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Halil KARAKAYA
EGE KOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı

K
OBİ DÜNYASI dergimizin ana temaları belir-
lenirken aslında tek kriterimiz var ; Kobilerin 
temel ihtiyaçları. Bu aynı zamanda temel so-
runlarımız anlamına da geliyor. Seçtiğimiz ko-

nular Kobilerin temel sorunlarına çözüm konusunda 
katkı sağlamasının yanında işletmelerimizin sürdürü-
lebilir bir yapıya kavuşması için yapılması gerekenleri 
de kapsıyor. 36. sayımızda işlediğimiz Endüstri 4.0, bu 
sayımızda işlediğimiz Kurumsallaşma ile önümüzdeki 
sayılarda işleyeceğimiz Dijital dönüşüm, hibe ve des-
tekler konusu ile kobilerin sorunlarının çözümüne kat-
kı sunmayı amaçlamaktayız.
Ana tema olarak belirlediğimiz konularda uzman bir 
kişi ile röportaj yaparak doğru bilgileri pratikte de başa-
rılı olmuş ve konusunda yetkinliklere sahip ilk ağızdan 
aktarmayı hedefliyoruz.
Kobilerin en büyük sorunlarının kaynağı olarak Ku-
rumsallaşmayı gösterebilirim. Kısaca Kurumsallaşma,  
bir işletmenin kişilere bağımlı olmadan faaliyetlerini 
sürdürebilmesi sağlayan bir yapıya kavuşturulması-
dır. Bu aynı zamanda sürdürülebilir olmanın da anah-
tarıdır.  Nitekim Ortalama şirket ömürleri nin Kurumsal 
şirketlerde daha uzun ve  bu şirketleri tanımlarken şir-
ketin adının hemen arkasında Kurumsal bir şirket ta-
nımlamasını kullanıyoruz.
Yüzyılın başında 65 yıl olan şirket ömürleri Ülkemiz-
de 12 yıl ile Dünya ortalamasının altında bulunuyor. 
Bu süre Almanya’da 18 yıla kadar düşmüş durumda. 
Türkiye’de kurulan şirketlerin ne yazık ki %80’i beşin-
ci yılına % 96’ sı ise onuncu yılına ulaşamıyor.  Yirmi 
yılını aşan şirket sayısı ise sadece % 2.  Değişime ayak 
uyduramayan şirketler küçük büyük fark etmeden ba-
tabiliyor. Bugünün devasa şirketleri bir süre sonra yok 
olabiliyorlar. Çok değil 10 Yıl önce Dünyanın en büyük 
cep telefonu üreticileri arasında olan Nokia buna en 

güzel örnektir. 10 yıl önce Dünyanın en büyük marka 
değerine sahip ilk beş şirketi maalesef artık ilk beşin 
içinde değil. İlk beş, ağırlıklı olarak Bilişim şirketle-
rinden oluşuyor. 2017 yılında yapılan bir araştırmaya 
göre en değerli markalar Google, Apple, Amazon, 
AT&T ve Microsoft. Oysa 10 yıl önce bu listede daha 
çok finans ve enerji şirketleri bulunmaktaydı.
Kobilerin bundan alması gereken ders ise değişime 
ayak uydurmak ve iş süreçlerimizi tamamıyla dijital dö-
nüşüme uygun olarak yapmak.  Uzun vadede başka 
seçeneğimiz yoktur. Kurumsallaşma aynı zamanda bu 
dönüşümün yollarını daha doğru ve daha kısa sürede 
gerçekleştirmemizi sağlayacaktır. 
Hepimizin yaşadığımız istikrarsız ortamdaki belirsizlik-
leri de aşmak için kurumsallaşmaya ihtiyacımız var. 
Kobilerin sorunları olarak gördüğümüz konuların 
aynı zamanda derneğimizin de sorunları olduğunu 
söyleyebilirim. Yönetim olarak hedefimiz derneği-
mizi kurumsallaşma ve dijital dönüşüm konusunda 
üyelerimize örnek olacak şekilde dönüşümü gerçek-
leştirmek. 
2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni ekonomik program-
dan da görüleceği üzere önümüzdeki dönem ekono-
mik yavaşlamanın olumsuz etkilerini en fazla hissede-
ceğimiz bir dönem olacak. Tüm kobilerin bu dönemde 
her zamankinden daha verimli çalışmaya ve risklerden 
korunma konusunda daha dikkatli davranmaya ihtiyacı 
olduğunu unutmayalım. Kobiler için önümüzde dö-
nem geçmişe nazaran yönetilmesi daha zor bir dö-
nem olarak görünüyor.
38. sayıda buluşmak ümidiyle tüm iletişim kanallarımızı 
her türlü sorun ve önerinizi iletmek için kullanabilece-
ğinizi tekrar hatırlatmak isterim.  

Sağlıkla kalın.

Kurumsallaşma
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Ahmet KAPLAN
Genel Yayın Yönetmeni
kobidunyasi@gmail.com

T
ürk halkı olarak dünya coğ-
rafyasının büyük bir bölü-
münde hüküm sürmesine 
ve kadim bir geleneğe sa-

hip olmasına rağmen aynı başarıyı 
ticari hayatta gösterememiş, küre-
sel markalar çıkaramamıştır.. Deği-
şen dünyada yerini alan Türkiye'de 
bugün ne yazık ki küresel düzeyde 
adından bahsettiren markalara ve 
ticari işletmelere sahip değildir. Bu 
durum tek bir nedene bağlanamaz.
Bunun birçok sebepleri vardır.Ama 
kurumsallaşma da önemli etkenler-
den birisidir.Çünkü kurumsallaşma 
sürecini tam olarak uygulamaya 
geçiremeyen şirketlerimizin yaşam 
ömürlerine baktığınızda bu durum 
bize gerçekleri daha net göster-
mektedir. Bugün Dünyada birinci 
kuşak tarafından kurulan her 100 
aile şirketlerinden sadece 3 tanesi 
3.kuşağa kadar yaşayabiliyor. Ku-
şaklar boyu yaşayan ve büyüyen 
aile şirketleri kurabilmenin yolu; 
şirket, ortaklar ve aile arasında ke-
sin sınırlar çizen, kurumsallaşmış bir 
aile şirketine dönüşmekten geçiyor.
Çünkü yerellikten evrenselliğe bu-
gün dünyanın dijitalleşmesi ile ül-
keler arasında adeta sınırlar kalkmış, 
yerel rekabetin yerini küresel reka-
bet almıştır. 
Küresellikle kurumsallaşma arasın-
da çok önemli bir bağ vardır.Evet 
kurumsallaşma başarıya giden yol-
da tek seçenek değildir.Kurumsal-

laşmamış hiçbir şirkette küreselle-
şememiştir.Küresel rekabette de 
başarı sağlayamamıştır.Bu nedenle 
kurumsallaşma hem başarıya giden 
yolda; hem de gelecek kuşaklara 
aktarılması, küresel rekabet gücü 
kazanması ve markalaşma gibi un-
surları da içinde barındıran bir yapı-
sal süreci ifade etmektedir. Özellikle 
aile işletmelerinin yaşam sürelerinin 
kısa olması, günümüz iş dünyasın-
da şöyle ifade ediliyor: “Aile işletme-
lerini birinci nesil kurar, ikinci nesil 
miras alır ve durumu idare eder, 
üçüncü nesil ise bitirir, yani satarak 
kalanıyla yaşamına devam etmeye 
çalışır." Bu nedenle KOBİ'lerin ku-
rumsallaşmadan küreselleşmeye 
giden yolda bu yapısal değişim sü-
recini tamamlaması çok önemlidir.
Kurumsallaşmayı tarif ederken be-
lirli bir ölçeğe ulaşıldıktan sonra or-
taya çıkan yöntem ve organizasyon 
sorunlarının aşılması için kişilerden 
bağımsız bir yapının oluşturulması-
nı sağlamak, şeklinde ifade edebi-
liriz. Kurumsallaşmaya giden yolda 
yönetim faaliyetlerinin yürütülme 
biçimi ile bu konudaki yetkilerin aile 
bireylerinde toplanıp toplanmadığı 
aile şirketlerinin temel ayrım nokta-
sıdır.
Kurumsallaşma elbette işletmenin 
büyümeye başladığı noktada oluş-
maya başlaması gereken bir olgu-
dur. Çünkü kurumsallaşma, belirli 
bir bürokrasi ve iş yükünü, kendi ya-

pısını sürdürmek için zorunlu kılar. 
Büyük işletmelerde bu kendi başına 
küçük bir alan kaplayacağından ra-
hatsızlık oluşturmaz, aksine büyük-
lüğü korumak için gereklidir. Ancak 
çok küçük işletmeleri bu bürokrasi 
ve iş yükü, işin esası olan işlemler-
den daha fazla meşgul ederse işlet-
menin pratikliği azalır, hantallaşır. O 
halde kurumsallaşmanın gerekliliği, 
bizzat işletmenin kendi durumuna 
bağlıdır.

Kurumsallaşma ile güven ara-
sındaki bağ 
Kurumsallaşma sizin iş yapma bi-
çimlerinizden güven unsuru olma-
ya kadar birçok alanda iş yapma 
kültürünü etkilemektedir. Neden 
insanlar iş ararken, kurumsal bir 
firmada çalışmak isterler? Bu iste-
ğin altında yatan en temel neden; 
güven ihtiyacıdır. Çünkü iş ilişkisi 
süreklilik gerektirir ve bu süreklili-
ğin devam etmesi de ancak çalışa-
nın kendisini o kurumda, güvende 
hissetmesiyle mümkündür. Güven 
duygusu bir çalışan için en önemli 
mesleki konfordur. 
Demek ki kurumsallık ve güven kav-
ramları arasında ciddi bir bağ var. Bu 
durum ve güven duygusu iş yaptı-
ğınız, işbirliği yapacağınız firmalar 
içinde geçerlidir. İşte bu nedenle de 
Kurumsallaşma KOBİ'ler, işletmeler 
için çok önemli bir yol haritasıdır.
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Kurumsallaşmadan
küreselleşmeye
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Bugün dijital çağda kurum-
sallaşma tam olarak neyi ifade 
ediyor? Bugünün piyasa koşul-
larında kurumsallaşmayı nasıl 
tanımlarsınız?
Kurumsal yönetim, bir şirketin, hak 
sahipleri ve kamuoyunun menfa-
atlerine zarar vermeyecek şekilde, 
mali kaynakları ve insan kaynakları-
nı kendine çekmesini, verimli çalış-
masını ve bu sayede de hissedarları 
için uzun dönemde ekonomik ka-
zanç yaratarak istikrar sağlamasını 
mümkün kılan kanun, yönetmelik 
ve gönüllü özel sektör uygulama-
larının bileşimidir. Kurumsallaşma 
da bunun gerekliliklerini yerine ge-

tirmeyi amaçlayan bir yolculuktur.
Bildiğiniz gibi dünyada, iş yapış bi-
çimleri, meslekler, iş süreçleri, ba-
şarı kriterleri, hemen her şey hızla 
değişiyor ve yeniden şekilleniyor. 
Artık işletmeler, teknolojik, ekono-
mik ve toplumsal pek çok riski, ba-
rındırdığı fırsatlarla birlikte iyi ana-
liz etmek ve en doğru adımı hızla 
atmak zorundalar. Dünyanın diğer 
ucunda olan gelişmeler bile, bizi 
derinden etkileyebiliyorken riskle-
re karşı her an hazırlıklı olmamız, 
yaşanan dönüşüme hızla adapte 
olmamız ve yeni yollar bulmamız 
gerekiyor. Kurumsal yönetimin 
önemi de işte bu noktada ortaya 

çıkıyor. Paydaşlarıyla kurdukları 
şeffaflık ve hesap verebilirlik temel-
li ilişkiler, güven duygusunu ve ya-
pıya olan bağlılığı artırıyor. Değişen 
dünyada özel sektörün artık pek 
çok yeni sorumluluk alanı da var 
çünkü her bir şirket artık dünyanın 
birer ‘kurumsal vatandaş’ı.Yarının 
inşasına ve geleceğe katkıya da bu 
gözle bakmalılar.

Uzun ömürlü bir şirketin anato-
misini nasıl tarif edersiniz?  
Baştan sona doğru işleyen bir ana-
tomi, kurumsal yönetim ile ifade 
edilebilir.Kurumsal yönetim anlayı-
şının; adillik, şeffaflık, hesap verebi-

Kapak konumuz olan Kurumsallaşma üzerine KOBİ DÜNYASI Dergisine özel açık-
lamalarda bulunan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Pandır, Genel Yayın Yönetmenimiz Ahmet Kaplan'ın sorularını cevapladı.

KAPAK KONUSU

Ali Pandır: 
Şirketlerde Uzun Yaşamın 
Sırrı Kurumsallaşmadır
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lirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine 
inşa edilmesi de bu anatominin 
doğru kurguda olduğu anlamına 
gelir. Bu saydığım ilkeler, 2000’li 
yılların başında yaşanan şirket 
skandallarında görülen eksiklikleri 
giderebilmek üzere yapılan çalış-
malar sırasında oluşturuldu ve her 
biri çok önemli. Adillik ilkesi, şirket 
yönetiminin bütün hak sahiplerine 
karşı eşit davranmasının ifadesidir. 
Bu ilke, azınlık hissedarlar veya ya-
bancı ortaklar da dahil olmak üze-
re hissedar haklarının korunması 
anlamına gelir. Şeffaflık ilkesi, şir-
ketin kamuoyu ile doğru, açık ve 
karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını 
gerektirir. Hesap verebilirlik ilkesi, 
yönetim kurulunun tepe yönetim 
performansını bağımsız bir şekil-
de izlemesini ve tepe yöneticilerin 
hissedarlara karşı hesap verebilirli-
ğinin temin edilmesini ifade eder.
Sorumluluk ilkesi ise şirketlerin his-
sedarları için değer yaratırken top-
lumsal değerleri yansıtan kanun ve 
düzenlemelere uyum gösterecek 
şekilde faaliyet göstermesini be-
lirtir. Tüm bu ilkeler kurumsal yö-
netim anlayışının temel unsurlarını 
teşkil ediyor ve bir şirketin uzun 
ömürlü olabilmesinin ana çatısını 
oluşturuyor.

Tüm bu ilkeler eğer üst yönetimler 
bu ilkeleri benimser ve yaygınlaştı-
rırsa var. Uzun ömürlü sürdürüle-
bilir şirketler, kendisini tanıyan ve 
gelişim alanlarına göre doğru aksi-
yonları alan şirketler. Unutmamak 
gerekir (OECD Kurumsal yönetim 
ilkelerinde bunu vurgular), tek bir 
reçete tüm şirketlere uymaz. Her 
şirket kendi içindeki dinamikle-
re göre şekillenir. Ancak gereken 
mekanizmalar gerektiği zaman ku-

rulursa işler.Dolayısıyla tek bir yol 
değil, sürdürülebilir olma yolunda 
esneklik ve dayanıklılık için pek 
çok yol var.

Aile şirketlerinin güçsüz ve güçlü 
noktaları nelerdir?
Ülkemizde aile şirketlerinde ya-
pılan en önemli hata, kuralların 
genel bir uzlaşma ile belli bir çer-
çeve ile hazırlanmaması. Oysa ai-
lenin sayısal olarak büyümesinden 
önce, bu planlamanın yapılması 
şirketi birçok riskten uzak tutacak-
tır.Bu bakış açısıyla, uzun dönemli 
stratejiler hazırlanması, yazılı ola-
rak alınan kararların uygulanma-
sı, gelecek kuşakların yönetime 
hazırlanması, bu bağlamda aile 
anayasasının hazırlanması, yeterli 
iç denetim ve iç kontrol mekaniz-
malarının oluşturulması, kurumsal 
yönetim kültürünün benimsen-
mesinde önemli aşamalar kayde-
dilmesini beraberinde getiriyor.
Aile şirketlerinin yapısal olarak di-
ğer şirketlerden en önemli farkla-
rından biri; aile üyelerinin aile içi 
ilişkileri ile iş hayatı kuralları ara-
sındaki etkileşimleri olarak ifade 
edilebilir. Bu nedenle, hızlı karar 
alınması, aynı hedefe emin adım-
larla ilerlenmesi ve diğer şirketlere 
nazaran hedeflere daha kolay eri-
şilmesi, aile şirketlerinin en büyük 
avantajlarıdır.Bununla birlikte; aile 
ve şirket ilişkileri arasında oluşabi-
lecek çatışmaların yönetilmesi, fi-
nansal yapı ve iç kontrol ortamının 
yetersizliği, liderlik ve güçlü insan 
kaynağına ulaşmada ve bu kaynağı 
yapı içinde tutmada yaşanan zor-
luklar, markalaşamama, inovasyon 
ve rekabete uyum sağlayamama 
da aile şirketleri için dezavantaj-
lar olarak sıralanabilir. Elbette tüm 

Kuruluş dönemindeki sancıları başarıyla atla-
tan şirketlerde, klasik evreler incelendiğinde ise 
kurucu, ikinci kuşak ve üçüncü kuşak olarak 

sıralanan nesil geçişlerinde, en büyük sorunun, 
üçüncüde yaşandığı ortaya çıkıyor.

bunlarda, kurumsallaşma yolcu-
luğuna başlamış ve yol almış aile 
şirketlerini istisna tutmak gerekir.

Kurumsallaşmanın temel amacı 
nedir şirketlere neler kazandırır? 
Aile işletmelerinde ki zorlukları 
dikkate aldığınızda kurumsallaş-
ma için nasıl bir yol izlenmeli? 
Kurumsallaşmayı hedefleyen 
şirketler nasıl bir yol haritası 
izlemeli?
Temel ekonomideki en önemli 
varsayım basiretli tüccar olmak-
la ilgilidir. Şirketler ömürleri olan 
tüzel kişiliklerdir.Şirketleri uzun 
ömürlü kılmak tüm ticari haya-
tın en önemli ilkesi olmalıdır. Ku-
rumsallaşma işte bu işletmeleri 
değişikliklere ayak uyduran, nesil-
ler arası geçişen ve katma değer 
sağlayan varlıklara dönüştürmek 
için var.
Kurumsallaşma, işletmelerin, or-
taklarının ve yatırımcıların çıkarla-
rını koruyabildikleri ve sağladıkları 
kaynakların amaca yönelik kul-
lanıldığından emin olabildikleri, 
faaliyetleriyle toplumsal çıkarlara 
zarar vermeyen ve tüm bunlar 
için hak sahiplerine hesap veren 
yapılara dönüşmesidir. Şirketlerde 
uzun ömürlü sürdürülebilir başarı 
ve kârlı büyüme için gerekli
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koşul, kurumsal yönetimden ge-
çer. Bu durum, işletmelerin daha 
dirençli, esnek, başarılı, uzun yıl-
lar varlığını doğru bir sistematikle 
yürütebilen yapılar olmasını sağ-
larken. Şirketlerin kişilerden ve 
onların “kendi becerilerine bağlı 
yöntemlerinden” bağımsız hale 
gelmesi, sürekliliğinin sağlanması 
ana odak noktası olmalıdır. Yöne-
tim kurullarının öneminin altı da 
işte bu noktada çizilmeli.
Türkiye’de aile şirketlerinin büyük 
bir ağırlığı var. Dolayısıyla, yapısına 
kurumsal yönetim anlayışını yer-
leştirmiş aile şirketleri hariç, çoğu 
aile şirketinde kurumsal yönetim 
ilkelerinin hayata geçirilmesi aslın-
da bir takım zorluklar da içeriyor. 
Bu da “şirket benim ise karar da 
benim” anlayışının yaygınlığından 
geliyor. Esneklik, şeffaflık, adillik, 
hesap verebilirlik gibi kavramla-
rın bu tarz yapılarda oturması ise 
çok daha önemli çünkü dünya 
değişiyor. Sürdürülebilir büyüme, 
gelecek nesillere aktarım, şirketin 
giderek güçlenecek yapılara dö-
nüşmesi eskiden olduğundan çok 
daha hayati. Çünkü milli gelirin 
yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan aile 

KAPAK KONUSU

şirketlerinin, temellerini güçlendir-
mek, uluslararası standartlarda bir 
yönetim ve kontrol yapısına kavuş-
mak, rekabet güçlerini korumak ve 
daha da artırmak hem şirketlere 
hem de Türkiye’ye kazandıracak.
Bu noktada TKYD olarak yaptığı-
mız, Aile Şirketleri Öncelikleri an-
ketimize de değinmek isterim. Bu 
anketimiz, her iki aile şirketinden 
birinde kurumsallaşma sürecinin 
devam ettiğini ortaya koyuyor. 
Aynı zamanda anketimize göre, 
kurumsallaşma konusundaki en 
büyük sıkıntı, bir sonraki nesle de-
vir konusunda yaşanıyor. Kuruluş 
dönemindeki sancıları başarıyla 
atlatan şirketlerde, klasik evreler 
incelendiğinde ise kurucu, ikinci 
kuşak ve üçüncü kuşak olarak sı-
ralanan nesil geçişlerinde, en bü-
yük sorunun, üçüncüde yaşandığı 
ortaya çıkıyor. Ayrıca anketimize 
katılan şirketlerin yaklaşık %60’ında 
aile anayasası bulunmadığı da gö-
rülüyor. Gördüğünüz gibi nesil 
devri, aile şirketlerinde nasıl yapı-
lacağına dair kafalarda ciddi soru 
işaretleri yaşanan bir gündem 
maddesi olarak karşımıza çıkıyor.
Şirketler bu noktada sonraki nesle 
devir için yönetim devri planını za-
manında hazırlamalı, kurumsallaş-
ma çalışmaları hızlandırılarak şirke-
tin gelecek planlaması ve stratejisi 
doğru kurgulanmalı, çalışanların 
görev tanımları, işletme içi yapı 
gibi kritik alanlar yeniden düzen-
lenmeli veya profesyonel destek 
alınmalıdır.
Hisselerin belli bir şahıs, aile ya da 
ailelere ait olduğu şirketlerin ağır-
lıklı olduğu ülkelerde, şüphesiz 
kurumsal yönetim ilkelerini hayata 
geçiren yönetim anlayışlarının or-
taya konması zorunludur. Ancak 
kurumsal yönetim uygulamaları-
nın yarattığı değeri daha iyi anla-
dıkça, konuyu bir yönetim kültürü 
olarak ele alan şirketlerimizin sayı-
larının arttığını düşünüyoruz.

Kurumsallaşma süreçlerinde 
insan kaynağı yönetimi nasıl 
olmalı?
Yönetim kurulundan başlamak 
üzere, yetkinlik bazlı ve şirket ihti-
yaçlarına dönük bir insan kaynağı 

oluşturmak oldukça önemli. Aile 
işletmelerinde bunun bir yolu aile 
üyelerinden şirket yönetimlerinde 
yer alması istenen yöneticilerin 
yetkinliklerini sağlamak veya ge-
rekli haleflik planlamalarını yaparak 
profesyonel yöneticiler seçmek 
olabilir.
Yönetim kurulu üyelerinin şirke-
te hızlı adaptasyonu, sunacakları 
katkının mümkün olan en erken 
zamana çekilebilmesi, doğru yö-
netilecek bir oryantasyon sürecine 
bağlı. Bu yıl çıkardığımız Yönetim 
Kurulu Üyesi Oryantasyonu El 
Kitabı, şirketi ve yönetim kurulu-
nu tanımak; kendisine ve şirkete 
katma değer sağlamak; yönetim 
kurulu üyelerinin görev, yetki ve 
sorumlulukları ile üyelerin değer-
lendirilmesi ve ücretlendirilmesi 
konularında önemli bir kaynak.

Yeni ve genç şirketlere neler tav-
siye edersiniz? Başarılı olmaları 
için şirketlerini nasıl konumlan-
dırmalılar?
Dünyanın içinde olduğu değişim, 
bizleri iş yapmaya devam etmek 
için kurumsal açıdan dayanıklı 
olmayı zorunlu kılıyor. İşletme-
ler, değişime adapte olmak adına 
bugünden atacakları adımlarla, 
çok daha verimli, çok daha esnek, 
daha üretken, inovasyona kültürü-
ne dayalı, iletişimi çok daha güçlü 
yapılara dönüşebilir ve tüm bunla-
rı, kurumsal yönetim ilkeleri ışığın-
da çok daha sağlam kılabilir. Tabii, 
kurumlar açısından risk ve fırsatla-
rın yönetimi ile birlikte, geleceğin 
işletmelerinin dizaynı noktasında, 
artık yönetim kurullarına, büyük bir 
rol düşüyor. Riskleri analiz etmek, 
fırsatları görmek, gerekli adımları 
kurgulamak adına yönetim kurul-
larının sorumluğu artık çok daha 
ağır. İşletmenin dönüşüme hızla 
adapte olabilmesi, değişimin tüm 
şirkete ve çalışanlara yayılabilmesi, 
bir kurum kültürü yaratılması, ge-
rekli donanımın sağlanması, yatı-
rım yapılacak alanların doğru belir-
lenmesi, yapının kurumsal açıdan 
çok daha dayanıklı ve çevik ola-
bilmesi, yönetim kurullarına bağlı. 
Dolayısıyla bu konunun üzerinde 
önemle durmalılar.
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kurumsallaşma
KOBİ'ler ve
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Fettah GÜVENTÜRK
EGE KOBİDER Onursal Başkanı

B
ir kurumun, bir kuruluşun 
veya bir işletmenin kişilere 
bağımlı olmadan faaliyet-
lerini sürdürebilmesi ve ge-

liştirebilmesini sağlayan bir yapıya 
kavuşturulabilmesi işlemine denir.

Kurumsallaşmanın amacı
Kurumsallaşmanın temel amacı; 
kurum, kuruluş ve işletmelerin, 
patron, lider yönetici ve önemli 
personele bağımlı olmadan faali-
yetlerini sağlıklı bir şekilde yürüte-
bilmeleri ve geliştirebilmeleridir.

Kobiler üzerine önemli 
kriterler
• Genelde tecrübe, bilgi, cesaret, 
birliktelik özelliklerine sahip kişile-
rin girişimcilliği sonucu KOBİLER 
doğmuştur.
• Bireysel, ortaklık ve aile işletme-
leri olarak ekonomi dünyasına ka-
tılırlar.
• Ekonominin temel taşı, istihda-
mın hamili olarak ifade edilen ko-
biler; maalesef çok sınırlı imkânla-
ra sahiptirler.
• İşletmeciliğin, üretimin şart kıldığı 
çoğu gereksinimleri yeteri ölçüde 

taşımayan kobiler bir süre içinde 
yaşama ayak uydurur, büyür veya 
kapanırlar.
• Başta kurumsallaşma olmak üze-
re ekonomik, toplumsal, finansal, 
bilimsel gereksinimleri fırsat bula-
bildikleri ölçülerde almaya ve  sin-
dirmeye çalışırlar. 
• Çok katı rekabet şartlarına karşı 
pazarlama, markalaşma, özellikle 
tedarik ve finansal kaynaklar için 
elde edebildiği güven zincirini (pi-
yasa kredilerinin) kesintisiz deva-
mını sağlamaları yaşamlarının baş-
lıca şartıdır.
• Bankalarca uygulanmaya başla-
nan basel kriterlerinin özü şeffaflık, 
doğruluk olup, kurumsallaşmış fir-
malar bu hedefe daha yakındır.
• Yan sanayi boyutunda çalışan 
kobilerin büyük (ana) sanayilere 
hizmet vermesi şartı; finansman 
kadar da; kalite, yönetim (insan) 
faktörü olup yönetimi düzgün (or-
ganize olmuş) bir faklı söylemle 
kurumsallaşabilmiş firmaların ça-
lışması ve üretimi verimlilik kazanır.
• Yenilik ve gelişmelerin, bilgisel 
seminer ve konferansların takibi 
AR-GE gibi teknolojik imkânlardan 

istifade edebilmek, düzgün işleyen 
bir kurumsallaşma yapısı ile ayrıca 
destek kuruluşlara, oda ve dernek-
lere yakın durmak ile mümkündür.

Kurumsallaşma için yapılması 
gereken işlemler
1) İşletmeciliğin ilk gereksinimleri-
ni sağlamak
2) İşletmeye kurumsal kimlik ka-
zandırılmak
3) İş ve görev tanımları açık seçik 
yapılması
4) İşletme içi kurallar ve yönerge-
lerin belirlenmesi
5) İşletmelerin güçlü ve zayıf yön-
lerinin dikkate alınarak uzun vadeli 
stratejilerinin geliştirilmesi
6) Kurumun kendisine has temel 
ilkeleri ortaya konulması
7) Çoğu aile işletmeleri olan kobi-
lerin aile bireylerinin şirket içindeki 
yetki ve sorumluluklarının tanım-
lanması
8) Aile bireylerinin toplantılara ka-
tılmasının sağlanması
9) Şirket paylarının belirginliğinin 
sağlanması
10) Aile bireylerinin eğilimi ile ilgili 
kriterler kuvvetli bağların değer-
lendirilmesi
11) Üretim ve ticarette şart olan 
güven imajına ulaşabilmek
12) Nihai kararların istişare ile alın-
ması.

Şurası açıktır ki işletmelerin, kurucularının ömrüne bağlı olmaksızın yaşamaları ancak müessese-
leşmek ile mümkündür. Sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerde gördüğümüz bütün büyük kuruluşlar, 

şahıslar yerine sistem ve organizasyona dayanarak uzun sürelerde ayakta kalmışlardır.

Vehbi Koç
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B
ilişim teknolojileri iş dünya-
sında farklı alanlarda hızlı bir 
şekilde yayılmakta ve yeni 
bir bütünsel sanayi yöne-

timi dönemi yaşanmaktadır. Bilim 
ve teknolojideki hızlı gelişmeler 
yeni bir iş modeli gerektirmekte-
dir. Ülkemizde sahip olduğumuz 
sanayi potansiyelinin yeni tekno-
loji yatırımlarıyla desteklenmesi 
gerekmektedir. Sanayi verimliliğini 
bilişim teknolojileriyle buluşturan 
Endüstri 4.0 uygulamalarına Tür-
kiye'deki tüm kesimlerin dikkatini 
çekmek ve bu konudaki farkında-
lığı artırmak büyük bir önem taşı-
maktadır. 
 
İş dünyasında Endüstri 4.0 uygu-
lamalarıyla zorlu bir rekabet süreci 
yaşanmaktadır. Endüstri 4.0 uygu-
lamaları ülkemizdeki KOBİ’lerin ba-
şarıya ulaşmaları açısından büyük 
bir önem taşımaktadır. Endüstri 
4.0 uygulamalarının KOBİ’lerde ku-
rumsallaşma çalışmalarıyla birlikte 
ele alınması da yararlı olacaktır.
 
KOBİ’ler yeni teknolojiler, yatay 
organizasyon, hızlı karar alma ve 
esnek yönetim yeteneklerini ge-
liştirerek daha rekabetçi bir yapı-

ya kavuşabilmektedir. Bu nedenle 
KOBİ’lere yalın yönetim, uygun 
finansman kaynakları, kalite yöne-
timi, rekabet gücünü artırma, bilgi 
ve teknoloji kullanımı konularında 
daha etkili fırsatlar sağlanması ge-
rekmektedir. Ülkemizde KOBİ’lerin 
yabancı kuruluşlarla haksız rekabet 
içinde olmaması için de önlemler 
alınması önemli bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Küresel rekabet arttıkça şirketle-
rin yoğun rekabet ortamına uyum 
sağlamaları giderek zorlaşmakta-
dır. Yeni teknolojilere yatırım ya-
pan, bilgi ve tecrübeye öncelik ve-
ren, insan kaynaklarının eğitimine 
özen gösteren, kurum kültürüne 
duyarlı olan şirketlerin kurumsal-
laşma sürecinde daha başarılı ol-
dukları görülmektedir.

Şirketlerin organizasyonunda kar-
şılaşılan dağınıklık yapılaşma ve 
yetki delegasyonunda yaşanan be-
lirsizlikler kurumsallaşma sürecin-
de çeşitli zorluklara sebep olmak-
tadır. KOBİ’lerin kurumsallaşması, 
müşteri taleplerinin daha hızlı kar-
şılanması, maliyetlerin azaltılma-
sı ve başarıların sürdürülebilmesi 

açısından yararlı olmaktadır. Ayrıca 
şirketlerde hiyerarşi kademelerinin 
azaltılmasıyla iş akışı ve karar ver-
me süreçleri hızlanmakta, bunun 
sonucunda daha başarılı sonuçlar 
alınmaktadır.

Kurumsallaşma projelerinde şir-
ketlerin iş süreçleri gözden geçi-
rilmekte, katma değer yaratmayan 
işlemler ele alınmakta, iş etiğinin 
ve şirket kültürünün birbirleriyle 
uyumlu olması sağlanmaktadır. 
Kurumsallaşma sürecinde çalışan-
ların görev kapsamı ve sorumlu-
lukları artmaktadır. Kurumsallaşma 
aynı zamanda kamuoyuna duyu-
lan  sorumluluk bilincini de ön pla-
na çıkarmaktadır. 

Şirketlerde çalışan elemanların 
görev, yetki ve sorumluluklarının 
dengeli olarak paylaştırılmaması, 
önemli sorunlara neden olmak-
tadır. İnsiyatif alamayan, yetki ve 
sorumlulukları açık olarak belirlen-
meyen yöneticilerin şirketi ileriye 
taşıyacak kararlar alabilmeleri de 
söz konusu olmamaktadır.

Yeni teknolojik gelişmelerle birlikte 
yönetim anlayışı ve üretim sistem-

kurumsallaşma fırsatları
KOBİ’lerde

G
Ö
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Şener MUTER
MESS Eğitim Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi
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leri de hızlı bir şekilde değişmek-
tedir. KOBİ’lerin büyük şirketlerle 
birlikte iş yapma potansiyelinin 
artırılması, yeni teknoloji yatırım-
larında geç kalınmaması, bilgi bi-
rikiminin sağlanması, teknolojinin 
tabana yayılması, giderek daha 
çok önem kazanmaktadır. Bu ne-
denle KOBİ’lerde insan kaynakları-
nın daha nitelikli ve donanımlı hale 
gelmesi zorunlu olmaktadır.

Bir şirketin en önemli varlıkları ara-
sında yatırımcılar, yöneticiler ve 
insan kaynakları önemli bir yer tut-
maktadır. Şirketlerin başarıya ulaş-
masında ve gelişmesinde sadece 
yatırımcılar ve üst yöneticiler değil, 
her seviyede çalışan elemanlar et-
kili bir rol oynamaktadır. Bilgiyi ta-
bana yaymak ve erişilebilir kılmak 
zorunlu olmaktadır. Bu nedenle,  
şirketlerde sürekli gelişmeyi ger-
çekleştirmek ve müşteri memnu-
niyetini artırmak amacıyla iş süreç-
lerine bütünsel bakış ve katılımcı 
yönetim anlayışı büyük bir önem 
taşımaktadır.

Şirketlerde kurumsallaşma ile ilgi-
li görev ve sorumluluklar sadece 
yatırımcıları ve üst yönetimi değil, 
tüm çalışanları kapsamaktadır. Ku-
rumsallaşmanın bir başka boyutu 
şirketin itibarını korumak ve geliş-
tirmek amacıyla tüm paydaşlara, 
müşterilere, çalışan elemanlara, 
tedarikçilere ve toplumun diğer 
kesimlerine iş etiği ilkeleri kapsa-
mında ilkeli ve tutarlı davranılması-
nın sağlanmasıdır. Kurumsallaşma 
ancak dinamik ve dengeli bir bakış 
açısıyla gerçekleştirilebilmektedir. 

İş dünyasında sadece çok çalış-
mak rekabet gücü kazanmak için 
yeterli olmamaktadır. Yeni tekno-
loji ve bilgi desteği olmadan yük-
sek operasyonel verimlilik sağla-
namamakta ve rekabet gücü de 
artırılamamaktadır. İş dünyasında 
yoğun  rekabet sebebiyle zorluk 
çeken KOBİ’lerin gelecek planla-
ması amacıyla daha etkili teşvik 
edilmeleri yararlı olacaktır.

Esnek üretim potansiyeline sahip 
olan KOBİ'lerin iş dünyasındaki 
değişime hızlı ayak uydurabilmesi 
ulusal ekonomiye önemli bir dina-
mizm kazandırmaktadır. KOBİ'lerin 
sahip olduğu bu esnek yapı sebe-
biyle büyük ölçekli üretim şirketleri 
kendi üretim süreçlerinin bir kıs-
mını taşaron niteliğinde bulunan 
KOBİ'lere devretmektedir. Bu du-
rum KOBİ’ler için önemli bir fırsat 
oluşturmaktadır. Teknoloji seçimi, 
sürekli gelişme, yeni ürün tasarımı, 
üretim, pazarlama ve satış gibi re-
kabet gücünü etkileyen konularda 

KOBİ’lerin piyasa şartlarına uygun 
kararlar vermeleri çok önemli ol-
maktadır.
 KOBI’lerin daha verimli işgücü kul-
lanan, yeni teknolojileri kapsayan 
rekabetçi iş modelleri uygulamala-
rı gerekmektedir. Önemli olan KO-
Bİ’lerin bireysel ve kurumsal olarak, 
hızlı değişimlerle baş edebilecek 
esnek bir düşünce yapısına sa-
hip olmalarıdır. Sadece gençlerin 
değil, yetişkinlerin de kendilerini 
sürekli yenilemeleri ve değişim sü-
recinin dışında kalmamaları büyük 
bir önem taşımaktadır.

KOBİ’lerin kurumsallaşması, müşteri ta-
leplerinin daha hızlı karşılanması, mali-
yetlerin azaltılması ve başarıların sürdü-
rülebilmesi açısından yararlı olmaktadır.

www.egekobider.org.tr Ekim - Kasım - Aralık 201815



A
ile işletmelerinin orta-
lama ömrü 24 yıl, bu 
acı gerçeği değiştirmek 
elinizde!

• Günümüz işletmecilik anlayışının, 
küreselleşmenin etkisiyle geçmiş 
yıllara oranla oldukça değiştiği bir 
gerçektir. 
• 1960’lı yıllarda başlayan rekabet 
ortamı mevcut ve yeni kurulan iş-
letmeleri, yaşamlarını sürdürebil-
mek için pek çok arayışa ve yeni-
liğe itmiştir. 
• Bunları, “Yönetimde Sistemli Ça-
lışmayı Hakim Kılma”  olarak özet-
leyebiliriz.
• Bir başka ifadeyle işletmelerin ge-
rek yerel, gerek küresel pazarlarda 
çok daha fazla çaba harcamaları 
gerektiğidir. 
• Bir diğer gerçek ise bu arayışların 
ve yaşamı sürdürmeye yönelik ça-
baların, her geçen gün hızlanarak 
arttığıdır. 
• İşletmecilikteki değişim anlayışı-
nın günümüzde ulaştığı nokta es-
nek, yenilikçi, kendini yerel pazar-
larla sınırlamayan, araştıran, ekip 
çalışmasına ağırlık veren, finansal 
kaynakları rasyonel kullanan, müş-
teriye odaklanan, özellikle de insan 

kaynağını en iyi şekilde değerlen-
diren bir işletmecilik ve yönetim 
anlayışı halini almıştır. 
• Rekabetin sınırlı ve hedefin yerel 
pazarlar olduğu geçmiş dönemler-
de büyük ölçüde başarılı örnekleri 
görülen patron ya da lider yöneti-
mi anlayışının pek çok açıdan ye-
tersiz kaldığı, günümüz işletmeci-
liğinde aynı başarıyı gösteremediği 
bir gerçektir.
• Bunun doğal bir sonucu olarak 
da işletmelerin, lidere bağımlı yö-
netim birimleri olmak yerine, bu 
bağımlılıklarını en aza indirgeyen 
yönetim sistemlerine sahip kurum-
lar olmaya yöneldikleri söylenebilir. 
• Açıkçası kurumsallaşma olarak 
adlandırılan bu süreç, 2000’li yılla-
rın işletmeleri için vazgeçilmez bir 
yönetim şeklini almıştır. 
• İşletme yönetimi için önemi bu 
denli açık olan kurumsallaşmanın 
“Aile İşletmeleri” (büyük çoğunluğu 
Kobi’ler) olarak adlandırılan ve ken-
dilerine özgü pek çok özelliğe sa-
hip olan işletmeler açısından çok 
daha fazla önem taşıdığı da ayrı bir 
gerçektir. 
• Ülkemizde sık sık ekonomik kriz-
lerle karşı karşıya kalan işletmeler 

(özellikle Kobi’ler) bunun sıkıntısını 
daha çok hissetmektedirler. Bu iş-
letmelerin çoğu kriz dönemlerin-
de ne yapacaklarını bilememekte 
ve yok olup gitmektedirler.   Bu 
nedenlerle kurumsallaşma, bu iş-
letmeler için bir nevi güvence-si-
gorta-işlevi görecektir. 
• İşletmecilik ve işletme yönetim-
leri incelendiğinde, aile işletmeleri-
nin ömürlerinin kısa olması, gerek 
ülkemizde gerekse diğer ülkelerde 
hemen hemen aynı nedenlere da-
yandığı ve genel anlamda kurum-
sallaşamamaktan kaynaklandığı 
söylenebilir.
• İşte “Büyüyen ve Genişleyen Aile 
İşletmelerinde özellikle Kobi’lerde 
Kurumsallaşma” konusu, çeşitli 
yönleriyle ele alınacak ve yukarıda 
özetlenen rekabet ortamında var-
lıklarını sürdürmeyi ve büyümeyi 
amaçlayan aile işletmelerine reh-
ber olacaktır.

Bin bir güçlüklerle kurulan aile 
işletmeleri kurumsallaşama-
dıkları için kısa sürede yok olup 
gitmekteler! 
• Aile işletmeleri, aileden bir giri-
şimcinin başlattığı ve daha sonra 

kurumsallaşması (1)
Aile işletmelerinin

G
Ö
RÜ

Ş

İsmail H. CEYLAN
Mak.Yük.Müh.
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ailenin çoğunlukla işin içinde yer 
aldığı kurumsal yapılardır. Başka 
bir deyişle, akrabalık bağı olan bi-
reylerin mal ya da hizmet üretmek 
için bir araya gelerek kurdukları kar 
amaçlı sosyal örgütlerdir. 
• Aile işletmeleri, içinde bulunulan 
ekonomik, kültürel ve sosyal çev-
renin etkisi, sahibi olduğu işletme-
yi bilfiil yönetmek, kendi kendinin 
patronu olmak, başkalarını sevk ve 
idare etmek, ailenin mal varlığı ve 
geleceğini korumak ve çocukları-
na miras bırakmak amacıyla kuru-
lurlar.
• Aile işletmeleri, genellikle aile 
ilişkilerinin yoğun olarak yer aldı-
ğı, kararlarda ailenin etkin olduğu, 
aile içinde büyüklere saygının esas 
alındığı yapılardır. 
• Aile işletmeleri, Dünyada halen 
en yaygın iş organizasyonlarıdır. 
Dünyadaki şirketlerin, %75-80’ni-
nin aile işletmeleri olduğu sanıl-
maktadır. Türkiye’deki şirketlerin 
%95’inden fazlası aile işletmesidir. 
• Aile işletmeleri, belirli büyüklüğe 
geldiklerinde genellikle amaçların 
belirlenmesi, planlama, koordi-
nasyon, yürütme ve denetleme 
gibi temel yönetim fonksiyonla-
rının gerektiği gibi yapılamadığı, 
mevcut alışkanlıklarını terk etme-
de zorlandığı, değişime direnç 
gösterdiği, yeniden yapılanma ve 
özellikle kurumsallaşma ihtiyacına 
rağmen bunu gerçekleştirmekte 
zorlanan yapılardır.

• Kurumsallaşamayan ailelerde 
aile içi çatışmalar başlar ve kısa 
sürede yok olup giderler. 
• Dünyada aile işletmelerinin orta-
lama yaşam süresi 24-25 yıldır. Bir 
araştırmaya göre aile işletmeleri-
nin %50-52’si birinci kuşakta, %40-
42’si ikinci kuşakta, %6-8’i üçüncü 
kuşakta yok olup gitmektedir. Tür-
kiye ortalamaları da bundan farklı 
değildir. Türkiye’de üçüncü kuşağa 
devreden firma sayısı %8’in çok al-
tındadır. 
• Bu açıklamalardan sonra aile 
işletmelerinin kuşaklar boyu sür-
mesi için neler yapılmalıdır, bu so-

runun yanıtı kurumsallaşma’dan 
geçmektedir. 
• Aile işletmelerinin ulusal eko-
nomilere, sahip ve çalışanlarına 
katkısının sürekli olabilmesi için,  
kurumsal olarak yönetilmesi ve 
kontrol edilmesi gerekliliği bilim-
sel olarak kanıtlanmıştır. Demek 
ki sihirli kelime kurumsallaşmadır. 
• Kurumsallaşma, bir işletmenin 
kişilerden bağımsız olarak belir-
lenmiş amaçlar ve kurallar doğ-
rultusunda yönetilmesi ve varlığı-
nı sürdürmesidir. Bir başka deyişle 

”sistem” haline gelebilmesidir.
• Her sistemde olduğu gibi, siste-
min parçalarının, rollerinin ve gö-
revlerinin belirlenmiş olması ve 
sistemin kendi bütünlüğü içinde 
işleyebilmesi gerekir.
• Kurumsallaşma denildiğinde 
karşımıza çıkan tez,  “işletmenin” 
kurumsallaşmasıdır. Ancak aile 
işletmelerinde kurumsallaşma 
ise, hem “işletmenin ” hem de 
“aile ilişkilerinin” kurumsallaşma-
sı şeklinde iki boyutlu olarak ele 
alınmalıdır.

1960’lı yıllarda başlayan rekabet 
ortamı mevcut ve yeni kurulan 
işletmeleri, yaşamlarını sürdü-
rebilmek için pek çok arayışa ve 

yeniliğe itmiştir.
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EGEKOBER tarafından Kemalpaşa'da düzenlenen KOBİ buluşmaları büyük 
ilgi gördü. OSB'ler, İş dünyası temsilcileri, KOBİ yönetici ve sahiplerinin ka-
tıldığı toplantıda KOSGEB destekleri ve SGK mevzuatları anlatıldı.

EGEKOBİDER
"Gücümüz işbirliğimiz kadar"

E
GEKOBİDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Halil Karakaya 
yaptığı konuşmada KOBİ'le-
rin her zamankinden daha 

fazla desteğe ihtiyacı olduğunu 
kaydetti. 
"Bu desteğin sadece başka kurum-

lardan talebe bağlı olmadığını dile 
getiren Karakaya, Birbirimize de 
destek olmalıyız. Bizim yapmak 
istediklerimizden bir tanesi "İşbir-
liği-Güçbirliği" projesidir.  KOBİ'ler 
olarak  birbirimizin aynı zamanda 
müşterisi ve/veya tedarikçisi olabi-

liriz. Bizler birbirimizi daha ileriye 
ittirerek yükseltebiliriz. Yeter ki iş-
birliği güçbirliği konusunda olumlu 
düşünelim. Önyargılı davranmaya-
lım. Dünyanın en büyük şirketle-
rinden Toshiba, Fujitsu, Sony bil-
gisayar birimlerini birleştirmek 

HABER

sloganıyla koşmaya başlıyor
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"Yapmak istediklerimiz-
den bir tanesi 'İşbirli-

ği-Güçbirliği' projesidir. 
KOBİ'ler olarak  birbi-
rimizin aynı zamanda 
müşterisi, aynı zaman-
da tedarikçisi olabiliriz. 
Bizler birbirimizi daha 
ileriye ittirerek yüksel-

tebiliriz."

için görüşmeler yapıyorlar. Başka 
ülkelerde ki rakipleriyle daha iyi 
rekabet edebilmek için. Ama biz 
şurada 5 KOBİ bir araya gelmekte 
zorlanıyoruz" şeklinde konuştu. 

Değişim şart
Değişim KOBİ'lerin olmazsa ol-
mazıdır diyerek KOBİ'lere değişim 
çağrısında bulanan EGEKOBİDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ka-
rakaya yaptığı konuşmada şu 
görüşleri dile getirdi: "Değişmek 
mecburiyetimiz var. Başka bir se-
çeneğimiz yok. 
İşletmelerimizin sürdürülebilir
bir yapıya kavuşmasını istiyorsak, 
mutlaka değişmeliyiz. 

Türkiye'de kurulan şirketlerin 
yüzde 80'i 6. yılını göremiyor
Türkiye'de yeni kurulan şirketlerin 
% 80'ini 6. yılını göremiyor. Yüz-
de 96'sı 11.'inci yılını göremiyor. 
21. yılını gören şirket sayısı yüzde 
2'dir. Nokia diye bir telefon üretici-
si şirket vardı. Bir numara idi. Ama 
bugün nerede ise hatırlamıyoruz. 
Bundan 10 yıl öncesine kadar en 
değerli şirketler finans ve sanayi 
şirketleri idi. Bugün ilk 5 şirketin 
tamamı bilişim firmaları. Buradan 
çıkarmamız gereken sonuç, KO-
Bİ'lerin gitmesi gereken yön dijital 
dönüşümü endüstri 4.0'ı göster-
mektedir. Ya başka işletmelerin, 
başka ülkelerin kölesi olacağız ya 
da değişerek gelişerek daha iyi şir-
ketlere sahip olmaya çalışacağız.

KOSGEB, İŞKUR, SGK gibi devlet 
destekleri tabi ki önemli. Ama şu 
bizi yanıltmasın. Bu devlet destek-
lerinin hepsinin bir sınırı ve süresi 
vardır. Dolayısıyla biz bu destekler 
sürekli gibi davranmamalıyız.İş-
letmelerimizin yapısal sorunlarını 
çözmek için daha çok çaba gös-
termeliyiz. 

Daha fazla efor sarfetmeliyiz
Almanya'nın nüfusu 82 milyon. 
Türkiye'nin nüfusu ise 81 milyon. 
Yaklaşık olarak aynı nüfusa sahibiz. 
Almanya 1.5 trilyon ihracat yapı-
yor. Biz ise 150 Milyar doların biraz 
altında, biraz üstünde yapıyoruz. 
Almanya her yıl 300 milyar dolar 
dış ticaret fazlası verir, biz ise her 
yıl 70 milyar dolar civarında dış ti-
caret açığı veririz. Üstelik biz daha 
genç bir nüfusa sahibiz. İhracatta 
10 kat, gayrisafi milli hasılada 4 
kat bizden daha fazla . Almanya'yı 
geçelim Güney Kore'den örnek 
verelim. Yaklaşık 35 yıl önce milli 
geliri bizden daha düşük ülke idi. 
Nüfusu 54 milyon. Bugün bizim 
2 katımız gayri safi milli hasılaya 
sahip. Her yıl 150 milyar dolar dış 
ticaret fazlası var. Şimdi biz kendi-
mize dünyanın 10. büyük ekono-
misi olma hedefi koyuyoruz. Ama 
rakiplerimizde bizim altımızdakiler 
de bizi beklemiyor, durmuyor ora-
da. Onlardan daha fazla efor sarf 
etmemiz lazım ki 10 büyük eko-
nomi arasına girebilelim.
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"Değişmek mecbu-
riyetimiz var.Başka 
bir seçeneğimiz yok.

İşletmelerimizin 
sürdürülebilir bir 

yapıya kavuşmasını 
istiyorsak, mutlaka 

değişmeliyiz."

Arslan: Yüzümüzü tekrar 
imalat sanayine çevirdik
KOSGEB İzmir Kuzey Bölge Mü-
dürü Levent Arslan ise, KOBİ des-
teklerini anlattığı konuşmasında 
son 10 yılda özellikle hizmet ve 
ticaret sektörünün KOSGEB kap-
samına girmesi ile birlikte imalat 
yapan sanayiciye desteklerde per-
formansın biraz azaldığını vurgu-
ladı. 
Levent Arslan, "Biz yeni yaptığı-
mız değişikliklerle birlikte diğer 
sektörlere desteği kesmeden tek-
rardan yüzümüzü imalat sanayi-
ne çevirmiş bulunuyoruz. Son üç 
KOBİGEL çağrımız sadece imalat 
sanayine yönelikti. Yeni destek 
modellerimizi de ortaya koyduk" 
diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: 
"KOBİ tanımında da önemli deği-
şiklik yaptık. 40 Milyon TL'lik barajı, 
125 milyon TL'ye çıkardık. Türki-
ye'de 8.500 KOBİ daha KOSGEB 
desteklerinden yararlanabilir hale 
geldi. Kemalpaşa'da bir temsilcilik 
açtık. Bundan sonra daha sık bil-
gilendirme yapılacak. İzmir'de Gü-
ney ve Kuzey diye ikiye ayrılmıştı. 
Ancak ilçeler bazında bir dağılım 
yoktu. Artık Başkanlık tarafından 
bu dağılımda yapıldı. Buna göre 
Kemalpaşa, Bornova, Bayraklı gibi 
ilçeler Çiğli'deki Kuzey bölge so-

HABER

rumluluğunda.
KOBİGEL'de işletmelerimizin le-
hine yeni çalışmalar yapılıyor.
Bunların yanı sıra desteklerimizin 
miktarlarında ve üst limitlerinde de 
önemli değişiklikler yapılıyor. 

İthal edilen ürünü yerli ürete-
ne 5 milyon TL destek
Tekno destek yatırımlara yönelik 5 
milyon TL destek var. Stratejik ürün 
destek programımız var. Yurtdışın-
dan ithal edilen bir ürünün yerli 

olarak imal edilmesi halinde de 5 
milyon TL destek var. 
Çok önemli desteklerimizden bi-
risi de işbirliği güçbirliği modelidir. 
Yakın zamanda bu programı da 
değiştirerek çok daha cazip hale 
getireceğiz. Destek miktarını yak-
laşık 5 kat artıracağız. 
Toplantıda EGEKOBİDER yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet 
Demir'de güncel SGK mevzuatına 
ve desteklerine ilişkin gelişmeler 
hakkında katılımcılara sunum yaptı.
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Fettah GÜVENTÜRK
EGE KOBİDER Onursal Başkanı

KOBİ DÜNYASI
KOBİ YOLCULUĞU PROGRAMI

Fettah Güventürk’ün hazırlayıp sunduğu
KOBI sorunlarının bir konu bir konuk ile paylaşıldığı
EGEKOBIDER ve Kobi Dünyası Dergisi'nin tanıtıldığı

‘Kobi Yolculuğu’ programı her hafta
Perşembe günü saat 15:00’ de egeatürk tv’de.

Kobi Tanımı ve Girişimcilik Faaliyeti

Kobiler ve Çalışma Hayatı/Verimlilik

Kobiler ve Iletişim

Kobiler ve Tanıtım

Kobiler ve Üretim/Kalite

Kobiler ve Finans Kaynakları

Kobiler ve Insan Kaynakları

Kobi ve Nitelikli Işgücü

Kobiler ve Eğitim

PAYLAŞILAN BAŞLICA KOBİ SORUNLARI
Kobiler ve Kurumsallaşma

Kobiler ve Işbirliği

Kobiler ve Ihracaat

Kobiler ve Pazarlama

Kobiler ve Markalaşma

Kobiler ve Destekler

Kobiler ve Arge/Yenilik

Kobiler ve Stratejik Yol Haritası

www.egekobider.org.tr Ekim - Kasım - Aralık 201821



HABER

K
PMG Türkiye, Endüstriyel 
Üretim Sektörel Bakış 2018 
raporuyla, sektörün 2017 
performansını inceledi, 

2018 yılını değerlendirdi. Endüst-
riyel üretim sektöründe, ‘Endüst-
ri 4.0’ olgusunun her geçen gün 
daha da güçlendiğini belirten 
KPMG Endüstriyel Üretim Lideri 
Hakan Ölekli, “Türkiye’de 5.5 mil-
yon kişinin istihdam edildiği en-
düstriyel üretim, ‘Endüstri 4.0’ı ar-
tık daha yüksek sesle konuşuyor. 
2020 yılına kadar ‘Endüstri 4.0’ın 
etkisiyle 1,8 milyon işin ortadan 
kalkması ve 2,3 milyon farklı mes-
leğin doğacağı konuşuluyor. Bu 

pencereden incelediğimizde Tür-
kiye’de sektörün kırılma noktasına 
yaklaştığını görüyoruz. 2017’de 
yaşanan politik ve makro ekono-
mik gelişmelerin yanında yıkıcı 
teknolojilerin yükselişi, dönüşüme 
ayak uydurmakta zorlananların sı-
kıntı yaşayacağını gösteriyor. Bu 
sorunların önüne geçmek adına 
2017’de T.C. Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından ‘Sana-
yide Dijital Dönüşüm Platformu’ 
kuruldu. Bu platformun, Endüstri 
2.0 ile 3.0 arasında konumlanan 
Türkiye’deki endüstriyel üretim 
tesislerinin gelişmesini planlıyor” 
dedi.

KPMG Türkiye, Endüstri-
yel Üretim Sektörel Bakış 
2018 raporunu hazırladı. 
Değişim rüzgarlarının 
estiği endüstriyel üretim 
sektörü, ‘Endüstri 4.0’ 
olgusunun üzerine yo-
ğunlaşıyor. KPMG Türkiye 
Endüstriyel Üretim Sektör 
Lideri Hakan Ölekli, “Tür-
kiye’de 5,5 milyon kişinin 
istihdam edildiği en-
düstriyel üretim sektörü 
kabuk değiştiriyor. 2020 
yılında 1,8 milyon işi or-
tadan kaldıracağı tahmin 
edilen ‘Endüstri 4.0’ ile 
birlikte 2,3 milyon farklı 
meslek doğacak. 2018 yılı 
da bu olgunun hızla geliş-
tiği bir sene olacak. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından 2017’de kurulan 
‘Sanayide Dijital Dönüşüm 
Platformu’ endüstriyel 
devrime Türkiye’yi hazır-
lamayı amaçlıyor” dedi.

kapıyı çalıyor
Endüstriyel devrim
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2020 yılına kadar ‘En-
düstri 4.0’ın etkisiyle 

1,8 milyon işin ortadan 
kalkması ve 2,3 milyon 
farklı mesleğin doğacağı 
konuşuluyor. Bu pen-

cereden incelediğimizde 
Türkiye’de sektörün 

kırılma noktasına yak-
laştığını görüyoruz.

Sektör raporundan ön plana çıkan 
rakamlar ve notlar şöyle:
- 2017 yılında, 2016 yılı üçüncü 
çeyreğinde yaşanan daralmanın 
ardından sektör toparladı ve GS-
YH’yı da beraberinde yukarı çekti. 
Üretimdeki büyümenin etkisiyle 
2017’nin birinci ve ikinci çeyreği 
bir önceki yılın aynı dönemlerine 
göre sırasıyla yüzde 5,3 ve 5,4 arttı. 
GSYH, 2017’nin üçüncü çeyreğin-
de 11,1 değerinde gerçekleşti. Bu 
değerde yüzde 15,2 büyüyen üre-
tim sanayisi başroldeydi.

Endüstri 4.0 ile bin farklı ürün 
milyonda 12 hatayla üretiliyor
• Akıllı robotlar, Büyük Veri, Nes-
nelerin İnterneti, 3D baskı ve bu-
lut gibi gelişmelerle ‘Endüstri 4.0’ 
olgusu güçlendi. ‘Endüstri 4.0’ı 
sadece teknolojik yatırım olarak 

• Endüstri 4.0 konseptinin öncü 
firması olarak kabul edilen Sie-
mens’in Amberg fabrikasının 10 
bin m²’lik üretim alanında iş süreç-
lerinin yüzde 75’i makineler ve bil-
gisayarlarla yürütülüyor. Fabrikada 
1000 farklı ürün, milyonda 12 ha-
tayla üretiliyor.

Türkiye, ‘Endüstri 4.0’ için ha-
zırlıklara başladı
• Teknoloji büyük bir hızla geliyor. 
‘Endüstri 4.0’ Türkiye endüstriyel 
üretim sektörü için kritik bir kırılma 
noktasına işaret ediyor. 2017’de 
yaşanan politik/makroekonomik 
gelişmeler ve yıkıcı teknolojilerin 
yükselişi şu mesajı veriyor: Dönü-
şüme ayak uyduramayanları sıkın-
tılı bir süreç bekliyor.
• Bu mesajı net bir şekilde alan hü-
kümet 2017’de yatırımlara başladı. 
Ülkemizde Endüstri 4.0 alanında, 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından önemli bir adım 
atıldı ve “Sanayide Dijital Dönü-
şüm Platformu” kuruldu. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Türkiye ihracatçılar Meclis (TİM), 
Türk Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sana-
yici ve İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD), Uluslararası Yatırımcılar Der-
neği (YASED) ve Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı (TTGV) gibi kuru-
luşların görev alması planlanan 
platform, yeni endüstriyel üretim 
devrimine hazırlık düzeyini artır-
mayı amaçlıyor.
• Endüstri 4.0’ yolculuğunda Türki-
ye’yi uzun bir yol bekliyor. Bugün, 
Türkiye’deki endüstriyel üretim 
tesislerinin büyük bir çoğunluğu, 
süreçlerinde otomasyonu kullan-
maları noktasında değerlendiril-
diklerinde Endüstri 2.0 ile 3.0 ara-
sında bir konumda bulunuyor. 
• 2018’de sektörün önündeki en 
önemli fırsatlardan birisi yerli oto-
mobil…  TOBB ve Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı girişimiyle ku-
rulan ‘Otomobil Yerli Üretim Ortak 
Girişim Grubu’nun 2019’da Türki-
ye’nin yerli otomobil prototipini 
oluşturması ve 2021’de yerli oto-
mobili satışa sunması endüstriyel 
üretim sektörü için gelişim fırsat-
ları yaratıyor.

görmek konuyu küçümsemek an-
lamına geliyor. Basit bir anlatımla 
fabrika içerisinde birbirine bilgi 
veren robot-makinelerin iletişimi 
verimliliği artırırken hata olasılığını 
düşürecek. 2020 yılına gelindiğin-
de yapay zeka yalnızca 1,8 milyon 
işi ortadan kaldırırken ortaya 2,3 
milyon farklı iş çıkaracak olumlu 
bir sistem halini alacak.

2017’de kapasite kullanımı 
aşıldı
• 2016 yılında endüstriyel üretimde 
kapasite kullanım oranı ortalaması 
yüzde 77,39 olarak belirlenmişti. 
2017 yılının Kasım ayı verilerine 
göre kapasite kullanımında yüzde 
78,48’le geçtiğimiz yılın ortalama-
sı aşıldı. İhracatta yaşanan pozitif 
iyileşme ve iç tüketimdeki artış, bu 
olumlu tabloyu yarattı.

Sektör, istihdamın yüzde 
18,8’ini karşılıyor
• TÜİK’in açıkladığı rakamlarda, 
Türkiye’de Eylül ayı itibariyle 28 
milyon 797 bin kişi istihdam edi-
liyor. 5,5 milyonu aşan istihdam 
rakamıyla endüstriyel üretim sek-
törü, toplam istihdamın yüzde 
18,8’ini oluşturuyor. 
• Üretim sektöründe istihdam edi-
len 5,5 milyon kişinin 5 milyona 
yakını üretim 282 bini elektrik, gaz, 
su temini ve kanalizasyon, 150 bini 
ise madencilik ve taş ocağı alt sek-
törlerinde görev yapıyor.

Hakan ÖLEKLİ
KPMG Endüstriyel Üretim Lideri
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K
urumsallaşma Büyük şirketle-
rin işi midir? Küçük işletmeler 
de kurumsallaşabilir mi? 
İşletme sahiplerinde kurum-

sallaşmanın büyük işletmelerin ko-
nusu olduğu, küçük işletmelerin 
kurumsallaşmaya uygun olmadıkları 
gibi bir kanaat olduğu gözlenmek-
tedir. Kurumsallaşmanın bürokrasi 
yaratacağı, işletmenin hantallaşaca-
ğı, yönetimin profesyonellere ter-
kedileceği, sahiplerin kontrolü kay-
bedeceği gibi  endişelerin olduğu 
görülmektedir. 
Kurumsallaşmanın amacı; İşletme-
nin verimliliğini artırmak ve ömrünü 
uzatmaktır. Amacı bu şeklide belir-
ledikten sonra, kurumsallaşmanın 
bürokrasiyi artıracağı, işletmeyi han-
tallaştıracağı, işletme sahiplerinin 
etkinliğinin azalacağı görüşünün 
geçerli bir varsayım olmadığı açıktır. 
Kurumsallaşma, yaşanan tecrübe-
lerle ortaya çıkan bir ihtiyaç; üze-
rinde incelemeler yapılmış; bilimsel 
temellere dayanan bir konudur. Ku-
rumsal işletme, İşlerin tanımlandığı; 
işletmenin hedeflerini gerçekleşti-
recek faaliyelerini etkin bir şekilde 
yürütebileceği işletmeye uygun ve 
özgün bir organizasyon yapısının 
kurulduğu; Kuralların ve sorumlu-
lukların açık, şeffaf bir şeklide belir-
lendiği; Denetime açık, sebep-so-
nuç ilişkisinin öngörülebilir olduğu 
bir yapıdır.  
Kurumsallaşma, büyük ya da kü-

çük işletme olmaktan ziyade bir 
zihniyet meselesidir. En tepedeki 
kişinin/grubun Kurumsal yönetim 
anlayışına sahip olması, içselleştire-
rek inanması gerekir. Tepe yönetim 
kurumsallaşmaya inanır, benimser 
ve herkese gösterir ise o şirkette 
kurumsallaşma başarılabilir. Çünkü 
kurumsallaşma, bir şablonun alınıp 
şirkete uygulanarak, hemen yapıla-
bilecek bir şey değil; Kararlı, tutarlı, 
azimli, sabırlı sürekli bir çaba gerek-
tirir. Bu da üst yönetimin desteği ol-
madan başarılamaz. 
Türkiye’deki şirketlerin tamamına 
yakını aile şirketi niteliğindedir. Do-
layısıyla, şirketin kurumsallaşabilme-
si için çalışmaya aileden başlamak 
gerekir. Aile üyelerinin birbirine ve 
şirket yönetimine güven duymaları, 
Şirket yönetiminin şeffaf bir yönetim 
sergilemesi, aile üyeleri ile etkili ve 
doğru iletişimi sağlaması önemlidir. 
Liyakat sisteminin çalıştığı, aile üye-
lerinin kayırılmadığı, işin gereğinin 
yapıldığı bir sistem kurulması ve 
tüm paydaşların bunu görüp dene-
yimlemesi  esastır. Adalet duygusu-
nun zedelenmediği, yönetimin adil 
davrandığı kanaatinin oluşması ba-
şarı için zaruridir.
Kurumsal bir yapıda kayıtlı çalışmak 
temel prensiptir. Kayıt dışı işlemin 
olduğu yerde kurumsallıktan beh-
sedilemez. Kurucuların vizyonu, İş-
letmenin misyonu, temel değerleri, 
Stratejik hedefleri yazılı hale getiril-

meli; vizyon, misyon, temel değer-
ler kapsamında kurum kültürü oluş-
turulmalıdır.
Kurumsal yönetim; Stratejik hedef-
lere bağlı 3-5 yıllık hedefler, bunla-
rın gerçekleştirilmesine yönelik yıllık 
bütçe/programlar hazırlanarak, ka-
yıt altına alınması, faaliyetlerin et-
kin ve verimli bir şekilde yürütülme 
çabasıdır. Tabii ki; Faaliyetler kurum 
kültürü ışığında,  temel değerlere 
bağlı olarak yürütülecek, güncellen-
mesi gereken konular da sürekli ve 
dinamik bir şeklide güncellenecek-
tir.
Sonuç olarak; kurumsallaşma bü-
yük ya da küçük işletme olmaktan 
ziyade bir zihniyet meselesidir. De-
ğerlerini, misyonunu, vizyonunu 
belirlemiş; bunlara bağlı olarak stra-
tejisini oluşturmuş, görev tanımları 
net olarak yapılmış, işletmeye uy-
gun organizasyon yapısı kurulmuş 
küçük işletmeler mevcuttur. işlem 
hacmi itibariyle büyük olmakla bir-
likte, günlük kararlarla ve bir kişinin 
talimatlarıyla yürütülen çok sayıda 
işletme de mevcuttur. Kısa dönem-
lerde başarılı olsa bile, kurumsalla-
şamayan şirketlerin yaşama şansı-
nın yok denecek kadar az olduğu 
hem Dünya’da hem de Türkiye’de 
yaşanan tecrübelerle sabittir. 
Son söz olarak; şirket sapiplerine/
kurucularına diyeceğimiz şudur: “ai-
leniz huzurlu, şirketiniz uzun ömür-
lü olsun” istiyorsanız kurumsallaşın.

Kurumsallaşma
zihniyet meselesidir

G
Ö
RÜ

Ş

Mehmet DEMİR
DEM Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Sahibi
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KOSGEB bugüne kadar 60 ülkenin 73 kuru-
luşu ve 5 uluslararası örgütle 78 mutabakat 
zaptı ve bu kapsamda yapılabilecek faaliyet-
leri tanımlayan 7 eylem planı imzaladı.

Türkiye

birinci oldu
KOBİ Politikası Endeksi'nde

K
üçük ve Orta Ölçekli İşlet-
meleri Geliştirme ve Des-
tekleme İdaresi (KOSGEB) 
Başkanı Cevahir Uzkurt,  

KOSGEB'in yurt dışı iş birlikleriyle 
ilgili açıklama yaptı.
KOSGEB'in, Küçük ve Orta Büyük-
lükteki İşletmeler (KOBİ) alanında 
elde ettiği bilgi ve deneyimini, ku-
rulan iş birlikleriyle yurt dışındaki 
muadil kurum ve kuruluşlara ak-
tardığını anlatan Uzkurt, böylece 
Türkiye'nin tanınırlığına katkı sağla-
dıklarını söyledi.
Uzkurt, KOBİ'lerin ticaret hacminin 
artmasına yönelik faaliyetleri des-
teklerken, iş birliği yapılan muadil 
kurumların iyi uygulamaları ışığın-

da kurumsal kapasitelerini de ge-
liştirdiklerini belirtti.

Türkiye'yi 16 ülke heyeti ziya-
ret etti
Uzkurt, bu kapsamda KOBİ'lerin 
dış pazara açılma sürecine des-
tek sağlanması ve destekleme 
modelleri konusunda elde edilen 
kurumsal kapasitenin yurt dışında-
ki muadil kurumlarla paylaşılması 
amacıyla mutabakat zaptları imza-
ladıklarını anlatarak, "KOSGEB, bu-
güne kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu 
ve 5 uluslararası örgütle toplam 
78 mutabakat zaptı ve bu zaptlar 
kapsamında gerçekleştirilebilecek 
faaliyetleri tanımlayan 7 eylem pla-

HABER

Cevahir Uzkurt
KOSGEB Başkanı

nı imzaladı" dedi.
Türkiye'yi, geçen yıl Afganistan, 
Endonezya, Etiyopya, Gambiya, 
Katar, Kenya, Kolombiya, Moğo-
listan, Özbekistan, Pakistan, Rusya 
Federasyonu, Somali, Sudan, Ta-
taristan, Tayland ve Ürdün olmak 
üzere 16 ülkenin heyetlerinin zi-
yaret ettiğini söyleyen Uzkurt, bu 
heyetlerle iş birliği alanlarını gö-
rüştüklerini aktardı.
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BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nin yüzde 192 artış kaydetmesi, şirketlerin şeffaflık, 
sosyal sorumluluk ve hesap verebilirlik gibi iyi yönetim unsurlarını bünyelerinde ba-
rındırmasının hem kendilerine hem de yatırımcılarına kazandırdığını ortaya çıkardı.

Kurumsallaşma
şirketlere de 
yatırımcılara da 
kazandırıyor

K
urumsal yönetim ilkelerine 
uyan şirketlerin hem faali-
yet, hem de hisse senedi 
performansı, diğer şirket-

lerden ortalama daha yüksek de-
ğer görüyor. Bu kapsamda beş yıl 
önce BIST Kurumsal Yönetim En-
deksi yüzde 192 artış kaydetti. Ku-
rumsal yönetim ilkelerini benimse-
yen firmaların ortalama getirisi ise 
yüzde 23 daha fazla artış kaydetti. 
Şirketlerin kurumsal yönetim ilke-
lerini benimsemesi, yatırımcıların 
karlarını artırma olasılığını da yük-
seltiyor.

Not belirleniyor 
BIST Kurumsal Yönetim Endeksi 
(XKURY), Kurumsal Yönetim İlke-

leri’ni uygulayan şirketlerin dahil 
edildiği endeks. BIST Kurumsal 
Yönetim Endeksi’nin amacı, pay-
ları Borsa İstanbul pazarlarında 
(Gözaltı Pazarı ve C Listesi hariç) 
işlem gören ve kurumsal yönetim 
ilkelerine uyum notu 10 üzerinden 
en az 7, her bir ana başlık itibarıyla 
10 üzerinden en az 6,5 olan şirket-
lerin fiyat ve getiri performansının 
ölçülmesi. 
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum 
notu, SPK tarafından belirlenmiş 
derecelendirme Kuruluşları liste-
sinde bulunan derecelendirme ku-
ruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal 
yönetim ilkelerine uyumuna ilişkin 
yapılan değerlendirme sonucunda 
veriliyor.

Mevzuatlara kurumsal ayar
Dünyada da kurumsal yönetim 
alanında belirli bir çerçeve oluş-
turmaya yönelik olarak yapılan 
çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. 
Bu konuda Dünya Bankası, Eko-
nomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) ve bu iki örgütün özel sek-
tör temsilcilerinin katılımı ile birlik-
te oluşturduğu Global Kurumsal 
Yönetim Forumu (GCGF) öncü 
olarak faaliyette. Bunun yanında 
gelişmiş ekonomiler da dahil ol-
mak üzere pek çok ülke, mevcut 
düzenlemelerini gözden geçiriyor. 
Bir çok ülke yürürlükte olan mev-
zuatını, en iyi kurumsal yönetim 
ilkeleri çerçevesinde yeniden şe-
killendirerek yayınlıyor.

HABER
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Tarafların görüşleri alındı
Dünyadaki uygulamalara paralel 
olarak, Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından, kurumsal yönetim ilke-
leri oluşturdu. Bu amaçla Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından kurulan 
komiteye Sermaye Piyasası Kuru-
lu’nun, Borsa İstanbul’un ve Türki-
ye Kurumsal Yönetim Forumu’nun 
uzmanları ve temsilcileri iştirak 
ederken, birçok akademisyen, 
özel sektör temsilcisi, kamu Kuru-
luşları ve çeşitli meslek örgütleri-
nin de görüş ve önerileri alınarak 
bu ilkeler oluşturuldu.
Bu görüşlerin sonunda belirle-
nen ilkeler, pay sahipleri, kamuyu 
aydınlatma ve şeffaflık, menfaat 
sahipleri, yönetim kurulu olmak 
üzere dört ana bölümden oluştu-
ruldu. İlk bölümde, pay sahipleri-
nin hakları ve eşit işleme tabi ol-
maları konusundaki prensipler yer 
aldı. Bu bölümde, pay sahiplerinin 
bilgi alma ve inceleme hakkına, 
genel kurula katılım ve oy verme 
hakkına, kar payı alma hakkına ve 
azınlık haklarına ayrıntılı olarak yer 
veriliyor. Ayrıca pay sahipliğine iliş-
kin kayıtların sağlıklı olarak tutul-
ması ve payların serbestçe devri 
ve satısı konuları ile ay sahiplerine 
eşit işlem ilkesi ele alınıyor.

Standarda bağlandı
İlkelerin ikinci bölümde ise ka-
munun aydınlatılması ve şeffaflık 
kavramları ile ilgili prensipler yer 

Kurumsal yönetim 
ilkelerine uyan şirket-
lerin hem faaliyet, hem 
de hisse senedi perfor-

mansı, diğer şirket-
lerden ortalama daha 
yüksek değer görüyor.

alıyor. Bu çerçevede, şirketlerin 
pay sahiplerine yönelik olarak bil-
gilendirme politikası kuralları oluş-
turmaları ve bu kurallar bütününe 
sadık kalarak kamuyu aydınlatma-
larına yönelik prensipler belirlen-
di. Ayrıca periyodik mali tablo ve 
raporlarda yer alacak bilgiler bir 
standarda bağlanmış ve işlevsellik 
ön planda tutuldu.

Tasarruf sahipleri unutulmadı
Üçüncü bölüm ilkeleri ise men-
faat sahipleriyle ilgili. Şirketle ilgili 
menfaat sahipleri pay sahipleri 
ile birlikte çalışanları, alacaklıları, 
müşterileri, tedarikçileri, sendika-
ları, çeşitli sivil toplum kuruluşları-
nı, devleti ve hatta şirkete yatırım 
yapmayı düşünebilecek potansi-
yel tasarruf sahiplerini de içeriyor.
Bu bölümde şirket ile menfaat 
sahipleri arasındaki ilişkilerin dü-
zenlenmesine yönelik prensipler 
yer alıyor. Dördüncü bölümde ise,  
yönetim kurulunun fonksiyonu, 
görev ve sorumlulukları, faaliyet-
leri, oluşumu ile yönetim kuruluna 
sağlanan mali haklar ve yönetim 
kurulunun faaliyetlerinde yardımcı 
olmak üzere kurulacak komitelere 
ve yöneticilere ilişkin prensipler 
yer alıyor.
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N
eden insanlar iş ararken, 
kurumsal bir firmada ça-
lışmak isterler? Cevabı 
basit aslında: Bu isteğin 

altında yatan en temel neden; 
güven ihtiyacıdır. Peki bir çalışan 
neden böyle bir ihtiyaç duyar? 
Çünkü iş ilişkisi süreklilik gerektirir 
ve bu sürekliliğin devam etmesi de 
ancak çalışanın kendisini o kurum-
da, güvende hissetmesiyle müm-
kündür. Güven duygusu bir çalışan 
için en önemli mesleki konfordur. 
Demek ki kurumsallık ve güven 
kavramları arasında ciddi bir bağ 
var. Bu durumda güven kavramını 
biraz irdelememiz gerekiyor. Bu 

kavramının pek çok ayağı var ve o 
ayakların her birinin yere sağlam 
basması gerekiyor.

Peki nedir o ayaklar:
• İşletmenin belli standartlar çer-
çevesinde iş yapıyor olması
Devletler ve anayasalar arasında 
nasıl bir ilişki varsa, şirket ve stan-
dartlar (ya da ilkeler) arasında da 
öyle bir ilişki vardır... Konjonktüre 
göre değişmez, vazgeçilmez…
• Çalışanların performansı, karar 
vericilerin kişisel takıntılarına, ego-
larına ve siyasi ön yargılara göre 
değil, yapılan işe göre değerlendi-
riliyor olması.

Günümüzde belirli büyüklüğe erişmiş 
hemen her işletmede, kurumsallaşma-
nın bir zorunluluk olduğu kabul edilir. 

İyi güzel peki ama  kurumsallaşma nasıl 
sağlanacak, bunun metodları neler? 

Aile işletmelerinde
kurumsallaşma

HABER

• Çalışanlar, işlerini iyi yaptıkları sü-
rece, haklarını alabilecekleri ve şir-
kette yükselebilecekleri inancına 
sahip olması.
• Çalışanın görevine, ani ve kız-
gınlıkla alınmış kararlarla değil; bi-
limsel ölçeklerle, düşünülerek ve 
demlendirilerek alınmış kararlarla 
son veriliyor olması.
• Çalışma saatleri, tatil günleri, taz-
minat hakları, doğum izni ve ben-
zeri haklardan bütün çalışanların 
eşit yararlanabiliyor olması.
Yukarıdaki maddeleri daha da uza-
tabiliriz. Netice olarak bütün bu 
saydıklarımız gösteriyor ki bir ku-
rumun, söz konusu  güven duy-
gusunu güçlü kılabilmeleri için 
bütün bu unsurları kombine edi-
yor olması gerekir. Çünkü o şirket  
için ancak o zaman‘ hakkaniyet 
ölçüleriyle yönetilen, kurumsal bir 
şirkettir’ diyebiliriz. 
Bir başka pencereden bakarak 
devam edelim. Yine 6 adımda ku-
rumsallaşmayı bütün işletmeler 
için geçerli olacak boyutuyla de-
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ğerlendirelim. Kurumsallaşmanın 
şirkete sağladığı fırsatlar pencere-
sinden bakalım.

Kurumsallaşma bir şirkete ne 
kazandırır?
Kurumsallaşma bir şirkete için 
neyi ifade ediyor? Kurumsallaşma 
neden önemli ve o şirkete somut 
olarak ne kazandırıyor? Bu so-
ruların yanıtını, aşağıda yer alan, 
‘kurumsallaşma için gerekli olan 6 
adım’ bölümü içinde okuyabilirsi-
niz.

Kurumsallaşma için gerekli 
6 adım

1. Sistem kurun
Belli kural ve ilkelere göre şekillen-
miş bir sistem yaratın. Bu sistem, 
akıllıca kurgulanmış departmanlar 
ve bunlar arasındaki ilişkiler üzeri-
ne kurulu olmalı. Bu departmanla-
rın çerçevesi ile birlikte yetkiler ve 
sorumluluklar da net biçimde çi-
zilmiş olmalı.  Kurduğunuz bu sis-
temin mükemmel işlemesini sağ-
layın… Sistemi koruyun ama yeni 
gelişmelere göre güncellemeyi de 
etmeyi de ihmal etmeyin. Kurulan 
sisteme göre oluşturulmuş birim-
lerde profesyonel kişilerle çalışın. 
Yani kişiye göre iş değil! İşe göre 
kişi seçin. 

2. Çalışanlarınıza bağımlı 
olmayın
Çalışanlar ve onların kişisel yete-
nek ve becerileri elbette çok çok 
önemli. Ancak yukarıda sözü edi-

len sistemi kurduğunuz vakit ve 
her birimde çalışan kişinin bir ye-
değini belirlemiş olursanız şirketi-
nizin faaliyetlerini sürdürmek için, 
çalışanların kişisel yöntemlerine 
bağımlı kalmamış olursunuz. Bir 
başka deyişle; kurumda bütün iş-
leyiş oturduğu için herhangi bir 
çalışanın kurumdan ayrılması du-
rumunda dahi, şirkette her şey 
saat gibi işlemeye devam eder… 
Organizasyon çarkında herhangi 
bir aksama olmaz. Dolayısıyla şir-
ket, bir anlamda kişilere bağımlı 
olmamış olur.

3. Yok olma tehlikesine karşı 
tedbir alın
Özellikle KOBİ’lerde çok görülen 
bir davranıştır. Çoğu zaman sade-
ce var olan pazar paylarını koru-
maya çalışırlar… Tesadüfler ve akış, 
onları daha ileri bir noktaya gitme-
ye zorlamadığı sürece, büyüme 
konusunda çekingen davranırlar. 
Hayır, Pazar payınızı büyütmenin 
yollarını denemelisiniz. Bunun için 
inovasyona yatırım yapın. Ürün ve 
hizmetlerinizde kalite standartları-
nızı yükseltmeye çalışın. Ürün ve 
hizmet çeşitliliğini arttırmaya gi-
derek, kendinizi güncelleyin. Yani 
günün şartlarına uyum sağlayın. 
Pazarlamaya önem verin. Aksi hal-
de zamanla çok geride kalır ve yok 
olabilirsiniz. 

4. Çalışanları sürece dahil 
edin
Şirketinizin hedeflerini ve misyo-
nunu belirlemiş olmalısınız. Bu 
hedefleri gerçekleştirme sürecine 

çalışanları da dahil etmelisiniz. Ça-
lışanların işini ve işyerini benimse-
mesi için mutlaka fikirlerini dinle-
meli ve ortak hedefler belirleyerek 
takım ruhu yaratmalısınız. Ortak 
belirlenmiş gerçekçi hedefler, ça-
lışanlarınızı da motive edecektir. 
Bu nedenle, üst yönetimden alt 
yönetime, çalışanlarınızın kurum-
sallaşma sürecine katılımcı biçim-
de dahil olmalarını sağlayın.

5. Pozitif bir şirket kültürü ya-
ratın
Kurumsallaşma, firmaya gelen te-
lefonlara verilen cevaptan, web 
sayfasının aktif işleyişinden, şirket 
içi çalışanlarının birbirleriyle se-
lamlaşmasından, aralarındaki ile-
tişim biçiminden, müşteriler ve iş 
ortaklarıyla ilişkilere kadar, her şeyi 
belirler. Bütün bu tekrarlanan şey-
ler aslında sizin şirket kültürünüzü 
yansıtır. Bu kültürün, şirketinizle il-
gili algıyı, pozitif yönde etkilemesi 
lazım. Bu kültür, sizin, her zaman 
ve her dönemde, kaliteli iş yapan, 
güvenilir bir kurum olduğunuzu 
göstermeli. 

6. Aile şirketlerinde profesyo-
nellerin önünü açın
Aile şirketlerinde kurumsallaşma-
ya karşı her zaman bir direnç var-
dır. Genellikle karar mekanizma-
larında sadece aile üyelerinin yer 
alması konusunda bir meyil söz 
konusu olur. Ancak bu direncinizi 
kırma konusunda kendinize baskı 
yapmalısınız. Şirket içinde başa-
rılı projelere imza atmış yetenekli 
isimleri, o şirkette terfi edip, üst 
kademelere kadar çıkacaklarına 
inandırmanız lazım. Eğer o çalı-
şanlar, sizin şirketinizde kendile-
rine bir gelecek görürlerse, hem 
daha verimli olurlar hem de iş an-
lamında yeni arayışlara girmezler. 
Böylece elinizdeki insan gücünü 
daha verimli ve rasyonel ölçek-
lerle değerlendirmiş olursunuz… 
Unutmayın, profesyonellere fırsat  
vermek, karar sürecine dahil et-
mek, şirketinizi daha ileriye taşıya-
caktır.
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Kurumsallaşma 
ve marka ilişkisi

H
ayatımız ve bu yazıya özel 
olarak ekonomik faaliyet-
lerimiz tüm düzen sağla-
yıcı çabalarımıza rağmen 

bilinen fizik kuralları gereği düzen-
sizliğe doğru ilerliyor. Ekonomik 
faaliyetlerimizdeki düzensizlik ba-
zen içinde bulunduğumuz eko-
nomik sistemden bazen de bizzat 
bizim kendi faaliyetlerimizden kay-
naklanıyor.
Hem kişilerin hem de işletmele-
rin, zaman içinde ekonomik güç 
dengeleri içerisinde yerlerini ko-
ruyabilmek için bazı düzenleme-
lere gittiklerini gözlemleniyor. Bu 
düzenlemeler (standartlar, inovas-
yonlar vb.) bazen yeni şirket türle-
rini ortaya çıkarırken, bazen de bir-
leşme ve satın alma kavramlarını 
gündeme getiriyor. Özellikle aile 
şirketlerinin ihtiyaç duydukları bu 
düzenlemeler sayılarının fazla ve 
ekonomiye etkilerinin önemli ol-
ması sebebi ile çoğu zaman zaruri 

bir hal alıyor. Bu yazı temel olarak 
yukarıda bahsedilen düzenlemele-
re dair en popüler olan kurumsal-
laşma ve markalaşma yönetimleri 
arasındaki ilişkinin anlaşılmasını 
amaçlamaktadır. Küresel pazarın 
nispeten daha geçirgen kuralları ve 
hala çok güçlü bir şekilde var olan 
ulusal pazarların kuralları dikkate 
alınarak belli sınırlarda açıklığa ka-
vuşturmayı umuyorum. Öncelikle 
temel iki kavramı farklı görüşleri de 
içerecek şekilde tarif edelim.

Kurumsallaşma
En çok küçük işletmeler ya da 
namı diğer KOBİ’ler bazında konu-
şulduğu için kurumsallaşma den-
diğinde KOSGEB'i dikkate almamız 
gerekiyor. KOSGEB’e göre “Ku-
rumsallaşma son yıllarda, işletme-
lerimizin yapısal sorunları arasında 
en çok konuşulan konulardan bi-
risidir. Kurumsallık, profesyonel bir 

yönetim anlayışını, profesyonel 
bir yaklaşımla dünyaya bakışı ge-
tirmektedir. Kurumsal yapıya sahip 
olmak, işletmelerin büyümeleri 
için ihtiyaç duydukları finansman 
kaynaklarına erişimi kolaylaştır-
maktadır. İşletmelerin yaşam dön-
gülerini uzatmak kurumsallaşma 
ile mümkün olmaktadır. Küreselle-
şen dünyada, yerel ve uluslararası 
marka olmanın yolu kurumsallaş-
maktan geçmektedir. İşletmele-
rimiz, kurumsal yönetim ilkelerini 
içselleştirdikleri takdirde, kurumsal 
yönetimin şeffaflık, eşitlik, sorum-
luluk ve hesap verebilirlik ilkeleri 
ışığında kendilerini yenileyebile-
cekler ve markalaşma yolunda 
emin adımlarla yürüyebilecekler-
dir.” (1)
Kurumsallaşma ile ilgili daha bir-
çok tarif verilebilir fakat üç aşağı 
beş yukarı yukarıdaki tanım yeterli 
olacaktır. Bu tanıma göre kurum-
sallaşmanın önündeki en büyük 
engel KOBİ’lerin var olmalarının 
en büyük psikolojik desteği “kuru-
ma sadakat” anlayışı ile “profesyo-
nellik” anlayışının uyuşmazlığıdır. 
Çünkü adı üzerinde “profesyonel-
lik” kavramı sadakat anlayışını içer-
memektedir. Örneğin Profesyonel 
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bir futbolcunun takımına sadakati 
söz konusu olamaz. O kim daha 
iyi şartları sağlarsa onu tercih eder. 
Kurumsallaşmanın gereklerinden 
olan profesyonel kişilerin istihda-
mı “patronlar ve en yakınındakiler 
(en sadıklar)” için içinden çıkıla-
maz bir duygu ve davranış halini 
almaktadır. Sonuç olarak bu ge-
rekliliğe karşı “patronlar ve en yakı-
nındakiler (en sadıklar)” kurumsal-
laşmaya direnç göstermektedirler. 
Bu direnç davranışının bir nebze 
kırılması ancak profesyoneller-
le kurum arasında geçerli olacak 
“kuruma sadakat” şartlarının söz-
leşmelerle güvence altına alınma-
sı yoluyla çözülebileceği mümkün 
görünmektedir. 
Şayet “patronlara ve en yakınında-
kilere (en sadıklar)” kurumsallaş-
ma olgusunun, işletmenin bir tam 
bir sistem haline gelmesi olduğu, 
şirketin yönetiminin belli şartlarla 
profesyonellerle paylaşıldığı, şir-
ketin belirli amaçları, doğrulanabi-
len ve ölçülebilen hedefleri, stan-
dartları ve prosedürlerinin olması 
gerektiği ve daha az kişilere bağlı 
kalınacağı perspektifi verilebilirse 
kurumsallaşma yolunda büyük bir 
engel kalkabilecektir. 
Çünkü kurumsallaşma eninde so-
nunda bir kültür değişimidir. Ve 
bu değişim en hızlı dışardan pro-
fesyonel transferi ile olmaktadır.  
“Kurumsallaşma ile aslında farklı 
anlamları olan kurumsal kültür, 
kurumsal yönetim (yönetişim) 
çeşitli kaynaklarda eş anlamlı ola-
rak kullanılmaktadır (bkz. Özkara, 
1999; Haşit ve Develioğlu, 2004). 
Örneğin Özkara (1999:83), “ku-
rum kültürünün” herkes tarafından 
paylaşılan değerler ve inançlar ol-
duğunu; işletmenin bu sistem ve 
kurallar çerçevesinde yönetilmesi-
ne ise “kurumsallaşma” denildiğini 
aktarmaktadır.”(2)
Görüldüğü gibi kurum kültürü 
öyle hemen oluşturulabilecek bir 
şey değildir. Kurum kültürünün 
oluşturulmasına dair birçok yön-
tem ve faaliyet paralel yürütülme-
lidir. Bu faaliyetlerden biride mar-
kalaşmadır. Çünkü hem kurumu 
tercih etmesini umduğumuz pro-
fesyoneller hem de müşteriler ve 
hatta kamu yönetimi markalaşmış 
ya da en azından markalaşma yo-

(1). http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/231/kobilere-kurumsallas-
ma-ve-markalasmada-kosgeb-destegi 
(2). Ulukan, Cemal - (2005). “Girişimcilerin ve Profesyonel Yöneticilerin Kurumsal-
laşma Perspektifi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2.

lunda amaç ve hedefler belirleyen 
firmaları arzulamaktadırlar. 

Markalaşma 
Kurumsallaşmanın araçlarından 
biri olan markalaşma, ülkemizde 
“marka ve patent sektöründe” fa-
aliyet gösteren birçok firma için 
yeterince önem verilen bir faaliyet 
alanı olmaması sebebi ile sadece 
TPMK (Türk Patent ve Marka Kuru-
mu) nezdinde “marka tescili” hiz-
meti olarak sunulmaktadır. Sadece 
“marka tescili” şeklinde bir hizmet 
asla istenilen kurumsallaşma so-
nucu vermeyeceği gibi markanın 
vaadine geri dönüşü imkânsız za-
rarlar bile verebilmektedir. 
Oysa markalaşmış şirketleri göz 
önünde bulundurduğunuzda ta-
mamının kurumsallaşma süreçle-
rini gerçekleştirdiğini ve bu süreci 
sürekli olarak geliştirme ve iyileş-
tirme çabasında olduğunu görü-
yoruz. Kurumsallaşma özetle bir 
firmanın “hizmet ve mal üretim ve 
sunum kalitesinin belirli bir kültür 
içinde belirli prosedürlere bağ-
lanmasıdır”. Herhangi bir şirket 
tüketicilere, arzuladığı düzeyde 
profesyonellere ve kamu kurum-
larına (vergi Dairesi, KOSGEB vb.) 
bir marka sunacaksa mal ve hiz-
met kalitesinde standartlarını oluş-
turmak ve sunmak zorundadır. 
Marka Patent Uzmanı/ Danışmanı 

kurumsallaşma yolunda firmanın 
oluşturduğu bu prosedürleri ve 
kurumun kültürünü temel alarak 
TPMK mevzuatını göz önünde bu-
lundurup tüm tarafların (müşteri-
ler, çalışanlar, kamu vb.) firmadan 
ve firmanın ürettiği mal ve hizmet-
lere dair taleplerini, beklentilerini 
karşılayacak markalaşma süreç-
lerini yönetmelidir. KOBİ’lerde bu 
tür süreçlerde yaşanan en büyük 
sıkıntı ortaya çıkan ekstra maliyet-
ler olmaktadır. Marka Patent Uz-
manı/ Danışmanı bu maliyetlerin 
sonucunda elde edilecek “getirileri 
ve kazançları” nesnel olarak sun-
malıdır. Ancak bu şekilde firmalar 
markalaşma sürecine endişelen-
meden cesaret edebilirler.
Markalaşma sürecinde Marka Pa-
tent Uzmanı/ Danışmanının yal-
nızca marka yönetiminde değil 
kurumsallaşma süreçlerinde de 
profesyonel olması KOBİ’lerin bu 
süreci kolay aşmasını sağlamakta-
dır. Sonuç olarak kurumsallaşmak 
isteyen tüm firmalar her kesime 
güven sunmayı amaçlamış de-
mektir. Sağlanan güvenin insan-
ların bilincinde veya bilinçaltında 
profesyonelce hazırlanmış mar-
kalaşma çözümleri ile sembolize 
edilmesi şarttır.
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Otomotivde
‘100 milyon’ yılı!

KPMG Türkiye, sektörlerin 
2018 raporlarını açıkladı.
Ekonominin lokomotif 
sektörlerinden otomotiv 
bu yıl yeni kilometre taş-
larıyla buluşacak. Tekno-
lojiyle dönüşen sektörde 
bu yıl üretimin dünyada 
100 milyona yaklaşması, 
Türkiye’de ise 1,7 milyona 
ulaşması bekleniyor.

D
ünyada sektör 2018’de 
sürücüsüz araçları, sı-
fır emisyon ve sıfır kaza 
çalışmalarını konuşmaya 

devam ediyor. Türkiye’nin gün-
deminde ise vergi oranları, artan 
hibrit otomobil satışları ve yerli 
otomobil var. KPMG Türkiye Oto-
motiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, 
“Teknoloji firmalarının da pazara 
girmesiyle otomotiv sektörü; ge-
leneksel tasarım ve üretim yapan-
lar ve otonom çözümler sunanlar 
olarak ikiye ayrıldı. Artık otomotiv 
şirketleri birer Ar-Ge merkezi hali-
ne geldi. 2018 Türkiye için dönü-

şüm planlarına uyum sağlandığı 
bir yıl oldu” dedi.

Aston Martin'den uçan
otomobil
Rolls Royce'den uçan taksi projesi
Aston Martin, şimdiden geleceğin 
trafiği için uçan araba çalışmaları-
na başladı. Lüks araba konusunda 
başı çeken markalardan olan As-
ton Martin, “Volante Vision” adını 
verdiği uçan araba konseptini du-
yurdu. Dikey kalkış ve iniş (VTOL) 
teknolojisine sahip olan Volante, 
bu özelliği sayesinde dar alanlarda 
da rahatlıkla iniş ve kalkış yapabi-
liyor. Hava taşımacılığı konusun-
da insanlık tarihine yeni bir soluk 
getirmesi beklenen uçan araba-
nın sahip olduğu Hibrit-elektrikli 
motor paketleri ve otonom uçuş 
yetenekleri ise onu diğerlerinden 
ayıran önemli özelliklerden ola-
cak.
Rolls Royce'den uçan taksi projesi
Aston Martinden sonra İngiliz 
otomotiv firması Rolls Royce lüks 
uçan taksi projesi üzerinde çalışı-
yor. Taksilerin, 90 derece döne-
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Hava taşımacılığı konu-
sunda insanlık tarihine 
yeni bir soluk getirmesi 
beklenen uçan arabanın 
sahip olduğu Hibrit-e-
lektrikli motor paketleri 

ve otonom uçuş yete-
nekleri ise onu diğer-

lerinden ayıran önemli 
özelliklerden olacak.

bilen kanatlara sahip olacağı ve 5 
yolcu taşıyabileceği bildirildi.Lüks 
uçan taksilerin türbinlerinin 500 
kilovatlık güçle çalışacağı, enerji 
depolayabileceği ve saatte yakla-
şık 405 kilometre hıza ulaşacağı 
kaydedildi. Kalabalık şehirlerde 
ulaşımı rahatlatmak için düşünü-
len lüks taksilerin 2020 yılında 
uçuşlara başlayacağı belirtildi.

Yerli drone 'aklını' kullanacak
Türkiye'de insansız hava araçla-
rının (İHA) sürü olarak hareket 
edebilme yeteneğine sahip ol-
ması amacıyla çalışmalar sürdü-
rülürken, havada akıllı görev de-
ğişimi yapabilen drone geliştirildi. 
Lapis Havacılık Teknolojileri, milli 
ve özgün yazılım, tasarım ve yer-
li üretimle İHA'lar geliştirmek için 
çalışmalar yürütüyor. Lapis CR-01 
Trogon ismi verilen drone, başta 
keşif gözetleme ve istihbarat gö-
revleri olmak üzere yol güvenliği, 
sınır güvenliği, petrol-doğalgaz 
boru hatları güvenliği, haritalama, 
orman alanları uygulamaları, ta-
rımsal uygulamalar ve afet yöne-
timi gibi farklı görev ihtiyaçlarına 
göre farklı faydalı yüklerle donatı-
labiliyor.

Audi, yüksek performanslı RS 
Q8 için çalışmalara devam 
ediyor
Yeni Q8 modelini yakın bir zaman 
önce tanıtan Audi, nedense RS ver-
siyonun kamuflajını hala üzerinde 
tutuyor. Standart versiyona kıyasla, 

yeni RS Q8, daha geniş gövdeye, 
daha büyük hava girişlerine, daha 
keskin görünümlü tamponlara, 
geniş oval egzoz borularına ve 
yeni tekerleklere sahip olacak. Ay-
rıca altı pistonlu fren kaliperleri de 
yeni modelde göreceğiz.
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1-Temsil 
İhracatçı firma, gümrük beyanı-
nı kendisi yapabileceği gibi, 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda dü-
zenlenen temsil müessesesinden 
faydalanarak bir Gümrük Müşaviri 
aracılığıyla da gümrük beyanında 
bulunabilir. 
Dış ticaret işlemlerinin yürütülme-
sinde ihracatçı ve ithalatçılarımıza 
müşavirlik hizmeti veren gümrük 
müşavirliği, ülkemizde kanunla 
çerçevesi çizilmiş bir meslektir. 
1909 yılından beri Türk Ticaret ha-
yatında bulunan ve müşterilerine 
gümrükleme ve lojistik hizmetleri 
yanında, danışmanlık hizmeti ve-
ren, dış ticaretin her aşamasında 
görev alan ve dış ticaret sektörüne 
yön veren gümrük müşavirleri, Tür-
kiye genelinde idarelerinde işlem 
gören beyannamelerin %85’ini ta-
kip etmektedirler. 

2-Beyan
İhracat, 4458 sayılı Gümrük Ka-
nunu’nun 150. Maddesinde şöyle 
tanımlanır: “İhracat rejimi, serbest 
dolaşımda bulunan eşyanın ihraç 
amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışına çıkışına ilişkin hükümlerin 

uygulandığı rejimdir.” Buna göre; 
Gümrük  Mevzuatı gereğince, ih-
raç eşyanın gümrük  idaresine be-
yan edilmesi zorunludur. 
Gümrük beyanı, gümrük beyanna-
mesi ile yapılır. 
İhraç eşyasına, ihracatın şekline ve 
ihracat yapılan ülkeye göre gerekli 
olan belgeler de eklenerek hazırla-
nan gümrük beyannamesi, ihracat-
çı birliklerine onaylatıldıktan sonra 
gümrük idaresine başvurulur. 
Gümrük idarelerinde yürütülen 
otomasyon projesi 2001 yılında ta-
mamlanmış ve ihracatçıya gümrük 
beyanını elektronik ortamda yap-
ma imkanı sağlanmıştır. 
İhracatçılarımız gümrük beyan-
namesinin 1ve 2 nolu nüshaları 
ihracat işlemlerinin tamamlandığı 
gümrük idaresinde saklanmakta, 
3’nolu nüsha ise ihracatçıya veril-
mektedir. 

3-Onay 
Gümrük beyannamesinin gümrük 
Müşavirleri tarafından  kontrolleri 
yapılarak beyanda bulunurlar.
Sistemden  Beyannameyi gönde-
rerek RENGİ  belirlendikten sonra 
İlgili  muayene memuruna atar.İh-

racat  konusu eşya muayeneye ha-
zır hale getirilmiş olması gereklidir.

4-Muayene 
Bilgisayar sistemi beyanname ko-
nusu ihraç eşyanın hangi muayene 
memuru tarafından ve ne şekilde 
muayene edileceğini belirler. 
Muayenenin türü kırmızı, sarı, yeşil 
ve mavi hatlara göre belirlenir. 

         
       Kırmızı hat; eşyanın fiziki mu-
ayenesi ile birlikte belge kontrolü-
nün de yapıldığı hattır.

       Sarı hat; fiziki muayeneye 
gerek görülmeksizin eşyaya ait 
beyanname ve eklerinin doğrulu-
ğunun ve birbirleriyle uygunluğu-
nun kontrol edildiği hattır.

      Mavi hat;eşyanın veya buna 
ilişkin yazılı beyan ve ilgili belge-
lerin veya ticari belge ve verilerin 
sonradan kontrol edildiği hattır.

      
      Yeşil Hat;eşyanın belge kont-
rolüne veya fiziki muayene tabi 
tutulmadığı hattır.
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Şentürk APAYDIN
Çağdaş Gümrükleme Genel Müdürü

İhracat yükünün
gümrük işlemleri ve 
sonuçlandırması süreci
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5-Fiili İhracat 
Muayene sonucunda ihraç eşyasının beyanına uygun 
olduğunun anlaşılması halinde bu durum beyanna-
me üzerinde gösterilir ve eşyanın çıkışına izin verilir. 
Fiili ihracatın gerçekleşmesi ile birlikte ihracat güm-
rük işlemi tamamlanmış olur. 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu ”fiili ihracat” kavramını şöyle tanımlar: ”ihraç 
eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili 
sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük de-
netiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi 
ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etme-
si koşuluyla, fiilen ihraç edilmiş sayılır. Bu durumda, 
ihraç eşyası üzerindeki gümrük denetimi sona erer.”
Eşyanın Türkiye Gümrük  Bölgesinden çıkış tarihi, 
karadan çıkışlarda gümrük tarafından çıkış işlemleri 
tamamlanıp kara sınırından fiilen çıktığı, sahil gümrü-
ğünde denizden çıkışta ise, eşyanın taşınacağı deniz 
taşıtına fiilen yüklendiği tarihtir. 

İhracat, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 150. Maddesinde şöyle tanım-
lanır: “İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıy-
la Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulan-
dığı rejimdir.” Buna göre; Gümrük Mevzuatı gereğince, ihraç eşyanın 

gümrük idaresine beyan edilmesi zorunludur. Gümrük beyanı, gümrük 
beyannamesi ile yapılır.

6-Özet beyan 
Özet beyanın, beyanname ve taşıma senetleri kar-
şılaştırılarak uygun bulunması halinde özet beyan 
ve beyanname kapatılır. Özet beyanın ve beyanna-
menin kapatma tarihi özet beyan ve beyanname 
üzerine kaydedilir. 

7- İhracat gümrük işlemlerinin tamamlan-
ması 
Gümrük beyannamesinin kağıt üzerinde ve bilgisa-
yar sisteminde kapatması ile birlikte ihraç eşyasının 
gümrük işlemleri tamamlanmış olur.
Kapatılan ihracat beyannamesi üzerindeki bilgiler 
Gümrük Müsteşarlığı tarafından elektronik olarak 
Maliye Bakanlığına aktarılır. Böylece, ihracatçı, ih-
racattan doğan KDV iadesini alabilmek için vergi 
dairesine başvurduğunda, gümrük beyannamesi 
elektronik olarak görüntülenmektedir. 

www.egekobider.org.tr Ekim - Kasım - Aralık 201835



İhracatta
doğru fiyatlandırma
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Günay ŞENCAN
Akreditasyonlu Dış Ticaret Uzmanı
Danışman
ERANS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

İ
ster iç ticaret yapın, ister Dış 
Ticaret; öncelikle doğru karlı-
lığı sağlamak amacıyla; firma-
lar ürünlerinin maliyeti ve buna 

bağlı olarak satış fiyatlarını doğru 
belirlemelidirler.  Bu nedenle fir-
maların en azından kuruluşları sıra-
sında “Fizibilite analiz”lerinin yapıl-
ması gerekir. Nasıl ki her suda, her 
zaman, her hava şartında, istediği-
niz yemle balık tutamazsanız, doğ-
ru yapılanmadığınız, sistem dışı ça-
lıştığınız zamanda başarılı olmanız 
zorlaşır.
Fizibilite firmaların doğru yapılan-
masının yanında ek sistemlerle 
doğru büyümesinde de önemli-
dir. Ancak ülkemizde fizibiliteye 
büyük kurumsal ya da yabancı or-
taklı/sermayeli firmalar dışında çok 
fazla önem veren firma / kuruluş 
yoktur. Genelde yapılmak istenen 
iş seçildikten sonra, o işi yapan bir-
kaç arkadaş ya da yakından bilgi 
alınır. Daha sonra da paramız var 
ya da kredi alırız, yerimiz var yada 
kiralarız, başlayalım sonrasında na-
sılsa olur diye düşünülerek ticare-
te başlanır. Eğer Ülke içine yani iç 
ticaret yapılacaksa bir şekilde bazı 
unsurlar ( vergi, krediler gibi ) belli 
bir süre bir tarafa bırakılarak karlılık 
yakalanmaya çalışılır.
Konu Dış Ticaret olunca sorun-
lar başlar..Ürünün yurtdışı/yurtiçi 
edilmesi nedeniyle farklı bir ülkey-
le çalışıyor olmak, farklı kanun ve 
mevzuatlarla karşı karşıya kalmayı 
getiriyor. Bu nedenle en azından 
ürünün satış fiyatını belirlerken; 
ilerleyen zamanlarda kardan zarar 
etmemek için, ürünün satış fiyatını 

ve bunu oluşturan kapı fiyatından 
sonraki varış yerine kadar oluşan 
teslim yeri masraflarının çok iyi bi-
linmesi gerekiyor.  En basit şekliyle 
kapı fiyatı ile varış yeri fiyatı arasın-
daki masrafların doğru hesaplan-
ması çok önem taşıyor.
Ürünlerin varış yeri aynı olsa da 
ürünün (paketleme/çıkış yeri/taşı-
ma aracı gibi) lojistik, (gümrük işle-
minin yapıldığı yer/hizmet bedeli/
bekleme gibi) gümrükleme, (da-
hili/harici sigorta/ürün bedeli gibi) 
sigortalama (yani masraflar) nede-
niyle değişik fiyatlar oluşacaktır. Bu 
fiyatlandırma sistemine sektörel 
bazda bakar isek; ürüne göre mas-
rafların detaylı bir şeklide önceden 
belirlenmesi gerektiğinin bilincin-
de olmamız gerekiyor.. Yanlış fiyat 
hesaplamak bize sadece zarar ge-
tirecektir.

Doğru fiyata nasıl ulaşırız…
Buna zeytinyağından örnek vere-
biliriz…
Öncelikle zeytinin sıkım aşamasın-
dan sonra  (rafinerizasyon/nötra-
lizasyon/filtrasyon)  oluşan mas-
raflar, buna  (fire payı, işletme ve 
üretim gideri,  yardımcı malzeme, 
paketleme, banka masrafları, vade 
farkı, reklam gideri, kur farkı gibi) 
zeytinyağının satılabilir hale gelin-
ceye kadar geçen sürede oluşan 
masraflar, birde kar eklendiğinde 
kapı fiyatı oluşur. Bu basamaktan 
sonra yurtdışındaki alıcının istediği 
teslim yerine kadar olan masraflar 
eklendiğinde ancak satış fiyatı beli-
recektir. Ki bunun içinde Dış Ticaret 
yapan tüm firmaların “INCOTER-

MS” Milletlerarası Ticaret Odasının 
oluşturduğu sistemi yani Delivery 
terms/teslim şekillerini çok iyi bil-
mesi gerekir. Ülkelerarası ticaretin 
artması nedeniyle INCOTERMS 
sürekli güncelleniyor. En son 2010 
yılında yeniden düzenlendi ve de-
ğişikliğe uğradı. Kullanılmayan D 
grubu içindeki DAF VE DDU kal-
dırıldı, bunun yanında F grubunda 
bazı düzenlemeler yapıldı. Tabii ki 
ticarette “Ticari teammüller alıcı ile 
satıcı arasında değişir/oluşturulur” 
diyebir tanımlama vardır. Ancak 
INCOTREMS ün belirlediği Teslim 
Şekillerinin dışında işlem yaptığı-
nızda, sistem dışı çalıştığınız için 
hukuksal olarak hakkınızı aramanız 
biraz daha zorlaşabilir.
Ayrıca; Teslim şekillerinin malın 
emniyetli bir şekilde alıcıya teslimi 
nedeniyle oluşturulmuş bir sistem 
olarak düşünülse de aslında fiyat-
landırma için önemli olması yanın-
da; alıcı ve satıcının sorumlulukla-
rının başlangıç ve bitiş noktalarının 
belirlenmesi için oluşturulmuş bir 
sistemdir. Alıcı ve satıcı teslimle 
ilgili masrafların nerede başlayıp, 
nerede bittiğine bakarak, satış fiyatı 
(ihracatta) ve maliyetlerini (ithalat-
ta) oluşturur. Doğru satış fiyatımızı 
bu sisteme göre oluşturursak kar-
dan zarar etmemiş, karlılığımızı ris-
ke atmamış oluruz…
Yazımın başında “İhracatta doğ-
ru fiyatlandırma” dediğimde, size 
sadece sistemi iyi bildiğiniz ve uy-
guladığınızda zarar etmeden satış 
yapabileceğinizi söylemek istedim.

Bol kazançlı ihracatlar dileğiyle...
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G
üvenlik teknolojisindeki 
gelişmeler ve değişen 
müşteri davranışları sa-
yesinde ödeme endüst-

risi hızla gelişiyor. Milenyum nesli 
ve X nesli’nin artan nüfusu ile bir-
likte mobil ödemelerin ve mobil 
cüzdanların popülerliğinin yanı 
sıra biyometrik doğrulama da ar-
tış gösterdi. Ödeme süreçlerinin 
geleceği hakkında takip etmeniz 
gereken yedi trend şu şekilde:
Mağazada mobil ödemelerin kredi 
kartıyla ödemeyi geçmesi bekleni-
yor. Bugün 75 milyar Dolar olan 
bu sektörün 2020’ye kadar 503 

Milenyum nesli ve X nesli'nin artan nüfusu ile birlikte mobil ödemelerin ve 
cüzdanların popülerliğinin yanı sıra biyometrik doğrulama da artış gösterdi.

Ödeme süreçlerini etkileyecek

trend7
HABER

milyar Dolar’ı bulması bekleniyor.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde 
en fazla kullanılan mobil ödeme 
uygulamaları Apple Pay (yüzde 
16,6), Google Wallet (yüzde 16,0), 
Android Pay (yüzde 11,3) ve Sam-
sung Pay (yüzde 8,2)
İnternetten alışveriş yapanların en 
çok kullandığı üç ödeme yöntemi: 
kredi kartı (yüzde 42), elektronik 
ödeme (yüzde 39), banka (debit) 
kartı (yüzde 28)
ABD’de mobil POS cihazı sayısı 
2021’de 27,7 milyon’a ulaşacak.
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde blok 
zinciri teknolojisinin muhasebe 
uzlaşma masraflarını yüzde 70 
azaltması bekleniyor. Uyum mas-

raflarında da yüzde 30 ila 50 azal-
ma bekleniyor.
Geliştirilmiş müşteri deneyimi 
ödemelerin geleceği olacak. Mi-
lenyum nesli ve X neslinin yüzde 
60’ı kredi kartı bilgilerini üçüncü 
parti şirketlerle paylaşmakta sorun 
görmüyor.
Parmak izi ve yüz algılama gibi bi-
yometrik doğrulama yöntemleri 
2021’de 18 milyardan fazla öde-
mede kullanılacak.
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EGEKOBİDER Yönetim Kurulu, üye ziyaretleri başta olmak üzere iş dünyası 
temsilcilerine yönelik işbirliği  ziyaretlerine devam ediyor.

EGEKOBİDER'den
sanayici ve iş adamları
örgütlerine işbirliği ziyareti

E
GEKOBİDER yeni dönem-
de çalışmalarına hız verdi.
KOBİ'lerin en yoğun oldu-
ğu Kemalpaşa bölgesindeki 

çoğunlukla kümelenmiş olan KO-
Bİ'lerin çatı örgütlerini ve Kemal-
paşa Sanayici İş Adamlarını ziyaret 
eden EGEKOBİDER Yönetim Kuru-
lu, KOBİ'leri temsil eden kurumlar-
la daha yakın işbirliği içinde olmak 
için yeni adımlar atıyor.
BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Telseren, KOSBİ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Kamil Porsuk ve KESİ-
AD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 

Meriç'i ziyaret ederek  işbirliği im-
kanlarını ve genel ekonomi ile ilgili 
konuları konuştuklarını dile getiren  
EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Baş-
kanı Halil Karakaya, "Dernek olarak 
KOBİ'leri temsil eden iş dünyası 
temsilcileri ile bundan sonra daha 
sık bir araya geleceğiz. Aynı hedef-
lere birlikte yürümek ve KOBİ'lerin 
sorunlarına yönelik ortak çözüm-
ler üretme amacındayız.İzmir ve 
Ege Bölgesindeki KOBİ'leri birlikte 
hareket etmek için güçbirliğine 
davet ediyorum. Bu birlikteliğin 
sembol çatısı ise EGEKOBİDER'dir.

Bu ziyaretlerimizde EGEKOBİDER 
olarak iş dünyasını temsil eden 
kurum ve kuruluşlarla bir araya ge-
lerek birlikte bir sinerji oluşturmayı 
hedefliyoruz. Ölçek ekonomisini 
gerçekleştiremezsek Kobilerin fa-
aliyetlerini sürdürmeleri her geçen 
gün zorlaşacak. Üretim, imalat ve 
hizmet sektörü gibi her sektörden 
üye profiline sahibiz. Bu nedenle 
de KOBİ'lerin sektörel olarak bek-
lentileri ve çözümleri noktasında 
bütün yerel ve ulusal dinamikler 
ile bir araya gelmeyi hedefliyoruz" 
dedi.

HABER
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Kurzweil AI, biyomedikal teknolojisi açısından büyük önem taşıyan 5 gelişmeyi derledi.

Biyomedikal teknoloji 
alanında dikkat çeken 

3D yazıcıyı modifiye ederek 
üç boyutlu biyoyazıcı 
yapılıyor 
Carnegie Mellon Üniversitesi’nde 
çalışan araştırmacıların geliştirdi-
ği açık kaynak “LVE 3-D” tasarımı 
sayesinde, standart bir masa üstü 
3D yazıcıyı 500 Dolar’dan az bir 
maliyetle modifiye ederek kendi 
üç boyutlu biyoyazıcınızı yapabi-
lirsiniz. 
Araştırmacılar, üç boyutlu biyoya-
zıcı kullanarak daha yüksek çözü-
nürlüklü ve daha kaliteli kalp kası 
dokuları üretilebileceğini söylüyor.

Emar süresini kısaltırken rad-
yasyon dozunu düşüren tıbbi 
görüntüleme tekniği
Massachusetts Genel Hastanesi 
araştırmacıları, klinik tedavi uz-
manlarının radyasyon dozunu ar-
tırmasına gerek kalmadan daha 
kaliteli görüntüler çekmesini sağ-
layan, makine öğrenimi temelli bir 
teknik geliştirdi.
AUTOMAP derin öğrenme tekniği, 
hasta tarayıcının içindeyken rad-
yologların gerçek zamanlı kararlar 
almasına da yardımcı oluyor.

Nano ilaç keşfi için
geliştirilen araç
Nano parçacıkları ve hücreleri la-
zer ışınlarıyla yakalama mantığına 
dayanan, “Opto-thermoelectric 
nanotweezers” adı verilen yeni 
aracın hedefi, erken hastalık teşhi-
si için nano ilaç keşfi yapılabilme-
sini sağlıyor.

HABER

yenilik
5

Nanometre ölçeğindeki 
emar, bazı hastalıkları daha 
iyi anlamamızı sağlayacak
Yeni geliştirilen bir teknik, 2 na-
nometre (şu ankinden 10 bin kat 
daha küçük) çözünürlükte emar 
çekilmesini mümkün kılıyor. Bu 
teknik, Parkinson veya Alzheimer 
gibi hastalıklara neden olan virüs 
taneciklerini ve proteinleri anla-
mamız açısından gelecek vadedi-
yor. 

Deri altına yerleştirilen 
biyosensörler gerçek zamanlı 
kişisel sağlık verisi sağlıyor
Tek bir iğneyle derinin altına yer-
leştirilen küçük biyosensörler, 
vücuttaki glikoz, laktoz, oksijen, 
karbondioksit ve diğer molekül-
leri sürekli olarak gözlemlemeyi 
mümkün kılıyor. Sensörlerle elde 
edilen veriler, dijital ağlar vasıta-
sıyla güvenli şekilde doktorlara 
iletilebiliyor. Derinin altına yerleş-
tirilen biyosensörler bu zamana 
kadar en fazla dört yıl kullanıldı. 
Örneğin, kişinin vücudundaki ok-
sijen seviyelerinin yükselişini ve 
düşüşünü bu şekilde takip etmek 
o kişinin ne kadar formda olduğu 
hakkında fikir verebiliyor.
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KOBİ’ler ve verimlilik 
açısından bir değerlendirme

Endüstri 4.0:
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Dr. Canan ARIKBAY
ABİGEM Direktör

E
ndüstri 4.0, son yıllarda 
gerek kamu gerekse özel 
sektörün önemli gündem 
maddelerinden birisi ola-

rak karşımıza çıktı. Konuyla ilgili 
kamu otoriteleri, meslek kuru-
luşları, birlikler, STK’lar tarafından 
çok sayıda bilgilendirme etkinliği 
gerçekleştirildi, çok sayıda yayın 
üretildi. Bu denli önem verilen ve 
her platformda ülke olarak uyum 
sağlama gerekliliğimize vurgu ya-
pılan Endüstri 4.0 için geliştirilen 
tanımlara ve açıklamalara bir göz 
atılacak olursa, Endüstri 4.0’ın ge-
lişmiş ülkelerin elektronik ve bilgi 
teknolojilerindeki baş döndürücü 
gelişimin bir sonucu olduğu ve gü-
nümüz dünyasında ülkelerin tüm 
kurum ve kuruluşlarıyla tüm poli-
tikalarıyla göz önüne alması gere-
ken, rekabetçiliğin olmazsa olmaz 
bir koşulu olduğu açıkça ortaya 
çıkmaktadır:
Eğitimde Dönüşüm Vakfı, Endüstri 
4.0’ı bir rekabet stratejisi olarak de-
ğerlendirmekte, Almanya’da gün-
deme gelen ve tüm dünyaya ya-
yılan bu rekabet stratejisini “imalat 
sanayiindeki dijitalleşmenin yeni 
evresi” olarak tanımlamakta, ayrıca 
Endüstri 4.0’ın“siber-fizik sistem-
lerin, fabrikaların fiziki süreçlerini 
izlediği ve kararlar aldığı bir akıllı 
fabrika sistemi olarak”da değerlen-

dirilebileceğini ifade etmektedir.
(Eğitimde Dönüşüm Vakfı, Sanayi 
4.0 ve Dönüşen Mesleki Eğitim 
Raporu, Ocak 2017)
Bir başka tanıma göre; Endüstri 
4.0,“günümüz teknolojisinin bize 
sunduğu imkânlardan esinlene-
rek; fabrikaların içlerindeki üretim 
istasyonlarının, makinelerin, stok, 
kalite yönetim sistemleri ve ku-
rumsal kaynak planlarının (ERP), 
hammadde ve yarı mamullerin bir-
birleriyle haberleşebildiği bir kon-
sept”dir. (Özden, A.,EKO IQ Dergisi 
Özel Eki, Aralık 2014, s. 13)
M.A. Özel, Endüstri 4.0’ın incelen-
me alanına ilişkin şu açıklamayı 
getirmektedir: “Endüstri 4.0, genel 
hatlarıyla; robotların üretimi tama-
men devralması, yapay zekanın 
gelişimi, üç boyutlu yazıcılarla üre-
timin fabrikalardan evlere inmesi, 
devasa miktardaki bilgi yığınının 
veri analizleriyle ayıklanıp değer-
lendirilmesi ve daha birçok yeni-
liklerle incelenebilir.” (Özel, M.A., 
https://www.muhendisbeyinler.
net/endüstri-4-0-nedir/, 2 Ocak 
2016)
Alçın, S., Endüstri 4.0’ın üretim ve 
tüketim ilişkilerini bütünüyle de-
ğiştirecek bir süreç olduğunu ifa-
de ederek bu sürecin yapısını,“bir 
yanda tüketicinin değişen ihtiya-
cına anlık olarak uyum sağlayan 

üretim sistemleri, diğer yanda ise 
birbirleriyle sürekli iletişim ve koor-
dinasyon halinde olan otomasyon 
sistemleri”şeklinde tanımlamakta-
dır. (Alçın, S., Üretim için Yeni Bir 
İzlek: Sanayi 4.0, Journal of Life 
Economics, 3 (2))
 

Endüstri 4.0’ın ortaya çıkış 
süreci
TÜSİAD ve dünyanın önde gelen 
danışmanlık kuruluşlarından The 
Boston ConsultingGroup (BCG) 
tarafından gerçekleştirilen ve ül-
kemizin 6 farklı sektörünü içeren 
araştırma çalışmasının sonuçlarını 
da içeren, Mart 2016 tarihli, “Tür-
kiye’nin Küresel Rekabetçiliği için 
Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0, 
Gelişmekte Olan Ülke Perspek-
tifi Raporu;konu ile ilgili tarihsel 
süreci, ülkemizdeki potansiyeli 
ve öngörüleri içeren en kapsamlı 
çalışma olarak çok değerli bilgiler 
sunmakta. Bu raporda verilen bil-
gilere göre;
“Teknolojik ilerlemeler, sanayi dev-
riminin başlangıcından bu yana, 
endüstriyel verimlilikte büyük ar-
tışa işaret eden üç ana aşamanın 
kat edilmesini mümkün kılmıştır. 
18. yüzyılın sonlarında fabrikalarda 
buhar gücüyle çalışan makineler 
kullanılmaya başlanmış, 20. yüzyı-
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lın başında elektrik enerjisi ile seri 
üretim mümkün olmuş, 1970’ler-
den itibaren ise elektronik ve bilgi 
teknolojileri (BT) ile sanayide oto-
masyon yaygınlaşmıştır. Günü-
müzde ise, siber-fiziksel sistemler 
ve dinamik veri işleme ile değer 
zincirlerinin uçtan uca bağlandığı, 
sanayi devriminin dördüncü evre-
sine tanıklık ediyoruz.”
Endüstri 4.0 ile “Verimlilik” kavra-
mının birlikte telaffuz edildiğini 
çok net olarak görebiliyoruz. Bu 
nedenle yukarıda sayılan verimlilik 
artırma tekniklerinin işletmelerin 
eksikliklerini kapatacak şekilde ha-
yata geçirilmesi kaçınılmaz bir du-
rum. Her sektördeki her işletmenin 
aynı verimlilik artırma tekniklerini 
uygulamaya çalışması büyük bir 
kaynak israfı olacaktır. Bu neden-
le işletmelerin gelişme düzeyine 
göre açıklarını kapatmaya çalış-
ması ve verimliliğini yükseltmesi, 
kanımca Endüstri 4.0 amaçlarına 
ulaşmak açısından en doğru ve en 
faydalı yaklaşım olacaktır.
 

Endüstri 4.0 ve KOBİ’ler
Endüstri4.0 sürecinde KOBİ’ler bü-
yük önem taşıyor. KOBİ’ler hem 
ülkemizde hem dünyada ekono-

milerin bel kemiği durumunda. 
Bu nedenle Endüstri 4.0 süre-
cinin KOBİ’lere özel önlemlerle 
dönüştürülmesi ve sürdürülmesi 
ülkemizin bu yeni sanayi devrim 
sürecinde rekabetçiliğini koruya-
bilmesinin tek koşulu.
Almanya’da KOBİ’lerin karşı karşıya 
oldukları güçlükler araştırılmış ve 
özetle şu bulgulara ulaşılmış:htt-
ps://bilisim.com.tr/haberler/en-
dustri-40-ve-kobiler-291.html

1. KOBİ’ler Endüstri 4.0 uygula-
malarını gerçekleştirecek bilişim 
teknolojilerine, altyapıya, veri ve 
sistem mimarilerine yatırım yapa-
mıyorlar. Bu yatırımı gerekçelendi-
recek açık bir iş modeli geliştiremi-
yorlar.
2. Kurumlarında bölümler arası 
eşgüdümü sağlamakta güçlük çe-
kiyorlar. Ar-Ge, üretim, satış, bilgi 
işlem ve finans bölümleri birbirle-
rinden kopuk silolar biçimde çalı-
şıyorlar. Böyle olduğunda Endüstri 
4.0 stratejisini ve projelerini kuru-
mun bütününde yönetmek güçle-
şiyor.
3. Radikal bir dönüşüm için cesa-
retleri yok, çünkü Endüstri 4.0’ın 
uygulamalarını kullanabilip çalıştı-

KOBİ’ler Endüstri 4.0 
uygulamalarını gerçek-
leştirecek bilişim tekno-
lojilerine, altyapıya, veri 
ve sistem mimarilerine 
yatırım yapamıyorlar. 

Bu yatırımı gerekçelen-
direcek açık bir iş modeli 

geliştiremiyorlar.  

rabilecek nitelikli işgücüne sahip 
değiller.
4. KOBİ’ler bilgi işlem gereksinim-
lerini ve yazılım sistemlerini dış 
tedarikçilerden karşılamak zorun-
dalar. Buna karşın verilerinin bu 
iş ortakları tarafından yeterince 
korunup korunmadığı konusunda 
emin değiller. Siber güvenlikle ilgili 
endişeleri var.
Almanya’da bile bu sorunlarla kar-
şı karşıya bulunan KOBİ’ler için 
ülkemizde çok özel stratejiler ge-
liştirilmesi ve politikalar üretilmesi 
gereği çok açık. Kanımca KOBİ’le-
rin öncelikle “Verimlilik” konusun-
da bilinç kazanması ve bulunduğu 
sektöre ve teknolojiye uygun ola-
rak verimlilik açısından düzeyini 
ortaya koyması en öncelikli konu. 
Bu eksikliklerine bağlı olarak yu-
karıda sayılan verimlilik artırma 
tekniklerinden koşullarına en uy-
gun olanları bir program dahilinde 
hayata geçirmeleri gerekmektedir. 
Ülkemiz KOBİ’leri öncelikle 2. ve 3. 
Endüstri Devrimi sürecindeki ge-
reklilikleri tamamlamalı ardından 
da Endüstri 4.0 için  gereklilikler 
için hazırlık yapmalıdırlar. Kamu ve 
özel sektör işbirliğinin KOBİ’lerin 
bu eksikliklerine göre yönlendiril-
mesi, büyük ölçekli kuruluşların 
tedarikçileri olan KOBİ’leri bu yön-
de desteklemesi ve geliştirilmesi 
gerekmektedir.
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Bir işletmenin "KOBİ" olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı 
veya mali bilanço üst sınırının 125 milyon lira olması gerekecek.

KOBİ sınırı artık 
125 milyon TL

B
ir işletmenin ”küçük ve orta 
büyüklükte işletme (KOBİ)” 
olarak tanımlanması için 
yıllık net satış hasılatı veya 

mali bilanço üst sınırı 125 milyon 
lira olarak belirlendi. Bu rakam, 
daha önce 40 milyon liraydı.
”Küçük ve Orta Büyüklükteki İşlet-
melerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıf-
landırılması Hakkında Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” kararı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve 
KOBİ’ler için yapılmış düzenleme, 
teşvik ve hibelerden yararlanabil-
mesi için öncelikle yapısal ve mali 
özelliklerinin ilgili resmi tanıma uy-
gun olması gerekmektedir.  Küçük 
ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 
(KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirle-
yen Yönetmelikte değişikliğe gidil-
di. Buna göre, KOBİ, “250 kişiden 
az yıllık çalışan istihdam eden ve 
yıllık net satış hasılatı ya da mali bi-
lançosu 125 milyon lirayı aşmayan 
ve yönetmelikte mikro işletme, 
küçük işletme ve orta büyüklük-
teki işletme olarak sınıflandırılan 
ekonomik birimler” olarak tanım-
landı.
Yönetmelik kapsamında yapılan 
değişiklikler arasında, KOBİ tanı-
mının kriterlerinden “Yıllık net satış 
hasılatı” ve “Mali bilanço” üst limi-
ti 40 milyon TL’den 125 milyon 
TL’ye yükseltilirken, yıllık çalışan 
personel sayısı üst limiti 250 çalı-
şan olarak korundu.
Yapılan düzenleme ile mikro, kü-
çük ve orta büyüklükteki ekono-
mik birim ve girişimlerin tanımları 
yeniden belirlendi. Bu kapsamda 
KOBİ’lere yönelik ölçekleme ve 
tanımlamalar ile yönetmelikteki 

HABER

değişiklikle KOBİ’ler şu şekilde sı-
nıflandırıldı:

Mikro İşletmeler: 10 kişiden az 
yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık 
net satış hasılatı veya mali bilanço-
dan herhangi biri 3 milyon TL'yi 
aşmayan işletmeler, mikro işletme 
olarak  adlandırılmaktadır. Mikro iş-
letme tanımında daha önceden 1 
milyon TL olan satış hasılatı veya 
mali bilanço üst limiti 3 milyon 
TL'ye yükseltildi. 

Küçük İşletmeler: 50 kişiden az 
yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık 
hasılatı veya mali bilançosundan 
herhangi biri 25 milyon Türk Lirası-
nı işletmeler küçük işletme olarak 
adlandırılıyor.  Daha önceden 8 
milyon TL olan satış hasılatı veya 
mali bilanço üst limiti 25 milyon 
TL'ye yükseltildi.

Orta Büyüklükteki İşletmeler: 
250 çalışandan az istidam raka-
mı ve yıllık satış hasılatı veya mali 
bilançosundan herhangi biri 125 
milyon TL'yi aşmayan işletmeler 
orta büyüklükte işletme olarak ta-
nımlandı. Daha önceden 40 mil-
yon TL olan satış hasılatı veya mali 
bilanço üst limiti 125 milyon TL'ye 
yükseltildi.
Bir işletmenin tek başına veya 
bağlı işletmeleriyle dominant etki 
yaratmayacak şekilde, başka bir 
işletmenin oy hakları veya serma-
yesinin % 25 fazlasına  % 50'si ve 
daha azına başka bir işletmenin 
dominant bir etki yaratmayacak 
şekilde sahip olması durumunda 
bunlar ortak işletme sayılmaktadır.  
Karara göre, KOBİ başvuruları ilgili 
kuruma yazılı yapılabileceği gibi, 
elektronik ortamdan da gerçekleş-
tirilebilecek.
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Adnan Dalgakıran
İSO Başkan Yardımcısı

Yatırımları ateşleyecek ve 
aynı zamanda makine sek-
törüne destek verecek yeni 
bir kredi hayata geçirildi. 
'Yerli ve yeni' makine alım-
larında açılan kredinin 
300 bin liraya kadar olan 
faizini Küçük ve Orta Öl-
çekli İşletmeleri Geliştir-
me ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı karşılayacak. 

Yerli makine alan işletmeye 
faizsiz kredi

Y
erli ve yeni makine alımla-
rında açılan kredinin 300 
bin liraya kadar olan faizi-
ni Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destek-
leme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
karşılayacak. Böylece yerli makine 
teçhizat üreticisi de desteklenmiş 
olacak. Dövizdeki oynaklık, faiz 
oranlarının yüksekliği gibi neden-
lerle yatırımlarını erteleyen KO-
Bİ’lere destek KOSGEB’den geldi. 
KOSGEB yatırım yapmayı planla-
yanlar için ‘yerli makine almala-

HABER

rı’ şartıyla 6 ayı ödemesiz 36 ay 
vadeli 300 bin TL’ye kadar faizsiz 
kredi desteği sunacak. İstanbul Sa-
nayi Odası (İSO) Başkan Yardımcı-
sı Adnan Dalgakıran desteğin yerli 
makine üreticileri açısından olum-
lu olmasının yanında yatırımları da 
teşvik edeceğini dile getirdi.

Makine ithalatını azaltabilir
Destekle birlikte kapasite artışına 
gitmeyi planlayan KOBİ’lerin ha-
reketlenebileceğine işaret eden 
Dalgakıran, yerli makine üreticile-
rinin de kapasitelerinin artacağını 
kaydetti. Desteğin yerli makine 
üreticilerine yansımasının KOBİ’le-
rin ne kadarlık yatırım yapacağına 
bağlı olduğunu ifade eden Dalga-
kıran, “Herkes piyasadaki durumu 
analiz etmeye çalışıyor. Temkinli 
duruyorlar. Risk görenler bir malı 
yarı fiyatına bile almayabilir” dedi.
Bu destekle birlikte yıllık 25 milyar 
doları bulan makine ithalatının da 
azalması bekleniyor. Türkiye’de 
makine sektörü incelendiğinde 
düşük teknoloji yoğunluklu ürün-
lerde pazarda yoğunlukla yerli 
malı kullanılırken, yüksek tekno-
lojili makinelerin tamamına yakını 
ise ithal.
KOSGEB, verdiği desteklerde son 
dönemde yerliliği artırıcı önlemler 
alacağını duyurmuştu. Bu kap-
samda hazırlanan makine deste-
ğinde de yerli makine alımı şartı 
getirildi. Faiz desteği verilecek yeni 
programda, işletmeler alacakları 
makineler için kullanacakları kre-
dinin faizi için destek kullanacak. 
Bu destek 300 bin TL’ye kadar 
olabilecek. İşletmeler Kredi Ga-
ranti Fonu desteği de alabilecek. 
Programda hacmin 100 milyon 
TL olduğu kaydedildi. Geçen yıl da 
yerli makine için benzer bir destek 

programı yapılmıştı. O sırada bazı 
makine üreticileri yerli malı alma 
konusunda sıkıntı yaşandığını be-
lirtmişlerdi. Adnan Dalgakıran, bu 
kez böyle bir sıkıntının olmaya-
cağını söyledi. İSO’da yerli malı 
belgesinin kısa sürede verildiğini 
anlatan Dalgakıran, buna rağmen 
100 liralık bir makineye 10 liralık 
parça takan firmalara bu belgenin 
verilmemesi için hassas davranıl-
dığını bildirdi.

İthal makineyle durumu 
eşitledi
Makine İhracatçıları Birliği Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ali Eren deste-
ğin sektöre pozitif etki yapacağını 
söyledi. Makine sektörüne KDV 
istisnası getirildiğinde kendisi-
nin muhalefet ettiğini vurgulayan 
Eren, şöyle devam etti: “İthal maki-
neciler malı gümrükten çekerken 
KDV’nin tamamını ödemedikleri 
için avantajlı duruma geçtiler. Yerli 
makineciler aldıkları her parçada 
KDV ödüyor. Biz KDV iadelerini iki 
yılda ancak alabildiğiniz için ithal 
makinecilere gümüş tepsiyle des-
tek sunmuş olduk. Şimdi KOSGEB 
ile durum eşitlenebilir.”
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Otomatik katılımlı 
bireysel emeklilikte
sorun olacak konu başlıkları

G
Ö
RÜ

Ş

Sinan METİN
BES Uzmanı-Eğitim Danışmanı

Nereden başlayacağım? Önce 
ne yapacağım?
İşverenler ne zaman çalışanlarını 
otomatik katılıma dahil edecek?Bu 
tarihin tespitinde en doğru bilgi ve 
uygulama nasıl?
Otomatik katılımın yükümlülükleri 
işverenler için ne zaman başlıyor? 
Tarihin tespitinde işverenlerin ka-
fası karışık. Güncel SGK kayıtları 
doğru anlatılmıyor/anlaşılmıyor. 
Burada dikkat edilecek olan konu 
sisteme dahil olunan tarihteki en 
güncel sayı baz alınacak. Örneğin 
1 Temmuz’da dahil olacak firmalar 
1 Temmuz tarihindeki güncel SGK 
kayıtlarına göre dahil olacaklar ya 
da olmayacaklar. Kanunen  gerekli 
olan tarihin doğru tespiti işverenin 
hatta çalışanların sisteme hazır ol-
ması için önemli.
Bir web sayfası üzerinden bunun 
kontrolü yapılabilse harika olur. 
Mesela  EGM sayfası üzerinden ya-
pılsa çok kolay olur.
Bu arada otomatik katılım için reh-
ber arayanlara  Sigorta Birliği’nin 
sayfasındaki otomatik katılım bilgi-
leri, kılavuzlar oldukça faydalı.

Hangi emeklilik şirketini se-
çeceğim?
Bizde bugüne kadar emeklilik şir-
keti değil banka seçildi. İşveren 

sözleşmeyi emeklilik şirketi ile ya-
pıyor ancak ne sözleşmeyi ne de 
emeklilik şirketini inceliyor. Banka 
ile emeklilik şirketini bir tutuyor. 
İşveren, hayatında bundan sonra 
var olacak olan otomatik katılım 
işi için, sistem kurması gerektiği-
nin farkında değil. Daha çok ban-
ka ile birlikte hareket ederek bu 
işten kurtulduğunu sanıyor. Ama 
bilmiyor ki kanuna göre sorumlu-
luk  bankada değil. İmza ettiği ama 
incelemediği sözleşmeye göre 
emeklilik şirketinde de sorumluluk 
bulunmuyor. Sorumluluk ve haliy-
le yaptırımlar işverenin üzerinde.  
İşler sevimsizleşince bunun farkına 
varacak.
Otomatik katılım sistemi bankayla 
yapılan promosyonun bir madde-
si, bir ihale unsuru basitliğinde dü-
şünülmemelidir. İşveren otomatik 
katılımda hangi emeklilik şirketini 
seçecek?
Şu anki tecrübeye göre, bu soru-
nun yanıtı; işverenin kredi, teminat 
mektubu, maaş  ilişkisi olan banka-
nın tavsiye ettiği emeklilik şirketin 
tercih edildiğini gösteriyor. 
İşverenin farketmediği olay aslında 
şöyle: Beğendiğiniz arabayı almak 
amacıyla  kredi almak için yıllardır 
çalıştığınız bankaya gidiyorsunuz. 
Bir de öğreniyorsunuz ki sizin be-
ğendiğiniz araba markası için kredi 

vermiyorlar. Onların önerdiği  ara-
ba markası için kredi veriyorlar. Siz 
lüks segment bir araba için kredi 
istiyorsunuz onlar orta segment 
bir arabayı size öneriyorlar. Diyor-
lar ki bunun için kredi var. Üstelik 
iki araba da sizi A noktasından B 
noktasına götürür. Donanım ve ka-
litenin ya da arabanın prestijine bu 
kadar takıntılı olmayın. Hem şans-
lısınız size traktör ya da kamyonet 
de önerebilirdik. Ama hedeflerimiz 
arasında o yok…
Kamu ise kamu bankalarıyla yolu-
na devam etti! Yani kamu bankala-
rının tavsiye ettiği emeklilik şirket-
leriyle.

Sahi otomatik katılım hizme-
ti veren emeklilik şirketleri 
neye benziyor?
İşveren banka yoluyla seçim yapı-
yorsa emeklilik şirketlerinin kendi-
leri, özellikleri ve  verdikleri reklam, 
yaptıkları yatırımlar, çalışan emek-
leri, ek maliyetleri hiç göze çarp-
mıyor.
İşveren ile şirketin imzaladığı oto-
matik katılım sözleşmeleri taraflar 
için ne kadar adil?
Şirketlerin sunduğu otomatik katı-
lım planlarının iyi ya da kötü oldu-
ğunu neye göre ölçeceğiz?
Emeklilik şirketlerinin başarı per-
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formansını tarafsız ölçecek bir ku-
rum ya da marka olacak mı?

Umarım şu an işveren ve çalışan 
için pek önemli bulunmayan;
1. İyi yönetim(hizmet kalitesi, iyi 
fon yönetimi, iyi süreç yönetimi)
2. Katılımcı/çalışan ile kurulan ile-
tişim kalitesi
3. Bireyin iş ve yaşam döngüsün-
deki finansal danışmanlık konu-
ları yakın zamanda işverenler ile 
emeklilik şirketleri arasında  konu-
şulacaktır.

Emeklilik şirketi işverenle ça-
lışmak istemeyebilir.
Bu cümle bugün fantezi gibi ge-
lebilir. İşverene bağlı çalışan sayısı 
azaldıkça emeklilik şirketleri sektör 

ve çalışan sayısı gibi kriterlerle bazı 
işverenlerle çalışmak istemeyebilir. 
İşveren bu durumda ne yapacak?
Nisan ayında kamu kurumları 
otomatik katılım sistemine  dahil  
olurken bazı emeklilik şirketlerinin 
kurumlara teklif dahi vermediğini 
biliyoruz.

Küçük işletmeler çalışacak 
emeklilik şirketi bulamaya-
bilir.
2017’nin ikinci yarısında ve 2018’de 
sisteme çalışan sayısı 250’nin altın-
da olan işverenler dahil oldu. Tec-
rübemiz gösteriyor ki 50 ve altında 
çalışanı olan işletmelerde patron 
İK’cı, satın almacı, ithalat, ihracat 
sorumlusu, muhasebeci, girişimci, 
risk danışmanı, üretim müdürü… 

Şimdi bir de otomatik katılım geldi. 
Patron oldu mu size  işletmenin 
otomatik katılım yetkilisi.
İşletmelerde otomatik katılım sis-
teminin sorunsuz yürüyebilmesi 
için işverenlerin danışmanlık al-
ması yerinde olur. Bu konuda ba-
şarılı kurumlar, acenteler var. Eğer 
bunlarla çalışma imkanınız yoksa 
o durumda size en kolay, basit 
ve hızlı web servisi hizmeti sunan 
emeklilik şirketleriyle  görüşün.
Emeklilik şirketlerine tavsiyem bu 
işletmelerle çalışmak istiyorsanız 
otomatik katılım sistemine giriş, 
devam, denetim yönetim süreçle-
ri(web servisleri) oluşturun.
Otomatik katılımda bugünkü 
hassasiyetimiz sisteme girişler. 
Sistemde kalanları ve onların sü-
reçlerini konuşmuyoruz. Sistemin 
gelişme dönemi daha çok çalışan 
üzerinden yürüyecek. Emekli-
lik şirketlerinin çalışanlarla doğ-
ru iletişim kurmaları ve anahtar 
mesajlar hazırlamaları gerekiyor. 
2019’daki sisteme yeniden dahil 
olma ve şirket devirleri sektörün 
hazırlanması gereken diğer baş-
lıklar olacak. Elbette 2018 yılında 
değişmesi muhtemel mevzuat da.

Bizde bugüne kadar emeklilik şirketi değil 
banka seçildi. İşveren sözleşmeyi emeklilik 

şirketi ile yapıyor. Ancak ne sözleşmeyi 
ne de emeklilik şirketini inceliyor. Banka 

ile emeklilik şirketini bir tutuyor.
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K
ambiyo senetleri içerisinde 
yer alan ve özellikle ticari 
hayatta ödeme aracı olarak 
yaygın kullanıma sahip olan 

çek, Türk Ticaret Kanunu ve ayrıca 
Çek Kanunu’nda yer alan hüküm-
lerle düzenlenmiştir.
Çekte şekil şartları Türk Ticaret 
Kanunu (“TTK”) m.780 ve m.781 
tarafından hüküm altına alınmıştır. 
Ayrıca Çek Kanunu (“ÇekK”)’nun 2. 
maddesinin 5. fıkrasında çek kar-
nelerinin ancak bankalar tarafından 
bastırılabilecekleri öngörülmüş, 7. 
ve 8. fıkralarında her çek yaprağı-
na neler yazılacağı belirtilmiştir. Bu 
düzenleme bankalara yükletilen 
mükellefiyetler niteliğinde olup, 
kanuni şekil şartlarına ekleme ya-
pılmamıştır.
Şekil şartlarında eksiklik varsa ve 
eksiklikler TK m.781, f.2 ve 3 hük-
müne göre giderilemiyorsa, senet 
çek sayılmaz ve Yargıtay’ın yerle-
şik içtihadına göre, eğer emre dü-
zenlenmiş ise havale olarak kabul 
edilir, hamiline düzenlenmiş ise 
havale de sayılmayıp böyle bir çek 
sadece delil başlangıcıdır ve bu du-
rumda İcra İflas Kanunu uyarınca 
özel takip usulü hükümleri ( m.176 
vd.) uygulanamaz. Durum merci 
tarafından re’sen nazara alınmalı-
dır.  Ayrıca çek niteliği olmayan se-

nedin ciro edilmesi de söz konusu 
değildir.
Çekte bulunması zorunlu asli un-
surlar TTK ve ÇekK. uyarınca aşa-
ğıda yer almaktadır.

A. Türk ticaret kanunu’na 
göre çekin şekil şartları

1. Çek kelimesi
Bir senedin çek olarak kabul edi-
lebilmesi için her şeyden önce kı-
saltma yapılmaksızın “çek” kelime-
sinin varlığı aranır. Çek Türkçe’den 
başka bir dilde yazılmışsa o dilde 
çek kelimesinin yer alması gerekir.  
Çek kelimesinin yer almaması ha-
linde; açıkça emre yazılı ve ibrazın-
da ödenmek üzere düzenlenmiş-
se ve çekin diğer unsurları da yer 
alıyorsa bunun emre yazılı havale 
olarak nitelendirilmesi söz konusu 
olmaktadır. Bu havale ise “kabul” iş-
lemine konu olmaktadır.

2. Belirli bir meblağın kayıtsız 
ve şartsız ödenmesi emri
Çekte yazı veya rakam ile yazıl-
mış bir meblağ bulunması zorunlu 
olup, ayrıca ödenecek olan meb-
lağın herhangi bir kayıt ya da şart 
içermemesi gerekmektedir. Öden-
mesi şarta bağlanmış çek veya 
senet geçersiz sayılmaktadır. Yazı 

ile rakamda belirtilen meblağla-
rın aynı olmaması halinde yazı ile 
yazılan esas alınacaktır. Miktarda 
değişiklik veya tahrifat yapılması 
halinde, tahrifatı keşidecinin yapıp 
yapmadığına ve imzalayıp imzala-
madığına bakılır. Aksi halde yazılan 
bedellerin hiçbirisine itibar edil-
mez. 
Çekin yabancı para ile düzenlen-
mesi mümkün olup, bu durumda 
“AYNEN” ödeme kaydı bulunma-
dığı takdirde, çekte yazılı yabancı 
paranın ibraz günündeki memle-
ket parası rayicine göre ödeme 
yapılır. Yabancı para ile çek dü-
zenlenmesi için çek hesabının ya-
bancı para olarak açılması gerekip 
gerekmediği yönünde, bazı Yargı-
tay kararlarında Türk Lirası olarak 
açılması halinde de kabul edildiği 
görülmektedir.
Çeke yazılmış olan bir faiz kay-
dı söz konusu ise bu durum çeki 
hükümsüz hale getirmez, faiz şartı 
yazılmamış sayılır. Ayrıca çeklerin 
kredi fonksiyonu söz konusu ol-
mayıp, sadece ödeme aracı işlevi 
söz konusu olduğundan dolayı 
faiz şartının konulmasının anlamı 
da yoktur. 

3. Muhatabın ticaret unvanı
Çekte ödeyecek kimse (Muhatap) 
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Av. Sedef ÜSTÜNER

Çekte bulunması
zorunlu unsurlar
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Türk Hukukuna göre daima Ban-
ka’dır. TK m.815’e göre bankadan 
kastedilen ise Bankacılık Kanu-
nu’na tabi olan kuruluşlardır. Çek-
te muhatap olarak bir bankanın 
gösterilmemesi halinde senet çek 
olmaktan çıkacak ve havale halini 
alacaktır. 

4. Düzenleme (Keşide) tarihi 
ve yeri
Düzenleme tarihi çekin ibraz sü-
resinin belirlenmesi açısından 
önemlidir, çünkü ibraz sürelerinin 
başlaması bu sürelere göre tayin 
olunur. Yazılmamış olması veya 
birden fazla tarih yazılması halinde 
çek olma özelliği ortadan kalkar.
Çekte düzenleme yerinin de gös-
terilmiş olması gerekir. Ancak çek-
te düzenleme yerinin gösterilme-
miş olması alternatif unsur olup, 
bir geçersizlik nedeni değildir. Dü-
zenleme yeri gösterilmemiş olan 
çek, düzenleyenin ad ve soyadı 
yanında yazılı bulunan yerde dü-
zenlenmiş sayılır. Bu iki seçenek-
ten ikisinin de mevcut olmaması 
halinde senet çek özelliği taşımaz. 

5. Düzenleyenin (Keşidecinin) 
İmzası
Yargıtay kararları uyarınca Keşi-
decinin ad-soyad, şirket olması 
halinde açık ünvanının yazılması 
zorunlu olmayıp, imza bulunması 
yeterlidir. Parmak izi ile veya mü-
hür ile çek düzenlenmesi müm-
kün değildir, imzanın el yazısı ile 
ve senedin ön yüzüne atılması ge-
rekmektedir.

6. Ödeme Yeri
Çekte ödeme yeri gösterilmemiş 
ise, muhatabın ad ve soyadının 
yanında gösterilen yer, muhatabın 
ad ve soyadının yanında da birden 
fazla yer ödeme yeri olarak belir-
tilmişse, o zaman çek ilk gösteri-
len yerde ödenecektir. Her ikisi de 
yoksa veya açıkça anlaşılmıyorsa, 
çek muhatabın iş merkezinin bu-
lunduğu yerde ödenmelidir. Öde-
me yeri gösterilirken adresin gös-
terilmesine gerek yoktur, sadece 
yer belirtilmesi yeterlidir. Kısaltıla-
rak yazılmış yer de geçerlidir.

B. Çek kanununa göre çekin 
şekil şartları
ÇekK m. 2, f.7’ de TTK m.780’ de 
belirtilenlerden ayrıca çek defterle-
rinin her bir yaprağında yer alması 
gereken hususlar gösterilmektedir. 
Bunlar çekin şekil şartlarına ilave-
ten çek yaprağı üzerinde bulun-
ması gereken hususlardır. ÇekK 
m.2, f.7 ‘de yer alan bu hususlar; 

1. Çek hesabının numarası,
2. Çek hesabının bulunduğu banka 
şubesinin adı,
3. Çek hesabı sahibi gerçek kişinin 
adı ve soyadı, tüzel kişinin adı,
4. Çek hesabı sahibi gerçek veya 
tüzel kişinin vergi kimlik numarası,
5. Çekin basıldığı tarih,
Şeklinde ifade edilmektedir.
ÇekK m.2, f.8’ de tacir olsun veya 
olmasın, bir tüzel kişi adına çek 
düzenleyen gerçek kişinin ad ve 
soyadının düzenlenen çek üzerin-
de açıkça yazılmasını sağlamaya 
yönelik düzenleme yer almaktadır. 
Tüzel kişi adına çeki düzenleyen 
gerçek kişinin ad ve soyadı, çek 
yaprağı üzerine matbu olarak, kaşe 
basılmak suretiyle veya el yazısı ile 
yazılabilir. 
ÇekK m.2, f.9 hükmünde ise; “Türk 
Ticaret Kanunundaki unsurları ta-
şıması kaydıyla, düzenlenen çekin 
bu maddede yer alan koşullara ay-
kırı olması çekin geçerliliğini etkile-
mez.” şeklinde ifade edilmektedir.

1 Poroy/ Tekinalp, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 21. Bası, İstanbul 2013, s.295
2 BİLGİLİ Fatih/ DEMİRKAPI Ertan, Ticaret Hukuku Bilgisi, 9. Baskı, Şubat 2016, s.374
3 BİLGİLİ Fatih/ DEMİRKAPI Ertan, Ticaret Hukuku Bilgisi, 9. Baskı, Şubat 2016, s.376
4 BİLGİLİ Fatih/ DEMİRKAPI Ertan, Ticaret Hukuku Bilgisi, 9. Baskı, Şubat 2016, s.378
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Ticari alacak sigortası
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Altay ÖZBEK
Canan Evren Sigorta Alacak Sigortası
Ege Bölge Satış Sorumlusu

S
iz işlerinizi büyütürken, fir-
manızı kar ve emek kaybı 
riskinden koruyarak tahsi-
latlarınızı sizin yerinize dü-

şünen ve piyasayı sizin için araş-
tırarak değerli zamanınızı sadece 
firmanızın yükselişine ayırmanızı 
sağlayacak bir ürüne ne dersiniz?
Alacak sigortası, sigortalının ala-
caklarını ödenmeme riskine karşı 
korur. Böylece ödenmeme riski si-
gorta şirketine geçer. Alıcı firmanın 
iflası, temerrüt, politik riskler gibi 
gerekçelerle tahsilat yapılamadığı 
durumlarda alacak sigortası devre-
ye girer.
• Açık hesap satışlarda (yurtiçi / 
yurtdışı) alıcı riskine karşı koruma 
sağlayan
• Nakit akışını güvence altına ala-
rak katastrofik zararların (ör: iflas) 
önlenmesine yardımcı olan
• Yeni pazarlar ve yeni satış imkanı 
yaratan
• Aktif kalitesini koruyarak finansal 
kuruluşlar nezdinde güvenilirlik 
sağlayan bir sigorta türüdür.

Kapsama alanımız tüm dünya
Avrupa; Avusturya, Belçika, Bul-
garistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, Yunanistan, Ma-
caristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, 
Letonya, Lüksemburg, Lihtenş-
tayn, Litvanya, Hollanda, Norveç, 

Polonya, Portekiz, Rusya, Sırbistan, 
Slovenya, Slovakya, İspanya, İsveç, 
İsviçre, Türkiye, İngiltere
Amerika; ABD, Aruba, Brezilya, Ar-
jantin, Kanada, Şili
Afrika; Güney Afrika
Asya; Çin, Hong Kong, Hindistan, 
Endonezya, Japonya, Malezya, Fi-
lipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, 
Vietnam
Orta Doğu; Lübnan, Suudi Arabis-
tan, BAE
Okyanusya; Avusturalya, Yeni Ze-
landa

Alacak sigortasının faydaları
• %4 kar marjı ile satış yapılıyor ise 
tahsil edilemeyen bir alacağı te-
lafi etmek için, tahsil edilemeyen 

tutarın 25 katı  tutarında yeni satış 
yapılması zorunluluğu doğacaktır. 
Bu da yeni müşteriler ve yeni tah-
silat riskleri demektir. Alacak Sigor-
tası ile bu riskler en aza indirilir.
• 50.000 TL’lik tahsil edilemeyecek 
alacak için, 1.250.000 TL yeni satış 
yapmak gerekmektedir.
• 250.000 TL ’lik tahsil edilemeye-
cek alacak için, 6.250.000 TL yeni 
satış yapmak gerekmektedir.
• Alacak Sigortası, alacaklarını-
zı %80‘e kadar teminat altına alır. 
Böylece riskinizi azaltarak güvenli 
bir şekilde ticaret yapmanıza ola-
nak sağlar.
• Alacak sigortası poliçeniz bir gü-
venlik ağı olarak çalışır ve bu sa-
yede şirketinizi temerrüte düşen 
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alıcılara karşı korur.
• Alacak Sigortası, proaktif bir şe-
kilde ticaret yapmanıza yardımcı 
olur; şirketinizin kredi kararlarında 
doğru riski seçmenize öncülük 
eder.
• Müşterilerinizin sigortalanamaz 
olduğu durumlarda veya daha 
evvel verilmiş teminatın geri çekil-
mesi halinde, Alacak Sigortası er-
ken uyarı işlevi görerek sizleri po-
tansiyel risklere karşı korur.
• Alacak sigortası poliçesi ikinci 
derece teminat olarak kullanılabi-
lir. Bankalar fonlama taleplerinize 
daha istekli bakarak daha iyi koşul-
larda kredi sağlayabilir.

• Potansiyel müşterilerinizin finan-
sal durumu hakkında bilgi alma 
imkanınız olur.
• Nakit akışınızdaki volatilite önle-
nir.
• Bilançonuzdaki tahsil edileme-
yen alacaklar için ayırmanız gere-
ken karşılıklar azalarak, şirketinizin 
uzun vadeli değeri artar.
• İnternet ve bilgisayar tabanlı veri 
alma ve kredi limiti kararı oluştur-
ma imkanı sayesinde hızlı karar al-
manızı mümkün kılar.
• Ödeyeceğiniz prim tutarı, muh-
temel bir hasara kıyasla çok daha 
düşüktür ve bu primleri gider ko-
nusu yapma imkanınız vardır.

Alacak Sigortası, poliçe ile birlikte 
kullanıma sunulan sistem analizi 
hizmeti ile, risk analizi sürecinde 
sigortalı adına mevcut ve potansi-
yel müşterilerin;
• Ödeme Davranışları
• Enformasyon Şirketleri
• Bankalar
• Alıcı Bazında Analiz
• Ortaklar, Yöneticiler
• Sektör Analizi
• Finansal Analiz
• Ülke Analizi
olmak üzere birçok konuda de-
ğerlendirmeleri yaparak sizlerle 
paylaşır.

Sonuç olarak Alacak 
sigortası...
• Finansal riskin azaltılmasına yar-
dımcı olur.
• Politik ve ticari  risklere karşı ko-
runma sağlar.
• Sorunlu  kredilere karşılık ayrılan 
provizyonları azaltır.
• Katastrofik risklere karşı korur.
• Nakit akışını düzenler.
• Hasar ödemeleri alacak tahsil sü-
recini hızlandırır.
• Finansal kaynak yaratmaya yar-
dımcı olur.
• Faktoring, fatura finansmanı, te-
minat konusunda iyileştirme sağ-
lar.
• Alacak yönetimi politikalarını 
destekler.
• Müşteri hakkında  istihbarat ola-
nağı tanır.
• Mali kontrol sağlar.
• Konusunda uzman olarak, ikinci 
bir görüş imkanı verir.
• Sorunlu kredi tutarını azaltır.
• Satışları artırmanızı sağlar.
• Alıcılara daha çekici koşullar su-
nar, teminatsız çalışma imkanı ya-
ratır.
• Potansiyel müşterilerin finansal 
güçlülüğü hakkında  bilgi almak 
mümkündür.
• Yeni müşterilere ve pazarlara gi-
rilmesini sağlar.

Alacak sigortasının faydaları %4 kar marjı ile 
satış yapılıyor ise tahsil edilemeyen bir alaca-
ğı telafi etmek için, tahsil edilemeyen tutarın 
25 katı tutarında yeni satış yapılması zorun-
luluğu doğacaktır. Bu da yeni müşteriler ve 

yeni tahsilat riskleri demektir. Alacak Sigor-
tası ile bu riskler en aza indirilir.
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PwC tarafından yapılan araştırma, teknoloji ve ino-
vasyonla hızla değişen piyasada tutunmak ve değişime 
ayak uydurmak isteyen şirketler için oldukça önemli.

2030 yılında
iş dünyası nasıl olacak?

G
ünümüzde, çalışma 
şeklimizi kökten değiş-
tirecek bir değişim ya-
şıyoruz. Otomasyon ve 

‘düşünen makineler’ çalışanların 
sahip olması gereken yetenekleri 
değiştiriyor. Uzun ömür ve diğer 
önemli değişimler iş yaşamındaki 
değişimi etkileyecek.
Bu değişiklikler kurumsal açıdan 
ve halkla ilişkiler açısından büyük 
zorluklara sebep olacak.İşletme 
liderleri halihazırda, geçmişte hiç 
karşılaşmadıkları riskler, dönü-
şümler, siyasi ve sosyal çalkan-
tılarla boğuşurken bir yandan 
da değişimin iş hayatına yansı-
malarıyla başa çıkmaya çalışa-
cak.
Bunun ne anlama geldiğini an-
layabilmemiz için PwC ve Ox-
ford Üniversitesi James Martin 
Bilim ve Uygarlık Enstitüsü iş 
birliği içinde çalıştı. Çin, Hin-

distan, Almanya, Birleşik Krallık ve 
ABD’den toplam 10 binin üzerinde 
kişi ile çalışma hayatının geleceği 
konusunda anket yapıldı.

Farklı senaryolara farklı 
çözümler
Anketin sonuçlarından gelecekte 
piyasaları etkileyecek farklı kuvvet-
lerle ilgili çıkarımlar yapıldı. PwC 
bunları iş yaşamının dört dünyası 
olarak adlandırıyor. Bu senaryo-
lar bugünün şirketlerine geleceğe 

uyum sağlamaları konusunda yar-
dımcı olabilir.
Ankete katılan kişilerden yüzde 
37’si otomasyonun insanların işini 
elinden almasından endişe duydu-
ğunu belirtti. Bu oran 2014’te yüz-
de 24’tü. Katılımcıların yüzde 45’i 
gelecekte çok az kişinin devamlı 
ve güvenli bir işi olacağını düşünü-
yor. Ancak tüm görüşler olumsuz 
değil. Katılımcıların yüzde 73’ü, 
teknolojik gelişmelerin yeni iş im-
kanı doğuracağından emin.

PwC tarafından sunulan 
öneriler şunlar:
• Yapacaklarınız çalışma haya-
tının uzak geleceğiyle alakalı 
değil. Değişim başladı, devam 
ediyor ve hızlanıyor. Şimdi ha-
rekete geçin.
• Gelecek belirli bir hedef değil. 
Dinamik bir gelecek için plan 

HABER
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yapın. Birden fazla ve evrimleşen 
senaryolar hazırlamalısınız. Çoğu 
senaryoda işe yarayacak ‘pişman 
olmayacağınız’ hamleler yapın. 
Bazı noktalarda tahminlere göre 
hareket etmeniz gerekecek.
• Başlangıç noktanıza bağlı kal-
mayın. Küçük adımlardan ziyade 
radikal değişiklikler yapmanız ge-
rekebilir.
• Otomasyon ve yapay zeka iş ha-
yatının her seviyesini ve buradaki 
insanları etkileyecek. Bu işi sade-
ce bilişim ve halkla ilişkiler depart-
manına bırakamazsınız. Dönüşen 
teknoloji hakkında derin bir bilgiye 
sahip olmak hayati önem taşıyor.
• Teknolojinin gereksiz kıldığı işler, 
işletmeler tarafından korunamaz 
ancak şirketlerin insanlara karşı 
bir sorumluluğu var. İnsanları ko-
ruyun, işi değil. Çevikliğe, uyum 
sağlamaya ve yeniden yetenek 
edindirmeye odaklanın.
• ABD’de çalışanların üçte birinden 
fazlası otomasyon sebebiyle işleri-
nin geleceğinden endişe ediyor. 
Bu endişe özgüveni ve inovasyon 
isteğini köreltiyor. Çalışanların 
hisleri işletmenin bugünkü duru-
munu etkiler. Bu yüzden gelecek 
hakkında olgun bir şekilde konuş-
maya başlayın.

PwC’nin 2030 ile ilgili oluş-
turduğu dört farklı senaryo 
şu şekilde:

Sarı Dünya (Önce İnsan)
Toplum önce gelecek ve toplu-
luk işletmeleri gelişecek. Kitlele-
rin fonladığı anapara etiğe uygun 
ve masum markalara akacak. Bir 
anlam ve toplumun kalbi ile ilişki 
bulma arayışı devam edecek. Za-
naatkarlar, el işçileri ve yeni esnaf 
birlikleri ortaya çıkacak. ‘İnsan ol-
mak’ çok değerli olacak.

Kırmızı Dünya (İnavasyon 
Kuralları Koyar)
İşletmeler ve bireyler tüketicilere 
istediklerini vermek için yarışacak. 
İnovasyon düzenlemelerin ötesi-

ne geçecek. Dijital platformlar ka-
zanan fikirlere çok geniş kitlelere 
ulaşma imkanı verecek. Bir alanda 
uzmanlaşanlar ve niş konularla il-
gilenenler başarılı olacak.

Yeşil Dünya (Şirketler Önem-
siyor)
Sosyal sorumluluk ve güven, ku-
rumsal hedefleri yönlendirecek. 
Demografik değişiklikleri, iklim de-
ğişiklikleri ve yenilenebilirlik iş ya-
şamının anahtar kavramları olacak.

Mavi Dünya (İşletme Kraldır)
Büyük şirket kapitalizmi kuralları 
koyacak ve işletmeler büyümeye 
devam edecek. Kişisel inançlar 
sosyal sorumluluğun önüne ge-
çecek.

İşletme liderleri halihazırda, geçmişte hiç 
karşılaşmadıkları riskler, dönüşümler, 

siyasi ve sosyal çalkantılarla boğuşurken 
bir yandan da değişimin iş hayatına 

yansımalarıyla başa çıkmaya çalışacak.
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Diş sağlığı konusunda
doğru bilinen yanlışlar

Dr. Aslıhan ÜŞÜMEZ
Protetik Diş Tedavisi Uzmanı

G
ünlük diş temizliği için 
günde iki defa dişler fır-
çalanmalıdır evet ama 
yalnızca diş fırçalamak 

diş temizliği konusunda yeterli 
olamıyor. Çünkü diş fırçaları diş-
lerin tüm yüzeylerine ulaşamıyor. 
Bunun için de mutlaka diş ipi kul-
lanmak gerekiyor. 

Halk arasında dişleri fırçalamadan 
önce fırçanın ve fırçaya sıkılan 
macunun ıslatılması gerektiğine 
inanılır. Ancak bilinmesi gerekir ki 
fırça asla ıslatılmamalıdır.Aksine 
macun, ağız içerisinde fırçalama 
sırasında köpürmelidir

Diş sağlığı konusunda doğru bi-
linen yanlışlardan bir diğeri de, 
bolca diş macunu ile fırçalama-
nın dişleri daha iyi temizleyeceği 
inancıdır. Fırçaya mercimek tanesi 
kadar diş macunu sıkmak dahi diş 
temizliği için yeterlidir.

Diş etlerinin kanadığı zamanlarda 
diş fırçalamaya ara verilmesi ge-
rektiği düşünülür. Fakat kanama 
nedeniyle diş temizliğinin aksatıl-
ması, oluşan iltihabın büyümesine 
ve yayılmasına neden olur. Çünkü 
diş eti kanamalarının asıl sebebi 
iltihaptır ve ilgili bölge fırçalayarak 
arındırılmalıdır. 

Ağız ve diş sağlığını korumanın büyük önem taşıdığı artık herkes tarafından bilinen bir 
gerçek. Dr. Aslıhan Üşümez, diş sağlığı konusunda doğru bilinen yanlışları anlatıyor.

Bilinmelidir ki sert diş fırçalarıyla 
bastıra bastıra diş fırçalamak dişle-
re yarar sağlamaktan ziyade daha 
çok zarar verir. Çünkü bu uygula-
ma, diş minelerinin tahrip olması-
na, dişlerde hassasiyet oluşumuna 
ve diş eti çekilmelerine yol açabilir. 
Bu nedenle diş temizliği için orta 
veya yumuşak sertlikteki fırçalar 
tercih edilmelidir.

Çocukluk çağında sahip olunan 
süt dişlerin ileriki süreçte yerini ka-
lıcı dişlere bırakacağı için önemsiz 
olduğuna inanılır. Fakat akıllardan 
çıkarılmamalıdır ki süt dişleri en az 

kalıcı dişler kadar önemlidir. Çün-
kü süt dişleri, bulundukları alanı 
ardından gelecek kalıcı dişler için 
korumakla görevlidir. Bu sebeple 
çocukluk çağında da günde en az 
iki defa dişler fırçalanmalıdır.

Biraz acı bir gerçek olsa da her-
kesin ağzı kokmaz. Kişiler yaşadığı 
ağız kokusunun genel bir sorun 
olduğuna inanır. Ağız kokusunun 
altında çeşitli sağlık problemleri 
yatıyor olabilir. Diş fırçalama, diş 
ipi ve gargara gibi yöntemler bir 
işe yaramıyorsa bir diş hastalıkları 
uzmanına danışılmalıdır.
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Kitap

Bill Gates’in tavsiye ettiği

Milyarder hayırsever Bill Gates, 
paranın satın alamayacağı en önemli 
şeylerden birinin bilgi olduğunun 
farkında. Bu yüzden her dönem kitap 
tavsiyelerinde bulunan Gates yeni 
dönemde ise beş adet kitap önerdi.

M
ilyarder hayırsever Bill 
Gates insanlığa kat-
kıda bulunmak için 
servetini aşı ve yardım 

programlarına harcıyor. Ancak 
Gates, paranın satın alamayacağı 
en önemli şeylerden birinin bilgi 
olduğunun farkında. Bu yüzden 
her dönem kitap tavsiyelerinde 
bulunan Gates yeni dönemde 
ise beş adet kitap önerdi. Gates 
tavsiyelerinin çoğunun önemli 
sorulara yanıt aradığını fark etti-
ğini söylüyor. Bu sorulardan ba-
zıları şu şekilde: “Bir daha iyi ha-
rekete geçiren şey nedir? Neden 
iyi insanların başına kötü şeyler 
geliyor? İnsanlık nereden geldi 
ve nereye gidiyor?”

Listelenen kitaplar bu temel so-
rulara yanıt bulmaya çalışıyor. 
Kitaplar arasında Leonardo da 
Vinci’nin biyografisi, kanserle 
savaşan bir kadının anıları, Ab-
raham Lincoln’ün hayatından 
kurmaca bir günü hayaletlerin 
ağzından anlatan bir hikaye ve 
yaşamın nasıl var olduğunu an-
latan bir kitap bulunuyor.
Bu dört kitabın ardından gelen 
beşinci kitap ise daha çok oku-
yucuyu harekete geçirmeye 
odaklı. Bir küresel sağlık uzmanı 
tarafından yazılan kitap, herkesin 
dünyada iyi bir şeyler yapması-
nın nasıl mümkün olduğunu an-
latıyor.

BILL GATES’IN ÖNERDIĞI 
BEŞ KITAP ŞÖYLE:

Leonardo Vinci: Walter 
Isaacson.

Everything Happens for a 
Reason and Other Lies I've 
Loved (Her şeyin bir sebe-
bi vardır ve sevdiğim diğer 

yalanlar): Kate Bowler.

Lincoln in the Bardo (Arafta): 
George Saunders.

Origin Story:A Big History of 
Everythnig (Başlangıç Hika-

yesi: Her Şeyin Büyük Geçmi-
şi): David Christian.

Factfulness (Gerçekçilik): 
Hans Rosling, Ola Rosling, 
Anna Rosling Ronnlund.
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Ticaret Bakanlığının yönetmelikle-
rinde yapılan değişiklikle KOBİ'le-
rin sahip olduğu her türlü taşınırın 
rehin edilebilmesinin önü açıldı.

yeni dönem

Taşınır rehin 
işlemlerinde 

B
akanlığın taşınır rehinine ilişkin üç 
farklı değişiklik yapan yönetmelik-
ler Resmi Gazete'de yayımlana-
rak yürürlüğe girdi.

Buna göre, rehine konu olabilecek ta-
şınırlar için ayırt edici özellik aranması 
zorunluluğuna istisna getirildi. Böyle-
likle özellikle stok ve hammaddeler, 
genel tanımlama yapılması suretiyle 
rehine konu edilebilecek. KOBİ'le-
rin sahip olduğu her türlü taşınırın 
rehin edilebilmesine imkan sağla-
nacak.
Bir üretim sürecinde kullanılan ta-
şınır varlığın rehin edilmesi halinde 
rehinin alacak üzerinde de devam 
etmesi sağlanacak. Bir hammad-
de üzerinde kurulan rehin, baş-
kaca bir işleme gerek olmaksızın 
fatura üzerinde de kurulmuş sayı-
lacak. KOBİ'ler arasında çek veya 
senet kullanımı yerine rehin tesisi 
kurma imkanı getirilecek.
Rehinli taşınırın gelecekte sağla-
yacağı faiz, sigorta gibi getirileri, 
taşınırın ürünleri ve ikamelerinin de 
başka bir işleme gerek kalmaksızın 
doğrudan rehin kapsamına girmesi 
sağlanacak. Böylelikle rehinli alacak-
lının sahip olduğu güvence kapsamı 
genişletilecek.
Dönen varlıklarda üçüncü kişilerin iyi 
niyetinin korunması sağlanacak.
Rehinin kaldırılmasında 3 iş günü olan 
süre Türk hukukuna tabi rehinli alacaklı-
lar için 15 iş gününe, yabancı hukuka tabi 
rehinli alacaklılar için 30 iş gününe çıkarıldı.

HABER
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Teminat bulamayan 
KOBİ’lere nefes aldıracak 
alacak sigortası için yetki 
verilen Halk Sigorta’nın 
Genel Müdürü Bülent 
Karan, acenteleri de sis-
teme dahil edeceklerini, 
skoru kötü müşterilere 
de teminat için çalıştıkla-
rını söyledi.

K
OBİ'lere nefes aldıracak 
alacak sigortasıyla ilgili yet-
kilendirilen Halk Sigorta Ge-
nel Müdürü Bülent Karan, 

önemli  kararlar aldıklarını belirte-
rek, "Alacak sigortasıyla KOBİ'lerin 
tahsilat problemlerini kaldırmayı 
amaçlıyoruz. Teminat bulmakta 
zorluk çeken işletmelere destek 
olmayı, bu teminattan bütün KO-
Bİ'lerin yararlanmasını hedefliyo-
ruz" dedi.

Riski yurtdışına aktarılacak
Modelin sürdürülebilirliği için risk-
lerin sigorta ve reasürans piyasala-
rına transfer edilebilmesinin öne-
mine dikkat çeken Karan, "Devlet 
desteğinin yanı sıra reasürans yo-
luyla riskin bir kısmını yurtdışına 
aktararak ülke ekonomisine fayda 
sağlamaya çalışıyoruz. Modele sı-
cak yaklaşan pek çok yabancı rea-
sürör var" diye konuştu.

HABER

Skoru kötü 
KOBİ’ye 
teminat 
geliyor

Modelin yıl sonunda netleşeceği-
ni dile getiren Karan, "Bu model 
şirketlerin likiditesi ve kârlılığına 
olumlu etki yapacak. Vadeli satış-
ların da önünü açarak şirket ciro-
larını da artıracak" dedi. 
Skoru kötü olan müşterilere de te-
minat için çalıştıklarını dile getiren 
Karan, "2019 yılı içerisinde 100 mil-
yon liralık bir prim oluşacağını tah-
min ediyoruz" dedi. Kurdaki hare-
ketin suni olduğuna dikkat çeken 

Karan, "Gün içinde dolar 4.58 ile 
4.82 arasında bir grafik çiziyorsa 
bu piyasa koşullarıyla anlatılamaz. 
Ortada çok net bir algı operasyo-
nu var" ifadelerini kullandı.

Bu uygulama Türkiye'de 
bir ilk olacak
Modeli tüm sigorta şirketlerine 
sunacaklarını dile getiren Karan, 
şunları söyledi: "Teminatlar daha 
belli değil. Çünkü böyle bir uygu-
lama Türkiye'de ilk. Bütün sigorta 
şirketlerine sunacağız. Bunun için 
Sigorta Bilgi Merkezi'ni devrede 
tutacağız. KOBİ'lerin acentelerden 
de bu ürüne ulaşmasını sağlaya-
cağız. Bunun için belirli acentelere 
eğitim verilecek. Sigorta şirketleri, 
Olağandışı Riskler Yönetim Mer-
kezleri üzerinde işlem yapabile-
cek. Riskli görünen bir alanda dev-
let desteği ile reasürans sağlamış 
olacağız."
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K
üçük ve Orta Ölçekli İşlet-
meleri Geliştirme ve Des-
tekleme İdaresi (KOSGEB) 
Başkanı Cevahir Uzkurt, 

KOBİ tanımında yapılan değişik-
liğin ardından, 8 bin 846 büyük 
işletmenin daha bu kapsama alın-
dığını ve KOBİ sayısının 3 milyon 
470 bin 491'e yükseldiğini belirte-
rek, "Böylece daha fazla firmaya, 
KOBİ'lere sağlanan destek, teşvik 
ve muafiyetten yararlanma imkanı 
verildi" dedi.
Cevahir Uzkurt, KOBİ tanımında 
yapılan değişikliğin bu işletmele-
re sağlayacağı katkılara ilişkin bilgi 
verdi.
KOBİ'lerin ülkelerin ekonomik ve 
sosyal kalkınmasının temel taşları 
olduğuna işaret eden Uzkurt, "Kü-
çük ve Orta Büyüklükteki İşletme-
lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflan-
dırılması Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik"in, Resmi Gazete'de yayım-
lanmasının ardından, bu işletme-

leri ilgilendiren önemli değişiklikler 
yapıldığını söyledi. 
Uzkurt, Türkiye'deki makroekono-
mik gelişmeler, işletmelerin iş ha-
cimlerinin büyümesi, KOBİ başına 
ortalama ciro tutarlarındaki artış-
lar, KOBİ'leri ve büyük işletmeleri 
sınıflandırmada farklı kuruluşlar 
tarafından farklı mali kriterlerin 
kullanılması, işletmelerde ölçek 
büyüdükçe teknoloji düzeyinin ve 
katma değerin artması gibi husus-
ları ele alarak KOBİ tanımını değiş-
tirdiklerine dikkati çekti.

Yönetmelikle KOBİ tanımında ya-
pılan değişikliğin ardından, 8 bin 
846 büyük işletmenin daha bu 
kapsama alındığını ve 3 milyon 
461 bin 645 olan KOBİ sayısının 
3 milyon 470 bin 491'e yükseldi-
ğini bildiren Uzkurt, böylece daha 
fazla firmaya, KOBİ'lere sağlanan 
destek, teşvik ve muafiyetten ya-
rarlanma imkanı verildiğini dile 
getirdi. Uzkurt, 8 bin 846 KO-
Bİ'nin sektörel faaliyet alanları 
incelendiğinde, bu işletmelerin 
2 bin 855'inin sanayi (2 bin 393'ü 
imalat), 2 bin 655'inin ticaret, bin 
527'sinin hizmet, bin 536'sının in-
şaat ve 273'ünün ise diğer sektör-
lerde faaliyet gösterdiğini kaydetti.
Yönetmeliğe eklenen geçici mad-
deye dikkati çeken Uzkurt, "Kredi 
Garanti Fonu AŞ tarafından sağla-
nan Hazine destekli kefaletlerden 
yararlanan büyük işletmelerin 31 
Aralık'a kadar 200 milyon lira kredi 
kullanması imkanı da devam ettiril-
di" diye konuştu.

KOBİ tanımında yapılan değişikliğin ardından 8 bin 846 büyük işletme 
daha bu kapsama alındı ve KOBİ sayısı 3 milyon 470 bin 491'e yükseldi.

KOBİ'lere
8 bin 846 işletme daha eklendi

HABER
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Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri : 
Kemalpaşa OSB. 37 sokak No:10
Kemalpaşa – İZMİR
T: 0 232 877 09 89 
F: 0 232 877 12 45

Ana üretim konuları, faaliyet alanı: 
36kV / 10-31500 kVA arasında Güç ve Dağıtım 
Transformatörleri Üretimi.
 
Çalışan sayısı : 90-100

www.elkima.com.tr  •  elkima@elkima.com.tr

Firma ismi

ELKİMA TRAFO

Firma yetkilisi / unvanı

Koray Selçik /

Fabrika Müdürü

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri : 
Kemalpaşa OSB, No:17/1,
Kemalpaşa/İZMİR
T: 0 232 877 03 00
F: 0 232 877 03 01-02

Ana üretim konuları, faaliyet alanı: 
Demir-Çelik ve alaşımlarına yönelik her çeşit “ısıl işlem” 
prosesleri
 
Çalışan sayısı: 105 kişi (20 beyaz yaka, 85 mavi yaka)

www.bodycote.com   •   izmir@bodycote.com

Firma ismi

BODYCOTE ISTAŞ ISIL İŞLEM 

Firma yetkilisi / unvanı

Barış Telseren / Başkan Yrd. 

Doğu Avrupa (Güney)

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM
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ÜYE LİSTESİ
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Türkiyenin Temel 
Ekonomik Göstergeleri
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VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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