 
programları tasarlanıp uygulanıyor.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil 
Çelebi, eğitimin doğduğumuz andan itibaren 
başladığını ve özellikle bebeklik ve ilk çocuk-
luk çağlarının bireylerin tüm hayatına etki etti-
ğini vurguluyor. Yaptıkları araştırmalara göre, 
özellikle erken yaşlarda girişimcilik deneyimiyle 

ön plana çıkmasını destekliyor” diyor Buğra Sükan. 
Avrupa’da kişi başı oluklu mukavva tüketimi yılda 

50 kilo civarındayken Türkiye’de 30 kilo seviyesinde. 
Bu aslında iç tüketimde oluklu mukavva üretimi için 
daha ciddi bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. 
Elbette bu endüstrinin büyümesi hem içerideki kul-
lanım miktarına hem de ihracatçıların performans-
larına bağlı. �Mehmet Erdoğan Elgin

SÖZÜN ÖZÜ Türkiye’de oluklu mukavva endüstrisi hızla büyüyor. Online 
alışverişin artması bu büyümeyi tetiklerken, gelecek yıllarda endüstrinin 
büyümesindeki en önemli etken çevreci özelliği olacak. 
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tanışan gençlerin kariyer seçimlerine ilişkin fikir-
lerinin yüzde 88 oranında netleştiğini belirtiyor. 
Çelebi, bu nedenle çocuklarda iş yaşamına dair 
farkındalıkların oluşması ve kendi potansiyellerini 
keşfetmeleri için çalışmaları ilkokul döneminde 
başlattıklarını aktarıyor. “Gençlerin, yaşları büyü-
dükçe sorumluluklarının arttığı ve gerçek iş dene-
yimi kazandıkları programlarımızla öğrenmelerini 
sağlıyoruz. Bu noktada en önemli faktörlerden 
birisi de iş dünyasındaki insanlarla temas etme-
leri” diyor Çelebi. 

Öğrenciler ve öğretmenler için ücretsiz olan 
programlara son beş yılda 150 binden fazla çocuk ve 
genç katılmış. İlköğretime yönelik JuniorBizz prog-
ramında 5-13 yaş grubu için tasarlanmış içerikler 
bulunuyor. Bu kapsamda öğrenciler sınıf ortamında 
öğretmenin ya da bir gönüllü mentorun rehberli-
ğinde girişimcilik, finansal okuryazarlık ve istihdam 
edilebilirlik odaklı programlara katılıyor. Örneğin 
9-11 yaş gurubunun katıldığı Akıllı Para Yönetimi 
programında çocuklar bütçelerine uygun maddi 
kararlar alırken, tasarruf kültürünü, çalışmanın 
ve biriktirmenin önemini ve etkisini öğreniyorlar. 
Bu sırada bireysel isteklerin değil, kurumsal ihti-
yaçların önemini fark ediyorlar. Programın ilerle-
yen safhalarındaysa takım arkadaşlarıyla birlikte iş 
fikri tasarlayıp bunu hayata geçirmek için iş plan-
ları hazırlıyorlar. Üniversite dönemine yönelik JA 
StartUp Türkiye Programı’yla ise girişimciler, üni-
versiteler, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka mer-
kezleri iş birliğiyle güçlendirilmiş bir eğitime dahil 
oluyorlar.

Lise grubuna yönelik GençBizz Lise Girişimcilik 
Programı’nda gençler gerçek bir girişimcilik dene-
yimi yaşıyor. Program dahilinde teorik bilginin 
yanında sorun tespiti, iş fikri geliştirme, ekip kurma, 
satış pazarlama stratejileri oluşturma, ürün geliş-
tirip pazara sunma gibi girişimcilik sürecindeki 
tüm aşamalar gerçek bir deneyim ile öğretiliyor. 
Okullarda kurulan takımların öğretmen ve mentor 
eğitimleri ile başlayan program, bir eğitim-öğretim 
yılı boyunca devam ediyor. Öğrenciler, öğretmenler 
ve mentorlara dair süreci bir şirket yönetim sistemi 
olarak kurgulanan GençBizz, katılımcılarını online 
portalı üzerinden de yönlendiriyor. GençBizz Lise 
Girişimcilik Programı’nın uluslararası yapısı doğ-
rultusunda GençBizz Türkiye Finali’ne seçilen fina-
list girişim, 40 ülke arasında düzenlenen Avrupa 
Finali’nde Türkiye’yi temsil ediyor. Bu yılki girişim-
ler arasında arama kurtarma, tarım ve askeri alan-
daki faaliyetlerde kullanılabilen elektrikli, Wi-Fi 
tabanlı insansız kara aracı, güneş enerjisi ile çalışan 
ve tarımsal sulamada atık suların dönüşümünü sağ-
layan sensör, doğal afetler sonucu mahsur kalanlara 
en kısa sürede erişimi sağlayan giyilebilir tekno-
loji ürünü üreten ve yerel kalkınmayı hedefleyen, 
doğaya duyarlı ekolojik turizm hizmeti sunan giri-
şimler yer alıyor. 

Bu yılın girişimi seçilen İzmir Suphi Koyuncuoğlu 
Anadolu Lisesi’nden Lorax’ın projesi plastiğin 

yarattığı olumsuzlukları önleme amacını taşıyor. 
Şirket, toprakla temasının ardından doğada üç ayda 
tamamen çözünen ve içindeki tohumlar sayesinde 
yeşeren karton şişe üretimi yapıyor. Lorax ekibin-
den Göktuğ Erçek, geliştirdikleri ürünün gövdesinin 
yüzde 70’inin kağıt, kapağının da şeker kamışın-
dan oluşan çevreci bir biyobozunur şişe olduğunu 
belirtiyor. GençBizz’e daha önce de katıldıklarını 
belirten Erçek, ilk yıllarının hisse satmakla, ürünü 
seri üretime geçirmekle, laboratuvarlar ile görüş-
mekle, kimyagerlere ulaşmaya çalışmakla, yüz-
lerine kapatılan telefonlarla uğraşarak geçtiğini 
anlatıyor. GençBizz’e edindikleri bu tecrübeyle 
tekrar katıldıklarını söyleyen Erçek, ikinci yılla-
rında Yılın Şirketi ödülünü ve En İnovatif Ürün kate-
gorisinde birinciliği kazandıklarını söylüyor. Ayrıca 
Avrupa’da BNY Mellon Future First ödülüne layık 
görülen ekip, BNY bankasının düzenlediği work-
shop çalışmasına katılacak. Erçek, gençlere “Asla 
çekinmeyin, kendinize güvenin. Hayal gücü genç-
lerde bolca var” diyor.

Aynı ekipten Siğnem Uçar, 11’inci sınıfta Lorax’ı 
kurduklarında kendisinin Genel Müdürlük göre-
vini üstlendiğini belirtiyor. Uçar, program kapsa-
mında departmana özel eğitimlerde genel müdürün 
nasıl davranması gerektiği, görevlerinin ne olduğu, 
iş planı geliştirme, kurumsal proje yönetimi gibi 
pek çok konuda eğitim aldıklarını söylüyor. Bunun 
yanında öğrendiklerini finans, üretim, pazarlama 
gibi departmanlarda bulunan ekip arkadaşlarıyla 
sürekli paylaştıklarını aktaran Uçar, “GençBizz’i iş 
ve şirket yönetiminin güzel bir simülasyon örne-
ğine benzetebiliriz. Çünkü burada bir şirket olarak 
başlıyorsunuz, satışlar yapıyorsunuz, hisseler satı-
yorsunuz ve müşteriyle-tedarikçiyle direkt olarak 
etkileşimde bulunuyorsunuz” diyor. Uçar, Lorax’ın 
şu anda İTÜ’nün kuluçka merkezinde gelişmeye 
devam ettiği bilgisini de paylaşıyor.

2017 Genç Başarı mezunlarından olup bugün 
üniversite eğitimi gören Bozkurt ise lisedeyken 10 
kişi bir araya gelerek şirketlerini kurduklarını belir-
tiyor. Şirkette finans yöneticisi olarak görev yapan 
Bozkurt, ekip olmanın önemini daha ilk toplan-
tıda anladığını aktarıyor. İnsanlara problemi ve 
çözümü anlattıktan sonra alınan geri dönüşlerin 
kişiyi geliştiren en büyük etken olduğunu belirten 
Bozkurt, “Sanılanın aksine ürünü aslında siz ekip 
olarak tek başınıza değil, yakında müşterileriniz 
olacak hedef kitlenizle beraber geliştiriyorsunuz” 
diyor. Bu süreçte yaptıkları sponsorluk görüşmele-
rinin ve şirkete yardımcı olabilecek insanlara ulaş-
manın iletişim kurma yetkinliğini de geliştirdiğini 
söyleyen Bozkurt, ürün ya da hizmet ilk ortaya çık-
tığında hissettiği heyecanı unutamadığını, ürünü 
satış aşamasına hazırlamanın, reklam ve pazarlama 
çalışmalarının, okulda stand açmanın ve ürünleri 
müşterilere satmanın çok önemli deneyimler oldu-
ğunu belirtiyor. �Deniz Türsen
SÖZÜN ÖZÜ Girişimcilik zihniyetini daha çocuk yaşta kazanmak, 
kariyerlerinde girişimci olsalar da olmasalar da bireylere çok fayda sağlıyor.

● Çelebi 
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Dış Ticarette 
Büyüme Yolu 
○ Dış ticaret hacmini artırmak isteyen Türkiye’nin daha 
büyük limanlara ihtiyacı olacak

Temmuz ayı verilerine göre Türkiye’de ihracat yıllık 
bazda ilk kez 200 milyar doları geçti ve 201,5 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. İhracatta altı aylık artış 
yüzde 40 oldu. TL’nin yabancı para birimleri kar-
şısında değer kaybetmesi ve dünyada aşılanmaların 
artmasıyla ekonomilerde yaşanan hareketlenme, 
Türkiye’nin ihracatına olumlu yansıyor. Büyük bir 
aksilik olmazsa bu taraftaki büyüme devam edecek. 
Diğer taraftan Türkiye’nin ithalatı da hızlı bir yükse-
liş halinde. Yılın başından bu yana ithalatta yüzde 
26’lık bir artış kaydedildi. Dolayısıyla Türkiye’nin 
ihracatı ve ithalatı sürekli artıyor. Bu trendin önü-
müzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. 
Elbette tüm bu hareketliliğin en çok hissedildiği 
alan deniz taşımacılığı. Zira deniz yoluyla yapılan dış 
ticaretin Türkiye’nin toplam dış ticaretindeki payı 
yüzde 61. Büyüyen dış ticaret ve yeni pazarlarla bir-
likte bu oran daha da yükseleceğe benziyor. Ancak 
Türkiye’nin dış ticaretteki artışı kaldırabilmesi için 
limanlarını yenilemesi gerekiyor. 

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin 
(TÜRKLİM) Türkiye’de Limancılık Sektörünün Etki 
Analizi ve İhtiyaç Değerlendirmesi raporuna göre, 
Türkiye’deki limancılık faaliyetlerinde dış ticaret, 
Türkiye yük elleçleme pazarının önemli bir parçasını 
oluşturuyor ve liman elleçleme hizmetlerinin yüzde 
70’inden fazlasına tekabül ediyor. 2020 itibarıyla 
Türkiye’deki genel ve kuru yükün yüzde 68’inin, 
sıvı kimyasal yükün yüzde 100’ünün, elleçlenen 
konteynerlerin yüzde 96’sının ve bitmiş araç lojis-
tiğinin yüzde 89’unun TÜRKLİM üyesi limanlardan 
gerçekleştiği belirtiliyor. TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Genç, “Limancılık sektörü 2018 
yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) 10,96 
milyar TL doğrudan katkı sağladı. Sektörün dolaylı 
ve indirgenmiş ekonomik kanallar göz önüne alın-
dığındaki etkisi ise ciro olarak toplam 96,3 milyar 
TL’ye ulaşıyor” diyor.

Limanların mevcut kapasite ve altyapısı bugünkü 
hacmi karşılayabilecek durumda olsa da gelecek-
teki artışlar için yetersiz kalabilir. Zira tüm dünyada 
artan ticaret hacmiyle birlikte gemiler büyüyor ve 
kapasiteleri artıyor. “Bazı limanlarımız büyüyen 
gemilere uygun. Ancak gemiler büyümeye devam 
edecek. Bunun en önemli nedeni de ölçek ekono-
misi. Gemiyi yüzde 50 daha fazla konteyner taşıya-
bilecek hale getiriyorsunuz, ama sabit giderleriniz 
sadece yüzde 5 artıyor. Elbette bu büyüme bir yerde 

duracak. Ancak geminin boyu büyürken ihtiyaç 
duyduğu derinlik de artıyor. Buna göre limanın 
statik yapısını geliştirmek ve elleçleme yapan vinç-
lerin büyüklüğünü artırmak gerekiyor” diyor ve 
ekliyor: “Dolayısıyla 25 sene sonra devrede hangi 
gemilerin olacağını tahmin edip liman altyapıla-
rını geliştirmeli ve yeni liman yerleri tayin etmeli.” 
Elbette bu kolay bir iş değil. Zira kıyılarda yoğun-
laşan yerleşimler nedeniyle yeni limanlar açmak 
kolay olmuyor. İstenen derinlikte ve büyüklükte 
liman alanları bulmak da bir hayli zor.”

Mevcut limanlarda revizyon gerektiren tek konu 
büyüklükler değil kuşkusuz. Limanlarda dijital dönü-
şümün tamamlanması artan ticaret trafiğinde verim-
liliği de beraberinde getirebilir. Diğer yandan, bugün 
artık tüm dünyanın gündeminde küresel iklim krizi 
bulunuyor. Bu nedenle limanlar da sıfır emisyon 
hedeflemeye başladı. Hakan Genç, “Limanlarda 
gemiyle saha arasında yükü aktarmak için kullanı-
lan araçlar elektrikli ya da dizel. Bunların bir kısmı 
elektrikliye döndü. Ancak o elektrik doğal gaz sant-
ralinden geliyorsa o da sıfır karbon ayak izi olmuyor. 
Bu nedenle bugün artık dünyada hidrojenden üre-
tilmiş elektrik kullanımı gündemde.”

Ancak sektörün her alanında işler yolunda git-
miyor. Pandemi döneminde kruvaziyer turizminde 
yaşanan sert düşüş, limanlara da olumsuz yansıyor. 
“Pandemide kruvaziyer işleri oldukça düştü. Zaten 
15 Temmuz sonrası ciddi bir yara almıştı. Oysa daha 
önce Akdeniz’deki kruvaziyer pazarından yüzde 15 
pay alıyordu Türkiye. Burada bir kayıp söz konusu. 
Ancak pazar oldukça büyük. Bu zor dönem atlatıl-
dığında Türkiye’nin kruvaziyer pazarından daha 
çok pay alması gerekir” diyor Hakan Genç. �Sinan 
Koparan
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SÖZÜN ÖZÜ Türkiye artan dış ticaretle birlikte limanlarını daha verimli 
kullanıyor. Ancak büyüyen hacmi yönetebilmesi için limanlarını revize 
etmesi lazım.  



 
Atıf Ünaldı

Pandemi süreciyle fiziksel ortamda gerçekleşeme-
yen sınavların adil ve güvenli bir şekilde tasarlanması, 
birçok kurum için kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldi. 
Üniversiteler, eğitim kurumları, sertifikasyon merkez-
leri, dil sınavı merkezleri, kurumsal şirketlerin işe alım 
ve eğitim departmanları başta olmak üzere ölçme-değer-
lendirme süreçlerini çevrim içi gerçekleştirmek isteyen 
birçok kurum bu teknolojileri kullanmaya başladı. 
Dijitalleşen kullanıcı alışkanlıklarıyla birlikte özellikle 
akreditasyon kalitesini artırmak ve güçlü bir itibar yarat-
mak için çevrim içi sınav güvenlik sisteminin kullanılması 
önemli bir ihtiyaç haline geldi. 

Bu çözümlerden biri olan Witwiser’ın CEO’su Volkan 
Baran, geçen hafta bana bu konudaki gelişmeleri anlattı 
ve çözümlerini tanıttı. Witwiser halihazırda Belçika, 
Suudi Arabistan ve Azerbaycan’da faaliyetlerini sürdü-
rürken, Orta Doğu ve Avrupa’da iletişim çalışmalarına 
ivme kazandırıyor.

 
Bütünsel Bir Güvenlik Platformu Şart
Sınav güvenliği için kısa süre, çok soru, açık uçlu soru, 
rastgele soru, video konferans uygulamalarıyla kamera 
gözlemesi gibi tedbirler alınabiliyor. Bu yöntemler bazı 
noktalarda çözüm sağlasa da güvenlik ihlali noktasında 
farklı ve büyük açıklar bulunabiliyor. Sınav esnasında 
kullanıcıların izniyle kamera, ekran, ortam kayıtlarının 
alınması, sınav sırasında farklı uygulamaların açılması-
nın ve internet aramalarının engellenmesi, ölçme-de-
ğerlendirme içeriğinin korunması gibi birçok kontrolün 
tüm öğrencilere/adaylara uygulanabileceği bir çözüm 
ihtiyaç haline geliyor. Bu doğrultuda çevrim içi sınav-
larda kopya engellemeye yönelik yapay zeka desteğiyle 
süreçleri otomatize eden ve önyargıyı ortadan kaldı-
ran çözümlere de ilgi her geçen gün artıyor. Bu sınav-
ların çevrim içi ortamda yapılması lojistik maliyetleri 
ortadan kaldırırken, içerik güvenliği açısından da kurum-
lara kolaylık sağlıyor.

Yapay Zeka ile Kullanımı Kolay Bir Sistem Sunuyor
Kurumlara özelleştirilebilir, ölçeklenebilir teknolojik çözüm-
ler sunan Witwiser, sınav güvenliği konusunda çalışan ilk 
yerli girişim olma özelliği taşıyor. Witwiser çözümleri, 
kurumların halihazırda sahip olduğu bir öğrenme yönetim 
sistemine veya sınav sistemine de kolayca entegre olabili-
yor. Geliştirilen sistemler sayesinde kuruluşlar, basitten kar-
maşığa her türlü sınavı hazırlayabiliyor, yapay zeka destekli 
ve kullanımı kolay ürünlerle çevrim içi ölçme ve değerlen-
dirme güvenliğini sağlayabiliyor. Witwiser, toplanan veriler 
üzerinden makine öğrenmesi ve özel algoritmalarla ana-
lizler yaparak çok fazla zaman ve insan kaynağı gerekti-
ren bu sürecin optimize edilmesini sağlıyor. Son bir yılda 
100 binden fazla oturumu başarıyla tamamlayan Witwiser, 
ayrıca kurumların ihtiyaçlarına göre sürekli yeni entegras-
yonlar eklemeye ve gelişmeye devam ediyor.

Çevrim içi sınav sistemi ve güvenliği konusunda lider 
çözümler sunan yerli girişim Witwiser’ın CEO’su Volkan 
Baran, pandemiyle birlikte ölçme-değerlendirme süreçlerinin 
dijitalleşmesine yönelik yatırımların arttığını belirtti. Ayrıca 
Türkiye’de önemli üniversiteler başta olmak üzere çok sayıda 
şirketle iş birliği gerçekleştirdiklerini, Suudi Arabistan’ın akre-
ditasyon değerlendiricileri için otorite kurumu TAQEEM’e 
teknoloji sağladıklarını, bu çerçevede de alanlarında yerli 
yazılım ihracatı gerçekleştiren ilk şirket olduklarını söyledi. 
Çevrim içi sınav ve sınav güvenliği sistemi ürünleri ile uzaktan 
değerlendirme süreçlerini daha iyiye götürecek yenilikçi 
çözümler ortaya koyarak değerlendirme sektöründe ‘yeni-
likçilik’ denilince ilk akla gelen teknoloji şirketi olmayı plan-
lıyorlarmış. Farklı ülkelere uzaktan ölçme-değerlendirmede 
hizmet verme, küresel pazardaki rakipleri arasında yapılan 
değerlendirmede ilk sıralarda tercih edilen bir kurum olma 
ve dünya çapında kullanıcılar arasında güvenilir bir noktaya 
ulaşma hedefine sahip olduklarını söyledi. 

Özellikle bu dönemde yazılım ihracatı gibi katma 
değerli bir servis ürettikleri için onları takdir etmemek 
mümkün değil.

Çevrim İçi Sınav Güvenliğinde Yeni Adımlar
Türk girişim Witwiser’ın yapay zeka destekli çevrim içi sınav 

teknolojileri çözümünü keyifle dinledim
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● “Mobil pazarlamacılar için yeni kullanıcılara ulaşma potansiyeli tüm 
zamanların en yüksek seviyesinde, ancak rekabet de öyle”

geçen yedi yılda beş kat arttı. Türkiye’deki büyü-
memizin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz. 
Mobil pazarlamacılar için yeni kullanıcılara ulaşma 
potansiyeli tüm zamanların en yüksek seviyesinde, 
ancak rekabet de öyle. 2021’de iOS 14 ile yeni bir 
çağa girerken, otomasyon yoluyla pazarlamayı geliş-
tirmenin ve kullanıcıların tüm yolculukları boyunca 
uygulama içinde nasıl davrandıklarını anlamanın 
önemi her zamankinden daha büyük.

Adjust bu yılın başlarında uygulama geliştiri-
cilerine daha da mükemmel bir pazarlama paketi 
sağlamak için lider pazarlama yazılımı platformu 
AppLovin (NASDAQ’da Nisan 2021’de halka arz 
edilen şirketin 29 milyar dolarlık piyasa değeri 
bulunuyor) ile güçlerini birleştirdi. Şirket ayrıca 
etrafındaki milyonlarca kullanıcı için uygulamalar 
oluşturan stüdyolara da sahip. Birinci taraf uygu-
lamalarla bir araya gelen para kazanma, büyüme, 
ölçüm ve yayınlama ürünleri, mobil uygulama eko-
sisteminde benzersiz bir veri avantajı yaratıyor.

Araştırmada yer alan alışveriş uygulamalarının kul-
lanımının yüzde 44’lük artışını nasıl okumalıyız? 
Aşılanma hızlandıkça ve tüketici eski alışkanlıkla-
rına döndüğünde de bu artışın aynı seyirde devam 
etmesini bekliyor musunuz? Yoksa e-ticaretteki bu 
artış suni ve geçici mi?
İlginç bir şekilde, e-ticaret uygulamaları pandemi 
sırasında önemli kazanımlar elde etse de bunun 
nedeni illaki yüklemelerdeki büyük artışlar değildi. 
Aslında Adjust’ın son raporu e-ticaret yüklemele-
rinin 2020’de yalnızca yüzde 6 arttığını gösteri-
yor. Ancak uygulamada harcanan süre çok uzadı. 
Oturumlar yüzde 44 oranında artarak kullanıcı-
ların zaten sevdikleri e-ticaret markalarıyla daha 
fazla etkileşime girdiğini gösterdi. Bu, kullanıcıyı 

GfK verilerine göre, Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 
98’i cep telefonu kullanıyor ve bunların yüzde 
77’siyse akıllı telefon kullanıcısı. We Are Social’ın 
2020’de yayımlanan raporu 16 ila 64 yaş aralığın-
daki kullanıcıların günde dört saatini mobil inter-
nette harcadığını gösteriyor. Dünya ortalamasının 
üzerinde seyreden bu rakamın mobil pazarlama-
cıların iştahını kabarttığına kuşku yok. 

Uygulama pazarlama ve analitik şirketi Adjust, 
geçtiğimiz günlerde mobil uygulamaların nabzını 
tutan raporunu yayımladı. Rapora göre mobil uygu-
lama yüklemeleri 2019’dan 2020’ye yüzde 24’lük 
artış gösterirken, e-ticaret uygulamalarında geçi-
rilen zamanda ise yüzde 44’lük bir büyüme söz 
konusu. Adjust Global Satıştan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Ender Özcan, konuyla ilgili sorularımızı 
yanıtladı. 

Küresel veri analitiği pazarı hızla büyürken Adjust’ın 
işleri nasıl gidiyor? Hem global hem de Türkiye pazar-
larında 2020’de ne kadarlık büyüme kaydedildi?  
Uygulama ekonomisi 2020’de muazzam bir büyüme 
yaşadı. Adjust’ın her yıl yayımladığı Mobil Uygulama 
Trendleri Raporu, mobil uygulama büyümesinin 
2021’de küresel olarak hızlanmaya devam ettiğini 
gösteriyor. 2020’de tüm sektörlerde yıllık yüzde 
50’lik artış görülmesinin ardından uygulama yükle-
meleri de 2021’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 31 arttı.

Adjust her yıl yüzde 30 oranında büyüyen yıllık 
100 milyon dolarlık ve yinelenen gelire sahip bir 
işletme. Küresel olarak Adjust’ın yaklaşık 3 bin 
müşterisinin 2021’de mobil pazarlamaya yaklaşık 
15 milyar dolar harcaması bekleniyor.

Adjust’a 2014 yılında İstanbul’da bir ofis açmak 
ve bölgedeki varlığını büyütmek hedefiyle katıldım. 
Şirketin yerel çalışan sayısı o zamandan bugüne 

Akıllı Telefonda
Geçirilen Vakit Nakittir
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Türkiye’deki hangi sektörler mobil veri analitiğinin 
gücüne daha çok güveniyor? Geçmişte geleneksel 
iş modelleri izleyen fakat pandeminin de etkisiyle 
operasyonlarını veri analitiğine dayalı gerçekleştiren 
şirketler (ya da sektörler) gözlemlediniz mi? Varsa, 
detaylı anlatabilir misiniz? 
Mobil pazarlama açısından, Türk markalarının ve 
reklam verenlerinin şu iki kategoriden birine odak-
landığını düşünüyoruz:

Neredeyse tamamen mobil penetrasyona sahip 
olan oyun şirketlerinin dünya çapında inanılmaz 
bir sicili var. Mobil oyunlardaki güçlü büyümeyle 
sektöre önemli yatırımlar aktı. Trend, Zynga’nın 
Gram Games, Peak Games ve Rollic’i ve Miniclip’in 
de Masomo’yu satın almasıyla başladı. Bunu, Dream 
Games ve Meditopia (oyun dışı) gibi büyük yatırım 
turları izledi. Küresel olarak en iyi 20 uygulama 
mağazasının yüzde 20 ila 30’una Alictus, Good Job 
Games ve Rollic gibi Türk yayıncılar hakim.

Oyun dışı şirketlerin Türkiye iç pazarındaki 
mobil başarısıysa reklamlardan kaynaklanıyor. 
Türk reklam verenler yüksek orandaki akıllı telefon 
sahipliği ve 4G penetrasyonuyla mobil cihazların 
yoğun olarak kullanıldığı ve genç, teknoloji merak-
lısı bir nüfus sayesinde finans, yemek dağıtımı ve 
e-ticaret gibi çeşitli sektörlerde çok sofistike çalışı-
yor. Bunun harika bir örneği, “ultra hızlı” bir market 
teslimat uygulaması olan Getir’dir. Türk şirketleri 
artık yalnızca mobil cihazlara yönelik belirli ticari 
modelleri uygulayacak ve bunları diğer ülkelere 
ihraç edecek veya küresel olarak çoğaltacak kadar 
gelişmiş durumda.

Araştırmadaki veriler ışığında hyper-casual oyun 
geliştiren Türk şirketleri için parlak bir gelecek 
görüyor musunuz? Türkiye’de bu alana odaklanan 
girişimlerin önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar 
(Zynga’nın Rollic satın alımı gibi) toplayabileceğini 
öngörüyor musunuz? 
2020’de tüketici davranışındaki büyük değişimle 
birlikte mobil oyunlardan daha büyük bir kazanan 
yoktu. Raporumuz, oyun uygulamalarının 2020’de 
özellikle de hyper-casual oyunlarda yeni zirvelere 
ulaştığını ve 2021’de tekrar yükselişe geçtiğini ortaya 
koyuyor. 

Financial Times kısa süre önce Türkiye’nin tekno-
lojide nasıl lider hale geldiğine dair derinlemesine 
bir inceleme yayımladı. Türk mobil oyun geliştiricisi 
Peak Games satın alımını ve Zynga’nın Türkiye’deki 
yabancı yatırımlarda öncülüğünü tartıştılar.

Bu alan gerçekten de çok heyecan verici. 
Özellikle hyper-casual oyun uygulamalarının kuru-
lumları yüzde 43 arttı ve hyper-casual dışı oyunlar-
daki artış da yüzde 26 oranında. 

2021’de ise hyper-casual oyunların şu ana kadarki 
oturumları yüzde 21 azalsa da ilk pandemi kapan-
ması denklemden çıkarıldığında yıllık performans 
aşağı yukarı aynı kaldı. Şubat, Ocak’tan yüzde 47 
daha yüksek performans gösterdi ve bu oran istik-
rarlı bir şekilde artıyor. �Alp Börü

kazanmayı ve elde tutmayı uman markaların daha 
stratejik düşünmesi gerektiği anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra Martech’in raporlarına göre Nike 
ve Target, 2020’de Amazon Prime Day sayesinde 
uygulama indirmelerinde yüzde 75 ve yüzde 20’lik 
haftalık büyüme yakaladı. 2020 tabii ki tüm uygu-
lamalar için büyük bir yıl oldu ve e-ticaret de bu 
artıştan yararlandı.

Kullanıcıları kazanmak için bütçe harcamak-
tan korkmamalısınız. Verilerimize göre, e-ticaret 
uygulamaları için ücretli-organik yükleme oranı 
yüksek: 0,85 sektör ortalamasına karşılık 0,45. 
Ayrıca bu sektördeki yeni kullanıcılar iyi bir yaşam 
boyu değere (LTV) sahip olma eğiliminde ve sağlam 
tutma oranları da bunu destekler nitelikte (yedinci 
günde yüzde 13 ve 30’uncu günde bile yüzde 8).

 
Adjust’ın araştırması 2020’deki küresel mobil uygu-
lama harcamalarının yüzde 65’inin iOS tarafından 
geldiğini gösteriyor. iOS’un yeni sürümüyle buradaki 
payın daha da artacağını düşünüyor musunuz? iOS 
14’ün getirdiği yeniliklerle mobil veri analitiğinde 
temel değişiklikler bekleyebilir miyiz? 
2021’e ilerlerken ve iOS 14’le yeni bir çağa girerken 
otomasyon yoluyla pazarlamayı geliştirmenin ve 
kullanıcıların tüm yolculukları boyunca uygulama 
içinde nasıl davrandıklarını anlamanın önemi her 
zamankinden daha büyük.

iOS 14 gizlilik değişikliklerinin yürürlüğe girme-
sinden yaklaşık dört ay sonra, veri izin oranları 
korkulan yüzde 10 seviyelerinin oldukça üzerinde 
seyrediyor. Katılım oranları sektörler arasında fark-
lılık gösterse de birden fazla sektörden uygulama-
lar yüzde 20 ila yüzde 40 aralığında sonuçlar elde 
ediyor. Finans uygulamaları özellikle iyi perfor-
mans gösteriyor ve bu, büyük olasılıkla tüketicilerin 
bankacılık ve ödeme sağlayıcılarıyla ilişkilendirdiği 
örtük güvenden kaynaklanıyor.

Gördüğümüz verilere dayalı tahminimiz, genel 
izin oranlarının ortalama yüzde 40 olacağı ve 
hatta zaman içinde yüzde 50’ye kadar ulaşabile-
ceği yönünde.

Adjust, ilgili reklamları almak için rıza göster-
menin ve veri paylaşmanın değeri hakkında şeffaf 
bir iletişim kurmanın, tüketicinin bilinçli bir karar 
vermesine yardımcı olduğuna inanıyor. Daha fazla 
uygulama kullanıcıyı ilgili reklamların değeri konu-
sunda uyardıkça ve eğittikçe, oranlar yükselmeye 
devam edecek. Ve daha doğru bir veri seti ile rek-
lamcılar veriye dayalı karar verme süreçlerinde 
kendilerine güvenerek büyümenin devam etme-
sini sağlayabilirler. 

Sonuç olarak, daha yüksek katılım oranları 
KPI’ların daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Böylece 
reklam verenler daha verimli bir şekilde optimizas-
yon yapabilecek ve daha iyi, daha kişiselleştirilmiş 
deneyimler oluşturmak için ellerindeki araçlardan 
yararlanacak. Daha da önemlisi, tüketicilere şeffaf 
davranmak her pazarlamacının özlemini duyduğu 
güveni ve kalıcı sadakati oluşturacak.

● Özcan 
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Sevim, bölgenin CDN oyuncusu Akamai’la birebir 
rekabette olduklarını ve halihazırda onlardan yüzde 
20, Amazon’dan ise dört kat daha hızlı olduklarını 
söylüyor. Medianova aynı zamanda Arap coğrafyası-
nın en büyük streaming platformu Shadid’in altya-
pısını da sağlıyor. “Sekiz-dokuz sene önce Dubai’ye 
ilk bulut yatırımını yapan şirketiz. Özellikle Suudi 
Arabistan pazarı gerçekten çok büyük. Biz burada 
ne yaşıyorsak, onu yaşıyorlar ve hızlı yapıyorlar” 
diye konuşan Sevim, Amazon’un Suudi Arabistan’da 
Souq.com’u satın almasıyla yeni bir heyecanın oluş-
tuğunu da sözlerine ekliyor. 

Türkiye’nin bulut bilişim altyapısını da değerlen-
diren Sevim, şu anda veri merkezlerinde yer bulma-
nın oldukça zor olduğunu söylüyor: “Bundan beş 
yıl önce birçok veri merkezi ve büyük operatör bu 
yatırımları yaparken ‘Bu yatırımları yapıyoruz ama 
hadi bakalım’ gibi söylemler duyuyordum. Bazı ope-
ratörler ‘Para geri dönmüyor ama biz yine de yapı-
yoruz’ diyorlardı. Bugünse düğmelere basıldı ama 
bu sefer de yatırımların hızı yetişmiyor.”

Medianova’nın Romanya’nın TRT’siyle çalıştığını 
söyleyen Sevim, “Buradan Almanya ve İngiltere’ye 
doğru ilerleyeceğiz” diyor. 2019 ve 2020 yıllarının 
dönüm noktası olduğunu, dolar bazındaki yüzde 
10-12’lik yıllık büyümelerinin artık yüzde 35-40’lara 
çıktığını anlatıyor. “Şu anda 10 milyon dolara yakın 
bir ciromuz var. Seneye de 18-19 milyon dolarları 
görürüz diye düşünüyorum” diye konuşan Sevim, 
ekliyor: “Şirketin büyüme stratejisini üç bacağa 
kurduk: ürün, insan kaynağı ve müşteriler. Bu 
üç büyüğü doğru konumlarsak, iş büyüyecek. 
Buradan da heyecanla bir hedef koyduk: Beş yıl 
sonra NASDAQ’da halka arz edilmek.” �Alp Börü

Bir kullanıcının internetten alışveriş yapma, oyun 
oynama ya da dizi/film izleme deneyiminde en 
önemli kriterlerden biri nedir? E-ticaret platfor-
munda ürünü seçtikten sonra ödeme ekranına bir 
türlü geçilememesinin, rekabetçi bir oyun oynar-
ken rakiplerin gerisinde kalmanın ya da dizi izlerken 
görüntünün sürekli donmasının kullanıcı nezdinde 
tek bir nedeni var: Yavaşlık. 

İçerik dağıtım ağı (CDN) yazılımı, sunucuları 
yurt dışında bulunan ve bundan kaynaklı gecikme 
süreleriyle son kullanıcıya yetersiz bir deneyim 
sunan web siteleri için biçilmiş kaftan. Çok daha 
yüksek performans vadeden ve gecikme sürele-
rini minimuma indiren CDN, bir internet sitesine 
ait içerikleri en hızlı şekilde sunan, farklı coğrafi 
konumlara dağıtılmış bir sunucu kümesi. CDN’in 
en temel amacı, sunucusu nerede olursa olsun içe-
rikleri son kullanıcıya hızla ulaştırmak. Medianova 
CEO’su Serkan Sevim konuyla ilgili şunları söylü-
yor: “Amazon, Alibaba, Google ya da Microsoft 
gibi servisler Türkiye’de çalışıyor ama birçoğu 
Frankfurt’tan, yani uçakla üç saatte gittiğiniz yerden 
hizmet veriyorlar. Dolayısıyla bizim gibi gecikme 
sürelerini düşürecek yapıların çok yakın olması 
gerekiyor.”

50 farklı ülkede sunucusu bulunan ve hızlı bir 
büyüme potasına giren Medianova’nın işlerinin 
oldukça iyi gittiğini söyleyen Sevim, “Pandemi önce-
sinde de dijitalleşmeyle beraber hızla büyüyorduk. 
Artık ekonominin bir nevi e-ticaretten dönmesi, 
kapanmayla beraber evden oyun oynamanın artışı, 
OTT dediğimiz servislere gösterilen yüksek ilgi, 
webinar’lar ve canlı yayınlar derken bizim bilişim 
otoyolu çok yoğunlaştı. Böylece bizim servislerin 
önemi ortaya çıktı” diyor ve ekliyor: “Sorun yaşayıp 
‘CDN’e geçelim’ diyenler oldu. Oldukça değişik iki 
sene yaşadık. O dönemde global açılımımız devam 
ediyordu, orada bir hızlanma yaşadık. Hedefleri 
büyüttük, çok güzel işler yapacağız.”

Medianova’nın yurt dışı operasyonları arasında 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi bazı 
ülkelerin beklentinin de ötesinde, Türkiye’den çok 
daha hızlı dijitalleştiklerini söyleyen Sevim, “Global 
pazarda doların hakim olmasından ve Türkiye’de 
TL’nin devalüe olup pazarın küçülmesinden dolayı 
bu pazarların önemi bir anda ortaya çıktı. Biz de bu 
rüzgarla Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde yatırımlarımızı yaptık” diyor 
ve devam ediyor: “Orta Doğuluların yavaşlığı düşü-
nülünce çok şaşırıyorlar bize ‘Bu kadar süratli nasıl 
yapıyorsunuz?’ diye. Bu pazarlarda hem dominant 
hem de hızlı bir oyuncu haline geldik.” 

SÖZÜN ÖZÜ  İnternette harcanan vaktin giderek artmasıyla CDN 
hizmetlerine talep de çığ gibi büyüyor. Medianova ise bu alana yaptığı 
yatırımların meyvesini topluyor.

● Sevim 

▲ Medianova, Türkiye’de 
Blutv’nin altyapısını 
sağlıyor 

○ Medianova’nın CEO’su Serkan Sevim, yıllık yüzde 10’luk büyümelerini yüzde 40’lara çıkardıklarını söylüyor

Hedef, Beş Yıl Sonra NASDAQ’da Halka Arz
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○ Tüketiciler 3 bin liralık telefon alacakken 5 bin liralık 
telefonlara meyletmeye başladı

Alım Gücü 
Düşerken Üst 
Segment Akıllı 
Telefon Satışı 
Artıyor

yapılan bağışlarla tablet pazarı çok büyüdü. Akıllı 
telefonda pazar sabit fakat tablette büyüme devam 
ediyor. Bu da bizim için biraz sürpriz oldu. 

Pandemi döneminde online satışlarda ne kadarlık 
bir artış yaşandı?
Online tarafta hem organik hem de inorganik 
büyüdük. Önceki yıl online taraftaki satış büyümemiz 
belli dönemlerde üç haneye kadar yükseldi. 

2020 Mart ve Nisan döneminden mi bahsediyoruz?
Bu dönemde astronomik rakamlar gördük evet, fakat 
sadece bu iki ayla sınırlı değildi. Online satışlarda 
geçen yıl toplamda yüzde 50’nin üzerinde büyüdük. 

Bu dönem sizin için nasıl geçti? Göreve gelir gelmez 
kendinizi büyük bir yoğunluğun ortasında bulduğu-
nuzu düşünüyorum.
Çok acayip diyebilirim. Akıllı telefon pazarında raka-
mlar çok büyük, hareket çok fazla, müşteri reaksi-
yonu çok daha yüksek. Bu yüzden çok heyecanlı 
geçti. Sanki koşarken öğrendiğim bir dönem geçti. 
Ama tabii bu hızlı süreç göreve çok daha hızlı ısın-
mamı sağladı. 

Tablet satışlarındaki artışı neye yormamız gerekiyor? 
Geçtiğimiz yıllarda tam tersi bir eğilim vardı.
Evet, tablet işi aslında küçülüyordu. Ebeveynlerin 
ve çocukların aynı anda evde olmasıyla talep arttı. 
Tüketici alışkanlıklarında da bir dönüşüm yaşandı. 
Evde olunca yeme-içmeye ya da kıyafete bütçe 
ayırmak zaten manasızlaştı. Bu artış 2021’de de 
devam ediyor. Demek ki bu alışkanlık yavaş yavaş 
yerleşmeye başladı. 

Geçtiğimiz yıl akıllı telefon özelinde değişen tüketici 
alışkanlıkları gözlemlediniz mi? En çok hangi seg-
mentteki modeller ilgi gördü?
Tüketicinin alt segmentlerden biraz daha orta ve 
üst segmentlere hareket ettiğini görüyoruz. Biz 
tüketicinin “Evdeyiz ve tasarruf edelim” demesini 
beklerken sanırım şöyle bir durum oldu: Eğlence, 
yeme-içme, tatil, giyim-kuşam gibi kalemlere har-
canamayan bütçeler elektronik sektörüne döndü. 
O halde 3 bin liralık telefon alacakken, 5 bin liralık 
telefonlara meyletmeye başladılar. Biz bu eğilimi 
toplam pazarda da görüyoruz. Bir diğer değişiklik 
ise saat, kulaklık gibi telefon dışındaki kategorile-
rde harcamaların artması. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun verilerine 
göre, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 2,3 milyon 
mobil cihazın IMEI kaydı yapılmış. Bu cihazların 
yüzde 59’unu ise Samsung oluşturuyor. Konuyla ilgili 
görüşlerine başvurduğumuz Samsung Electronics 
Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, 
ekonomik darboğaza rağmen üst segment telefon-
lara ilginin arttığını söylüyor.

Samsung’un akıllı telefon ve tablette işleri nasıl 
gidiyor?
İşlerimiz iyi. Hem insanlık hem ülke olarak zor bir 
dönem geçirdik. COVID, perakende sektörünü çok 
etkiledi. Samsung olarak çok büyük olumsuz etki 
görmeden bu süreci atlattık. İşlerimiz çok şükür 
iyi gidiyor, hedeflerimizi tutturuyoruz. Global ofisi-
mizden de takdir edildik ve teşekkür aldık.

Pandemiyle birlikte işleriniz ne kadar arttı?
2020’nin ilk çeyreğinde çok iyi büyüdük, ikinci 
çeyrekte tam kapanmanın etkisiyle tüm piyasa 
durma noktasına geldi ama orada bile biz ticare-
timizi devam ettirebildik. Bu seneyi de çift haneli 
büyümeyle kapatacağımızı düşünüyorum. 

Samsung’un akıllı telefon pazarından aldığı pay 
nedir?
Bu yılki öngörümüz pazarda 9,5 milyon adetlik satışa 
ulaşacağımız yönünde. Bu, aşağı yukarı geçen seneki 
rakam seviyesinde. Neden böyle oldu? Geçen sene 
ilk yarı çok küçüktü, yılın ikinci yarısı büyümüştü 
çünkü ertelenen bir talep vardı. Bu yıl kompozisyon 
biraz daha farklı olacak. Toplamda geçen yılla aynı 
pazar büyüklüğünü öngörüyoruz. Bu hem telefon 
hem de tablette böyle. Tablette durum biraz daha 
farklı. Geçen sene uzaktan eğitimle ve buraya 

● Azdemir 

⊳ Samsung’un orta-üst 
segment akıllı telefonu A72  
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○ Eğitim teknolojilerinin pazar değerinin 2027 yılında 
400 milyarı aşması bekleniyor

Eğitim ve 
Teknoloji El Ele 
Yükseliyor

tahtalarla, dizüstü bilgisayarlarla, tabletlerle kar-
şılaşıyor. Öngörülere göre gelecekte sanal dün-
yayla insan-makine etkileşiminin birleşimi olan 
Genişletilmiş Gerçeklik (XR) sınıflarda daha çok 
görülebilecek. Öğrencilerin bireysel olarak öğrene-
bileceği sistemler çoğalacak. Dolayısıyla sınıflarda 
geçirilen zaman, konu anlatımı yerine konuyla ilgili 
derinleşmeye ve tartışmaya ayrılabilecek. 

Yani eğitimle teknoloji giderek daha çok iç içe 
geçiyor. Bu durum eğitim teknolojileri sektörü-
nün de her geçen yıl büyümesini sağlıyor. Eğitim 
araştırma şirketi HolonIQ’nun çalışmasına göre 
2019’da yaklaşık 183 milyar dolar olan bu pazarın 
2027 yılında 400 milyar doları aşması bekleniyor. 
Özel ve kamu şirketlerine ait verilerin bulunduğu 
Crunchbase’e göre ise eğitim teknolojileri alanında 
dünyada 3 bin 324, Avrupa’da 592 şirket faaliyet gös-
teriyor. Eğitim teknolojileri alanı dünyayla beraber 
Türkiye’de de büyümeye devam ediyor. 2019 yılında 
yapılan bir araştırmaya göre Türkiye e-öğrenme 
pazarının 2023 yılının sonuna kadar 200 milyon 
doların üzerine çıkması bekleniyor. 2019-2023 döne-
minde teknoloji alanında yıllık yüzde 13,4, içerik ala-
nında da yıllık yüzde 8,8’lik büyüme öngörülüyor. 

Bu noktada pandemi nedeniyle pek çok ülkede 
uzaktan eğitime geçildiğini ve bunun eğitim teknolo-
jilerindeki büyümeyi daha da hızlandırdığını vurgu-
lamak gerekiyor. Geliştirdiği ekran teknolojilerinin 
yanında eğitim, sunum ve birlikte çalışmaya yönelik 
hizmetler de sunan ViewSonic Türkiye’nin Orta ve 
Doğu Avrupa Direktörü Hasan Koçyiğit, COVID-
19 salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki 
eğitim kurumlarının neredeyse bir gecede dijital 
öğrenmeyi benimsemek zorunda kaldıklarını belir-
tiyor. Sektörün pandemiye verdiği ilk tepki olarak 
eğitim açığını acilen kapatabilecek dijital çözüm-
lere odaklanıldığını söyleyen Koçyiğit, “Bu süreçte 
güvenlik, mahremiyet, yüz yüze öğrenci-öğretmen 
ilişkisinin önceliği gibi endişeler mecburen geri 
planda bırakıldı” diyor. 

Öğretmenlerin istedikleri yerde ve zamanda 
eğitim alabilmelerini sağlayan TeacherX online plat-
formu ve Eğitim Teknolojileri Zirvesi Kurucusu Dr. 
Işıl Boy Ergül ise eğitim teknolojilerinin pandemiyle 
bir anda gündem maddesi haline geldiğini söylüyor 

Eğitimde öğrenme ve öğretme ortamları teknolo-
jinin gelişimine bağlı olarak her geçen gün deği-
şiyor. Örneğin, 80’li veya 90’lı yıllarda ilkokula 
başlamış öğrencilerin ders gördükleri sınıflarda 
neredeyse hiçbir teknolojik cihaz bulunmuyordu. 
Eğer öğrenciler şanslıysa öğretmenleri bazı ders-
lere bir şeyler dinletmek için kasetçalar ya da video 
izletmek için televizyon getirirdi. Günümüzde ise 
öğrenciler sınıflara girdiklerinde dokunmatik akıllı 

Alım gücünün düştüğü bir ekonomik ortamda daha 
yüksek segmentteki telefonlara ilginin artmasını nasıl 
okuyorsunuz?
Evet, kurun yükselmesi gibi birçok etkenden 
dolayı alım gücü etkilendi. Bir taraftan da hanel-
erin tüketim alışkanlıklarında belirli kalemlere yap-
amadıkları harcamaları başka alanlara kaydırdığını 
görüyoruz. Bunun içinde mutlaka geçişkenlik vardır. 
Belirli hanelerde tüketim ertelenmiştir. “Bu telefon 
bize yetiyor, bununla hayatımıza devam edelim” 
düşüncesi varken, başka hanelerde ise “Tek eğlence-
miz dizi izlemek. Bunu da iyi bir cihazda, gelişmiş bir 
kulaklıkla veya tablette izleyeyim” şeklinde eğilim-
ler mevcut. 

Önümüzdeki yıla dair satışlarınızda ne kadarlık bir 
artış bekliyorsunuz?
2021 pazar büyüklüğümüzde sınırlı da olsa bir 
büyüme bekliyoruz. Belirli bir yaşa gelmiş tele-
fonların yenilenmesi ihtiyacıyla 2022’de mutlaka 
ertelenmiş bir talep olacaktır. Büyümemiz tek haneli 
mi yoksa çift haneli mi olur, şu anda kestiremiyoruz. 

Hangi modeller daha çok rağbet gördü?
Kendi ürün gamımızda neredeyse her segmentte 
büyüme gördük. Özellikle bu sene ürün gamımızda 
bir genişlemeye gittik. 2020’de A11, A21, A31 ve A51 
gibi dört ürünümüz varken bu sene üst segmentteki 
ürün gamımızı çok genişlettik. Dolayısıyla hem 
talepteki hareketlilik hem de ürün gamımızdaki 
genişlemeyle, orta segment dediğimiz 3 bin lira üstü 
modellerde talep çok canlıydı. �Alp Börü
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ayırdıkları ortalama bütçe ise 400 bin sterlin olarak 
açıklanmış.

Eğitim teknolojilerine yapılan harcamalar 
giderek artıyor ve hem öğretmenlerin hem öğren-
cilerin, hatta velilerin bile eğitimle teknolojinin iç 
içe geçtiği bir hayatı benimsemesi gerekiyor. Bu 
konudaki çalışmalarına devam eden ViewSonic’in 
ekosisteminde geliştirilen ürünleri dünya gene-
linde üç milyondan fazla kişi kullanıyor. Hasan 
Koçyiğit, geliştirdikleri her teknolojiyle öğretmenin 
rolünün güçlenmesini desteklediklerini belirtiyor. 
ViewSonic’in eğitim teknolojilerine yönelik ürün-
leri arasında bulunan myViewBoard, sınıf katılımını 
ve dijital öğrenmeyi geliştiren çözümleri bir arada 
barındırıyor. Programın özellikleri arasında yapay 
zeka kalem ile çizilen herhangi bir objeyi tanımak, 
bunu web’de veya YouTube’da arayıp sadece sürük-
le-bırak ile sayfaya taşıyabilmek, metni seçmek ve 
bunu hecelerine ayırmak, sıfat ve zamirleri göster-
mek, 70’ten fazla dile çevirmek, sınav, anket gibi 
aktiviteleri herhangi bir platformda hızlı bir şekilde 
uygulamak yer alıyor.

Teknolist Genel Müdürü Oytun Çetin, eğitimde 
teknoloji kullanımının kaçınılmaz bir süreç oldu-
ğunu belirterek, “Mektupla başlayan uzaktan 
öğretim süreci radyo ve TV ile devam etti. Şimdi 
ise TV yanında internet üzerinden bilgisayar ve 
mobil cihaz ekranları ile interaktif şekilde devam 
ediyor” diyor. Çetin, gelecekte sınıflarda belki ekran 
yanında hologram veya sanal gerçeklik gözlükleri-
nin gündeme gelebileceğini, belki de sınıf ortam-
larının sanallaşabileceğini söylüyor. 

Milyonlarca çocuk eğitime ulaşamıyor
Dr. Işıl Boy Ergül’ün üzerinde durduğu bir başka 
nokta ise eğitim teknolojileri sektörünün her geçen 
yıl genişlemesine rağmen milyonlarca çocuğun 
halen bu teknolojilere ulaşamaması. Dünya gene-
linde 463 milyon çocuğun okulların pandemi nede-
niyle kapanmasının ardından uzaktan eğitime 
erişemediğini belirten Ergül, öğrencilerin daha fazla 
öğrenme kaybı yaşamaması için eğitim sistemleri-
nin krizlere hazırlıklı olacak şekilde düzenlenmesi 
gerektiğini düşünüyor. Çocukların eğitime ulaşma-
sında yaşanan adaletsizliğin teknoloji sayesinde 
aşılabileceğini belirten Ergül, tek sorunun tekno-
lojiye erişimdeki yetersizlik olmadığını öğretmenle-
rin mesleki gelişimlerinin de sürekli desteklenmesi 
gerektiğini vurguluyor. �Deniz Türsen

ve şöyle devam ediyor: “Pandemi başladıktan sonra 
okullar ilk olarak altyapılarını, cihazları, yazılım-
ları gözden geçirdi. Sonra öğretmenlere yönelik 
eğitimler başladı.” Tabii “ne kadar çok teknoloji 
kullanılırsa eğitim de o kadar kaliteli olur” gibi bir 
durum söz konusu değil. Ancak teknolojinin öğre-
timde kullanılması pek çok avantaj sağlıyor. Ergül, 
bu avantajlardan bazılarını “Öğrenmenin sürekli 
olarak devam etmesi, istenildiği kadar tekrar imkanı 
olması, derse ilgiyi artırması, farklılaştırılmış öğre-
time ve iş birliğinde yapılan çalışmalara imkan tanı-
ması, yaratıcılığı ve üretkenliği artırması, öğrenciye 
mekandan ve zamandan bağımsız öğrenme fırsatı 
sunması” olarak sıralıyor. 

Eğitim kalitesini artırmayı amaçlayan bu tekno-
lojilerden tam randıman alabilmek için ise özellikle 
öğretmenlerin bu yeni cihazları, yazılımları doğru 
bir şekilde kullanabilmeleri gerekiyor. Okulistik 
markasıyla okullara kurumsal ölçme ve değer-
lendirme hizmetleri ve e-içerik çözümleri sunan 
Teknolist’in Genel Müdürü Oytun Çetin, öğrencile-
rin bu teknolojilere öğretmenlerden daha yatkın ve 
hazır olduklarını düşünüyor. Ancak pandemi süre-
cinde öğretmenlerin zorunlu kalarak da olsa bu 
teknolojileri kullanmaya başlamalarını ve içselleş-
tirme çabalarını çok değerli bulduğunu belirtiyor. 
Öğretmenlerin öğretim teknolojilerine adaptasyo-
nunun ve bu teknolojileri ders işleyiş süreçlerine 
uygun bir şekilde entegre etmelerinin çok önemli 
olduğunu vurgulayan Çetin, bunun için öğretmen-
lere biraz zaman ve tecrübe edinme fırsatı verilmesi 
gerektiğini söylüyor. Çünkü Çetin’e göre, öğretmen-
lerin bu teknolojilerle ilişkilerindeki nitelik artışı, 
onların eğitim teknolojilerinin kendi iş süreçlerine 
yapacağı pozitif katkıları daha fazla hissetmelerine 
vesile olacak.

Öğretmenlerin çağın gerekliliklerine hızla uyum 
sağlayıp öğretim metotlarını daha etkili hale getir-
melerinin önemini vurgulayan Dr. Işıl Boy Ergül 
ise Teacher X platformunu bu kapsamda tasarla-
dıklarını belirtip, “Teacher X sistemine kayıtlı tüm 
öğretmenler kazandıkları becerileri öğretim orta-
mına transfer edip e-mentorlardan destek alabilir, 
öğrenme topluluklarında fikir alışverişi yapabilir, 
canlı soru-cevap atölyelerinde eğitmenler ile ileti-
şime geçebilir ve farklı kaynaklara erişebilir” diyor.

Harcamalar artıyor
Ergül’ün paylaştığı verilere göre ABD’de donanım, 
büyük yazılım sistemleri, dijital içerikler dahil 
olmak üzere eğitim teknolojileri için 2020 yılında 
35,8 milyar dolar harcandı. Bu rakam 2019 yılında 
harcanan tutardan 7,5 milyar dolar daha faz-
laydı. Bu ülkede K-12 (12 yıllık okul öncesi, ilk ve 
orta öğretim) okullarının donanım ve yazılım sis-
temlerine yaptığı harcamaların 2021 yılında 22,7 
milyar dolardan 23,1 milyar dolara çıkması bekle-
niyor. Birleşik Krallık’taki okullar ise her yıl eğitim 
teknolojilerine toplam 900 milyon sterline yakın 
harcama yapıyor. Okulların eğitim teknolojileri için 

SÖZÜN ÖZÜ  Hem dijitalleşme hem de pandeminin etkisiyle eğitim 
teknolojilerine yatırım giderek artıyor.
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İsmail Hakkı Polat

Kripto paralarla spor kulüpleri arasındaki sinerji aslında 
birkaç sene önce başladı. Alex Dreyfus adlı Avrupalı bir 
girişimci tarafından kurulan Socios adlı şirketin kripto 
para platformu Chiliz üzerinden piyasaya çıkarttığı ilk 
spor kulübü taraftar tokenlarının bu projeye ilk dahil olan 
spor kulüpleri Juventus ile Paris Saint Germain’in taraftar-
ları arasında büyük ilgi görmesi ve kulüplerine iyi bir gelir 
getirmesi sonucu, bu uygulama Avrupa’nın diğer kulüple-
rine de sıçradı. (PTT telefon jetonları, iş hanlarında kul-
lanılan çay markaları gibi sadece belli bir kitle arasında 
geçerli değiş-tokuş araçlarına token deniyor.) Barcelona, 
Roma, Atletico Madrid, Manchester City, Milan, Arsenal 
gibi Avrupalı futbol devlerinin yanı sıra Türkiye’den de 
Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüplerin katılımıyla dev bir 
futbol armadası oluşturan Socios, her bir futbol kulübüne 
özel taraftar tokenlarını piyasaya sürerek futbol dünya-
sına adeta yeni bir gelir kaynağı kapısı açtı. Kulüple taraf-
tar arasında bir iletişim bağı ve hatta etkileşim platformu 
olan bu tokenların taraftarlara satışı sayesinde kulüpler 
önemli bir gelir elde ederken taraftarlar tuttukları takımın 
deplasman, tribün, forma, transfer gibi etkinliklerinde yer 
alabiliyor veya söz sahibi olabiliyor.  Kuşkusuz, takımını 
gönülden desteklemek isteyenler arasında bu tokenları 
kulüplerine adeta “karşılıksız” bir destek veya bağış olarak 
gören taraftarlar da var. Ancak taraftar tokenlarının yerli 
ve yabancı kripto para alım-satım platformlarında liste-
lenmesiyle birlikte spekülatif birer dijital varlığa dönüş-
mesi, bunların iniş-çıkışlarından spekülatif kazanç elde 
etmek isteyen taraftarlar (ve onların da ötesinde kripto 
para yatırımcıları) için yeni bir finansal açılım yarattı. 
Örneğin Eylül 2019’da Socios ile iş birliği anlaşması imza-
layan Galatasaray’ın Şubat 2020’de 10 TL’den satışa çıkan 
taraftar tokenı ($GAL) geçtiğimiz Mayıs ayında 175 TL’ye 
kadar yükseldi. Bugünlerde 100 TL civarında gezinen $GAL 
sadece Galatasaray kulübüne 100 milyon TL’nin üzerinde 
bir gelir kazandırmakla kalmayıp ilk yatırımcılarına da 

TL bazında yaklaşık 10 kat kazanç sağlamış. Tabii Avrupa 
kulüplerinin rakamları bunun çok üzerinde. 

Taraftar token konusunu çok uzun süreden beri gün-
deminde tutan Fenerbahçe ise Socios ile taraftarlarının 
yanı sıra küresel kripto para yatırımcılarını hedefleyen 
Galatasaray’dan farklı bir yol izleyerek yerli kripto para 
alım satım platformu Paribu ile iş birliğine gitti ve geç-
tiğimiz günlerde yaptığı token satışı ile ilk 30 saniyede 
15 milyon TL, izleyen 1 saatte ise 300 milyon TL’lik daha 
satış yaparak bu alana hızlı bir giriş yaptı. Kulüp başkanı 
Ali Koç’un token lansman toplantısındaki konuşmasında, 
“kripto paraların artık bir realite olduğunu ve bunlara 
yasaklama değil düzenlenme getirmenin gerektiğini” vur-
gulaması, bu başarılı ön satış performansı ve devamında 
gelecek diğer arzlar ile Non-Fungible Tokenlar (NFT), 
yabancılara satış gibi sağlam potansiyelli gelir alanları da 
dahil olmak üzere hem spor endüstrisi hem de finans piya-
saları için yeni nesil bir iş modelinin ipuçlarını veriyor. 
Spor endüstrisi için canlı yayın gelirlerine yakın potansi-
yele sahip bir kaynak yaratmanın yanı sıra finans piyasa-
ları için de (sermaye piyasalarına yapılacak düzenlemelerle 
doğru biçimde entegre edildiği takdirde) dünyanın dört 
bir yanındaki genç kripto para yatırımcılarını taraftar 
tokenlara yatırım yapmaya teşvik edebilecek yeni nesil 
bir halka arz modeli olarak fayda sağlayabilir. Bu fırsat-
ları daha ileriye ya da geriye götürecek faktör ise yapıla-
cak düzenlemelerin kıvamı olacak. Bu bağlamda sadece 
taraftar tokenlar üzerinden spor endüstrisini değil, NFT 
üzerinden kültür-sanat ve oyun sektörlerini, blokchain iş 
çözümleri üzerinden perakende, lojistik, sağlık, finans, 
telekom ve enerji gibi sektörleri de düşünmek gerekiyor. 
Görüldüğü gibi kripto paralar ve blokchainle başlayan yeni 
nesil finans, artık her alana geri dönüşü olmayan biçimde 
sirayet etmiş durumda. Zaten Fenerbahçe de bu realiteye 
kendisine en faydalı olacak şekilde dahil olmayı başardı. 
Darısı Beşiktaş’ın başına!

Taraftar Tokenları ve 
Fenerbahçe Modeli

Fenerbahçe kulübünün Paribu firması iş birliğiyle piyasaya 
çıkardığı “taraftar token” hem spor endüstrisi hem de finans 

piyasaları için yeni nesil bir iş modelinin ipuçlarını veriyor 



Küresel iklim krizi dünyayı besleyen 
pek çok temel gıdada rekolte 

düşüşlerine neden oluyor. Süreç 
Türkiye’de çok net hissedilirken 

önlem alınmazsa yakın zamanda 
ciddi bir gıda enflasyonu ile karşı 

karşıya kalınabilir 
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C
OVID-19 tüm dünyada son iki yılın en çok 
konuşulan konusu olabilir ancak pande-
miden çok daha uzun sürecek ve etkileri 
çok daha ağır olacak başka bir gündem var 
aslında: Küresel iklim değişikliği. Son hafta-

larda orman yangınları ve sel baskınları ile fazlasıyla his-
settiğimiz krizin tüm dünyada etkilerinin artırarak sürmesi 
bekleniyor. ABD ve Kanada devasa bir alanın üzerinde olu-
şan ısı kubbesi nedeniyle tarihin en sıcak Haziran ayını 
yaşadı. Kanada’nın British Columbia bölgesindeki Lytton’da 
üç gün üst üste sıcaklık rekoru kırıldı ve 49,6 derece ile 
rekor seviye görüldü. Hemen ardından çıkan orman yan-
gıları bu kenti tamamen yok etti. Küresel ısınmanın etkileri 
sadece sıcaklık artışlarıyla da görülmüyor. Geçtiğimiz hafta-
larda Almanya’nın batısında yaşanan sel felaketinde 177 kişi 
hayatını kaybetti, 100 kişi kayboldu. Komşusu Belçika’da 
da 37 kişi sel nedeniyle yaşamını yitirdi. Çin’in Zhengzhou 
kentine 19 Temmuz’da 624 mm yağmur düştü. Bu, nere-
deyse bir yılda düşen yağmur miktarına denk. Faciada 33 
kişi hayatını kaybetti, 200 bin 
kişi tahliye edilmek zorunda 
kaldı. Ne yazık ki bu örnekler 
çoğaltılabilir. Türkiye de artan 
sıcaklıklar ve azalan yağış 
miktarı nedeniyle orman yan-
gınları ile mücadelede zorlanı-
yor. Diğer taraftan Karadeniz 
bölgesi aşırı yağışlarla boğuş-
mak zorunda kalıyor. Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 
Genel Müdürü Ece Börü, 
“Bilimsel çalışmalar, iklim 
değişikliğinin Türkiye’deki her 
bölge ve su havzası için farklı 
sonuçları olacağına işaret edi-
yor. Örneğin uzun dönem yağış 
verileri incelendiğinde, yıl-
lık toplam yağışların ülkenin 
kuzeyinde artış, Güneydoğu 
Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde ise azalış eğiliminde 
olduğu tespit edilmiş durumda. Doğu Karadeniz’de şiddetli 
yağışlı gün sayısında güçlü bir artış eğilimi gözlemlenir-
ken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ciddi bir azalış eği-
limi görülüyor” diyor. 

Artan sıcaklıklar ya da dengesi bozulan yağışlar pek 
çok felakete neden oluyor. Ancak küresel iklim değişik-
liğinin ikincil etkileri insanlığın tadını daha fazla kaçıra-
cak gibi duruyor. Bu etkilerin başında temiz suya erişimde 
yaşanacak zorluklar ve gıda miktarındaki azalma geliyor. 
Örneğin iklim değişikliğine bağlı olağanüstü hava koşul-
ları nedeniyle bugün 34’ü Afrika’da olmak üzere 45 ülke 
gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. Dünya Gıda Programı 
(WFP) verilerine göre “sadece iklim değişikliğinin etkileri-
nin yol açtığı kıtlıkla mücadele eden ilk ülke” olarak tarihe 

geçen Madagaskar’da 1 milyon 140 bin kişi karnını doyu-
racak gıda bulamıyor. Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, 
Madagaskar’da dört yıldır yağmur yağmaması nedeniyle on 
binlerce kişinin şimdiden “feci” seviyelerde açlık çektiğini 
söylüyor. Gıda kıtlığı denince akla ilk gelen bölge Afrika olsa 
da gelişmiş ülkeler de dahil pek çok ülkede tarım ürünle-
rinde rekolte kaybı yaşıyor. Almanya Tarım Bakanlığı’nın 
geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yayınladığı tahminlere 
göre, Almanya’nın 2021 yılı buğday rekoltesinin yüzde 3,6 
düşüşle 21,37 milyon tona düşmesi bekleniyor. Benzer bir 
durum AB’nin en büyük tahıl üreticisi olan Fransa için de 
geçerli.

Kuraklık, Türkiye’de de kendisini gösteriyor. Özellikle 
arpa ve buğday rekoltelerinde büyük düşüş yaşanması 
nedeniyle Türkiye’de temel gıda fiyatlarının artması bek-
leniyor. Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine 
göre, Türkiye’de durum buğdayının fiyatı geçtiğimiz yıla 
göre yüzde 50 arttı. USDA’nın raporuna göre, bu yıl son 
50 yılın en sıcak Mayıs ayı yaşandı. Bazı bölgelerde verim 

kayıpları yüzde 70’e ulaştı. 
Türkiye’nin bu yıl 11,5 mil-
yon ton buğday ithal edeceği 
tahmin ediliyor ki bu itha-
lat seviyesi Türkiye için yeni 
bir rekor. Reis Gıda Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Reis, 
“Türkiye genelinde 40’tan 
fazla ilin kuraklıktan olum-
suz etkilenmesi nedeniyle 
olağanüstü bir yıl yaşanıyor. 
Bitkinin en fazla suya ihti-
yaç duyduğu Nisan ve Mayıs 
aylarında beklenen yağışların 
yeterli seviyede gerçekleşme-
mesi sonucu ülkemizde kırmızı 
mercimek üretiminin yüzde 
94’ünün yapıldığı Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi, buğday ekili-
şinin yüzde 38’inin gerçekleş-

tiği İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege 
Bölgesi’nin bazı kesimlerinde şiddetli kuraklık yaşanıyor. 
Tahıl ambarı olarak bilinen Konya havzası da yağış azlığın-
dan etkilendi” diyor. 

TÜİK Bitkisel Üretim 2021 Birinci Tahminine göre, tahıl 
ürünleri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 5,5 oranında azalarak yaklaşık 35,1 milyon ton ola-
cağı bekleniyor. Türkiye’de buğdayın ülke için yeterlilik 
oranı yıllar itibariyle yüzde 85-100 arasında seyrediyor. 
Türkiye yılda ortalama 19 milyon ton buğday tüketimi ger-
çekleştiriyor. TÜİK verilerine göre geçen yıl buğdayda kendi 
kendine yeterlilik oranımız yüzde 89,5’ti. 

Buğday Türkiye’de temel gıda kabul edilen ekmeğin 
ham maddesi. Dünya nüfusunun aldığı kalorinin büyük 
kısmını benzer şekilde buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi 
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İklim değişikliğine 
bağlı olağanüstü hava 

koşulları nedeniyle 
34’ü Afrika’da olmak 

üzere 45 ülke gıda 
yardımına ihtiyaç 

duyuyor.
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tahıl grubu oluşturuyor. Bu nedenle bu ürünlerde yaşa-
nan rekolte kaybı gıda güvenliği açısından çok daha büyük 
önem taşıyor. Ancak kuraklık sadece tahıl grubunu etki-
lemiyor. Kendisi de ziraatçı olan Cumhuriyet Halk Partisi 
Bursa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Orhan Sarıbal, 
geçtiğimiz yıl ve bu yıl iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz 
koşulların tarım sektörünün hemen hemen her alanında 
ağır şekilde hissedildiğine dikkat çekiyor: “2020 yılında 
Çukurova Bölgesi’nde narenciyede ciddi kayıplara neden 
olan sıcak rüzgar, ardından yaşanan dolu, sel ve kuraklık 
şeklinde tarım ürünlerine zarar veren olaylar yaşanmıştı. 
Bu yıl geçtiğimiz yıldan çok daha kötü bir manzarayla karşı 
karşıyayız. Bu durumun temel nedeni ise kuraklık. Yaklaşık 

bir yıl önce başlayan kuraklık, iklim değişikliğinin bir yan-
sıması olarak karşımıza çıkıyor.” 

Küresel iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede sonuç 
almak için kuşkusuz çok uzun bir süre gerekiyor. Ancak 
gıda güvenliğini sağlamak için acilen atılması gereken adım-
lar da mevcut. Mehmet Reis, “Türkiye’nin tarımsal üreti-
minin gelecekte zarar görmemesi için ilk etapta modern 
sulama yapılması ve su kaynaklarının verimli kullanılması 
gerekiyor. Bununla birlikte yağmur hasadı uygulamasının, 
damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin ve daha az su 
isteyen doğa dostu tarımsal yöntemlerin daha fazla teşvik 
edilmesi gerekiyor. İklim şartlarına, su ihtiyacına uygun 
ekim ve dikimlerin yapılması özendirilmeli” diyor. Bunların 
yanı sıra kuraklık riskine dayanıklı türlerin artırılması 
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Artvin sınırları içinde bulunan Maçahel 
Vadisi, endemik bir tür olan Kafkas arı-
sına ev sahipliği yapıyor. Burada elde 
dilen bal oldukça kaliteli ve Türkiye’de 
popüler bir bal çeşidi. Mehmet Ali Bayrak 
da doğma büyüme bu bölgede yaşıyor 
ve arı yetiştiriciliği yapıyor. Son yıllarda 
bölgedeki arı yetiştiricileri de iklim deği-
şikliğinin olumsuz sonuçlarıyla karşı kar-
şıya. “Çocukluğumla bugün arasındaki 
iklim şartlarını karşılaştırdığımızda ciddi 
fark var. Eskiden kar yağdığı zaman nere-
deyse sekiz ay yollar kapanırdı. Bugün ise 
bin 800 metre rakımın altına kar çok zor 
düşüyor. Mevsim geçişleri aniden yaşa-
nıyor. İklim şartlarındaki dengesizlik böl-
gedeki flora yapısını da etkiliyor” diyor 
Mehmet Ali Bayrak. Tabii bu düzensiz-
lik arı popülasyonunu olumsuz etkiliyor. 
Arı nüfusu sayıca azalırken mevcut arı-
nın verimliğinde de düşüşler yaşanıyor. 
Zaten bunun sonuçlarını bal üretiminde 
görmek mümkün. Bayrak’ın verdiği bil-
giye göre, bölgede bu yıl bal rekoltesinde 
yüzde 60’lara varan bir kayıp söz konusu. 
Öyle ki üretici ortalamada 20-25 kilogram 
bal aldığı kovanlardan 10-12 kilogram sevi-
yelerine gerilemiş. Bu düşüş bazı arıcıların 
kış için arının besini olacak ballardan bile 
hasat etmesine neden olmuş. Bu durum 

arıların kışın beslenememesi riskini ve arı 
ölümlerini de beraberinde getirebilir. 

Bölgedeki yetiştiriciler iklim değişikliği-
nin olumsuz sonuçlarına karşı savunmaya 
geçmiş durumda. Özellikle Kafkas arısı-
nın korunması, bölgedeki üreticiler için 
en hassas konu. Akademinin ve üretici 
birliğinin destekleri, bölgedeki arı popü-
lasyonunu korumaya çalışıyor. “Arı ürün-
lerinden daha önemli olan arının genetiğini 
koruyabilmek” diyor Mehmet Ali Bayrak 
ve devam ediyor: “Bunun için biz üretici-
ler elimizden geleni yapıyoruz.” Türkiye, 
dünyanın en büyük ikinci bal üretici ülkesi 
konumunda. Zengin flora ve endemik 
türler bal üretiminde hem miktar hem de 

kalite anlamında ciddi bir potansiyel yara-
tıyor. Ama iklim değişikliği tıpkı Maçahel’de 
olduğu gibi ürün miktarında azalmalara 
neden oluyor. Yakın dönemde Muğla 
ve civarında yaşanan yangın felaket-
leri çam balı üretimini de neredeyse yok 
etmiş durumda. Dünya çam balı üretimi-
nin neredeyse tamamı Türkiye’de yapılı-
yor ve bu üretimin de kabaca yüzde 70’i 
Marmaris ve civarından elde ediliyor. 
Yanan ormanlarla birlikte arı kovanları bir 
süre bölgedeki arıcılığın kendine geleme-
yeceğini gösteriyor. Sadece iki örnek bile 
iklim değişikliği ve beraberinde gelen fela-
ketlerin bal üretimine etkilerini anlamaya 
yeterli görünüyor.

Arıcılık da 
Zor Durumda 
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ve çiftçilerin bu tohumlara yönlendirilmesi, teknolo-
jik imkanlardan daha fazla yararlanması gerekiyor. Diğer 
yandan kuraklık yalnızca azalan yağmurlar anlamına da 
gelmiyor. Orhan Sarıbal Türkiye’nin hem hidrolojik hem 
meteorolojik hem de tarımsal kuraklıkla karşı karşıya kal-
dığına dikkat çekiyor. Uzun yıllar yağış eksikliği nedeniyle 
yer altı sularının azalması hidrolojik kuraklık olarak tanım-
lanıyor. Nitekim İç Anadolu Bölgesi bu durumu son yıllarda 
ciddi bir tehdit olarak yaşıyor. Bununla birlikte yağışın 
yetersiz olmasının yarattığı meteorolojik kuraklıkla da 
bugün bölgede başta tahıl ve bakliyat ürünlerinde rekolte 
kaybı yaratıyor. Orhan Sarıbal, “Kısa vadede çok su tüke-
ten şeker pancarı gibi ürünlerin su sorunu yaşayan bölge-
lerdeki tarımsal üretim deseninden çıkartılması gerekir” 
diyor ve şöyle devam ediyor: “Güneydoğu Anadolu Projesi 
(GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) gibi henüz tamamlan-
mamış sulama projelerinin tamamlanması gerekiyor. Bu 
ikisi birkaç yıl içinde olumlu sonuçlarını alabileceğimiz 
önlemler.”

Küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinin yarattığı sorun-
ları çözemezsek dünyanın 
tüm dengesinin bozulacağına 
şüphe yok. ABD ve Çin sera 
gazı emisyonundan en çok 
sorumlu olan iki ülke. Tabii 
sadece gelişmiş ülkeler değil, 
Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkeler de sera gazı emisyo-
nuna katkı sağlıyor. Türkiye, 
Paris Anlaşması’na imza atma-
sına rağmen taraf olmadığı 
için aslında ekonomiyi kar-
bon emisyonu düşük olan bir 
ekonomiye dönüştürmek için 
ihtiyaç duyduğu sermayeyi kar-
şılayabilecek fonlara da ulaşa-
mıyor. Küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinin en büyük etkisi 
hiç şüphesiz gıda ve tarım üzerine oluyor. Yağış rejiminin 
ve yıllık sıcaklık ortalamalarıyla birlikte bugün alışılmış 
tarımsal üretim deseninin de bölge ve ülke bazlı değiş-
mesi söz konusu. Öyle ki Rusya veya Kanada’da donmuş 
halde bulunduğu için tarım yapılamayan topraklar, bugün 
küresel ısınma nedeniyle tarımsal alanlara dönüşüyor. Bu 
ülkeler için iklim değişikliğinin aslında bir noktada bazı 
avantajlar sağlayacağını söylemek mümkün. Ancak her 
ülke için durum böyle değil. Özellikle de küresel ısınma-
dan en çok etkilenecek olan Akdeniz Havzası’nda bulu-
nan Türkiye için. 

Diğer yandan Türkiye’de gıda güvenliği ve gıda fiyatları 
söz konusu olduğunda tek sorun kuraklık değil. Türkiye’nin 
81 ilinde, 464 ilçeden 3 bin üretici ile görüşülerek gerçekleş-
tirilen Çiftçinin Nabzı Araştırması’na göre, Türk çiftçilerin 

en önemli sorunu yüzde 73 ile “girdi maliyetlerinin yüksek 
olması.” İkincisi yüzde 19 ile “elektrik ve su sorunu” olarak 
öne çıkarken, üçüncü sorun ise yüzde 10 ile “satış fiyatı-
nın düşük olması.” Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, “Maalesef ülkemizde 
bir maliyet enflasyonu söz konusu. Elbette maliyet enflas-
yonu, tedarikçilerimizin, üreticilerimizin fiyatlarını artır-
malarını zorunlu kılıyor. Bunun da biz perakendecilere 
yansımaları oluyor. Biz bu artışları en aza indirmek için 
uğraşıyoruz. Metro Türkiye olarak kooperatifleşmeyi des-
tekleyip yerli üretimi güçlendirerek ile gıda fiyatlarındaki 
artışın da önüne geçilebileceğine inanıyoruz. Bu amaçla 
uzun yıllardır ülkemizde kooperatifçiliğin gelişimine des-
tek olmak, kooperatif ürünlerini tanıtmak ve bu alanda bir 
farkındalık oluşturmak amacıyla 800’ün üzerinde üretici, 
üretici örgütü, kooperatif ve diğer tedarikçilerle iş birliği 
yapıyoruz” diyor. 

Girdi maliyetlerindeki artışlar, çiftçinin sezonu genelde 
zararla kapatmasına neden oluyor. Son bir yılda gübre 

fiyatlarındaki artış bazı çeşit-
lerde yüzde 130’ları bulmuş 
durumda. Tohumda da yüzde 
80’leri bulan maliyet artış-
ları söz konusu. Öte yandan 
zirai ilaç, yakıt gibi kalem-
lerde de son bir yılda en az 
yüzde 50’lik maliyet artışı çift-
çiyi zor durumda bırakıyor. 
Başta en önemli tahıl kalemi 
olan buğdayda olduğu gibi 
birçok üründe ekim alanları-
nın azalmasıyla birlikte çift-
çilerin çoğu tarımı bırakıyor. 
Artan doğal afetler ve kurak-
lık, bu süreci daha da hızla-
nabilir. Tarım yazarı Ali Ekber 
Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde 
Instagram hesabında yayınla-
dığı bir veri, durumu çok net 

açıklıyor: Kırsal alanda toplam geçim kaynağının yalnızca 
yüzde 44,1’i tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden gelirken 
diğeri büyük bölümü emekli maaşları, sosyal yardımlar 
ve diğer gelirlerden oluşuyor. Yani aslında kırsal alanlar 
çoktan tarım ve hayvancılıktan kopmuş gibi. Tarım-Analiz 
programına konuk olan Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, girdi maliyetle-
rinin arttığı bir ortamda besicinin satış fiyatlarının gerile-
diğine dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor: “Şu anda besi 
sektörü ters maliyetle çalışıyor. Maliyetler 48 lira bandında 
seyreder, hatta 50 lirayı zorlarken, karkas fiyatlarının hiç-
bir şekilde artmadığı gibi geriye gittiği dönemler yaşıyoruz. 
Kesim fiyatları 40 lira ila 44 lira. Dolayısıyla besici kilogram 
başına en az 5 TL zarar ediyor. Bu durum sürdürülebilir 
bir şey değil. Sektörden çıkma ve sektöre küsme oranı çok 

Son bir yılda gübre
fiyatlarındaki artış 

bazı çeşitlerde yüzde 
130’ları bulmuş 

durumda. Tohumda 
da yüzde 80’leri bulan 

maliyet artışları
söz konusu.
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yükselmeye başladı. Tehlikeli bir döneme girdik.”
Türkiye’nin bugün yaşadığı kuraklık sorununun etki-

lerini azaltmak için bir dizi önlem alması gerekiyor. Bu 
doğrultuda GAP projesinin sulama kısmının tamamlan-
masından daha az su isteyen ürünlere geçilmesine kadar 
pek çok önlem sıralanabilir. Ancak küresel iklim değişikliği-
nin devam ettiği ve etkilerinin arttığı bir ortamda alınacak 
bu tedbirler de bir süre sonra yetersiz kalmaya başlaya-
caktır. Bu nedenle asıl yapılması gereken, küresel ısınma-
nın önüne geçmek. Bunun için de en temelde toplumların 
bilinçlenmesi gerekiyor. Zira iklim savaşında alınacak her 

bir tedbir, devlet ve şirketlere yeni yükümlülükler ve mali-
yetler getiriyor. Kamunun ve özel sektörün gönüllü olarak 
bu yönde adım atmasını beklemek fazla iyimserlik olaca-
ğından gerekli adımların atılması için toplum baskısının art-
ması gerekiyor.  Her bireyin bir müşteri ve oy veren olduğu 
günümüzün dünyasında, bireylerin baskısı hükümetlerin 
politikalarının ve şirketlerin üretim süreçlerinin dönüşme-
sini sağlayacaktır. Bugüne kadar atılan adımlar geç ve yeter-
siz kaldı. Dünya iklim değişikliğiyle mücadeleye aynı tempo 
ile devam ederse yangın ve sellerden daha çok kıtlıklarla 
boğuşmak zorunda kalabilir.  <BW>

İzmir, Bergama’da 10 bin dönüm arazi 
üzerine kurulu Hasan Şentürk Tarım 
Yerleşkesi’nde süt hayvancılığından sera-
cılığa kadar geniş bir yelpazede tarım yapı-
lıyor. 600 dönüm seranın yer aldığı çiftlikte 
iyi tarım uygulamasıyla sebze yetiştiri-
liyor. Yine çiftlik içindeki 65 bin ağaçta 
meyve üretimi yapılıyor. Tarım yerleşke-
sinin işletmecisi Arzu Şentürk, bütün üre-
tim sürecinde ileri teknoloji kullandıklarını 
belirtiyor. Tarım sektörünün tamamı gibi 
bu işletme de iklim değişikliği sürecinden 
etkilenmiş. Özellikle de su ve su kaynak-
ları konusunda. “100 metreden aldığı-
mız suyu artık 350 metre seviyelerinden 
alıyoruz” diyor Arzu Şentürk ve devam 

ediyor: “Su kaynaklarını en iyi şekilde 
kullanmamız gerekiyor. Bunun için işlet-
memizde teknolojiyi en iyi şekilde kul-
lanıyoruz ama hâlâ vahşi sulama yapan 
çok ciddi miktarda çiftçi olduğunu gör-
mek çok üzücü.” Tarım sektöründe artan 
girdi maliyetleri diğer üreticiler gibi bu çift-
lik için de büyük sorun. Daha da önem-
lisi üreticinin ve tüketicinin mutlu olduğu 
bir piyasa ortamının bir türlü oluşama-
ması bütün tarım sektörünün ana sorunu. 
Hasan Şentürk Tarım Yerleşkesi’nin 
büyüklüğü Türkiye’deki ortalama çiftlik-
lerin çok üstünde. Ama bütün sektörün 
yaşadığı sorunlara burası da ortak. “Bizim 
çiftliğimizden 4,5-5 liraya çıkan domates 

markette 11-12 lira seviyesinden satılıyor. 
Burada üreticiler de tüketiciler kazana-
mıyor” diyor Arzu Şentürk ve devam edi-
yor: “Ben iyi tarım uygulamasıyla pestisit 
kullanmadan biyolojik yöntemlerle üretim 
yapıyorum. Ama benim bu özelliğim piya-
sada bir fark yaratmıyor. Rekabet unsuru 
olamıyor. Sürdürülebilir bir tarım ve gıda 
geleceği için bütün tarafların memnun 
olduğu bir piyasa mekanizması oluşmalı.”

Tüketicide Sürdürülebilir 
Ürün Algısı Çok Yaygın Değil  
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Tarlada Yakıt YetiştirmekEtanol
20 yıl süren ekonomik karmaşa, Zimbabwe’yi dövizden mahrum bıraktı ve zaman zaman yakıt 
kıtlığı yarattı. Green Fuel (Pvt) Ltd. tarafından yürütülen tartışmalı bir etanol projesi, bir yandan 
verimliliği sürekli artırırken diğer yandan ithalat ihtiyacını azaltıyor ve istihdam sağlıyor. Aktivist 
gruplar, ülkenin güneydoğusunda bulunan Chisumbanje’deki çiftçilerin şimdilerde tesis için 
şeker kamışı yetiştirme amacıyla kullanılan topraklardaki haklarını doğru düzgün almadığını 
söylüyor. 2015 tarihli bir meclis komisyonu raporunda tesisin etrafa zehirli atık saçtığı ve kam-
yon trafiğini artırarak daha ölümcül trafik kazalarına yol açtığı öne sürülüyordu. Su yollarını kir-
lettiğini reddeden Green Fuel, eleştirilere ve iddialara ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Girişimin 
ana destekçisi, daha önce gözden düşmüş eski Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin rejimiyle 
bağlantısı olduğuna dair iddiaları reddeden Zimbabweli iş insanı Billy Rautenbach. Tarım ve 
Kırsal Kalkınma Otoritesi ise projenin azınlık ortağı.  �Zinyange Auntony ve Matthew Hill

③
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① Şeker kamışı, etanol tesisi için toplanıyor. Etanol, uzun zamandır yakıt katkısı olarak kul-
lanıldığı Zimbabwe’de yasalar gereği bir araca pompalanan benzinin en az yüzde 5’ini oluş-
turuyor. ② 55 yaşındaki Paul Malamba, Green Fuel’da çalışmaya inşaat sırasında başladı. 
2011’den beri açık olan fabrikanın iş gücü yaklaşık 3 bin kişiden oluşuyor. ③ Green Fuel işçi-
leri, mahsul verimini artıran toplu sulama tesisatını yerleştiriyor. Şirketin hedefi, etanol üreti-
mini ayda 11 milyon litreye çıkarmak. ④ Green Fuel fabrikası. Bir meclis komisyonu, tesisten 
boşaltılan zehirli atıkların bir akarsuya ve iki nehre döküldüğünü öne sürdü. Şirket bu iddiaları 
reddediyor. 

① ②

④



⑤

⑥

⑦

⑤ Bir çocuk, bisikletle fabrikanın yakınlarındaki okuluna gidiyor. 
2015’teki bir meclis raporunda çocukların ve şeker kamışı taşıyan kam-
yonların yer aldığı 15 ölümcül kazaya dikkat çekiliyordu. ⑥ Sürücüler 
yakıt almak için kuyruğa giriyor. 2019’daki yakıt krizinin zirvesinde, yüzde 
130’luk fiyat artışlarına karşı protestolar patlak verdi. ⑦ 61 yaşındaki 
Laiza Mutandane’nin Chisumbanje’deki sulanmış tarlada hakkı var ama 
evindeki 14 çocuğuna ve torununa yetsin diye başka bir tarla kiralıyor.
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Atları Yüzdüren Adam

Eski gümrük müşaviri Ufuk Kurtlar, yarışların ve 
antrenmanların ağır temposu nedeniyle sakatlanan ya da 

bunalıma giren yarış atlarını deniz banyosu yaptırarak 
tedavi ediyor  Ruhi Sanyer

Saat 09.30. Ege’nin Rivierası Ayvalık’ın Altınova 
mahallesi sahilindeyiz. Güneş ışıkları, kavurucu bir 
güne işaret ediyor. Türk atçılığının önemli isimle-
rinden Özdemir Atman’ın babasının izinde ilerle-
yen kızı Esra Atman Özyiğit ve eşi Cem Özyiğit ile 
biraz sonra sabah banyosunu almak ve bir süre 
yüzmek için sahile teşrif edecek olan üç yaşındaki 
Arap atı Kızım Yağmur’u bekliyoruz.  

Hemen yanı başımızda benim “Atları Yüzdüren 
Adam” adını taktığım Ufuk Kurtlar var. O da sahile 
yaklaşık yarım saat uzaklıktaki tesisten kimi kez 
yanlarında kimi kez de üstlerindeki binicileriyle 
yola çıkan dört ayaklı arkadaşlarını bekliyor. 

Gümrük müşavirliği ve küçük boyutlarda 
atçılık yaptığı İstanbul’dan kaçmaya karar veren 
Kurtlar, 2003’te soluğu önce Ayvalık’ta, ardından 
da Altınova’da almış. Kısa süre sonra eski dost-
larının ısrarıyla yine atçılığa dönmüş. O günden 
bugüne de ilkbahar ve yaz aylarında atlara deniz 
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banyosu yaptırarak yardımcı oluyor.
Ancak deniz banyosu deyip geçmemek lazım. 

Ufuk Kurtlar’ın yardımcı olduğu dostlarının bir kıs-
mının yarışlar ve ağır antrenmanlarda tendonla-
rında ve omuriliklerinde çeşitli sakatlıklar ortaya 
çıkmış. Diğer hayvan dostlarımızın aksine atların 
vücutlarının “taşıyıcı aksam” alarak tanımlana-
bilecek bu bölümlerindeki sakatlıkların tedavisi 
çok kolay değil. Çünkü birincisi, atlar anatomileri 
gereği uzun süre ayakta duramaz. İkincisi ayakta 
durdukları sürece de 500 kilo civarındaki orta-
lama ağırlıklarının hasarlı tandon ve omuriliğe 
yapacağı baskı iyileşmeyi olanaksız hale getiriyor. 
Bunun için tüm dünyada umut bağlanan en yaygın 
yöntem ise atları su dolu havuzlarda yüzdürerek 
ve ayaklara yük vermeden hasarlı bölgeleri güçlen-
direrek tedavi etmek. İşte bir zamanların gümrük 
müşaviri Ufuk Kurtlar da bu tedavi şeklini havuzda 
değil, tesisin hemen yanı başındaki Ege Denizi’nde 



Anlatılanlara göre Sarı Lira adlı at, 2,5 aylık yüzme dönemi-
nin ardından girdiği bir büyük yarışı kazanmış. Türkiye’de 
atların yüzdürülerek şifa bulduğu yerlerin de atları yüzdü-
ren adamların da sayısı fazla değil. Altınova, Urla, Yalova. 
Alaçatı ve Erdek’te bu hizmet veriliyor. Kurtlar’ın bugün iti-
barıyla yüzdürdüğü 18 at var tesiste.  

Ufuk Kurtlar bir süre sonra Kızım Yağmur ile denizden 
çıkıp yanımıza geliyor. Seyisi Kızım Yağmur’u kurularken 
biz de derin bir sohbete dalıyoruz. Kurtlar yüzmenin gizli 
kalmış birçok sorunu had safhaya ulaşmadan ortaya çıkart-
tığını belirterek şunları söylüyor:

“Atın sıkıntıya düşmesi durumunda geri dönüşü aylar 
alıyor. İyi eküriler Mayıs veya Haziran’da bırakıyor, daha 
sonra alıp yarışa götürüyorlar. Genelde sakatlanma ihtimali 
ortadan kalkıyor, atların üzerindeki stres azalıyor, iyi de 
sonuç alıyorlar” diyor.

Mayıs ortasında açılan tesis Eylül’de kapanıyor ve Atları 
Yüzdüren Adam İstanbul’a dönüyor. Esra Atman Özyiğit’in 
tesiste yüzme tedavisi gören After the Band adlı üç yaşında 
bir atı daha var. Start the Band’in kızı olan atının sekiz aydır 
rahatsız olduğunu söyleyen Özyiğit, şunları anlatıyor:

“Koşuda starta çıkarken binici boynuna basınca acıdan 
şaha kalktı ve gideceği yönü bilemedi. Veteriner ‘Küçük bir 
sorun’ dedi ama ben büyük olduğunda ısrar ettim. Sonuçta 
ensesinde omurilik sıkışması olduğu ortaya çıktı. Bir süredir 
burada.”

Kurtlar’dan ve seyisinden ilk geldiği güne göre durumun 
daha iyi olduğunu duyunca gözlerimiz parlıyor ve yüzmek 
için gelen atları arkamızda bırakarak sahilden memnun 
şekilde ayrılıyoruz. <BW>

uyguluyor. Ufuk Kurtlar, bu tür sıkıntıları olan dostlarıyla 
birlikte her gün yüzdüklerini anlatıyor. Bir de ağır antren-
man ve yarış temposu nedeniyle psikolojik bunalıma giren, 
huysuzlaşıp kafayı kırma noktasına gelen atlar var. Bunlar 
da can dostları Ufuk Kurtlar ile birlikte Ege Denizi’nin sula-
rında şifa arıyor.

Ancak hem kendisinin hem de atları getiren görevlilerin 
anlattıklarından “atlarla yüzmenin” söylendiği kadar kolay 
olmadığı anlaşılıyor. Bir keresinde psikolojik olarak iflas nok-
tasında kendisine teslim edilen bir atı yüzmeye ikna edebil-
mek için 20 gün suda birlikte oynayıp güven tesis ettiklerini 
anlatıyor Kurtlar. Psikolojik sorunlarından arındığı iki aylık 
tedavinin ardından İzmir’e dönen at, girdiği ilk yarışı kazan-
mış. Biraz ötede 30 santimlik sığ suda zıplayıp oynayan ve 
etrafa su sıçratan bir at görüyoruz. Meğer ilk günü olduğu 
için heyecanlıymış. Daha ötede bir tanesi denize gireceğin-
den keyiflenmiş, kumda yuvarlanıyor.

Kızım Yağmur nihayet geliyor. O da ağır antrenman ve 
yarış baskısından bunalıma girenlerden. Önce yaklaşık bir 
haftadır görmediği annesi Esra Atman Özyiğit ile muhabbet 
ediyor, ardından da yularını tutan Atları Yüzdüren Adam’la 
birlikte denize yöneliyor. Yavaş yavaş yüzüp bir süre sonra 
deniz üstünde iki küçük nokta haline geliyorlar. “Çok iyi 
gelecek diye getirdik” diyor Atman Özyiğit.

Yüzme seansı 15 dakika ile başlayıp yarım saate kadar uza-
yabiliyor. Atlar sıkıntının ciddiyetine göre tesiste bir ila iki 
ay arasında kalıyor. Cem Özyiğit, dört dakikalık bir yüzüşün 
ata saatte 36 kilometre hızla (20-21 saniyede 200 metre yol 
almış gibi) iki kilometre koşmuş kadar güç kaybettirdiğini 
belirterek “Adaleleri güçleniyor, kafası rahatlıyor” diyor. 
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Babasının hapiste olduğu dönemde Tony, yerel bahis piya-
sasını yöneten DiMeo suç ailesinden Dickie Moltisanti’nin 
(Alessandro Nivola) iyice etkisi altına girer. Newark’ın siyah 
ve İtalyan sakinleri arasındaki gerilim tırmanırken, Mafya’nın 
gayrimeşru girişimleri üzerindeki kontrolü de yetersiz kalır. 
Bir gece Tony camdan dışarı bakar ve mahallesinin yandı-
ğını görür.

Newark isyanlarının ardından Soprano ailesi banliyölere 
kaçar ve hikaye 1970’lere atlar. Artık çocukluktan çıkmış olan 
Tony ( James’in oğlu Michael Gandolfini tarafından canlandı-
rılıyor), lise futbol takımında defans oyuncusudur. Evde işler 
yolunda gitmiyordur ve yaşamını bir “sivil” olarak mı yoksa 
suç dünyası içinde mi geçireceğine karar veremeyen Tony, 
Dickie’den akıl ister. Fakat Moltisanti’nin eski çalışanlarından 
Harold McBrayer (Leslie Odom Jr.), Newark’taki bahis piyasa-
sının kontrolünü ele geçirmek istiyordur ve bir savaş patlak 
verir. Tony’nin düzgün bir hayat sürme şansı bu savaşla bir-
likte kaybolur gider.

Chase; Pauli “Walnuts” Gualtieri (Billy Magnussen), Corrado 
“Junior” Soprano (Corey Stoll) ve Silvio Dante ( John Magaro) 
gibi sevilen Sopranos karakterlerinin eğlenceli anlarını da 
paylaşmadan geçmiyor. Film boyunca gangsterler, ortakları, 
eşleri ve kız arkadaşları arasında bol bol hınzır atışmalara 
tanıklık edeceğiz. Ayrıca film bitmeden Sopranos’un Kremlin 
uzmanlarını kesinlikle heyecanlandıracak şaşırtıcı bir ters 
köşe göreceğiz.

Filmin ironik bir yanıysa, The Many Saints of Newark’ın 
sinemalarda gösterime gireceği gün HBO Max’in premium 
versiyonunda da ücretsiz izlenebilecek olması. Bu, AT&T’nin 
daha fazla abone çekmek için Warner Bros.’un sinema filmle-
rini yem olarak kullanma girişiminin bir parçası.

Oysa Chase’in, kariyerinde başarılı bir TV yazarı olarak 
geçirdiği yıllar boyunca televizyondan ayrılmaktan ve bilete 
para vermiş izleyicilerin sessiz ve karanlık bir salonda topluca 
izleyeceği filmler çekmekten daha fazla istediği başka bir şey 
yoktu. Şimdiyse AT&T gitti, kalabalık Soprano klanının geri 
dönüşünü evlerdeki televizyonlara geri tıktı. Chase tam da 
TV’den kurtulduğunu zannederken hayalleri suya düştü. <BW>

Tony Soprano geri döndü. New Jersey banliyölerinin yaprak-
larla kaplı caddelerinde Mister Softee dondurma kamyonunu 
çalıp sigara kaçırırken görenler olmuş.  

Aman heyecandan bayılmayın.
The Sopranos’un öncesindeki olayların anlatıldığı uzun met-

rajlı film The Many Saints of Newark, 1 Ekim’de ABD sinemala-
rında gösterime giriyor.

Merhum James Gandolfini tarafından orijinal HBO dizisi-
nin 86 bölümü boyunca başarıyla canlandırılan Tony Soprano, 
ABD’de televizyon tarihine damgasını vurmuş karakterlerden 
biri olarak öne çıkıyor: Suça karışmış New Jerseyli bir ailenin 
işlerin geleceği konusunda endişeli, genelde kırmızı etin yakın-
larındayken tetiklenen periyodik panik ataklardan muzdarip, 
orta yaşlı, SUV sahibi, ağız burun kıran lideri.

Tony en son 10 Haziran 2007’deki dizi finalinde canlı 
görüldü. Şarkının ve sahnenin ortasında görüntü aniden karar-
dığında, Jersey’de salaş bir restoranda oturmuş jukebox’ta 
Journey dinleyip soğan halkası atıştırıyordu. Kafa karışıklığı 
içinde olup bitenleri anlamak isteyen izleyiciler, muamma-
larla dolu bu son sahnenin ardından isyanlarını dile getirdi. 
Tony’nin defteri dürülmüş müydü? Dizinin karanlık bir mizah 
anlayışına ve derinlikli bir üsluba sahip yaratıcısı David Chase 
ise daha fazla ipucu vermeyi reddetti.

HBO fanlarının The Many Saints of Newark karşısında 
şüpheye düşmek için haklı sebepleri var: Spinoff’lar (Çevirmen 
notu: Popüler bir dizinin öne çıkan bir karakteri ya da kritik 
bir bölümünden türeyen başka bir dizi) ve devam filmleri söz 
konusuysa, HBO ile Marvel Sinematik Evreni’ni birbirine karış-
tıran olmaz. Ucuz Sex and the City filmlerinden utanç verici 
Entourage filmine ve hayret uyandıran Deadwood’a kadar 
kanalın tüm dünyaya yayılan potansiyeli genelde fos çıktı.

Ama bu seferki öyle değil. Chase ve dizinin yazarlarından 
Lawrance Konner, aksiyon dolu iki saat boyunca Soprano aile-
sinin ABD’deki köklerini büyük ölçüde gözler önüne seriyor. 
Film 1967’de henüz Tony’nin (William Ludwig) kumar çetesi 
kurduğu için okuldan uzaklaştırma cezası alan tombul suratlı 
bir afacan olduğu zamanlarda ve isminden başka bir şeyi 
olmayan şehirde başlıyor.

Çığır açan gangster dizisinin evvelini konu alan filmde ana karakterin 
geçmişine ışık tutuluyor  Felix Gillette

Tony Soprano Yaşıyor
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