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Kredi kartı talepleri için son karar Banka tarafından verilecektir. Banka, kart talebini reddetme veya ke�l ve teminat talep etme hakkına sahiptir. 
Ayrıntılı bilgi: isbank.com.tr | Şubelerimiz

İhracatçının yeni yol arkadaşı
Maximiles TİM İhracatçı Kart

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile işbirliği kapsamında ihracatçılara sunulan ilk ve tek kredi kartı olan 
Maximiles TİM İhracatçı Kart, hem alışverişlerde hem de Türkiye İş Bankası aracılığı ile gerçekleşen 

ihracatlar üzerinden mil kazandırıyor.  Üstelik rezervasyon ve yurtdışı çıkış harcı gibi 
konularda da birçok avantaj sağlıyor.

dsdamat.com
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Alternatif Bank’ın, 13 bin metreka-
reden fazla alana yayılan açık ofisleri, 
modern yaşam alanları ve çevresin-
de bulunan yeşil dokusuyla konforlu 
bir çalışma ortamı sunan Vadistanbul 
Genel Müdürlük binası, 150’den faz-
la ülkede kullanılan ve dünyanın en 
yaygın yeşil bina sertifikası olan LE-
ED Gold Sertifikası’nı aldı. Genel Mü-
dür Kaan Gür, “Banka olarak çevresel, 
sosyal, yönetimsel çerçevede kararlı 
bir sürdürülebilirlik stratejisiyle iler-
liyoruz ve tüm paydaşlarımıza karşı 
sorumlu bankacılık anlayışıyla çalış-
malarımıza yön veriyoruz. 

Bonus Check-up kullanıcılara kre-
di kartı başvuru süreciyle ilgili tavsi-
yeler verip, yol göstererek finansal an-
lamda danışmanlık hizmeti sunmayı 
hedefliyor. Garanti BBVA müşterileri 
bundan böyle, kredi kartı başvuruları 
olumsuz sonuçlandığı durumda, Bo-
nusFlaş uygulaması üzerinden Bonus 
Check-up hizmetini kullanarak, baş-
vurularının tekrar değerlendirilmesi 
için alabilecekleri kişiye özel aksiyon-
ları açık ve net bir şekilde öğrenecek 
ve başvuruda ne gibi eksiklerin oldu-
ğunu, bilgilerinin güncel olup olmadı-
ğını buradan öğrenecekler.

Fibabanka’nın Mobil ve İnternet 
Bankacılığı kanalları üzerinden ye-
ni nesil döviz alım satım hizmeti Fi-
baFX ile Fibabanka bireysel müşteri-
leri, piyasa takibi ile döviz ve kıymetli 
maden işlemlerini hızla ve güvenle ya-
pabiliyor. Geçen yılsonunda yeniledi-
ği Mobil ve İnternet Bankacılığı ka-
nallarına yeni fonksiyonlar eklemeyi 
sürdürüyor. Fibabanka bireysel müş-
terileri, döviz ve kıymetli maden alım 
satım işlemlerini Fibabanka Mobil ve 
İnternet Bankacılığı kanallarında yer 
alan FibaFX hizmeti ile anlık olarak 
yapabilecekler.

QNB Finansbank, 19 ülkeden 33 ulus-
lararası bankanın katılımıyla 367 gün 
vadeli 113,5 milyon ABD doları ve 
200,5 milyon Avro olmak üzere top-
lam 350 milyon ABD doları tutarında 
sendikasyon kredisi temin etmek üze-
re anlaşma imzaladı. The Commerci-
al Bank koordinatörlüğü ve Mizuho 
Bank aracılığı ile imzalanan 367 gün 
vadeli finansman kredisinin toplam 
maliyeti; ABD doları için Libor artı 
yıllık yüzde 2,50 ve Avro için Euribor 
artı yıllık yüzde 2,25 oldu. 

The Vadistanbul Head Office buil-
ding of Alternatif Bank, which offers 
a comfortable working environment 
with its open offices spanning more 
than 13 thousand square meters, mod-
ern living spaces and the green texture 
around it, had the LEED Gold Certif-
icate, which is used in more than 150 
countries and is the world‘s most com-
mon green building certificate. Gen-
eral Manager Kaan Gür said, “As the 
Bank, we are progressing with a de-
cisive sustainability strategy in envi-
ronmental, social and administrative 
framework and we direct our activities 
with an understanding of banking re-
sponsible for all our stakeholders.”

Bonus Check-up aims to provide fi-
nancial consultancy services by advis-
ing and guiding users about the cred-
it card application process. From now 
on, Garanti BBVA customers will learn 
clearly  the personal actions that they 
can take to reevaluate their applica-
tions by using the Bonus Check-up ser-
vice over the BonusFlaş application in 
cases where their credit card applica-
tions are negative, and they will learn 
here what is missing and whether their 
information is up-to-date...

With FibaFX, the new generation 
of foreign exchange trading service 
through Fibabanka‘s Mobile and Inter-
net Banking channels, Fibabanka indi-
vidual customers can quickly and safe-
ly perform their foreign exchange and 
precious metal transactions through 
market monitoring. It continues to add 
new functions to its Mobile and In-
ternet Banking channels, which it re-
newed at the end of last year. Fibaba-
nka individual customers will be able 
to instantly perform their foreign ex-
change and precious metal trading 
transactions with the FibaFX service 
available on Fibabanka Mobile and In-
ternet Banking channels.

With the participation of 33 inter-
national banks from 19 countries, QNB 
Finansbank signed an agreement to 
provide a syndicated loan of US $ 350 
million, including US $ 113.5 million and 
€ 200.5 million with a maturity of 367 
days. The total cost of the 367-day ma-
turity loan signed through The Com-
mercial Bank coordinator and Mizu-
ho Bank; For the US dollar, Libor plus 
2.50 percent annually and Euribor for 
the Euro plus 2.25 percent annually.

   Kaan Gür    Sezin Erken

   Murat Dinç

   Temel Güzeloğlu
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BURGAN BANK’IN 
KREDILER TOPLAMI  
24,7 MILYAR TL
BURGAN BANK’S CREDITS 
TOTAL IS TL 24.7 BILLION

Ana hissedarından aldığı güçle, ça-
lışanlarının ve müşterilerinin duydu-
ğu güvenle ekonomiye katkı sağlama-
ya devam ettiklerini belirten Burgan 
Bank Genel Müdürü Murat Dinç, nak-
di ve gayri nakdi krediler toplamının 
24,7 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. 
Sağlam mali yapısı ve güçlü sermaye-
darının desteği ile istikrarlı büyüme-
sini sürdüren Burgan Bank, konsolide 
aktif büyüklüğünü önceki yılsonuna 
kıyasla %28 artışla 27,5 milyar TL’ye, 
nakdi kredilerini %20 artışla 19 milyar 
TL’ye yükseldiğini söyledi.

Burgan Bank General Manager Mu-
rat Dinç stated that they continue to 
contribute to the economy with the 
strength of their main shareholder and 
the confidence of their employees and 
customers. He said that the total amo-
unt of cash and non-cash loans reached 
24.7 billion TL. The consolidated asset 
size of Burgan Bank, which continues 
its steady growth with its solid finan-
cial structure and the support of its 
strong shareholders,  increased by 28% 
to TL 27.5 billion and its cash loans inc-
reased by 20% to TL 19 billion compa-
red to the previous year.

   Dr. Imad Itani

ODEABANK 
YÖNETIM KURULU 
BAŞKANLIĞI’NA DR. 
IMAD ITANI’NIN ATANDI
DR. IMAD ITANI HAS BEEN 
APPOINTED TO THE BOARD 
CHAIRMAN OF ODEABANK

Odeabank, Yönetim Kurulu Başkanı 
Samir Hanna, Bankanın Yönetim Ku-
rulu’ndaki görevinden ayrıldı. 2012 
yılından bu yana Odeabank Yönetim 
Kurulu üyesi olan ve Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcılığını yürüten Dr. 
Imad Itani, Yönetim Kurulu Başkan-
lığına atandı. Bank Audi Group CEO 
Vekili ve Odeabank Yönetim Kurulu 
üyesi Tamer Ghazaleh ise mevcut gö-
revlerine ek olarak Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığını üstlendi. 

Odeabank Chairman of the Board 
Samir Hanna resigned from his job at 
the Bank‘s Board of Managment. Dr. Im-
ad Itani who is a member of the Board of 
Directors of Odeabank since 2012 and 
the Vice Chairman of the Board, was ap-
pointed  as Chairman of the Board of Di-
rectors. Tamer Ghazaleh, Deputy CEO 
of Bank Audi Group and Board Member 
of Odeabank, assumed the Vice Chair-
man of the Board of Directors in addi-
tion to his current duties.

   M. Çağrı Süzer
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ATAMA ASSIGNMENT

COŞKUNÖZ 
HOLDING’TE 
YENI ATAMA 
NEW APPOINTMENT 
AT COŞKUNÖZ 
HOLDING

Türkiye’nin en önemli 
holdingleri arasında yer alan 
Coşkunöz Holding, insan 
kaynaklarını “Dijitalleşme, 
Değişim ve Dönüşüm” 
misyonuyla güçlendirmeye 
devam ediyor. Holding’e bağlı 
Coşkunöz Metal Form Mali 
İşler Genel Müdür Yardımcısı 
Nergiz Çakmak Özdemir, 
Coşkunöz Holding’in yeni 
Kurumsal Koordinasyon 
Direktörü oldu. 

The Coşkunöz Holding 
which is among Turkey’s 
most important holdings, 
continues to strengthen 
human resources with its 
mission “Digitalization, 
Change and Transformation.” 
Nergiz Çakmak Özdemir, 
Deputy General Manager 
for Financial Affairs of 
Coşkunöz Metal Form 
affiliated to the Holding, 
became the new Corporate 
Coordination Director of 
Coşkunöz Holding.

3M’DE GURUR VEREN ATAMA
A PROUD APPOINTMENT AT 3M

3M’de 9 yılı geride bırakan Tamer 
Güneş, 3M Çin, Hong Kong ve 
Taiwan Bölgesi Tedarik Zinciri ve 
Lojistik Operasyonları Müdürlüğü 
görevine atandı. 3M ailesine 2011 
yılında Türkiye Üretim Müdürü 
olarak katılan Tamer Güneş, 
sırasıyla Türkiye Uretim ve Tedarik 
Zinciri Müdürü, devaminda Isvicre 
merkezli olarak CEEMEA Tedarik 
Zinciri Müdürü ve son olarak da 
EMEA Tüketici Ürünleri Grubu 
Üretim ve Tedarik Zinciri Müdürü 
olarak artan sorumluluklarıyla 
çeşitli liderlik rollerinde görev aldı.

Tamer Güneş who has left 9 years 
behind at 3M, was appointed as 
3M China, Hong Kong and Taiwan 
Region Supply Chain and Logistics 
Operations Manager. Tamer Sun 
participated to 3M family in 2011 as 

Production Manager, and he took 
part in a variety of leadership roles 
with increasing responsibilities  
as respectively Turkey Production 
and Supply Chain Manager, Supply 
Chain Manager at the CEEMEA 
centered in Switzerland and  
finally EMEA Consumer Products 
Group Manufacturing and Supply 
Chain manager.

GNC MAKINA’DA ÜST DÜZEY ATAMA
HIGH LEVEL ASSIGNMENT IN GNC MACHINE

Kurumsallaşma çalışmaları 
doğrultusunda, GNC Makina’nın 
başına profesyonel bir Genel  
Müdür atandı. Emre Seçkin,  
GNC Makina’nın ilk profesyonel 
Genel Müdürü oldu.  1976 
İstanbul doğumlu olan 
Seçkin, 1998 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümünden 
mezun olmasının 
ardından 2008 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi’ 
nde İşletme Yüksek 
Lisans (MBA) 
eğitimini tamamladı. 

In line with the institutionalization 
efforts, a professional General 
Manager has been appointed to 
head GNC Makina. Emre Seçkin 

became the first professional 
General Manager of GNC 
Makina. Seçkin who was born 
in Istanbul in 1976, graduated 
from Istanbul Technical 

University Mechanical 
Engineering 

Department in 1998 
and completed his 
MBA education 
at Boğaziçi 
University in 2008.

KOTON’A 
YENI CEO
NEW CEO  
TO KOTON

HENKEL’DE YENI ATAMA
NEW APPOINTMENT IN HENKEL

Türk moda 
sektörünün öncü 
kuruluşu Koton’un 
yeni CEO’su, yaklaşık 
bir yıldır Destek 
Hizmetlerden Sorumlu 
Genel Müdür olarak 
görev yapan Dr. A. 
Bülent Sabuncu oldu. 
Koton Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz Yılmaz, 
“Yeni CEO’muz 
pandemi döneminin 
olağandışı şartlarını 
yönetmemizde büyük 
gayret ve performans 
gösterdi. Yönetim kurulu 
olarak yeni pozisyonuyla, 
Koton’a olan katkılarını 
artırarak sürdüreceğine 
inanıyoruz” dedi.

The new CEO of 
Koton, the leading 
company of the Turkish 

fashion industry, is 
Dr. A. Bülent Sabuncu. 
Koton Chairman of the 
Board, Yılmaz Yılmaz, 
said, “Our new CEO 
showed great effort 
and performance 
in managing the 
extraordinary conditions 
of the pandemic period. 
We believe that he will 
continue to increase his 
contributions to Koton 
with his new position as 
the board of directors.”

Türk Henkel Yürütme 
Kurulu Başkanı Hasan 
Alemdar’a, İlave 
Sorumluluklarla Yeni 
Uluslararası Görev 
verildi. Türk Henkel 
Yürütme Kurulu 
Başkanı Hasan Alemdar, 
Ekim 2020 itibariyle, 
Henkel Beauty Care 
Orta Doğu ve Afrika 
Bölgesi’nden Sorumlu 
Başkan Yardımcılığı 
görevine getirildi. 

Mevcut görevlerini 
de sürdürecek olan 
Hasan Alemdar, yeni 
görevinde bölgenin 
toplam sorumluluğunu 
üstlenmiş olacak. 

A New International 
Mission was given 
to Turkish Henkel 
Executive Board 
Chairman Hasan 
Alemdar with Additional 
Responsibilities. As of 
October 2020, Turkish 
Henkel Executive 
Board Chairman Hasan 
Alemdar was appointed 
as Vice President of 
Henkel Beauty Care 
Middle East and  
Africa Region. Hasan 
Alemdar, who will 
continue his current 
duties, will undertake 
the total responsibility 
of the region in his  
new position.

KFC TÜRKIYE’NIN YENI CMO’SU ÖZKAN ÖZYAVUZ
KFC TURKEY’S NEW CMO ÖZKAN ÖZYAVUZ

Ülke çapında 140’tan fazla 
restoranıyla faaliyet gösteren KFC 
Türkiye’nin yeni CMO’su Özkan 
Özyavuz oldu. Uzun yıllara dayanan 
pazarlama tecrübesini yeme-içme  
sektörüne taşıyan Özyavuz, KFC’nin 
Türkiye’deki tüm pazarlama 
faaliyetlerinden sorumlu olacak. 
Özkan Özyavuz, Koç Üniversitesi 
İşletme Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra iş hayatına atılmıştır. 

Özkan Özyavuz is Turkey’s new 
CMO of KFC that operates with more 
than 140 restaurants nationwide. 
Özyavuz, which carries his marketing 
experience to the food and beverage 
industry, he will be responsible  
for all marketing activities of KFC 
in Turkey. Özkan Özyavuz started 
his business life after graduating 
from Koç University Business 
Administration Department.
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T ürkiye 200 yıldan beri batı yönüne doğru ilerleyi-
şini sürdürdü. Sanayi Devrimi sonrasında oluşan 
ekonomik başarıyı uygulamak istedi. Türkiye, eko-

nomi ile birlikte Batı'nın siyasal sistemine de entegre oldu. 
Atatürk’ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet’te Türkiye’nin 
yönü çok net olarak Batı oldu.

Bugün dünya önemli bir dönemeçten geçiyor. Müthiş bir 
değişim yaşanıyor. Teknoloji hayatın bütün alanlarını kap-
samaya başladı. Devletler, şirketler teknoloji ile yeniden bir 
kıvama giriyor. Ekonomi, üretim, ticaret, lojistik ve bireysel 
hayatımız teknoloji ile bütünleşiyor.

Her değişim anı yeniden başlamaya ne-
den olur. Bu değişim, Türkiye’nin gelişmiş 
ülkelerden geri kalmışlığını gidermek için 
bir fırsat da yaratıyor. Bütün bu gelişme-
lerin merkezi yine Batı. Batı'daki teknoloji 
ve finans üstünlüğü gözüken o ki bir süre 
daha devam edecek.

Türkiye Gümrük Birliği ile Avrupa Bir-
liği içinde önemli bir konumda. İhracatı-
nın yarısından fazlasını bu bölgeye ya-
pıyor. ABD ile 100 milyar dolarlık ticari 
hacim hedefi daha yeni konuldu. Bugün-
lerde yurt dışından gelecek finansmana 
çok ihtiyacımız var. Finans da bugün ha-
la Batı'da. Batı ile birçok defa karşı karşı-
ya gelsek de, siyasi sorunlarımız olsa da 
reel politik bizi Batı'dan kopmadan Batı 
ile müzakere etmeye zorluyor.

Peki ya Doğu? Düşman olmak, sırtımızı çevirmek neden 
olsun ki? Orta Doğu, Çin, Rusya, Hindistan, Tayvan ve özel-
likle de dünyanın yeni üretim alanı olarak gördüğü Afrika 
açılımımız son derece önemli. Mutlaka devam etmeli. Ama 
bugün yaşadığımız bütün siyasal sorunlara rağmen Batı ile 
iletişim halinde olmak Türkiye’nin lehine olacaktır. Hele 
eski Amerika düzenini yeniden kuracak olan Joe Biden’ın 
başkan olarak göreve hazırlandığı bir dönemde. 

Bugün yeni bir dünya kuruluyor, Türkiye yerini almalıdır.

T urkey has continued its progress towards the west 
for 200 years. He wanted to implement the econom-
ic success that occurred after the Industrial Revo-

lution. Turkey integrated to the Western political system 
with the economy. the direction of Turkey in the Republic, 
that is founded by Atatürk’s leadership, has been very clear 
in the West.

Today, the world is going through an important turning 
point. There is a tremendous change going on. Technology 
started to cover all areas of life. States, companies are enter-

ing a state again with technology. Our econ-
omy, production, trade, logistics and indi-
vidual life are integrated with technology.

Every moment of change causes a start 
over. This change creates an opportunity 
to resolve Turkey’s backwardness from de-
veloped countries. The center of all these 
developments is again the West. The tech-
nology and finance superiority in the West 
seems to continue for a while.

Turkey Customs Union is in a prominent 
position in the European Union. More than 
half of its exports are made to this region. 
A trade volume target of dolar 100 billion 
with the US has just been set. Nowadays, we 
need financing from abroad very much. Fi-
nance is still in the West today. Even though 
we confront the West many times, even 
though we have political problems, real pol-

itics forces us to negotiate with the West without breaking 
with the West.

What about the East? Why would be enemies, turn our 
backs away? Our Middle East, China, Russia, India, Tai-
wan and especially Africa, which the world sees as the 
new production area, is extremely important. It must def-
initely continue. But despite all the political problems we 
face today will be in favor of Turkey being in communica-
tion with the West. Especially at a time when Joe Biden, 
who will rebuild the old American order, was preparing to 
serve as president. 

Today, a new world is established, Turkey should take its 
place.

Türkiye’nin yönü batıdır,  
doğu olmadan asla!

The direction of Turkey is western, eastern is a must!

Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief

Life
Through
G l a s s

Yorglass, hizmet verdiği
tüm sektörlerle yakın ilişkiler kurarak,
tedarik zincirindeki küresel deneyimini
en ayrıcalıklı müşteri deneyimine
dönüştürme misyonu ile sürdürmektedir.
Yorglass, yıllardır hızlı, yaratıcı, çözüm
üreten, global cam merkezi vizyonu ile
insana, doğaya ve emeğe saygı duyarak
sektöre değer katmaya devam ediyor.

www.yorglass.com yorglass/
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BEYMEN’DEN TÜRK MODA SEKTÖRÜ İÇİN İKİ YENİ SERVİS
TWO NEW SERVICES FROM BEYMEN FOR THE TURKISH FASHION INDUSTRY

HIZLI ŞARJDA ÇIĞIR AÇAN 
TEKNOLOJİ; GaN
REVOLUTIONARY TECHNOLOGY IN 
FAST CHARGING; GaN

50 yıla yakın geçmişi ve öncü 
kimliğiyle Beymen, müşterilerinin 
ayrıcalıklı alışveriş deneyimine 
diledikleri her yerden ulaşmalarını 
sağlayan hizmetlerine iki yeni 
servis daha ekledi: Temassız / 
Uzaktan Alışveriş. Pandemi ile 
değişen ihtiyaçlar doğrultusunda 
geliştirilen ve Türkiye’de 
ilk kez Beymen tarafından 
uygulanan Temassız / Uzaktan 
Alışveriş servisleri, Beymen’lerde 
ve www.beymen.com’daki 
alışverişlerde güvenli ödeme 
kolaylığı sunuyor.

With its nearly 50-year history 
and pioneering identity, Beymen 
has added two new services to its 
services that enable its customers 
to access their privileged shopping 
experience from wherever they wish: 
Contactless / Remote Shopping. 
Contactless / Remote shopping 
services, which are developed in line 
with changing requirements imposed 
by the pandemic and implemeted for 
the first time in Turkey by Beymen, 
offers secure payment convenience 
for purchases on www.beymen.com 
and in Beymen stores.

Akıllı telefonların şarj süreleri, yeni GaN 
teknolojisiyle çözüme kavuşuyor. Galyum nitrür 
isimli yarı iletkenle üretilen şarj aletleri, küçük 
boyutları ve yüksek verimliliğiyle dikkat çekiyor. 
65W hızlı şarj destekli GaN şarj adaptörleri 
uygun fiyatlı modellerle yaygınlaşıyor.

The charging times of smartphones are 
resolved with the new GaN technology. 
Chargers, which are produced with a 
semiconductor called gallium nitride, stand 
out with their small dimensions and high 
efficiency. GaN charging adapters, that are 
supported by 65W fast charging, becomes 
widespread with affordable models.

AKSA AKRİLİK ÖDÜLLENDİRİLDİ
AKSA AKRİLİK IS AWARDED

Sabancı Üniversitesi 
Kurumsal Yönetim 
Forumu’nun bu yıl 8.’incisini 
düzenlediği Kadın Direktörler 
Konferansı’nda, “Kadınlarla 
Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu 
Ödülleri” açıklandı. Aksa 
Akrilik, BIST 100 endeksindeki 
şirketler arasında en yüksek 
puanı alarak ödülün sahibi oldu. 

“Women Empowered Board 
of Directors Awards” were 
announced at the 8th Women 
Directors Conference organized 
by the Sabancı University 
Corporate Governance Forum 
this year. Aksa Akrilik was 
awarded with the highest 
score among all companies in 
the BIST 100 index.

MERCEDES-BENZ TÜRK 
HOŞDERE OTOBÜS 
FABRİKASI 25 YAŞINDA
MERCEDES-BENZ TURK HOŞDERE 
BUS FACTORY IS 25 YEARS OLD

1995 yılında kapılarını açarak dünyanın 
en modern otobüs üretim merkezlerinden 
biri haline gelen Hoşdere Otobüs Fabrikası 
25. yılında da bu unvanını koruyor. 25 yılda 
72 bini aşkın otobüs üreten fabrika, 54 bin  
adedin üstünde otobüsün ihracatı yaparak 
ülke ekonomisine katkı sağladı.

The Hoşdere Bus Factory, which opened 
its doors in 1995 and became one of the 
most modern bus production centers in the 
world, maintains this title in its 25th year. 
The factory, which produces more than 72 
thousand buses in 25 years, has contributed 
to the national economy by exporting more 
than 54 thousand buses.

VOLVO ELEKTRİKLİ KAMYONLAR 
2021’DE YOLLARA ÇIKIYOR
VOLVO ELECTRIC TRUCKS TAKE THE  
ROADS IN 2021

YAKTIĞINIZ GAZ BOŞA GİTMESİN!
GAS, THAT YOU USED, SHALL NOT GO TO WASTE !

Orta ve ağır segment 
kamyonlardan oluşan kapsamlı 
ürün gamıyla müşterilerine 
nakliye çözümleri sunan 
Volvo Trucks, önümüzdeki yıl 
Avrupa’dan başlayarak ürün 
gamına elektrikli kamyonları 
da dahil edecek. Volvo Trucks, 
ürün gamındaki bu genişleme 
ile fosil yakıtsız ulaşım yolunda 
önemli bir adım atmış oluyor.

Volvo Trucks that offers 
transportation solutions to its 
customers with its comprehensive 
product range consisting of medium 
and heavy segment trucks, will 
include electric trucks in its product 
range by starting from Europe 
next year. With this expansion in 
its product range, Volvo Trucks is 
taking an important step towards 
fossil fuel-free transportation.

Değişen yönetmeliğe göre  
evlerde sadece yoğuşmalı 
kombi kullanılacak. Yüzde 15 
ila 30 enerji tasarrufu sağlayan 
yoğuşmalı kombilerden yüksek 
verim almak için bazı noktalara 
dikkat etmek gerekiyor. ISOMER 
Isıtma Soğutma Merkezi Genel 
Koordinatörü İlgin Eray, 
“Yoğuşmalı kombinin doğru 
kullanımı hem cebinizi hem 
yuvanızı korur” diyor.

According to the changed 
regulation, only condensing combi  
boilers will be used in homes.  
It is necessary to pay attention to 
some points in order to get high 
efficiency from condensing combi 
boilers that save 15 to 30 percent 
energy. ISOMER Heating Cooling 
Center General Coordinator 
İlgin Eray says, “Correct use of 
condensing combi boiler protects 
both your pocket and home.”
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A kbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yar-
dımcısı Bülent Oğuz; “İçinde bulunduğumuz 
koşullar nedeniyle fiziki alışveriş yerine ar-

tık online alışverişe yönelimin hızla arttığını görüyo-
ruz. Buradan yola çıkarak da fiziki alışverişte faaliyet 
gösteren işyerlerini dijitalleştirerek online platform-
da ticari faaliyetlerini devam ettirip gelir kayıplarının 
önüne geçmelerine destek olmak istiyoruz. Bu kap-
samda sektörünün önde gelen firmalarından IdeaSoft 
ile iş birliğine imza atarak online ticarette faaliyet gös-
termek isteyen işyerlerine uygun fiyatlı platform su-
nuyor, e-ticarete adım atlamalarına destek oluyoruz.” 
dedi. IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara; Uzun yıllardan 
beri KOBİ’lerin dijitalleşme yolcuklarını hızlandıran 
ve başarı sağlayan temel unsurların başında e-ticaret 
geliyor. Mağazalarını tüm Türkiye’ye e-ticaretle aç-
mak ve 7/24 satış yapmak isteyen KOBİ’lerimiz için 
Akbank ile güçlü bir iş birliğine imza attık. Bu proje-
de KOBİ’lerimiz için düşük maliyet ile en yüksek ve-
rimi alabilecekleri bir paket oluşturduk. Bu paket sa-
yesinde KOBİ’lerimizi hem Türkiye’ye hem de global 
pazara açarak, yaşanabilecek her türlü olumsuz duru-
ma karşın kepenk kapatma noktasına getirmemeyi he-
defliyoruz. Akbank ile güçlerimizi birleştirdiğimiz bu 
projeden faydalanmak isteyen herkes, ideasoft.com.tr 
web sitesinde yer alan e-ticaret çözüm merkezi üze-
rinden başvurularını gerçekleştirebilirler.” dedi.

A kbank has signed an important cooperation with Ide-
aSoft, the e-commerce infrastructure provider, which 
offers web and mobile-based software solutions to 

support the digitalization of SMEs in today’s conditions. Ak-
bank Retail Banking Executive Vice President Bülent Oğuz; 
“Due to the conditions we are in, we see that the trend towards 
online shopping instead of physical shopping is increasing rap-
idly. Based on this, we want to digitize businesses that operate 
in physical shopping and support them to continue their com-
mercial activities on the online platform and prevent income 
losses. In this context, we cooperate with IdeaSoft, one of the 
leading companies in the sector, and offer an affordable plat-
form to businesses who want to operate in online commerce, 
and support them to jump into e-commerce.” Seyhun Özka-
ra, CEO of IdeaSoft; “For many years, e-commerce is one of 
the main factors that have accelerated the digitalization jour-
ney of SMEs and achieved success. We have signed a strong 
partnership with Akbank for our SMEs that want to open 
theır stores all over Turkey to e-commerce and sell twen-
ty-four-seven. In this project, we have created a package for 
our SMEs where they can get the highest efficiency with low 
cost. With this package, by opening our SMEs to both Tur-
key and global market, we aim to bring all kinds of adverse 
situations that may occur despite the shutters off point. Any-
one who wants to benefit from this project, in which we have 
joined forces with Akbank, can apply through the e-com-
merce solution center on ideasoft.com.tr.”

HABER NEWS

AKBANK VE IDEASOFT  E-TICARETE 
YÖNELEN KOBI’LERI DESTEKLIYOR! 
Akbank, günümüz koşullarında KOBİ’lerin 
dijitalleşmesine destek olmak amacıyla 
web ve mobil tabanlı yazılım çözümleri 
sunan, e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft 
ile önemli bir iş birliğine imza attı.

AKBANK AND IDEASOFT SUPPORT 
SMES TENDED TO E-COMMERCE!
Akbank has signed an important cooperation 
with IdeaSoft, the e-commerce infrastructure 
provider, which offers web and mobile-based 
software solutions to support the digitalization 
of SMEs in today’s conditions.

Bülent Oğuz Seyhun Özkara
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İ stanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı-
ları Birliği (İTHİB), 6000’in üzerinde üye-
siyle Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri 
ihracatçılarını temsil eden öncü bir kurum-

dur. Ülke genelinde faaliyet gösteren İTHİB üye-
leri, iplik, elyaf, kumaş, ev tekstili, teknik teks-
til ve konfeksiyon yan sanayi gibi her çeşit tekstil 
ürününün üretimini ve ihracatını gerçekleştir-
mektedir. İTHİB üyeleri, Türkiye toplam teks-
til ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirerek, 
Türkiye’nin tekstil üreticisi ve ihracatçılarının 
büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Business 
World Global dergisi olarak, İTHİB ile ilgili me-
rak ettiklerimizi, siz okuyucularımız adına bir-
liğin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz’e 
sorduk. Keyifli geçen sohbetimizi beğenerek oku-
yacağınızı umuyoruz…

I stanbul Textile and Raw Materials Export-
ers' Association (İTHİB) is a pioneering or-
ganization with members representing over 
6000 of Turkey's textile and raw materials 

exporters. ITHIB members, operating through-
out the country, produce and export all kinds of 
textile products such as yarn, fiber, fabric, home 
textile, technical textile and garment sub-indus-
try. İTHİB members constitute the majority of 
Turkey's textile manufacturers and exporters, 
by performing about half of Turkey total tex-
tile exports. As the Business World Global mag-
azine, we asked Ahmet Öksüz, the Chairman of 
the Board of the Association, on behalf of our 
readers, what we were curious about ITHIB. We 
hope you will read approvingly our last conver-
sation pleasant...

“TEKSTİLDE 
İHRACATIN KÜRESEL 

OYUNCUSUYUZ”
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) üyeleri, Türkiye toplam  

tekstil ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirerek, Türkiye’nin tekstil üreticisi 
ve ihracatçılarının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. 

"WE ARE A GLOBAL PLAYER OF EXPORT IN TEXTILE"
Textile and Raw Materials Exporters' Association (İTHİB) members constitute the majority of Turkey's 

textile manufacturers and exporters, by performing about half of Turkey total textile exports.

efe@businessworldglobal.com
EFE GÖKÇE

AHMET 
ÖKSÜZ

İstanbul 
Tekstil ve 
Hammaddeleri 
İhracatçıları 
Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı

Istanbul 
Textile and 
Apparel 
Exporter 
Associations 
Chairman of  
the Board



 November - December  2020Kasım - Aralık  2020

16 BusinessWorldGlobal 17KAPAK KONUSU COVER  SUBJECT

konfeksiyon yan sanayi gibi tüm ürün grupları-
mızda rekabetçi bir konuma sahibiz. Birkaç ürün 
grubu haricinde dışarıya bağımlılığımız bulun-
muyor. Kendi kendine yeten bir sektör olmamız 
sektörümüzün en büyük başarılarından bir tane-
si. Sektörümüzün stratejik öneminden hareketle 
kurulan büyük yatırımlar sayesinde bugün sek-
törümüz kendi kendine yetmenin yanında ih-
racatçı bir sektör konumuna yükseldi. Özellik-
le küresel salgın döneminde yerli üretimin ne 
kadar önemli ve stratejik olduğunu bir kez da-
ha görmüş olduk. Yıllar içerisinde Türkiye’yi ih-
racatla, AR-GE, inovasyon, moda ve tasarımla ta-
nıştıran bir sektöre dönüşmekten büyük gurur 
duyuyoruz. Hali hazırda hazırgiyim sektörüy-
le birlikte yılda 16 milyar doların üzerinde dış ti-
caret fazlasıyla Türkiye’nin en büyük dış ticaret 
fazlası veren sektörlerinden biri konumundayız. 

Pandemi dünya genelinde pek çok sektörü 
olumsuz etkiledi. Siz sektör olarak pandemiden 
nasıl etkilendiniz?

2020 yılına sektörümüz ihracat artışıyla baş-
ladı. Ocak ve Şubat aylarında, hatta Mart ayının 
son haftalarına kadar ihracatımız artı değer gös-
teriyordu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafın-
dan salgın ilan edilmesiyle birlikte birçok ülke 
sınırlarını kapattı, uçuş yasakları ve karantina 
önlemleri Nisan ve Mayıs ayı ihracatımızı büyük 
ölçüde etkiledi. Dünya ticaretini bu denli kötü 
etkileyen küresel karantina uygulamaları ve ih-
racata getirilen kısıtlamalar tekstil ve hammad-
deleri sektörü ihracatımızı da olumsuz etkilendi. 
Nisan ve Mayıs aylarında ciddi bir kayıp yaşadık. 
Sektör ihracatımız bu iki aylık süreçte yüzde 50 
daraldı. Ancak üretimimizi hız kesmeden sürdü-
rüyoruz, ihracatımızın ise Haziran ayı ile birlik-
te toparlanma eğilimine girdiğini görüyoruz.

Haziran ayında ihracatımız bir önceki aya göre 
yüzde 20, Temmuz’da yüzde 5, Ağustos’ta yüzde 
7, Eylül ayında ise yüzde 10, Ekim ayında ise yüz-
de 15 artış kaydetti. Yıllık ihracat kaybımız ilk 10 
ayda yüzde 7’nin da altına düştü. Bu kaybın yıl so-
nunda yüzde 5’lere gerilemesini bekliyoruz. İhra-
catımızdaki hızlı toparlanmaya en fazla etki eden 
sektörler ise teknik tekstil, ev tekstili ve örme ku-
maş ürün grupları. Dokuma kumaş ihracatımız 
ise maalesef gerilemeye devam ediyor. Sektör ola-
rak bu sürecin en az hasarla atlatılabilmesi için sık 
sık ilgili Bakanlıklarımızla toplantılar gerçekleş-
tirdik, yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri-
mizi aktardık ve aktarmaya da devam ediyoruz. 

a competitive position in all our product groups 
such as fiber, yarn, knitted fabric, woven fabric, 
technical textile, home textile, garment sub-in-
dustry. Except for a few product groups, we are 
not dependent on outside. Being a self-sufficient 
industry is one of the biggest achievements of 
our industry. Thanks to the large investments 
which are established based on the strategic im-
portance of our sector, our sector has become an 
exporter sector besides being self-sufficient. We 
have once again seen how important and strate-
gic domestic production is, especially during the 
global epidemic period. We are proud to turn in-
to a sector that meets Turkey with export, R&D, 
innovation, fashion and design within years. We 
has already been the one of the industry that had 
Turkey's largest foreign trade surplus of over $ 16 
billion per year with ready wear sector.

The pandemic has negatively affected many 
industries around the world. How did you, as the 
industry, be affected by the pandemic?

Our industry started 2020 with an increase in 
exports. In January and February, and even un-
til the last weeks of March, our exports showed a 
surplus value. However, with the announcement 
of an epidemic by the World Health Organiza-
tion, many countries closed their borders, flight 
bans and quarantine measures greatly affect-
ed our exports in April and May. Global quaran-
tine practices and restrictions on exports, which 
have such a bad impact on world trade, have al-
so negatively affected our exports of the textile 
and raw materials industry. We suffered a seri-
ous loss in April and May. Our industry exports 
shrank by 50 percent in this two-month period. 
However, we continue our production without 
slowing down, and we see that our exports have 
a recovery trend in June.

Our exports in June increased by 20 percent 
compared to the previous month, 5 percent in 
July, 7 percent in August, 10 percent in Septem-
ber and 15 percent in October. Our annual export 
loss fell below 7 percent in the first 10 months. 
We expect this loss to decline to 5 percent at the 
end of the year. The sectors that have the most 
impact on the rapid recovery in our exports, are 
technical textiles, home textiles and knitted fab-
ric product groups. Unfortunately, our woven 
fabric exports continue to decline. As the indus-
try, we frequently held meetings with our rele-
vant Ministries in order to overcome this process 

Bize tekstil ve hammaddeleri sektöründen 
bahseder misiniz? Türkiye’nin 2019 yılı ihracatı 
nedir? Dünya’da nasıl bir konumdayız?

Dünya tekstil ve hammaddeleri sektörünün 
2019 yılı ihracatı 332 milyar dolar değerinde 
gerçekleşti. Son 10 yılda sektörümüzün küre-
sel ihracatı yüzde 18 oranında arttı ve her geçen 
yıl artmaya devam ediyor. Türkiye ise bu alanda 
dünyanın 6., Avrupa’nın ise 2. en büyük tekstil 
ve hammaddeleri tedarikçisi. Türkiye genel ih-
racatı dünya ihracatından binde 9 oranında pay 
alırken, sektörümüz küresel pazardan yüzde 3 
oranında pay alıyor. Dolayısıyla sektörümüz iç 
piyasada hazırgiyim sektörünün ana tedarikçi-
si olduğu gibi ihracatta da küresel bir oyuncu. 

Sektörümüzün 2019 yılı ihracatı yaklaşık 10 
milyar dolar değerinde gerçekleşti. Türkiye’nin 
en büyük 6. İhracatçı sektörüyüz ve Türkiye ge-
neli ihracattan 2019 yılında yüzde 5,5 oranında 
pay aldık. Nitelikli insan kaynağı ve tedarik zin-
cirinin güçlü olması ile dünyanın en rekabetçi 
sektörleri arasında ayrıcalıklı konumda bulunan 
tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak ihraca-
tımızın yarısından fazlasını Avrupa Birliği ülke-
lerine gerçekleştiriyoruz. Dünya’da 200’den faz-
la ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren tekstil ve 
hammaddeleri sektörü olarak elyaf, iplik, örme 
kumaş, dokuma kumaş, teknik tekstil, ev tekstili, 

Could you tell us about the textile and raw 
materials industry? What is Turkey's exports  
in 2019? 

The exports of the world textile and raw ma-
terials industry in 2019 amounted to 332 bil-
lion dollars. In the last 10 years, the global ex-
port of our industry has increased by 18 percent 
and continues to increase every year. Turkey is 
the world's sixth in this area, the second larg-
est textile and raw materials supplier in Europe.
Turkey, while overall export share in world ex-
ports by 9 per thousand, our industry takes 3 
percent share of the global market. Therefore, 
our industry is not only the main supplier of the 
apparel industry in the domestic market, but al-
so a global player in exports.

The exports of our industry in 2019 were 
worth approximately 10 billion dollars. We are 
sixth exporter industry of Turkey and we get 
a share of the overall exports by 5.5 percent in 
2019. As the textile and raw materials sector, 
which has a privileged position among the most 
competitive sectors in the world with its quali-
fied human resources and strong supply chain, 
we realize more than half of our exports to Eu-
ropean Union countries. As the textile and raw 
materials sector that exports to more than 200 
countries and regions around the world, we have 

1924 yılında 
Türkiye’nin toplam 

ithalatı içinde kumaş 
sektörümüzün payı 

%35 seviyesindeydi ve 
Türkiye’nin en büyük 

ithalat kalemi kumaştı. 
Pamuklu dokuma 

kumaş tüketiminde 
yurtiçi üretimin payı ise 

%4 seviyesindeydi.

In 1924, the share of 
our fabric industry 

in Turkey's total 
imports was at 35% 
and Turkey's largest 

import item was 
fabric. The share of 

domestic production 
in cotton woven fabric 

consumption was 
around 4%.

EKİM AYINDA  
TÜM ZAMANLARIN  

EN YÜKSEK 
AYLIK ÖRME 

KUMAŞ İHRACAT 
VERİSİNE ULAŞAN 

SEKTÖRÜMÜZ, 
İTALYA’YA YÜZDE 49,  

BEYAZ RUSYA’YA  
YÜZDE 50, 

KIRGIZİSTAN’A İSE 
YÜZDE 106 ORANINDA 

İHRACAT ARTIŞI 
GERÇEKLEŞTİRDİ. 

OUR SECTOR THAT 
REACHED THE 

HIGHEST MONTHLY 
KNITTED FABRIC 

EXPORT DATA OF ALL 
TIME IN OCTOBER, 

INCREASED EXPORTS 
BY 49 PERCENT  

TO ITALY, 50 PERCENT 
TO BELARUS  

AND 106 PERCENT  
TO KYRGYZSTAN.
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Bu kapsamda Kısa Çalışma Ödeneği, bazı sektör-
lerimize mücbir sebep kapsamında KDV muafi-
yeti sağlanması, Eximbank tarafından sağlanan 
TL Reeskont kredisi gibi firmalarımızın karşı 
karşıya kaldığı finansal yükleri hafifletici ted-
birlerin sektörümüze olumlu yansımaları oldu. 

Dokuma kumaş ihracatındaki gerilemenin 
sebebini nedir? Bu dönemde hangi ürün 
gruplarında artışlar yaşandı? 

Salgın sebebiyle uygulanan karantina önlem-
leri neticesinde sadece Türkiye değil tüm dünya 
evden çalışma düzenine geçmeye başladı. Dü-
ğünler, toplantı ve organizasyonlar büyük ölçü-
de iptal edildi. Dolayısıyla talep dokuma kumaş 
ürün gruplarında azaldı. En büyük ihracat pa-
zarımız Avrupa Birliği’nin dünyadan dokuma 
kumaş ithalatının bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 23 oranında gerilediğini gözlem-
liyoruz. Daha çok rahat-spor giyim ve ev tekstili 
ürünlerine yönelik bir talep yaşıyoruz. Ev teks-
tili sektörümüz Ekim ayında tüm zamanların 
en yüksek Ekim ayı ihracat verisine ulaştı. Bu-
nunla birlikte örme kumaş ihracatımız da Ekim 
ayı itibariyle yüzde 20’nin üzerinde bir artış ya-
kaladı. Ekim ayında tüm zamanların en yüksek 
aylık örme kumaş ihracat verisine ulaşan sektö-
rümüz, İtalya’ya yüzde 49, Beyaz Rusya’ya yüz-
de 50, Kırgızistan’a ise yüzde 106 oranında ih-
racat artışı gerçekleştirdi. 

Bu dönemde en çok öne çıkan ürün grubumuz 
ise teknik tekstiller oldu. Teknik tekstil ihraca-
tımız 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde yıllık 
ihracatımızı da aşarak cumhuriyet tarihi reko-
ru kırdı. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde yakla-
şık 2 milyar dolar değerinde gerçekleşen teknik 

tekstil ihracatımızın 2020 yılı sonuna kadar 2,5 
milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirme-
sini, 2021 yılında ise 3 milyar dolar ihracata ulaş-
masını öngörüyoruz.

Salgın sebebiyle teknik tekstilin öne çıkması 
üyelerinizden bazılarınızın bu alana girmesini 
neden oldu mu?

Salgın döneminde firmalarımız Türkiye İh-
racatçılar Meclisimizin öncülüğünde iç piyasa-
nın taleplerini karşılamaya öncelik vererek hızla 
kapasite artışına gittiler. Birçok üretim tesisimiz 
maske ve koruyucu önlük gibi medikal tekstil 
ürünlerine yatırım yaptı. Kişisel koruyucu dona-
nım ürünü üreticisi firma sayımız hızla 600’ün 
üzerine çıktı. Gelen tüm talepleri karşılayabilmek 
amacıyla bazı firmalarımız kapasitelerini yüz-
de yüz artırdı ve 3 vardiya sisteminde çalışmaya 
başladı. Bu kapsamda İTHİB olarak yaşadığımız 
bu zorlu dönem içinde maske üreticisi firmaları-
mızın yurt içinde hammaddeye kolay erişimi için 
tüm imkanlarımızı seferber ettik. Maske imalat-
çısı firmalarımızdan maske kumaşı tedarikinde 
sıkıntı yaşaması durumunda bize başvurmalarını 
ve kendilerine gerekli bütün destekleri sağlayaca-
ğımızı taahhüt ettik. Bu olağanüstü süreçte ülke-
miz, koruyucu donanım ürünleri hammaddesin-
de dışa bağımlı olmamasının sağladığı avantajla, 
kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında 70’ten 
fazla ülkeye yardımda bulundu.

with the least damage, we shared our solution 
suggestions for the problems experienced and 
we continue to convey. In this context, meas-
ures such as Short Work Allowance, provision 
of VAT exemption for some sectors within the 
scope of force majeure, TL Rediscount loan pro-
vided by Eximbank have had positive reflec-
tions on our sector.

What is the reason for the decline in woven 
fabric exports? In which product groups there 
were increases in this period?

Not only Turkey but all the world started to 
go into home office working system as a result 
of home quarantine measures implemented due 
to the outbreak. Weddings, meetings and organ-
izations were largely canceled. Therefore, the 
demand has decreased in woven fabric product 
groups. We observe that the European Union, 
our largest export market, declined 23 percent in 
the world woven fabric imports compared to the 
same period of the previous year. We are expe-
riencing a demand for more comfortable-sports-
wear and home textile products. Our home tex-
tile industry reached its all-time high October 
export data in October. In addition, our knitted 
fabric exports increased by more than 20 per-
cent as of October. Our industry that reached 

the highest monthly knitted fabric export da-
ta of all time in October, increased its exports 
by 49 percent to Italy, 50 percent to Belarus and 
106 percent to Kyrgyzstan.

In this period, our most prominent product 
group was technical textiles. Our technical tex-
tile exports exceeded our annual exports in the 
January-August period of 2020 and broke the 
record for the history of the republic. We antic-
ipate that our technical textile exports, which 
were worth about 2 billion dollars in the Janu-
ary-September period of 2020, will export more 
than 2.5 billion dollars by the end of 2020 and 
reach 3 billion dollars in 2021.

Did the prominence of technical textiles due to 
the epidemic caused some of your members to 
enter this field?

Our companies went quickly to increase ca-
pacity in epidemic period, by giving priority to 
meet the demands of the domestic market, under 
the leadership of the Turkish Exporters Assem-
bly . Many of our production facilities have in-
vested in medical textile products such as masks 
and protective gowns. The number of compa-
nies that produce personal protective equipment 
products has rapidly increased to over 600. In or-
der to meet all the demands, some of our com-
panies increased their capacities by one hundred 
percent and started to work in a 3-shift system. 
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SOME OF OUR 
COMPANIES 

INCREASED THEIR 
CAPACITIES BY  
ONE HUNDRED 

PERCENT IN ORDER 
TO MEET ALL THE 
DEMANDS AND 

STARTED TO WORK 
IN THREE SHIFT 

SYSTEMS.

GELEN TALEPLERİ 
KARŞILAYABİLMEK 

AMACIYLA BAZI 
FİRMALARIMIZ 

KAPASİTELERİNİ 
YÜZDE YÜZ ARTIRDI 

VE ÜÇ VARDİYA 
SİSTEMİNDE 

ÇALIŞMAYA BAŞLADI.

Ev Tekstili İhracatında En Yüksek Ekim Ayı İhracatı (Milyon Dolar)
Highest October Exports In Home Textile (Million Dollars)
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WE ORGANIZE 
VARIOUS FAIRS 
ABROAD AND 

PARTICIPATE IN  
FAIRS TO PROMOTE 

OUR COUNTRY  
AND TEXTILE 

PRODUCTS IN OUR 
COUNTRY TO  

ALL THE WORLD 
MARKET.

ÜLKEMİZİN VE 
ÜLKEMİZDEKİ 

TEKSTİL 
ÜRÜNLERİNİN  
TÜM DÜNYA 
PAZARINA 

TANITILMASI İÇİN 
YURT DIŞINDA 

ÇEŞİTLİ FUARLAR 
DÜZENLİYOR VE 

FUARLARA İŞTİRAK 
EDİYORUZ.

Bu dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve-
rilerine bakıldığında kişisel koruyucu donanım 
ürünlerine yönelik yaklaşık 3 milyar TL değerin-
de, kişisel koruyucu donanım ürünlerinin ham-
maddesi niteliğindeki dokunmamış kumaş ürün 
grubumuzda ise 2,2 milyar TL değerinde Yatı-
rım Teşvik Belgesi alındığını görüyoruz. 

Peki tekstil ve hammadde ihracatçıları olarak 
2020’yi nasıl kapatmayı hedefliyorsunuz?

Salgın sebebiyle Nisan ve Mayıs aylarında ya-
şanan yüzde 50’ye yakın kaybın hızla toparlan-
dığını görüyoruz. Sanayi üretim endeksi, kapasi-
te kullanım oranları gibi ekonomik göstergelere 
bakıldığında tekstil ve hammaddeleri sektörü-
müz en hızlı toparlanan sektörlerden biri oldu. 

Kapasite kullanım oranı verilerine bakıldığın-
da Ekim ayı itibariyle salgın döneminden bu ya-
na motorlu kara taşıtları imalatından sonra en 
hızlı toparlanan sektör olduk. Dolayısıyla Nisan 
ve Mayıs aylarında yaşanan kayıpları Haziran 
ayından itibaren hızla telafi eden sektörümüzün 
2020 yılı ihracatını yüzde 5 seviyelerinde bir ge-
rilemeyle kapatacağını öngörüyoruz. 

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği’nden kısaca bahseder misiniz? Sektörün 
çatı kuruluşu olarak ne tür çalışmalara imza 
atıyorsunuz?

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracat-
çıları Birliğimiz (İTHİB) 6 binin üzerinde üye-
si ile Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihra-
catının çatı kuruluşu. Üyelerimiz, elyaf, iplik, 
kumaş, ev tekstili, teknik tekstil ve konfek-
siyon yan sanayi başta olmak üzere her çeşit 
tekstil ürünün üretimini ve ihracatını gerçek-
leştiriyor. Türkiye tekstil ihracatının yaklaşık 
olarak yarısı üyelerimiz tarafından gerçekleş-
tiriliyor. İTHİB olarak biz de ulusal ve ulusla-
rarası platformlarda, kamu düzeyinde Türkiye 
tekstil sanayisinin ortak menfaatlerini koru-
mak için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye’nin 
tekstil ürünlerinin dünya pazarına tanıtılması 
ve firmalarımızın yeni iş birlikleri kurması için 
yurtdışında çeşitli fuarlar düzenliyor veya dü-
zenlenen fuarlara iştirak ediyoruz. İhracatçıla-
rımızın sektördeki konumunu sağlamlaştırma-
sı ve etkinliklerini artırması için potansiyel ve 
hali hazırda mevcut bulunan pazarlara ticaret 
heyetleri ile görüşmeler organize ediyoruz. 

Bunların yanında genç yetenekleri destekle-
mek ve sektörümüze kazandırmak amacıyla 2006 

yılından beri Kumaş Tasarım Yarışması düzenli-
yoruz. Bu yarışma Türkiye’nin ilk ve tek ulusla-
rarası nitelikte olan kumaş tasarım yarışması ve 
yurtdışından da çok yüksek katılım olduğunu gö-
rüyoruz. Bununla birlikte her yıl gerçekleştirdiği-
miz trend seminerlerimizle sektörümüzün tasa-
rım algısının yükseltilmesini hedefliyoruz. 

Ayrıca, sektördeki nitelikli insan kaynağına 
katkı sağlamak için 2019 yılında önemli bir burs 
programı başlattık. Sektörümüzün nitelikli mü-
hendis ihtiyacını karşılamak için Tekstil ve Ha-
zırgiyim İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil 
Sanayi İşverenleri Sendikası işbirliği ile başlattı-
ğımız Tercihim Tekstil Mühendisliği projesiyle 
tekstil mühendisliğine yönelik algının eski gün-
lere dönmesini hedefliyoruz. İlk 80 bin içerisin-
de yer alan ve 5 tercihinden biri tekstil mühen-
disliği olup, bu bölüme kayıt yaptıran öğrencilere 
öğrenim hayatları boyunca asgari ücrete kadar 
burs vermenin yanında, uygulamalı eğitim-staj 
programlarıyla onların okulları bitmeden iş yer-
lerine adaptasyonlarını sağlamayı amaçlıyoruz. 

Bildiğimiz kadarıyla yürüttüğünüz UR-GE ve  
AR-GE projeleri de mevcut…

İTHİB olarak konfeksiyon yan sanayi sektörü-
müzde ihracat gerçekleştiren 21 üye firmamızla 
“Konfeksiyon Yan Sanayi Sektörü İhracatının Ge-
liştirilmesi” UR-GE Projesini yürütüyoruz. Hedef 
pazarları belirlemek amacıyla stratejik hedefler 
çerçevesinde ülke profillerini değerlendiriyoruz. 

In this context, as ITHIB, we mobilized all our 
resources for easy access to raw materials for 
our mask manufacturers in this difficult period. 
We have committed that our mask manufactur-
er companies will contact us in case of any diffi-
culties in procuring mask fabric and that we will 
provide them with all the necessary support. In 
this extraordinary process, besides meeting its 
own needs, our country helped to over 70 coun-
tries with the advantage of not being depend-
ent on foreign sources for protective equipment 
products. Looking at the data of the Ministry 
of Industry and Technology in this period, we 
see that approximately 3 billion TL for personal 
protective equipment products, and 2.2 billion 
TL for our non-woven fabric product group, 
which is the raw material of personal protec-
tive equipment, was received.

So how do you aims to close 2020 as exporters 
of textile and raw materials?

We see that the loss of nearly 50 percent in 
April and in May due to the outbreak recovered 
rapidly. Looking at economic indicators such as 
the industrial production index and capacity uti-
lization rates, our textile and raw materials in-
dustry was one of the fastest recovering sectors.

Considering the capacity utilization data, we 
have been the fastest recovering sector after the 
manufacture of motor vehicles since the epidem-
ic period as of October. Therefore, we anticipate 

that our industry, which rapidly compensates 
the losses in April and May since June, will close 
its 2020 exports with a decline of 5 percent.

Could you tell us briefly about the Istanbul Textile 
and Raw Materials Exporters' Association? 
What kind of works are you undertaking as the 
umbrella organization of the sector?

Our Istanbul Textile and Raw Materials Ex-
porters' Union (İTHİB), is the umbrella organiza-
tion of Turkey's textile and raw material exports 
with over 6 thousand members. Our members 
produce and export all kinds of textile products, 
especially fiber, yarn, fabric, home textile, techni-
cal textile and apparel sub-industry. Turkey's tex-
tile exports is carried out by approximately half of 
our members. İTHİB as we both national and in-
ternational platform, we are conducting studies to 
protect the common interests of the public at the 
level of Turkey's textile industry. Turkey's tex-
tile products to be introduced to the world market 
and abroad to establish new cooperation with our 
company, we participate in various trade fairs or 
organizing. We organize meetings with trade del-
egations to potential and already existing markets 
to strengthen our exporters’ position in the sector 
and increase their efficiencies.

In addition to these, we have been organizing 
a Fabric Design Competition since 2006 in order 
to support young talents and bring them to our 
sector. This content is Turkey's first and only in-
ternational competition of this nature in the fab-
ric design contest and we see that it is a very high 
participation abroad. In addition, we aim to in-
crease the design perception of our sector with 
our trend seminars that we hold every year.

In addition, we launched an important schol-
arship program in 2019 to contribute to quali-
fied human resources in the sector. We aim to 
make textile engineering perception as be in 
past with ‘my preferrance is textile engineer-
ing’ project which we initiated by the cooper-
ation of Textile and Apparel Exporters 'Associ-
ation and Turkey Textile Industry Employers' 
Association in order to meet the qualified en-
gineer need of our industry. Textile engineer-
ing is one of the 5 choices among the first 80 
thousand. We aim to give scholarships up to the 
minimum wage to students enrolled in this de-
partment and to ensure their adaptation to their 
workplaces before their school ends with prac-
tical training-internship programs.
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ENERGY, WATER  
AND CHEMICAL 

EFFICIENCY  
CAN BE PROVIDED 
BY R&D WORKS 

WHICH CAN BE DONE 
IN PRODUCTION 
ACTIVITIES AND  

DOES NOT REQUIRE  
A LOT OF COST.

ÜRETİM 
FAALİYETLERİNDE 
YAPILABİLECEK  
VE ÇOK FAZLA 

MALİYET 
GEREKTİRMEYEN  

AR-GE ÇALIŞMALARI 
İLE ENERJİ,  

SU VE KİMYASAL 
VERİMLİLİĞİ 

SAĞLANABİLİR.

Bu kapsamda eğitim ve danışmanlık faaliyetle-
ri yürüterek ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz.

Diğer yandan katma değerli tekstil üretimi-
nin ve AR-GE çalışmalarının yoğun olarak ger-
çekleştirildiği teknik tekstiller sektörü ihraca-
tını global arenada rekabet edebilecek seviyeye 
ulaştırmak amacıyla, “Teknik Tekstillerde Dö-
nüşüm ve İnovasyon Uluslararası Rekabetçili-
ği Geliştirme” UR-GE projesini 2019 yılında ha-
yata geçirdik. Teknik Tekstil Ur-Ge projemiz 
ile firmalarımızın dijital dönüşümü ve sanayi 
4.0’a entegrasyonunun sağlanmasını hedefliyo-
ruz. Sektörümüzde önemli bir paya sahip olan 

bu ürün grubumuzda kaliteli üretimi artırmak 
ve ihracat pazarlarımızı genişletmek için çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte sek-
törümüzün küresel ölçekte tanıtımını artıracak 
tanıtım projeleri, Türkiye’de üretimi yeterli sevi-
yede olmayan tekstil ürünlerine yönelik AR-GE 
çalışmaları, hedef pazar çalışmaları, sürdürüle-
bilirlik konusunda gerçekleştirdiğimiz ulusal ve 
uluslararası AR-GE çalışmaları yürütüyoruz. 

Sürdürülebilirlik özellikle son dönemde sıklıkla 
duyduğumuz bir kavram. Bununla birlikte bazı  
küresel markalar 2030’a kadar tüm tedariklerini  
sürdürülebilir ürünlerden sağlayacaklarını ilan 
etti. İTHİB üyeleri bu konuda neler yapıyor?

Tekstil ve hammaddeleri sektörünün kilogram 
başı ihracat birim fiyatı Türkiye geneli ihracat-
tan dört kat daha katma değerli. Çünkü birçok 
üyemiz küresel rekabette başarı için AR-GE ve 
inovasyonun olmazsa olmaz olduğunun farkın-
da. Sürdürülebilirlik çalışmalarını da bu anlam-
da çok önemsiyoruz. 

Üretim faaliyetlerinde yapılabilecek ve çok 
fazla maliyet gerektirmeyen AR-GE çalışmala-
rı ile enerji, su ve kimyasal verimliliği sağlana-
bilir. Bunun için ilk etapta üretim süreçlerini iyi 
analiz etmek ve neler yapılması gerektiğine he-
deflenen ürünler doğrultusunda bakmak gere-
kiyor. Sürdürülebilir ürünlere olan bu talebin 
sektörümüz için bir tehdit değil aksine bir fır-
sat olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla karbon 
ayak izinin azaltılması, enerji tüketiminin azal-
tılması, AB normlarına uyum konusunda özel 
proje çalışmalarımız bulunuyor. 

Zira Gümrük Birliğine üye olmamız ve AB 
normlarına göre üretim yapabilmemiz sebebiy-
le birçok firmamız sürdürülebilirlik alanında 
projeler geliştirmeye başladı. Bununla birlikte 
sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirilen ça-
lışmaları tabana yaymamız gerekiyor. AB Gre-
en Deal Mutabakatı sektörümüz açısından çok 
önemli. Dolayısıyla sürdürülebilirlik alanında-
ki mevzuat değişikliklerini ve uluslararası ça-
lışmaları yakından takip ederek sektörümüzü 
bilgilendiriyoruz. 

Pandemi her kriz gibi bazı şirketler için fırsat da 
yaratabiliyor. Tekstil ve hammadde sektörü için 
pandemi farklı fırsatlar yarattı mı?

Değişen küresel ticaret normları ve trendlere 
adapte olabilme kabiliyeti çok yüksek olan teks-
til ve hammaddeleri sektörü olarak, sektörümüzü 

As far as we know, there are also UR-GE and 
R&D projects that you carry out...

As İTHİB, we are carrying out the UR-GE Pro-
ject with 21 member companies that export in 
our garment sub-industry sector. We evalu-
ate the country profiles within the framework 
of strategic goals in order to determine target 
markets. In this context, we aim to increase 
our exports by carrying out training and con-
sultancy activities. On the other hand, in 2019, 
we implemented the UR-GE project "Trans-
formation and Innovation in Technical Tex-
tiles and Innovation and Developing Interna-
tional Competitiveness" in order to bring the 
exports of the technical textiles sector, where 
value-added textile production and R&D stud-
ies are intensively carried out, to a level that can 
compete in the global arena. With our Techni-
cal Textile Ur-Ge project, we aim to ensure the 
digital transformation of our companies and in-
tegration to industry 4.0. In this product group, 
which has an important share in our industry, 
we continue our efforts to increase quality pro-
duction and expand our export markets.

However, we performs demonstration projects 
that will increase the publicity of our industry on 
a global scale, R & D activities for the production 
of adequate levels of non-textile products in Tur-
key, target market studies and national and in-
ternational R & D work about sustainability. 

Sustainability is a concept that we hear 
frequently, especially recently. However, some 
global brands declared that they will provide 
all their supplies from sustainable products by 
2030. What do ITHIB members do in this regard?

Unit price of Textiles and raw materials sec-
tors per kilogram is quadrupled value-added 
than exports in Turkey. Because many of our 
members are aware that R&D and innovation 
are indispensable for success in global compe-
tition. We also attach great importance to sus-
tainability studies in this sense.

Energy, water and chemical efficiency can be 
achieved with R & D studies that can be carried 
out in production activities and do not require 
too much cost. For this, first of all, it is neces-
sary to analyze the production processes well 
and to look at what needs to be done in line with 
the targeted products. We think that this de-
mand for sustainable products is not a threat 
but an opportunity for our industry. Therefore, 

we have special projects to reduce carbon foot-
print, reduce energy consumption, and comply 
with EU norms.

Because we are a member of the Customs Un-
ion and are able to produce in accordance with 
EU norms, many of our companies have started 
to develop projects in the field of sustainabili-
ty. However, we need to spread the work car-
ried out in the field of sustainability to the base. 
The EU Green Deal Reconciliation is very im-
portant for our industry. Therefore, we closely 
follow the legislative changes and international 
studies in the field of sustainability and inform 
our industry.

Like every crisis, the pandemic can also create 
opportunities for some companies. Has the 
pandemic created different opportunities for 
the textile and raw material industry?

As the textile and raw materials sector, which 
has a very high ability to adapt to changing 
global trade norms and trends, we are working 
to move our sector forward. Especially in De-
cember and January, global brands that could 
not import from China tended to move away 
from a single market-oriented import approach. 
This has brought our country to the fore as the 
closest alternative to China with its strong pro-
duction capacity in the textile and raw mate-
rials sector. Therefore, we foresee that we will 
catch a rapid increase in the demand for Turkey 
by the normalization of global trade. As the tex-
tile and raw materials industry, I think we will 
experience a rapid growth trend in 2021 in par-
allel with the global normalization steps.

Teknik Tekstil  
AR-GE projemiz 
ile firmalarımızın  
dijital dönüşümü 

ve sanayi 4.0’a 
entegrasyonunun 

sağlanmasını 
hedefliyoruz.

With our Technical 
Textile R&D project,  

we aim to ensure  
the digital 

transformation  
of our companies  
and integration to 

industry 4.0.
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I THINK THAT AS 
TEXTILE AND  

RAW MATERIALS 
SECTOR, WE WILL 

EXPERIENCE  
A RAPID GROWTH 
TREND IN 2021,  
IN LINE WITH 
THE GLOBAL 

NORMALIZATION 
STEPS.

TEKSTİL VE 
HAMMADDELERİ 

SEKTÖRÜ 
OLARAK KÜRESEL 
NORMALLEŞME 
ADIMLARINA 

PARALEL ŞEKİLDE, 
2021 YILINDA DA 

HIZLI BİR 
BÜYÜME TRENDİ 
YAŞAYACAĞIMIZI 
DÜŞÜNÜYORUM.

daha ileriye taşımak için çalışmalar yürütüyoruz. 
Özellikle Aralık ve Ocak aylarında Çin’den ithalat 
gerçekleştiremeyen küresel markalar tek pazar 
odaklı ithalat anlayışından uzaklaşmaya yönel-
diler. Bu da tekstil ve hammaddeleri sektöründe 
güçlü üretim kapasitesi ile Çin’e en yakın alter-
natif olarak ülkemizi ön plana çıkardı. Dolayı-
sıyla küresel ticaretin normalleşmesiyle birlikte 
Türkiye’ye yönelik talepte hızla artış yakalaya-
cağımız öngörüyoruz. Tekstil ve hammaddeleri 
sektörü olarak küresel normalleşme adımlarına 
paralel bir şekilde, 2021 yılında da hızlı bir büyü-
me trendi yaşayacağımızı düşünüyorum.

2020 yılı her ne kadar ekonomik beklentile-
rin olumsuz yönde seyrettiği bir yıl olsa da her 
kriz yeni fırsatlar doğurmaktadır. Özellikle sal-
gın, birçok küresel markanın- işletmenin satın 
alımı ya da küresel markalarla ortaklıklar te-
sis edilmesine olanak sağlamaktadır. Dolayısıy-
la yurtdışında marka satın alımlarıyla ilgili yeni 
bir destek mekanizması oluşturulması en önemli 
beklentilerimiz arasında yer almaktadır. 

Diğer yandan tüm dünyanın önemli bir sınav-
dan geçtiği bu süreçte, firmalarımız yazılım, di-
jitalleşme, sanal gerçeklik teknolojilerinin kulla-
nımı gibi konularda yeni yatırımlar yapmaktadır. 
Fiziki olarak fuarların gerçekleşememesi sebebiy-
le her bir işletmemiz dijital fuar alanlarını oluş-
turmaktadır. Bu çerçevede oluşturulacak bir des-
tek mekanizması, firmalarımızın dijitalleşmesini 
teşvik edecektir.

2021’de en çok yoğunlaşacağınız konu  
başlıkları neler olacak?

Salgından sonra dünyada ticaretin kolaylaşa-
cağı, dijital süreçlerin hızlanacağı ve bürokrasi-
nin azalacağı öngörülüyor. Yaşanan olağanüstü 
süreçler herkesi ve her süreci dijitalleşmeye zor-
luyor. Salgın döneminde fuar ve ticaret heyetle-
rinin iptal edilmesiyle yurt dışı organizasyonla-
rımızdaki açıklığı gidermek adına yine Ticaret 
Bakanlığımızın destekleri ile sanal ticaret heyet-
leri ve fuarlar üzerinde çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Konuya ilişkin Yönetim Kurulu olarak bir 
komite oluşturduk ve üyelerimize dijital ortamda 
en efektif nasıl fayda sağlayabiliriz sorusuna ce-
vap olabilecek bir proje yürütüyoruz. Bu çerçe-
vede önümüzdeki dönemde İTHİB olarak birçok 
ülkeye sanal ortamda ticaret heyetleri düzenle-
yerek firmalarımıza ikili iş görüşmeleri olanağı 
sağlamayı ve gerçekleştireceğimiz sanal fuarlar-
la ihracat pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz.

Although 2020 is a year in which economic ex-
pectations are negative, every crisis creates new 
opportunities. The epidemic, in particular, al-
lows many global brands to acquire business-
es or establish partnerships with global brands. 
Therefore, creating a new support mechanism 
for brand purchases abroad is among our most 
important expectations.

On the other hand, our companies make new 
investments in software, digitalization, and the 
use of virtual reality technologies in this process, 
where the whole world is passing an important 
test. Due to the fact that the fairs cannot be re-
alized physically, each of our enterprises consti-
tute digital fairgrounds. A support mechanism 
to be established within this framework will en-
courage the digitalization of our companies.

Which topics will you focus on in 2021?
After the epidemic, it is predicted that trade 

in the world will become easier, digital process-
es will accelerate and bureaucracy will decrease. 
Extraordinary processes are forcing everyone 
and every process to digitalize. With the cancel-
lation of fairs and trade delegations during the 
epidemic period, we continue to work on virtu-
al trade delegations and fairs with the support 
of our Ministry of Commerce in order to elimi-
nate the gap in our international organizations. 
As the Board of Directors, we formed a commit-
tee on the subject and we conduct a project that 
can answer the question of how we can benefit 
our members in the most effective digital envi-
ronment. In this context, as ITHIB, we aim to 
organize trade delegations to many countries in 
a virtual environment, to provide bilateral busi-
ness meetings with our companies and to ex-
pand our export market with virtual fairs.
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A ltın 2075 dolar tepesinden beri süzül-
mesine devam ediyor, geçen sayımızda 
bahsettiğimiz “1920 dolar pivot seviye-

si üstüne doğru yaptığı ataklar kalıcı olamama-
sı durumunda 1880-1780 dolar bölgesine doğru 
satıs baskısı riski doğabilir” riskinin cereyan et-
tiği günleri yaşıyoruz. Bu anlamda 2075 dolar 
'lardan başlayan düşüşün aşağıdaki grafikte gö-
rülen sarı orta vadeli yükseliş trend çizgisinden 
sonlaranarak KV'li düşüş hareketini bitirmesi 
teknik trading olarak muhtemel olabilir. Çünkü 
grafiğimizde görülen sarı yükselen trend çizgi-
si (1748 dolar) ve fibonacci 78,6 (1734 dolar) se-
viyeleri orta vade için yaklaşık 1250 dolar sevi-
yelerinden beri devam eden trend için kuvvetli 
destek ve araf seviyesi olacaktır.

Bu destek bölgesi altında altında haftalık ka-
panış oluşmadığı sürece 2075 dolar fiyatların-
dan beri süre gelen düşüş denge ve destek ara-
yışına başlayarak yeniden 1834-1888-1920 dolar 
lara doğru toparlanma gayreti içine girmesi göz-
lenebilecektir. Olası bir risk oluşması ve bahsetti-
ğimiz 1748-1734 dolar orta vade destek bölgesinin 
kırılması durumunda ise düşüşün 1588 dolar se-
viyelerine doğru sarkma ihtimali doğabileceği ise 
yatırımcılar tarafından orta ve uzun vade riskler 
olarak arasında bulundurulmalıdır. Bu şekilde bir 
risk oluşmasını teknik olarak beklemesekde pi-
yasalarda herşeyin mümkün olabileceği gerçeği 
her zaman risk notlarında bu yüzden olmalıdır.

2000 dolar fiyatlarda bir çok analist ve yatırım 
bankası/fonu altın için son derece iyimser rapor-
lar yazarlarken daha o raporların üstünden çok 
uzun zaman geçmemesine rağmen son günler-
de (!) o raporların aşağı yönde revize edilmeye 

G old continues to float since the peak of 
2075 dollars, we are experiencing the 
days when the risk of “sales pressure 

towards the 1880-1780 dollar region may arise 
if the attacks it made towards the pivot level of 
1920 dollars are not permanent” that we men-
tioned in our last issue. In this sense, it may be 
possible as technical trading that the decline 
starting at dolar 2075 will end from the yel-
low medium-term uptrend line shown in the 
chart below and end the KV bearish movement. 

Because the yellow rising trendline (dolar 1748) 
and fibonacci 78.6 (dolar 1734) levels seen on 
our chart will be strong support and purgatory 
levels for the trend that has been going on from 
around dolar 1250 for the medium term.

Under this support zone, as long as the weekly 
close does not occur below it, the decline since 
the prices of 2075 dollars will begin to seek bal-
ance and support, and an effort to recover to-
wards dolar 1834-1888-1920 can be observed. In 
case of a possible risk and breaking the medium 
term support zone of 1748-1734 dollars, the pos-
sibility of the decrease to 1588 dollars should 
be considered by investors as medium and long 
term risks. Although we do not technically ex-
pect such a risk to occur, the fact that anything 
is possible in the markets should always be in 
the risk notes.

While many analysts and investment banks 
/ funds have been writing extremely optimistic 
reports for gold at dolar 2000 prices, although 
a long time has passed since those reports, the 
fact that these reports started to be revised 
downwards in recent days (!) is the manifes-
tation of the classic herd psychology. It means 
that; Start to be cautious, when everyone starts 
to be pessimistic, prepare to be optimistic! ”

Medium term for gold; If it ıs gone over dolar 
1888 again by starting to hold and balance on 
the supports of the above-mentioned yellow 
rising trend support (dolar 1748) and fibo 78.6 
(dolar 1734), it will mean the confirmation of 
the dolar 1920-2155 band seen in the chart as 
medium term targets.

başlamasıda klasik sürü psikoljinin tezahurudur 
buda şu demektir: “Herkes iyimserken sen tem-
kinli olmaya başla, herkez karamsar olmaya baş-
ladığında sen iyimser olmak için hazırlan!”

Altın için orta vade ise; yukarıda bahsettiğimiz 
sarı yükselen trend desteği (1748 dolar) ve fibo 
78,6 (1734 dolar) destekleri üstünde tutunma ve 
dengelenme başlayarak yeniden 1888 dolar ların 
üstüne geçilmesi durumunda ise yine grafikte 
görülen 1920-2155 dolar bandının orta vade he-
defler olarak teyitlenmesi demek olacaktır.

GÖRÜŞ OPINION

SELÇUK GÖNENÇLER
Stratejist - Strategist

ALTIN ARAF'TA
Altın 1400 dolardan beri süre gelen trendine 
artan vaka sayılarının verdiği endişe ve aşıda 
ilerlemeler olmasından dolayı bir kaç haftadır 
ara vermiş gibi görünüyor.

GOLDEN IS IN THE LIMBO
Gold seems to have paused to its trend since 1400 dollars 
for a few weeks due to the concern about the increasing 
number of cases and the progress in the vaccine.

THE FACT THAT 
ANYTHING IS 

POSSIBLE IN THE 
MARKETS SHOULD 
ALWAYS BE IN THE 

RISK NOTES.

PİYASALARDA 
HERŞEYİN MÜMKÜN 

OLABİLECEĞİ 
GERÇEĞİ HER ZAMAN 

RİSK NOTLARINDA 
BULUNMALIDIR.



Birkaç gün önce Bitcoin 100 bin TL’den işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine 
ulaştı ve yükselmeye devam ediyor. 250-300 milyar dolarlık bir piyasa büyüklüğünün 
pandemi süreciyle birlikte 400-450 milyar dolar seviyesine çıktığını gördük. 

PANDEMİ SÜRECİNDE DİJİTAL 
PARALARA İLGİ ARTIYOR

  INTEREST IN DIGITAL COINS INCREASES  
  DURING THE PANDEMIC PROCESS  
  A few days ago, Bitcoin was reached the highest level in its history by trading at 100  
  thousand TL, and continues to rise. We have seen that a market size of 250-300 billion  
  dollars has increased to 400-450 billion dollars with the pandemic process.  
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D eğişen ekonomik düzende yatırımcıların 
en merak ettiği alanların başında kripto 
paralar geliyor... Peki yatırımcılar nelere 

dikkat etmeli? Pandemi kripto paraların gelece-
ğinde neleri değiştirecek? Sürece dair beklenti-
leri Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Cenk Erdem’den dinledik

Pandemi sürecinde dijital varlıklara olan ilginin 
arttığını gördük. Önümüzdeki dönemde süreç 
nasıl ilerleyecek?

Pandemi sürecinin tüm dünyada dijital piya-
salara olan bakış açısını değiştirdiğini gördük. 
Bu süreçte Bitcoin’in popülaritesi oldukça art-
tı. Dünyada parasal genişlemenin artması so-
nucunda para değersizleşirken, yatırımcıların 
ilgisi dijital varlıklara kaydı. Kullanıcılar kendi 
yatırımlarının değerini korumak adına Bitcoin, 
Ethereum gibi kriptoparalara yöneldi. Hem Bit-
coin hem de alternatif Coin’ler de performans 
artışı yaşandı. Dolar dahil tüm kâğıt paralara 
karşı, dijital varlıkların yüzde 20 ila yüzde 100 
arasında değer kazandığına şahit olduk. Birkaç 
gün önce Bitcoin 100 bin TL’den işlem görerek 
tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı ve yüksel-
meye devam ediyor. 250-300 milyar dolarlık bir 
piyasa büyüklüğünün pandemi süreciyle bir-
likte 400-450 milyar dolar seviyesine çıktığı-
nı gördük. Uzun vadede tüm dünyada kullanı-
cı sayılarının artması ve regülasyonların hayata 
geçmesi ile piyasa büyüklüğünün bu rakamla-
rın çok daha üstüne çıkacağını söyleyebiliriz. 
Pandemi sürecinde yükselişe geçen dijital var-
lıklara olan bu ilginin artarak devam edeceği-
ni düşünüyoruz. 

Türkiye ve dünya çapında borsaların seyri 
nasıl olacak? Önümüzdeki sürece yönelik 
beklentileriniz nelerdir?

Bitcoin’in oluşturulma sürecinden sonra ge-
çen on yıla baktığımızda bu süre zarfında dü-
şüşler gözlemlense de Bitcoin kullanıcılarının 
ve hacminin her geçen gün arttığını, farkındalı-
ğının yükseldiğini, bu teknolojiyi öğrenmek is-
teyenlerin yükselen bir ivmede talep yarattığını 
görüyoruz. Normal süreçte yükselen bir talebi 
olan Bitcoin ve diğer dijital varlıkların pande-
mi süresince farkındalığının artmasıyla bera-
ber sonrasında da yatırımcıların dijital varlık 
sektöründe daha çok var olmaya çalışacağını 
öngörebiliriz. Küresel çapta bir hareketlenme 
mevcut ve birçok ülke yatırımlarını bu yönde 

I n the changing economic order, crypto mon-
ey is one of the areas that investors are most 
curious about ... So what should investors pay 

attention to? What will the pandemic change 
in the future of cryptocurrencies? We learned 
the expectations about the process from Kemal 
Cenk Erdem, Chairman of Bitexen Technology.

We saw that the interest in digital assets 
increased during the pandemic process. How will 
the process progress in the upcoming period?

We have seen that the pandemic process is 
changing the perspective on digital markets all 
over the world. In this process, the popularity of 
Bitcoin has increased considerably. As the mon-
ey devalued as a result of the increase in mone-
tary expansion in the world, the interest of in-
vestors shifted to digital assets. Users turned to 
cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum 
in order to protect the value of their investments. 
Both Bitcoin and alternative Coins also experi-
enced an increase in performance. Against all 
paper currencies, including the dollar, we've 
seen digital assets gain 20 to 100 percent in val-
ue. A few days ago, Bitcoin was reaching the 
highest level in its history by trading at 100 thou-
sand TL and continues to rise. We have seen that 
a market size of 250-300 billion dollars has in-
creased to 400-450 billion dollars with the pan-
demic process. We can say that by the means of 
the increasing in the number of users all over the 

ALTHOUGH 
DECREASES IN 
BITCOIN ARE 

MONITIRED IN  
10 YEARS, THE 

NUMBER OF USERS  
IS INCREASING  

IN 2020.

BITCOIN İLE  
İLGİLİ 10 YILDA 

DÜŞÜŞLER  
GÖZLENSE DE  
2020 YILINDA 

KULLANICI  
SAYISINDA ARTIŞI 

YAŞANIYOR.

KEMAL 
CENK 
ERDEM

BITEXEN 
Teknoloji 
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı

BITEXEN 
Technology 
Chairman
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WE THINK THAT 
IMPORTANT 

DEVELOPMENTS 
WOULD BE ABOUT  

CRYPTOCURRENCY IN 
TURKEY SOON.

TÜRKİYE’DE 
KRİPTOPARA İLE 
İLGİLİ YAKINDA 

ÖNEMLİ GELİŞMELER 
YAŞANACAĞINI 
DÜŞÜNÜYORUZ. 

WHILE TURKEY 
IS REPLACING IN 

STARTING COURSES 
IN THE FIELD  

OF DIGITAL ASSETS, 
IT’S POPULARITY  

IN THIS AREA  
DRAW ATTENTION  
IN THE WORLD.

TÜRKİYE’YE 
DİJİTAL VARLIK 

ALANINDA HACİM 
OLARAK DÜNYADA 

İLK SIRALARDA 
YER ALIRKEN BU 

ALANDAKİ VARLIĞI 
VE POPÜLERLİĞİ 
DÜNYADA BÜYÜK 
İLGİ GÖRÜYOR.

yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Bahamalar Mer-
kez Bankası, dünyanın ilk CBDC’sini kullanıma 
sundu. Avrupa Merkez Bankası dijital avro üze-
rine bir rapor yayınladı. ABD Adalet Bakanlığı 
bir kriptopara raporu yayınladı. İsviçre parla-
mentosu, düzenlemelerini “Blockchain, Bitcoin 
ve kriptopara” gibi yeni teknolojideki gelişme-
lere uygun hale getirmek için, bir dizi yeni ya-
sayı onayladı. Kanada Bankası, CBCD’ler hak-
kında bir makale yayınladı. 8 Ekim’de Hollanda 
Merkez Bankası ilk kez bir kriptopara şirketi-
ni onayladı. Çin Merkez Bankası’nın yeni geliş-
tirdiği kriptopara biriminin pilot programlar 
kapsamında para transferlerinde kullanılmaya 
başlandığı açıklandı. Güney Kore, Dijital Varlık 
Yasası’nı tartışıyor. Venezuela ise dijital varlık 
kullanımını günlük hayata entegre etti ve ülke-
deki 305 belediyenin vergi ödemelerinin dijital 
varlık üzerinden yapılabilmesi için Ulusal Vergi 
Uyum Anlaşması’nı imzaladı. Ayrıca Venezuela 
hükümeti, haziran ayı içerisinde akaryakıt öde-
melerinin yüzde 15’inin dijital varlıklar ile ya-
pıldığını duyurdu. Ülkemizde ise bu husustaki 
adımların ilki BTK raporu ile atılmış oldu. Ya-
kın gelecekte Türkiye’de de bu alanda önemli 
gelişmeler yaşanacağını düşünüyoruz.

 
BTK raporundan bahsettiniz. Raporda 
kriptoparaların her geçen gün daha fazla kişi 
tarafından geçerli bir ödeme aracı olarak kabul 
edildiği vurgulandı. Siz Türkiye’deki durumu 
nasıl görüyorsunuz?

BTK kriptopara araştırma raporu hem blok-
zincir hem de kripto paraları detaylıca ele alan, 
kripto paraların teknolojisinin anlatıldığı, krip-
to paranın dünyada ve Türkiye’deki durumu-
nu değerlendiren oldukça kapsamlı ve başarılı 
bir çalışma oldu. Raporu, On Birinci Kalkınma 
Planı’nda sinyali verilen dijital varlık çalışma-
larının devamı niteliğinde görüyoruz. Tüm bu 
çalışmaların sektörün regülasyonlar ile ya-
sal zemine kavuşması yolunda atılmış önemli 
adımlar olduğunu düşünüyoruz. Raporda vur-
gulandığı üzere olası bir regülasyonun, sektö-
rü daha da büyüteceğine inanıyoruz. Regülas-
yonun gerçekleşmesi durumunda sisteme olan 
güvenin daha fazla artacağını ve kullanıcıla-
rın daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyoruz. 
Türkiye’nin ilk milli Coin’i olan EXEN Coin’i 
sektöre sunan FinTek firması olarak Türkiye’nin 
dünyada daha fazla söz sahibi olması için proak-
tif olunması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’nin 

gerek sahip olduğu potansiyel gerekse bu alan-
daki eğitimli insan gücüyle kriptopara piyasaları 
içerisinde liderliğe oynayabileceğine inanıyoruz. 
Üzerimize düşen sorumluluğu alarak sektörün 
öncü teknoloji şirketleri ile birlikte yapılacak tüm 
çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile her 
türlü bilgi ve donanımı paylaşmaya, atılacak her 
adımda destek olmaya hazırız.

Yurt dışındaki borsaların Türkiye’ye olan ilgisini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’ye baktığımızda dijital varlık alanın-
da hacim olarak dünyada ilk sıralarda yer alıyo-
ruz. Türkiye’nin bu alandaki varlığı ve popüler-
liği dünyada da çok ilgi görüyor. Dünyadaki tüm 
önemli borsalar Türkiye’ye yerleşmeye çalışıyor. 
Bizim gibi Türk borsalar ülkemize istihdam kat-
kısı sağlarken, dışardaki borsaların ülkemize ya-
tırım yapmadan istihdam emeğimizi çalmasına 
izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Birazda Bitexen Teknoloji A.Ş. hakkında 
konuşalım. Bitexen Teknoloji hakkında bilgi 
verir misiniz?

İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiğimiz yeni-
likçi teknolojilerle, Türkiye’de fintek sektörü-
nün öncü şirketleri arasında yer alıyoruz. Di-
jital Varlık Alım Satım Platformumuz Bitexen, 
konusunda uzman Türk mühendisler tarafın-
dan oluşturuldu. Diğer platformlarından en bü-
yük farkı da Türk mühendisler tarafından yara-
tılan, yerli ve milli bir platform olmasıdır. Çok 
kısa bir sürede kullanıcılar tarafından çok be-
ğenilen, tercih edilen, popüler bir dijital varlık 

world and the implementation of regulations in 
the long term, the market size will exceed these 
figures. We think that this interest in digital as-
sets, which have been on the rise during the pan-
demic, will continue to increase.

How will the course of Turkey and worldwide 
stock market? What are your expectations for 
the upcoming period?

When we look at the decade that passed after 
the creation of Bitcoin, we see that although there 
are decreases during this period, Bitcoin users 
and their volume are increasing day by day, their 
awareness is rising, and those who want to learn 
this technology create demand with a rising mo-
mentum. With the increasing awareness of Bit-
coin and other digital assets, which have a rising 
demand in the normal process, during the pan-
demic, we can predict that investors will try to ex-
ist more in the digital asset sector. There is a glob-
al movement and many countries makes their 
investments in this direction. The Central Bank of 
the Bahamas recently launched the world's first 
CBDC. The European Central Bank has published 
a report on the digital euro. The US Department 
of Justice has published a cryptocurrency report. 
The Swiss parliament has passed a series of new 
laws to adapt its regulations to developments in 
new technology such as "Blockchain, Bitcoin and 

cryptocurrency". Bank of Canada published an 
article about CBCDs. On October 8, the Dutch 
Central Bank approved a cryptocurrency compa-
ny for the first time. It has been announced that 
the newly developed cryptocurrency by the Bank 
of China has started to be used in money transfers 
within the scope of pilot programs. South Korea 
is discussing the Digital Asset Law. Venezuela, on 
the other hand, integrated the use of digital assets 
into the daily error and signed the National Tax 
Compliance Agreement so that the tax payments 
of 305 municipalities in the country can be made 
through the digital asset. In addition, the Vene-
zuelan government announced that 15 percent of 
fuel payments were made with digital assets in 
June. In our country, the first step in this regard 
was taken with the BTK report. We believe that in 
the near future Turkey also experienced signifi-
cant improvements in this area.

You mentioned the BTK report. In the report,  
it was emphasized that cryptocurrencies  
are accepted as a valid payment tool by more 
and more people. How do you see the  
situation in Turkey?

BTK crypto-currency research report was 
a quite extensive and successful work that dis-
cussed both blockchain and crypto-currency in 
detail, described the crypto-currency Technol-
ogies and evaluated the situation of the crypto-
currency in the world and Turkey. We see the re-
port as a continuation of the digital asset studies 
signaled in the Eleventh Development Plan. We 
think that all these efforts are important steps 
taken for the sector to gain a legal basis with reg-
ulations. As emphasized in the report, we believe 
that a possible regulation will further grow the 
sector. We think that in the event of regulation, 
trust in the system will increase and users will 
be more interested. As Fintek company, which 
offers Turkey's first national coin, EXEN Coin, 
to the industry, we believe that it is necessary to 
be proactive for Turkey to have a greater voice in 
the world. Also we believe that Turkey can play 
to leadership in the cryptocurrency market with 
trained manpower in this field as well as the po-
tential that it has. We are ready to share all kinds 
of information and equipment with public insti-
tutions and organizations in all works to be car-
ried out with the leading technology companies 
of the sector and to support every step to be tak-
en by taking our responsibility.
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BITEXEN IS A 
DOMESTIC AND 

NATIONAL PLATFORM 
CREATED BY TURKISH 

ENGINEERS.

BITEXEN, TÜRK 
MÜHENDİSLER 
TARAFINDAN 

OLUŞTURULAN 
YERLİ VE MİLLİ BİR 

PLATFORMDUR.

EVEN WHEN USER 
DENSITY IS AT 
HIGHEST LEVEL,  
WE PROVIDED  
75 THOUSANDS  
OF PEOPLE TO 

INVOLVE TO SYSTEM 
IN 1 DAY WITH  

FULLY KYC.

KULLANICI 
YOĞUNLUĞUNUN 
EN ÜST SEVİYEDE 

OLDUĞU ZAMANLAR 
DAHİ 1 GÜNDE  
75 BİN KİŞİNİN 

SİSTEME TAM KYC 
İLE DAHİL OLMASINI 

SAĞLADIK. 

alım satım platformu haline geldik. Türkiye’de-
ki en geniş ürün yelpazesine sahip platformu-
yuz. Platformumuzdaki dijital varlık sayısını 
89’a yükselttik. 3916 işlem çifti ile hizmet veri-
yoruz. Türkiye’nin ilk milli Coin’i olan ve ERC-
20 protokol standartlarında üretilen EXEN 
Coin’i yatırımcılara sunuyoruz. Türkiye’de 
70’den fazla dijital varlık alım satım platformu 
bulunuyor. Bitexen olarak kullanıcı sayısı ve iş-
lem hacmi ile ilk üçte konumlanıyoruz. Yap-
mış olduğumuz kampanyalar ve sunduğumuz 
hizmetlerle en popüler dijital varlık alım satım 
platformuyuz. Bitexen’e bir günde ortalama bin 
kullanıcı giriş yaparken 80 bin ila 300 bin ara-
sı trade gerçekleşiyor. Bu rakam zirve dönemle-
rinde 600 ila 1 milyonu bulabiliyor. Teknik alt-
yapımız bu boyuttaki işlemleri hiçbir aksaklık 
yaşamadan karşılayabiliyor. Sahip olduğumuz 
teknik altyapı ve hizmet kapasitesi konusunda 
farkındalık ortaya koymak adına şunu da ekle-
yebiliriz; aylık 100 ila 200 bin aktif kullanıcıya 
hizmet veriyoruz. Kullanıcı yoğunluğunun en 
üst seviyede olduğu zamanlarda dahi 1 günde 
75 bin kişinin sisteme tam KYC ile dahil olma-
sını sağladık. Bu başarının öyküsünü donanımlı 
yazılım ekibimize, özgün yazılımımıza ve kuv-
vetli teknik altyapımıza borçluyuz.

Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz? Ne gibi 
çalışmalara imza attınız?

Pandemi sürecini oldukça verimli geçirdik 
ve önemli çalışmalara imza attık. Şirket olarak 
uzaktan çalışmaya oldukça yatkın bir ekip ol-
duğumuz için de diğer sektörlere nazaran çok 
daha kolay uyum sağladık. Bu kolay uyum süre-
ci ile çok daha aktif bir şekilde ilerleyerek kul-
lanıcılarımıza çok daha hızlı hizmet verdik. 
Bu süreçte EXEN Coin’de fiyat artışı yaşandı. 
Çok ciddi bir kullanıcı talebiyle karşılaştık. Bu 
da pandemi sürecinde dijital varlıklara olan il-
ginin, pandemi sonrasında da artarak sürmesi 
anlamını taşıyacak. Dünyada bunun örnekleri-
ni geniş olarak gördük ve görüyoruz. Birçok ül-
ke dijital varlığa yatırım yapma hazırlığında ve-
ya yakında piyasaya sürmeye başlayacak. 

2019’u nasıl tamamladınız? 2020’nin ilk yarıyıl 
değerlendirmesini yapar mısınız? Yılı nasıl 
tamamlayacaksınız?

2019 bizim için stabil bir dönemdi, biz Şubat 
2020’de dahil olduk. Dahil olduğumuz andan 
bugüne 7 kat büyüme yaşadık. İş planı olarak 
da daha yüksekleri hedefliyoruz. Şu ana kadar-
ki işlem hacmi gelişimimiz ilk günden bugüne 
64 kata kadar yükseldi. Hedeflerimiz doğrul-
tusunda bu gelişim ve yükseliş devam edecek. 
700 bin olan kullanıcı sayımızı yıl sonuna kadar 
ikiye katlamayı amaçlıyoruz. Platformumuzun 
altyapısını güçlendirmek de yıl sonuna kadarki 
önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Önümüzdeki döneme ilişkin hedefleriniz 
arasında neler yer alıyor? Planlarınız nelerdir?

Bitexen, Türkiye’deki en geniş ürün yelpaze-
sine sahip dijital varlık alım satım platformu-
dur. Önümüzdeki süreçte dijital varlık çeşidimi-
zi artırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz dijital 
varlık kullanıcılarının en çok tercih ettiği plat-
form olarak tüm kullanıcılara en iyi alım satım 
deneyimini sunmak. Yine geçtiğimiz günler-
de blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygın-
laşması amacıyla çalışmalarını yürüten Block-
chain Türkiye Platformu’nun üyeleri arasında 
yerimizi aldık. Blockchain Türkiye Platformu 
ve değerli üyeleri ile birlikte blockchain tekno-
lojisinin kullanımının çoğalması, faydalarının 
araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptan-
ması için çok önemli çalışmalarda bulunacağız. 
Dijital varlık cüzdanları, ödeme sistemleri, hem 
yurt içi hem de yurtdışı piyasalara İzahname 

How do you assess the interest of stock market 
abroad to Turkey?

When we look at Turkey, we take first place 
in the digital assets area in the world. Turkey's 
presence and popularity in these areas also draw 
attention around the world. All major stock ex-
changes in the world is trying to settle in Tur-
key. While Turkish stock exchanges like us pro-
vide employment contribution to our country, 
we think that foreign exchanges should not be 
allowed to steal our employment effort without 
investing in our country.

Let's talk about Bitexen Teknologhy partly. 
Could you give information about Bitexen 
Technology?

With the innovative technologies we devel-
oped in ITU ARI Teknokent Technopolis, we are 
among the leading companies in the sector in Tur-
key Fintek. Our Digital Asset Trading Platform 
Bitexen was created by expert Turkish engineers. 
The biggest difference from other platforms is 
that it is a local and national platform created by 
Turkish engineers. In a very short time, we have 
become a popular digital asset trading platform 
that is highly admired and preferred by users. 
We are the platform that has the widest product 
range in Turkey. We increased the number of dig-
ital assets on our platform to 89. We serve with 
3916 trading pairs. Turkey's first national coins 
produced EXEN Coins and offer to investors in 
ERC20 protocol standard. It has more than 70 
digital asset trading platform in Turkey. As Bitex-
en, we are in the top three with the number of us-
ers and transaction volume. With the campaigns 
that we have done and the services that we offer, 
We are the most popular business digital asset 
platform. While an average of one thousand users 
log in to Bitexen in a day, trades between 80 thou-
sand and 300 thousand take place. This figure can 
reach 600 to 1 million during peak periods. Our 
technical infrastructure can handle transactions 
of this size without any problems. In order to raise 
awareness about the technical infrastructure and 
service capacity that we have, we can add the fol-
lowing; We serve 100 to 200 thousand active us-
ers per month. Even when the user density was 
at the highest level, we ensured that 75 thousand 
people were included in the system in 1 day with 
full KYC. We owe the story of this success to our 
well-equipped software team, original software 
and strong technical infrastructure.

How did you go through the pandemic process? 
What kind of work have you undertaken?

We had a very efficient pandemic process and 
carried out important work. As a company, we 
have adapted much more easily than other sec-
tors, as we are a team that is very prone to work-
ing remotely. With this easy adaptation process, 
we progressed much more actively and served 
our users much faster. During this period, there 
was an increase in the price of EXEN Coin. We 
encountered a very serious user demand. This 
will mean that the interest in digital assets dur-
ing the pandemic process continues to increase 
after the pandemic. We have seen and sees ex-
amples of this widely in the world. Many coun-
tries are preparing to invest in digital assets or 
will be launching soon.

How did you complete 2019? Could you make 
the first half year evaluation of 2020? How will 
you complete the year?

2019 was a stable period for us, we were in-
cluded in February 2020. We have grown 7 times 
since the moment we were included. As a busi-
ness plan, we aim higher. Our transaction vol-
ume growth so far has increased 64 times since 
the first day. This development and rise will 
continue in line with our goals. We aim to dou-
ble the number of our users, which is 700 thou-
sand, by the end of the year. Strengthening the 
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OUR TRANSACTION 
VOLUME UPGRADED 

64 TIMES FROM  
FIRST DAY.

ŞU ANA KADARKİ 
İŞLEM HACMİ 

GELİŞİMİMİZ İLK 
GÜNDEN BUGÜNE 
64 KATA KADAR 

YÜKSELDİ.

(Whitelabel) çözümleri de sunuyoruz. Yakın za-
manda şirketlere kullanıcı deneyimlerini geliş-
tirmek adına blockchain üzerinden coin üretimi 
desteği de vereceğiz. Ayrıca markamızı globale 
de taşıyoruz. Hem yurt dışı piyasasından pay al-
mak hem de kullanıcı sayımızı artırmayı hedef-
liyoruz. Yurt dışına teknoloji ihraç ederek ülke-
mize katkı sunacağız. 

Geçtiğimiz günlerde TESFED ile önemli bir 
iş birliğine imza attınız. Detaylarını bizimle 
paylaşır mısınız? 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde oluştu-
rulan Türkiye E-Spor Federasyonu’nun (TES-
FED) Türkiye’de e-sporun gelişimi ve gençlerin 
doğru yönlendirilmesi adına hayata geçirdi-
ği projeleri yakından takip ediyorduk. Bitexen 
Teknoloji A.Ş. olarak biz de her daim yenilik-
çi, genç ve dinamik bir yapıya sahibiz. Yenilik-
çi vizyonumuzun bir gereği olarak da ülkemiz-
de e-sporun gelişmesine katkıda bulunmak ve 
bu alandaki gençleri desteklemek adına hare-
kete geçtik. Ülkemizin ilk resmi e-spor turnu-
vası olan TESFED Türkiye Kupası’na sponsor 
olduk. Şampiyonlara ödüllerini EXEN Coin ile 
veriyoruz. Turnuvanın bu yılki en önemli özel-
liği TESFED tarafından yapılacak seçim ile 
Türkiye’nin ilk E-Spor Milli Takımı’nın oluştu-
rulmasına vesile olacak olması. Biz de Bitexen 
olarak böylesi önemli bir adımda TESFED’in 
yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

infrastructure of our platform is among our pri-
orities until the end of the year.

What are your goals for the upcoming period? 
What are your plans?

Bitexen is the digital assets trading platform 
with the broadest product range in Turkey. We 
will continue to increase our digital asset range 
in the upcoming period. Our goal is to provide 
all users with the best trading experience as the 
most preferred platform for digital asset users. 
However, we take our place among the mem-
bers of Blockchain Turkey Platform which car-
ries out their work in order to disseminate the 
technology of Blockchain in Turkey. We will 
make some very important work for Blockchain 
Turkey's Platform and the proliferation of the 
use of blockchain technology along with valued 
members, to investigate to determine the ben-
efits and strategic priorities. We also offer digi-
tal asset wallets, payment systems, and Whitela-
bel solutions for both domestic and international 
markets. In the near future, we will also provide 
support for coin generation over blockchain to 
companies to improve user experience. We also 
carry our brand globally. We aim to get a share 
from abroad market and increase the number of 
our users. We will contribute to our country by 
exporting technology abroad.

You have signed an important cooperation with 
TESFED recently. Can you share the details 
with us?

We have closely followed the projects which 
Turkey's e-Sports Federation (TESFED), that 
is created within the Ministry of Youth and 
Sports, implemented for the development of e-
sports and to canalize youth correctly. As Bi-
texen Technology Inc. , we have always an in-
novative, young and dynamic structure. As a 
requirement of our innovative vision, we took 
action to contribute to the development of e-
sports in our country and to support young peo-
ple in this field. We sponsored TESFED Turkey 
Cup which is the first official e-sports tourna-
ment in our country. We give the champions 
their prizes with EXEN Coin. This year's most 
important feature of the tournament is to lead 
in the creation of Turkey's first e-sports nation-
al team with the selection that will be made by 
TESFED. We, as Bitexen, are happy to stand by 
TESFED in such an important step.
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A vrupa Birliği tarihi başarılar ve krizler-
le yazıldı, krizlerle evrim geçirdi; kıs-
mende olsa başarılarla ilerledi. Kısır po-

litikalar insanlık tarihinin en büyük katliam ve 
yıkımlarını tetiklerken, cesur ve öngörülü poli-
tikalar eşsiz bir barış ve refah projesi olarak Av-
rupa Birliği’nin temellerini oluşturdu. Küresel 
güç çatışmaları, ekonomik kriz, göç dalgaları ve 
sağlık krizleriyle 21. yüzyılda da tarihin sayfala-
rı çevriliyor. 

AB 21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna gelirken 
tüm dünyayla birlikte COVID-19 salgını ve eko-
nomik etkileriyle doğal evrimin yeni bir aşama-
sında. Şimdilik tahminler bulanık, öngörülebi-
lirlik düşük ve küresel eğilimler istikrarsız. Öte 
yandan rota belirgin. AB yeni sürdürülebilir kal-
kınma modelini oluşturma iddiasıyla krizin öte-
sine ulaşmaya çalışıyor. 

T he history of the European Union has 
been written with successes and crises, 
it has evolved with crises; progressed 

with success, albeit partially. While vicious pol-
icies triggered the biggest massacres and de-
structions in human history, bold and visionary 
policies formed the foundations of the European 
Union as a unique peace and prosperity project. 
In the 21st century, the pages of history are being 
turned by global power conflicts, economic cri-
sis, migration waves and health crises.

As the EU comes to the end of the first quar-
ter of the 21st century, it is in a new phase of 
natural evolution with the COVID-19 pandemic 
and its economic effects with the whole world. 
For now, forecasts are fuzzy, predictability is 
low, and global trends are unstable. On the oth-
er hand, the route is clear. The EU is trying to 
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PANDEMİ 
ÖTESİNDE 
AB’NİN ROTASI 
VE TÜRKİYE
Gelecek dönemde AB genelinde COVID-19 
salgınının kamu sağlığı, ekonomi ve sosyal 
etkileri bakımından yönetilmesi en zor  
konu üye ülkeler arasında tüm bu alanlarda 
yaşanan eşitsizlik ve farklılıklar olacak.

THE ROUTE OF EU BEYOND 
PANDEMIC AND TURKEY
In the upcoming period, the most difficult issue to 
manage in terms of the public health, economy and 
social effects of the COVID-19 epidemic across the 
EU, will be the inequality and differences between 
the member countries in all these areas.

İlerici gündemin parametreleri de belli: yeşil 
ve dijital dönüşüm ekseninde stratejik özerkli-
ğini güvence altına almış yeni nesil AB. 

PANDEMİ DARBESİ
2020’nin ilk yarısında AB genelinde ekono-

milerin desteklenmesi için alınan tedbirler 4,2 
trilyon Euro’ya ulaştı. Farklı düzeylerde de olsa 
AB’nin tamamlayıcı ve destekleyici bütçe kural-
ları esneklikleri ile üye ülkeler 575 milyar Euro 
seviyesinde ulusal tedbirler ve AB devlet yardı-
mı kuralları esneklikleriyle 3,045 milyar Euro li-
kidite desteği sağladı. Kısa çalışma programları 
için 100 milyar Euro’luk AB fonu, AB bütçesin-
den sağlanan 70 milyar Euro’luk destek, Avru-
pa İstikrar Mekanizması kapsamında 240 mil-
yar Euro’luk pandemi desteği kredi programı 
ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından şirketlere 

Küresel güç  
çatışmaları, ekonomik 

kriz, göç dalgaları  
ve sağlık krizleriyle 

21. yüzyılda da tarihin 
sayfaları çevriliyor.

In the 21st century, 
the pages of history 
are being turned by 

global power conflicts, 
economic crisis, 

migration waves and 
health crises.

A. DİLEK AYDIN

TÜSİAD AB Temsilcisi
TÜSIAD EU Representative

reach beyond the crisis by claiming to create a 
new sustainable development model. The pa-
rameters of the progressive agenda are also 
clear: the new generation EU that has secured 
its strategic autonomy on the axis of green and 
digital transformation.

PANDEMIC IMPACT
In the first half of 2020, the measures taken 

to support economies across the EU reached 4.2 
trillion Euros. Even at different levels, with the 
flexibility of the EU's complementary and sup-
portive budget rules, member countries pro-
vided a liquidity support of 3.045 billion Euros 
with national measures at the level of 575 billion 
Euros and EU state aid rules flexibility. 100 bil-
lion Euros of EU funds for short work programs, 
70 billion Euros of support from the EU budget, 
240 billion Euros of pandemic support loan pro-
gram under the European Stability Mechanism 
and 200 billion Euros of loans to companies by 
the European Investment Bank were among the 
measures taken at EU level during the period. 
The 1.350 billion Euro bond purchase program 
of the European Central Bank was also among 
the historical decisions. Pandemic figures and 
Euro figures flew simultaneously on the Euro-
pean agenda. In the upcoming period, the most 
difficult issue to manage in terms of the public 
health, economy and social impacts of the COV-
ID-19 epidemic across the EU will be the ine-
quality and differences between the member 
countries in all these areas.
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THE GOAL OF 
ACHIEVING 

ECOLOGICAL, SOCIAL 
AND ECONOMIC 

PROGRESS SHOULD 
GO BEYOND  
POLITICAL 

DISCOURSE AND BE 
IMPLEMENTED  

WITH CONCRETE 
POLICIES.

EKOLOJİK, SOSYAL 
VE EKONOMİK 

İLERLEMENİN BİR 
ARADA SAĞLANMASI 

HEDEFİNİN 
SİYASİ SÖYLEM 

OLMANIN ÖTESİNE 
GEÇİP, SOMUT 
POLİTİKALARLA 

HAYATA GEÇİRİLMESİ 
GEREKİYOR.   

Ek olarak yatırımların ve reformların desteklen-
mesi vurgusu öne çıkıyor. Mevcut fonlar AB’nin 
büyümesini, verimlilik ve rekabet gücünü dönüş-
türmeye yardımcı olabilecek yatırım ve reform-
lara odaklanmalı. Toparlanma ve sürdürülebilir 
ekonomik büyüme için en kritik unsurlar bunlar. 
Bütün bu risklere rağmen AB Komisyonu’nun 
değerlendirmelerinde iyi senaryo olasılığında 
dikkati çeken iki unsur var:
 AB’nin 2021-2027 bütçesi ile birlikte öngörü-
len 750 milyar Euro’luk Yeni Nesil AB kurtar-
ma ve direnç fonunun ekonomik faaliyete kat-
kısının şu an öngörülemeyen ve ulusal düzeyde 
toparlanma planları kapsamında şekillenecek 
girişimlerle tahminlerden öte olumlu etkileri 
olması. Bu kapsamda krizinden en çok etkile-
nen İspanya, İtalya gibi ülkelerin görece daha 
büyük ölçüde destek alacağı biliniyor. 

 Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma geçiş süreci-
nin serbest ticaret anlaşmasının devreye gire-
ceği şekilde gerçekleşmesi. Keza mevcut tah-
minler AB-Birleşik Krallık ticari ilişkilerinin 
Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde 
düzenlenmesi senaryosuna dayanıyor. 

İLERLEME GÜNDEMİ
İşdünyasının taleplerinde merkezi bir yere 

sahip olan ve Temmuz ayında AB ülkeleri li-
derleri arasında beş güne varan tarihi maraton 
Zirvede uzlaşı sağlanan AB toparlanma fonu ve 
2021-2027 bütçesi üzerine Avrupa Parlamento-
su ve AB Konseyi arasında müzakereler devam 
etmekteydi. İlkesel anlaşmanın sağlandığı 10 
Kasım’da kamuoyuna duyuruldu.  Toplam 1,8 
trilyon Euro’luk paketin işlerlik kazanması için 
Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin son 
onayına sunulması gerekiyor ancak siyasi uzla-
şı kritik dönüm noktasını oluşturdu.  

Hedef, iklim değişikliği ile mücadele ve tek-
nolojik atılım yönünde ilerlerken küresel reka-
bette daha güçlü bir konuma sahip olmak üze-
re AB’nin kendine yeterliliğinin pekiştirilmesi. 
Zor ama gerekli bir formül. Taslak kurguda tüm 
bu hedeflerin birbirini destekleyecek şekilde 
geliştirilmesi var. Bu kapsamda dönüşüm tek-
nik bir meselenin ötesinde. Siyasi bir tercih ve 
siyasi bir proje. AB’nin geleceği bu denklem ile 
ilişkili. Bu esasen varoluşsal bir mücadele. Do-
layısıyla ekolojik, sosyal ve ekonomik ilerleme-
nin bir arada sağlanması hedefinin siyasi söy-
lem olmanın ötesine geçip, somut politikalarla 
hayata geçirilmesi gerekiyor. İşte AB kurtarma 

EU-UK trade relations being regulated with-
in the framework of World Trade Organiza-
tion rules.

PROGRESS AGENDA
Negotiations were underway between the Eu-

ropean Parliament and the European Council on 
the EU recovery fund and the 2021-2027 budg-
et, which has a central place in the demands of 
the business world and reached a five-day his-
torical marathon between the leaders of the EU 
countries in July. It was announced to the pub-
lic on November 10 that the principal agreement 
was reached. In order for the 1.8 trillion Euro 
package to work, it must be submitted to the fi-
nal approval of the European Parliament and the 
European Council, but the political consensus 
marked a critical turning point.

The goal is to reinforce the self-sufficiency of 
the EU in order to have a stronger position in 
global competition while advancing towards the 
fight against climate change and technological 
breakthrough. It's a difficult but necessary for-
mula. In the draft fiction, all these goals have to 
be developed in a way that supports each other. 
In this context, the transformation is beyond a 
technical issue. It is a political choice and a polit-
ical project. The future of the EU is related to this 
equation. This is essentially an existential strug-
gle. Therefore, the goal of ensuring ecological, 
social and economic progress together should go 
beyond being a political discourse and be imple-
mented with concrete policies. Here, the EU res-
cue fund mechanism and the 2021-2027 budget 
contain important clues on these issues.

The fight with covid-19 was at the center of 
Biden’s congratulatory messages issued by EU 
Commission President von der Leyen. Green 
transformation goals in the program of the new 
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ACCORDING TO THE 
AUTUMN FORECASTS,  

THE EURO AREA  
WILL RECORD  

A GROWTH OF 4.2% 
IN 2021 AND  

3% IN 2022 BY 7.8% 
SHRINKAGE IN 2020.

SONBAHAR 
TAHMİNLERİNE 

GÖRE EURO ALANI 
2020 YILINDA 

%7,8 DARALARAK, 
2021’DE %4,2, 

2022’DE %3 BÜYÜME 
KAYDEDECEK.

yönelik 200 milyar Euro’luk krediler de pandemi 
süresince AB düzeyinde alınan önlemler arasın-
daydı. Avrupa Merkez Bankası’nın 1,350 milyar 
Euro’luk tahvil alım programı da tarihi kararlar 
arasında yerini aldı. Pandemi rakamları ile Euro 
rakamları eşzamanlı olarak uçuştu Avrupa gün-
deminde. Önümüzdeki dönemde AB genelin-
de COVID-19 salgınının kamu sağlığı, ekonomi 
ve sosyal etkileri bakımından yönetilmesi en zor 
konu üye ülkeler arasında tüm bu alanlarda ya-
şanan eşitsizlik ve farklılıklar olacak. 

2020 ilk yarısında yaşanan ve 1929’da pat-
layan Büyük Buhran’dan bu yana üretimde en 
şiddetli düşüş ile sonuçlanan ani şok sonrasın-
da üçüncü çeyrek verilerinde güçlü toparlanma 
kaydedildi. Ancak ikinci dalganın sağlık boyu-
tunun kontrol altına alınması amacıyla tecrit ve 
kısıtlama önlemlerinin AB genelinde kademe-
li bir yaklaşımla da olsa yeniden devreye sokul-
masıyla önümüzdeki döneme ilişkin tahmin-
lerin üst düzey belirsizlik ve riskler içerdiği, 
toparlanmanın tamamlanmadan kesintiye uğ-
radığı uyarısı yapılıyor. Sonbahar tahminleri-
ne göre Euro Alanı 2020 yılında %7,8 daralarak, 
2021’de %4,2, 2022’de %3 büyüme kaydedecek. 
AB ekonomisi ise 2020 yılında %7,4 daralarak, 
2021’de %4,1, 2022’de %3 büyüme kaydedecek. 
Euro Alanı ve AB ekonomisinin kriz öncesi üre-
tim seviyelerine 2022 yılında geri dönememesi 
senaryosu ağırlık kazanıyor. 

TAHMİNLER, HEDEFLER, EYLEMLER
Veriler ışığında TÜSİAD ve TİSK’in üye oldu-

ğu, merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa İşdünya-
sı Konfederasyonu BusinessEurope’un siyasete 
mesajı net: önümüzdeki dönemde işletmeleri ve 
çalışanları desteklemek için alınan önlemleri sa-
kın erkenden gevşetmeyin; zamanlama önemli! 

After the sudden shock in the first half of 2020 
that resulted in the most drastic drop in produc-
tion since the Great Depression in 1929, a strong 
recovery was recorded in the third quarter da-
ta. However, it is warned that the forecasts for 
the upcoming period contain high levels of un-
certainty and risks and that the recovery is inter-
rupted before it is completed, with the reintro-
duction of the isolation and restriction measures, 
albeit gradually, across the EU in order to con-
trol the health dimension of the second wave. 
According to the autumn projections, the Eu-
ro Zone will shrink by 7.8% in 2020, and grow 
by 4.2% in 2021 and 3% in 2022. The EU econ-
omy, on the other hand, will contract by 7.4% in 
2020, recording 4.1% growth in 2021 and 3% in 
2022. The scenario that the Euro Area and the 
EU economy cannot return to pre-crisis produc-
tion levels in 2022 is gaining importance.

FORECASTS, GOALS, ACTIONS
In the light of the data, the message of Busi-

nessEurope, the European Business Confedera-
tion which TÜSİAD and TİSK is a member and 
headquartered in Brussels, is clear to politics: 
Do not loosen early on the measures taken to 
support businesses and employees in the com-
ing period; timing is important!

In addition, the emphasis is on supporting in-
vestments and reforms. Available funds should 
focus on investments and reforms that can help 
transform EU growth, efficiency and competi-
tiveness. These are the most critical factors for 
recovery and sustainable economic growth. De-
spite all these risks, there are two striking fac-
tors in the evaluation of the EU Commission in 
the possibility of a good scenario.
 The contribution of the New Generation EU 
rescue and resistance fund of 750 billion Eu-
ros that is envisaged with the 2021-2027 budg-
et of the EU to the economic activity, has pos-
itive effects beyond the predictions with the 
initiatives that are currently unpredictable 
and will be shaped within the scope of the 
national recovery plans. In this context, it is 
known that countries such as Spain and Ita-
ly, which were most affected by the crisis, will 
receive relatively greater support.

 The realization of the UK's transition pro-
cess from the EU in a way that the free trade 
agreement will come into play. Likewise, the 
current estimates are based on the scenario of 
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WHILE MAINTAINING 
THE CONTINUITY  
OF EU PROCESS  

IN TERMS OF TURKEY, 
CUSTOMS UNION 
UPDATING IS THE 
MOST EFFECTIVE  

BASE WITH 
ECONOMIC, SOCIAL 

AND POLITICAL 
EFFECTS.

TÜRKİYE AÇISINDAN 
AB SÜRECİNİN 
DEVAMLILIĞI 

KORUNURKEN, 
GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN 

GÜNCELLENMESİ 
EKONOMİK, 

SOSYAL VE SİYASAL 
ETKİLERİ İLE EN 
ETKİLİ İLERLEME 

ZEMİNİDİR.

fonu mekanizması ve 2021-2027 bütçesi bu ko-
nularda önemli ipuçları barındırıyor. 

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen tara-
fından yayımlanan Biden’ı kutlama mesajının da 
COVID-19 ile mücadele ile birlikte merkezindey-
di. Yeni ABD Başkanı Biden’ın programında ye-
şil dönüşüm hedefleri AB ile uyumlu. ABD’nin 
Paris Anlaşması’na dönüşü bu yönde işbirliği-
ni hızlandıracak öncü adım olur. Japonya ve 
Çin’in 2050 ve 2060 iklim nötr hedeflerini açık-
laması sonrası ABD’nin üzerinde bu alanda bas-
kı var. Sürdürülebilir finansman, Dünya Tica-
ret Örgütü reformları, dijital vergilendirme, 5G 
standartları, büyük teknoloji şirketlerine yöne-
lik düzenlemeler ve yeni rekabet kuralları, diji-
tal veri akışları ve kişisel verilerin güvenliği, ti-
caret kuralları küresel standartlarda belirleyici 
rolün güçlendirilmesi hedefiyle Transatlantik 
gündemin öne çıkan başlıkları arasında. Çin ile 
rekabet-işbirliği dengesinin kurgusu için AB ve 
ABD’nin ortak tespitleri ve ayrışan yöntemleri 
ise son yıllarda AB-ABD ilişkilerinin sorun oda-
ğı haline gelmişti. Bu yönde hareket alanının be-
lirlenmesi de öncelikli konular arasında.

Biden Yönetimi ile Washington-Brüksel hat-
tında yeni açılımların yansımaları yalnızca ikili 
ilişkilerde değil, AB’nin Transatlantik ekonomi 
ve daha geniş perspektiften tüm yakın ekono-
mik ve ticari ortaklarıyla olan ilişkilerinde de 
hissedilecek. Özellikle yeşil ve dijital dönüşü-
mün dış boyutlarını ele almak üzere oluşturu-
lacak yeni mekanizmalar önemli. 

TÜRKİYE’NİN ROTASI
Bu durum Türkiye açısından da önemli bir fır-

sata işaret ediyor. Ülkemizin küresel güç denkle-
mi net: uluslararası dengelerde Batı ile entegras-
yon ve dünyanın diğer bölgelerine açık, dinamik 
bir ekonomi ve saygın bir demokrasi olmak. Bu 
bağlamda Türkiye açısından AB sürecinin de-
vamlılığı korunurken, Gümrük Birliği’nin gün-
cellenmesi ekonomik, sosyal ve siyasal etkileri 
ile en etkili ilerleme zeminidir. Pandemi ile bir-
likte küresel değer ağlarında yeni eğilimlerden 
de ancak böyle istifade edilir. AB’ye ve Biden ile 
nispeten daha somutlaşacak Transatlantik eko-
nomiye yakın olmak gerek. Bu yakınlık coğrafi 
mesafenin ötesinde siyasal ve mevzuat ortamı-
nın yakınlığı. Ekonomik aktörler için bu önem-
li. Sadece batılı değil, Asyalı, Amerikalı, Orta Do-
ğulu ekonomik aktörlerin bakışında Türkiye’nin 
batılı konumu güven faktörü.

US President Biden are in line with the EU. 
The return of the USA to the Paris Agreement 
would be a pioneering step to accelerate coop-
eration in this direction. After Japan and Chi-
na announced their 2050 and 2060 climate neu-
tral targets, there is pressure on the USA in this 
area. Sustainable finance, World Trade Organ-
ization reforms, digital taxation, 5G standards, 
regulations and new competition rules for large 
technology companies, digital data flows and 
security of personal data, trade rules are among 
the prominent topics of the Transatlantic agen-
da with the aim of strengthening the determin-
ing role in global standards. The common de-
terminations and diverging methods of the EU 
and the USA for the construction of the compe-
tition-cooperation balance with China have be-
come the focus of the EU-US relations in recent 
years. Determining the movement area in this 
direction is also among the priority topics.

The reflections of new initiatives on the Wash-
ington-Brussels line with the Biden Administra-
tion will be felt not only in bilateral relations, but 
also in the EU's relations with the Transatlan-
tic economy and all its close economic and trade 
partners from a broader perspective. New mech-
anisms to be created to address the external di-
mensions of green and digital transformation are 
especially important.

TURKEY’S ROUTE
This situation points to an important oppor-

tunity for Turkey. Our country's global power 
equation is clear: integration with the West in 
international balances and a dynamic economy 
and a respected democracy open to other parts 
of the world. In this context, while maintaining 
the continuation of the EU accession process for 
Turkey, updating the Customs Union's econom-
ic, social and political ground is the most effec-
tive progression effects. This is the only way to 
benefit from new trends in global value networks 
with the pandemic. It is necessary to be close to 
the EU and to the transatlantic economy, which 
will become more concrete with Biden. This 
proximity is the proximity of the political and 
regulatory environment beyond the geographi-
cal distance. This is important for economic ac-
tors. Turkey's western position is a confidence 
factor not only in the perspective of Western-
ers economic actors but also Asians, Americans, 
Middle Eaterners.
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COMPANIES’ 2020 REPORTS AND 2021 TARGETS
An epidemic that negatively affected the whole world in late 2019 and early 2020 brought unexpected 
negativities in the business world. So much so that in the business world, the year 2020 was marked by 
the declines in the companies' balance sheet. While the excavation of many companies decreased, some 
companies managed to benefit from this process. While this epidemic crisis did not affect the companies 
that invested in digital much, it negatively affected the sectors with intense job loss in this process and 
forced them to turn to digitalization quickly. Digitalization, which has become an indispensable condition 
for all sectors, has become a must for every company to be effective in the global arena. We talked about 
the difficult year 2020 from the officials of the companies about what year they have gone through,  
what kind of plans and goals they have for 2021 and what they are doing in a digital sense.

2019 yılı sonları ve 2020 yılının başlarında tüm dünyayı 
olumsuz etkileyen bir salgın, iş dünyasında da beklenmedik 

olumsuzlukları beraberinde getirdi. Öyle ki iş dünyasında 
2020 yılı, şirketlerin bilancosundaki düşüşler yıla damgasını 

vurdu. Birçok şirketin kazı azalırken bazı şirketler ise bu 
süreçten kazançlı çıkmayı başardı. Bu salgın krizi, dijitale 

yatırım yapmış firmaları çokta fazla etkilemezken, bu 
süreçte iş kaybının yoğun yaşandığı sektörleri de eksi yönde 

etkileyrerek hızlıca dijitalleşmeye yönelmelerine mecbur 
bıraktı. Tüm sektörler için olmazsa olmaz bir duruma 

dönüşen dijitalleşme, her firmanın artık global arena da etkili 
olması için şart hale geldi. Bizler de bu zorlu geçen 2020 yılı 

ile ilgili şirketlerin yetkililerinden nasıl bir yıl geçirdikleri 
ve 2021 yılı için ne gibi bir plan ve hedefleri olduğunu, dijital 

anlamda ne gibi çalışmalar yaptıklarını konuştuk.

ŞİRKETLERİN

2020
KARNESİ
VE 2021 HEDEFLERİ

 November - December  2020
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T emelleri 1950 yılında atılan ve otomotiv yan sana-
yisinin katma değer üreten önemli kuruluşları ara-
sında yer alan Coşkunöz Holding’in aynı zaman-

da  savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri ve bilişim 
alanlarında yurt içinde ve yurt dışında yatırımları mevcut-
tur. Coşkunöz Holding CEO’su A. Erdem Acay ile 2020 yılı-
nın değerlendirmesi ile Coşkunöz Holding’in 2021 planları-
nı siz değerli okucularımız için kaleme aldık…

 
BURSA'DAN DÜNYAYA UZANAN ‘SANAYİNİN 
KÖPRÜSÜ’

Coşkunöz Holding olarak, ülkemizi dünyanın kritik ül-
keleri arasına sokacak otomotiv, savunma, havacılık, ener-
ji, çevre teknolojileri, bilişim ve lojistik alanlarında toplam 
7 sektörde 12 şirketimizle faaliyet gösteriyoruz. Bursa’dan 
dünyaya uzanan ‘sanayinin köprüsü’ olma misyonumuzla, 
70 yıldır ülkemiz ve insanlarımız için çalışıyor, ülkemiz 
için üretiyoruz. 

Otomotiv sektörüne Coşkunöz Metal Form, Coşkunöz Ka-
lıp Makina, Coşkunöz Alabuga ve MMK Coşkunöz – Alabu-
ga (Rusya), Coşkunöz-MA Romanya olmak üzere üretime 
katkı sağlıyoruz. Bilişim alanında CITS Bilişim Hizmetle-
ri (Cloud Information Technology Services), lojistik alanın-
da Cem Taşımacılık, sigorta alanında Adalco Sigorta Aracılık 
Hizmetleri, savunma havacılık alanında Coşkunöz Savunma 
ve Havacılık, enerji alanında atık bertarafı uzmanlığımızla 
INEVA Çevre Teknolojileri ve Sınırsız Enerji şirketleri ile ça-
lışmalar yürütüyoruz. Toplam 125 bin metrekare kapalı ala-
na sahip 9 üretim yerleşkesinde faaliyetlerimize devam edi-
yor, 33 aktif müşterimiz için mühendislik, proje yönetimi gibi 
konularda hizmet veriyor ve ürün temin ediyoruz. 

Romanya-Dragasani’de Coşkunöz Metal Form ve İtal-
yan otomotiv markası CLN Grup otomotiv bölümü 

C oşkunöz Holding, whose foundations were laid in 
1950 and which is among the important organiza-
tions that produce added value in the automotive 

supplier industry, also has investments in defense, avia-
tion, energy, environmental technologies and informatics 
in Turkey and abroad. With Coşkunöz Holding CEO A. Er-
dem Acay, we have written the evaluation of 2020 and the 
2021 plans of Coşkunöz Holding for you, our dear readers...

‘INDUSTRIAL BRIDGE’ EXTENDING FROM BURSA 
TO THE WORLD

As Coşkunöz Holding, we operate with 12 companies in 
7 sectors in total in the fields of automotive, defense, avia-
tion, energy, environmental technologies, informatics and 
logistics, which will put our country among the critical 
countries of the world. With our mission to be the “bridge 
of industry” from Bursa to the world, we have been work-
ing and producing for our country for 70 years.

We contribute to the automotive sector with Coşkunöz 
Metal Form, Coşkunöz Kalıp Makina, Coşkunöz Alabuga 

and MMK Coşkunöz - Alabuga (Russia), Coşkunöz-MA Ro-
mania. We work with CITS Bilişim Hizmetleri (Cloud In-
formation Technology Services) in the field of informatics, 
Cem Logıstıcs in the field of logistics, Adalco Insurance Bro-
kerage Services in the field of insurance, Coşkunöz Defense 
and Aviation in the field of defense aviation, INEVA Envi-
ronmental Technologies and Unlimited Energy companies 
with our expertise in waste disposal in the field of energy. 
We continue our activities in 9 production campuses with 
a total closed area of   125 thousand square meters, we pro-
vide services and provide products for 33 active customers 
in subjects such as engineering and project management.

We have 3 foreign investments, including  Coşkunöz MA, 
which we established in Romania-Dragasani in coopera-
tion with Coşkunöz Metal Form and the Italian automotive 
brand CLN Group automotive division Magnetto Automo-
tive, Steel Service Center, which is established in Russia in 
partnership with the steel giant PJSC MMK Group of Com-
panies, and Coşkunöz Alabuga, which is in Russia in 2014. 

WE TARGET 15 PERCENT GROWTH IN 2020
As Coşkunöz Holding, we closed 2019 with a growth 

of 15 percent and achieved a turnover of 330 million Eu-
ros. Within this growth, the share of our companies estab-
lished abroad serving the automotive industry in our reve-
nues was around 30 percent and their turnover increased 
by 300 percent to 105 million Euros. Despite the econom-
ic developments and pandemic in 2020, we aim to achieve a 
growth rate of 15 percent across the holding by maintaining 
our growth stability. In order to achieve this goal, we hold 
many national and international meetings and sign many 
collaborations. As a holding, we focus on new sectors that 
we have not been involved in until today.

WE AIM TO REALIZE ALL THE INVESTMENTS 
THAT WE FORECAST IN THE NEW YEAR

In 2020, we were planning to make an investment of over 
350 million TL at home and abroad. We made our invest-
ments in the first two months as we targeted. However, 
since March, we have decided to postpone our investments 
depending on the developments in the sectors and our cash 
flow. As life returns to normal, we aim to realize all the in-
vestments that we anticipate in the new year, and increase 
our production and market share. While we made new in-
vestments in different countries in 2019 and increased our 
market share and production capacity, we also signed new 
agreements for long-term agreements. We had the opportu-
nity to work with important customers in the Russian Fed-
eration and European countries, which we had not had the 
opportunity to work on mold production before. We have 
achieved our 2019 targets by exporting mainly to Germany, 
Russia and France. We see  that especially Russia’s potential 

Magnetto Automotive iş birliğinde kurduğumuz Coşku-
nöz MA, Rusya’da çelik devi PJSC MMK Şirketler Grubu 
ortaklığında devreye alınan Çelik Servis Merkezi Rusya’da 
ve 2014 yılında Rusya’da kurulan Coşkunöz Alabuga olmak 
üzere 3 yurt dışı yatırımımız bulunuyor. 

2020 YILINDA YÜZDE 15 BÜYÜME HEDEFLİYORUZ
Coşkunöz Holding olarak, 2019 yılını yüzde 15 büyü-

me ile kapatarak 330 milyon Euro ciro elde ettik. Bu bü-
yümenin içerisinde otomotiv sektörüne hizmet veren yurt 
dışında kurulu şirketlerimizin gelirlerimizdeki payı yüz-
de 30 civarında oldu ve ciroları yüzde 300 büyüyerek 105 
milyon Euro’ya yükseldi. 2020 yılında yaşanan ekono-
mik gelişmeler ve pandemiye rağmen büyüme istikrarı-
mızı koruyarak holding genelinde yüzde 15’lik bir büyü-
me hedefliyoruz. Bu hedefimizi tutturmak için ulusal ve 
uluslararası birçok görüşme gerçekleştiriyoruz, birçok iş 
birliğine imza atıyoruz. Holding olarak bugüne kadar yer 
almadığımız yeni sektörlere odaklanıyoruz. 

YENİ YILDA, ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ TÜM YATIRIMLARI 
GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

2020 yılında yurtiçi ve yurtdışında 350 milyon TL’nin 
üzerinde yatırım yapmayı planlıyorduk. İlk iki ayda hedef-
lediğimiz şekilde yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Ancak 
mart ayından itibaren sektörlerdeki gelişmelere ve nakit 
akışımıza göre yatırımlarımızı erteleme kararı aldık. Haya-
tın normale dönmesiyle birlikte yeni yılda öngördüğümüz 
tüm yatırımları gerçekleştirmeyi, üretimimizi ve pazar pa-
yımızı artırmayı hedefliyoruz. 2019 yılında farklı ülkeler-
de yeni yatırımlar gerçekleştirip pazar payımızı ve üretim 
kapasitemizi artırırken diğer yandan uzun süreli anlaşma-
lar için yeni mutabakatlara imzalar attık. Kalıp üretimi ko-
nusunda daha önce çalışma fırsatı bulamadığımız Rusya 
Federasyonu ve Avrupa ülkelerindeki önemli müşterilerle 

WILL INCREASE ITS TURNOVER  
BY 15 PERCENT IN 2020
Despite the negative economic developments 
and pandemic experienced in 2020, we aim to 
achieve a growth rate of 15 percent across the 
holding by maintaining our growth stability.

2020 yılında yaşanan olumsuz ekonomik 
gelişmeler ve pandemiye rağmen büyüme 
istikrarımızı koruyarak holding genelinde 
yüzde 15’lik bir büyüme hedefliyoruz.

2020 YILINDA 
CİROSUNU 
YÜZDE 15 
BÜYÜTECEK

   A. Erdem Acay

DOSYA KONUSU



46 BusinessWorldGlobal 47FILE SUBJECTDOSYA KONUSU

 November - December  2020Kasım - Aralık  2020

çalışma fırsatı bulduk. Ağırlıklı olarak Almanya, Rusya ve 
Fransa’ya ihracat yaparak 2019 hedeflerimizi gerçekleş-
tirdik. Özellikle Rusya, Türki Cumhuriyetlerdeki potansi-
yelin arttığını görüyoruz ve 2020 yılında da aynı hedef ile 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Global çözüm ortağı olma 
hedefimiz doğrultusunda Avrupa, Kuzey Afrika ve Ameri-
ka, Türki Cumhuriyetler ile Rusya otomotiv pazarında da 
seri üretim ve otomotiv kalıbı üretiminde proje ortaklıkla-
rıyla stratejik iş birlikleri çalışmalarımıza hız verdik. 

OTOMOTİVİN YANI SIRA HAVACILIK SEKTÖRÜNDE 
YENİ İŞ BİRLİĞİ VE PROJELERE İMZA ATILDI 

Otomotiv’de Uzak Doğu ile temaslarımızı artırma he-
defimiz bulunuyor. Ayrıca Çin ile Türkiye’de ve Çin’de 
kalıp ve seri üretim için de stratejik ortaklıklar yapmayı 
hedefliyoruz. Avrupa’da yeni lokasyon açma konusunda 
önümüzdeki 10 yıl stratejimiz devam ediyor. Otomotivin 
yanı sıra özellikle savunma ve havacılık sektöründe yakın 
zamanda duyuracağımız yeni iş birlikleri ve projelere im-
za attık. Yıl içerisinde ise çevre teknolojilerinde Doğu Av-
rupa, Türki Cumhuriyetler ve Rusya pazarlarında aktif rol 
oynamaya başlayacak, yerli ve milli üretimimiz olan atık 
bertaraf sistemimizi global pazarlara açacağız. 

“ROMANYA FABRİKAMIZI TAMAMLAYIP ÜRETİME 
BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Coşkunöz MA şirketimiz tarafından, Romanya’da 25 
milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirdiğimiz fabrika-
mızı bu yıl içinde tamamlayıp üretime başlamayı hedefli-
yoruz. Burada ağırlıklı Dacia ve tüm Avrupa coğrafyasına 
üretim yaparak, 40 milyon Euro ciroya ulaşmayı planlıyo-
ruz. Ayrıca Romanya’da Coşkunöz MA tarafında yaptığı-
mız yatırımın yanı sıra Asya-Pasifik bölgesi için de çözüm 
ortağı olma yolunda ilerliyoruz. Sahip olduğumuz bilgi bi-
rikimimiz ile 2020 yılında Rusya’daki pazar payımızı ar-
tırmayı hedefliyoruz.

Öte yandan PSA Peugeot-Citroen’in Mitsubishi ile or-
taklaşa kurduğu PCMA Rus fabrikasında üretilen hafif 
ticari araçların orta ve büyük ölçekli gövde parçalarının 
üretimini ve teslimatını yapıyoruz. Bu kapsamda Peuge-
ot Partner ve Citroen Berlingo modellerinin, gövde parça-
larını, LLC Coşkunöz Alabuga tesisinden PCMA Rus fab-
rikasına gönderiyoruz. Aynı zamanda Ford’un Rusya’da 
yeniden yapılandırılması nedeniyle değişen üretim ha-
cimlerinin telafi edilmesini sağlıyoruz.

2021 yılında seri üretime geçilmesi planlanan Rusya’nın 
yerli otomobili Aurus araçlarına ait parça üretiminde ana 
tedarikçi olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 
projelere ek olarak Rusya’da farklı bölgelerde üretim ger-
çekleştiren, Avrupa’nın önemli bir otomobil üreticisiyle 
yeni bir projeye imza attık. İlk etapta 12 milyon Euro’luk 
yatırımla 2022 yılında seri üretime geçmeyi ve bölgedeki 

of the Turkic Republics has increased  and we are carrying 
out our work with the same target in 2020. In line with our 
goal of becoming a global solution partner, we have acceler-
ated our strategic collaborations with project partnerships 
in mass production and automotive mold production in Eu-
rope, North Africa and America, the Turkic Republics and 
the Russian automotive market.

NEW COOPERATION AND PROJECTS HAVE BEEN 
SIGNED IN THE AVIATION SECTOR AS WELL AS 
AUTOMOTIVE

 In Automotive, we aim to increase our contacts with the 
Far East. We also aim to be a strategic partnership for the 
production of molds and series in China and Turkey. Our 
strategy for the next 10 years continues to open new loca-
tions in Europe. In addition to automotive, we have signed 
new collaborations and projects that we will announce in 
the near future, especially in the defense and aviation sec-
tor. During the year, we will start to play an active role in the 
markets of Eastern Europe, Turkic Republics and Russia in 
environmental technologies, and we will open our domestic 
and national waste disposal system to global markets.

WE AIM TO COMPLETE OUR FACTORY IN 
ROMANIA AND START PRODUCTION

We aim to complete and start production this year in our 
factory, which we have established by our Coşkunöz MA 
company in Romania with an investment of 25 million Eu-
ros. We plan to reach a turnover of 40 million Euros by pro-
ducing mainly for Dacia and the entire European geogra-
phy. In addition to the investment we made in Romania by 
Coşkunöz MA, we are also on the way to becoming a solu-
tion partner for the Asia-Pacific region. We aim to increase 
our market share in Russia in 2020 with our know-how.

On the other hand, we manufacture and deliver medi-
um and large-scale body parts of light commercial vehi-
cles produced at the PCMA Russian factory which is joint-
ly established by PSA Peugeot-Citroen and Mitsubishi. In 
this context, we send the body parts of Peugeot Partner 
and Citroen Berlingo models from LLC Coşkunöz Alabu-
ga facility to the PCMA Russian factory. At the same time, 
we compensate for changing production volumes due to 
the restructuring of Ford in Russia.

We continues our efforts to become the main supplier 
in the production of parts for Aurus vehicles, Russia’s do-
mestic automobile, which is planned to start mass produc-
tion in 2021. In addition to these projects, we signed a new 
project with an important automobile manufacturer in 
Europe that manufactures in different regions in Russia. 
We plan to start mass production in 2022 and increase our 
market share in the region with an investment of 12 mil-
lion Euros in the first place.  

Ü retimde ana yatırım malı olarak kullanılan takım 
tezgahları sektörünün lider markalarından biri olan 
Tezmaksan, pandeminin ekonomi tarafında mey-

dana getirdiği bütün olumsuzluklara rağmen 2020’nin ilk 
10 ayında iyi bir performans sergiledi. Kasım ve aralık ay-
larında da temposunda ve iş hacminde negatif bir dönüş 
beklemiyoruz diyen Tezmaksan Genel Müdür Hakan Ay-
doğdu ile, Tezmaksan’ın 2020 değerlendirmesini ve 2021 
hedeflerini konuştuk.

SANAYİCİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ VE 
DESTEKLERİMİZ DAİMA DEVAM EDECEK

Ekonomileri yavaşlatan, üretimde aksamalara, tedarik 
süreçlerinde ise problemlere neden olan pandemi dönemin-
de bunları söyleyebilmek aslında büyük bir lüks ama kesin-
likle şans değil. Bu durumun iki temel nedeni var; bunlar-
dan ilki, Türkiye’nin ve imalat sanayinin teknoloji partneri 
olarak alt yapımızın uzaktan çalışmaya, hizmete uygun ol-
ması. Bir diğeri  ise oluşturduğumuz kriz planının son dere-
ce gerçekçi ve hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimi-
zin yararını gözetecek öncelikte hazırlanmasıydı. 

İmalat sanayisi üzerinden katma değerli ürün üretimi 
ile Türkiye ekonomisine destek vermek temel önceliğimizi 
oluşturuyor ve biz bu süreçte daha fazla ne yapabiliriz so-
rusu etrafında dikkat çekici çalışmalara imza attık. Talaş-
lı imalat sanayisine dair teknoloji yatırımlarımız, mühen-
dislik bilgimiz ve güçlü servis ağımızla pandemi Türkiye’ye 
ulaştıktan ve insanlar evlerine çekildikten bir süre son-
ra sanayicimize ücretsiz uzaktan servis desteği sağladık. 
Çünkü pandemi zaten sanayicimizi sıkıştırmışken birde 
böylesi kayıplar yaşamalarını istemedik, hala da destekle-
rimizi sürdürüyoruz. 

Biz son yedi yıldır enerjimizi, 18-20 yıllık makinelerin 
kullanıldığı talaşlı imalat sanayisinde üretimi endüstri 4.0 
çözümlerine uyumlu hale getirmeye harcıyoruz. Pande-
mi, kesintisiz ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimin-
de fabrikaların robot, otomasyon ve dijital çözümlerle yeni-
lenmesinin önemi daha fazla anlaşılır hale getirdi. Türkiye 

T ezmaksan, one of the leading brands of the machine 
tools sector, which is used as the main investment 
product in production, performed well in the first 

10 months of 2020 despite all the negative effects of the 
pandemic on the economy side. We talked to Tezmaksan’s 
2020 evaluation and 2021 goals with Tezmaksan General 
Manager Hakan Aydoğdu who states that we do not expect 
a negative return in the pace and business volume in No-
vember and December.

WE ARE ALWAYS AT OUR INDUSTRIALER’S 
ELBOW AND OUR SUPPORT WILL CONTINUE

Being able to say these during the pandemic period, which  
slows down economies, causes disruptions in production  
and problems in procurement processes, is actually a great 
luxury, but definitely not a chance. There are two main 
reasons for this situation; The first of these, Turkey’s man-
ufacturing industry and infrastructure as our technology 
partner to work remotely and be eligible for services. An-
other was that the crisis plan, which we had prepared, was 

Firma olarak pandemi döneminde gibi tüm 
zorlu şartlarda sanayicimize destek olduk, 
olmaya da devam edeceğiz.

ÜRETİME ARA 
VERMEDEN 
ÇALIŞIYORUZ

WE WORKS WITHOUT  
INTERRUPTING PRODUCTION
As a company, we supported our industrialists 
in all difficult conditions such as during the 
pandemic period, and we will continue to do so.

   Hakan Aydoğdu
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prepared in an extremely realistic manner and with a pri-
ority that would take into account the benefit of both our 
employees and our customers.

Supporting Turkey’s economy with production of val-
ue added products over the manufacturing industry, is 
our basic priority and we signed remarkable work around 
the question of what more we can do in this process. With 
our technology investments, engineering knowledge and 
strong service network in the machining industry, we pro-
vide our free remote service support to our industrialists af-
te pandemic and after a while people retreat to their homes 
and reaching Turkey. Because while the pandemic has al-
ready compressed our industrialists, we did not want them 
to suffer such losses, and we still continue to support them.

For the last seven years, we have been spending our en-
ergy on adapting production to industry 4.0 solutions in the 
machining industry where 18-20 years of machinery is used. 
The pandemic made the importance of renovating factories 
with robots, automation and digital solutions in the produc-
tion of uninterrupted and high value-added products more 
understandable. Turkey’s manufacturing industry is cur-
rently cautious but resolute manner crust shifting. Orien-
tation to the smart factory technologies increased. We even 
established a Robot Technologies and Automation compa-
ny after our robotic automation solutions due to our depart-
ment’s receiving heavy orders. The next four-month work 
schedule of our Tezmaksan Robot Technologies and Auto-
mation company, which serves on an area of   3000 square 
meters in Hadımköy and an investment capital of 2 million 
Euros, has been filled due to intense demand.

WE WILL ENTER THE YEAR OF 2021 IN 
ACCORDANCE WITH THE PLANNING AND OUR 
PROJECTS WILL PROCEED AT A LARGE RATE IN 
ACCORDANCE WITH THE SCHEDULE

Our technology leasing company, which we created to 
support our industrialists who could not renew their pro-
duction tracks and robotic automation systems and ma-
chines due to the cost incurred, quadrupled the orders re-
ceived this period. While we bear the risk in our leasing 
model, which brings our industrialists to equal terms in 
technology with other competitors in the world, our manu-
facturer can also show the rent as an expense. Our industri-
alists liked the very advantageous rental model very much 
and those whose lease terms expired went to extension. In 
our Tezmaksan Technology Rental Company, we will in-
crease the capacity in 2021 due to the intense demand.

WE WILL WIDEN TO GLOBAL MARKET WITH 
PARCURDA.COM IN 2021

The basis of all these studies attempt to provide Turkey 
and the manufacturing industry’s contribution.” parkurda.

imalat sanayisi, şu anda temkinli ama kararlı bir şekilde ka-
buk değiştiriyor, akıllı fabrika teknolojisine yönelimi arttı. 
Hatta robotlu otomasyon çözümleri bölümümüzün yoğun 
siparişler alması üzerine, Robot Teknolojileri ve Otomas-
yon şirketi kurduk. 2 milyon Euro yatırım sermayesi ve 
Hadımköy’de 3000 metrekare alan üzerinde hizmet veren 
Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketimizin 
önümüzdeki dört aylık çalışma takvimi yoğun talepten ötü-
rü dolmuş durumda. 

2021 YILINA PLANLAMALARA UYGUN BİR ŞEKİLDE 
GİRECEĞİZ, PROJELERİMİZ DE BÜYÜK ORANDA 
TAKVİME UYGUN OLARAK İLERLEYECEK

Yine üretim parkurlarını ve robotlu otomasyon sistemle-
rini, makinelerini oluşan maliyetten ötürü yenileyemeyen 
sanayicimize destek için oluşturduğumuz teknoloji kirala-
ma şirketimizde bu dönem aldığı siparişleri dörde katladı. 
Sanayicimizi dünyadaki diğer rakipleriyle teknolojide eşit 
şartlara taşıyan kiralama modelimizde riski biz sırtlanır-
ken, üreticimiz kirayı gider olarak da gösterebiliyor. Sana-
yicimiz oldukça avantajlı olan kiralama modelini çok sevdi 
ve kira süreleri bitenler süre uzatımına gittiler. Tezmaksan 
Teknoloji Kiralama Şirketi’mizde, oluşan yoğun talep nede-
niyle 2021 yılında kapasite artırımına gideceğiz. 

PARCURDA.COM İLE 2021 DE GLOBAL PAZARA 
AÇILIYORUZ

Bütün bu çalışmaların girişimlerin temelinde Türkiye’ye 
ve imalat sanayisine yüksek katkı sağlamak bulunuyor. İki 
yıllık bir hazırlığın ardından yakın zamanda açmış olduğu-
muz e-b2b tabanlı iş ağı platformu parkurda.com’da aslın-
da bütün bu çalışmaların en önemli halkasını oluşturuyor. 
Yaptığımız araştırmalara göre; Türkiye’de talaşlı imalat 
sanayisinde faaliyet yürüten 28 bin orta ve küçük ölçek-
li KOBİ’nin web sayfası bulunmuyor ve parkurda.com’un 

bu yapılara kendilerini tanıtma noktasında önemli fırsat-
lar sunuyor. E-b2b tabanlı yapısı ile şirketlerin bir araya 
gelmesini sağlayan, fason iş verme ve fason iş alma süreç-
lerinin yönetimine olanak tanıyan parkurda.com’un önce 
iç piyasadaki canlılığı attırmasını sonrasında ise globale 
açılıp Türkiye ihracatına katkı sunmasını istiyoruz. İçe-
ride 40 bin sanayiciyi ücretsiz olarak kapsamasını planla-
dığımız iş ağı platformu parkurda.com, 2021 yılı itibarıyla 
globale açılacak. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla teda-
rik zincirinde değişiklikler söz konusu, aynı anda hem ül-
ke içinde hem de globalde olmak istememizin nedeni de 
Türkiye’ye yönelen iş miktarını arttırmak. Bunu yapabi-
lirsek Türkiye’nin talaşlı imalat sanayisi e-b2b görüşme-
lerle yabancı sanayiciden iş alabilecek.  Amerika ve Avru-
pa başta olmak üzere sanayinin gelişkin olduğu ülkelerin 
fason işlerini Türkiye’ye kaydırmak ve ihracata katkı sun-
mak orta vadeli hedeflerimizin başında geliyor. 

Kendimizi Türkiye’nin ve imalat sanayinin teknoloji part-
neri olarak tanımlıyoruz ve içeride yatırımlarımızla imalat 
sanayimize katma değerli ürün üretiminde destek olurken, 
yerli ve milli üretimlerimiz olan robotlu otomasyon sistemi-
miz Cubebox, kontrol ünitesi Robocam ve uzaktan verim-
lilik takip yazılımımız Kapasitematik ile globalde olmak is-
tiyoruz. 2021 yılı hem içerideki yatırımlarımızın kapsamını 
geliştirdiğimiz hem de, yurt dışında ihracat çalışmalarımız-
da önemli bir yol kat ettiğimiz bir yıl olacak. Biz 38 yıldır ya-
tırım yaparak büyüyor ülkemiz için kendimiz için sürdürü-
lebilir bir şekilde üretmeye devam edeceğiz.

com “ which is the e-b2b-based business network platform 
that we have recently opened at the end of two years of 
preparation, is actually the most important link in all these 
works on. According to our research; there are no web pag-
es of 28 thousands SMEs that carry out activities in the ma-
chining of medium and small scale industry and parkurda.
com offers important opportunities to these structures for 
introducing themselves. We want E-B2B-based structure, 
parkurda.com which provides a combination of compa-
nies, allow the management processes of contract employ-
ment , to firstly increase the vitality in the domestic mar-
ket and then to contribute to Turkey’s exports by opening 
to global. The business network platform parkurda.com, 
which we plan to include free of charge for 40 thousand 
industrialists, will open globally by 2021. You know, there 
are changes in the supply chain due to the pandemic. The 
reason of our intent to be in both the country and global, is 
increase the amount of work directed to Turkey. If we do 
this, Turkey’s machining industry B2B e-business can take 
calls from foreign industrialists. To shift the outsource 
jobs of countries , where industry has developed particu-
larly America and Eurpe, to Turkey and to contribute to 
exports, are some of our medium-term targets.

We define Ourselves as the industry’s technology part-
ner of Turkey and the manufacturing industry. While help-
ing them indoors in value-added products production in our 
manufacturing industry, We want to be globally with our 
domestic and national productions which are our robot-
ic automation system Cubebox, control unit Robocam and 
our remote productivity tracking software, Kapasitema-
tik. The year 2021 will be a year in which we have improved 
the scope of our domestic investments and made a signifi-
cant progress in our export activities abroad. We have been 
growing by investing for 38 years and we will continue to 
produce for ourselves in a sustainable way for our country.
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İ letişim, insan yaşamında hayati önem taşıyan bir tek-
nolojidir. Kimi zaman hayat kurtarır, kimi zaman iş-
lerimizi kolaylaştırır, kimi zaman ise hasret ve özlem 

gidermenin en hızlı yoludur. Daha bir çok alanda fay-
da sağladığımız iletişim sektörünün kullandıldığı alan-
lar saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Hayatımızda bu 
denli önemli yeri olan iletişim sektörün de Türkiye’nin ilk 
GSM operatörü olan Turkcell, gelişen teknoljiye ayak uy-
durarak hem bireysel hem de kurumsal müşterilerinin is-
teklerine cevap vermektedir. Bizler de bu önemli sektörün 
baş aktörlerinden olan Turkcell’in Genel Müdürü Murat 
Erkan ile, Turkcell’in salgın dönemi çalışmaları, yatırım-
ları ve 2021 planlarını konuştuk…

2020 tüm dünyanın bir asırdır karşılaşmadığı pandemi 
deneyiminin etkisiyle herkes için zorlu geçen bir yıl oldu. 
2020’nin ilk aylarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına 
alan COVID-19, yol açtığı değişim ve dönüşümle telekom 
sektörünün önemini bir kez daha gösterdi. Turkcell ola-
rak bu dönemde elimizdeki teknolojik altyapıyı, bilgi biri-
kimini ve deneyimini müşterilerimize kesintisiz ve kalite-
li iletişim sunmak için seferber ettik. Bunu yaparken her 
zaman olduğu gibi teknolojiyi daima insan ve doğa için 
faydalı şekilde kullanmaya özen gösterdik.

26 yıldır Türkiye için çalışan, Türkiye’den kazandığını 
yine ülkesine ve milletine veren bir şirket olarak 2020’yi yi-
ne önemli başarılara imza atarak tamamlıyoruz. Turkcell 
Grubu olarak 2020’de tüm alanlarda güçlü büyüme göste-
rirken, üçüncü çeyrekte konsolide bazda toplam gelirleri-
mizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artışla 7,6 
milyar TL’ye çıkarttık. Yine üçüncü çeyrekte grup bazın-
da FAVÖK’ümüz 3,4 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı-
mız 1,3 puan artışla yüzde 44,4 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 
9 ayında net faturalı müşteri sayımızı 1,1 milyon artırmayı 
başararak, geçen yıl koyduğumuz her yıl 1 milyon faturalı 
müşteri hedefimizi yıl bitmeden geçmiş olduk.

C ommunication is a vital technology in human life. 
Sometimes it saves lives, sometimes makes our 
work easier, and sometimes it is the fastest way 

to relieve longing. The usage areas of the communica-
tion sector, which we provide benefits in many other ar-
eas, are too many to count. Turkey’s first GSM operator 
in the communications sector, which has an important 
place in our lives, Turkcell, responds to the demands of 
both individual and corporate customers by keeping pace 
with evolving technolghy. We talked with Turkcell Gener-
al Manager Murat Erkan , who is one of the leading actors 
in this important sector, about Turkcell’s epidemic period 
studies, investments and 2021 plans...

2020 has been a difficult year for everyone, with the im-
pact of the pandemic experience that the whole world has 
not faced in a century. COVID-19, which has affected the 
whole world since the first months of 2020, once again 
demonstrated the importance of the telecom industry with 
the change and transformation it caused. As Turkcell, we 
mobilized our technological infrastructure, know-how and 

experience to provide uninterrupted and quality communi-
cation to our customers during this period. In doing so, we 
always took care to use technology in a way that is benefi-
cial for humans and nature.

As a company that has been working for Turkey and 
giving the earnings from Turkey back to it’s country for 
26 years, we are completing 2020 by achieving important 
successes. As Turkcell Group we showed strong growth 
in all areas in 2020, and increased our consolidated total 
revenues to 7.6 billion TL in the third quarter with an in-
crease of 16.1 percent compared to the same period of the 
previous year. Again in the third quarter, our EBITDA on 
a group basis reached 3.4 billion TL, while our EBITDA 
margin increased by 1.3 points to 44.4 percent. In the first 
9 months of the year, we succeeded in increasing the num-
ber of our net invoiced customers by 1.1 million, by reach-
ing our target of 1 million invoiced customers every year 
before the end of the year.

WE TOOK THE REMOTE MEETING EXPERIENCE 
TO A UPPER LEVEL WITH BIP MEET

We closely followed the increasing digital consumption 
and changing customer habits, especially during the pan-
demic period. The number of subscribers of our Superbox 
product, which meets the fiber speed internet needs of our 
customers, reached 551 thousand with an increase of 60 
thousand in the third quarter. Interest in our digital sales 
channels also increased significantly in 2020. Except our 
hard work Turkcell Turkey amounted to 12 percent of our 
digital channels in retail sales. While the rate of return-
ing to sales for orders whıch are made through our digital 
channels was twice on an annual basis, our monthly aver-
age number of visitors was 28 million.

While our digital services grew by 28% year-over-year on 
a single revenue basis in the third quarter thanks to their 
new solutions that stand out with their innovative features, 
we continued to add new ones to our services. The Android 
TV solution “TV + Ready”, that is developed by Turkcell en-
gineers and transforms the TV viewing experience, turns 
the TV, which it is installed, into a smart TV. Thanks to the 
TV + application in TV + Ready, users can access more than 
150 live TV channels and thousands of movies from any 
screen they wish. BiP Meet, which takes the remote meet-
ing experience to the next level, allows users to conduct re-
mote meetings quickly and securely while protecting their 
personal data. Another new service we offer in 2020 is the 
file transfer service ‘lifebox transfer’. By the means of life-
box transfer, users can safely send the file which they want 
to share to the other party via their e-mail address.

2020 has been the year of Paycell, our techfin platform, 
which offers a wide range of solutions to its users and mem-
ber businesses. With the widespread use of digital payment 

Pandemi döneminde artan dijital tüketimi 
ve değişen müşteri alışkanlıklarını 
yakından takip ettik.

2020 YILINI 
BAŞARILARA 
İMZA ATARAK 
TAMAMLIYORUZ

UZAKTAN TOPLANTI DENEYİMİNİ BİP MEET İLE 
BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIDIK

Özellikle pandemi döneminde artan dijital tüketimi ve 
değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip ettik. Müş-
terilerimizin fiber hızında internet ihtiyacına cevap ve-
ren Superbox ürünümüzün abone sayısı üçüncü çeyrek-
te 60 bin artışla 551 bine ulaştı. Dijital satış kanallarımıza 
olan ilgi de 2020’de önemli artış gösterdi. Sabit işimiz ha-
riç Turkcell Türkiye bireysel satışlarında dijital kanalla-
rımızın payı yüzde 12 olarak gerçekleşti. Dijital kanalla-
rımız üzerinden yapılan siparişlerin satışa dönme oranı 
yıllık bazda 2 katı olurken, aylık ortalama ziyaretçi sayı-
mız ise 28 milyon olarak gerçekleşti.

Dijital servislerimiz inovatif özellikleriyle öne çıkan 
yeni çözümleri sayesinde üçüncü çeyrekte tekil gelir ba-
zında yıldan yıla yüzde 28 büyürken, servislerimize yeni-
lerini eklemeye de devam ettik. Turkcell mühendisleri ta-
rafından geliştirilen ve TV izleme deneyimini dönüştüren 
Android TV çözümü ‘TV+ Ready’ ürünü takıldığı televiz-
yonu akıllı TV’ye dönüştürüyor. TV+ Ready içerisindeki 
TV+ uygulaması sayesinde kullanıcılar 150’den fazla can-
lı TV kanalına ve binlerce filme diledikleri her ekrandan 
ulaşabiliyor. Uzaktan toplantı deneyimini bir üst seviyeye 
taşıyan BiP Meet ise kullanıcılara kişisel verilerini korur-
ken, hızlı ve güvenli biçimde uzaktan toplantı yapabilme 
imkanı tanıyor. 2020’de sunduğumuz bir diğer yeni ser-
vis ise dosya transfer hizmeti ‘lifebox transfer’ oldu. life-
box transfer sayesinde kullanıcılar paylaşmak istedikleri 

WE ARE COMPLETING THE YEAR  
2020 BY ACHIEVING  SUCCESSES
We closely followed the increasing digital 
consumption and changing customer habits 
during the pandemic period.

   Murat Erkan
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dosyayı e-posta adresi aracılığıyla karşı tarafa güvenli bir 
şekilde gönderebiliyor.

2020, kullanıcılarına ve üye iş yerlerine geniş yelpazede 
çözümler sunan techfin platformumuz Paycell’in yılı oldu. 
Pandemi sürecinde dijital ödeme alışkanlığının yaygınlaş-
masıyla birlikte kullanım oranı artan Paycell’in aktif kul-
lanıcı sayısı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarımıza göre 
4,6 milyona çıkarken toplam işlem hacmi de 2,2 milyar TL 
olarak gerçekleşti. Paycell’in grup dışı gelir büyümesi yıl-
lık bazda yüzde 85’lik artış gösterdi. 11 bin üye iş yerinde 
kullanılan Paycell ile maliyet ve verimlilik avantajları sağ-
layan mevzuatlara uygun ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na 
başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı Paycell And-
roid POS’u da müşterilerimizin kullanımına sunduk.

Kurumsal müşterilerimize uçtan uca dijital dönüşüm 
hizmeti sunan Dijital İş Servisleri’mizin gelirleri de 2020 
üçüncü çeyrek finansal sonuçlarımıza göre yüzde 40 artış 
gösterdi. Bu yıl da Dijital İş Servisleri aracılığıyla şirket-
lerin dijital dönüşümüne bulut teknolojileri, veri merkezi 
hizmetleri, siber güvenlik, bilgi teknolojileri ve nesnelerin 
interneti alanlarında katkı sağlamayı sürdürdük. Sağlık 
sektörünün dijitalleşmesi adına 2017’de Yozgat Şehir Has-
tanesi ile başladığımız süreçte bu yıl dijital altyapı hizmeti 
verdiğimiz hastane sayısını yediye çıkarttık.

ÜLKEMİZE EN FAZLA YATIRIM YAPARAK EN ÇOK 
İSTİHDAM SAĞLAYAN ŞİRKETLERDEN BİRİSİYİZ

Pandemi koşullarına rağmen Turkcell olarak yatırımla-
rımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2020 yılı sonuna ka-
dar toplam yatırımlarımızın yaklaşık 9 milyar TL seviye-
sine ulaşmasını bekliyoruz. Turkcell 26 yıldır Türkiye’ye 
en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden bi-
risi. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 2021’de de üç stra-
tejik odak alanımız olan tech-fin, dijital iş çözümleri ve 
dijital servislerde hızlı büyümemizi sürdüreceğiz. 2021 
yılında teknoloji alanında üstlendiğimiz öncü rolümüzle 
yeni teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edece-
ğiz. Başta 5G ve yapay zekâ olmak üzere, robotik tekno-
lojiler, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, siber 
güvenlik ve bulut teknolojileri yatırım yapacağımız konu-
lar arasında yer alacak. Bu sayede hem kurumlara hem de 
bireylere sunacağımız yenilikçi çözüm ve ürünlerimizle 
güçlü büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz.

2020 pandemi nedeniyle sağlıktan eğitime, ulaşımdan 
iletişime kadar neredeyse her sektörde köklü değişimle-
re yol açtı. Bugün sosyal hayat ve iş yaşamı başta olmak 
üzere eşi görülmemiş bir değişimden geçiyoruz. Dijital-
leşme artık tüm dünya için bir zorunluluk haline geldi. Bu 
nedenle bizim gibi bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 
hizmet veren şirketlere büyük görev düşüyor. 2021’de de 
Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam 
ederken ülkemiz için değer üretmeyi sürdüreceğiz.  

habits during the pandemic process, the number of ac-
tive users of Paycell increased to 4.6 million according to 
our third quarter financial results, and the total transac-
tion volume was TL 2.2 billion. Paycell’s non-group revenue 
growth increased by 85 percent on an annual basis. With 
Paycell, which is used in 11 thousand member workplaces, 
we also offered Paycell Android POS to our customers, the 
first Android POS device that provides cost and efficiency 
advantages in accordance with the regulations and applied 
to the Revenue Administration.

The revenues of our Digital Business Services, which of-
fer end-to-end digital transformation services to our cor-
porate customers, also increased by 40 percent compared 
to our 2020 third quarter financial results. This year, 
through Digital Business Services, we continued to con-
tribute to the digital transformation of companies in the 
fields of cloud technologies, data center services, cyber se-
curity, information technologies and internet of things. 
In the process that we started with Yozgat City Hospital 
in 2017 for the digitalization of the health sector, we in-
creased the number of hospitals we provide digital infra-
structure services to seven this year.

WE ARE ONE OF THE COMPANIES THAT 
PROVIDES MAXIMAL EMPLOYMENT BY THE 
FURTHEST INVESTMENTS TO OUR COUNTRY

Despite the pandemic conditions, as Turkcell, we contin-
ue our investments without slowing down. We expect our 
total investments to reach approximately 9 billion TL by the 
end of 2020. Turkcell is one of the companies investing fur-
thest in Turkey and generating employment for 26 years. 
With the awareness of this responsibility, we will contin-
ue to grow rapidly in 2021 in our three strategic focus areas, 
tech-fin, digital business solutions and digital services. We 
will continue to bring new technologies to our country with 
our pioneering role in technology in 2021. Robotic technol-
ogies, Industry 4.0, internet of things, big data, cyber secu-
rity and cloud technologies, especially 5G and artificial in-
telligence, will be among the subjects we will invest in. In 
this way, we plan to maintain our strong growth with our 
innovative solutions and products that we will offer to both 
institutions and individuals.

Due to the 2020 pandemic, it has led to radical chang-
es in almost every sector from health to education, from 
transportation to communication. Today, we are going 
through an unprecedented change, especially in social life 
and business life. Digitalization has become a necessity for 
the whole world. Therefore, companies that provide ser-
vices in the field of information and communication tech-
nologies like ours, have a great responsibility. In 2021 we 
will continue to create value for our country and to lead 
the digital transformation of Turkey.

1 994 yılından beri Ambarlı Liman Tesisleri içerisinde 
faaliyet gösteren Kumport, son yıllarda gerçekleştir-
diği yüksek iş hacmi artışı ve buna paralel olarak insan 

kaynağına ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin 
en büyük ve modern limanlarından birisi haline gelmiştir. 
Kumport, Türkiye ekonomisinde önemli rol oynayan Mar-
mara Bölgesi’ne yakınlığıyla Türkiye’nin önde gelen liman-
larındandır. Ticarette çok önemli bir rol üstlenen liman-
cılık sektörünün 2020 değerlendirmesini ve Kumport’un 
2021 hedeflerini şirket CEO’su Kaan Anul’dan dinledik…

LİMANCILIKTA EN ÖNEMLİSİ, ÖZVERİLİ ÇALIŞMA 
VE İŞİN AKSAMADAN YÜRÜMESİDİR

2020 yılında ülkemizde ve tüm dünyada bir numaralı 
gündem maddesi olan COVID-19 salgını, hayatın her ala-
nında etkisini gösterdi. Bu zorlu dönemde, başta çalışan-
larımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz olmak üzere 
hepimizin ajandasının ilk sırasında toplum sağlığı ve gü-
venliği yer alıyor. Yaşadığımız pandemi döneminin dün-
yaya ve ülkemize birçok ekonomik etkisi de oldu. Bizim 
için bu zorlu dönemde sürekli güncel kalmak her an de-
ğişen durumlara karşı gerekli tedbirleri zamanında ala-
bilmek açısından çok önemli. Çünkü limancılık tedarik 
zincirinin en önemli parçalarından birisidir. Biz, sundu-
ğumuz hizmetlerin günlük hayatın ve birçok sektörün de-
vamlılığı için kritik bir öneme sahip olduğunun farkın-
dayız. Bu nedenle çalışmalarımızı pandemi döneminde 
de hiçbir şekilde aksatmadan sürdürdük. Bu özverili ça-
lışmamız, tedarik zincirini aksatmamamız iş ortakları-
mızın, müşterilerimizin ve en önemlisi toplumun günlük 

K umport, which has been operating in Ambarli Port 
Facility since 1994, has become one of  Turkish 
largest and modern harbors with  high business 

volume growth that  was realized in recent years, and ac-
cordingly the investments in technology and human re-
sources. Kumport play an important role in Turkey’s econ-
omy and its proximity to one of the leading ports in the 
Marmara region of Turkey. We listened to the 2020 evalua-
tion of the port industry, which plays a very important role 
in trade, and the 2021 targets of Kumport from the compa-
ny’s CEO, Kaan Anul.

Salgın sürecinde rekabet koşullarına 
ek olarak ‘psikolojik sermaye’nin önem 
kazandığı bir dönemdeyiz. Psikolojik 
sermaye; zorlu dönemlerde dayanma 
gücü anlamına geliyor.

LİMANCILIK 
TEDARİK 
ZİNCİRİNİN 
EN ÖNEMLİ 
HALKASIDIR

PORTAGE IS THE MOST IMPORTANT 
RING IN THE SUPPLY CHAIN
We are in a period where “psychological 
capital” gains importance in addition to 
competition conditions during the epidemic 
process. Psychological capital; means 
endurance in tough times.

   Kaan Anul
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THE MOST IMPORTANT IN PORT BREEDING 
IS SELF-CONSIDERABLE WORK AND THE 
WALKING OF THE BUSINESS

The COVID-19 outbreak, which is the number one agen-
da item in our country and around the world in 2020, has 
had its effects in all areas of life. In this challenging peri-
od, public health and safety is at the top of the agenda for 
all of us, especially our employees, business partners and 
customers. The pandemic period that we live in, has al-
so had many economic effects on the world and our coun-
try. For us, it is very important to stay up-to-date in this 
difficult period in order to take the necessary measures in 
time against ever-changing situations. Because it is one of 
the most important parts of the port supply chain. We are 
aware that the services, which we provide, are critical to 
the continuity of daily life and many industries. For this 
reason, we continued our work without any interruption 
during the pandemic period. This self-sacrificing work, 
not disrupting the supply chain, is the daily life of our 
business partners, customers and most importantly socie-
ty. It has a critical importance in terms of continuing their 
lives without any problems.

On the other hand, we are in a period where “psycholog-
ical capital” gains importance in addition to the competi-
tive conditions in the world. Psychological capital; means 

yaşamlarına sorunsuz devam etmesi açısından kritik bir 
öneme sahip.

Öte yandan bu süreçte dünyada rekabet koşullarına ek 
olarak “psikolojik sermaye”nin önem kazandığı bir dö-
nemdeyiz. Psikolojik sermaye; zorlu dönemlerde dayanma 
gücü anlamına geliyor. Yani olumlu ve umut eden düşün-
ce, öz yeterlilik, azim ve iyimserlik. Önümüzdeki dönem-
de, bu değerleri çok iyi bir şekilde uygulamamız, yani psi-
kolojik sermayemizi artırmamız gerekiyor. Çünkü, bu 
zorlu dönemi atlatabilmek için önce psikolojimizin sağlam 
olması gerekiyor ki çalışmaktan yılmayalım ve geleceğe 
umutla bakabilelim. 

Son yıllarda teknolojiye ve insan kaynağına yaptığımız 
yatırımlarla Türkiye’nin en büyük ve modern limanların-
dan biri haline geldik. Çalışmalarımızın meyvesi olarak 
2018 ve 2019 yıllarında Bahçeşehir Üniversitesi tarafın-
dan düzenlenen Educorp ödüllerinde Eğitim Gelişim Ba-
şarılı İyi Uygulama Ödülü, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim-
leri İyi Uygulama Ödülü ve Kurumsal Eğitim ve Gelişim 
Ödüllerinin de sahibi olduk. Yine iş sağlığı ve güvenliği 
ile çevre konusundaki başarılı uygulamalarımız ile 2018 
yılında EFQM Mükemmellik Ödülünü kazandık. İlk kez 
2017 yılı itibari ile de tüm paydaşlarımıza şeffaf ve etik de-
ğerimiz doğrultusunda GRI Onaylı Sürdürülebilirlik Ra-
porumuzu yayınlayarak, bu konuda rapor yayınlayan ilk 

liman işletmesi olduk. Doğru yönetim şeklimiz ve İş Sağ-
lığı ve Güvenliği kapsamındaki başarılı uygulamalarımız 
ile, 2013 Yılından beri British Safety Council tarafından 
düzenlenen ve partneri DOĞA HSE tarafından Türki-
ye operasyonu yürütülen, “5 Star” İş Sağlığı ve Güvenliği 
Sertifikası’na sahip olup, şu ana kadar sektörden bağımsız 
5 yıldız kazanan 4. Türk firması ve sektör içinde ilgili ser-
tifikayı alan ilk liman işletmesi olmayı başardık.

HEDEFİMİZ TÜRKİYE’NİN EN İYİ LİMAN 
İŞLETMESİ OLMAK

Sektörde ilk olma niteliği taşıyan projelere imza atan 
şirketimiz, kendi yazılım ekibimizin geliştirdiği ve liman-
cılık sektörünün dijitalleşmesi yolunda önemli bir adım 
olan Kumport Pusula uygulaması ile tüm paydaşlarını tek 
bir platformda buluşturarak günlük liman işlerinin da-
ha pratik bir şekilde yapılmasını sağlıyoruz. Yandex navi-
gasyon altyapısı kullanılarak liman haritasının çıkarıldığı 
Kumport Pusula uygulaması üzerinden QR kodunu kapı 
girişinde okutan nakliyeciler, uygulama üzerinden yükle-
me ya da boşaltma yapacağı konteyner sahasına yönlen-
diriliyor. Böylece liman sahalarında yaşanan zaman kay-
bının da önüne geçilerek operasyonlar daha verimli bir 
hale getiriliyor. 2020 yılında yaşanan olumsuzluklara rağ-
men, sürdürülebilir büyüme ve ‘Türkiye’nin en iyi liman 
işletmesi olma’ vizyonuna ulaşma yolunda yatırımlarımız 
müşteri odaklı çalışmalarımızla ve tabii ki müşterileri-
mizden de güç alarak kesintisiz devam ediyor. 2020 yılın-
da çeviklikle yönetme alanında gösterdiğimiz gelişmeleri 
ve teknolojik dönüşümü geliştirerek 2021 yılına umut ve 
iyimserlikle bakıyoruz. 

endurance in tough times. That is, positive and hopeful 
thinking, self-efficacy, perseverance and optimism. In the 
coming period, we need to apply these values   very well, 
that is, increase our psychological capital. Because, in or-
der to overcome this difficult period, our psychology must 
first be sound so that we will not be tired of working and 
we can look to the future with hope.

With our investments in technology and human re-
sources in recent years, we have became one of Turkey’s 
largest and most modern ports. As theresult of our work, 
we also received the Education Development Successful 
Good Practice Award, the Occupational Health and Safety 
Training Good Practice Award and the Corporate Train-
ing and Development Awards at the Educorp Awards 
which are organized by Bahçeşehir University in 2018 and 
2019. We also won the EFQM Excellence Award in 2018 
with our successful practices in occupational health and 
safety and environment. By publishing our GRI Approved 
Sustainability Report to all our stakeholders for the first 
time as of 2017, in line with our transparent and ethical 
value, we became the first port operator to report on this 
issue. We have  “5 Star” the Occupational Health and Safe-
ty Certificate which is organized by British Safety Council 
since 2013 and by the partnership of  NATURE that con-
ducted operations in Turkey,  with the right management 
style and our successful application under  occupational 
health  and safety content. We have succeeded in becom-
ing the 4th Turkish company that has gained 5 stars inde-
pendent of the sector and the first port operator in the sec-
tor to receive the relevant certificate.

OUR GOAL IS TO BE BEST PORT OPERATER  
IN TURKEY 

Our company, which has been the first in the sector, 
brings together all stakeholders on a single platform with 
the Kumport Compass application developed by our own 
software team and which is an important step towards the 
digitalization of the port sector, and we ensure that dai-
ly port works are carried out more practically. Using the 
Yandex navigation infrastructure, using the Kumport Pu-
sula application, where the port map is created, the trans-
porters who scan the QR code at the door entrance are di-
rected to the container site where they will load or unload. 
Thus, operations are made more efficient by preventing 
the loss of time in port areas. Despite the negative devel-
opments in 2020, sustainable growth and ‘To be the best 
port operator of Turkey’ investments towards achieving 
the vision of our customer-focused our work continues 
uninterrupted, and of course our customers are also tak-
ing power. In 2020  we look to 2021 with hope and opti-
mism by developing the advances and technological trans-
formation that we have made in managing with agility.
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D ünyanın en gelişmiş sektörlerinden biri olan düz-
cam endüstrisi, Türkiye’de toplam büyüklüğü yak-
laşık 1,5 milyar dolara ulaşan güçlü bir pazara sa-

hip. Bu pazarın global isimlerinden olan, üretim ve ihracat 
bakımından sektöre öncülük eden Yorglass, katma değeri 
yüksek güçlü bir ekosistem yaratma hedefiyle yatırımları-
na devam ediyor. 60’dan fazla ülkede var olduklarını ve bü-
yük bir ihracat ağını kontrol ettiklerini ifade eden Yorglass 
CEO’su Semavi Yorgancılar, 2020 yılını nasıl geçirdiklerini 
ve yeni yılda sektörü nelerin beklediğini anlatıyor.

2020’Yİ HER ŞEYE RAĞMEN İYİ BİR İVMEYLE 
KAPATACAĞIZ

Ekonominin itici güçlerinden biri olan Türkiye düzcam 
sektörünün inşaat başta olmak üzere otomotiv, enerji ve be-
yaz eşya gibi birçok sektöre girdi sağladığını vurgulayan 
Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar; “Sermaye ve enerji-
nin yoğun olduğu bu sektör, ARGE ve inovasyonun kilit rol 
oynadığı, kalite ve teknolojinin belirleyici bir rol üstlendi-
ği dinamiklere sahiptir. Türkiye’de yaklaşık 2,1 milyon ton 
üretim kapasitesi bulunuyor. Bu noktada Türkiye üretimi 
ile Avrupa’da birinci sırada, dünyada beşinci sırada yer alı-
yor. Dünyadaki konumu, pazar potansiyeli, ulaştığı ölçek, 
uzmanlaşma derecesi Türkiye’nin global arenada güçlü bir 

T he flat glass industry, which is one of the world’s 
most advanced sectors, has a strong market that 
has the total size of the market reaching nearly $ 

1.5 billion in Turkey. Yorglass which is one of the global 
names of this market and leads the industry in terms of 
production and export, continues its investments with the 
aim of creating a strong ecosystem with high added val-
ue. Yorglass CEO Semavi Yorgancılar expresses that they 
exist in more than 60 countries and control a large ex-
port network. He explains how they spent 2020 and what 
awaits the industry in the new year.

WE WILL CLOSE 2020 WITH A GOOD IMPACT 
DESPITE EVER

Yorglass CEO Semavi Yorgancılar emphasized that Tur-
key’s flat glass industry which is one of the driving forces of 
the economy, provide inputs to industries the construction, 
automotive, energy and many other sectors ,white goods. 
He stressed; “This sector, where capital and energy is con-
centrated, has dynamics where R&D and innovation play 
a key role, and quality and technology play a decisive role. 
There are about 2.1 million tons of production capacity in 
Turkey. At this point, Turkey ranks first in Europe in the 
production, ranks fifth in the world. World location, mar-
ket potential, which reached the scale, degree of speciali-
zation makes for Turkey to take place in a strong position 
in the global arena. However, with the pandemic that af-
fected the whole world, the flat glass industry was also af-
fected by this global crisis. When compared to last year, we 
anticipate an 8-10 percent contraction in the flat glass sec-
tor due to the epidemic. The flat glass industry, which grew 
by 2.5 percent in 2019, is expected to close the year with 
a contraction of 8-10 percent due to the global pandemic. 
As Yorglass, we have left behind a successful year despite 
the crisis that changed all the balances in the world. In 
2019, we grew by 17 percent and achieved a growth above 
the sector, and this year, despite the conditions, we did not 
make a downward revision in our growth targets. With 
our new factory that we will open at the end of the year in 
Çerkezköy, we will continue to be the solution partner of 
the world’s biggest brands in the field of white goods by in-
creasing our production capacity by 20 percent.

WE AIM TO DOUBLE OUR EXPORTS
Yorglass CEO Semavi Yorgancılar noted that the flat glass 

industry is based on smelting technology unlike other in-
dustries.He said; “Flat glass industry; It will make a rapid 
start to 2021, as it has to make uninterrupted production 
due to its dynamics and provides input to many sectors. 
Flat glass sector is growing in parallel with the main in-
dustry. The growth of sectors such as white goods and au-
tomotive in 2020 will positively reflect on the flat glass 
industry. In particular, we believe that the flat glass indus-
try will gain a serious momentum with the revival of con-
struction and other sectors that focus on urban transfor-
mation projects expected to accelerate after the pandemic. 
We are much more prepared for the changing market con-
ditions. We aim to strengthen our export channel by focus-
ing on innovation and value-added production, and to offer 
effective solutions for all our customers, business partners 
and social stakeholders with our product range that we 
have developed with an innovative approach. At the same 
time, we will create more added value for our country by 
doubling our exports in 5 years in our new factory.”

konumda yer almasını sağlıyor. Ancak tüm dünyayı etkisi 
altına alan pandemi ile birlikte düzcam sektörü de bu küre-
sel krizden etkilendi. Geçen yıla kıyasladığımızda salgının 
etkisiyle düzcam sektöründe yüzde 8-10’luk bir daralma 
öngörmekteyiz. 2019’da yüzde 2,5 oranında büyüyen düz-
cam sektörünün küresel pandemi nedeniyle yılsonunu yüz-
de 8-10’luk bir küçülme ile kapaması bekleniyor. Biz Yorg-
lass olarak dünyada tüm dengeleri değiştiren krize rağmen 
başarılı bir seneyi geride bıraktık. 2019 yılında yüzde 17 bü-
yüyerek sektörün üzerinde bir büyüme yakaladık, bu yıl da 
koşullara rağmen büyüme hedeflerimizde aşağı yönde bir 
revize yapmadık. Çerkezköy’de yılsonunda hizmete açaca-
ğımız yeni fabrikamızla üretim kapasitemizi yüzde 20 ar-
tırarak beyaz eşya alanında dünyanın en büyük markaları-
nın çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

İHRACATIMIZI 2 KATINA ÇIKARMAYI 
HEDEFLİYORUZ

Düzcam sektörünün diğer endüstrilerden farklı olarak 
izabe teknolojisine dayalı olduğuna dikkat çeken Yorglass 
CEO’su Semavi Yorgancılar; “Düzcam sektörü; dinamik-
leri gereği kesintisiz üretim yapma zorunluluğunun ol-
ması ve birçok sektöre girdi sağlaması sebebiyle 2021 yı-
lına hızlı bir giriş yapacak. Düzcam sektörü ana sanayi ile 
paralel olarak büyüyor. Beyaz Eşya, otomotiv gibi sektör-
lerin 2020 yılında büyümesi düzcam sektörüne de olum-
lu yansıyacaktır. Özellikle de pandemi sonrası hızlanması 
beklenen kentsel dönüşüm projelerini merkeze alan inşa-
at ve diğer sektörlerin canlanmasıyla birlikte düzcam sek-
törünün de ciddi bir ivme yakalayacağı kanaatindeyiz. 
Değişen piyasa koşullarına karşı çok daha hazırlıklıyız. 
İnovasyon ve katma değerli üretime odaklanarak ihracat 
kanalımızı güçlendirmeyi, yenilikçi bir yaklaşımla geliş-
tirdiğimiz ürün gamımız ile tüm müşteri, iş ortakları ve 
sosyal paydaşlarımız için etkili çözümler sunmayı hedef-
liyoruz. Aynı zamanda yeni fabrikamızda ihracatımızı 5 
yıl içinde iki katına çıkararak, ülkemiz için daha fazla kat-
ma değer yaratacağız” dedi.

FLAT GLASS INDUSTRY WILL 
GOVERNATE PARALLEL TO THE 
MAIN INDUSTRIES IN 2021
The flat glass industry, which grew by  
2.5 percent in 2019, is expected to close 
the year with a contraction of 8-10 percent 
due to the global pandemic.

   Semavi Yorgancılar

2019 yılında yüzde 2,5 oranında büyüyen 
düzcam sektörünün küresel pandemi 
nedeniyle yılsonunu yüzde 8-10’luk bir 
küçülme ile kapaması bekleniyor.

DÜZCAM 
SEKTÖRÜ 
2021’DE ANA 
SANAYİLERE 
PARALEL 
OLARAK 
DEVLEŞECEK
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N urol Teknoloji şirketi, Nurol Holding Şirketler Top- 
luğu bünyesinde faaliyet gösteren dört savunma 
şirketinden biridir. 2008 yılında tamamen yerli 

sermaye ile kurulan ve halen Ankara’da bulunan  üç tam 
otomasyonlu üretim tesisleri ile, öncelikle ülkemiz ol-
mak üzere,  yurt dışı savuma sanayisinin önemli ihtiyacı 
olan balistik koruyucu zırh sistemleri üreticisi olarak hiz-
met vermektedir. Bizler de Business World Global dergisi 
olarak Nurol Teknoloji CEO’su Selim Baybaş’dan  şirketin 
2020 çalışmaları ve yatırım planlarını dinledik…

2020 yılında gelinen noktada bor karbür, silisyum kar-
bür ve alumina seramiklerle üretilen ileri balistik zırhlı çö-
zümleri dünyada sadece bir kaç şirket üretiyor. Bunlardan 
biri de Nurol Teknoloji. Duyduğumuz heyecan kadar, taşı-
dığımız sorumluluk da büyük. İnsan hayatını koruyan ve 
tek bir firenin dahi tolere edilemeyeceği bu ürünlerin Türk 
Silahlı Kuvvetlerine, Emniyet güçlerimize ve diğer kolluk 
güçlerimize tedarik edilmesi sayesinde en yüksek tehdide 
karşı korunmalarını ve dünyada rekabet avantajı edinme-
lerini sağlıyoruz.Birçok ülkeye gerçekleştirdiğimiz satışlar 
ile de dünyanın tedarikçisiyiz diyebiliriz.  

TÜRKİYE DE İLK VE TEK, DÜNYA DA SAYILI 
BALİSTİK ÇÖZÜM ÜRETEN ŞİRKETİZ

Bizi ayrıcalıklı kılan bir diğer unsur ise şirketimiz çatısı 
altında birbirinden ayrı önemli iş alanlarının toplanmış ol-
ması. Toz üretiminden başlayarak ileri teknik balistik sera-
mik malzemelerinden olan, bor karbür, silisyum karbür ve 
alumina hammadelerini kullanarak, her türlü istere cevap 
verebilen, Türkiye’e ilk ve tek, dünyada da sayılı balistik çö-
züm tasarlayan ve üretebilen şirketlerdendir. Şirketimiz ta-
mamen yerli ve milli balistik koruyucu çözümler üreticisi 
olarak, ülkemizin dışa bağımlığını büyük ölçüde azaltmak-
ta ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır.

Ürettiğimiz balistik çözümler seramiklerle de sınırlı de-
ğil; Aynı çatı altında üretimini gerçekleştirdiğimiz kompo-
zit alanında ilerlemeye de özel bir önem veriyoruz. Dünyada 

N urol Technology company is one of four defense 
companies operating under Nurol Holding Group 
of Companies. It serves as a manufacturer of bal-

listic protective armor systems, which is an important 
need of the foreign defense industry, primarily our coun-
try, with three fully automated production facilities estab-
lished in 2008 with completely domestic capital and still 
located in Ankara. As Business World Global magazine, 
we listened to the company's 2020 works and investment 
plans from Nurol Technology CEO Selim Baybas.

At the point reached in 2020, only a few companies in the 
world produce advanced ballistic armored solutions pro-
duced with boron carbide, silicon carbide and alumina ce-
ramics. One of them is Nurol Teknoloji. The responsibili-
ty that we carry is as great as the excitement we feel. We 
ensure that these products, which protect human life and 
cannot be tolerated even by a single loss, are supplied to the 
Turkish Armed Forces, our police forces and other law en-
forcement agencies, so that they are protected against the 
highest threat and gain competitive advantage in the world.

WE ARE THE FIRST AND ONLY COMPANY 
PRODUCING BALLISTIC SOLUTION IN TURKEY 
AND NUMBERED IN THE WORLD 

Another factor that makes us privileged is that impor-
tant business areas are gathered under the roof of our 
company. İt is one of world’s numbered companies and 
Turkey’s the first and only company, that can design and 
produce ballistic solution . Also it can respond every kind 
of request by starting from the Powder production and us-
ing the raw material such as boron carbide silicon carbide 
and alumina which are among the advanced techniques 
ballistic ceramics. As a fully domestic and national ballis-
tic protective solutions manufacturer, our company great-
ly reduces our country's external dependence and contrib-
utes greatly to the country's economy.

The ballistic solutions we produce are not limited to ce-
ramics; We also attach special importance to progress in 
the composite field that we produce under the same roof. 
There is no other company in the world that can do so 
many different jobs under one roof. In fact, completely dif-
ferent sectors, especially the R&D activities where we cre-
ate our own recipes and carry out materials science. While 
we carry out these activities together in our organization, 
we proceed with the unique methods of each production 
and produce the lightest armor solutions in the world.

WE WANT TO TALK THE NEW, THE AGE OF 
INFORMATION AND TO ADAPT WITH THE 
REQUIREMENTS OF THE ERA

One of our goals for the coming years is to separate these 
areas, to move faster, to create new business areas with 
an increasing variety and to ensure that they become cus-
tomers of each other. We also attach special importance to 
progress in the composite field that we produce under the 
same roof. Since the composite we produce is not only used 
in ballistics and is a high-tech material such as ceramics, 
we attach particular importance to this issue and we aim 
to develop it as a business area that we manage differently 
among our future plans.

Our goal is to achieve steady growth and development. 
This is where the journey begins. When we describe it as a 
journey of transformation from good to perfect company, 
absolute determination, correct companions, corporate 
and cultural transformation is required. We want to talk 
about the new, information age and adapt to the require-
ments of the age. As a global company, we transform our 
organizational structure and corporate functioning and 
strive to create an ideal. In this context, Nurol Teknoloji 
has its own invention and important innovation projects, 
which we want to express from the very beginning. In 
Turkey, we have the pride of doing business in world-class 
and we want to make it known.

Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise sayılı 
balistik çözüm tasarlayan ve üretebilen 
şirketlerden biriyiz. 

YENİLİKÇİ ZIRH 
ÇÖZÜMLERİ 
ÜRETİYORUZ

birbirinden bu kadar farklı işi tek çatı altında yapabilen baş-
ka hiçbir şirket yok. Kendi reçetelerimizi oluşturduğumuz, 
malzeme biliminin yürütüldüğü Ar-Ge faaliyetleri başta 
olmak üzere, gerçekte tamamen farklı sektörler. Biz bün-
yemizde bu faaliyetleri bir arada gerçekleştirirken, her bir 
üretimin kendine has yöntemleri ile ilerliyor ve Dünyanın 
en hafif zırh çözümlerini üretiyoruz.

BİZ YENİYİ, BİLGİ ÇAĞINI KONUŞMAK VE ÇAĞIN 
GEREKLERİ İLE UYUMLANMAK İSTİYORUZ

Gelecek yıllara ait hedeflerimizden biri bu alanları ay-
rıştırarak, daha hızlı ilerlemek, çoğalan bir çeşitlilik ile 
yeni iş alanları yaratmak ve birbirlerinin müşterisi olma-
larını sağlamak. Aynı çatı altında üretimini gerçekleştir-
diğimiz kompozit alanında ilerlemeye de özel bir önem 
veriyoruz. Ürettiğimiz kompozit sadece balistikte kulla-
nılmadığı ve seramik gibi ileri teknoloji bir malzeme ol-
duğundan, bu konuyu özellikle önemsiyoruz ve gelecek 
planlarımız arasında farklı biçimde yönettiğimiz bir iş 
alanı olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. 

Bizim hedefimiz, istikrarlı bir büyüme ve gelişme sağla-
mak. Yolculuk işte bu noktada başlıyor. İyiden mükemmel 
şirkete dönüşme yolculuğu olarak tariflediğimizde, mutlak 
bir kararlılık, doğru yol arkadaşları, kurumsal ve kültürel 
bir dönüşüm gerekiyor. Biz yeniyi, bilgi çağını konuşmak ve 
çağın gerekleri ile uyumlanmak istiyoruz. Küresel bir şirket 
olmak üzere, organizasyon yapımızı ve kurumsal işleyişi-
mizi dönüştürüyoruz ve bir ideal yaratmaya çalışıyoruz. Bu 
kapsamda, Nurol Teknoloji’nin, en baştan beri ifade etmek 
istediğimiz kendi buluşu ve önemli inovasyon projeleri var. 
Türkiye’de, dünya klasmanında iş yapmanın haklı gururu-
nu taşıyoruz ve bunun bilinmesini istiyoruz.

WE PRODUCE INNOVATIVE 
ARMOR SOLUTIONS
We are one of the few capable of producing 
and designing ballistic solutions company, 
which is the first and only in Turkey and 
numbered in the world.

   Selim Baybaş
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T ecrübeye ve bilgiye dayanan global birikimini, müş-
terilerinin imalat ve proses sanayilerindeki sürekli-
liği için tüm destek ve taleplerine cevap veren Rock-

well Automation, 2019 yılında yüzde 5,7’lik bir büyüme 
göstererek 6,7 milyar dolarlık bir ciro elde etti. 2020 ticari 
yılının ilk çeyreği olan Ekim ila Aralık 2019 döneminde bir 
önceki yıla yüzde 3 büyüme ile başlayarak, ikinci çeyrek-
te Uzakdoğu ve Avrupa’da endüstrideki pandemi nedenli 
yavaşlama nedeniyle global büyüme yüzde 1,5 seviyesine 
geriledi. Globalde tüm bunlar yaşanırken Rockwell Auto-
mation Türkiye, zorlu geçen 2020 yılının krizlerini fırsa-
ta çevirerek EMEA bölgesinde en hızlı büyüyen ülke ol-
du. Bizler de 2020 yılı değerlendirmesini ve 2021 planları, 
Rockwell Automation ülke direktörü Ediz Eren beyden 
dinleyerek kaleme aldık.

ROCKWELL AUTOMATİON TÜRKİYE OLARAK 
EMEA BÖLGESİNDE EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKEYİZ

Şirketimizin ticari yılı 30 Eylül’de sona eriyor, dolayısıy-
la 2020 ticari yıl rakamlarımız netleşti. 2020 yılı, iç piya-
sadaki ekonomik gelişmelerin yanı sıra Covid-19 ve döviz-
deki artışla oldukça zor bir yıl oldu. Bazı istisnai sektörler 
hariç çoğu şirket 2020 yılında ciro düşüşü yaşadı. Tüm bu 
bölgesel ve global etkenlere rağmen 2020 yılını hedefleri-
mizi tutturarak kapattık ve dolar bazında büyümeyi başar-
dık. Rockwell Automation Türkiye olarak, ayrıca 2020 yı-
lında EMEA bölgesinde en hızlı büyüyen ülke olduk. Yılın 
ilk yarısında oldukça başarılı bir performans sergilememiz 

R ockwell Automation, which responds to all the sup-
port and demands of its customers for the continu-
ity of the manufacturing and process industries, 

with its global knowledge based on experience and knowl-
edge, achieved a turnover of 6.7 billion dollars in 2019, with 
a growth of 5.7 percent. By starting with a growth of 3 
percent in the previous year’s October to December 2019 
which is the first quarter of the 2020 business year , glob-
al growth fell to 1.5 percent in the second quarter due to 
the pandemic slowdown in the industry in the Far East and 
Europe. While all of them taking place in global, Rockwell 
Automation Turkey was the fastest growing country in the 

region of EMEA by conversing the 2020 crisis to oppor-
tunities. We also wrote the 2020 evaluation and the 2021 
plans by listening to Ediz Eren, Country Director of Rock-
well Automation.

AS ROCKWELL AUTOMATION TURKEY,  
WE ARE THE FASTEST GROWING COUNTRY  
IN EMEA REGION

The commercial year of our company ends on Septem-
ber 30, so our 2020 business year figures have become 
clear. 2020 has been a very difficult year with the econom-
ic developments in the domestic market as well as the in-
crease in Covid-19 and foreign currency. Most companies, 
with the exception of some exceptional industries, experi-
enced a drop in turnover in 2020. Despite all these region-
al and global factors, we closed the year 2020 by meeting 
our targets and managed to grow in dollar terms. Rock-
well Automation as Turkey, also in 2020 we became the 
fastest growing countries in EMEA. Our successful per-
formance in the first half of the year and the actions, that 
we took to reduce the pandemic impact that increased in 
the last two quarters, brought us these successful results.

Crises also contain opportunities. During the pandemic 
period, some factories stopped or reduced their production, 
allowing for the urgent realization of constantly postponed 
maintenance and project needs. Moreover, the contraction 
in Turkey, about 20 percent of the world market shrink-
ing machine had 5 percent level. In this success, the share 
of our companies producing machines such as disinfect-
ant filling, mask production machine, is large. We have also 
worked hard to meet the fast and flexible automation prod-
uct and project needs of these machine manufacturers.

AUTOMATION AND DIGITIZATION SOLUTIONS 
MARKET WILL GROW MORE IN 2021

We have two main priorities in the 2021 business year. 
The first is to support our machinery manufacturers to 
produce machines at the technological level offered by the 
world’s leading machinery manufacturers with our prod-
ucts and engineering, and thus to contribute to the in-
crease of our country’s machinery export figures. The 
second is to bring our digitalization software and service 
solutions together with more users. Today, cyber security 
is at the forefront not only in IT but also in OT for compa-
nies, because now machines are monitored more remotely 
and their malfunctions are intervened remotely, which in-
creases the risks. In addition, the demands to reduce pro-
duction costs are increasing with new technologies such as 
Augmented Reality and Machine Learning. All those indi-
cates that 2021 automation and digitization solutions mar-
ket will grow and support our double-digit growth objec-
tives as Rockwell Automation Turkey.

Endüstriyel otomasyon ve dijital dönüşüm 
alanında yaklaşık 23 bin çalışanı ile 100’den 
fazla ülkede hizmet veren ve merkezi 
Milwaukee, Wisconsin’de bulunan Rockwell 
Automation, 1993 yılından bu yana Rockwell 
Automation Türkiye olarak Türkiye’de 
faaliyet gösteriyor. 

EMEA 
BÖLGESINDE 
EN HIZLI 
BÜYÜYEN 
ÜLKE OLDUK

ve son iki çeyrekte artan pandemi etkisini azaltmak için al-
dığımız aksiyonlar, bizi bu başarılı sonuçlara ulaştırdı. 

Krizler, içerisinde fırsatlar da barındırıyor. Pandemi sü-
recinde de bazı fabrikaların üretimini durdurması ya da 
azaltmaları, sürekli ertelenen bakım ve proje ihtiyaçlarının 
ivedilikle gerçekleştirilme imkanı sağladı. Bunun dışında, 
dünyada yaklaşık yüzde 20 civarında daralan makine pa-
zarının Türkiye’deki daralması yüzde 5 seviyesinde kaldı. 
Bu başarıda çevik şekilde globalde artan ihtiyaca yönelik 
dezenfektan dolum, maske üretim makinesi vb. makineleri 
üreten firmalarımızın payı büyük. Bizler de bu makine üre-
ticilerimizin hızlı ve esnek otomasyon ürün ve proje ihti-
yaçlarını karşılamak üzere oldukça yoğun mesai harcadık.  

2021’DE OTOMASYON VE DİJİTALLEŞME 
ÇÖZÜMLERİ PAZARI DAHA DA BÜYÜYECEK

2021 ticari yılında da iki ana önceliğimiz söz konusu. Bi-
rincisi, ürünlerimiz ve mühendisliğimizle makine üretici-
lerimizin dünyanın önde gelen makine üretici ülkelerinin 
sunduğu teknolojik düzeyde makineler üretebilmelerini 
desteklemek ve böylece ülkemizin makine ihracat rakam-
larının artışına katkıda bulunmak. İkincisi de dijitalleş-
me yazılım ve servis çözümlerimizi daha fazla kullanıcıy-
la buluşturabilmek. Bugün, şirketler için sadece IT değil 
OT tarafında da siber güvenlik konusu ön planda, çünkü 
artık makineler daha çok uzaktan izleniyor ve arızalarına 
uzaktan müdahale ediliyor,  bu da riskleri artıyor. Ayrıca 
Artırılmış Gerçeklik ve Makina Öğrenmesi gibi yeni tek-
nolojiler ile üretim maliyetlerini azaltma talepleri giderek 
artıyor. Bütün bunlar, 2021’de otomasyon ve dijitalleşme 
çözümleri pazarının büyüyeceğine işaret ediyor ve Rock-
well Automation Türkiye olarak, çift haneli büyüme he-
deflerimizi destekliyor. 

WE BECOME THE FASTEST GROWING 
COUNTRY IN THE EMEA REGION
Rockwell Automation, whose headquarters 
are in Milwaukee in Wisconsin, serves in 
more than 100 countries with approximately 
23 thousand employees in the field of 
industrial automation and digital conversion. 
It  has been operating in Turkey since 1993 as 
Rockwell Automation Turkey.

   Ediz Eren
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E kol Soğuk Çekme Demir Çelik A.Ş. olarak 1998 yı-
lından bu yana demir çelik sektöründe faaliyet gös-
termektedir. Şirket 2016 yılında Alaşımlı Çelik Sek-

töründe yatırım yaparak sektörünün öncü firması olma 
yolunda emin adımlarla ilerlemeye başlamış, soğuk ve sı-
cak çekme lama ,vasıflı çelikler, karbon çelikleri ve yapı 
çelikleri tedarikçisidir. Kuruluşlundan bu yana Otomotiv 
ve Yedek Parça Sanayi, Takım Tezgahı ve Makina, Metal 
Mobilya, El Aletleri, Dişli, Madeni Eşya, Bağlantı Eleman-
ları, Asansör, Kalıp sanayi ve Ağır Makine Sanayinde hiz-
met vermektedir. Bizler de Ekol Demir çelik CEO’su Elif 
Tulay hanım ile sektörün 2020 değerlendirmesi ve şirket 
olarak 2021 hedeflerini sizler için kaleme aldık.

Ülkemizde yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs pandemisi, tabii ki demir-çelik sektörünü de 
etkiledi. Avrupa, Çin ve ülkemizdeki birçok firma üretimi 
durdurdu. Pandeminin ilk aylarında kısa süreli bir panik 
yaşamış olsak da Haziran ayı itibarı ile hızlı bir toparlan-
ma sürecine geçtik. Üretiminde iş gücünün esas olduğu 
sektörlerden biri de demir-çelik, dolayısıyla diğer pek çok 
sektör gibi evden çalışmaya uyum sağlamamız mümkün 
değil. Bu süreçte firmamız hem istihdam ettiği personeli-
nin, hem de hizmet verdiği müşterilerinin sağlık koşulları-
nın her şeyin önünde tutarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

YAPACAĞIMIZ YATIRIMLARLA BAYİ SAYISINI 
ARTIRARAK ÜLKEMİZ ADINA İSTİHDAMA 
DESTEK OLMAK İSTİYORUZ

Ekol Demir Çelik olarak makine, otomotiv, plastik, ya-
pı ve kalıp sektörü gibi çeşitli alanlara yarı mamul halin-
de nitelikli çelik tedariği sağlayan bir firmayız. Özellikle 

E kol Cold Drawing Iron and Steel Inc. has been oper-
ating in the iron and steel industry since 1998. The 
company has started to take firm steps towards be-

coming the leading company of the sector by investing in 
the Alloy Steel Sector in 2016, and is a supplier of cold and 
hot drawn flat steel, special steel, carbon steels and struc-
tural steels. Since its establishment, it has been serving in 
Automotive and Spare Parts Industry, Machine Tools and 
Machinery, Metal Furniture, Hand Tools, Gear, Metal 
Goods, Fasteners, Elevator, Mold industry and Heavy Ma-
chinery Industry. We, together with Ekol Demir Çelik CEO 
Elif Tulay, have written the 2020 evaluation of the sector 
and the 2021 targets as a company for you. The coronavi-
rus pandemic in our country and affecting the whole world, 
of course, also affected the iron and steel industry. Many 
companies in Europe, China and our country stopped pro-
duction. Although we experienced a brief panic in the first 

months of the pandemic, as of June, we passed to a rapid 
recovery period. Iron and steel is one of the sectors where 
labor is essential in its production, so it is not possible for 
us to adapt to work from home like many other sectors. In 
this process, our company continued its activities by keep-
ing the health conditions of both the personnel who it em-
ploys and the customers who it serves, in the front.

WE WANT TO SUPPORT EMPLOYMENT ON 
BEHALF OF OUR COUNTRY BY INCREASING THE 
NUMBER OF DEALERS WITH OUR INVESTMENTS

As Ekol Demir Çelik, we are a company that supplies 
qualified steel in semi-finished form to various fields such 
as machinery, automotive, plastic, building and mold in-
dustries. In particular, the production and export demand 
in the sectors that I especially mentioned, increased sig-
nificantly in the third quarter of 2020; parallel to this, our 
production has also increased. In line with the increasing 
demand, we launched three new production facilities in 
October 2020. I foresee that the increasing demand will 
continue at the same momentum in 2021 and the sector 
will continue to grow. In the light of the long-term pro-
grams we have determined in the meetings that we hold, 
we aim to grow and increase our branches and contribute 
to the national economy and employment. In addition to 
these objectives we would like to give the dealerships all 
over Turkey by increasing our brand value for 2021.

WE DESIRE TO SEE THAT THE INDUSTRIES, IN 
WHICH WE ARE FOREIGN-DEPENDENT, TURNED 
INTO DOMESTIC PRODUCTION

Iron and steel industry; It is a sector that supplies raw 
materials to many areas such as heavy industry, automo-
tive, machinery, food, textile, plastic and mold. Therefore, 
as long as the needs in these areas continue, the iron and 
steel industry will never reach saturation. By foreseeing 
this on behalf of our country, I think we should focus on 
the production of high value added steel groups that we 
are totally dependent on foreign countries. Women in 
Turkey could be business women, not only housewife and 
mother. I think the reason for this is our patriarchal na-
ture. Women are expected to take on social roles as moth-
ers and wives before women, which unfortunately caus-
es women to push their professional career to the second 
plan. The woman was so adapted to this role that she con-
scientiously avoided doing another job. One of the most 
important keys to success for our country is to increase 
the participation of women in the business world. Wom-
en’s success means the success of our country. Producing, 
working and keeping up with the new world order is very 
important. If they concentrate on what they are sure of 
and believe they can do, they will succeed.

Üretiminde iş gücünün esas olduğu 
sektörlerden biri de demir-çelik, dolayısıyla 
diğer pek çok sektör gibi evden çalışmaya 
uyum sağlamamız mümkün değil.  

2020’NİN  
3. ÇEYREĞİNDE 
GÜÇLÜ BİR 
BÜYÜME 
YAKALADIK 

WE CAPTURED TO A STRONG GROWTH 
IN THE 3RD QUARTER OF 2020
Iron and steel is one of the sectors where 
labor is essential in its production, so it is not 
possible for us to adapt to work from home 
like many other sectors.

belirttiğim sektörlerdeki üretim ve ihracat talebi 2020’nin 
3. çeyreğinde önemli ölçüde artış gösterdi; buna para-
lel olarak bizim de üretimimiz arttı. Artan talep doğrul-
tusunda 2020 Ekim ayında üç yeni üretim tesisimizi faa-
liyete geçirdik. 2021 yılı içinde artan talebin aynı ivmede 
devam edeceğini ve sektörün büyümeyi sürdüreceğini 
ön görüyorum. Yaptığımız toplantılarda belirlediğimiz 
uzun vadeli programların ışığında bu süreci yine büyü-
yerek geçirip şubelerimizi arttırmayı, ülke ekonomisine 
ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefle-
re ek olarak 2021 yılı için artan marka değerimizi yayarak 
Türkiye`nin her yerinde bayilikler vermeyi istiyoruz.

DIŞA BAĞIMLI OLDUĞUMUZ SÖKTERLERİN 
YERLİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEYİ 
ARZULUYORUZ

Demir çelik sektörü; ağır sanayi, otomotiv, makine, gı-
da, tekstil, plastik ve kalıp gibi pek çok alana hammadde 
sağlayan bir sektör. Dolayısı ile bu alanlardaki ihtiyaçlar 
sürdüğü sürece demir çelik sektörü asla doygunluğa ulaş-
mayacak. Ülkemiz adına bunu öngörerek tamamen dışa 
bağımlı olduğumuz katma değeri yüksek çelik gruplarının 
da üretimine ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Türkiye’de kadınlar sadece ev hanımı ve anne değil iş kadı-
nı da olabilir. Bunun nedeni sanırım ataerkil yapımız. Ka-
dından önce anne ve eş olarak toplumsal rolleri üstlenmesi 
beklenmekte, bu da maalesef ki kadınların mesleki kariye-
rini ikinci plana atmasına sebep oluyor. Kadın bu role o ka-
dar adapte olmuş ki vicdani olarak başka bir iş yapıyor ol-
maktan uzak durmuş. Ülkemiz için başarınının en önemli 
anahtarlarından biri kadınların iş dünyasına katılımını ar-
tırmaktır. Kadınların başarması demek ülkemizin başar-
ması demek. Üretmek,çalışmak, yeni dünya düzenine ayak 
uydurmak çok önemli. Emin oldukları ve yapabilecekleri-
ne inandıkları işlere yoğunlaşırlarsa başaracaklardır.

   Elif Tulay
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1 973 yılında kurulan ve bugün dünyadaki beş büyük 
üst segment yünlü kumaş üreticisinden biridir Yünsa. 
Üst kalite erkek giyim yünlü dokuma kumaşı ürete-

rek faaliyete başlayan firma, kadın giyimini de 1998 yılında 
portföyüne dahil etmiştir. Uluslararası büyük moda mar-
kalarının kumaş tedarikçiliğini yapan Yünsa, elliden fazla 
ülkeye ihracat yapmakta ve Almanya da en büyük pazara 
sahip firmadır. Yüksek ihracat gücü ile ülke ekonomisine 
büyük katkı sağlayan Yünsa ile ilgili şirketin genel müdürü 
Mustafa Sürmegöz’den, Yünsa’nın dünü, bugünü ve yarın-
ki planlarını dinledik.

PANDEMİ SINAVINI BAŞARI İLE GEÇTİK
Hem Türkiye hem de bütün dünya, yakın tarihte eşi ben-

zeri görülmemiş bir dönemden geçiyor. Pandemi yaşamın 
bütün alanlarını olduğu gibi tekstil sektörünü de derinden 
etkiledi ve iş bizi süreçlerimizi yeniden gözden geçirme-
ye sevk etti. Yünsa olarak çevik bir şekilde hayata geçirdi-
ğimiz uygulamalarla üretim maliyetlerimizi faaliyet ve fi-
nansman giderlerimizi başarılı bir şekilde yönetebildik. 
2019 sonunda gerçekleşen devir sonrası 2020’ye yaptığımız 
kuvvetli girişin de etkisiyle, pandemiye rağmen ilk üç çey-
rekte güçlü bir performans sergiledik. Yeni ortaklık yapı-
mız ile birlikte şirketimizin birikmiş yatırım planlarını hız-
lı bir şekilde hayata geçirerek maliyet avantajı sağlayacak 
geliştirmeler yaptık. Bu akılcı yönetim sonucu Yünsa ola-
rak pandeminin bizi şimdiye kadar tabi tuttuğu sınavlardan 
başarıyla çıkabildik. Tekstil sektöründe küresel olarak aza-
lan siparişler ve bununla bağlı olarak düşen satış rakamları-
na rağmen 2020’nin ilk üç çeyreğini 244 milyon TL ciro ve 
11,2 milyon TL’lik rekor net kâr ile tamamlamayı başardık.

W e have built our investment plans on developing 
sustainable and ecological production process-
es that are compatible with industry 4.0 infra-

structure. With the third quarter of 2021, we aim to reach 
and even exceed the production figures which we have 
achieved before the pandemic.

Yünsa, that is founded in 1973, is one of the five largest 
upper segment wool fabric manufacturers in the world to-
day. The company, which started its activities by producing 
top quality menswear woolen woven fabric, included wom-
enswear in its portfolio in 1998. Yünsa, which is the fabric 
supplier of major international fashion brands, exports to 
more than fifty countries and is the company with the larg-
est market in Germany. We listened to Yünsa’s past, present 
and tomorrow’s plans from Mustafa Sürmegöz, the general 

manager of Yünsa, which contributes greatly to the coun-
try’s economy with its high export power.

WE PASSED THE PANDEMI EXAM WITH SUCCESS
Both Turkey and the whole world is going through an 

unprecedented period in recent history. The pandem-
ic deeply affected the textile industry as well as all are-
as of life and this fact prompted us to reconsider our pro-
cesses. As Yünsa, we were able to successfully manage our 
production costs, operating and financing expenses with 
the practices that we have implemented in an agile man-
ner. We displayed a strong performance in the first three 
quarters despite the pandemic, also with the impact of 
the strong entry to 2020 after the handover at the end of 
2019. With our new partnership structure, we quickly im-
plemented our company’s accumulated investment plans 
and made improvements that would provide cost advan-
tage. As a result of this rational management, as Yünsa, we 
were able to successfully pass the exams that the pandem-
ic has put us so far. Despite decreasing orders globally in 
the textile sector and decreasing sales figures, we man-
aged to complete it with a record net profit.

WE ATTACH GREAT IMPORTANCE TO R&D 
INVESTMENT

As Yünsa, we are a company that sells fabrics all over the 
world and has a wide and widespread customer portfolio. 
However, the impact of this virus all over the world will not 
be similar to the crises which we have encountered before. 
The pandemic has shown that the road to success in the 
textile industry is to have a management approach that can 
adapt to sudden changes and to invest in innovation and 
R&D studies that will provide agility in production. With-
in the framework of this vision, we invest approximately 2 
million Euros in innovation and R&D in 2020. One of the 
fruits of these investments was our antiviral fabric, which 
turned the crisis experienced during the pandemic peri-
od into an opportunity. Thanks to Yünsa’s rapid adapta-
tion to changing conditions and its agile movement ability, 
we have produced antiviral fabric that provides 98 percent 
protection against all viruses, including coronavirus, with 
rapid studies. With the strength that we derive from this 
success, as Yünsa, we prepared an additional investment 
plan of 5 million Euros for 2021 and our work continues to 
bring it to life. We have built our investment plans on devel-
oping sustainable and ecological production processes that 
are compatible with industry 4.0 infrastructure.

With the third quarter of 2021, we aim to reach and even 
exceed the production figures that we have achieved before 
the pandemic. We fully believe that Yünsa will come out of 
this crisis renewed and strengthened. We take the neces-
sary actions and take the steps to achieve this one by one.

Yatırım planlarımızı endüstri 4.0 altyapısına 
uygun, sürdürülebilir ve ekolojik üretim 
süreçleri geliştirmek üzerine kurguladık.  
2021 yılının üçüncü çeyreği ile birlikte 
pandemi öncesi gerçekleştirdiğimiz üretim 
rakamlarına ulaşmayı, hatta üzerine 
çıkmayı hedefliyoruz. 

2021 YILI İÇİN  
5 MİLYON 
EURO YATIRIM 
YAPACAĞIZ

AR-GE YATIRIMINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ.
Yünsa olarak tüm dünyada kumaş satan, geniş ve yaygın 

müşteri portföyü olan bir şirketiz. Ancak bu virüsün tüm 
dünyada yarattığı etki daha önce karşılaştığımız krizle-
re benzemeyecek. Pandemi gösterdi ki, tekstil sektöründe 
başarıya götüren yol ani değişimlere uyum sağlayabilecek 
bir yönetim anlayışına sahip olmak ile üretimde çeviklik 
sağlayacak inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına yatırım yap-
maktan geçiyor. Biz de bu vizyon çerçevesinde 2020 yılı 
içerisinde inovasyon ve Ar-Ge’ye yaklaşık 2 milyon Euro 
yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlarımızın meyvelerinden bi-
ri, pandemi döneminde yaşanan krizi fırsata çevirdiğimiz 
antiviral kumaşımız oldu. Yünsa’nın değişen şartlara hız-
la adapte olması ve çevik hareket becerisi sayesinde, hızla 
gerçekleştirilen çalışmalarla koronavirüs de dahil bütün 
virüslere karşı yüzde 98 gibi yüksek oranda koruma sağla-
yan antiviral kumaş ürettik. Bu başarıdan aldığımız güçle, 
Yünsa olarak 2021 yılı için de 5 milyon Euro’luk ilave yatı-
rım planı hazırladık ve bunları hayata geçirmek için çalış-
malarımız sürüyor. Yatırım planlarımızı endüstri 4.0 alt-
yapısına uygun, sürdürülebilir ve ekolojik üretim süreçleri 
geliştirmek üzerine kurguladık. 

2021 yılının üçüncü çeyreği ile birlikte pandemi önce-
si gerçekleştirdiğimiz üretim rakamlarına ulaşmayı, hat-
ta üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Yünsa’nın bu krizden de 
yenilenerek ve güçlenerek çıkacağına dair inancımız tam-
dır. Gereken aksiyonları alarak bunu gerçekleştirmeye dö-
nük adımları birer birer atıyoruz.

WE WILL INVEST 5 MILLION  
EURO FOR 2021
We have built our investment plans on 
developing sustainable and ecological 
production processes that are compatible with 
industry 4.0 infrastructure. With the third 
quarter of 2021, we aim to reach and even 
exceed the production figures which we have 
achieved before the pandemic.

   Mustafa Sürmegöz
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S üntaş markası ile 1976 yılında ilk temelleri oluşan 
Yataş, Anadolu’nun ilk sünger fabrikası olmuştur. 
Büyüme ivmesini hızlandıran firma 1979 yılında 

süngerli yatak üretimine, 1981 yılında yaylı yatak üretimi-
ne, 1987 ev tekstili ürünleri ve son olarak 1993 yılında ya-
taklı kanepe ve koltuk takımı üretimine başlamıştır. Her 
geçen gün ürün gamını yenileyerek günün model ve tek-
nolojisine ayak uyduran Yataş markasının, 2020 de yaptığı 
çalışmaları ve 2021 de neler yapmayı planladıklarını şirket 
CEO’su Nuri Öztaşkın ile konuştuk

KARANTİNA DÖNEMİ ONLİNE SATIŞLARDAKİ 
ARTIŞLA, CİROLARIMIZDA ARTIŞ YAŞADIK

Sektörümüz yıla çok iyi başlamış, KDV’nin yüzde 8 indi-
rilmesiyle çok iyi bir üç ay geçirmişti. Pandemi dönemiyle 
birlikte tüketici talepleri yüzde 50-70 arasında düştü. Tü-
keticilerin bir kısmı online alışverişe yönelse de talep ço-
ğunlukla ertelendi. Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun 
(MOSFED) verilerine göre sektörde yüzde 80’lere varan 
bir daralma yaşandı. Ancak pandeminin başlangıcıyla eve 
kapandığımız 2-3 aylık dönem sonrasında ertelenen talep-
lerin satışa dönmesi sektörü hareketlendirdi. Evden çalış-
maya geçilmesi, aileyle geçirilen zamanın artması, dışarı-
da sosyalleşmenin zorlaşması, daha rahat ve sağlıklı uyku 
ihtiyacının doğması gibi nedenler insanların mevcut mo-
bilya ve yatak ürünlerini yenileme taleplerini de arttırdı. 

Mobilyada 565 milyar dolarlık dünya pazarının yüzde 
39’una Çin hakim. Ancak pandemi Çin’den alımları etki-
ledi. Bu çerçevede Türkiye’nin gerek kalite ve tasarımda-
ki gücü, gerekse ürün çeşitliliği açısından Çin pazarına 
alternatif arayanlar için güçlü bir seçenek olacağını ön-
görüyoruz. Çin’den Türkiye’ye ağırlıklı olarak bahçe mo-
bilyası ithal ediliyordu. Bu kısmın çok fazla etkileneceğini 
düşünmüyoruz. Ancak aksesuar bazında ciddi bir azal-
ma olacağını öngörüyoruz. MOSDER verilerine göre 2020 
için sektörün 4,5 milyar dolar gibi ihracat beklentisi var.

Y ataş, whose first foundations were formed in 1976 
with the Süntaş brand, became the first sponge 
factory in Anatolia. the company, that accelerated 

its growth momentum, started producing foam mattress-
es in 1979, spring mattress production in 1981, home tex-
tile products in 1987 and finally sofa and sofa sets in 1993. 
We talked to Nuri Öztaşkın, CEO of the company, about 
the work done in 2020 and what they plan to do in 2021 by 
the Yataş brand, which keeps up with the model and tech-
nology of the day by renewing its product range every day.

WE EXPERIENCED RAISE IN OUR 
ENDORSEMENTS WITH THE INCREASE IN 
ONLINE SALES IN THE QUARANTINE PERIOD

Our industry had started the year very well and had a 
very good three months with the 8 percent reduction in 
VAT. With the pandemic period, consumer demand fell 
between 50-70 percent. Although some of the consumers 
turned to online shopping, demand was mostly delayed. Ac-
cording to the data of the Furniture Associations Federa-
tion (MOSFED), there was a contraction of up to 80 percent 

in the sector. However, with the onset of the pandemic, af-
ter the 2-3 month period when we closed home, turning of 
the postponed demands to sales stimulated the sector. Rea-
sons such as the transition from home to work, the increase 
in time spent with the family, the difficulty in socializing 
outside, the need for more comfortable and healthy sleep 
have increased the demands of people to renew their exist-
ing furniture and bedding products.

China dominates 39 percent of the world market of 565 
billion dollars in furniture. However, the pandemic affect-
ed purchases from China. Both the quality and design of 
power in Turkey in this context, both in terms of product 
diversity, we anticipate a strong option for those looking 
for an alternative to the Chinese market. it was mainly im-
ported garden furniture from China to Turkey. We do not 
think this part will be affected much. However, we antic-
ipate that there will be a serious decrease in accessories. 
According to MOSDER data, the industry has an export 
expectation of 4.5 billion dollars for 2020.

WE AIM TO GROW MORE IN 2021 BY INCREASING 
THE NUMBER OF STORES AND THE NUMBER OF 
NEW PRODUCTION FACILITIES.

Among our plans, we aim to open 150 stores with our En-
za Home, Yataş Bedding and Divanev brands by the end of 
2021. We plan to add 13 new points to our existing 96 sales 
points abroad by the end of the year. We plan to increase the 
number of Divanev stores significantly in 2021. However, in 
2021, we aim to start factory investments that will meet the 
needs of the next 5 years. Ankara Panel Furniture Produc-
tion Facility, one of our recent factory investments, was es-
tablished with the Industry 4.0 infrastructure. Including 
new investments in this scope is among our priorities.

WE WILL CONCENTRATE ON ONLINE SALES AND 
MAKE OUR CONSUMERS LIVE COMFORTABLE 
FROM BIRTH TO OLD AGE

We will continue the e-commerce journey which we start-
ed with Yataş Bedding, with our furniture brands. We will 
start online sales of our Enza Home and Divanev brands in 
the first quarter of 2021. Apart from our websites, we will 
increase our availability and product range both in domes-
tic and international markets. We have a new corner sell-
ing brand investment. We are planning to do the launch of 
our new sleep products brand, which will be in a widespread 
sales network in Turkey, in the first half of 2021. At the same 
time, we increased the product range by collecting the ba-
by and child sleep products category within Yataş Bedding 
products under the YataşMini brand. YataşMini collection 
presentation will also be held in the first half of the year and 
will take its place in stores. We continue our efforts to ensure 
that everyone sleeps and lives a healthy life right from birth.

2021 yılının ilk çeyreğinde Enza Home, 
sonrasında da Divanev markalarımızın 
online satışını başlatacağız. Web sitelerimiz 
dışında hem yurt içinde hem de yurtdışı 
pazaryerlerinde bulunurluğumuzu ve ürün 
çeşitliliğimizi artıracağız.  

YATIRIMLARIMIZ 
HIZ KESMEDEN 
DEVAM EDECEK

GEREK MAĞAZA SAYIMIZI, GEREKSE YENİ ÜRETİM 
TESİSLERİMİZİN SAYISINI ARTIRARAK 2021 
YILINDA DAHA DA BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ

Planlarımız arasında 2021 sonuna kadar yurtiçinde En-
za Home, Yataş Bedding ve Divanev markalarımızla 150 
mağaza açma hedefimiz var. Yurtdışında ise mevcut 96 sa-
tış noktamıza yılsonuna kadar 13 yeni nokta daha eklemeyi 
planlıyoruz. Divanev mağazalarının sayısını 2021 yılı içe-
risinde ciddi anlamda arttırmayı planlıyoruz. Bununla bir-
likte 2021’de önümüzdeki 5 yılın ihtiyaçlarını karşılayacak 
fabrika yatırımlarına başlamayı hedefliyoruz. Son yaptığı-
mız fabrika yatırımlarından Ankara Panel Mobilya Üretim 
Tesisi, Endüstri 4.0 altyapısıyla kuruldu. Yeni yatırımların 
da bu kapsamda olması önceliklerimiz arasında yer alıyor. 

ONLINE SATIŞA YOĞUNLAŞACAK VE 
TÜKETİCİLERİMİZE DOĞUMDAN YAŞLILIĞA  
DEK YATAŞ RAHATLIĞINI YAŞATACAĞIZ

Yataş Bedding ile başladığımız e-ticaret yolculuğuna 
mobilya markalarımızla devam edeceğiz. 2021’in ilk çey-
reğinde Enza Home, sonrasında da Divanev markalarımı-
zın online satışını başlatacağız. Web sitelerimiz dışında 
hem yurt içinde hem de yurtdışı pazaryerlerinde bulunur-
luğumuzu ve ürün çeşitliliğimizi artıracağız. Yeni bir cor-
ner satış marka yatırımımız var. Türkiye genelinde yaygın 
bir satış ağında yer alacak bu yeni uyku ürünleri markamı-
zın lansmanını 2021’in ilk yarısında yapmayı planlıyoruz. 
Aynı zamanda Yataş Bedding ürünleri içerisindeki bebek 
ve çocuk uyku ürünleri kategorisini YataşMini markası 
adı altında toplayarak ürün çeşitliliğini artırdık. YataşMi-
ni koleksiyon tanıtımı da yılın ilk yarısında yapılacak ve 
mağazalarda yerini alacak. Herkesin doğumundan itiba-
ren sağlıklı uyuması ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için ça-
lışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

OUR INVESTMENTS WILL CONTINUE 
WITHOUT SLOWING DOWN
In the first quarter of 2021, we will start online 
sales of our Enza Home and then Divanev brands. 
Apart from our websites, we will increase our 
availability and product range both in domestic 
and foreign marketplaces.

   Nuri Öztaşkın
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T ürkiye’nin denizcilik sektöründeki en köklü ailele-
rinden Kaptanoğlu Ailesinin bir yatırımı olan Desan 
Tersanesi, İstanbul Tuzla’da 6 dönümü kapalı olmak 

üzere 60 dönümlük bir alana kurulmuştur. 4 adet 75 ton-
luk, 2 adet de 20 tonluk vinç ile toplamda 340 tonluk kaldır-
ma gücü kapasitesine sahip olan Desan Tersanesi, bu alanda 
Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde ilk sırada yer almaktadır. Nak-
liye gemilerinin üretiminde ve onarımında dünyaca ünlü 
şirketlerin çözüm ortağı olan Desan Tersanesi, askeri amaç-
lı gemilerin yapım ve yenileme işlemlerinde de hizmet ver-
mektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Türkiye’nin 
yerlilik oranı en yüksek Acil Müdahale ve Dalış Eğitim bot-
larını üreten Desan, NATO tarafından askeri gemilerin 
üretim ve renavasyon işlemleri için yetkilendirilmiştir. Sek-
törün tecrübeli isimlerinden olan Desan Tersanesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, sonlarına yaklaş-
tığımız 2020 yılını değerlendirirken gelecek yıl ile ilgili he-
deflerini de anlattı.

ÜRETİMLERİMİZ TÜRK TERSANECİLİĞİNİN 
BAŞARISI NİTELİĞİNDEDİR

2020 yılı, koronavirüs salgını nedeniyle ekonominin 
global ölçekte daraldığı bir yıl oldu. Yaşanan daralma her 
sektöre olduğu gibi denizcilik ve tersanecilik sektörüne 
de yansıdı. Bu sebeple 2020, sektörümüz için beklentile-
rin altında kalan bir yıl olarak kayıtlara geçti. Pandemi-
nin arz ve talep dengesini bozması bize denizcilik ve yan 
sektörlerinde inişli ve çıkışlı bir grafik izlettirdi. Salgı-
nın ülkemizde etkisini güçlü şekilde hissettirdiği dönem-
de tersanelerdeki tamir ve bakım faaliyetleri de durakladı. 

D esan Shipyard, which is an investment of Kaptanoğ-
lu family in which the oldest families in Turkey’s 
maritime industry, was established in Tuzla stan-

bul on the land of 60 decares where 6 acres are covered. 
Desan Shipyard, which has a total lifting capacity of 340 
tons by 4 pieces of 75-ton and 2 pieces of 20-ton cranes, 
ranks first in the Tuzla Shipyards Region in this area. 
Desan Shipyard, which is the solution partner of world-
renowned companies in the production and repair of ship-
ping ships, also provides services in the construction and 

renovation of military purpose ships. Desan, which pro-
duces Command Emergency Response Training and Di-
ve boots, that has highest local content, for Navy Turkey , 
was authorized by NATO to ship military production and 
Renovation operations. Cenk İsmail Kaptanoğlu, Chair-
man of the Board of Desan Shipyard, who is one of the ex-
perienced names of the sector, also explained his goals for 
the next year while evaluating the year 2020, which we 
are approaching the end of.

OUR PRODUCTION IS THE SUCCESS OF  
TURKISH SHIPYARD

2020 has been a year when the economy contracted glo-
bally due to the coronavirus epidemic. The shrinkage ex-
perienced was reflected in the maritime and shipyard sec-
tor as well as in every sector. For this reason, 2020 was 
recorded as a year that fell short of expectations for our in-
dustry. The disruption of the supply and demand balan-
ce because of the pandemic, made us watch a fluctuating 
graphic in the maritime and subsidiary sectors. Repair and 
maintenance activities at the shipyards also paused during 
the period when the epidemic made its impact strongly felt 
in our country. Business volume was severely affected, es-
pecially during the period of travel bans and closures. Li-
kewise, new construction projects were suspended un-
til after the pandemic. There were good developments in 

2020 for our shipyard. The Emergency Respon-
se and Diving Training Boats that we produced, 
were delivered to our Turkish Naval Forces with 
a 71 percent domestic rate. The project became a 
milestone in our history of defense industry and 
shipbuilding. Building these ships and delivering 
them to our army has been a consolation for us in 
a difficult year. We see this success not only as our 
own but also as a success of Turkish shipyards.

2021 WILL BE THE YEAR TO REACH THE 
GOALS WHICH WE HAVE DETERMINED 
AS A COMPANY

We determined the targets for 2021 in line with 
our long-term plans. However, developments ha-
ve affected the planning. Although 2021 may se-
em like this year under current conditions, we 
think that the impact of the pandemic will dec-
rease from the second quarter with the effective 
use of the vaccine. With the increasing trade and 
growth figures that we expect to realize as of the 
second half of the year, we anticipate a rapid re-
turn before the pandemic. If the epidemic ends, I 
think the whole world economy will recover ra-
pidly. In this case, I believe that, as Desan Ship-
yard, we can achieve our goals

2021, mevcut şartlarda bu yıl gibi 
görünse de aşının etkin bir şekilde 
kullanılması ile birlikte pandeminin 
etkisinin ikinci çeyrekten itibaren 
azalacağını düşünmekteyiz.

SALGININ 
BİTMESİYLE  
TÜM DÜNYA 
EKONOMİSİ 
TOPARLANIR

Özellikle seyahat yasaklarının ve kapanmaların olduğu 
dönemde iş hacmi ciddi şekilde etkilendi. Keza yeni inşa 
projeleri de pandemi sonrasına kadar askıya alındı.

Tersanemiz açısından 2020’de güzel gelişmeler de yaşan-
dı. Üretimini gerçekleştirdiğimiz Acil Müdahale ve Dalış 
Eğitim Botları, yüzde 71 yerlilik oranıyla Türk Deniz Kuv-
vetleri’mize teslim edildi. Proje, savunma sanayi ve tersa-
necilik tarihimiz açısından bir kilometre taşı oldu. Bu ge-
mileri yapmak ve ordumuza teslim etmek, zorlu geçen bir 
yılda bizler için bir teselli oldu. Bu başarıyı sadece kendimi-
zin değil Türk tersaneciliğinin başarısı olarak görüyoruz.

2021 YILI ŞİRKET OLARAK BELİRLEDİĞİMİZ 
HEDEFLERE ULAŞMA YILI OLACAK

2021 yılı hedeflerini uzun vadeli planlarımız doğrultu-
sunda belirlemiştik. Fakat yaşanan gelişmeler planlama-
ları etkiledi. 2021, mevcut şartlarda bu yıl gibi görünse de 
aşının etkin bir şekilde kullanılması ile birlikte pandemi-
nin etkisinin ikinci çeyrekten itibaren azalacağını düşün-
mekteyiz. Senenin ikinci yarısından itibaren gerçekleş-
mesini beklediğimiz artan ticaret ve büyüme rakamları 
ile pandemi öncesi surece hızlı bir donuş olacağını tahmin 
ediyoruz. Salgının bitmesi durumunda tüm dünya ekono-
misinin hızla toparlayacağını düşünüyorum. Bu durumda 
Desan Tersanesi olarak bizim de hedeflerimizi yakalaya-
bileceğimize inanıyorum.

THE WHOLE WORLD ECONOMY 
RECOVERS BY THE END OF THE 
OUTBREAK
Although 2021 may seem like this year under 
current conditions, we think that the impact 
of the pandemic will decrease from the second 
quarter with the effective use of the vaccine.

   Cenk İsmail Kaptanoğlu
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D eğerli okuyucularımız, 2020 yılında Co-
vid-19 gölgesinde geçen bir yılda sizler 
için piyasaların performanslarını değer-

lendirmeye ve beklentileri paylaşmaya çalıştım. 
Dünya Endekslerini getiri açısından inceledği-
ğimizde. 10 endeksten 4’ünün negatif getiri ge-
tirdiğini 6 ülkenin poziif tarafta yer aldığı izlen-
mektedir. En yüksek getirinin yüzde 32,12 ile 
Covid-19’dan pozitif etkilenen Nasdaq endek-
sinde olurken, en çok düşen endeksinde yüzde 
26,84’lük düşüş ile Rusya RTX endeksinde ol-
duğunu görülmektedir. Rusya piyasasında ya-
tan düşüşün ardında Covid-19’un vurduğu pet-
rol piyasası çöküşü olduğunu unutmamalı. 

Getiri tarafında Covid-19’un çıkığı Çin’in 
CSI300 endeksinin yüzde 22,18 ile ikinci olma-
sıda dikkat edici bir unsur olarak karşımıza çık-
maktadır. En çok kaybettiren ikinci endeksin de 
yüzde 15,52’lik düşüş ile İngilterenin FTSE100 
endeksi karşımıza çıkmaktadır. Pandeminin kö-
tü yönetimi ve sıkıntılı BREXIT süreci endek-
sin performansını negatif etkilemiştir. BREXIT 
sürecinin ardından endeksin geri kalmış per-
formansını telafi etmesi beklenebilir. Nominal 
getiri açısından değerlendirdiğimizde Bist 100 
endeksinin kasım ayında gösterdiği performans 
ile yüzde 16,54 prim yaptığı görülmektedir. En 
çok kaybettiren 3. Endeks olarak yüzde 8,3 dü-
şüş ile Brezilyanın Bovespa endeksi oldu. Arka-
sında yatan faktörlerin başında petrol fiyatları 
ve pandeminin kötü yönetimi olduğunu belirt-
mek isteriz. Geri kalan iki endeksten Almanya-
nın DAX endeksi eksi yüzde 0,75 düşüş ile sıfıra 
yakın bir performans gösterirken Japonyanın 
TOPIX endeksi 0,35’lik prim sergiledi. 

Kasım ayı başında yapılan ABD başkanlık se-
çimlerinden sonra sıkı ralli yapan endeksleri aşı 

D ear readers, I tried to evaluate the per-
formances of the markets and share ex-
pectations for you in a year in the shad-

ow of Covid-19 in 2020. When we examine the 
World Indices in terms of return, It is observed 
that 4 out of 10 indices bring negative returns 
and 6 countries are on the positive side. While 
the highest return was in the Nasdaq index, 
which was positively affected by Covid-19 with 
32.12 percent, it is seen that the Russian RTX in-
dex has most decarease rate with a decrease of 
26.84 percent in the index. It should not be for-
gotten that behind the underlying decline in the 
Russian market there was the oil market col-
lapse hit by Covid-19. 

On the yield side, the dislocation of Covid-19 
is a striking factor that China’s CSI300 index is 
second with 22.18 percent. England’s FTSE100 
index stands out with a 15.52 percent decline in 
the second most losing index. Mismanagement 
of the pandemic and the troubled BREXIT pro-
cess negatively affected the performance of the 
index. Following the BREXIT process, the index 
can be expected to compensate for its lagging 
performance. When we evaluate it in terms of 
nominal return, it is seen that the Bist 100 index 
made a 16.54 percent premium with its perfor-
mance in November. Brazil’s Bovespa index was 
the third most loser with 8.3 percent decline. 
We would like to point out that oil prices and 
mismanagement of the pandemic are the main 
factors behind it. From the remaining two in-
dices, Germany’s DAX index showed a perfor-
mance close to zero with a minus 0.75 percent 
decline, while Japan’s TOPIX index showed a 
premium of 0.35.

After the US presidential elections held in 
early November, the indexes that rallied tight-
ly were supported by the vaccine news. In the 
next period, especially with vaccine news and 
monetary developments, Central Banks will de-
termine the fate of the market.

The attached table shows the Price Earn-
ing Ratios, Dividend Efficiency and Public Sec-
tor market values   table of the indices that we 
have examined in the chart. While Borsa Is-
tanbul 100 companies are the cheapest mar-
ket in terms of F/K ratio with 8.3 ratio, China’s 
CSI300 index stands out as the country with 
the most expensive F/K ratio with 39.81. When 
we examine it in terms of dividend productiv-
ity, it is observed that the UK has the highest 
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Covid-19’dan pozitif etkilenen Nasdaq endeksi olurken, pandeminin kötü yönetimi 
ve sıkıntılı BREXIT süreci endeksin performansını negatif etkilemiştir. BREXIT 
sürecinin ardından endeksin geri kalmış performansını telafi etmesi beklenebilir. 

2020 YILI PIYASALARDA 
GETIRI PERFORMANSLARI

RETURN PERFORMANCES IN THE MARKETS IN 2020
While the Nasdaq index was positively affected by Covid-19, the mismanagement of the pandemic and 
the troublesome BREXIT process negatively affected the performance of the index. Following the BREXIT 
process, the index can be expected to compensate for its lagging performance.
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haberleride desteklemişti. Bundan sonraki pe-
riotta özellikle aşı haberleri ve parasal gelişme-
ler ile Merkez Bankaları piyasanın kaderini ta-
yin edecektir. 

Ekteki tabloda grafikte incelediğimiz endeks-
lerin Fiyat Kazanç oranları, Temettü Verimlili-
ği ve Halka Açık Kısım piyasa değerleri tablosu 
görülmektedir. F/K oranı açısında en ucuz görü-
nen piyasa 8,3’lük oranıyla Borsa İstanbul 100 
şirketleri olurken,en pahalı F/K oranına sahip 
ülke olarak 39,81 ile Çin’in CSI300 endeksi çık-
maktadır. Temttü verimlilği açısından inceledi-
ğimizde İngilterenin yüzde 3,37 ile en yüksek 
orana sahipken gelişmekte olan ülke borsala-
rıyla F/K oranı açısından göreceli olarak düşük 
kaldığı izlenmektedir. Bu faktörün arkasında 
yatan BREXIT sürecinin yarattığı belirsizliğin 
bu sene sonu itibariyle bitecek olması, bu piya-
sayı 2021 yılı için cazip kılması beklenebir. Nas-
daq teknoloji endeksininde 2021 yılında diğer 2 
ABD endeksine nazaran daha zayıf performans 
sergilemesi beklenebilir. 

Yıl Başından bu yana TL bazlı yatırım enstür-
manlarının ve endekslerin getirisini incelediği-
mizde. TL bazlı Bitcoin’in yılbaşından beri geti-
risi yüzde 232,89 ile açık ara 1.sırada yer aldığını 
gözlemliyoruz. Bosra İstanbul Tüm endeksin-
den Bist100 endeksini çıkarttığımızda bulduğu-
muz XTUMY endeksinin yüzde 105,46 getiri ile 
ikinci sırayı almaktadır. Değerli madenler Gü-
müş ve Altının sırasıyla yüzde 74,6 ile üçüncü ve 
yüzde 57,86 ile dördüncü sıraları kimseye kaptır-
madılar. Borsa İstanbul Sanayi Endekside yüzde 
43,58 ile 5. Sırada yer aldı. Son 2 haftada yüzde 
10 değer kaybı yaşayan ABD Dolar’nın TL karşı-
sında toplamda yüzde 28,4 değer kazanarak al-
tıncı Sırada olduğunu takip ediyoruz. 3 Kasım-
dan beri TL varlıklarda yaşanan ralli ile Bist100 
ve Bist30 endekslerinin pozitif tarafa geçtikleri-
ni, Son 2 haftalık performanslarıyla Bist 100’ün 
yılbaşından buyana yüzde 15,7’lik getri perfor-
mansıyla yedinci, Bist30 yüzde 6,54’lük perfor-
mans ile sekizinci sıralara yerleştiler. 

NEGATIF TARAFTA PERFORMANS 
GÖSTEREN 2 SEKTÖR BULUNMAKTADIR

Sırasıyla; Bankacılık Endeksi XBANK’ın geçti-
ğimiz haftaki getirisi yüzde 3.11 olurken Banka-
cılık Endeks’in önceki hafta yüzde 22.6 yükseldi-
ğini hatırlarsak. Bu getirilere rağmen Bankacılık 
Endeksinin yıl başından bu yana yüzde 6,61 ne-
gatif getiri tarafında olduğu görülmektedir. Ay-
nı şekilde COVID-19 salgınından en çok olum-
suz etkilenen ulaştırma sektörü endeksinin de 
son haftalarda gelen aşı haberleriyle gelen topar-
lanmaya rağmenyüzde 16,98’luk düşüş ile nega-
tif tarafında kaldığı görülmektedir. Yılın son 6 
haftasına girdiğimiz şu günlerde yıl sonuna doğ-
ru primli sektörlerden primsiz sektörlere kayışın 
sürmesi beklenebilir.

rate with 3.37 percent, while it remains rela-
tively low in terms of F/K ratio with developing 
country stock markets. The uncertainty that is 
created by the BREXIT process behind this fac-
tor will end by the end of this year. Thus ıt is ex-
pected to make this market attractive for 2021. 
It can be expected that the Nasdaq technology 
index will show a weaker performance in 2021 
compared to the other 2 US indices.

When we examine the return of TL-based in-
vestment instruments and indices since the be-
ginning of the year, we observe that TL-based 
Bitcoin has been in the first place with a yield 
of 232.89 percent since the beginning of the 
year. Borsa İstanbul takes the second place with 
105.46 percent return of XTUMY index, which 
we find when we remove the Bist100 index from 
the whole index. Precious metals, respectively 
Silver and Gold, did not lose the third rank with 
74.6 percent and fourth place with 57.86 percent. 

It ranked 5th in the Borsa Istanbul Industrial 
Index with 43.58 percent. We follow that the US 
dollar, which lost 10 percent of its value in the 
last 2 weeks, gained 28.4 percent against TL in 
total, ranking sixth. With the rally in TL assets 
since 3 November, Bist100 and Bist30 indices 
have moved to the positive side, with their last 
2-week performances, Bist 100 has ranked sev-
enth with 15.7 percent return performance, and 
Bist30 with 6.54 percent performance.

THERE ARE 2 SECTORS THAT 
PERFORMANCE ON THE NEGATIVE SIDE

Respectively; If we recall that the Banking In-
dex XBANK’s return was 3.11 percent last week, 
the Banking Index rose 22.6 percent the previ-
ous week. Despite these returns, it is observed 
that the Banking Index has been on the negative 
return side of 6.61 percent since the beginning of 
the year. Likewise, it is seen that the transporta-
tion sector index, which was most negatively af-
fected by the COVID-19 epidemic, remained on 
the negative side with a decrease of 16.98 per-
cent, despite the recovery coming with the vac-
cine news in recent weeks. As we enter the last 
6 weeks of the year, it can be expected that the 
shift from premium sectors to non-premium sec-
tors will continue towards the end of the year.
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DOW JONES DJI ABD / USD 23,28 2,14 4,5 TRİLYON / TRILLION USD

S&P 500 SPX ABD / USD 27,82 2,05 29,68 TRİLYON / TRILLION USD

NASDAQ NDX ABD / USD 36,40 13,44 TRİLYON / TRILLION USD

TOPIX TOPX JAPONYA / JAPAN 19,19 2,15 3,74 TRİLYON / TRILLION USD

SHANGSHAI CSI300 ÇİN / CHINA 39,81 1,02 6,00 TRİLYON / TRILLION USD

FTSE 100 FTSE İNGİLTERE / ENGLAND 16,38 3,37 2,16 TRİLYON / TRILLION USD

DAX GDAXI ALMANYA / GERMANY 23,52 2,74 1,20 TRİLYON / TRILLION USD

BİST100 XU100 TÜRKİYE / TURKEY 8,3 1,31 0,40 TRİLYON / TRILLION USD

BOVESPA BVSP BREZİLYA / BRAZIL 18,66 3,19 0,36 TRİLYON / TRILLION USD

RUSSIA TRADED RTX RUSYA / RUSSIA 10,89 6,74 0,17 TRİLYON / TRILLION USD

 
ÜLKE

COUNTRY    
F/K ORANI

F/K RATE   
TEMETTÜ VERİMİ
DIVIDEND YIELD   

HALKA AÇIK KISIM PİYASA DEĞERİ
PUBLIC SECTION MARKET VALUE

BORSA  
ISTANBUL TAKES 

PLACE IN THE  
5TH PLACE WITH 
43.58 PERCENT  
IN INDUSTRY  

INDEX.

BORSA  
İSTANBUL SANAYİ 

ENDEKSİDE
YÜZDE 43,58  
İLE 5. SIRADA  

YER ALDI.
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Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan sektörlerden biri de 
şüphesiz tekstil sektörüdür. Hayatın vazgeçilmezi olan tekstil, yünlü, 

örme, kumaş ve birçok farklı isim ve kalite adı altında tüketicilere 
ulaşmaktadır. Hammadde halinden son tüketiciye kadar ulaştığı uzun 
yolculuk serüveninde tekstil ürünleri, moda sektörünün de lokomotifi 

konumundadır. İşte bu sektörlerin farklı çeşit ve ürün gamlarını 
ülkemizde üreterek dış pazarlara ulaşmasında firmalarımızın üstün 

performanslı çalışmaları takdire şayandır. Tekstil sektörünün ihracat 
kısmın da, (İTHİB) İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği’ne üye olan şirketlerden Bossa, Zorlu Tekstil, Tepar Tekstil,  

Gülle Tekstil ve Tam Plastik firmalarımızın ülke ekonomisine katkısı, 
ürün çeşitleri, 2020 yılında yaşadıkları ve 2021 ile ilgili planlarını 

konuştuk. Her bir firma yetkilisinin başarılı çalışmalarına değindiğimiz 
yazımız, yine İTHİB tarafından desteklenerek hazırlanmıştır…

BÜYÜMEYE 
DEVAM 

EDİYORUZ

SALGINA RAĞMEN
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WE CONTINUE TO GROW DESPITE THE OUTBREAK
One of the sectors that contribute greatly to the national economy is undoubtedly the textile 

sector. Textiles, which are indispensable for life, reach consumers under the names of 
woolen, knitted, fabric and many different names and qualities. Textile products are also the 

locomotive of the fashion industry in its long journey from raw material to the end consumer. 
The superior performance of our companies in reaching foreign markets by producing different 

types and product ranges of these sectors in our country is admirable. In the export part of 
the textile industry, we talked about the contribution of our companies Bossa, Zorlu Tekstil, 

Tepar Tekstil, Gülle Tekstil and Tam Plastik, which are members of the (İTHİB) Istanbul Textile 
and Raw Materials Exporters Union, to the country’s economy, the types of products, their 

experiences in 2020 and their plans for 2021. Our article, in which we mention the successful 
works of each company official, has been prepared with the support of ITHIB.
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Z orluteks Tekstil dev üretim tesislerindeki yüksek 
üretim kapasitesi, üretim gücü, üstün ürün kalite-
si, çevre ve çalışan sağlığına verdiği önem ve çalış-

ma koşulları ile dünyanın en modern ve en büyük entegre 
tekstil tesisleri arasında yer almaktadır. İstanbul’daki ge-
nel merkezinin de koordinasyonunda, ulusal pazarın ya-
nı sıra, BDT ülkeleri ve diğer deniz aşırı ülkelerde tekstil 
ürünlerinin dağıtım ve pazarlamasını gerçekleştirmek-
tedir. Bizler de Zorlu Tekstil’in 2020 çalışmaları, yatırım 
planları ve 2021 hedefleri gibi önemli konuları Zorlu Hol-
ding Tekstil Grubu başkanı Necat Altın beyden dinledik.

TEKNOLOJİK YATIRIMLARLA DOĞANIN 
KORUNMASINA YARDIMCI OLUYORUZ

Endüstri 4.0’dan enerji verimliliği ve nano teknolojiye, 
akıllı üretimden suyun geri kullanımına kadar uzanan bir-
çok alanı kapsayan döngüsel ekonomi tabanlı birçok pro-
je üzerindeki çalışmalarımız sürüyor. Bunlardan biri olan, 
yapımı devam eden Polimer Geri Dönüşüm Tesisi proje-
mizle; PET şişe atıklarını ve iplik firelerini polyester iplik 
üretimine uygun hale getirerek geri dönüştürülebilir ürün 
elde etmeyi hedefliyoruz. Bu yılın sonunda devreye alma-
yı planladığımız bu yatırım sayesinde tamamen kendi te-
sislerimizde, doğadan toplanmış %100 polyester pet şişe-
lerden geri dönüştürülmüş filament polyester iplik üretimi 
gerçekleştireceğiz. Bu projeyle birden çok çevresel pozitif 

Z orluteks Tekstil is among the most modern and larg-
est integrated textile facilities in the world with its 
high production capacity, production power, supe-

rior product quality, importance that it attaches to the en-
vironment and employee’s health and working conditions 
in its giant production facilities. Under the coordination of 
its headquarters in Istanbul, it carries out the distribution 
and marketing of textile products in the CIS countries and 
other overseas countries as well as the national market. 
We listened important issues such as Zorlu Tekstil’s 2020 
works, investment plans and 2021 targets from Mr. Necat 
Altın, the head of Zorlu Holding Textile Group.

WE HELP THE PROTECTION OF THE NATURE 
WITH TECHNOLOGICAL INVESTMENTS

Our work on many projects based on circular economy, 
covering many areas such as Industry 4.0 to energy effi-
ciency, nano technology, smart production and  water re-
use, continue. With one of them, our Polymer Recycling 
Facility project, which is under construction; We aim to 
obtain a recyclable product by making plastic bottle waste 
and yarn waste suitable for polyester yarn production. By 
means of  this investment, which we are planning to com-
mission at the end of this year, we will produce recycled fil-
ament polyester yarn from 100% polyester plastic bottles 
collected from nature, entirely in our own facilities. With 

this project, we will be able to create multiple positive en-
vironmental impacts at the same time. First of all, we aim 
to prevent waste of  plastic bottles, which are a product that 
can remain in nature uncontrolled for many years and cre-
ate negative environmental effects, from damaging the na-
ture. Thus, we will use plastic bottles in yarn production 
again and save them in the economy. This innovative con-
version process will save energy as it requires less energy 
than traditional production. It will contribute to the reduc-
tion of greenhouse gas emissions. Thus, while supporting 
recycling with a circular economy, we will contribute to the 
construction of a sustainable future in the long term.

WE CONSANTRATE ON SMART TEXTILE 
INVESTMENTS

In fact, investments in technical textiles are at the root of 
smart textiles. When we say technical textiles, we are talk-
ing about textile materials that make a difference with their 
functional and technical features rather than visual fea-
tures such as design or comfort. Technical textiles are a gen-
eral definition given to the materials used to create a spe-
cific desired property in the raw material, process stage or 
final product. For example, textile materials for many pio-
neering products such as hard-wearing curtains and fabrics, 
sun-resistant awning fabrics, antistatic threads and antibac-
terial medical materials are produced with technical tex-
tiles. Smart textiles, on the other hand, are one of the areas 
where high-tech and circular economy-based innovation are 
used among technical textiles with the highest added value. 
Smart textiles can perceive many external influences as well 
as their normal usage characteristics and react appropriately. 
There are many new generation textile products that change 
color, listen to heartbeats, count steps, and report our health 
status. Due to the nature of technical textiles, smart textiles 
have a wide range from military materials to sportswear, 
from home textile products to automotive. For example, we 
can cite our products such as Cool-Keeping Pique, Recharge-
able LED Curtain, Self-Cleaning Curtain and T-shirt with 
ECG Rhythm Tracking System. If you want to produce smart 
textile products that can perceive many external effects and 
react appropriately in addition to their normal usage fea-
tures, you need to have a high level of technology with R&D 
and innovation. That’s why we constantly invest in R&D, in-
novation and technology. Thanks to these investments, we 
have created serious know-how in smart textiles today.

WE STARTED TO PRODUCE ANTIBACTERIAL 
PRODUCTS AFTER THE PANDEMIA

The pandemic has forced and continues to push the tex-
tile industry as it has changed our lives. There was an ongo-
ing transformation focused on sustainability and digitaliza-
tion in the world. The pandemic had an accelerating effect 

Yenilikçi geri dönüşüm süreci, geleneksel 
üretime göre daha az enerji gerektirdiği için 
enerji tasarrufu sağlayacak ve sera gazı  
emisyonunun azaltılmasına katkı sağlayacak.

PANDEMİ 
DÖNEMİNE 
HIZLI UYUM 
SAĞLADIK

etkiyi aynı anda yaratabileceğiz. Öncelikle, uzun yıllar do-
ğada kontrolsüz bir biçimde kalarak olumsuz çevresel etki 
yaratabilecek bir ürün olan atık PET şişelerin doğaya zarar 
vermesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Böylece PET şişe-
leri tekrar iplik üretiminde kullanarak ekonomiye kazandı-
racağız. Bu yenilikçi geri dönüşüm süreci, geleneksel üre-
time göre daha az enerji gerektirdiği için enerji tasarrufu 
sağlayacak. Sera gazı emisyonunun azaltılmasına katkı sağ-
layacak. Böylece bir yandan döngüsel ekonomiyle geri dö-
nüşümü desteklerken uzun vadede sürdürülebilir bir gele-
ceğin inşasına katkı sağlamış olacağız.

AKILLI TEKSTİL YATIRIMLARINA AĞIRLIK VERDİK
Aslında akıllı tekstillerin kökeninde teknik tekstillere ya-

pılan yatırımlar var. Teknik tekstil dediğimizde, tasarım ya 
da konfor gibi görsel özelliklerden çok fonksiyonel ve tek-
nik özellikleri ile fark yaratan tekstil malzemelerinden söz 
ediyoruz. Teknik tekstiller hammaddede, proses aşamasın-
da ya da nihai üründe istenen belirli bir özelliği oluşturmak 
için kullanılan malzemelere verilen bir genel tanım. Örne-
ğin güç tutuşan perde ve kumaşlar, güneş ışınlarına daya-
nıklı tentelik kumaşlar, antistatik iplikler, antibakteriyel 
tıbbı malzemeler gibi birçok öncü ürünün tekstil malzeme-
leri teknik tekstil ile üretiliyor. Akıllı tekstiller ise teknik 
tekstiller içerisinde katma değeri en yüksek ve aynı zaman-
da yüksek teknoloji ve döngüsel ekonomi tabanlı inovasyon 
kullanılan alanlardan biri. Akıllı tekstiller normal kullanım 
özelliklerinin yanı sıra birçok dışsal etkiyi algılayabilir ve 
ona uygun tepkiler verebilir. Renk değiştiren, kalp atışlarını 
dinleyen, adımları sayan, sağlık durumumuzu raporlayan 
birçok yeni nesil tekstil ürünü bulunuyor bu konuda. Teknik 
tekstillerin doğasından dolayı akıllı tekstiller askeri malze-
melerden spor kıyafetlerine, ev içi tekstil ürünlerinden oto-
motive kadar uzanan geniş bir alana sahip. Örneğin bizim 
Serin Tutan Pike, Şarj Edilebilen LED’li Perde, Kendini Te-
mizleyen Perde ve EKG Ritim Takip Sistemli T-shirt gibi 
ürünlerimizi buna örnek gösterebiliriz. Normal kullanım 
özelliklerinin yanı sıra bir çok dışsal etkiyi algılayabilen ve 

WE ACHIEVED A FAST ADAPTATION 
TO THE PANDEMIC PERIOD
The innovative recycling process  will save energy 
and contribute to the reduction of greenhouse 
gas emissions due to tha fact that it requires less 
energy than traditional production.    Necat Altın
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ona uygun tepkiler verebilen akıllı tekstil ürünlerini üret-
mek istiyorsanız, AR-GE ve inovasyon ile birlikte teknoloji-
ye de üst düzeyde hakim olmanız gerekiyor. Bu yüzden biz 
de AR-GE, inovasyon ve teknolojiye sürekli yatırım yapıyo-
ruz. Bu yatırımlar sayesinde bugün akıllı tekstillerde ciddi 
know how yaratmış durumdayız.

PANDEMİDEN SONRA ANTİBAKTERİYEL 
ÜRÜNLER ÜRETMEYE BAŞLADIK

Pandemi hepimizin hayatını değiştirdiği gibi tekstil sek-
törünü de değişime zorladı ve zorlamaya devam ediyor. 
Dünyada hâlihazırda devam eden sürdürülebilirlik ve di-
jitalleşme odaklı bir dönüşüm vardı. Pandemi bu iki ko-
nuda hızlandırıcı bir etki yarattı. Biz Zorlu Tekstil olarak 
grubumuzun Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda 
son 4-5 yıldır sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline 
getirdiğimiz için bu sürece kolay uyum sağladık. Zaten ısı-
ya ve neme duyarlı, hava geçirgenliği yüksek aynı zaman-
da antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip iplik ve ku-
maşlarımızla; güvenlik, savunma sanayi, sağlık, otomotiv 
ve elbette uzmanlık alanlarımızdan biri olan ev tekstili ol-
mak üzere pek çok sektöre akıllı tekstil ürünleri sunuyor-
duk. Sahip olduğumuz know how ile pandemi döneminde 
de değişen dünyanın ani taleplerine çevik bir şekilde çö-
zümler üreterek hızlı bir şekilde aksiyon alabildik.

ARTIK AVRUPA’YA ANTİBAKTERİYEL  
ÜRÜNLER SATIYORUZ

Antibakteriyel çarşaf ve nevresim dahil birçok akıllı teks-
til ürünümüzle yıllardır hastanelerin ve sağlık sektörünün 
yanındaydık. Son dönemde daha da fazla odaklandığımız 
bu alandan aldığımız geribildirimler sonrasında DRY TO-
UCH® adını verdiğimiz terletmeyen ve nefes aldıran tek-
nik tekstil kategorisindeki kumaşlarımızla maskeler üret-
tik. Aylık 3 milyon adet maske üretim kapasitesine sahibiz. 
Antibakteriyel maskenin yanı sıra antiviral maske de üreti-
yoruz. Şu anda ihracatımızın yüzde 10’u maske satışından 
geliyor. Hâlihazırda İngiltere’ye Marks&Spencer markası 
için 5 milyon adet antibakteriyel maske ihracatı gerçekleş-
tirdik. Bugün artık Avrupa’ya antibakteriyel kumaş satıyo-
ruz. Sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe ile antiviral nevre-
sim ve perde üretme kapasitemiz de bulunuyor. İngiltere’ye 
havayı temizleyen perde satışı yapmaya başladık. Ayrıca Er-
ciyes Üniversitesi ile birlikte antibakteriyel ve antiviral apre 
geliştirilmesi konusunda işbirliği içindeyiz. Erciyes Üniver-
sitesi bilim insanları Nano Teknolojik çalışmalar sonunda 
Nano Gümüş etkenli bir dezenfektan üreterek salgınla ve 
diğer zararlı mikroorganizmalarla mücadelede güçlü bir 
koruyucu geliştirdi. Hızlı ve uzun süre kalıcı etkisi olan ay-
nı zamanda içinde çevreye zararlı madde ve bileşenler bu-
lunmayan bu koruyucu madde, Türkiye’nin tek vegan bel-
geli koruyucusu olma özelliği de taşıyor. 

on these two issues. As Zorlu Tekstil, we have adapted eas-
ily to this process, as we have made sustainability a way of 
doing business for the last 4-5 years in line with our group’s 
Smart Life 2030 strategy. With our yarns and fabrics that are 
already sensitive to heat and moisture, have high air permea-
bility and also have antibacterial and antiviral properties; We 
were offering smart textile products to many sectors, includ-
ing security, defense industry, healthcare, automotive and, 
of course, home textile, which is one of our areas of exper-
tise. With the know-how we have, we were able to take ac-
tion quickly by producing solutions to the sudden demands of 
the changing world during the pandemic period.

NOW, WE SELL ANTIBACTERIAL PRODUCTS  
TO EUROPE

We have accompanied  hospitals and the health sector 
for years with our many smart textile products, includ-
ing antibacterial sheets and bedding. After the feedback 
we received from this area, which we have focused more 
and more recently, we produced masks with our fabrics in 
the technical textile category that we call DRY TOUCH®. 
We have a monthly production capacity of 3 million masks. 
In addition to antibacterial masks, we also produce antivi-
ral masks. Currently, 10 percent of our exports come from 
mask sales. We have currently exported 5 million antibac-
terial masks to the UK for the Marks & Spencer brand. To-
day we are selling antibacterial fabric to Europe. With the 
knowledge and experience we have, we also have the ca-
pacity to produce antiviral bedding and curtains. We start-
ed to sell curtains that clean the air to England. In addition, 
we cooperate with Erciyes University on the development 
of antibacterial and antiviral finishing. Erciyes Universi-
ty scientists, have developed a strong protector in the fight 
against epidemic and other harmful microorganisms by 
producing a Nano Silver effect disinfectant at the end of Na-
no Technological studies. This preservative,  which has fast 
and long lasting effects and don’t include  environmentally 
harmful materials and components, carries the feature of 
being  Turkey’s only vegan certified saver.

D enim alanındaki ürün yelpazesi ve yüksek üretim 
kapasitesi ile 69 yıldır sektörde faaliyet gösteren 
Bossa, pandemi dönemini fırsata çevirmek adına 

numune talepleri ve yeni koleksiyon üretimlerini tamamla-
dı. Adana’daki üretim tesisi ile Türkiye’nin en büyük enteg-
re tekstil kuruluşlarından olan Bossa ‘da bugün yaklaşık bin 
500’ü aşkın kişi görev alıyor. Bossa olarak faaliyet göster-
dikleri denim alanındaki ürün yelpazesi ve yüksek üretim 
kapasitesi ile iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle 
pazara yüksek kalitede ürün ve servisler sunduklarını söy-
leyen Bossa Yönetim Kurulu Başkanımız İsrafil Uçurum, 
2020 ile ilgili çalışmaları ve 2021 planlarını bizlere anlattı.

BOSSA OLARAK PANDEMİ DÖNEMİNİ FISRATA 
ÇEVİREREK BÜYÜMEYE DEVAM ETTİK

Bossa olarak biz bu dönemi fırsata çevirmek adına nu-
mune taleplerini ve yeni koleksiyon üretimlerini tamamla-
dık. Ayrıca 2 adet kapsül koleksiyon yaptık. Bazı kaliteler-
den stok kumaşlar ürettik. Ayrıca maske ve tıbbi üniforma 
ürettik. Yeni dönemde de bu tür ürünler hayatımızda ol-
maya devam edecektir. AR-GE alt yapımızı kullanarak özel 
denim anti bakteriyel ürünler geliştirdik. Yeni yatırım-
lar ile 2018 yılında yıllık kapasiteyi 50 milyon metreye çı-
kardık. Önümüzdeki 5 yıl içinde yaptığımız ve yapacağı-
mız yatırımlar ile yüzde 25 büyüme planımız bulunuyor. 

B ossa, which has been operating in the sector for 69 
years with its product range and high production 
capacity in the field of denim, has completed sam-

ple requests and new collection productions in order to 
turn the pandemic period into an opportunity. In Bossa, 
which is Turkey’s largest integrated provider of textile 
with manufacturing facilities in Adana, about over 500 
thousand people are also taking part today. Bossa Chair-
man of the Board, İsrafil Uçurum, stated that they offer 
high quality products and services to the market with 
their yarn, weaving, dyeing and finishing processes with 
their product range and high production capacity in the 
denim field in which they operate as Bossa, and told us 
about their work for 2020 and their 2021 plans.

AS BOSSA, WE CONTINUED TO GROW BY TURNING 
THE PANDEMIC PERIOD INTO OPPORTUNITY

As Bossa, we have completed sample requests and new 
collection productions in order to turn this period into an 
opportunity. We also made 2 capsule collections. We pro-
duced stock fabrics of some qualities. We also produced 
masks and medical uniforms. In the new period, such prod-
ucts will continue to be in our lives. We have developed spe-
cial denim anti-bacterial products using our R&D infra-
structure. With new investments, we increased the annual 

Yeni yatırımlar ve yeni projelerimiz ile 
büyümeye ve başarılarımız ile sıralamada 
yerimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

ABD, JAPONYA 
VE ÇİN’DE 
PAYIMIZI 
ARTIRMAMIZ 
GEREKİYOR

WE NEED TO INCREASE OUR SHARE 
IN THE USA, JAPAN AND CHINA
We will continue to raise in ranking with new 
achievements and to grow  with new projects 
and with our investments    İsrafil Uçurum
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capacity to 50 million meters in 2018. We have a growth plan 
of 25 percent with the investments that we have made and 
will make in the next 5 years. During the pandemic; Our ca-
pacity utilization rate reached 75 percent in July 2020, and 
we reached full capacity in August and September.

KEEP GROWING WITH NEW INVESTMENTS
Behind the success of Bossa, which was established in 

1951, we have a strong financial structure as well as quali-
fied human resources, wide sales network, product quality, 
collection richness, advanced production and information 
systems technology. Our biggest goal is to protect our pio-
neering identity in the sector successfully with our invest-
ments and strong staff. We believe that we will continue 
to grow with our new investments and projects and to in-
crease our rank with our success. There is an increase in the 
textile sector since September compared to the same peri-
od. The geographical location of our country has also been 
effective here. We will continue to see the effects of this 
situation in the upcoming period. The increase in the ex-
change rate provides an advantage for TL inputs. Although 
this situation provides an advantage for exporting compa-
nies, it is not desirable that the exchange rate is very active.

WE CONTINUE OUR DIGITALIZATION WORKS 
FAST, AFTER A SHORT TIME WE WILL BRING  
OUR OWN APPLICATION TO LIFE

A digital transformation took place in the textile indus-
try, as in all sectors. The fairs, which we have attended, have 
become digital, we now make our presentations on digital 
platforms, and we will launch our own application in a very 
short time. The textile industry plays a leading role in digital 
transformation. Turkey is the world’s 4th largest exporter 
of denim fabric in position. As Bossa, we export 80 percent 
and we plan to increase this in the future. I think we need to 
increase our share in the USA, Japan and China to increase 
our export figures. Low-priced fabrics from countries such 
as Pakistan, China, Egypt and India are the main agenda 
item of our industry. Our solution is to protect the producers 
and the industry against unfair competition.

Pandemi sürecinde; 2020 yılı temmuz ayında kapasite kul-
lanım oranımız yüzde 75’e ulaştı, ağustos ve eylül ayların-
da ise tam kapasiteye ulaştık.

YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM
1951 yılında kurulan Bossa’nın başarısının arkasında ni-

telikli insan kaynakları gücü, geniş satış ağı, ürün kalitesi, 
koleksiyon zenginliği, ileri üretim ve bilgi sistemleri tek-
nolojisinin yanı sıra güçlü finansal yapımız bulunmakta-
dır. Yaptığımız yatırımlar ve güçlü kadromuz ile başarılı 
bir şekilde sektördeki öncü kimliğimizi korumak en büyük 
hedefimizdir. Yeni yatırımlar ve projelerimiz ile büyüme-
ye ve başarılarımız ile sıralamada yerimizi yükseltmeye 
devam edeceğimize inanıyoruz. Tekstil sektöründe eylül 
ayından itibaren aynı döneme oranla bir yükselme söz ko-
nusu. Burada ülkemizin coğrafi konumu da etili olmuştur. 
Önümüzdeki dönemde bu durumun etkilerini görmeye de-
vam edeceğiz. Döviz kurundaki artış TL girdiler için bir 
avantaj sağlamaktadır. Bu durum ihracatçı firmalar için 
bir avantaj sağlamakla beraber kurun çok hareketli olması 
istenen bir durum değildir. 

DİJİTALEŞME ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM 
EDİYORUZ, KISA BİR SÜRE SONRA KENDİ 
APLİKASYONUMUZU HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de diji-
tal bir dönüşüm gerçekleşti. Katıldığımız fuarlar dijitalleş-
ti, sunumlarımızı artık dijital platformlarda yapmaktayız, 
kendi aplikasyonumuzu çok kısa bir zaman sonra kullanı-
ma açacağız. Tekstil sektörü dijital dönüşümde başroldedir. 
Türkiye dünyanın 4. en büyük denim kumaş ihracatçısı ko-
numunda. Biz Bossa olarak yüzde 80 ihracat yapıyoruz ve 
gelecekte bunu artırmayı planlıyoruz. İhracat rakamlarını 
artırmak için ABD, Japonya ve Çin’de payımızı artırmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Sektörümüzün başlıca gündem 
maddesi Pakistan, Çin, Mısır ve Hindistan gibi ülkelerden 
gelen düşük fiyatlı kumaşlar. Üreticilerin ve sektörün hak-
sız rekabete karşı korunması bu konuda çözüm önerimizdir.
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29 yıl önce kot kırpıntısı atıklarının ihracatını 
yaparak ticaret hayatına atılan Tepar Tekstil, 
2002 yılında başladığı teknik tekstil üretimin-

de bugün dünyanın sayılı şirketlerinden biri. Hareketli ve 
statik tanklar için gizleme ağları, nefes alabilen özel kuv-
vet elbiseleri, ağırlığı yüzde 50 hafifletilmiş, vücudu ku-
ru ve sıcak tutan performans sporu kıyafetleri üreten şir-
ket bugün 80 kişiye istihdam sağlıyor. 35’ten fazla ülkeye, 
nitelikli, fonksiyonel iplik ihracatı gerçekleştiren şirket, 
toplam üretiminin yüzde 40’ını ihraç ediyor. Türkiye’nin 
2020 yılında teknik tekstil ihracatından mutluluk duydu-
ğunu söyleyen Tepar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sul-
tan Tepe ile hem şirket hikayesini hem de teknik tekstilde 
Türkiye’nin gelecek hedeflerini konuştuk.

Ben ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 
mezunuyum Üniversite yıllarından itibaren sanayi ve üre-
time olan ilgimden dolayı proses kontrol branşını seçerek 
eğitimimi bu konuda tamamladım. Mezun olur olmazda 
7 yıl Türkiye’nin konusunda iyi olan firmalarında üreti-
min için de çalıştım. Türkiye’de tekstil telef ihraç eden ilk 

T epar Tekstil, which started its business life by ex-
porting denim clippings wastes 29 years ago, is to-
day one of the few companies in the world in the 

production of technical textiles, which it started in 2002. 
The company produces concealment nets for moving and 
static tanks, breathable special force suits, performance 
sportswear that is 50 percent lighter in weight and keeps 
the body dry and warm. It employs 80 people today. The 
company, which exports qualified, functional yarn to 
more than 35 countries, exports 40 percent of its total pro-
duction. Board Chairman Sultan Tepe says that he is glad 
because of Turkey’s 2020 exports of technical textiles. We 
talked with Sultan Tepe about company story as well as 
Tukey’s future objectives on technical textiles .

I am a graduate of METU Electrical and Electronics En-
gineering Department. Since my university years, I have 
completed my education by choosing the process con-
trol branch due to my interest in industry and produc-
tion. Soon after graduation I worked for 7 years in produc-
tion with good company in Turkey. We are one of the first 
textile company in Turkey exporting waste. Our work, 
which started with jeans clippings, included other waste 
of textiles in a short time with our customer visits. At that 
time, we had exports to more than 25 countries. We were 
constantly attending international fairs due to our job. 

Geri dönüşebilen ve doğada kendiliğinden 
eriyebilen ürünlere yönelip, susuz boyama 
teknolojisine sahip ürünler üreterek, 
kaplama teknik tekstiller alanında yatırım 
yapmayı hedefliyoruz.

KENDİMİZİ 
YENİLEDİKÇE 
BÜYÜDÜK

WE GROW AS WE RENEW 
OURSELVES
We aim to invest in coating technical 
textiles by producing products with 
waterless dyeing technology for 
recyclable and self-melting products.

   Sultan Tepe
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Products related to technical textiles from those fairs, at-
tracted our attention. These products were products with 
high dividends and added value, and they were a very new 
field for our country as textiles, so we decided to enter the 
production of technical textile products in 2002. As we re-
newed ourselves, we grew. Some of our products include 
concealment nets for moving and static tanks, breatha-
ble special force suits, 50 percent lighter weight and keep-
ing the body dry and warm, especially by focusing on our 
R&D studies recently. The coated high-strength polymer 
functional yarns which we developed it’s technology for 
the first time in Turkey and supported by TUBITAK, are 
produced in our plant as well. The yarns we produce to-
day are used in the field of technical textiles and smart 
textiles, especially military and ballistic textiles, active 
sports textiles, home textiles, outdoor textiles, protective 
textiles, automobile textiles and industrial textiles.

WE THINK TO GROW FURTHER WITH PRODUCTS 
SUITABLE TO PRESENT TECHNOLOGY BY MAKING 
NEW INVESTMENTS

In the next 5-10 years, developments in textile technol-
ogy will be more towards automatization. Smart clothes 
that can serve multiple purposes will be produced. Syn-
thetic fibers will gain more importance than natural fibers 
and will increase proportionally in total fiber consump-
tion. The logistics especially purchasing, storage and dis-
tribution planning, in the chain from supply to consum-
er, will play an important role. Therefore, the importance 
of information technology will increase. We are in prepa-
ration for adapting Tepar to this development in terms of 
both plant and production model and for new moves for-
ward. We aim to invest in recyclable and biodegradable 
products, producing products with waterless dyeing tech-
nology, and investing in coating technical textiles.

WE ARE THE 20TH IN TECHNICAL TEXTILE 
RANKING IN THE WORLD AND WE WILL TAKE IT 
FORWARD EVERY PAST YEAR

Although the textile sector is the oldest and most de-
veloped sector of our country, interest and investment in 
technical textiles has unfortunately increased in recent 
years. We wish we could have reached the point where we 
have reached today with our fabrics and yarns in techni-
cal textile products. Our country ranks 20-22 in the world 
in the list of Technical Textiles manufacturers. The first 
goal should be to move this from 15th to 10th place in the 
medium term. Recently, investments have been made in 
the defense industry, medical textiles and automotive sec-
tor in technical textiles in our country. Many products are 
made up of technical textiles, from products for the pro-
tection of firefighters to impact-resistant products used 

firmalardan biriyiz. Kot kırpıntısı ile başlayan işimiz müş-
teri ziyaretlerimiz ile kısa zamanda tekstilin diğer telefle-
rini de içine aldı. O dönem 25’ten fazla ülkeye ihracatımız 
vardı. İşimiz gereği sürekli yurtdışı fuarlara katılıyorduk. O 
fuarlardan teknik tekstil ile ilgili ürünler çok ilgimizi çekti. 
Bu ürünler kar payları ve katma değeri yüksek ürünlerdi ve 
ülkemiz için de tekstil olarak çok yeni bir alandı ve böylece 
2002 yılında teknik tekstil ürünleri üretimine girme kara-
rı aldık. Biz kendimizi yeniledikçe büyüdük. Son dönemde 
AR-GE çalışmalarımıza ağırlık vererek, özelikle savun-
ma sanayin de kullanılan hareketli ve statik tanklar için 
gizleme ağları, nefes alabilen özel kuvvet elbiseleri, ağır-
lığı yüzde 50 hafifletilmiş, vücudu kuru ve sıcak tutan 
performans spor giysileri ürünlerimizden bazıları. Bir de 
Türkiye’de ilk defa teknolojisini bizim geliştirdiğimiz ve 
TÜBİTAK’ın desteklediği, polimer kaplı yüksek mukave-
metli fonksiyonel iplikler de tesislerimizde üretiliyor. Bu-
gün ürettiğimiz iplikler teknik tekstiller ve akıllı tekstiller 
alanında, özellikle askeri ve balistik tekstiller, aktif spor 
tekstillerinde, ev tekstillerinde, dış mekân tekstillerinde, 
koruyucu tekstillerde ve otomobil tekstiller ile endüstriyel 
tekstiller alanında kullanılıyor. 

YENİ YATIRIMLAR YAPARAK GÜNÜMÜZ 
TEKNOLOJİSİNE UYGUN ÜRÜNLERLE DAHA DA 
BÜYÜMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde tekstil teknolojisindeki 
gelişmeler daha çok otomatizasyona yönelik olacak. Çok 
amaca hizmet edebilecek akıllı giysiler üretilecek. Sente-
tik elyaflar doğal elyaflardan daha çok önem kazanacak ve 
toplam elyaf tüketiminde oransal olarak artacak. Tedarik-
ten-tüketiciye kadar uzanacak zincirde lojistik, özellikle 
de alım, depolama ve dağıtım planlaması, önemli rol oyna-
yacak. Dolayısıyla, bilişim teknolojisinin önemi çok arta-
cak. Tepar’ı hem tesis hem de üretim modeli anlamında bu 
gelişime adapte etmek ve ileriye yönelik yeni hamlelerin 
hazırlığı içindeyiz. Geri dönüşebilen (Recycle) ve Doğada 
kendiliğinden eriyebilen (Biodegredable) ürünlere yöne-
lip, susuz boyama teknolojisine sahip ürünler üreterek, ve 
kaplama teknik tekstiller alanında yatırım hedefliyoruz. 

TEKNİK TESKTİL SIRALAMASINDA DÜNYA DA 
20. SIRADAYIZ VE BUNU HER GEÇEN YIL DAHA DA  
ÖNLERE TAŞIYACAĞIZ

Tekstil sektörü ülkemizin en eski ve en çok gelişmiş sek-
törü olmasına rağmen teknik tekstillere ilgi ve yatırım ma-
alesef ki son yıllarda arttı. Bugün kumaşlarımız, iplikleri-
miz ile geldiğimiz noktaya keşke teknik tekstil ürünlerinde 
de gelebilseydik. Teknik Tekstiller üreticileri sıralamasın-
da ülkemiz dünyada 20-22 sıradadır. Bunu ilk aşamada 15. 
Sıraya orta vadede 10 sıraya taşımak ilk hedef olmalıdır. Ül-
kemizde Teknik tekstilde son dönemde daha çok savunma 
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sanayiine, medikal tekstillere ve otomotiv sektörüne yöne-
lik yatırımlar yapılıyor. İtfaiyecilerin korunmasına yöne-
lik ürünlerden güvenlik güçlerinin kullandığı darbeye da-
yanıklı ürünlere, otomobil ve uçak koltuklarına kadar pek 
çok ürün teknik tekstillerden oluşuyor. Teknik tekstillere 
olan talep, ekonomideki ve tekstil sektöründeki gelişmeler 
ile doğrudan ilişkilidir. 

YATIRIMLAR ÖNCELİKLE TEKNİK TEKSTİL 
HAMMADDELERİNE VE KİMYA İLE POLİMER 
SANAYİNE YÖNELİK OLMALID IR

İhracatımızın içinde teknik tekstilin sürekli olarak art-
ması da yatırımların bu alanda devam edeceğini gösteri-
yor. Teknik tekstil ürünleri yükselen hayat standartları ile 
birlikte zorunlu ihtiyaç haline gelmiş olup savunma sa-
nayisi, uzay, havacılık, sağlık, inşaat, tarım tekstilleri vb… 
gibi pek çok endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Bugün 
ülkemizde teknik tekstil ürünlerinin geliştirilmesi için ih-
tiyaç duyulan laboratuvar ve araştırma olanakları işletme-
ler, üniversite ve Ar-ge merkezlerinin iş birlikleriyle güç-
lendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak dünya teknik tekstil 
üretimi ile kıyaslandığında ülkemizin bu alanda henüz is-
tenen seviyeye ulaşamadığı görülmektedir. Yatırımlar ön-
celikle Teknik Tekstil hammaddelerine ve kimya ile poli-
mer sanayine yönelik olmalıdır. 

KADIN İSTİHDAM SAYISINI TÜM İŞ ALANLARINDA 
DAHA DA ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Otuz yıllık iş hayatımın için de 15 yıldır Türkiye’nin en 
saygın sivil kuruluşlarının Yönetim kurullarında yer al-
dım. Amacım hem kadın sanayici olarak gençlere rol model 
olmak hem de kadının ekonomide yer almasının önemini 
vurgulamaktı. TİM Kadın Konseyindeki başkan yardımcı-
lığını yürüttüğüm konu da tam bu yönde oldu. Kadın sayı-
sını iş alanını her noktasında artırmak. Bu konu maalesef 
ülkemizin en temel sorunlarından biri. Ülkemizdeki nü-
fusun yarısı kadın olmasına rağmen kadının iş hayatında-
ki rakamları yüzde 20’lerde, şirketlerin yönetim kurulla-
rındaki kadın sayısı ise sayılamayacak kadar az. Bu sayıları 
artırmak için sayın TİM başkanımız İsmail Gülle’nin baş-
kanlığında bir yol haritası ve çalışma programı oluşturduk. 
İşe ilk olarak farkındalığı artıracak çalışmalardan başladık 
başta okullar, üniversiteler ile bir araya gelerek kız çocuk-
larına eğitim hayatlarında hayallerini, kariyer planlarını iş 
hayatına yönelmeleri konusunda yapmaları için farkındalık 
sağlamak istiyoruz. Ağaç yaşken eğilir ata sözü bu noktada 
bana çok doğru geliyor. Daha sonra iş hayatına yeni atıla-
cak kadınlarımıza ulaşıp onlara finansa ulaşmak, şirket ku-
ruluşu ve iş hayatı konusunda montörlük yapıyoruz. TİM 
Kadın konseyi olarak çok yeni bir konsey olmamıza rağmen 
hedeflerimiz ile doğru bir algı oluşturduğumuza inanıyo-
rum. Yolun başındayız ve yapacak çok işimiz var.

by security forces, automobile and aircraft seats. The de-
mand for technical textiles is directly related to the devel-
opments in the economy and the textile industry.

INVESTMENTS SHOULD FIRST FOR TECHNICAL 
TEXTILE RAW MATERIALS AND CHEMICALS AND 
POLIMER INDUSTRY

The continuous increase in technical textiles in our ex-
ports shows that investments will continue in this area. 
Technical textile products have become a compulsory re-
quirement with the rising life standards and are used in 
many industrial areas such as defense industry, space, avi-
ation, health, construction, agricultural textiles, etc. To-
day, the laboratories and research facilities, which are 
needed for the development of technical textile products 
in our country, are tried to be strengthened with the co-
operation of enterprises, universities and R&D centers. 
However, when compared to world technical textile pro-
duction, it is seen that our country has not yet reached the 
desired level in this field. Investments should primarily 
be directed towards Technical Textile raw materials and 
chemistry and polymer industry.

WE AIM TO INCREASE THE NUMBER OF WOMEN 
EMPLOYMENTS IN ALL AREAS OF BUSINESS

I have been involved for 15 years of my thrity years busi-
ness life in Turkey’s most respected non-governmental 
organizations’ boards of managment. My aim was to be a 
role model for young people as a female industrialist and 
to emphasize the importance of women’s taking part in the 
economy. The issue where I was the vice president of TIM 
Women’s Council was exactly in this direction. To increase 
the number of women in all aspects of the business. This 
issue, unfortunately, is one of the main problems of our 
country. Although half of the population in our country is 
women, the number of women in business life is around 20 
percent, and the number of women on the boards of direc-
tors of companies is too few to count. In order to increase 
these numbers, we prepared a road map and work pro-
gram under the presidency of our esteemed TIM President 
İsmail Gülle. First of all, we started with activities that 
would increase awareness, and we want to bring aware-
ness to girls to make their dreams and career plans in their 
education life by getting together with schools and uni-
versities. At this point, the word “ancestor; as the twig is 
bent, so grows the tree” seems very correct to me. Later, we 
reach out to women, who will be new to business life, and 
work as a montor for woman to reach to finance, to estab-
lish a company and about business life. Although we are a 
very new council as TIM Women’s Council, I believe that 
we have created a correct perception with our goals. We 
are at the beginning and we have a lot of work to do.
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   Kerem Gülle

1 970 yılında kurulan Gülle Entegre Tekstil İşletmele-
ri A.Ş, elyaftan kumaşa entegre üretim yapan firma 
kapasitesine ulaşırken, sırasıyla örme, kumaş boya ve 

apre, iplik boya ve apre, iplik ve baskı tesislerini faaliyete 
geçirmiştir. Bu süreç dahilinde iç ve dış pazarlarda satış 
ağını ve lider konumunu her geçen gün güçlendirerek bü-
yümektedir. Üretim teknolojisi ve ürün kalitesine yatırımı 
esas alan firma her türlü gelişmeyi yakından takip ederek 
bünyesine dahil etmeyi prensip edinmiştir. Bizler de Gülle 
Tekstil’in çalışma şekli, projeleri, pandemi dönemi yaşa-
dıkları ve gelecekteki planlarını şirketin Yönetim Kurulu 
Üyesi Kerem Gülle’den dinledik.

ÜRETİMİMİZ DE EGE PAMUĞU KULLANMAYA 
ÖZEN GÖSTERİYORUZ VE 2021 DE GELENEKSEL 
TEKSİTL İLE BERABER TEKNİK TESKTİLİ DE 
YAYINGIN KULLANMAYI PLANLIYORUZ

 Pamuk fiyatı uluslarası piyasada belirleniyor. Türkiye 
hem yüksek pamuk üretimi hem de yüksek tekstil üretim 
kapasitesine sahip. Bu talebi karşılayacak kadar da pamuk 
arazisi mevcut. Bu arazilerin verimli kullanılması halinde 
pamuk ithalatı azalır. Gülle Tekstil olarak ihracat odak-
lı bir firma olmamız ve müşterilerimizden yüksek kalitede 
ürün talebinden dolayı Ege pamuğu kullanmaya özen gös-
teriyoruz. Pamuk bulmakta bir sıkıntımız olmadı, ancak 

G ülle Entegre Tekstil İşletmeleri AŞ which is estab-
lished in 1970, reached the capacity of the com-
pany that makes integrated production from fib-

er to fabric, and put into operation knitting, fabric dyeing 
and finishing, yarn dyeing and finishing, yarn and print-
ing facilities respectively. Within this process, it grows 
day by day by strengthening its sales network and lead-
ing position in domestic and foreign markets. The compa-
ny, which is based on investment in production technolo-
gy and product quality, has made it a principle to follow all 
developments closely and incorporate it into its structure. 
We listened to Kerem Gülle, a member of the company’s 
board of directors, about Gülle Tekstil’s way of working, 
projects, pandemic and future plans.

WE TAKE CARE OF USING AEGEAN COTTON IN 
OUR PRODUCTION AND IN 2021 WE PLAN TO  
USE WITH TRADITIONAL TEXTILE TOGETHER 
WITH TECHNICAL EXAMINATION IN A 
WIDESPREAD MANNER

The cotton price is determined in the international mar-
ket. Turkey has both a high production capacity and high 
cotton textile production . There is enough cotton land to 
meet this demand. If these lands are used efficiently, cot-
ton import decreases. As Gülle Tekstil, we are an export-
oriented company and we take care to use Aegean cotton 
due to the high quality product demand from our custom-
ers. We did not have any trouble finding cotton, but the con-
traction in production in the domestic market sometimes 

Global markaların tedariğinde Türkiye’nin 
payının daha da artacağına inanıyoruz, bu da 
tekstil ihracatının artması anlamına geliyor.

HEDEFİMİZ 
PANDEMİ 
ÖNCESİDEKİ 
RAKAMLARA 
ULAŞMAK

OUR GOAL IS TO REACH THE  
FIGURES BEFORE THE PANDEM
We believe that Turkey’s share will further 
increase in the supply of global brands, which 
means the increase of textile exports.
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makes imports inevitable. Our target for the end of 2020 
will be to reach 85% of our annual capacity. Our 2021 tar-
gets, on the other hand, will be ready for high demands 
from Europe, at the fastest and most competitive price, 
depending on the pandemic process. In addition to tradi-
tional textiles, we will offer products to the world markets 
more widely with technical textile applications.

WE CARE HIGH QUALITY AND ADDED VALUE
We know ver well that textile company owners could 

take rapid intervention is needed to overcome the crisis in 
Turkey. Companies that can quickly adapt to the new nor-
mal have already created their own advantages. Turkish 
companies that can get a share from global supply chains, 
keep up with the demands of our customers and produce 
at world standards will see the advantages of this in the 
short-medium term. The increase in the dollar exchange 
rate provides us advantages in international price compe-
tition. In order for the exchange rate increase to remain 
advantageous, our price should not decrease. For this, it is 
necessary to add value to the product. At this point, we at-
tach importance to high quality and added value. Thanks 
to our country’s ease of access to markets and hard-work-
ing people, we are able to create our own advantages.

WE THINK THE CHANGING CLOTHING HABIT IN THE 
PANDEMIC WILL BE POSITIVE ON THE EXPORT 

As Gülle Tekstil, digital transformation is an issue in 
which we are active within the company, thanks to our on-
going investments in the fields of sustainability and tracea-
bility in recent years. It has emerged in the transformations 
that we need to do with the pandemic period. We strive to 
give our exporter customers the best service and product 
we can. As we can see in the third quarter of 2020, there 
is a demand for circular knitted fabric production. This de-
mand occurs from clothing habits and working conditions 
that come with the pandemic process. We think that our 
export figures will continue to increase depending on the 
course of the process in the European market. I believe in 
the supply of global brands will further increase Turkey’s 
share, which means the increase of textile exports. Dur-
ing the pandemic, the time people spent at home increased. 
People who spend more time at home change their homes 
and clothes with more comfortable products. This means 
home textile production and It is revealed by the actual ex-
port figures. Considering this, the consciousness of con-
sumers is also reflected in preferences. How the world 
resources are used during the production phase is an im-
portant criterion. As Gülle Tekstil, we pay attention to our 
water and carbon footprint while fulfilling the demands 
of our customers. We know that these two issues will gain 
more importance in the coming years.

iç piyasadaki üretim daralması bazen ithalatı kaçınılmaz 
kılıyor. 2020 sonu hedefimiz yıllık kapasitemizin %85’ini 
yakalamak olacaktır. 2021 hedeflerimiz ise pandemi süre-
cine bağlı olarak Avrupa’dan gelecek olan yüksek taleplere 
en hızlı ve en rekabetçi fiyatla hazır olacağız. Geleneksel 
tekstilin yanında teknik tekstil uygulamaları ile daha yay-
gın bir şekilde dünya piyasalarına ürün sunacağız. 

YÜKSEK KALİTE VE KATMADEĞERE ÖNEM 
VERİYORUZ

Türkiye’de tekstil firma sahiplerinin krizleri atlatmak 
için gerekli olan müdahelelerini süratle alabildiğini çok iyi 
biliyoruz. Yeni normale en hızlı şekilde adapte olabilen fir-
malar zaten kendi avantajlarını da yaratmış oluyorlar. Glo-
bal tedarik zincirlerinden pay alabilmek, müşterilerimizin 
taleplerine en hızlı ayak uyduran ve dünya standardların-
da üretim yapan Türk firmaları kısa-orta vadede bunun 
avantajlarını görecektir. Dolar kurundaki artış uluslarara-
sı fiyat rekabetinde bize avantajlar sağlıyor. Kur artışının 
avantaj olarak kalması için fiyatımızın da düşmemesi ge-
rek. Bunun için de ürüne değer katmak gerek. Biz bu nok-
tada yüksek kalite ve katmadeğere önem veriyoruz. Ülke-
mizin pazarlara olan erişim kolaylığı ve çalışkan insaları 
sayesinde kendi avantajlarımızı yaratabiliyoruz. 

PANDEMİDE DEĞİŞEN GİYİM ALIŞKANLIĞI 
İHRACATA OLUMLU YANSIYACAK DİYE 
DÜŞÜNÜYORUZ

Gülle Tekstil olarak sürdürebilirlik ve izlenebilirlik ile il-
gili konularda son yıllarda devam eden yatırımlarımız sa-
yesinde dijital dönüşüm zaten firma içinde aktif olduğumuz 
bir konu. Pandemi dönemi ile daha yapmamız gereken dö-
nüşümlerde ortaya çıktı. Bizde ihracatçı müşterilerimize 
elimizden geldiğince en iyi servisi ve ürünü verme gayre-
ti içindeyiz. 2020 yılınının üçüncü çeyreğinde görebilice-
ğimiz üzere yuvarlak örme kumaş üretimine bir talep var. 
Bu talepte giyim alışkanlıkları ve pandemi süreci ile gelen 
çalışma koşullarından kaynaklanıyor. Avrupa pazarında-
ki sürecin gidişatına bağlı olarak İhracat rakamlaraımızın 
artmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Global markaların 
tedariğinde Türkiye’nin payının daha da artacağına ina-
nıyorum, bu da tekstil ihracatının artması anlamına geli-
yor. Pandemi sürecinde insanların evde geçirdiği süre arttı. 
Evde daha çok vakit geçiren insanlar ise evlerini ve kıyafet-
lerini daha rahat ürünler ile değiştiriyorlar. Bu da ev teks-
til üretimini ve gerçekleşen ihracat rakamları ile ortaya ko-
nuyor. Bunun yanında tüketicilerin bilinçleri de tercihlere 
yansıyor. Üretim aşamasında dünya kaynaklarının nasıl 
kullandığı mesela önemli bir kriter. Gülle Tekstil olarakta 
müşterilerimizin  taleplerini yerine getirirken su ve karbon 
ayakizimize de dikkat ediyoruz. Bu iki konunun ise önü-
zümdeki senelerde daha çok önem kazanacağını biliyoruz.

DOSYA KONUSU BusinessWorldGlobal

Y aklaşık yarım asrı aşkın süredir faaliyet gösteren 
Tam Plastik’in CEO’su Gökhan Tezsezer ile askı sek-
törünün moda dünyasındaki yerini, pandemi süre-

cinde sektörde yaşanan gelişmeleri ve Braiform Group’un 
tüm haklarını satın alarak nasıl bir gelişim kaydettikleri-
ni konuştuk. Pandeminin birçok sektörü etkilediğini ifade 
eden Tezsezer, son iki aydır toparlanma sürecine girdikle-
rini ve satın alma sürecinin de etkisiyle 2021 nisan, mayıs 
ayında 5-6 kat büyümüş olacaklarını öngörüyor. 

PANDEMİDE DİJİTALLEŞMEYE OLAN YOĞUNLUK 
İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI

Dijitalleşme, özellikle B2C yapan işletmelerde etkili ol-
du. Çünkü tüketiciler pandemi sürecinde mağazaya git-
mekten çekindikleri için internetten sipariş vermeye eğil-
di. Uzun süredir internet portalımızdan sipariş alıyorduk, 
bu şekilde devam ediyoruz. Dolayısıyla B2B yaptığımız 
için pandemi süreci bizim dijitalleşmemizde tüketime hi-
tap eden diğer sektörlerde olduğu gibi hızlı bir değişime 

W  e talked with Gökhan Tezsezer, CEO of Tam 
Plastik, which has been operating for more than 
half a century, about the place of the hanger in-

dustry in the fashion world, the developments experienced 
in the sector during the pandemic process, and how they 
developed by purchasing all the rights of Braiform Group. 
Tezsezer stated that the pandemic affected many sectors. 
He predicts that they have entered a recovery process for 
the last two months and that they will have grown 5-6 times 
in April 2021 with the effect of the purchasing process.

THE INTENSITY OF DIGITIZATION IN PANDEMIA 
MADE OUR WORK EASIER

Digitalization has been particularly effective in business-
es that do B2C. Because consumers hesitated to go to the 
store during the pandemic process, they leaned to order on-
line. We have been receiving orders from our internet por-
tal for a long time, and we continue this way. Therefore, as 
we are doing B2B, the pandemic process did not cause a rap-
id change in our digitalization, as in other sectors that ap-
peal to consumption. Transportation and apparel was one 
of the most affected sectors during the pandemic process. 

Pandemi sürecinde beş yıldır iş ortaklığı 
yaptığı ve dünyanın en büyük askı 
firmalarından biri olan Braiform Group’un 
tüm haklarını satın alarak krizi fırsata 
çeviren Tam Plastik, satışlarını şu anda 
geçen yılki aylara nazaran yüzde 100’ün 
üzerinde artmış durumda.

PANDEMİDE 
İŞ HACMİMİZİ 
YÜZDE 100 
ARTIRDIK

OUR BUSINESS VOLUME INCREASED 
BY 100 PERCENT IN THE PANDEMIA
Tam Plastik, which turned the crisis into  
an opportunity by purchasing all the rights 
of Braiform Group, which has been a business 
partner for five years during the pandemic 
process and is one of the largest hanger 
companies in the world, has now increased  
its sales by more than 100 percent compared  
to the months last year.

   Gökhan Tezsezer
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As the shopping malls are closed and people do not want to 
enter closed areas, demand for apparel has dropped signif-
icantly in April and May, when the pandemic peaked. The 
pandemic has also reflected on our business and there has 
been a very good recovery for the last two months. Turkey, 
mainly serves to Europe in the ready wear industry. Euro-
pean companies not only from Turkey; They have also been 
purchasing from Bangladesh, India and China for many 
years. As far as I have seen during the pandemic process, 
there is a serious decrease in purchases from China. With 
the Braiform Group company that we bought, we have fac-
tories in China, India and Bangladesh that we gave license. 
This process has increased the demand to suspend serious-
ly in Turkey and Bangladesh, we see that the fall in China. 
This situation shows that the apparel buyer is moving away 
from China. Buyers are shifting to Bangladesh and Turkey.

WE PRODUCE 30 PERCENT CHEAPER THAN  
OUR COMPETITORS

We have licensors in China, India and Bangladesh that 
produce on our behalf. Sri Lanka is a very important distri-
bution area for us, from here alone we sell 300 million prod-
ucts a year. Most of the products we sell from Sri Lanka go 
to China, India and Bangladesh. We have a very important 
difference from our competitors; we are not a company that 
only produces injection. We also produce molds. We maxi-
mize efficiency in production and because we are very suc-
cessful in production, we can produce 30 percent cheaper 
than our competitors in China. Plastic is a product that eve-
ryone looks at with a reaction to the thought that it harms 
the nature. Braiform Group, which we purchased, has man-
aged a good work in this area. We sell the plastic hangers we 
produce to companies that manufacture brands of clothing. 
As Tam plastic, we are working with over 700 employees 
totaly at factories in Turkey and global. We have teams of 4 
thousand people with our licensors in some countries. We 
produce 1 billion hangers a year.

In recent years, the theme of sustainability has been on 
the agenda in the world, and humanity is becoming more 
conscious of this issue every day. It is of great importance 
that products can be reused and recycled. The hanger is 
very strategic for fashion. Well-established retail chains 
make production in different parts of the world.They want 
these products to be displayed in his stores in the same way. 
In order for the products to be of the same standard in the 
stores, the hangers must be of the same standard. Wher-
ever we manufacture in the world, we offer products with 
the same features and high quality. Since the late 90’s, a fast 
fashion trend called fast fashion trend started in the retail 
sector. However, the creations in clothing stores changed 
every two weeks. This situation increased the demand for 
hanger usage and enabled the development of the sector.

sebep olmadı. Pandemi sürecinde en çok etkilenen sektör-
lerden biri ulaşım ve konfeksiyon oldu. AVM’ler kapalı ol-
duğu ve insanlar kapalı alanlara girmek istemediği için 
pandeminin pik yaptığı nisan, mayıs aylarında konfeksi-
yonda talep ciddi anlamda düştü. Pandemi, bizim işimi-
ze de yansıdı ve son iki aydır çok iyi bir toparlanma söz 
konusu. Türkiye, hazır giyimde ağırlıklı olarak Avrupa’ya 
hizmet veriyor. Avrupalı firmalar sadece Türkiye’den 
değil; Bangladeş, Hindistan ve Çin’den de uzun yıllar-
dır alım yapıyorlardı. Pandemi sürecinde gördüğüm ka-
darıyla Çin’den alımlarda ciddi düşüş var. Satın aldığı-
mız Braiform Group şirketiyle birlikte Çin, Hindistan ve 
Bangladeş’te lisans verdiğimiz fabrikalarımız bulunuyor. 
Bu süreçte askıya olan talebin Türkiye ve Bangladeş’te 
ciddi anlamda arttığını, Çin’de ise düştüğünü görüyoruz. 
Bu durum konfeksiyon alıcısının Çin’den uzaklaştığını 
gösteriyor. Alıcılar Bangladeş’e ve Türkiye’ye kayıyor. 

RAKİPLERİMİZDEN YÜZDE 30 DAHA UCUZ 
ÜRETİM YAPIYORUZ

Çin, Hindistan ve Bangladeş’te bizim adımıza üretim ya-
pan lisansörlerimiz var. Sri Lanka, bizim çok önemli bir 
dağıtım alanımız, yalnızca buradan yılda 300 milyon adet 
ürün satıyoruz. Sri Lanka’dan sattığımız ürünlerin çok 
büyük kısmı Çin, Hindistan ve Bangladeş’e gidiyor. Bizim 
rakiplerimizden çok önemli bir farkımız var; biz sadece 
enjeksiyon üretimi yapan bir firma değiliz. Aynı zaman-
da kalıp üretimi de yapıyoruz. Üretimde verimliliği mak-
simize ediyoruz ve üretim alanında çok başarılı olduğu-
muz için Çin’deki rakiplerimizden yüzde 30 daha ucuza 
üretim yapabiliyoruz. Plastik, günümüzde doğaya zarar 
verdiği düşüncesiyle herkesin tepkiyle baktığı bir ürün. 
Satın aldığımız Braiform Group, bu alanda güzel bir çalış-
ma yönetmiş. Ürettiğimiz plastik askıları markaların kon-
feksiyon imalatını yapan firmalara satıyoruz.  Tam Plastik 
olarak Türkiye’deki ve globaldeki fabrikalarımızda top-
lamda 700 üzeri personelle çalışıyoruz. Kimi ülkelerdeki 
lisansörlerimizle beraber 4 bin kişilik bir ekibimiz bulu-
nuyor. Yılda 1 milyar askı üretiyoruz.

DOSYA KONUSU

Son yıllarda dünyada sürdürülebilirlik teması gündem-
de olup insanlık her geçen gün bu konuda biraz daha bi-
linçlenmektedir. Ürünlerin yeniden kullanılabilir olması 
ve geri dönüştürülebilmesi büyük öneme sahip. Askı mo-
da için çok stratejik bir önem taşır. Köklü perakende zin-
cirleri, dünyanın farklı bölgelerinde üretim yaptırıyor. Bu 
ürünlerin mağazalarında aynı şekilde gösterilmesini is-
tiyor. Ürünlerin mağazalarda aynı standartta olabilme-
si için askının da aynı standartta olması gerekiyor. Dün-
yanın neresinde üretim yaparsak yapalım aynı özelliklere 
sahip ve yüksek kalitede ürünler sunuyoruz. 90’lı yılların 
sonlarından itibaren perakende sektöründe fast fashion 
dediğimiz hızlı bir moda akımı başladı. Bununla birlikte 
giyim mağazalarındaki kreasyonlar iki haftada bir değişir 
oldu. Bu durum da askı kullanım ihtiyacına olan talebi ar-
tırarak sektörün gelişimini sağladı.

PANDEMİ BİZİM İÇİN BİR FIRSAT DÖNEMİ OLDU
Dünyanın her yerinde üretim yaptırmak ve dünyanın en 

büyük, Türk askı firması olmak istiyorduk. Bunun için de 
kendimizi Avrupa’daki müşterilere tanıtabilmemiz gereki-
yordu. Bu, bir satın alma gerçekleştirmeden yapılabilecek 
kolay ve hızlı bir süreç değil. Braiform Group’un Türkiye, 
Almanya ve Polonya lisansörüydük. Braiform Group’un İn-
giltere’deki kuruluşu 1920’li yıllarına dayanıyor. Dünyanın 
en büyük askı firması olarak Avrupa ve Amerika’da çok ba-
şarılı işlere imza attı. Ancak son 10 senedir finansal anlam-
da bir zorluk içerisine girmişti. Pandemi dönemiyle birlikte 
artık bunun üstesinden gelemeyecek noktaya geldiler. Biz 
de yoğun bir çalışmayla birlikte Braiform Group’un hakla-
rının tamamını satın almak suretiyle bu işi devraldık.

HEDEFİMİZDE BANGLADEŞ VE HİNDİSTAN VAR
Satışlarımız şu anda geçen yılki aylara nazaran yüzde 

100’ün üzerinde artmış durumda. İki üç kat daha fazla satış 
gerçekleştiriyoruz.  Aslında pandemi sürecinde iş hacmin-
de düşüş bekliyorduk fakat Braiform Group’u satın alarak 
kendimize çok daha geniş bir satış platformu oluşturdu-
ğumuz için hacmimizi yükselttik. Pandeminin etkisinin 
azalmasıyla 2021 nisan, mayıs ayında 5-6 kat büyümüş ola-
cağımızı tahmin ediyoruz. Tam Plastik olarak Avrupa böl-
gesindeki toplam askı talebinin yüzde 40’ını, Türkiye’de-
ki askı talebinin ise yüzde 70’ini karşılıyoruz. Müşterilerin 
yoğun askı talebi olduğu ülkelerde yatırımlarımızı gerçek-
leştirmek istiyoruz. Bu nedenle gözümüzü Bangladeş ve 
Hindistan’a çevirdik. Avrupa’da dağıtım ağlarımızı artır-
maya, müşteri kazanmaya devam edeceğiz. En büyük hede-
fimiz önümüzdeki beş yıl içerisinde dünyanın en büyük as-
kı firması olmak. 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz, 
hedefimiz askımızın yeryüzünde ihraç etmediğimiz bir ül-
ke kalmaması. Dünyanın en büyük ve en geniş dağıtım ve 
satış ağına sahip askı firması olmak istiyoruz.

THE PANDEMIC HAS BEEN AN OPPORTUNITY 
PERIOD FOR US

We wanted to make production all over the world and 
to be the largest Turkish hanger company in the world. 
For this, we had to be able to introduce ourselves to cus-
tomers in Europe. This is not an easy and fast process that 
can be done without making a purchase. Braiform Group 
in Turkey, Germany and Poland were licensors. The estab-
lishment of Braiform Group in England dates back to the 
1920s. As the world’s largest hanger company, it has ac-
complished very successful works in Europe and Ameri-
ca. However, for the last 10 years, it has had a financial dif-
ficulty. With the pandemic period, they reached the point 
where they could no longer overcome this. We took over 
this business by purchasing all of the rights of Braiform 
Group with an intensive work.

THERE ARE BANGLADESH AND INDIA IN  
OUR TARGET

Our sales have now increased by over 100 percent com-
pared to months last year. We sell two to three times more. 
In fact, we were expecting a decrease in business volume 
during the pandemic process, but we increased our vol-
ume as we created a much wider sales platform for our-
selves by purchasing the Braiform Group. We estimate 
that we will have grown 5-6 times in April 2021, with the 
decrease in the impact of the pandemic. As Tam Plastik 
we meet 40% of the total hanger demand in Europe and 
40 percent in Turkey. We want to make our investments 
in countries where customers have much hanger demand. 
Therefore, we turned our eyes to Bangladesh and India. 
We will continue to increase our distribution networks 
and gain customers in Europe. Our biggest goal is to be-
come the world’s largest hanger company in the next five 
years. We export to more than 100 countries, our goal is to 
avoid any country in the world that we have not exported. 
We want to be a hanger company that has the world’s larg-
est distribution and sales network.
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HABER NEWS

ERICSSON’DAN 
TÜRKIYE’YE 
YAPAY ZEKA VE 
OTOMASYON 
MERKEZI
Yeni hizmetleri pazara ilk sunan ve ihtiyaç 
duyulan çevikliğe ulaşmak için giderek daha 
fazla yapay zeka ve otomasyona yöneliyoruz.

E ricsson, Türkiye’de Yapay Zeka (AI)  ve Makine Öğ-
renimi (Machine Learning) dahil olmak üzere yeni 
nesil teknolojilere dayalı yüksek değerli mühendislik 

ve tasarım çözümlerinin teşvik edilmesini amaçlayan yeni 
merkezini duyurdu. 130 yıldan bu yana Türkiye’deki varlı-
ğını sürdüren Ericsson, Araştırma ve Geliştirme faaliyetle-
riyle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor ve yerel üretim 
olanakları sağlıyor. Ericsson, Türkiye’nin uzun vadeli viz-
yonuna bağlılığının bir parçası olarak, yerel Ar-Ge ekosis-
teminin desteklenmesi ve Uygulama, Geliştirme ve Bakım 
(ADM) portföyünü geliştirmek için büyümeye devam edi-
yor. Yapay zeka yeteneklerinden faydalanacak olan merke-
zin, servis sağlayıcıların dijital planlarını ayrıntılı bir şe-
kilde tasarlayabilmelerine yardımcı olması amaçlanıyor. 
Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın; “Dijital dönüşümden 
geçen servis sağlayıcılar, yeni hizmetleri pazara ilk sunan 
ve ihtiyaç duyulan çevikliğe ulaşmak için giderek daha faz-
la yapay zeka ve otomasyona yöneliyor. Ericsson olarak ye-
ni merkezimizin kurulmasıyla birlikte ekosistemimizi daha 
da geliştirecek, sadece Türkiye de günümüzün teknolojik 
ortamında ihtiyaç duydukları araçlara Türk mühendisleri-
mizle destek olacağız.” dedi.

E ricsson announced a new center that aims to en-
courage the high-value engineering and design so-
lutions based on new generation technology in-

cluding Turkey Artificial Intelligence (AI) and Machine 
Learning. Ericsson that has maintained its presence in 
Turkey since 130 years, contribute to the country’s econo-
my by research and development activities and provide lo-
cal manufacturing facilities. Ericsson Turkey continues to 
grow as part of its commitment to the long-term vision, for 
build-up of local R&D ecosystem and to enhance the port-
folio Application Development and Maintenance (ADM). 
The center, which will benefit from artificial intelligence 
capabilities, is intended to help service providers to design 
their digital plans in detail. Ericsson General Manager Işıl 
Yalçın says; “Service providers, who have undergone dig-
ital transformation, are increasingly turning to artificial 
intelligence and automation to bring new services to the 
market first and achieve the needed agility. As Ericsson, 
we will further enhance our ecosystem with the establish-
ment of our new center, and will support our Turkish en-
gineers with the tools they need in today’s technological 
environment in Turkey.”

CENTER OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE AND AUTOMATION 
FROM ERICSSON TO TURKEY 
We are increasingly turning to artificial intelligence 
and automation to achieve the required agility to 
bring new services to the market first.
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W ith an alarming increase in COVID-19 cases in 
many countries, the World Health Organiza-
tion (WHO) makes a possible third wave warn-

ing for the coming winter period. This raises the threat of 
the return of shutdowns and the reintroduction of tighter 
travel restrictions. On the other hand, hopes for a faster 
return to normalcy for the next year are growing, thanks 
to success in the development of effective vaccines. WHO 
also comments that “now the light is visible at the end of 
the tunnel.”

International flights are expected to be relieved, as 
COVID-19 vaccines are on the agenda. Airline companies, 
that wanted to achieve this, started to make statements 
about the issue. For example, Australian airline compa-
ny Qantas Senior Manager Alan Joyce announced to Aus-
tralia’s Nine Network television that the new type of cor-
onavirus (COVID-19) vaccine will be made a necessity for 
international passengers on future flights. Following this 
announcement, the IATA Travel Card was also announced 
by the International Air Transport Association (IATA). It 
is stated that :“To reopen borders without quarantine and 
restart aviation, governments need to make sure that they 
effectively reduce the risk of importing COVID-19. This 
means having accurate information about the COVID-19 
health status of passengers. Determine what tests, vac-
cinations and other precautions passengers need before 
traveling; Details about where they can be tested should 
be explained, and a digital platform should be created that 
allows for the sharing of vaccine results in a verifiable, se-
cure and reliable manner. Protecting privacy is key for giv-
ing governments the confidence to open borders. To meet 
this challenge, IATA is launching the IATA Travel Card.” 

Yes, vaccines and travel cards will begin to step in to save 
the industry. Let’s take a look at the situation of the COV-
ID-19 vaccine before...

NEW COVID-19 VACCINES AND DISTRIBUTION
Currently, there are many efforts to develop and com-

mercialize COVID-19 vaccines. Among those announced, 
five products that stand out in terms of efficiency and pro-
gress are as follows.
1- Pfizer & Biontech (USA-Germany)
2- Moderna (USA)
3- Oxford & AstraZeneca (UK)
4- Gamaleya (Russia: Sputnik)
5- Sinovac (China)

It is still quite laborious to make these vaccines ready 
for wide application in different geographies. Technical 
requirements such as the completion of Phase III tests on 
humans and the measurement of efficacy and side effects 
continue. It also has difficulties such as distribution (lo-
gistics) and accessibility (free or paid).

KOVID-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hava yolu şirketlerinin 
zor bir dönem geçirmelerine sebep oldu. Sektör temsilcilerinin 20 milyar TL’lik 
kredinin ödenmesi konusunda devlet yetkilileriyle görüşmelere başlaması, kışın 
zor ama yine de yönetilebilir geçmesi beklenebilir görünüyor .

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE 
KOVID-19 ETKİLERİ 

COVID-19 EFFECTS IN THE AVIATION SECTOR
Covid-19 outbreak has caused companies to spend a difficult period for the airline in Turkey as well as all 
over the world. It seems to be expected that the sector representatives will start negotiations with the state 
officials about the payment of the 20 billion TL loan, and the winter will be difficult but still manageable.

B irçok ülkede KOVİD-19 vakalarında endişe verici 
bir artış yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
önümüzdeki kış dönemi için olası bir üçüncü dalga 

uyarısı yapıyor. Bu da kapanmaların geri dönüşü ve daha 
sıkı seyahat kısıtlamalarının yeniden getirilmesi tehdidini 
ortaya çıkarıyor. Öte yandan, etkili aşıların geliştirilme-
sindeki başarılar sayesinde gelecek yıl için normalliğe da-
ha hızlı dönüş umutları artıyor. DSÖ de “şimdi tünelin so-
nunda ışık görünür halde" yorumunu yapıyor. 

KOVİD-19 aşılarının gündemde oldukça fazla yer alma-
sıyla uluslararası uçuşların rahatlaması beklenmektedir. 
Bunu sağlamak isteyen hava yolu şirketleri konu hakkın-
da açıklamalara başladılar. Örneğin Avustralya havayolu 
şirketi Qantas Üst Yöneticisi Alan Joyce, Avustralya’nın 
Nine Network televizyonuna yaptığı açıklamada, yeni tip 
koronavirüs (KOVİD-19) aşısının gelecekteki uçuşlarda 
uluslararası yolcular için bir zorunluluk haline getirilece-
ğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Uluslararası Hava 
Taşımacıları Birliği (IATA) tarafından da IATA Seyahat 
Kartı açıklandı. Açıklamada “Sınırları karantina olmadan 
yeniden açmak ve havacılığı yeniden başlatmak için, hü-
kümetlerin KOVİD-19'u ithal etme riskini etkili bir şekil-
de azalttıklarından emin olmaları gerekir. Bu yolcuların 
KOVİD-19 sağlık durumu hakkında doğru bilgilere sahip 
olmak anlamına gelir. Yolcuların seyahatten önce han-
gi testler, aşılar ve diğer önlemlere ihtiyaç duydukları be-
lirlenmeli; nerede test edilebilecekleri hakkında ayrıntı-
lar açıklanmalı, aşı sonuçlarını ise doğrulanabilir, güvenli 
ve güvenilir şekilde paylaşma imkanı veren dijital bir plat-
form oluşturulmalıdır. Mahremiyetin korunması, hükü-
metlere sınırları açmak için güven vermenin anahtarıdır. 
Bu zorluğun üstesinden gelmek için IATA, IATA Seyahat 
Kartı’nı başlatıyor.” denildi.

Evet aşılar ve seyahat kartları sektörü kurtarmak için 
devreye girmeye başlayacak. Öncesinde KOVİD-19 aşısı-
nın durumuna bir göz atalım:

YENİ KOVİD-19 AŞILARI VE DAĞITIMI
Şu anda, birçok KOVİD-19 aşısı geliştirme ve ticarileş-

tirme çabası var. Açıklananlar arasında, etkinlik ve ilerle-
me aşaması açısından öne çıkan beş ürün şunlardır: 
1- Pfizer & Biontech (ABD-Almanya)
2- Moderna (ABD)
3- Oxford & AstraZeneca (İngiltere)
4- Gamaleya (Rusya: Sputnik)
5- Sinovac (Çin)

Bu aşıları farklı coğrafyalarda geniş uygulama için ha-
zır hale getirmek halen oldukça zahmetli. İnsanlar üze-
rinde Faz III testlerinin tamamlanması, etkinlik ve yan 
etkilerin ölçülmesi gibi teknik gereksinimler devam et-
mekte. Ayrıca dağıtım (lojistik) ve erişilebilirlik (ücretsiz 
veya ücretli) gibi zorlukları var. 
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Özellikle Pfizer&Biontech aşısı için soğuk zincir 
taşıma ve depolama gereksinimleri, aşılara yaygın 
erişimin önündeki potansiyel zorlukları artırmak-
tadır. Önümüzdeki dönemde yüklü miktardı aşının 
taşınmasında lojistik firmaları ve hava kargo işlet-
mecileri kritik bir rol üstlenecek. Türk Hava Yolla-
rı, filo büyüklüğü ve özel kargo hizmet kalitesini bu 
alanda kullanmak için avantajlı bir konuma sahip. 
Türk Hava Yolları'nın aşıların küresel dağıtımında 
aktif rol alması beklenti dahilinde. 25 geniş gövdeli 
kargo ve 101 geniş gövdeli yolcu uçağından oluşan 
güçlü bir taşıma kapasitesine sahip olması.

TÜRKİYE’DE HAVACILIK SEKTÖRÜ
Türk havacılık sektörü açısından toparlanma 

hedefinin 2021 yazı olmasını beklemekteyiz. 2020 
yılı 2. çeyrekteki deneyim (yani maliyet uyarlaması ve na-
kit yönetimi), KOVİD-19 salgını nedeniyle tüm dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de de hava yolu şirketleri zor bir dönem-
den geçerken, sektör temsilcilerinin 20 milyar TL’lik (2.5 
milyar dolar) kredinin ödenmesi konusunda yardım sağ-
lanması için devlet yetkilileriyle görüşmelere başlaması 
göz önüne alındığında, kışın zor ama yine de yönetilebilir 
geçmesi beklenebilir. Grafik 1’de Türkiye hava yolu yolcu 
trafiği gelişimi incelenebilir. Grafikte 2020 yılında Ka-
sım ayına kadar olan süreci değerlendirdiğimizde, yurtdı-
şı uçuşlarda %71 düşüş yaşanırken iç hatlarda %50’lik dü-
şüş görülmüştür. Genele baktığımızda toplamda %64’lük 
düşüş görülmüştür. Bu değer geçen sene %3’lük artışa işa-
ret etmektedir. Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan iki 
adet hava taşımacılığı firması bulunmaktadır. Bu firmalar 
THY ve Pegasus’tur. Firmalarımızın Avrupa hava yolu tra-
fiğinde (Kaynak: Eurocontrol) nasıl bir seyir izlediğini ta-
kip edebileceğimiz iki grafik aşağıdadır. İlk grafik Ocak-
Ekim arası trafikteki seyri, ikinci grafik ise Ekim-Kasım 
arasındaki trafiği göstermektedir. İç hat seyahatlerinde 
geçirdiğimiz güçlü yaz dönemi, THY'nin güçlü küresel ağı  

ve Pegasus'un düşük maliyetli uçuşları sayesinde en iyi 
performans gösteren şirketler arasında yer alıdılar. Pe-
gasus Ocak-Ekim döneminde %45 civarı bir düşüş göste-
rerek ikinciliği alırken, THY %52 civarı düşüşle beşinci 
sırada yer aldı. En iyi performansı gösteren hava yolu fir-
ması %42’lik düşüş ile WizzAir oldu. Fransa devletinden 
10 milyar avro destek alan KLM ve AirFrance üçüncülük 
ve dördüncülük koltuğunda yerlerini aldılar. En kötü per-
formansı ise %70 üstünde düşüş ile Norwegian Air Shuttle 
gösterdi. Grafik 3’te Ekim-Kasım dönemi performansları 
incelediğimizde; Pegasus’un ikincilikten birinciliğe yük-
seldiğini, THY’nin de beşincilikten üçüncülüğe çıktığını 
gördük. Firmalarımızın son 2 ayı oldukça iyi değerlendir-
diğini görüyoruz. KLM bir basamak yükselirken, Air Fran-
ce yerini korudu. Öte yandan, yeni tip koronavirüs salgını 
nedeniyle 25 yıllık tarihinde ilk kez zarar ettiğini bildiren 
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet’in %80 üstünde düşüş ile 
sonunculuğa indiğini izledik. Hava yolu şirketinden yapı-
lan açıklamada, EasyJet'in Eylül ayı sonu itibariyle yıllık 
1,27 milyar sterlin zarar ettiği kaydedildi.

summer season which we spent on domestic flights, THY’s 
strong global network and low cost flights of Pegasus. 
Pegasus took the second place with a 45% decrease in the 
January-October period, while THY ranked fifth with a 
decrease of around 52%. The best performing airline com-
pany was WizzAir with a 42% decrease. KLM and Air-
France, which received 10 billion euros from the French 
state, took their places in the third and fourth places. Nor-
wegian Air Shuttle showed the worst performance with 
a 70% decline. When we examine the October-November 
performances in Graphic 3; We saw that Pegasus rose from 
second to first and THY from fifth to third. We see that 
our companies have made good use of the last 2 months. 
KLM climbed a step, while Air France held its place. On 
the other hand, we watched that British airline company 
EasyJet, which reported for the first time in its 25-year his-
tory due to the new type of coronavirus epidemic, fell to the 
last place with a decrease of more than 80%. In a statement 
made by the airline company, EasyJet had a loss of £ 1.27 
billion annually as of the end of September. 

Türkiye’de Hava Yolu Yolcu Trafiği Gelişimi
Airline Passenger Traffic Development in Turkey
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Cold chain transport and storage requirements, particu-
larly for the Pfizer & Biontech vaccine, increase the poten-
tial challenges to widespread access to vaccines. In the com-
ing period, logistics companies and air cargo operators will 
play a critical role in the transportation of vaccine. Turkish 
Airlines has an advantageous position to use its fleet size 
and special cargo service quality in this area. It is expect-
ed that Turkish Airlines will play an active role in the global 
distribution of vaccines. It has a strong carrying capacity of 
25 wide-body cargo and 101 wide-body passenger aircraft.

AVIATION SECTOR IN TURKEY
We expect the recovery target for the Turkish aviation in-

dustry to be in the summer of 2021. As the whole world air-
line companies are passing through a difficult period in Tur-
key due to The Covid-19 outbreak and experience in 2020 2. 
quarter (ie cost adaptation and cash management), Consid-
ering that sector representatives started negotiations with 
government officials for assistance in the payment of 20 bil-
lion TL ($ 2.5 billion) loan, winter can be expected to be dif-
ficult but still manageable. Turkey airline passenger traf-

fic growth in Figure 1 can be examined. When we 
evaluate the period until November in 2020 in the 
graph, there was a 71% decrease in international 
flights, while a 50% decrease was observed in do-
mestic flights. When we look in general, there was 
a 64% decrease in total. This value indicates an in-
crease of 3% last year. There are two air transport 
companies traded on Borsa Istanbul. These compa-
nies are THY and Pegasus. Below are two charts 
where we can follow the course of our companies 
in European air traffic (Source: Eurocontrol). The 
first chart shows the course of traffic between Jan-
uary-October, and the second chart shows the traf-
fic between October-November. They were among 
the best performing companies thanks to the strong 

-%80

Yolcu Uçuş Trafiğinde Yaşanan Azalma (Ocak-Ekim 2020)
Decrease in Passenger Flight Traffic (January-October 2020)
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Yolcu Uçuş Trafiğindeki Azalma (Ekim-Kasım 2020)
Decrease in Passenger Flight Traffic (October-November 2020)
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THYAO Aracı Kurum Tavsiyeleri ve Hedef Fiyat Tablosu
THYAO Brokerage House Recommendations and Target Price Table

THYAO

Tavsiye Tabosu  /  Recommendation Table

29/8/2020 29/9/2020 29/10/2020 Son Durum
Latest Status

1 - Güçlü Al - - - -

2 - Al 2 2 2 2

3 - Tut 10 10 10 10

4 - Sat 2 2 2 2

5 - Güçlü Sat - - - 1

THYAO
Hedef Fiyat TL  /  Target Price TL

29/8/2020 29/9/2020 29/10/2020 Son Durum
Latest Status

Orta Nokta 12,75 12,75 12,45 12,40

Ortalama 13,36 13,51 13,29 12,10

PGSUS Aracı Kurum Tavsiyeleri ve Hedef Fiyat Tablosu
PGSUS Brokerage Firm Recommendations and Target Price Table

PGSUS

Tavsiye Tabosu  /  Recommendation Table

29/8/2020 29/9/2020 29/10/2020 Son Durum
Latest Status

1 - Güçlü Al - - - -

2 - Al - - - 1

3 - Tut 7 8 8 8

4 - Sat 1 1 1 1

5 - Güçlü Sat - - - -

PGSUS
Hedef Fiyat TL  /  Target Price TL

29/8/2020 29/9/2020 29/10/2020 Son Durum
Latest Status

Orta Nokta 55,00 51,10 51,00 55,32

Ortalama 58,41 51,57 51,33 55,98

Grafik 3 / Graphic 3

Grafik 2 / Graphic 2

Grafik 1 / Graphic 1
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A BD, “tarihi” olarak kabul edilen 59. başkanlık se-
çimleri için gün sayadığı dönemde, seçim sürecinin 
nasıl işleyeceği, Demokratlar ile Cumhuriyetçile-

ri karşı karşıya getiren postayla oy kullanma uygulaması 
ve seçim sonrasındaki muhtemel tartışmalı süreç, ülkenin 
bir numaralı gündem maddesi haline gelmişti. ABD’de se-
çim kanunlarına göre bir seçmen, belirli du-
rumlarda seçim sandığına gitmeden uzaktan 
posta yoluyla oy kullanabilmektedir. Covid-19 
salgınına kadar ABD’de sadece birkaç eyalet-
teki seçmenler, sandığa gitmeden posta yo-
luyla oy kullanabilmekteydi. 

Yakın tarihteki ABD seçimlerine bakıldı-
ğında, sandığa gitme oranı %55’ler seviye-
sinde gerçekleşmiştir. Bu yıl sandık başında 
ya da posta yoluyla kullanılan erken oyla-
rın sayısındaki kayda değer artış dikkat çek-
mektedir. Ülkede 74 milyonu aşkın kişi oyu-
nu kullanmıştır. Bu kişilerin 49 milyondan 
fazlasının posta yoluyla, 25 milyondan fazlası da seçim 
merkezlerinde, sandık başında oyunu kullandığı belir-
tilmektedir. Beyaz Saray’a giden yol 270 delegeden geç-
mektedir. ABD’de başkanlık seçimlerinde en fazla oyu 
alan aday değil en fazla delegeyi kazanan aday, başkanlık 
koltuğuna oturmaktadır. “Delegeler Kurulu” (Electoral 

College) adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklar-
la dağıtılmış toplam 538 delege bulunmaktadır. Bu sayının 
yarısından 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, baş-
kan olmaya hak kazanmaktadır. 2016 yılındaki son seçim-
leri kazanan Trump, 304 delegeye ulaşmış ancak rakibi 
Hillary Clinton, Trump’tan yaklaşık 3 milyon daha fazla 
oy almıştı. ABD’de seçim süreci, esasen seçim gününden 
sonra da uzun bir süreyi kapsamaktadır. Seçim sonuçları-
nın gecikmesi durumunda, sonraki aşamalar için Anaya-
sa ve kanunlarla belirlenmiş bazı tarihlerin değiştirilmesi 
söz konusu olmadığından, bu durum da beraberinde ye-
ni bir kaos getirebilir. Covid-19 salgınının etkisiyle Ameri-
kan ekonomisi Büyük Buhran’dan bu yana en zorlu günle-
rini yaşarken, Trump ve Biden’ın seçim manifestolarında 
ekonominin toparlanmasına yönelik izlenecek politikalar 
öne çıkardılar ve kazanan Biden oldu. 

Trump, “tarihin en büyük ekonomisini” tekrar inşa ede-
ceklerini belirtse dahi bu yaklaşımı pekte yeterli olmadı. 
ABD’deki işsizlik oranını Covid-19 krizi öncesi dönemde 
son 50 yılın en düşük seviyelerine indirdiklerini söyleyen 
Trump, 10 ayda 10 milyon kişiye istihdam sağlama sözü 
vermişti. Trump, orta gelirliler için gelir vergisinde indirim 
öngörürken, yatırım, üretim ve istihdamı artırmak için ser-
maye kazanç vergisinde indirime gitmeyi planlamaktaydı. 
“Önce Amerika” sloganıyla yolan çıkan Trump, gelecek 4 
yıl içince Amerika’yı dünyanın “üretim süper gücü” haline 
getireceklerini iletmişti. Biden’ı Çin’in ekonomisinin güç-
lenmesine destek olmakla suçlayan Trump, yeniden başkan 
seçilmesi halinde imalat sektöründeki 1 milyon kişilik istih-
damı Çin’den geri getirme ve faaliyetlerini Çin’den ABD’ye 
getiren şirketlere vergi indirimi uygulama sözünü de ver-
mişti. Tüm cabalrı, vaadleri ve ekonomik büyümedeki ga-
ranti sözleri bir işe yaramadı ve kaybedeb taraf oldu. 

Demokrat Parti Başkan adayı Biden, seçmene “orta sını-
fı güçlendirme” sözü verirken, 700 milyar dolarlık “Ameri-
kan ürünü tercih et” (Buy American) kampanyasıyla yerli 
üretimin canlandırılmasını hedefledi. Biden, İkinci Dün-
ya Savaşı’ndan sonra ABD ekonomisinde “en agresif hükü-
met yatırımı”nı yapmayı öngörmektedir. Biden, 5 milyon 
kişiye istihdam sağlanacağını da belirterek, en yüksek ge-
lire sahip kişilerden alınan marjinal vergi oranını %37’den 
%39,6’ya yükselterek Trump’ın uyguladığı bazı vergi indi-
rimlerini tersine çevirmeyi planlıyor. Biden, düşük gelir-
li çalışanlara yönelik bazı vergi indirimlerini genişletmeyi 
planlarken, saati 7,25 dolar olan asgari ücreti ise 15 dola-
ra çıkaracağını, Çin’e karşı olan ticaret savaşının Ameri-
kalı tüketiciler ve çiftçilere zarar vereceğini ileri sürmüş, 
seçim zaferinde bu sözlerin çokta etkili olduğu görüldü.. 
ABD’nin 2050’ye kadar sıfır karbon salınımlı sürdürüle-
bilir bir ekonomiye geçmesi gerektiğini vurgulayan Bi-
den, temiz enerji ve sürdürülebilir altyapı yatırımları için 
2 trilyon dolar harcayacağını söylüyor.

I n the period when the United States counted the days 
for the 59th presidential election, which is considered 
to be “historic”, how the election process would work, 

the postal voting practice that brought Democrats and Re-
publicans against each other, and the possible controversial 
process after the election became the country’s number one 

agenda item. In the USA, according to elec-
tion laws, a voter can vote by mail, without go-
ing to the ballot box in certain situations. Un-
til the Covid-19 outbreak, voters in only a few 
states in the USA could vote by mail without 
going to the polls.

When looking at the recent US elections, 
the rate of going to the ballot box was 55%. 
A remarkable increase in the number of ear-
ly votes cast at the polls or by mail this year 
is noteworthy. Over 74 million people have 
used the vote in the country. It is stated that 
more than 49 million of these people vote by 

mail, and more than 25 million at the polling stations.
The road to the White House passes through 270 dele-

gates. In the US presidential elections, the candidate who 
wins the most delegates, not the candidate with the most 
votes, is sitting in the presidential chair. In the system called 
the “Board of Delegates” (Electoral College), there are a 

total of 538 delegates distributed to each state with differ-
ent weights. The candidate who reaches more than half of 
this number, ie 270 delegates, is entitled to be the president. 
Trump, who won the last election in 2016, reached 304 del-
egates, but his rival Hillary Clinton received nearly 3 mil-
lion more votes than Trump.

In the USA, the election process essentially covers a long 
period after the election day. If the election results are de-
layed, this situation may bring a new chaos with it, as it is 
not possible to change some dates determined by the Con-
stitution and laws for the next stages.

While the American economy was experiencing its most 
difficult days With the impact of the Covid-19 epidem-
ic since the Great Depression, Trump and Biden’s election 
manifestos highlighted the policies to be followed for the 
recovery of the economy and Biden was the winner.

Even though Trump stated that they will rebuild “the 
greatest economy in history”, this approach was not enough. 
Trump states that they reduced the unemployment rate in 
the USA to the lowest levels in the last 50 years in the pe-
riod before the Covid-19 crisis. He has promised to pro-
vide employment to 10 million people in 10 months. While 
Trump anticipated a reduction in income tax for mid-
dle-earners, he was planning to reduce the capital gains 
tax to increase investment, production and employment. 
Trump, who started off with the slogan of “America first”, 
stated that they would make America the “production su-
per power” of the world in the next 4 years. Trump ac-
cused Biden of supporting the strengthening of China’s 
economy, and in the event of his re-election, he promised 
to bring back 1 million jobs in the manufacturing sector 
from China and to apply tax reductions to companies that 
brought their activities from China to the USA. All his ef-
forts, promises and guarantees in economic growth did 
not work and became the loser side.

Democrat Party presidential candidate Biden promised 
the voters to “strengthen the middle class” and aimed to 
revitalize domestic production with the “Prefer American 
product” (Buy American) campaign at $ 700 billion worth. 
Biden foresees to make the “most aggressive government in-
vestment” in the US economy after the Second World War. 
Biden who states that 5 million people will be employed, 
plans to reverse some of the tax cuts applied by Trump by 
raising the marginal tax rate from 37% to 39.6%. While plan-
ning to expand some tax cuts for low-income workers, Biden 
argued that he would raise the minimum wage from $ 7.25 
an hour to $ 15, and that the trade war against China would 
hurt American consumers and farmers. Biden emphasized 
that the USA should transition to a sustainable economy 
with zero carbon emissions by 2050. He said that he will 
spend 2 trillion dollars for clean energy and sustainable in-
frastructure investments.
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Ö nceliklerle birlikte müşterilerin, tüke-
ticilerin alışkanlıkları ve davranış şe-
killeri de değişiklik gösterdi. Sürdü-

rülebilirlik markaların daha fazla gündemine 
girdi. Ham maddeye erişimin sürdürülebilir ol-
ması ve üretim modellerinin sürdürülebilirliği 
ile müşteri memnuniyeti her büyük markanın 
daha fazla konuştuğu bir konu haline geldi. En 
önemlisi de COVID-19 salgını bize işimizin sür-
dürülebilir olması için tedarik zincirinin kri-
tikliğini yeniden hatırlattı. Geride bıraktığımız 
böylesine zorlu bir yıl ile ilgili Temsa İş Maki-
naları Genel Müdürü Eşref Zeka ile, Temsa’nın, 
dünü, bugünü ve yarını ile ilgili konuştuk.

2020 YILIN ILK 9 AYINI YÜZDE 11’LIK 
PAZAR PAYI ILE TAMAMLADIK

Biz Temsa İş Makinaları olarak bu süreçte her 
türlü önlemi alarak, çalışanlarımızın ve bunun-
la paralel müşterilerimizin sağlığını güvence al-
tına aldık.  Çünkü ülke olarak içinde bulunduğu-
muz bu süreçte bir yandan kendi sağlığımızı ve 
toplum sağlığını korumak, bir yandan da işimi-
zin sürekliliğini sağlamak için üzerimize düşen 
sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle hizmet 

A long with the priorities, the habits and 
behaviors of customers and consum-
ers also changed. Sustainability has be-

come more on the agenda of brands. With the 
sustainability of access to raw materials and the 
sustainability of production models, customer 
satisfaction has become a topic that every major 
brand talks about. Most importantly, the COV-
ID-19 pandemic has reminded us the criticality 
of the supply chain for our business to be sus-
tainable. We talked to Temsa Construction Ma-
chines General Manager Eşref Zeka about such 
a difficult year that we left behind, about Tem-
sa’s past, present and future.

WE COMPLETED THE FIRST 9 MONTHS 
OF THE YEAR 2020 WITH 11 PERCENT 
MARKET SHARE

We, as Temsa Construction Machines, have 
taken all kinds of precautions in this process and 
ensured the health of our employees and our 
customers in parallel with it. Because, as a coun-
try, we are aware of our responsibility to protect 
our health and public health on the one hand and 
to ensure the continuity of our business on the 

“SEKTÖRE PEK ÇOK 
YENILIK GETIRDIK”

COVID-19 salgını ile tüm dünya olarak farklı bir sürecin içinden geçiyoruz.  
Etkisi küresel çapta olan pandemiye, ekonomik daralmanın da eşlik ettiği bir 

gerçek. Bu süreç aynı zamanda şirketler için büyük bir öğrenme süreci.

“WE BROUGHT A LOT OF INNOVATION TO THE INDUSTRY”
With the COVID-19 epidemic, we are going through a different process as the whole world.  

It is a fact that the global pandemic is accompanied by economic contraction. This process is 
also a great learning process for companies.

efe@businessworldglobal.com
EFE GÖKÇE

EŞREF 
ZEKA

Temsa İş 
Makinaları 
Genel 
Müdürü

Temsa İş 
Makinaları 
General 
Manager
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WHILE OVERTAKING 
37 SUCCESSFUL 

YEARS BACK, IN THE 
CURRENT YEAR 

WE PROGRESS WITH 
A SALE NUMBER OVER 

BUDGET FIGURES.

37 BAŞARILI 
SENEYİ GERİDE 

BIRAKIRKEN, İÇİNDE 
BULUNDUĞUMUZ 

YILDA BÜTÇE 
RAKAMLARI ÜZERİNDE 
BİR SATIŞ ADEDİYLE 

İLERLİYORUZ.

WE ADD VALUE  
TO OUR CUSTOMERS 

AND THEIR  
PROJECTS ALL 

ACROSS THE COUNTRY 
BY DEVELOPING 

SOLUTION WITH DATA 
BASED ANALYSIS.

VERİYE DAYALI 
ANALİZ İLE ÇÖZÜM 

GELİŞTİREREK, 
ÜLKENİN DÖRT BİR  

YANINDAKİ 
MÜŞTERİLERİMİZE  
VE PROJELERİNE 

DEĞER KATIYORUZ.

odaklı yaklaşımımızla müşterilerimize kesinti-
siz hizmet sunmaya ve işlerine değer katabilmek 
için çalışmaya devam ettik. Distribütörlüğünü 
yürüttüğümüz global markalarımızla sağladığı-
mız güçlü global tedarik zincirimiz, müşteri ve 
paydaşlarımızla doğru iş birliklerimiz, bu zorlu 
dönemde güçlü kalmamızı sağladı. 2020 yılını 
büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. 

Temsa İş Makinaları olarak Komatsu ile Tür-
kiye’nin kendi alanında en uzun soluklu distri-
bütörlük iş birliğini yürütüyoruz. 37 başarılı se-
neyi geride bırakırken, içinde bulunduğumuz 
yılda bütçe rakamları üzerinde bir satış adediy-
le ilerliyoruz. 2020 yılının ilk 9 ayını %11’lik pa-
zar payı ile tamamladık. 

2020 yılında sektöre pek çok yenilik getirdik. 
İş makinaları sektöründe önemli eksiği tamam-
layarak kurumsal ikinci el markamız Platinum 
Used markamızın lansmanını yaptık ve San-
caktepe’deki Platinum Used İkinci El iş makina-
sı showroomumuzu hizmete açtık. Yine makine 
ve hizmeti bir arada sunan Temsa İş Makinala-
rı Kompetan 2020 yılında sektörde fark yaratan 
bir hizmet oldu. 30 ton segmentinde satışa sun-
duğumuz PC300 ve PC350 ekskavatörlerimiz ile 
2020 yılı içinde lansmanını yapacağımız PC210 
ve PC500 ile ürün gamımızı da genişletiyoruz.

ENDÜSTRIYEL ÜRÜN HIZMETINDE 
BÜYÜMEYI SÜRDÜRDÜK

Volvo Trucks ile distribütörlük anlaşmasının 
imzaladığımız 2017 yılı itibarıyla Türkiye paza-
rındaki varlığımızı her geçen gün daha da güç-
lendirdik. 2020 yılı toplam çekici pazarında, 
Volvo Trucks ile %147 büyüme yakaladık %7,3 
pazar payına ulaştık. 2020 yılı Eylül ayında ise 
distribütörlük tarihimizin en yüksek satış ade-
dine ulaşarak başarılı bir performans sergile-
dik. Önümüzdeki dönemde %10 seviyesinde bir 
pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz. Taşımacı-
lık sektörünün daha da hareketlenmesiyle Vol-
vo Trucks’ı önemli bir potansiyel bekliyor. Biz-
de bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.

Endüstriyel ürünlerde hizmet sunduğumuz 
Crown Depo Çözümleri ve Komatsu forklift 
markalarımızla 2020 yılının ilk 9 ayında bü-
yümemizi sürdürdük. Crown Depo Çözümle-
ri, her ihtiyaca yönelik zengin ürün gamı, farklı 
tasarımı ve dayanıklılığının yanı sıra verimlili-
ği, fonksiyonelliği ve inovatif çözümleriyle akü-
lü forklift satış adetlerini %94 artırdı. Crown, 
pandeminin olumsuz etkilerine rağmen depo 

ekipmanları pazarında ise payını %50 oranında 
arttırmayı başardı. Uzun yıllar sağlamlığını ko-
ruyan, dayanıklılığı ve gücüyle dizel forklift pa-
zarının lider markalarından biri olan Komatsu 
forklift ise satış adetlerini %27 artırarak büyü-
mesini sürdürüyor. 

BIZLER AYNI ZAMAN DA BIR HIZMET 
FIRMASIYIZ

Temsa İş Makinaları olarak, kurulduğumuz 
günden beri, temsilcisi olduğumuz dünyanın 
önde gelen markalarıyla müşterilerimizin ihti-
yaçlarını maksimum düzeyde karşılamak için 
çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarını anlıyor, işleri-
ni destekliyoruz. Veriye dayalı analiz ile çözüm 
geliştirerek, ülkenin dört bir yanındaki müşte-
rilerimize ve projelerine değer katıyoruz. Bu 
anlamda sadece bir satış firması değil, aynı za-
manda bir hizmet firmasıyız. İçinde bulundu-
ğumuz dönüşüm çağında bu bakış açımız bizi 
bir adım öteye taşıyan en önemli unsur. Bugün 
olduğu gibi gelecekte de müşterilerimizin uzun 
soluklu çözüm ortağı olmaya, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına uygun çözümleri sunmak için dai-
ma yanlarında yer almaya devam edeceğiz.

other. For this reason, we continued to work to 
provide uninterrupted service to our custom-
ers and add value to their business with our ser-
vice-oriented approach. Our strong global supply 
chain with our global brands that we distrib-
ute, and the right cooperation with our custom-
ers and stakeholders, have enabled us to remain 
strong in this difficult period. We aim to close 
the year 2020 with growth.

As Temsa Construction Machines Turkey, we 
are carrying out the longest running distributor-
ship cooperation with Komatsu in their field. As 
we leave 37 successful years behind, we are pro-
gressing with a sales volume exceeding the budg-
et figures in the current year. We completed the 
first 9 months of 2020 with a market share of 11%.

We brought many innovations to the sector in 
2020. By completing the important deficiency in 
the construction equipment sector, we launched 
our corporate second hand brand Platinum Used 
and opened our Platinum Used Second Hand con-
struction equipment showroom in Sancaktepe. 
Temsa Contruction Machines Kompetan, which 
also offers machinery and service together, was 
a service that made a difference in the sector in 

2020. We are also expanding our product range 
with our PC300 and PC350 excavators that we of-
fer for sale in the 30 ton segment, and the PC210 
and PC500, which we will launch in 2020.

WE CONTINUED TO GROW IN 
INDUSTRIAL PRODUCT SERVICE

We signed the distribution agreement with 
Volvo Trucks As of 2017, we further strengthened 
our presence in the market with each passing day 
Turkey. In the total tractor market in 2020, we 
achieved 147% growth with Volvo Trucks and 
reached 7.3% market share. In September 2020, 
we achieved a successful performance by reach-
ing the highest number of sales in our distribu-
torship history. We aim to reach a market share of 
10% in the coming period. As the transport indus-
try gets more active, Volvo Trucks has significant 
potential. We takes firm steps on this path.

We continued our growth in the first 9 months 
of 2020 with Crown Warehouse Solutions and 
Komatsu forklift brands that we serve in indus-
trial products. Crown Warehouse Solutions in-
creased its sales volume by 94% with its rich 
product range for every need, its different design 
and durability, as well as its efficiency, function-
ality and innovative solutions. Despite the neg-
ative effects of the pandemic, Crown managed 
to increase its share in the warehouse equip-
ment market by 50%. Komatsu forklift, which 
has been one of the leading brands in the diesel 
forklift market with its durability and power for 
many years, continues to grow by increasing its 
sales volume by 27%.

WE ARE ALSO A SERVICER
As Temsa İş Makinaları, we have been work-

ing to meet the needs of our customers at the 
maximum level with the world’s leading brands 
that we represent, since the day we were found-
ed. We understand their needs and support 
their work. We add value to our customers and 
projects all over the country by developing so-
lutions with data-based analysis. In this sense, 
we are not only a sales company, but also a ser-
vice company. In the age of transformation we 
are in, this point of view is the most important 
element that takes us one step further. We will 
continue to be a long-term solution partner of 
our customers in the future, as we do today, and 
always stand by them to provide solutions that 
meet the needs of our customers.

SEKTÖR  HABER SECTOR NEWS
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ERDEMOĞLU 
HOLDİNG MAKE THE 
SASA POLYESTER, 

WHICH PURCHASED 
5 YEARS AGO, 

BIGGEST COMPANY 
IN EUROPE WITH ITS 

INVESTMENTS.

ERDEMOĞLU 
HOLDİNG, 5 YIL  

ÖNCE SATIN ALDIĞI  
SASA POLYESTER’İ, 
YATIRIMLARIYLA 
KENDİ ALANINDA 

AVRUPA’NIN  
EN BÜYÜK ŞİRKETİ 
HALİNE GETİRDİ.

S asa Polyester, son 5 yılda yürütülen ya-
tırımlarla Avrupa’nın alanındaki en bü-
yük tesisi oldu. Erdemoğlu Holding ça-

tısı altında üretim gücünü 4 katına çıkardı ve 
yeni alanlara girdi. 1.7 milyar dolarlık yeni ya-
tırımların da katkısı ile cari açığın azaltılması-
na 1 milyar dolarlık destek gelecek. Erdemoğlu, 
petrokimya tesisiyle bu desteğe 1.5 milyar do-
larlık ek katkı daha yapmaya hazırlanıyor.

Erdemoğlu Holding, beş yıl önce satın aldı-
ğı Adana’nın en büyük şirketi Sasa Polyester’i, 
yaptığı yatırımlarla alanında Avrupa’nın en bü-
yük şirketi haline getirdi. 1966 yılında kurulan 
Türkiye’nin sembol sanayi tesislerinden Sasa’ya 
bugüne kadar 900 milyon dolarlık yatırım ger-
çekleştirildi. Bir taraftan modernizasyon, diğer 
yandan kapasite artışına gidilen Sasa’da aynı 
zamanda yeni üretim alanları da açıldı. İlk faz 
yatırım olan 250 milyon dolar bedelli elyaf ya-
tırımı tamamlandı. Elyaf üretim kapasitesi, 750 
ton/gün’den, 1.800 ton/gün’e çıkarıldı. Sasa’da 
ilk kez kurulan poy-tekstüre iplik ve pet cips 
yatırımları 2020 yılının 3. çeyreğinde devreye 
alındı. Yıllık 350 bin ton olan üretim kapasitesi 
1 milyon 365 bin tona çıkarıldı. Erdemoğlu Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erde-
moğlu, yürütülen yatırımlarla ilgili, “Sasa’yı 5 
yıl içerisinde dörde katladık” diyor. Hali hazır-
da ortaya çıkan üretim güçleriyle Türkiye’nin 
cari açığının 500 milyon dolar eksilmesine ve-
sile olduklarını söyleyen Erdemoğlu, “Önümüz-
deki üç yılda devam eden yatırımlarla birlikte 
cari açığın azaltılmasına yaklaşık 1 milyar do-
larlık destek olacağız” diyor. 

HAMMADDEDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI 
AZALTACAĞIZ

Adana’da bin 250 dönüm alan üzerinde ku-
rulu Sasa’nın Hatay’ın İskenderun ilçesinde de 
hammadde depolama tesisi bulunuyor. Erde-
moğlu Holding, şirkete 1.7 milyar dolar daha ya-
tırım gerçekleştirecek. Yani toplamda yatırım 
tutarı 2.5 milyar doları bulacak. Sasa’yı satın al-
malarının ardında yatan stratejilerden birinin 
de şirketin pek çok sektörü besleyen üretim ya-
pısı olduğunu kaydeden Erdemoğlu, “Aynı za-
manda Türkiye’nin cari açığının azaltılması-
na katkı sunmayı da bir görev kabul ettik. Bu 
yatırımlarla hammaddede dışa bağımlılığımı-
zı daha da azaltacağız” şeklinde konuştu. Yeni 
yatırımların da devreye girmesiyle birlikte pol-
yester alanında dünyanın en büyük şirketlerine 

S asa Polyester has become Europe’s larg-
est facility in its field with the invest-
ments carried out in the last 5 years. It 

quadrupled its production power under the roof 
of Erdemoğlu Holding and entered new fields. 
With the contribution of 1.7 billion dollars of new 
investments, 1 billion dollars of support will be 
given to the reduction of the current account def-
icit. Erdemoğlu prepares to make an additional 
$ 1.5 billion contribution to this support with its 
petrochemical facility.

Erdemoğlu Holding has turned Adana’s larg-
est company, Sasa Polyester, which it acquired 
five years ago, into Europe’s largest company in 
its field with its investments. Sasa which is found-
ed in 1966 and one of the symbol of Turkey’s in-
dustrial facilities, has realized $ 900 million in-
vestment until today. New production areas were 
also opened in Sasa, where modernization and ca-
pacity increase were made. The first phase invest-
ment of 250 million dollars in fiber investment 
was completed. Fiber production capacity was in-
creased from 750 tons / day to 1,800 tons/day. Poy-
textured yarn and pet chips investments, which 
were established for the first time in Sasa, were 
commissioned in the 3rd quarter of 2020. Annu-
al production capacity of 350 thousand tons was 
increased to 1 million 365 thousand tons. İbrahim 
Erdemoğlu, Chairman of Erdemoğlu Holding 
Board of Directors, says “We quadrupled Sasa in 
5 years”, regarding the investments carried out. 
Erdemoğlu state that with emerging manufac-
turing powers, they conduce to decrease Turkey’s 
current account deficit of $ 500 million. He said, 
“We will support approximately $ 1 billion in re-
ducing the current account deficit with ongoing 
investments in the next three years.

WE WILL REDUCE FOREIGN DEPENDENCY 
IN RAW MATERIAL NEEDS

Sasa, established on an area of   250 decares 
in Adana, also has a raw material storage facil-
ity in Iskenderun district of Hatay. Erdemoğlu 
Holding will invest an additional 1.7 billion dol-
lars in the company. In other words, the invest-
ment amount will reach 2.5 billion dollars in 
total. Erdemoğlu emphasized that one of the 
strategy behind the purchase of Sasa companies 
is the company’s structure which feeds many 
industries and he also says; “At the same time, 
we accepted as a task to contribute to the reduc-
tion of Turkey’s current account deficit. With 

ERDEMOĞLU, SASA ILE 
YERLILEŞMEYE ADIM ATTI
SASA Polyester, son 5 yılda yürütülen yatırımlarla Avrupa'nın alanındaki en büyük 
tesisi oldu. Önümüzdeki üç yılda devam eden yatırımlarla birlikte ülkemizin cari 
açığının azaltılmasına yaklaşık 1 milyar dolarlık destek olacağız. 

ERDEMOGLU STEPS INTO LOCALIZATION WITH SASA
Sasa Polyester has become Europe’s largest facility in its field with the investments 
carried out in the last 5 years. We will support to decrase of current deficit of our 
country with the ongoing investments in the forthcoming  3 years.
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WE WILL BE  
THE THIRD LARGEST 
IN THE WORLD IN  

THE FIELD OF 
POLYESTER WITH THE 

COMMISSION OF  
NEW INVESTMENTS.

YENİ YATIRIMLARIN 
DA DEVREYE 

GİRMESİYLE BİRLİKTE 
POLYESTER ALANINDA 

DÜNYANIN EN 
BÜYÜK ÜÇÜNCÜSÜ 

OLACAĞIZ.

sahip ülkeleri, Çin, Hindistan ve Türkiye ola-
cak. İstihdama gelince, Erdemoğlu satın aldık-
larında Sasa’da bin 200 kişinin çalıştığına dik-
kat çekerek, “İstihdamımız hali hazırda 3 bin 
500 kişi. 1.7 milyar dolarlık yatırımı tamamla-
dığımızda ise çalışan sayımız 5.000- 5.500 kişi-
ye çıkacak” diyor. Geçen yıl 2,8 milyar TL ciro 
elde eden şirket, bu yılın ilk altı ayında 1,9 mil-
yar TL ciroya ulaştı.

PETROKIMYA PROJESIYLE  
1.5 MILYAR DOLARLIK ITHALATIN  
DAHA ÖNÜNE GEÇECEK

Erdemoğlu Holding’in çok önemli bir yatırım 
planı daha bulunuyor. Adana Yumurtalık’ta dev 
bir polyester ve petrokimya tesisi kurmak için 
proje yürütüyor. Yatırımın toplam bedeli 12 mil-
yar doları buluyor. Erdemoğlu Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Yumurta-
lık yatırımını çok önemsiyoruz. Cumhurbaşka-
nımızın takdiriyle hayata geçirme imkânı bu-
lursak, Türkiye’nin yıllık 1.5 milyar dolarlık cari 
açığını önleyeceğiz” diyor. Sasa, Yumurtalık’ta 
gerçekleştirilecek petrokimya yatırımının ilk 
adımını oluşturacak bir anlaşmayı geçtiğimiz 
Ağustos ayında imzaladı. SASA Polyester Sa-
nayi AŞ, Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) ya-
tırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch 
Industries) firması ile  935 milyon dolarlık li-
sans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı. Söz-
konusu anlaşma dünyanın tek hattaki en büyük 
kapasiteli ve en yüksek verimli PTA işletmesi-
nin Adana’da kurulması için gerçekleştirildi. 1,5 
milyon ton kapasiteli olacak tesis 2022 yılı so-
nunda devreye girecek.

these investments, we will further reduce our 
foreign dependency in raw materials ”. With 
the introduction of new investment, the com-
panies that have the world’s largest company in 
polyester space, will be China, India and Tur-
key. Regarding employment, Erdemoğlu point-
ed out that 1,200 people were working in Sasa 
when they bought it and said, “Our employment 
is currently 3,500 people. When we complete 
the investment of 1.7 billion dollars, the number 
of our employees will increase to 5,000- 5,500 
people.” The company, which had 2.8 billion TL 
turnover last year, achieved a turnover of 1.9 
billion TL in the first six months of this year.

WE WILL PREVENT 1.5 BILLION   
DOLLAR IMPORT WITH THE 
PETROCHEMICAL PROJECT

Erdemoğlu Holding has another very impor-
tant investment plan. It carries out a project to 
establish a giant polyester and petrochemical 
plant in Adana Yumurtalık. The total cost of the 
investment reaches 12 billion dollars. İbrahim 
Erdemoğlu, Chairman of Erdemoğlu Holding 
Board of Directors, says, “We attach great im-
portance to Yumurtalık investment. If we find 
the opportunity to implement by our Presi-
dent’s arbirary , Turkey will prevent the annu-
al $ 1.5 billion current account deficit “. In last 
August Sasa signed an agreement, which will 
constitute the first step of the petrochemical 
investment to be realized in Yumurtalık. SASA 
Polyester Sanayi AŞ signed a 935 million dollar 
license and technical service agreement with 
the world giant American Invista (Koch Indus-
tries) for the Purified Terephthalic Acid (PTA) 
investment. The agreement in question was 
made for the establishment of the world’s larg-
est capacity and highest efficiency PTA facili-
ty on a single line in Adana. The facility, which 
will have a capacity of 1.5 million tons, will be 
put into operation at the end of 2022.

İbrahim Erdemoğlu
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D oğal gazın üretim, iletim, dağıtım ve ti-
caret zincirinin tüm halkalarında hizmet 
veren, Türkiye’nin en büyük doğrudan 

dış yatırımcısı SOCAR, grup şirketleri kapsa-
mında başlattığı ‘Tek SOCAR, Tek Alev’ logo 
projesini ilk olarak Bursagaz ve Kayserigaz’da 
hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıldan bu yana SO-
CAR Türkiye’nin çatısı altında faaliyet gösteren 
Bursagaz ve Kayserigaz’ın logoları, operasyo-
nel ve kültürel entegrasyon sürecinin tamam-
lanması ile birlikte yenilenerek SOCAR alevi 
oldu. SOCAR’ın altyapısı ve yenilikçi uygula-
maları ile entegre olan Bursagaz ve Kayseri-
gaz, kalite ve standartlarını yükseltme hedefiy-
le hizmetlerini sürdürüyor. 

SOCAR ALEVİ KALİTEYİ VE 
YENİLİKÇİLİĞİ TEMSİL EDİYOR

SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri 
Başkanı Mikayil Yusifov konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Geçtiğimiz yıl Bursagaz ve Kayserigaz’ı 

T urkey’s largest foreign direct investor 
SOCAR provides services in all areas of 
Natural gas production, transmission, 

distribution and trade chains. SOCAR realized 
‘One SOCAR, One Flame’ logo Project, that it 
began within the scope of the group companies, 
firstly in Bursagaz and Kayserigaz. The logos of 
Bursagaz and Kayserigaz which have been op-
erating under the roof of SOCAR Turkey since 
the past year, was renewed as SOCAR flame 
with the completion of operational and cultural 

integration process. Bursagaz and Kayserigaz 
integrated with SOCAR’s infrastructure and 
innovative applications, and continue their ser-
vices with the aim of increasing their quality 
and standards.

SOCAR FLAME REPRESENTS QUALITY 
AND INNOVATION

SOCAR Turkey Communication and Public 
Relations Chairman Mikayil Yusifov spoke on 
the subject as: “By taking Bursagaz and Kayser-
igaz into our Turkey SOCAR family last year, 
we have completed all links of natural gas pro-
duction, transmission, distribution and sales 
chain. SOCAR revealed a strong synergy by in-
tegration of SOCAR’s experience in Azerbaijan 
and Georgia, and information and knowledge of 
Bursagaz and Kayserigaz that leads the indus-
try. We embraced ‘One SOCAR’ concept that 
has common processes and culture, by creating 
Natural Gas Business Unit in order to accom-
plish this integration in the best way. Bursag-
az and Kayserigaz members have been experi-
encing the difference of this powerful structure 
and service quality for a while within the scope 
of efficient and innovative processes that we 
started at SOCAR Turkey and group compa-
nies. In line with our aim to feel this strong 
transformation and unity in the new logo, the 
SOCAR flame, which represents SOCAR’s qual-
ity and innovative service consciousness, will 
shine in Bursa and Kayseri from now on.” 

SOCAR Türkiye ailemize katarak, doğal gazın 
üretim, iletim, dağıtım ve ticaret zincirinin tüm 
halkalarını tamamlamıştık. SOCAR’ın Azer-
baycan ve Gürcistan’da uzun yıllara dayanan 
doğal gaz dağıtım tecrübesi ile Bursagaz ve 
Kayserigaz’ın Türkiye’de sektöre yön veren bil-
gi ve birikimleri bir araya gelerek, güçlü bir si-
nerji ortaya çıkardı. Bu entegrasyonu en iyi şe-
kilde gerçekleştirmek üzere SOCAR Türkiye 
Doğal Gaz İş Birimi’ni oluşturarak, ortak sü-
reçlere ve kültüre sahip ‘Tek SOCAR’ anlayışını 
benimsedik. SOCAR Türkiye ve grup şirketle-
rinde başlattığımız daha yalın, verimli ve ye-
nilikçi süreç kapsamında, Bursagaz ve Kayse-
rigaz aboneleri, bu güçlü yapının farkını, artan 
hizmet kalitesi ile bir süredir deneyimliyorlar. 
Bu güçlü dönüşümün ve birlikteliğin yeni logo-
da da hissedilmesi amacımız doğrultusunda, 
SOCAR’ın kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı-
nı temsil eden SOCAR alevi, bundan sonra Bur-
sa ve Kayseri’de de parlayacak.”

BURSAGAZ VE 
KAYSERİGAZ’IN 
LOGOLARI 
YENİLENDİ
Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı SOCAR 
Türkiye’nin iştiraki olan doğal gaz dağıtım 
şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz’ın logoları 
yenilendi. SOCAR Türkiye’ye entegrasyonu 
tamamlanan iki şirketin logolarında artık 
SOCAR’ın alevi yer alacak. 

LOGOS OF BURSAGAZ AND  
KAYSERIGAZ ARE RENEWED
The Logos of Bursagaz and Kayserigaz, the natural 
gas distribution companies which are  participation 
of Turkey’s largest foreign investor,  SOCAR,  
were renewed. There will be SOCAR’s flame on 
the logos of two companies  whose ıntegrations 
completed to SOCAR Turkey.

Mikayil Yusifov

SOCAR’ın  
altyapısı ve yenilikçi 

uygulamaları ile 
entegre olan Bursagaz 

ve Kayserigaz, kalite 
ve standartlarını 

yükseltme hedefiyle 
hizmetlerini 
sürdürüyor.

Bursagaz and 
Kayserigaz, integrated 

with SOCAR’s 
infrastructure and 

innovative applications, 
continue their services 

with the aim of 
increasing their quality 

and standards.
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YILIN 
GÖKDELENI 
ÖDÜLÜ 
RÖNESANS’IN
Emporis Yılın Gökdeleni Ödülü, Rusya’ın 
St. Petersburg şehrindeki Lakhta Center 
projesiyle Rönesans Holding’in oldu.

SKYSCRAPER OF THE 
YEAR AWARD BELONGS 
TO RONESANS
Emporis Skyscraper of the Year Award 
was owned by Rönesans Holding with the 
Lakhta Center project in St. Petersburg.

L akhta Center, built by Renaissance Construc-
tion, was awarded the Emporis Skyscraper of 
the Year Award. “Emporis Skyscraper Award” 

which awards the tallest buildings and breathtaking 
architectural projects around the world, was given 
to a project realized in Russia for the first time in its 
20-year history. Russia’s St. The Lakhta Center in St. 
Petersburg has the title of the tallest building not only 
in Russia but also in Europe with its height of 462 me-
ters, and is also the 14th tallest building in the world. 
The jury, very impressed by this extraordinary design 
of the Lakhta Center, whose outer structure consists 
of five wings with almost 90 degrees of rotation, and 
states that the use of environmentally friendly and en-
ergy-saving technologies in the project also contrib-
utes to the first prize. Lakhta Center, the tallest sky-
scraper in the north of the world, draws attention with 
its façades that minimize heat loss and support ener-
gy saving in accordance with unusually cold weather.

PROJECT OF RECORDS; LAKHTA CENTER
19,624 cubic meters of concrete which is used in 

the concrete pouring process in the Lakhta Center 
project was registered by the Guinness World Re-
cords book as the world’s largest continuous con-
crete pouring process. The diameter of the piles used 
in the construction of the Lakhta Center, which has 
a total weight of approximately 670 thousand tons, is 
approximately 2 meters long. In the project, holding 
the World Record in this area, the depth at which the 
piles are built is exactly 82 meters long.

THE ELEVATOR RACING WITH USAIN BOLT!
Lakhta Center is one of the few architectural pro-

jects in the world with its high technology. There are 
a total of 34 high-speed elevators in the skyscraper 
part of the project. The speed of the elevators can 
reach up to 8 meters per second.

ENERGY SAVING AND GREEN 
TECHNOLOGIES

Lakhta Center received the “LEED for Core&Shell” 
Gold certificate for the ecological efficiency of the 
construction project. Energy consumption estimates 
have been reduced by up to 40% thanks to green tech-
nologies. According to experts, the use of green tech-
nologies is expected to pay for itself within 20 years. 
In addition, the smart façade design, new generation 
fire extinguishing system and suspended floor strat-
egy used in the project increase safety and energy ef-
ficiency throughout the building, while providing a 
high level of sound insulation.

R önesans İnşaat tarafından inşa edilen Lakh-
ta Center, Emporis Yılın Gökdeleni Ödülü’ne 
layık görüldü. Dünyanın dört bir yanında-

ki en yüksek binaları ve nefes kesen mimari projele-
ri ödüllendiren “Emporis Gökdelen Ödülü” 20 yıllık 
tarihinde ilk kez Rusya’da gerçekleştirilen bir proje-
ye verildi. Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Lakh-
ta Center, 462 metre yüksekliğiyle sadece Rusya’nın 
değil, Avrupa’nın da en yüksek binası unvanına sahip 
ayrıca dünyanın en yüksek binaları arasında 14. sıra-
da bulunuyor. Dış yapısı neredeyse 90 derece dönen 
beş kanattan oluşan Lakhta Center’in bu olağandışı 
tasarımından oldukça etkilenen jüri, projede çevre 
dostu ve enerji tasarruflu teknolojiler kullanılması-
nın da birincilik ödülünde payı olduğunu belirtiyor. 
Dünyanın kuzeyindeki en yüksek gökdelen olan 
Lakhta Center, alışılmadık soğuk havaya uygun ola-
rak, ısı kaybını en aza indiren ve enerji tasarrufuna 
destek veren cepheleri ile dikkat çekiyor. 

REKORLARIN PROJESI; LAKHTA CENTER
Lakhta Center projesinde beton dökme işlemin-

de kullanılan 19,624 metreküp beton dünyanın en 
hacimli kesintisiz beton dökme işlemi olarak Guin-
ness Dünya Rekorları kitabı tarafından tescil edil-
di. Toplam ağırlığı yaklaşık 670 bin ton olan Lakhta 
Center’ın inşaatında kullanılan kazıkların çapı yak-
laşık 2 metre boyunda. Bu alanda da Dünya Rekoru-
nun sahibi olan projede, kazıkların inşa edildiği de-
rinlik ise tam 82 metre uzunluğunda.

USAIN BOLT’LA YARIŞAN ASANSÖR!
Lakhta Center yüksek teknolojisiyle de dünya-

nın sayılı mimari projeleri arasında yer almaktadır. 
Projenin gökdelen bölümünde toplam 34 yüksek 
hızlı asansör bulunuyor. Asansörlerin hızı saniyede 
8 metreye kadar ulaşabiliyor.

ENERJI TASARRUFU VE YEŞIL 
TEKNOLOJILER

Lakhta Center, inşaat projesinin ekolojik verim-
liliği için “LEED for Core & Shell” Gold sertifika-
sı aldı. Yeşil teknolojilerin sayesinde enerji tüketimi 
tahminleri %40’a kadar azaltıldı. Uzmanlara göre, 
yeşil teknolojilerin kullanımının kendini 20 yıl içe-
risinde amorti etmesi bekleniyor. Ayrıca, projede 
kullanılan akıllı ön cephe tasarımı, yeni nesil yan-
gın söndürme sistemi ve asılı kat stratejisi, bina ge-
nelinde güvenliği ve enerji verimliliğini artırırken, 
üst düzeyde bir ses yalıtımı sağlıyor.
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Y urtiçi Kargo, bu yıl içerisinde hizmet vermeye baş-
layan anlaşmalı esnaf noktaları ile birlikte Türki-
ye’nin her bölgesinde 2 bini aşkın noktada kargo 

teslimi yapmaya başladı. E-ticaret müşterilerine sunulan 
Teslim Noktası uygulamasında müşteriler kargolarını ken-
di adresleri yerine anlaşmalı mahalle esnaflarından ya da 
Yurtiçi Kargo şube ve acentelerinden teslim alabiliyor.

Türkiye’nin ilk ve en büyük kargo şirketi olan Yurtiçi 
Kargo, YK Plus projesi ile kargo sektöründe yeni bir dö-
nem başlattı. İki ay önce başlatılan proje kapsamında su-
nulan 3 farklı uygulama ile müşterilerine farklı teslimat 
seçenekleri sunan şirketin 2 aylık bu dönemde on binlerce 
müşterisi bu hizmetten faydalandı. 

Yurtiçi Kargo’nun yeni projesi YK Plus ile ilgili olarak 
Operasyonel Projeler Grup Müdürü Taylan Ulaş Kuru ile 
görüştük. Uygulamaya ülke genelinde yoğun ilgi gösterildi-
ğini belirten Kuru, sadece birkaç ayda teslimat noktası sayı-
sını iki binin üzerine çıkardıklarına dikkat çekti.

Yurtiçi Kargo Operasyonel Projeler Grup Müdürü Taylan 
Ulaş Kuru sözlerine şöyle devam etti: “Yurtiçi Kargo olarak 
kurulduğumuz günden bu yana sektörün ilk temsilcisi olma-
nın da verdiği sorumlulukla her zaman yeni projelerle kar-
go sektörünün gelişimine katkı sağlamayı ve müşterilerimi-
ze daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz.

 
YK PLUS, MÜŞTERILERE YENI SEÇENEKLER 
SUNUYOR

Kargo sektörüne olan ihtiyacın artması sadece ülke-
mizde değil tüm dünyada kargo sektörde yer alan şirketle-
rin gelişim göstermesini mecbur kılıyor. Biz Yurtiçi Kargo 

TESLIM 
NOKTALARIMIZ 
TÜRKIYE’NIN 
HER YERINDE
Yurtiçi Kargo olarak kurulduğumuz 
günden bu yana sektörün ilk temsilcisi 
olmanın da verdiği sorumlulukla 
her zaman yeni projelerle kargo 
sektörünün gelişimine katkı sağlamayı 
ve müşterilerimize daha iyi hizmet 
sunmayı hedefliyoruz.

OUR DELIVERY POINTS AT EVERY 
PLACE OF TURKEY
As Yurtiçi Kargo, we always aim to contribute 
to the development of the cargo sector with 
new projects and to provide better service to 
our customers with the responsibility of being 
the first representative of the sector since the 
day we were founded.

olarak 1982’den bu yana her yıl yatırımlarımızı artırarak 
müşterilerimize verdiğimiz sözü tutmak için çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda müşterilerimize YK 
Plus projesi ile yeni teslimat seçenekleri sunmaya başla-
dık. Artık e-ticaret üzerinden alışveriş yapan kullanıcı-
lar, Yurtiçi Kargo’nun Teslim Noktası ve 7/24 teslimat se-
çeneklerini kullanarak kargolarını evlerinde beklemeden 
teslim alabiliyorlar. Esnaflarımızın da yoğun ilgisi ile bi-
nin üzerinde anlaşmalı teslim noktasına ulaştığımız pro-
jemize şube ve acentelerimizi de dâhil ederek teslim nok-
tası sayımızı 2 binin üzerine çıkardık. 

Müşterilerimiz, e-ticaret sitelerinden yaptıkları alışve-
riş sonrasında ister adrese teslim seçeneğinden isterler-
se Teslim Noktası seçeneğinden yararlanabiliyorlar. Tes-
lim Noktası seçeneğini seçen müşterilerimiz kendilerine 
en yakın anlaşmalı esnaf noktalarını ve Yurtiçi Kargo’nun 
şube ve acentelerini sistemden görerek bu noktalardan bi-
rini seçebiliyor ve istedikleri zaman kargolarını bu nokta-
lardan teslim alabiliyorlar. Evde kargo bekleme dönemini 
sonlandıran Teslim Noktası uygulamasında şimdiden ay-
lık teslimat sayımız on binlere ulaştı. Yurtiçi Kargo ola-
rak hiçbir ücret talep etmeden sunduğumuz hizmet karşı-
lığında, müşterilerimiz adına anlaşmalı esnaf noktalarına 
teslim edilen kargo başına ödeme yapıyoruz.

service in this 2-month period. We met with Operational 
Projects Group Manager Taylan Ulaş Kuru about YK Plus, 
the new project of Yurtiçi Kargo. Kuru stated that the ap-
plication showed great interest throughout the country, 
and pointed out that they increased the number of deliv-
ery points to more than two thousand in just a few months. 
Yurtici Kargo Operational Projects Group Manager Tay-
lan Ulaş Kuru continued his statements as follows: “As 
Yurtiçi Kargo, we always aim to contribute to the devel-
opment of the cargo sector with new projects and to pro-
vide better service to our customers, with the responsibil-
ity of being the first representative of the sector since the 
day we were founded.

YK PLUS OFFERS NEW OPTIONS TO CUSTOMERS
The increasing need for the cargo sector obliges com-

panies in the cargo sector not only in our country but al-
so in the whole world to develop. We, as Yurtiçi Kargo, 
have been working to keep our promise to our customers 
by increasing our investments every year since 1982. In 
this context, we started to offer our customers new deliv-
ery options with the YK Plus project. Now, users who shop 
over e-commerce can take delivery of their cargo without 
waiting at home by using the Delivery Point and 24/7 de-
livery options of Yurtiçi Kargo. We increased the number 
of delivery points to more than 2 thousand by including 
our branches and agencies in our project, where we have 
reached over a thousand contracted delivery points with 
the intense interest of our craftsmen.

Y urtici Kargo, started to make cargo delivery at more 
than 2 thousand point in every region of Turkey 
with contractual trade points that began to serve 

this year. In the Delivery Point application offered to e-
commerce customers, customers can receive their cargo 
from contracted neighborhood tradesmen or Yurtiçi Kar-
go branches and agencies instead of their own address-
es. Turkey’s first and largest shipping company, Yurtici 
Kargo, has launched a new era in the cargo sector by YK 
Plus project. Tens thousands of customers of the compa-
ny, which offers different delivery options to its customers 
with 3 different applications that offered within the scope 
of the project started two months ago, benefited from this    Taylan Ulaş Kuru



 November - December  2020Kasım - Aralık  2020

BusinessWorldGlobal 113BusinessWorldGlobal DİJİTAL FİNANSDIGITAL  FINANCE

7 GÜN 24 SAAT KARGO TESLIMI
YK Plus projemiz ile birlikte sunduğumuz bir diğer hiz-

metimiz olan 7/24 kargo dolapları uygulaması ile Yurtiçi 
Kargo müşterilerine haftanın her günü istediği saat kar-
gosunu teslim alabilme imkânı sunuyoruz. Müşterileri-
miz Teslim Noktası uygulamasında olduğu gibi e-ticaret 
alışverişlerinin ardından kargo teslim seçeneği olarak 
7/24 kargo dolabı seçeneğini kullanabiliyor. Böylece haf-
tanın her günü istediği saatte giderek 24 saat güvenlik ka-
meraları ile takip edilen kargo dolaplarımızdan kargoları-
nı alabiliyorlar. YK Plus projemiz kapsamında Türkiye’nin 
81 ilinde araç sahibi olan herkese yeni bir iş seçeneği sun-
duk. Araç sahibi olan herkese kendi işini kurma fırsatı 
sunduğumuz Taşıyıcı modelinde yüzlerce araç sahibi ile 
anlaşma sağladık. 

OPERASYON KABILIYETIMIZI ARTIRDIK
Ülkenin dört bir yanında transfer merkezlerimizin yanı 

sıra kurduğumuz 458 Direkt Dağıtım Noktası ile operas-
yon kapasitemizi üst seviyelere çıkardık. Her zaman kar-
go yoğunluğunun en üst seviyelerde yaşandığı dönemlere 
hazırlıklı olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projeler-
den biri olan Direkt Dağıtım Noktalarının çalışma pren-
sibini de buna göre özel olarak kurguladık. Müşteri ka-
bulünün ve kargo alımının yapılmadığı Direkt Dağıtım 
Noktalarında e-ticaret siparişlerinin hızlı bir şekilde da-
ğıtıma çıkmasını ve müşterilerimize ulaştırmayı amaçla-
dık. Özellikle pandemi döneminde ve e-ticaret alışveriş-
lerinin arttığı kasım kampanyalarında kargo dağıtımında 
sürekliliği sağladık. 

OTOMASYON PROJEMIZ ILE SEKTÖRÜN 
KAPASITESINI ARTIRACAĞIZ

Kargo kapasitemizi artırmak amacıyla önemli bir proje-
nin daha startını verdik. Gelecek yıl hizmet vermeye baş-
layacak olan otomasyon sistemine sahip transfer merkezi 
ile dünyada sayılı merkezler arasında girecek olan trans-
fer merkezini ülkemize kazandıracağız. Bu merkezde sa-
atte 30 bin kargonun işlenecek ve sektörün kapasitesini 
ciddi oranda artıracak.”

Our customers can take advantage of either the delivery 
to address option or the Delivery Point option after shop-
ping on e-commerce sites. Our customers, who choose the 
Delivery Point option, can see the closest contracted shop-
keepers and the branches and agencies of Yurtiçi Kargo, se-
lect one of these points from the system and receive their 
cargo from these points whenever they want. With the De-
livery Point application that ended the cargo waiting period 
at home, our monthly delivery number has already reached 
ten thousands. As Yurtiçi Kargo, we pay per cargo delivered 
to contracted merchants’ points on behalf of our customers 
in return for the service that we offer without any charge.

7 DAYS 24 HOURS CARGO DELIVERY
With our 7/24 cargo lockers application, which is anoth-

er service that we offer with our YK Plus project, we offer 
Yurtiçi Kargo customers the opportunity to receive their car-
go at any time of the week. As in the Delivery Point applica-
tion, our customers can use the 24/7 cargo locker option as a 
cargo delivery option after their e-commerce shopping. Thus, 
they can take their cargo from our cargo cabinets, which are 
monitored by security cameras 24 hours a day, at any time of 
the week. Within the scope of YK Plus, we presented a new 
business option for anyone who owns a vehicle in Turkey’s 81 
provinces. We have made agreements with hundreds of vehi-
cle owners in the Transporter model, where we offer every-
one the opportunity to set up their own business.

WE INCREASED OUR OPERATIONAL CAPABILITY
In addition to our transfer centers across the country, we 

increased our operational capacity to higher levels with 458 
Direct Distribution Points that we established. We have de-
signed the working principle of Direct Distribution Points, 
which is one of the projects we have implemented in or-
der to be prepared for the periods when cargo density is 
always at the highest levels. We aimed to quickly distrib-
ute e-commerce orders and deliver them to our customers 
at Direct Distribution Points where customer acceptance 
and cargo delivery are not made. We ensured continuity in 
cargo distribution especially during the pandemic period 
and during the November campaigns where e-commerce 
shopping increased.

WE WILL INCREASE THE CAPACITY OF THE 
SECTOR WITH OUR AUTOMATION PROJECT

We started another important project in order to increase 
our cargo capacity. With the transfer center which has auto-
mation system that will start to serve next year , we will con-
tribute the transfer center, which will enter among the few 
centers in the world, to our country. In this center, 30 thou-
sand cargoes will be processed per hour and the capacity of 
the sector will increase significantly.”

E-TICARETTE DIJITAL 
KREDI DÖNEMI
ParamKredi ile üye işyerlerimizin müşterilerine, kredi kartına, banka 
hesabına ihtiyaç duymadan alışverişlerini hemen yapabilecekleri  
ve sadece alışveriş anında değil öncesinde de istedikleri zaman kredi 
limitlerini oluşturabilecekleri bir ödeme modeli sunuyoruz.

DIGITAL CREDIT TIME IN E-COMMERCE
With ParamKredi, we offer a payment model where our member merchants can make their 
purchases immediately without the need for a credit card or bank account and create credit 
limits whenever they want, not only at the time of shopping but also before.
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T ürkiye’nin ilk dijital finansman şirketi  
TURK Finansman A.Ş. ParamKredi ile 
e-ticarete yeni bir soluk getiriyor. Birey-

lerin, şirketlerin ve meslek gruplarının e-ticaret 
alışverişlerinde ihtiyaç duydukları finansma-
na online platformlar üzerinden ulaşmaları için 
Türkiye’nin ilk dijital kredisi ParamKredi’yi su-
nan TURK Finansman A.Ş., e-ticarete fiziki baş-
vurunun yarattığı evrak süreçlerini ortadan kal-
dırmayı, güvenli ve risksiz alışverişi hedefliyor. 

“ŞIMDI AL SONRA ÖDE” MODELIYLE 
IHTIYAÇLAR ANINDA KARŞILANACAK

TURK Finansman A.Ş. Genel Müdürü Gök-
han Ertürk, tüketicilerin ihtiyaçlarını online ka-
nallar üzerinden gerçekleştirmesi ve pandemiy-
le birlikte artış göstermesiyle e-ticaretin toplam 
ticaretten aldığı payın günden güne arttığını 
söyledi. Bu değişimlere paralel olarak e-ticaret 
üzerinden satış yapmak isteyen işletmelerin 
müşterilerine mükemmel bir alışveriş deneyi-
mi sunmak zorunda olduğunu vurgulayan Er-
türk, “ParamKredi’de “Şimdi al sonra öde” mo-
deliyle ihtiyacın anında karşılanıp, ödemenin ise 
36 aya varan taksitle yapılabilmesini sağlıyoruz. 
ParamKredi ile üye işyerlerimizin müşterileri-
ne, kredi kartına, banka hesabına ihtiyaç duy-
madan alışverişlerini hemen yapabilecekleri ve 
sadece alışveriş anında değil öncesinde de iste-
dikleri zaman kredi limitlerini oluşturabilecek-
leri bir ödeme modeli sunuyoruz” dedi. 

“Bizim bu modeli oluşturabilmemizi sağla-
yan, açık bankacılığa uyumlu Türkiye’de bir ilk 
olan Public API sistemimiz” diyen Ertürk 
sözlerine şöyle devam etti: “Teknoloji-
nin finansla buluştuğu API (Uygulama 
Programlama Arayüzü) bağlantıları-
mızla hem üye işyerlerine hem de bu 
alışverişi gerçekleştiren müşterileri-
mize alternatif finansman modeli-
ne tek elden hızlı, kolay ve güvenli 
bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. 
Public API ile işletmeler sisteme 
çok hızlı entegre olabiliyor ve anın-
da kredi kullandırmaya başlayabi-
liyor. Diğer finansman şirketlerinde 
böyle açık, doğrudan bağlanılabilen 
ve kredi verilebilen bir sistem olmadı-
ğı için ParamKredi bu özelliğiyle sektöre 
yeni bir soluk getiriyor. Özetle, ParamKre-
di, adeta POS’a entegre olmak gibi kolay bir 
şekilde kredi vermeyi mümkün hale getiriyor. 

T urkey’s first digital finance company 
TURK Finance Inc., it brings a new breath 
to e-commerce with ParamKredi. TURK 

Finance Inc. that offers ParamKredi, Turkey’s 
first digital credit, for reaching to finance which 
they need for e-commerce shoppings of individ-
uals, companies and professional groups, aims to 
eliminate documentation processes that physi-
cal application created.

THE NEEDS WILL BE MEETED 
INSTANTLY WITH THE “BUY NOW,  
PAY LATER” MODEL

TURK Finansman A.Ş. General Manager Gök-
han Ertürk said that the share of e-commerce in 
total trade has increased day by day as consum-
ers meet their needs through online channels 
and increase with the pandemic. Ertürk em-
phasized that in parallel with these changes, 
businesses, which want to sell through e-com-
merce, have to offer a perfect shopping experi-
ence to their customers, and we ensure that the 
needs are met instantly and the payment can 
be made in installments up to 36 months with 
the “Buy now, pay later” model in ParamKredi. 
With ParamKredi, we offer a payment model 
where our member merchants can make their 
purchases immediately without the need for a 
credit card or bank account and can set credit 
limits whenever they want, not only at the time 
of shopping but also before. ”

“Our Public API system enables us to create 
this model, it is an open banking compatible with 

Turkey, and the first in Tukey,” said Ertürk 
said: “With connections of API where tech-
nology meet finance (Application Program-
ming Interface), We ensure that both mem-
ber companies and our customers can reach 
to alternative financing model quickly, 
easily and safely from one source. With 
the Public API, businesses can inte-
grate into the system very quickly and 
start making loans instantly. Param-
Kredi brings a new breath to the sec-
tor with this feature, since there is no 
such open system that can be direct-
ly connected and given loans in oth-
er financing companies. In summary, 
ParamKredi makes it possible to lend 
as easily as being integrated into POS. 
We make system integration available 
with an open API document.”

efe@businessworldglobal.com
EFE GÖKÇE

TURK Finansman  
A.Ş. Genel Müdürü 

Gökhan Ertürk: 
“ParamKredi, adeta 

POS’a entegre olmak 
gibi kolay bir şekilde 

kredi vermeyi mümkün 
hale getiriyor.” 

TURK Finansman 
A.Ş. General Manager 

Gökhan Ertürk: 
"ParamKredi makes 

it possible to lend 
as easily as being 

integrated into POS."

WITH PUBLIC  
API, ENTERPRISES 

CAN BE INTEGRATED 
INTO THE SYSTEM 
VERY FAST AND 

CAN START TO USE 
CREDITS INSTANTLY.

PUBLIC API İLE  
İŞLETMELER SİSTEME 
ÇOK HIZLI ENTEGRE 

OLABİLİYOR  
VE ANINDA KREDİ 
KULLANDIRMAYA 
BAŞLAYABİLİYOR. 

Sistem entegrasyonunu ise açık API dokümanı 
ile kullanıma açıyoruz.”

3 YIL IÇINDE 1.5 MILYAR TL FINANSMAN 
DESTEĞI VE YÜZDE 10 PAZAR PAYI 

ParamKredi ile dijital finansmanın ilk uygu-
lamasının avukatların harç ve masraf ödemele-
ri için kredi kullanımları olduğunu söyleyen Er-
tük, iki ay içinde 30 milyon TL’den fazla kredi 
başvurusu aldıklarını belirtti. Ertürk, “Başvuru-
sundan sözleşmesine kadar her adımın tamamen 
online yürütüldüğü, sektörün gerçek anlamda 
ilk dijital kredi hizmetini sunuyoruz. Avukatlar 
gibi farklı meslek gruplarına ve e-ticaret sitele-
rine yeni nesil finansman modeli sunacağız. Üç 
yıl içinde otomotiv harici finansman kredilerin-
de 1.5 milyar TL finansman sağlayarak pazardan 
yüzde 10 pay almayı hedefliyoruz. ParamKredi 
ile üye iş yerlerinin, alternatif ödeme yöntemle-
ri ile müşteri profilini çeşitlendirmesini, riskini 
minimize etmesini ve satışlarını arttırarak yeni 
yatırımlara yönelmesini arzu ediyoruz. Bu çer-
çevede üye iş yerlerimizle büyümeyi ve ülkemi-
zin e-ticaret hacminin gelişimine katkı sağlama-
yı hedefliyoruz” dedi.

1.5 BILLION TL FINANCIAL SUPPORT 
AND 10 PERCENT MARKET SHARE IN  
3 YEARS

Ertük stated that the first application of dig-
ital finance with ParamKredi was the use of 
credit for the payment of fees and expenses. 
He said that they received more than 30 mil-
lion TL loan applications within two months. 
Ertürk expressed; “We offer the industry’s 
first truly digital loan service, where every 
step from application to contract is carried out 
completely online. We will offer a new genera-
tion financing model to different professional 
groups such as lawyers and e-commerce sites. 
We aim to get a 10 percent share from the mar-
ket by providing 1.5 billion TL financing in 
non-automotive financing loans within three 
years. With ParamKredi, we want member 
businesses to diversify their customer profile 
with alternative payment methods, minimize 
their risk and turn to new investments by in-
creasing their sales. In this context, we aim to 
grow with our member businesses and con-
tribute to the development of our country’s e-
commerce volume.”
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P olikliniksepeti.com yetkilisi Yusuf Erkek, kendisi-
nin özel bir hastanede yaşadığı randevu problemi 
sonunda ortağı M. Ali Özlatın ile bir araya gelerek, 

bu soruna nasıl bir çözüm üretilebilir diyerek düşünmeye 
başlamış. İnsanların özel hastanelerden online ve ücretsiz 
olarak randevu almalarını sağlayacak bir platformun ola-
bileceğini düşünerek polikliniksepeti.com fikrinin baş-
langıcını oluşturmuşlar. Yaptıkları araştırmalar ve insan- 
lara sağlayacağı kolaylık, ücretsiz ve yasal bir sorun teşkil 
etmeyen bu platform ile ilgili 1 yıllık araştırma ve altyapı 
sonrası polikliniksepeti.com hayata geçmiş. 

Siteye girdiğinizde de çok rahat menüsü, kolayca bağ-
lanabileceğiniz asistanları ve dilediğiniz şehirden ve 
dilediğiniz özel hastaneden randevu alarak, tedavinizi 
yaptırabileceğiniz profesyonel bir site. Geleceği 
parlak görünen bu yatırımla ilgili şirket yetkili-
leri Yusuf Erkek ve M. Ali Özlatın’a başarıları-
nın devamını diliyoruz. 

ONLINE RANDEVU PLATFORMU 
POLIKLINIKSEPETI

Zamanın insanlar için çok değerli olduğundan yola çıkarak oluşturulan polikliniksepeti.com 
aslında hastane randevularının pratikleşmesine de yardımcı oluyor.

 November - December  2020

P olikliniksepeti.com, which was created based on 
the fact that time is very valuable for people, actu-
ally helps hospital appointments become practical. 

Polikliniksepeti.com official Yusuf Erkek, at the end of his 
appointment problem in a private hospital, came together 
with his partner M. Ali Özlat and started to think about 
how to find a solution to this problem. They started the 
idea of   polikliniksepeti.com, by thinking that there might 
be a platform that will allow people to make appointments 
from private hospitals online and free of charge. Polik-

liniksepeti.com was launched after a year of research and 
infrastructure regarding this platform, which is free of 
charge and does not pose a legal problem.

When you enter the site, a very comfortable menu, 
easy-to-connect assistants and a professional site where 

you can make your treatment by making an appoint-
ment from any city and any private hospital. 

We wish company officials Yusuf Erkek and 
M. Ali Özlat to continue their success in this 
investment with a bright future.

ONLINE APPOINTMENT PLATFORM, 
POLIKLINIKSEPETI
Polikliniksepeti.com, which was created 
based on the fact that time is very 
valuable for people, actually helps hospital 
appointments become practical.

Yusuf Erkek






