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eğerli Okurlarımız;
İş dünyasının nabzını tutan, hayatın tüm alanlarında başarıya odaklı, gelecek nesiller için daha güzel bir dünya
yaratma çabasında olan MAG Business’ın yeni sayısı ile karşınızdayız... Yine merak edilen konular, gündemin en çok
konuşulanları ve birbirinden kıymetli isimlerle sizleri buluşturmanın heyecanını taşıyoruz...

Kapağımızda; doğaya ve canlıların haklarına saygı duyarak, her projeyi ilk proje heyecanıyla ele alan Mahalart
İnşaat ve Proje Yönetimi A.Ş. kurucusu Gökhan Alpaslan Güler yer alıyor... Büyük işlere imza atmanın bilinciyle, projelerde önem
verdiği noktaları ve yeni dönem hedeflerini MAG Business’a anlatıyor...
Acar Menkul Değerler Baş Analisti ve Stratejist Ahmet Mergen, pandemi sonrasında yaşanan enflasyonla piyasalardaki son durumu
değerlendiriyor...
Vergi borcunu süresinde ödeyemeyen mükelleflerin üzerindeki yükü azaltmak ve ödemelerine yardımcı olmak için çıkarılan kanunlar
kapsamında, vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminin şartlarını ve uygulanışını Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel
Duman’dan dinliyoruz...
Amerika’da gayrimenkul yatırımının risksiz ve güvenilir yolu olan Trusa Investment Management’ın Ankara temsilcisi M. Kemal Güneş,
Trusa ile yatırım yapmanın detaylarını ve ayrıcalıklarını paylaşıyor...
Değişimlerin trende dönüşüp dönüşmediğini anlamak için sadece tek bir yılın sonuçlarının yetmeyeceğini belirten akademisyen,
ekonomist, yazar ve yorumcu Prof. Dr. Emre Alkin, sunumlarda kullanılan istatistik verilerinin manipüle edilerek paylaşılmasından
doğabilecek tuzaklardan bahsediyor...
Portföy yatırımlarına sıcak para girişi anlamında bu yıl da ilgi olmadığını belirten yatırım bankacılığı yöneticisi ve ekonomist Saadet
Büyük, Türkiye ekonomisinin güncel durumunu ele alarak değerlendirmeler yaparken öngördükleriyle olası riskleri açıklıyor...
Gigant Swiss Consulting’de EMEA ülkeleri direktörlüğü yapan ekonomist Aysun Karaytuğ, projelerine de değinerek, uluslararası alanda
faaliyet gösteren firmalarla Türkiye’dekileri kıyaslıyor ve gözlemlediği farklılıkları ortaya koyuyor...
Yıldız Mali Müşavirlik kurucusu Mali Müşavir Serkan Yıldız, ekonomide yaşanan son gelişmelerin vergilere nasıl yansıdığını ve
mükelleflerin sorumluluklarını detaylandırıyor...
İş yaşamını değiştiren ve hayatları yeniden tanımlayan pandeminin etkilerinin sektördeki trendleri şekillendirdiğini belirten Tepe
Home Genel Müdürü Levent Çapan, mobilya sektöründeki öngörülerini paylaşıyor...
CSK Denetim ve Mali Müşavirlik kurucusu bağımsız denetçi C. Serkan Kumdakçı, kamuoyunda bir süredir merak edilen enflasyon
muhasebesi konusuna ışık tutuyor...

Şubat 2022
Yıl: 9 Sayı: 22 Fiyat: 35 TL
MAG Medya Ltd. Şti. Adına
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Can Çavuşoğlu
Genel Yayın Yönetmeni
Beril Çavuşoğlu
Tasarım
Özge Aktaş
Aslı Tibey
Kreatif Direktör
Seda Çavuşoğlu
Genel Koordinatör
Feray Şahingöz
Haber ve Foto Muhabiri
Yavuz Solmaz
Gözde Yılmaz
Halkla İlişkiler
Dilara Aydoğdu
Yasemin Ulusoy
Reklam Müdürü
Esra Demir Toral
Reklam
Simge Ünlü Çetin
Banu Öztürk
Dijital

Özgür Karabulut
Meltem Ercan
Mali İşler Koordinatörü
Tarık Değer
Türü
Bölgesel Süreli Yayın
MAG isim ve yayın hakkı
MAG Medya Ltd. Şti.’ne aittir.
Dergide yayınlanan yazı ve fotoğrafların
tüm hakkı MAG’a aittir.
İzin alınmadan kullanılamaz.
Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.
İdare Merkezi

Kaptanpaşa Sokak
No: 33-B G.O.P. ANKARA
Tel: 312 428 0 444

Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Kul, metaverse’ün sunabileceği olumlu ve olumsuz etkileri eğitim ve
oyun konuları üzerinden ele alıyor...
Sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle güven kazanarak bugünlere gelen Ven Proje’nin Genel Koordinatörü Efe Özdemir, yılın ilk
çeyreğinde Celsus paylaşımlı ofis alanını da Ankara’ya kazandıracak olan Ven Proje ekibiyle, merkezi konutları şehre tekrar getirecek
millî sermayenin beton ve demire ayrılan miktarını azaltmayı hedefledikleri projelerini açıklıyor...
Via Gardenia’yı geçtiğimiz yıl faaliyete geçiren Emba Peyzaj’ın kurucu ortaklarından Bahadır Özsoy, başarılarını ve gelecek projelerini
aktarıyor...
Finansal Astrolog Aylin Çetiner, bireyler ve kurumlar için çıkarılan astroloji haritalarıyla, olası kazançları ve kayıpları keşfetmenin
mümkün olduğunu belirterek ülkeyi ve insanları bekleyen gelişmeleri anlatıyor...
MAG Business olarak yine dopdolu, vizyonunuzu açacak, uunuzu genişletecek röportajlarımız ve renkli haberlerimizle keyifli
okumalar dileriz. Umarım önümüzdeki günler; ülkemiz ve dünyamız için çok daha güzel olur...
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YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!
Eski dergi, katalog ve gazetelerin geri dönüştürülmesi çevreye yapılabilecek en kolay katkıdır. Ağaç kesimlerini azaltmak üzere MAG
Medya, okuyucularını kendi yakın çevrelerinde de geri dönüşümü teşvik etmeye çağırıyor.
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ÖZEL

Özgün ve Yenilikçi Yaklaşımla
Kalitenin Birleşimi

Mahalart

GÖKHAN ALPASLAN GÜLER

Doğaya ve canlıların haklarına saygı duyarak, her projeyi ilk proje heyecanıyla ele
alan Mahalart İnşaat ve Proje Yönetimi A.Ş. kurucusu Gökhan Alpaslan Güler,
büyük firmalarla çalışmasını sağlayan başarıları, projelerde önem verdiği noktaları
ve hedefleri konusunda merak edilenleri MAG Business’a anlattı...
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ÖZEL

Projelerde gösterdiğim başarılar sonucunda
beni manevi olarak da destekleyen müşterimden
aldığım cesaret ve edindiğim tecrübelerle kendi
firmamı kurma girişimim gerçekleşmiş oldu.

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Bu sektörde olmaya nasıl
karar verdiniz?
Ankara’da doğdum. Lise öğrenimimi de Ankara’da
tamamladıktan sonra Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Ağaç İşleri bölümünü kazandım ve öğrenim
yolculuğum Bolu’da devam etti.

Baba mesleğim olduğu için zaten küçük yaştan itibaren mobilya
sektörünün içindeydim. Lise yıllarında aktif olarak atölyede çalışıp bu
alanda tecrübe edinmeye başladım. Üniversiteden mezun olduktan
sonra ise sadece ahşap işleriyle kısıtlı kalmak istemeyip kendimi proje
ve inşaat konusunda geliştirmeye başladım. Bu şekilde inşaat sektörüne
girmiş oldum.
2008 yılında yetenek sınavı ile girmiş olduğum Atılım Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık bölümüne, işlerimin yoğunluğu
yüzünden devam edemedim ve bölümü yarım bırakmak durumunda
kaldım.
Başlangıçta kafe ve restoran projelerine yoğunluk veriyordum.
Zincir markalarla çalışmaya başlayınca yeni açılan şubeler beni şehir
şehir gezmeye yöneltti. Bu sırada bir markanın İncek Lo projesi ile
Ankara’ya gelme sürecim de başlamış oldu. Ankara’da doğup büyümüş
biri olarak kendi şehrime gelme ve hizmet etme gururu, bana Ankara ile

ilgili projelere ağırlık vermemi sağladı. Memlekete dönmem, baba mesleğine
olan yakınlığımı da artırdı. Böylece hem iş hayatımdaki tecrübelerimi, hem
mesleki bilgilerimi, hem de baba mesleğine olan vefamı birleştirerek daha
verimli olacağım bu alana yönelme kararı aldım.
Vazgeçemediğiniz alışkanlıklarınız, yaparken keyif aldığınız etkinlikler
neler?
İş yaşamımda yoğun tempoda çalışıyorum. Zamanımın geri kalanını ailemle
birlikte geçirmek benim için büyük bir keyif. Bunun yanında ahşap atölyesi
benim hobi alanlarımdan biri. Orada vakit geçirmeyi seviyorum. Ahşap işleri
ile uğraşmak bana iyi geliyor.
Mahalart’ın öyküsü nedir? Serüveni nasıl başladı?
2004 yılında ortağı olduğum firmayla girdiğim inşaat ve proje sektörüne,
2016 yılına kadar aynı firmada devam ettim. Bu süre zarfında edindiğim bilgi
ve tecrübemle 2016 yılında İstanbul Ataşehir’de Mahalart firmasını kurdum.
Aslında Mahalart serüveni on sekiz yıl önce başladı diyebilirim. O dönemler
inşaat ve proje sektöründe çalışmaya başlamam bu günlerin hayalini
kurmamda temel oluşturdu. Projelerde gösterdiğim başarılar sonucunda
beni manevi olarak da destekleyen müşterimden aldığım cesaret ve
edindiğim tecrübelerle kendi firmamı kurma girişimim gerçekleşmiş oldu.
Özenle seçtiğim mimar, iç mimar ve mühendislerden oluşan uzman bir
ekiple yoluma devam ettim.
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ÖZEL

Mahalart olarak
sadece insanların
değil diğer tüm
canlıların da
yaşam alanlarına
dokunuyoruz.
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ÖZEL

Faaliyet alanlarınızdan bahseder misiniz? Mahalart nelere hayat
veriyor?
Farklı sektörlerdeki birçok öncü markayla çalışıyoruz. Örnek verecek
olursam, konsepti ve projesi tamamlanmış olan Timboo, Big Chefs, Tower
Pilates, Yero Yurt Dışı Eğitim Merkezi gibi büyük markaların anahtar teslim
uygulama kısmında çözüm ortağı oluyoruz. Bunun dışında yine küçük ölçekli
villa, otel gibi projelerin temelden çatıya kadar inşaat uygulamasını üstlenip
müşterimize teslim ediyoruz. Ayrıca ahşap atölyemizde kendi tasarladığımız
ürünleri projelerimizde kullanıyoruz. Bu bize iç mimarlık çalışmalarımızda
özgünlük ve hız katmış oluyor.
Mahalart’a özgün, imza tasarımlarınızın özellikleri neler?
Biz her gelen projeyi ilk projemiz heyecanında ele alıyoruz. Her projenin
hikâyesini farklı yorumlamayı seviyoruz. Yaşam alanlarına değer katmak
bizim görevimiz. Özgünlük ve yenilikçi yaklaşımla kaliteyi birleştirince her
tasarımımız imza niteliğinde bizim için.
Bir tarzınız var mı, yoksa müşterilerinizin tarzına yönelik çalışmalar mı
yapıyorsunuz?
Tarzımız projeden projeye değişkenlik gösterebiliyor. Bazı müşterilerimiz
projeyi tamamen uzmanlığımıza bırakırken, bazı müşterilerimiz ise ilk
görüşmesinde hayalini ve isteklerini anlatıyor. Müşteriyi iyi dinlemek
ve anlamak, isteklerinin tüm detaylarına hakim olmak sağlam bir temel
atmamız için önemli. Bizden neler bekliyor, yaşam tarzı nasıl, keyif
aldığı alanlar hangi alanlar, ihtiyaçları nedir, bunların hepsini iyi analiz
etmek gerekiyor. Çalışmalarımızı tamamen bu prensipler doğrultusunda
ilerletiyoruz.

Belki eskilere olan
özlemle, insanlar özgürce
nefes alabildikleri ve şehir
dışında yaşama hevesine
doğru gittikleri için,
ekibimle minimalist, sade
ve çevre dostu bir yaşam
doğrultusunda projeler
geliştiriyoruz.

ALİHAN ÖKSÜZ, ÇİĞDEM EMEÇ, GÖKHAN ALPASLAN GÜLER, SERAP İNCEER, DİLEK VAROL, İSMAİL EMRE KARAKOÇ
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Her projenin
hikâyesini farklı
yorumlayarak,
özgün ve yenilikçi
yaklaşımla, yaşam
alanlarına değer
katıp kaliteden
ödün vermeden,
ön görülen süre
ve bütçe ile
projelerimizi
tamamlıyoruz.
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ÖZEL

Müşteriyi iyi dinlemek ve anlamak,
isteklerinin tüm detaylarına hakim
olmak sağlam bir temel atmamız
için önemli.

Projelerinizde izlediğiniz adımlar neler, nelere dikkat ediyorsunuz?
İlk aşamada; müşterinin isteklerini dinledikten sonra, o doğrultuda projeye
başlıyoruz. Uygulamaya başlamadan önce müşteri, projenin bitmiş halini kağıt
üzerinde görmüş oluyor. Böylelikle uygulamadan sonra ne ile karşılaşacağını
biliyor. Bu hem bizim açımızdan, hem de müşteri açısından sorun yaşamamızı
engelliyor. Bunların dışında, proje çalışmasında müşterinin bütçesini de
dikkate alıyoruz. Bütçenin aşıldığı durumlarda alternatif öneriler sunup,
projenin gerçekliğini yitirmesine engel olarak düşük bütçeyle de harika işler
yapılabileceğini göstermiş oluyoruz Her projenin hikâyesini farklı yorumlayarak,
özgün ve yenilikçi yaklaşımla, yaşam alanlarına değer katıp kaliteden ödün
vermeden, ön görülen süre ve bütçe ile projelerimizi tamamlıyoruz.
Tasarlamaktan en çok keyif aldığınız iç mekan neresi?
Mira Ofis Beytepe’de yeni şube açılışını yaptığımız Tower Pilates projesi.
Tanıştığımızda yedi tane şubesi bulunan marka, sekizinci şube açılışı için
referanslarımızdan bize ulaştı. Daha önceki şubelerini kendi imkânlarıyla
getirdikleri bu noktada, iş yoğunluğundan dolayı ilgilenemeyeceklerini belirterek
daha kurumsal bir marka oluşturmak istedikleri için Tower Pilates kurucusu olan
Işılay Yılmaz ile tanışma imkânımız oldu. Kendisiyle hem tasarım sürecinde hem
de uygulama kısmında beraber ilerleyerek her sürecinden keyif aldığımız bir
projeye hayat verdik.
Avrupa’nın en büyük pilates stüdyosu olan bu projede, farklı konseptleri bir araya
getirerek alışılagelmiş spor salonu formundan çıkarıp, insanların rahatça ve konfor
alanı içinde spor yapmalarına imkân sağladık.
Tasarım dünyasındaki rekabetlere karşı nasıl bir tutum sergiliyorsunuz?
Rekabet konusunda pazarı iyi analiz eden, trend uygulamaları ve insanların
ihtiyaçlarını takip eden bir ekibim var. Ayrıca şunu da belirtmem gerek;
biz Mahalart olarak sadece insanların değil diğer tüm canlıların da yaşam
alanlarına dokunuyoruz. Bu yüzden doğaya ve canlıların haklarına saygı duyarak
projelerimizi hayata geçiriyoruz. Tüm olasılıkları gözden geçirip herkes için
yararlı olacak projelere imza atıyor, yeniliğin ve yaratıcılığın doğayla uyum içinde
gerçekleştiğinde sanata döndüğüne inanıyoruz.
Şu anda üzerinde çalıştığınız projelerinizden bahseder misiniz?
Şu anda, sözleşmelerini henüz tamamlamadığımız için paylaşmayı doğru
bulmadığımız, iki adet temelden çatıya anahtar teslim projesinin imza
aşamasındayız. Devam eden bilindik markalardan; Beytepe RE/MAX Borsa,
Yero Yurt Dışı Eğitim Merkezi projelerinde çalışıyoruz. Yakında açılışlarını
gerçekleştireceğiz. Bunun dışında birçok konut projesi atölyede imalat
aşamasında devam ediyor.
Gelecek planlarınızda neler var? Neleri hedefliyorsunuz?
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlar, ayaklarının yere bastığı, toprak
ile iç içe yaşama hevesine doğru gidiyor. Özgürce nefes alabildikleri, ferah ve şehir
dışında kargaşadan uzak mekanları tercih ediyorlar. Eskilere olan özlem de belki
bu durumu tetikliyor ama şu gerçek ki, daha minimalist, sade ve çevre dostu bir
yaşam kapıda. Ben ve ekibim de bu doğrultuda projeler geliştiriyoruz. Mahalart
olarak, güçlü proje ekibi, mobilya atölyesindeki ustalar ve şantiyedeki teknik
çalışma arkadaşlarımızla beraber daha nice projelere imza atmayı hedefliyoruz. 
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ALIŞVERİŞ

BEYMEN-DIME
KOL DÜĞMESİ 22.950

Koyu Rengin
Karizması
Siyahın, lacivertin, koyu renklerin
ayrı bir ağırlığı vardır. Sezondan
seçtiklerimiz ile beyler çok karizmatik!

ALEXANDER MCQUEEN
PANTOLON 10.786

VAKKO
TAKIM ELBİSE 8.994

BEYMEN-BRUNELLO CUCINELLI
KRAVAT 2.749

TOM FORD 2022 SPRING

SARAR
CEKET 1.399

BEYMEN-VALENTINO GARAVANI
KEMER 5.750

TOM FORD
CÜZDAN 11.250

SARAR
GÖMLEK 559
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DOLCE&GABBANA
AYAKKABI 8.915

ALIŞVERİŞ

ZEGNA
MENDİL 1.599

TOM FORD
ÇANTAS 49.950

LONGINES
SAAT

KİĞILI
GÖMLEK 664

DOLCE&GABBANA 2022 SPRING

EMPORIO ARMANI
AYAKKABI 9.741

MOSCHINO
PANTOLON 11.118

VAKKO
TAKIM ELBİSE 12.990

BOTTEGA VENETA
KEMER 10.250
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BUSINESS

Enflasyon Sonrası
Piyasalardaki
Son Durum

AHMET MERGEN

Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 pandemisi sonrasında yaşanan
piyasa değişimleri, enflasyon ve kur bazlı sorunlar hakkında görüşlerini anlatan
Acar Menkul Değerler Baş Analisti ve Stratejist Ahmet Mergen ile
özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
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BUSINESS

İ

lk defa 2020 senesinin Mart ayında ülkemizde görülmeye
başlayan ve giderek hızlanan Covid-19 salgını ile
kapanma, açılma, maskeli hayat mı maskesiz hayat mı
soruları içinde tüm seneyi güç bela bitirdikten sonra;
2021’de biraz olsun nefes almaya başlamıştık. Çeşitli
şirketlerce üretilen aşılar, tüm dünyada beraberinde
birçok soru, itiraz, kitlesel protesto ve hükümetlerce alınan
tedbirlere sebep oldu. Salgının ekonomiler ve büyüme rakamları
üzerindeki etkilerinin ne olacağı hesaplanırken; Türkiye giderek
artan global enflasyon, enerji maliyeti, dünyadaki tedarik
zincirlerinin salgın dolayısıyla kopması veya sekteye uğramasıyla
bir anda kendisini, kendisine pek yabancı olmayan enflasyon
belasının içinde buldu. Enflasyon baskısı ve dövizdeki gelişmeler
2021’in son çeyreğinde büyük bir hız kazandı. Türk insanı kısa
sürede çok hızla artan fiyatlarla şaşkına dönerken, insanlar
paralarını korumak amacıyla değişik çarelere yöneldi. Türk halkı
2022 yılına, kamuya açıklanan resmi rakamların çok üstünde
hissedilen bir enflasyon oranı ile girdi.
Türkiye, enflasyonu düşürmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek
amacıyla 2021’in ikinci yarısından sonra faizleri devamlı olarak
aşağıya çekerek; eninde sonunda enflasyonun da uzun vadede,
faizlere yakın rakamlara düşeceği teziyle yola devam etmeye
başlamıştı. Merkez Bankası başkanları da bu tez doğrultusunda
hareket etmeleri için değiştirilmişti.
Enflasyon, Türkiye’nin nereden baksanız 50-60 senelik derdidir ve
genel anlamda bakıldığında en basit tabiriyle fiyatların artması;
bugün “3.00” TL olan ürünün 1 ay sonra “3.15” TL, 2 ay sonra “3.35”
TL olması gibi açıklayabiliriz. Enflasyon yalnız ürünlerde değil,
aynı zamanda evinize gelen su tesisatçısının hizmet karşılığı aldığı
ücrette de görülebilir. Fiyatlar, ücretler enflasyonist ortamda
yerinde durmaz ve sürekli artış gösterir.

Peki fiyatların artışına sebep olan faktörler nedir sorusunu
sorarsak kabul gören tezler talep ve maliyet enflasyonu olarak ikiye
ayrılmaktadır.
Talep enflasyonu, oluşan ihtiyacın ve isteklerin mal ve hizmet
arzıyla karşılanamamasıdır. 10 tane üretilen bisiklete bir anda 25
kişinin talip olması gibi veya 20 garsona ihtiyaç olan restoranda
çalışmak için 10 garsonun iş başvurusunda bulunması dolayısıyla iş
gücünü tamamlamak için ücretin artırılması gibi düşünülebilir.
Bilindiği üzere ülke yöneticileri her ülkede insanları memnun
etmek ve yeniden seçilebilmek amacıyla para arzının artmasını
destekler, zira bu tüketimin artışına sebep olur. Bankalar kredi
musluklarını açar, tüketiciler daha fazla paraya kavuşunca
isteklerini karşılamak için harcamalarını artırır ve talep yaratılır.
Karşısında bu talebi karşılayacak ürünleri sunacak yeterli teknik
ve insani donanım olmadığı taktirde de üretim tarafı istekleri,
talebi tam olarak karşılayamaz. Bu durumda da fiyatlar artar. İşler
kontrolden çıkmasın diye bankalara para veren merkez bankaları
faizi yükseltir ve muslukları kısmaya başlar. Faiz artışları tüketimi
daraltırken, para tasarrufa yönelir ve harcama istekleri ortadan
kalktıkça da fiyatlar geriler. Bu büyümeyi olumsuz etkilediği için
işsizlik riski doğurabilir ve siyasiler de bu tür uygulamaları pek
sevmez.
Diğer yandan üretimde kullanılan girdilerin, maliyetlerinin artması
maliyet enflasyonunu yaratır. Üretimde kullanılan hammadde
ve ara mallar, üretimi sağlamak için harcanan enerji, emek,
taşımacılık, kullanılan kredilerin maliyet artışı üretilen ürünlerin
üstüne biner ve üretim maliyetleri de artar. Firmalar bu artışı
tüketiciye hemen yansıtmasa bile bir süre sonra fiyatları artırmak
zorunda kalabilir. Fiyat, talepten ziyade ürünün maliyet artışı
dolayısıyla artar. “Kurtarmıyor abi” lafının doğması buna bağlıdır.
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Ülkemizde, genelde talepten ziyade maliyetlere bağlı enflasyon
yaşanır zira; ülkemiz yüksek ölçüde ara malı ithal edip, son
malı ihraç ettiğinden üretimi gerçekleştirmek için de enerji ve
hammadde konusunda büyük oranda dışa bağımlıdır. Bunun
sonucunda da döviz ihtiyacı yaşanır ve dövizdeki istikrarlı
duruş son derece önemlidir. Üreticiler ve tüketiciler dövizdeki,
bilhassa dolardaki hareketliliği yakından takip eder. TL’de
yaşanabilecek hızlı değişkenlik maalesef her zaman değer kaybı
olarak tecelli eder ve maliyetleri fazlasıyla etkiler. Ülkenin
genel olarak tasarruflarının olmaması veya yetersiz kalması,
ihraç edilen malların yükte hafif pahada ağır olmaması da döviz
ihtiyacını artırırken dışarıdan da kaynak bulmak gerekmektedir.
Bunun için de ülkenin halen iyi olmayan CDS primleri dolayısıyla
da dışarıdan yüksek faizlerle borçlanmak durumunda
kalınmaktadır. Uzun vadeli yatırımların ve yabancı sermaye,
portföy girişlerinin gerçekleşmesi için kredi notumuzun da 3
basamak artarak yatırım yapılabilir ülke konumunda olması
gerekmektedir. Notumuzun 3 basamak artmasına kadar geçecek
sürede de maalesef zaman zaman kısa vadeli sıcak para olarak
anılan döviz girişine bel bağlanmaktadır.
2021’in son çeyreğine girerken, yaşanan enflasyonist baskılar
karşısında faizlerin de indirilmesi, mevduat faizi ve yaşanan
enflasyon arasındaki farkın açılmasına sebep olurken; para
hızla gayrimenkule, dövize ve gram altına yöneldi. O alanlardaki
artışlar fazlalaşınca bu sefer araba alımları ve ürün alımları arttı.
Şu anda alayım zira gelecekte aynı ürün daha pahalanacak etkisi
bir anda çığ gibi büyüdü. Doların kısa sürede “8.50”den “18.37”ye
gidişi panik havası yaratmadan durdurulmalıydı ve önce akan
kanı durdurup sonra tedaviye geçilmeliydi. Öyle de oldu ve
kurumlar vergisi oranı düşürülürken, bireysel emeklilikte devlet
katkısı artırıldı. İhracatçılara Merkez Bankası aracılığıyla destek
sağlandı. Diğer yandan kur korumalı TL mevduatı açıklandı.
Alınan tedbirler kısa vadede kurdaki baskıyı hafifletecek
ve fiyattaki fazlalığı da alacaktır. Önemli olan, ileride bu
uygulamaların ödemeleri yapmak için para basımı gibi daha
fazla enflasyonist baskı yaratmayacak şekilde sürdürülmesidir.

DOLAR ENDEKSİ
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Bir başka konu, dünyada tıpkı 2013 senesindeki FED tarafından
“tapering” yani tahvil piyasasındaki alımların her ay azaltılması
ve sonunda bitirilmesi daha sonra da sıkılaştırmaya geçilmesi
yani; FED faizlerinin artmaya başlayacağı döneme girilmesidir.
Türkiye açısından çok önem taşıyacak bir döneme girilmektedir.
Türkiye, geçmişte yakalandığı o şartlarda kırılgan 5’li olarak
dövize bağımlı 5 ülkeden bir olarak bilinirken, daha sonraki
yıllarda kırılgan 8’linin içinde yer almıştır. Zor günler yaşamamak
için tedbirlerin alınması gerekebilir zira; FED 2022’de 3 yerine
4 faiz artışından bahsetmeye başlarken, ilk artışın Mart ayında
açıklanması ihtimali artmıştır.
Bu şartlarda gerek vatandaş olarak gerekse iş dünyasının bir
parçası olarak etkilenilebilecek bazı alanları inceleyelim.
Bu alanlar; “Dolar-TL” kuru, “ons-altın”, “gram-altın”, “dolar
endeksi”, “Brent petrol” olabilir.
Dolar-TL Kuru
Önümüzdeki 2 ay için bakarsak son alınan tedbirler ve
TL’de kalmayı özendirici seçeneklerin artması dolayısıyla
kurun dengeleneceğini ve oynaklığın giderek azalacağını
söyleyebilirim. Kurun bu aylarda daha ziyade yatay bir alanda
hareket edebileceği ihtimali daha fazla gözüküyor. Önümüzdeki
3 aylık dönemde içeride enflasyon verileri ve diğer taraftan
da dış piyasalarda FED’in hareketleri izlenecektir. Kur
korumalı mevduata geçişin artması ve güven ortamının geri
gelmesi, dolardaki talepten ziyade insanların parasını koruma
refleksine ve paniksel hareketine bağlı olarak yaşanan çıkışları
önleyecektir.
Mart sonuna doğru FED faiz artışının başlayabileceği
düşünülürse; eğer o tarihteki FED faiz artışına rağmen “kur”da
son düşüşün önemli geri alım seviyesi olarak bakılan %61,8’lik
psikolojik bariyer (15.30) aşılamazsa, kurun yaz aylarına doğru
artabilecek turizm gelirleriyle de beraber az da olsa aşağıya
gitme ihtimali artar. Kurun aşağıda “11.00”, yukarıda “14.30”
bandı içinde dolaşabileceğini düşünüyorum. Daha dar bir bant
“11.50-13.00” aralığı olabilir. “12.50”nin altına inen bir kur fiyatı
kısa vadede düşüşünü “11.00-11.50” aralığına kadar sürdürebilir.
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Uzun vadede enflasyon düşmedikçe kurda büyük düşüş olması
zor.
FED’in faiz artışlarının bu sene (salgın etkisi ekonomide kısıtlayıcı
olmadığı taktirde) 3 belki de 4 defa olabileceği düşünülerek
ülkemizde gereken önlemlerin hızla alınması gerekmektedir.
Gram-Altın
Yapısı itibarıyla dolar-TL ve ons altın fiyatlarına bağlı olan
“gram altın”da, dolar-TL kurunda kısa vadede yukarı yönde
hareket beklemediğimden önümüzdeki 2 ay için fiyatın yaklaşık
rakamlarla “600-830” bandında dolaşacağını söyleyebilirim. Onsaltında “1860.00” doların üstüne ve biraz zor ama “1900.00”e doğru
bir hareketlenme bandın üst kısmını–satıcılı seviyeyi “860-880” TL
aralığına çekebilir. Fiyatta “727”deki 50 günlük ortalamanın altına
iniş olursa düşüşün devamı beklenir ve “650”ye yakın seviyelerde
alıcı gelebilir. Fiyatın “600”e inmesini beklemeyecek olanlar “650”
civarında sayıca artabilir.
Ons-Altın
“Ons-altın” salgının etkisiyle dünyada yaşanabilecek bir ekonomik
çöküntü ve kaos ortamı korkusuyla “2075”e kadar tırmandıysa da
daha sonra bulunan aşılar ve tedavilerin ilerlemesi ve uygulanan
ilaçlar dolayısıyla da satışa gelerek “1680”lere kadar geri çekildi.
Diğer yandan bir süredir de FED’in tahvil alımlarının giderek
azaltılmasına yönelik programı devreye sokması ve bu sene 3
veya 4 faiz artışına gideceğini belirtmesi fiyatın üstünde baskı
kurdu. Yalnız son zamanlarda faiz artışı beklentilerine rağmen
FED’in de beklemediği oranda, %7’nin üstünde gelen enflasyon
rakamı görüntüyü değiştiriyor olabilir. Avrupa ve global anlamda
diğer ülkelerde de enflasyonun aşırı yükselmesi “ons-altın”da
“1750” civarında diplerin oluşmasına sebep oldu. Bu sıralarda
da “1800”ün üstünde hareketler yaşanmakta. “1750-1900” bandı
önümüzdeki ilk FED toplantısına kadar “ons-altın”ın hareket
sahası olabilir.
Dolar Endeksi
Dolar endeksi doların değerini diğer 6 para birimine karşı (bunlar
euro, pound, yen, Kanada doları, İsviçre frangı ve İsveç kronu’dur)
ölçen bir hesaplamadır. 2013 sonu 2014 başında “78.90” civarında
olan endeks hızla değer kazanarak “100.39”a erişti. Sonrasında
ise inişli çıkışlı bir rota izleyerek 7 sene boyunca FED’in faiz
artırımı, sonra faiz indirimi ve daha sonrasında yeniden artırmaya
gideceğim şeklindeki hareketlere bağlı olarak “90.00-100.00”
aralığında gidip geldi. Bu sene de 3-4 faiz artışından bahsedilirken
fiyat çıkması gerekirken “97.00” civarından “95.00” civarına
indi. Salgının etkisi azalırken istihdam kaygıları da göz önünde
bulundurulacak diye düşünüyorum. Artan fiyatlar ve faiz artışına
bağlı yükselecek olan maliyetler tüketimi yavaşlatırken dolaylı
yönden üretimde ve tabii istihdam alanında sıkıntı yaratabilir.
Görünüşe göre FED zor bir yolda gidecek. Eğer dolar endeksi “100”
seviyesine ve hatta üstüne tırmanmaya başlarsa dolara bağlı olan
ekonomilerde sıkıntılı dönemler yaşanabilir.
Brent Petrol
Uzun zamandır çıkışta olan Brent “34.49”daki dipten kalkarak
yaklaşık 1,5 senede “85.00”lere geldi. Enflasyonu tetikleyen bir
çıkış ve çıkışın burada duracağı da pek garanti değil. Fiyat seneler
sonra “86.71” deki tepeyi yoklamaya geldi. Türkiye ve petrol
tüketen ülkeler bakımından enerji maliyetlerinin artışı dışarıya
gidecek dövizin bulunması açısından baskıyı fazlalaştırmakta.
Keşke zamanında çok parası olan ülkeler gibi “15.00” dolarlarda
satın alıp depolayabilseydik. Nereden baksanız 2 senede 5 katı
olan bir üründen bahsediyoruz. Tüketici bir ülke olarak fiyat 100
dolara ne kadar geç giderse ne kadar ayağını sürürse bizim için o
kadar iyi. Son 1 senenin ortalama değeri “72.00”ye yanaşmakta ve
yükseliyor. 

GRAM-ALTIN

ONS-ALTIN

DOLAR-TL KURU

BRENT

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
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Vergiye Uyumlu
Mükelleflere Sağlanan
Vergi İndirimi

YÜKSEL DUMAN

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman,
vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimi konusunda
kıymetli bilgiler verdi.
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ergi borucunu süresinde ödeyemeyen mükelleflerimizin
üzerindeki finansman yükünü azaltmak ve vergi borçlarının
ödemelerine yardımcı olabilmek amacıyla; vergi yapılanması
kanunları çıkarılmaktadır. Bu kanunlar vergi borcunu
süresinde ödeyemeyen mükelleflerimize kolaylıklar
sağlamakta ancak, vergisini süresinde ödeyen mükellefler
açısından finansal bir katkı sağlamamaktaydı. Bu noktada Gelir Vergisi
Kanunu’na “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlığı taşıyan
mükerrer 121'inci madde eklenerek 01.01.2018 tarihinden itibaren
mükellefiyet ödevlerini süresinde yerine getiren mükellefe de bir vergi
avantajı sağlanmıştır. Söz konusu kanun maddesi ile vergi ödevlerini
süresinde yerine getiren mükelleflerimiz için finansal anlamda bir
avantaj da sağlanmış oldu.
Vergiye Uyumlu Mükellef Vergi İndirimi Nedir?
Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 121'inci maddesi 6824 sayılı Kanun ile
yeniden düzenlenerek, 1.1.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
2017 ve izleyen yıllarda edinilmiş ticari, zirai ve mesleki kazançlara
ilişkin olarak kanun hükmünde belirtilen koşulları sağlayan mükelleflerin
gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk
eden verginin %5’i oranında indirim yapılması öngörülmüştür. Bu tutar,
01.01.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar
vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 2.000.000 Türk Lirası'dır.
Hesaplanacak %5'lik uyumlu mükellef için vergi indirimi tutarı ilgili
yılında belirtilmiş olan tutarları aşamaz.
Vergi İndirimden Kimler Faydalanabilir?
Vergiye uyumlu mükellef indiriminden yararlanabilecek olanlar kanun
metninde tek tek sayılmış bulunmaktadır. Buna göre;
• Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi
olanlar,
• Kurumlar vergisi mükellefleri, (finans ve bankacılık sektörlerinde
faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik
şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere) indirimden
faydalanabilecektir.
• Bununla birlikte kira gelirleri elde edenler ile menkul sermaye iradı
nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verenler vergi indirimi
uygulamasından yararlanamayacaktır.
Vergi İndiriminin Şartları Nelerdir?
1- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan
önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş
olması gerekmektedir. Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin
olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla
verilen beyannameler bu indirimden yararlanma şartlarını bozmaz.
2- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan
önceki son iki yıl içerisinde kesinleşmiş olması koşuluyla vergi
beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya
idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmektedir. Kesinleşen
tarhiyatların, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl için
geçerli olan, kanunda belirtilen indirim tutar sınırının %1'ini aşmaması
durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.
Kanunun ilk uygulamasında yapılan tarhiyatın kesinleşme şartı
aranmamaktaydı. Ancak bu konuda yapılan düzenleme ile birlikte
artık söz konusu tarhiyatın kesinleşmesi gerekmektedir. Ayrıca ufak
tutarlı tarhiyatların mükellefin indirim hakkını engellememesi amacıyla
buraya da bir sınırlama getirilmiştir. Buna göre 2022 yılı için geçerli
olan 2.000.000 TL vergi indirimi tutarının %1'i olan 20.000TL'ye kadar
yapılacak ikmalen ve re'sen tarhiyatlar, vergiye uyumlu mükelleflere
uygulanacak indirimlere engel olmayacaktır.
3- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla,
vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması
gerekmektedir.

Vergi indiriminden yararlanan bir
mükellefin bu şartları taşımadığının
sonradan anlaşılması durumunda
ilgili vergilendirme döneminde
indirim uygulaması dolayısıyla
ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı
cezası uygulanmaksızın tarh edilir.

Bu madde kapsamında bahsedilen vergi beyannameleri ibaresi;
yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici
vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet
beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi
dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel
tüketim vergisi beyannamelerini; vergi ibaresi, anılan bakanlığa
bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler üzerine
tahakkuk eden vergileri ifade eder.
4- Mükellefin vergi aslı (vergi cezaları ile fer'i alacaklar
dâhil) 1.000 Türk Lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun
bulunmaması gerekmektedir.
Söz konusu 1.000.- TL’lik borcun hesabında Hazine ve Maliye
Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi
beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergi asılları ile vergi
cezalarının (vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezaları) toplamı dikkate alınacaktır. Söz konusu 1.000.- TL’lik
borcun hangi döneme ait olduğunun önemi bulunmamaktadır.
5- Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl
ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu'nun kaçakçılık
suçlarını düzenleyen 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin
işlenmemiş olması gerekmektedir.
Vergi İndiriminin Uygulaması
Vergi indirimine ilişkin şartları haiz mükellefler, yıllık gelir veya
kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir
veya kurumlar vergisinin %5'i oranında vergi indirimi tutarını
hesaplayacaktır. Vergi indirimi tutarı, her hal ve takdirde
2 milyon Türk Lirası'ndan fazla olamayacaktır. Bu suretle
hesaplanan vergi indirimi tutarı, öncelikle bu beyannameler
üzerinden ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden
indirilebilecektir. Vergi indirimi tutarının ödenmesi gereken
vergiden fazla olması halinde ise kalan tutar, yıllık gelir veya
kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen
bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer
vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içerisinde mahsup
edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.
Vergi indiriminden yararlanan bir mükellefin bu şartları
taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda ilgili
vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla
ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh
edilir.
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Mükellef indirimden yararlandıktan sonra ortaya çıkan bir tarhiyatın
kesinleşmesi durumunda ise yararlanılan vergi indirimi mükelleften
geri talep edilmemektedir.
Örnek: Vergi indiriminden yararlanma şartlarının tamamını sağlayan
ve 2021 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde
hesaplanan kurumlar vergisi 50.000.000.- TL olan (Y) A.Ş.’nin bu hesap
dönemine ilişkin olarak yurtiçinde kesinti suretiyle ödemiş olduğu
kurumlar vergisi tutarı 400.000.- TL’dir. (Y) A.Ş. aynı döneme ilişkin
olarak ayrıca 40.000.000.- TL geçici vergi ödemiştir.
Vergi indirimi tutarı = Hesaplanan kurumlar vergisi x İndirim oranı
= 50.000.000.- TL x 0,05
= 2.500.000.- TL
olarak hesaplanmış olsa da (Y) A.Ş.’nin yararlanabileceği vergi indirimi
tutarı 2.000.000.- TL olarak dikkate alınacaktır. Çünkü 2021 kurumlar
vergisi beyannamesi için belirlenmiş olan vergi indirimi tutarı en fazla
2.000.000 TL'dir.

Vergi indirimine ilişkin şartları haiz
mükellefler, yıllık gelir veya kurumlar
vergisi beyannameleri üzerinden
hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin
%5'i oranında vergi indirimi tutarını
hesaplayacaktır.

Buna göre, (Y) A.Ş. vergi indiriminden aşağıdaki şekilde
yararlanacaktır.
A. Hesaplanan Kurumlar Vergisi
B. Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı
C. Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
Kesinti Suretiyle Ödenen Vergi 400.000.-TL
Ödenen Geçici Vergi
40.000.000.-TL
Ç. Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi (A-C)
D. Mahsup Edilen Vergi İndirimi Tutarı
E. Ödenecek Kurumlar Vergisi (Ç-D)
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50.000.000.- TL
2.000.000.- TL
40.400.000.- TL

9.600.000.- TL
2.000.000.- TL
7.600.000.- TL

Sonuç
Vergi Kanunlarımızda 01.01.2018 tarihinden itibaren yer alan
"Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi" uygulaması ile
birlikte vergi ödevlerini zamanında yerine getiren mükelleflere
pozitif bir ayrım yapılmış oldu. Bu düzenleme ile birlikte
mükelleflerimiz gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri
üzerinden tahakkuk eden verginin %5'ini indirim olarak geri
alma hakkına sahip oldular. Bu uygulama ile mükelleflerimizin
vergi ödevlerini süresinde yerine getirmeye teşvik edilmesi
sağlanmıştır. 
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Trusa Investment Management
ile Eviniz Amerika’da
Kiranız Dolar Hesabınızda

M. KEMAL GÜNEȘ

Amerika’da gayrimenkul yatırımının risksiz ve güvenilir yolu olan
Trusa Investment Management’ın Ankara Temsilcisi M. Kemal Güneş,
Trusa ile yatırım yapmanın detaylarını ve ayrıcalıklarını paylaşıyor.
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Ö

ncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik Bölümü’nden onur derecesi ile mezun
oldum. Öğrencilik dönemimde The Ritz-Carlton Hotel
Company, L.L.C., BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası
A.Ş., Coca Cola İçecek A.Ş. gibi sektörlerinde güçlü
konumdaki yerli ve yabancı sermayeli birçok firmada
görev aldım. Mezuniyetim sonrası Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık
ve Tic. A.Ş.’de Kurumsal Finansman Analisti olarak iş hayatına başladım.
Sonrasında aile firmalarımız olan Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’de 3.kuşak olarak göreve başladım. İş akışının dijitalleşmesi, yıllık
350 bin ton inşaat demiri üretim kapasiteli fabrikanın kurulumu, işletim
sürecine kadar olan bütün süreçlerini yönettim. Dedem merhum
Mutullah Yolbulan’ın vefatı sonrası aile şirketimizdeki hisseleri
diğer ortaklara devredip, Trusa Investment Management’ın Ankara
Temsilciliği’ni aldım.

Yurt dışından risksiz, güvenilir,
dövizle gelir elde etmeyi hedefleyen
yatırımcılara geri dönüş süresinin
kısa olacağı şekilde Amerika’dan
gayrimenkul alabilmelerini sağlıyoruz.

Trusa Investment Management nedir, alıcılar için nasıl bir sistemi
vardır biraz anlatabilir misiniz?
Trusa olarak bizler, gayrimenkul yatırım ve yönetim (property
management) firmasıyız. Yurt dışından risksiz, güvenilir, dövizle gelir
elde etmeyi hedefleyen yatırımcılara geri dönüş süresinin kısa olacağı
şekilde Amerika’dan gayrimenkul alabilmelerini sağlıyoruz.
Yatırımcılarımıza alacakları evden sorun yaşamamaları adına
sektöründe tecrübeli uzman kadromuzun detaylı ekspertizleri ile evleri
seçiyoruz. Evin geçmişi, kredi borcu olup olmadığı, evin piyasa değerinin
ne olduğu ve kiralanabilme oranlarının ne olduğu gibi bütün kriterlerini
inceleyip araştırarak portföy oluşturuyoruz.
Trusa olarak bizler, yatırımcılarımızın aylık yüksek kira getirisi elde
etmeleri ile birlikte yıl sonunda aslında vergiler ve sigorta primi
ödemeleri düştükten sonra ellerinde yüksek net kar geçebilmesini
hedefliyoruz. Seçtiğimiz bölgeleri ve emlak değerlerini buna göre
tasarlıyoruz. Yatırımcılarımız, emlak alımları sonrasında kiralarından
emin olabilecekleri, masraf çıkarmayan vergilerinin ve doğal afet sigorta
ödemelerinden sonra bile oldukça karlı bir yatırım yapmış oluyorlar.
Trusa Investment Management, yatırımcılarımızın ev alımları sonrasında
evlerinin yönetimini de üstlenmektedir. Yatırımcılarımız adına evlerin
kiralanması, kiracı çıkarsa yerine yeni kiracı bulunması, kira sigortası
ile hiçbir ay kira alımında bir sorun yaşanmaması ve evlerin periyodik
olarak bakım işlemlerini yerine getirerek yatırımcıların huzurla
Türkiye’de yaşayıp Amerika’daki gayrimenkullerinden gelir elde
etmelerini sağlamaktayız.
Sizin Trusa yolculuğunuz nasıl başladı?
Bireysel olarak Türkiye’de sahip olduğumuz dükkan ve konutların
kiralamalarında ne yazık ki çoğunlukla sorun yaşadım. Hem kiralanma
süresi hem sonrasında kiracıdan kira tahsilatında ne yazık ki olumlu
sonuçlar elde edememiştim. Dövizle gelir elde etmek ve de gayrimenkul
yatırımı yaptığımda kurumsal bir muhataplık arayışım vardı. Bununla
ilgili Avrupa ve İngiltere’deki seçenekleri inceledim. Trusa’nın
Kurucusu ve CEO’su Erdem Sezer ile tanıştıktan sonra diğer incelediğim
yatırım opsiyonlarından daha yüksek ticari getiri elde edebileceğimi
hem de Türkiye’de kalarak yatırımlarımın benim adıma sorunsuz
yönetilebileceğini gördüm ve Trusa ile yolculuğum ilk olarak Trusa
yatırımcısı olarak başladı.
Amerika’dan alacağımız evi Trusa Investment Management ile
almak bize ne ayrıcalıklar kazandırır?
Yurt dışında bir yatırım yapacaksanız çalışacağınız firmanın kendini
ispat etmiş olup olmadığına tecrübesine referanslarına bakmanız
gerekiyor. Trusa; 2005 yılında Amerika’da kurulmuş, 2015 yılında
Türkiye’de ofis açmış, kendini ispat etmiş bir firma. Şu an hali hazırda
1.080’in üzerinde müşterisi 2.800’ün üzerinde satıp yönettiği ev var.

Trusa’nın yatırımcılarına kira garantisi opsiyonu sunması ve
bu zamana kadar hiçbir yatırımcısına almış olduğu evle ilgili
masraf çıkarmamış olması çok değerli. Trusa, ABD’de yüksek
kredi notu sayesinde kira alacak sigortası yapabilme hakkına
sahiptir. Satış sonrasında evlerin yönetimi hukuki, muhasebe
işlemlerinin ve bina bakımlarının yapılması konusunda
Türkiye’de neredeyse benzersiz bir iş modeline sahiptir.
Gayrimenkul yatırımını Amerika’da yapmak, Türkiye’de
yapmaktan daha mı avantajlı?
Türkiye’de yapılan gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş süresi
ortalama 25-30 yıl civarındadır. Bu süreler hesap edilirken
genelde emlak vergisi, gelir vergisi, sigorta gibi masrafları
dahil edilmeden oluşan rakamlardır. Amerika’da Trusa’nın
portföyündeki evlerde vergi ve sigorta masrafları düşüldükten
sonra kendini dolar bazında 10-12 yılda amorti edebilmektedir.
Tahsilat riskini almadığınız, aylık dolar hesabınıza kiranın
yattığı, Türkiye’de İstanbul, Ankara’daki emlak tutarlarından
aslında daha ekonomik rakamlara yüksek getiri elde
edebileceğiniz bir yatırım olduğu için tabii ki daha avantajlı
derim.
Satın alınan evin kira getirisi, ne sürede evi alındığı fiyatı
amorti ediyor? Örnek verebilir misiniz?
65.000 USD değerindeki bir evin, bizim aylık yönetim ücretimiz
düşüldükten sonra kalan net kirası 565 USD’dir, Bu da dolar
bazında geri dönüş süresini 9,6 yıl yapar. Yatırımcılarımıza
200-300 bin USD’lik bir yatırım düşündüklerinde 60.00070.000 USD tutarında 3-4 ev alıp daha yüksek getiri için sepet
yapmalarını öneriyoruz. 
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ARZU SABUNCU, IȘIK SÖNMEZ

ZEYNEP YİĞİT

ȘULE DAYANGAÇ DADAK

BURCU EROĞLU

Studylon’dan
Yurt Dışı Eğitim
Semineri
Uluslararası Eğitim Danıșmanlık firması
Studylon’un, MAG PR Solutions destekleriyle
JW Marriott Ankara’da düzenlediği yurt dıșı eğitim
süreçleri hakkındaki seminer yoğun ilgi gördü.
Studylon kurucu ortaklarından Alper Ilgınöz ve Bölge Müdürü Pınar
Konat; Amerika ve Avrupa’nın en kaliteli okullarındaki eğitim sistemleri
ve sağladıkları danışmanlıklar gibi önemli konu başlıklarını aktardı.
Alper Ilgınöz, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere dünyanın çeşitli
merkezlerinde bulunan eğitmenleriyle, öğrencilerin ihtiyaç duydukları
özel eğitimleri Oxford, Cambridge gibi kaliteli okullardaki hocaları ile
verdiklerini belirtti. Pınar Konat; yurt dışının en kaliteli üniversiteleri
için öğrencilerin, eğitimlerinde erken bir dönemde danışmanlık
almaları gerektiğini vurgularken, her öğrencinin özel olduğunun ve
sürecin öğrenci özelinde geliştiğinin de altını çizdi. Geleceğin başarılı
bireylerinin yetişmesinde sundukları imkânları detaylarıyla anlatan
Studylon yetkilileri, katılımcıların sorularını yanıtlayarak, birebir
değerlendirmelerde bulundu. 
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ALEV TUNA

SERKAN KUYUMCUOĞLU

NAGEHAN AFȘAR

BURCU ÇAĞIL KİPER-UĞUR UZUN

BERİL ÇAVUȘOĞLU

ELA GÜRBÜZ

ÜLKÜ AYDENİZ

ARZU KOLOĞLU

FİLİZ SÜTÇİGİL

MAG PR
Solutions
destekleriyle
Studylon’un,
JW Marriott’ta
düzenlediği
yurt dıșı eğitim
süreçleri
hakkındaki
seminer yoğun
ilgi gördü.
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Türk Finans
Tarihine
Yolculuk
Koleksiyoner Alpay Tarhan’ın TCMB destekleri
ve Halkbank’ın katkılarıyla düzenlediği
“Geçmișten Günümüze Finans Tarihi” sergisini
gezen TÜGİAD üyeleri, koleksiyona büyük ilgi
gösterdi. Ziyarete ev sahipliği için İstanbul’dan
gelen Alpay Tarhan; koleksiyonu nasıl bir
araya getirdiğini anlatarak, parçaları bizzat
tanıttı.
TÜGİAD Ankara Başkanı Zafer Yıldırım, Başkanvekili Can Çavuşoğlu
ve üyelerin katıldığı gezide Alpay Tarhan, geçmişten günümüze Türk
lirasının gelişiminden ve öneminden bahsetti. Tarihî çekler, senetler,
kumbaralar, sertifikalar, hesap makineleri, değerli evraklar, damgalar,
pullar, ofis gereçleri, kartpostallar, ajandalar, takvimler, kimlikler,
fotoğraflar, anahtarlıklar, saatler, afişler ve yazışmalarla Türk finans
tarihine ilişkin en geniş, bilgi ve belgeler “Geçmişten Günümüze Finans
Tarihi” sergisinde ziyaretçilerle buluştu. TÜGİAD Ankara Başkanı
Zafer Yıldırım ve Başkanvekili Can Çavuşoğlu, Alpay Tarhan ve emeği
geçenlere teşekkürlerini sunarken, TÜGİAD olarak sanatı desteklemeye
devam edecekleri açıklamalarında bulundular.
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Ankara’nın önde gelen iș insanları,
koleksiyoner Alpay Tarhan’ın büyük
emeklerle olușturduğu “Geçmișten
Günümüze Finans Tarihi” sergisini
ziyaret etti.

SİDAR TUNCA, ZAFER YILDIRIM, OĞUZ AYRANCIOĞLU
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Bilimin Ahlakı
Üzerine

PROF. DR. EMRE ALKİN

Değişimlerin trende dönüşüp dönüşmediğini anlamak için sadece tek bir yılın
sonuçlarının yetmeyeceğini belirten akademisyen, ekonomist ve yazar
Prof. Dr. Emre Alkin, okurları ya da dinleyicileri tuzağa düşürebilecek
hatalı analizleri ele alıyor.
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Y

ıllardır ekonomik gelişmeler üzerine sunum
yapıyorum. Yaptığım sunumlardan daha fazlasını
da izledim diyebilirim. Sunumu yapan kişilerin
istatistik verileri iddialarını kanıtlamak amacıyla
ezip büzdüklerine çokça şahit oldum. Bazen bilerek
bazen de istemeyerek dinleyicileri manipüle eden
istatistik tuzaklarından bazılarını sizlerle paylaşacağım.
Bunlardan ilki "ortalama tuzağıdır". Tüm gelişmelerin ortalamasını
almak elbette bir fikir verir ancak, zaman içindeki trendler ya da kısa
süreli değişen yönler hakkında bilgi vermezler. Bazı dönemlerdeki
anormal gelişmeler de benzer sebepten dolayı gözden kaçabilir.
İkincisi, önemli yanlış "zaman aralığı seçme" hatasıdır. Anlamlı bir
analiz için on yıllık bir zaman aralığı seçilse de, söz konusu dönemde
ortaya çıkan krizler ya da hızlı büyüme süreçleri araştırmacıyı
yanıltabilir. Ayrıca, bu dönemlerin ortalamasını almak daha büyük bir
yanlışın sebebi olabilir.

En doğru yaklaşım, önce kişinin
kendine dürüst olması ve meselelere
mantık yoluyla yanaşmasıdır. Ancak,
insanoğlunu mantıkla ikna etmek
zordur. Kuşkuculuk, bu tip durumlarda
çoğu zaman başarının anahtarıdır.

Üçüncü önemli hata, nadir görülen ya da ilk defa tecrübe edilen
olumlu ya da olumsuz gelişmeleri geçmiş dönemlerle "kıyaslama"
hatasıdır. Trendlerin değiştiğini, sadece bir yıla bakarak söylemek,
iktidarların ya da muhalefetin genel telaşıdır. Kıyaslama yapılan yılı
da dahil ettiğimiz bir dizin ile, iddianın doğruluğu ya da yanlışlığını
ispatlamak gerekir. Böylece köklü bir değişiklik olup olmadığını
görebiliriz.
Cari fazla, büyümenin bileşenleri gibi, müjdelenen değişimlerin
trende dönüşüp dönüşmediğini anlamak için sadece tek bir yılın
sonuçları yetmez. Bundan başka piyasa dengeleri dışında yapılan
müdahaleleri göz ardı ederek, sadece gelişmelerin sonucunu sunmak
da bu başlık altında değerlendirilmesi gereken bir hatadır. Piyasa
dengelerine tekrar dönüldüğünde nelerin değişebileceği samimiyetle
anlatılmalıdır.
Dördüncü önemli hata ise, istatistik veriden derlenen grafiklerdeki
üniteleri "arzu edilen intibaya uygun seçmektir". Böylelikle büyük
gelişmeler küçük, küçük gelişmeler ise büyük hale gelebilir.
Malumlarınız, ölçmeden yönetmek mümkün değildir. Ancak ölçüm
sonuçlarıyla alakalı sunumu karar alıcılara ve söz konusu kararlardan
etkileneceklere hakikatli bir şekilde sunmadıkça, doğru yönetmek
mümkün olamaz. Buradan hareketle istatistik veri kendi haliyle
manipülatif olmasa da, yorumlanması ve sunulması manipülatif
olabilir diyebiliriz.
"Doğru yaklaşım ahlaktan geçer."
Burada bahsedeceğim son hata ise, "olumsuz gelişmelerin
payını azaltmak amacıyla konuyla alakasız olumlu gelişmeleri
ilişkilendirmeye çalışmak". Fazla detaylandırmaya gerek yok diye
düşünüyorum.
Elbette, yukarıda bahsedilen hatalı yaklaşımların tamamını aynı
anda uygulayan sunumlara da şahit oldum. Bu yaklaşımların hiçbiri
kritik karar alıcılara yardımcı olmadığı gibi, uzun vadeli sorunların da
kaynağı olmuştur.
Peki, en doğru yaklaşım ne? En doğru yaklaşım, önce kişinin kendine
dürüst olması ve meselelere mantık yoluyla yanaşmasıdır. Ancak,
insanoğlunu mantıkla ikna etmek zordur. Bunun için mutlaka
menfaatine hitap etmek zorunda kalınır. Bu durumda karar alıcıları
ikna etmek için, az veya çok sunumlarda manipülasyon yapılması
adet haline gelmiştir. Önemli olan, karar alıcının bu sunuşlardaki
yorumları kabul etmeye ne kadar istekli oluşudur. Kuşkuculuk, bu tip
durumlarda çoğu zaman başarının anahtarıdır. 
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Dolar 18 TL’nin

Üzerini Yeniden Görecek mi?

SAADET BÜYÜK

Ekonomist Saadet Büyük, ülke ekonomisinin güncel durumunu
ele alarak değerlendirmeler yaparken; kesinlikle yatırım tavsiyesi
olmadığını vurgulayarak öngörülerini ve olası riskleri paylaşıyor.

B

u yıl Ocak ayında ekonomi yönetiminde TÜİK
başkanı görevden alındı. Yeni değişiklikler,
görevden alınmalar gelecek mi?
2022 ilk çeyrekte sis bulutu hafif kalkmışken
hemen bu yazıyı kaleme alayım istedim. Özellikle
21 Aralık’taki, doların 18 TL’ye doğru gidişinin
öncesinde küçük tasarruf sahiplerini uyarmış, daha bu dalga
hiç gelmeden evvel 21 Kasım tarihinde kendi sosyal medyamda
nasıl bir yere doğru sürüklendiğimizi sizlere çok net anlatmıştım.
Üstelik dolar kuru 18 TL’ye dahi gelmeden, o günlerde kur henüz
11 TL seviyelerindeyken başlığı “Dolar 20 TL olur mu?” diye atmış
ve önümüzdeki döneme dair neler olacağını izah etmiştim. Keşke
öngördüğümüz gibi olmasaydı diyeceğim ama keşkeler, inşallah ve
dualar, ekonomide bilim ve aklı ön plana alamadığınız müddetçe
sonuçlarını değiştirebileceğiniz gerçekler değil.
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21 Aralık’ta kurun 18’e doğru yükselişi ve 11’e inip, şimdilerde
nabzın sakin seyredişi hayra alamet mi dersiniz?
Tek tek, meraklıları için öngörülerimi yazacağım. Asla yatırım
tavsiyesi olmadığını belirterek söze başlayayım. 2022’nin ilk sis
bulutu 17 Ocak’taki Merkez Bankası faiz toplantısı idi. Acaba bir
aylık süreçteki olağanüstü gelişmelere rağmen yeniden bir faiz
indirimi gelir mi diye tereddüt içindeydik. Nureddin Nebati, “Faizler
de %12’ye işaret ediyor.” derken; Sayın Erdoğan “Faiz ve enflasyon
inecek.” söylemini ısrarla sürdürüyorken, acaba demiştik...
Ama pas geçti. Şu anda %14 faizimiz, %36.08 enflasyon oramız var.
3 Şubat Perşembe günü gelecek olan aylık enflasyonla, muhtemelen
%45’lerin üzerine doğru bir yükseliş göreceğiz.
2022’nin ikinci sis bulutu ise FED toplantısı, yani Amerika’nın ne
yönde karar vereceği idi ve bu toplantıda faizleri sabit tutmasını
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beklerken aynen de beklendiği gibi oldu. Ancak, en önemlisi şu: 16
Mart’taki FED toplantısında bir faiz artırımı, %100’e yakın bir ihtimalle
gelecek ve bilanço daraltma ise Mayıs ayına kalacak gibi duruyor.
Buraya kadar yazdıklarımda finansal okur yazarlığı yüksek olanlar,
yaz aylarının bizim açımızdan hiç de rahat geçmeyebileceğini
öngörebilirler. Özellikle Mart ortasından itibaren gündemimiz bir hayli
hareketlenecek demeliyim.
2022’nin ilk ayında;
• 17 Ocak’ta Merkez Bankası, faizi %14’te tuttu ancak, önümüzdeki
dönem için faiz indirimlerinin bittiğini ifade etmedi.
• 26 Ocak’ta FED, faizi %0-0.25 aralığında tuttu ve 16 Mart’ta
gerçekleşecek toplantısında faiz artırımı sinyalini net bir şekilde
verdi; bundan sonra da Amerika’da faiz artırım trendi başlamış oldu.
Faiz artırımına kaç puanla başlayacak, bu da önemli. Ayrıca FED,
bilanço daraltılması hususunun Mart toplantısında görüşüleceğini
ve faiz artırımı sürecinden sonra onun da başlayacağını ifade etti ve
muhtemel tarih 4 Mayıs 2022’deki FED toplantısı olacak.
Demek ki Şubat ayı, Sevgililer Günü’ne yakışır huzur, rehavet ve
tatlılıkta geçecek son ay olmaya aday. Zira bu iki bilgi bize 17 Şubat
tarihinde elim bir hata yapıp faizi indirmezsek oldukça sakin ama yine
de gündemin her an değişebileceğini bilerek, şu anda öngöremediğimiz
risklerin olabileceğini akılda tutarak sükûneti koruyup sevginize
odaklandığınız bir ay olacağı ihtimalini artırmakta…
Öngöremediğimiz Ancak, Önümüze Gelebilecek Yeni Riskler
• TÜİK başkanının görevden alınışı tam da Ocak ayına ait enflasyonun
açıklanacağı hafta olduğu gibi, yeni ve önemli görevden alınmalar
olursa? Bundan evvel 2018 yılından itibaren beş kere başkan değişmişti,
bu başkan da bir seneyi dolduramadan görevden alındı. Şimdi TÜİK
başkanın söylediği, “Seksen dört milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa
imza atarsam seksen dört milyonun hakkını yemiş olurum.” söylemini
burada hatırlatayım. Yani aklımıza “Acaba bir yanlışa imza atması
istendi de mi ayrıldı?” sorusunun gelmesi oldukça doğal değil mi? Bu
değişikliği ise Youtube yayınlarımı yakından takip edenler 20 Ocak
2021’de yaptığım yayında öngördüğümü görecekler.
• Rusya ve Ukrayna krizi derinleşirse? 2022’de hem yüksek kur hem
yüksek enflasyon döngüsündeyiz. Sayın Nebati’nin “Bitersek hep
beraber biteceğiz, kazanırsak hep beraber kazanacağız.” söyleminden
hareketle ben bitiş düdüğünün bu yıl çalınacağını öngörüyorum.
Faiz %14 ve enflasyon %45’lere doğru giderken, eksi reel faizle kimse
tasarrufa yönelmez, harcamaya meyil eder. Bu, enflasyonu artırırken,
faizler artmayacaksa dolar kurunun gevşemesini beklemek hayalcilik
olur. Üstelik swap hariç net rezervlerde eksideyiz. -57 milyar dolar net
8 milyar dolar seviyesinde. 2002 yılındaki 100 TL’nin bugünkü satın
alma gücü 13 TL!
Dolar 14 Faiz 14 Bandı; Bakalım Hangisi Önce Yukarı Çıkacak?
Dolar/TL: Dünyada değer kazanma trendine gidiyorken bizim yara
almamamız mümkün değil…
Önce hemen başlıktaki dolarla başlayayım. Mart ortasına kadar dolar
da 18 TL hayal; ama ya ekonomide ani bir önemli isim değişikliği
görürsek? Geçen yıl, sene başında, Naci Ağbal yönetiminin sağladığı
güven unsuru, kendisinin aniden görevden alınması ile dağılmıştı. Bu
yıl da yine, sene başında TÜİK başkanın görevden alınışı gibi, başka
isimler de ekonomi yönetimine gelebilir ve bu sakin havayı dağıtabilir
mi dersiniz?
Portföy yatırımlarına sıcak para girişi anlamında 2022’de de hiç ilgi
yok. Üstelik Merkez Bankası, faizi artırmayacak. Bu konuda Bakan
Nebati de ekonomistlerle yaptığı son toplantıda “Faiz artırımı bizim
kırmızı çizgimiz,” demişken; Merkez Bankası başkanı TL’deki değer
kaybının faiz indirimiyle ilgisi olmadığını vurgulamışken. Liralaşma

stratejisine rağmen faiz oranları düşük kalacak ve enflasyon
yükselmeye devam edecekse TL ilk çeyrekten sonra zayıflayacak
demektir. Dolar kuru ise şimdilik 13,30-13,80 bandında sanki
sabitlenmiş gibi…
Şubat ayı içerisinde farklı bir risk unsuru olmaz. Kısa vadede
12’lere doğru çekilme olsa da yukarı doğru potansiyeli (14,3015,20’ye doğru) hareket, de olabilir. Aşağının sınırlı olduğunu
düşünerek, eğer dolar borcunuz varsa muhakkak elinize nakit
geçtikçe buraların ve bu seviyelerinin hafif altına geçilmesi
ihtimalinde alım yaparak borçları ödemeye dikkat edin derim…
Altın/Ons: Hala 1750-1850 bandındayız. 2021’in yaz aylarından
beri 1750-1850 ons dolar bazında hareket eden altını 26 Ocak
FED kararını 1850 dolarla karşılamıştık; FED kararı sonrası 1810
dolara doğru geri çekilme gördük. Bant hareketi hala devam kısa
vadede. Dolardan altına geçmek isteyenler ons bazında 1750 ons
seviyelerini takip edebilirler. 1850 dolar ons seviyesi üzerinde
kalmayı başarırsa altının yeni hedefi 2100 dolar olacaktır.
Gram Altın: Şu anda 770-830 gram seviyesinde bulunan altın
675’lere doğru geri çekilme yaparsa, ki bunun, dolar kurunun
12’lere geri çekilme ihtimalini düşünerek yazıyorum, çok iyi
seviyeler olur. Benim için sürpriz (!) olsa da borcu olanlar
kesinlikle, bu seviyeye gelirse yine borçlarını kapatmak adına
alım yönlü karar vermeli. Ben bu ihtimali zayıf bulsam da gramda
yazdığım bant aralığındaki hareketi daha olası görüyorum. Orta ve
uzun vadede bence altın gramı zaten yeniden 1000 TL ve üzerini
görme potansiyeline sahip.
Dolar ve altını olanlar tutmaya devam etmeli. Kur korumalı
mevduat; çokça soru aldığım, kendi Youtube yayınlarımda da
detaylandırdığım bir konu olmakla beraber, özellikle kur korumalı
mevduatta TL’den geçiş daha çok tercih edilirken, dövizini bozup
kur korumalı mevduata geçenlerin oranı oldukça düşük. Burada
döviz yatırımcılarına güven sağlanmadığı sürece katılımın düşük
kalacağı kanaatindeyim. Bir de özellikle bireylerde üç aydan
kısa; şirketlerde vergi muafiyeti ve kazanç üzerinden istisnalar
getirilmiş olsa dahi aylık aylık vade oldukça uzun. Ekonomiye
bugünden yarına pek çok düzenleme geldi; Türkiye’de mevduat
sahiplerinin bireylerde bir ay; şirketlerde ortalama üç ay
bağladığını düşünecek olursak, vade sebebiyle de pek çok kişi kur
korumalı mevduatı tercih etmiyor diye düşünüyorum.
Bitcoin/Ethereum için uyarılarımı Aralık başından beri Youtube
yayınlarımdan yapsam da özellikle düşüş trendi içerisinde
olduğumuzu yatırımcıların bilmesini isterim. Orta uzun vadede
kriptolara inananlar için de şu anda bulunduğu seviyeler, BTC
38438 dolar ve ETH 2765 dolar seviyesi kademeli alım yönlü
hareket edilebilir. Buradan tekrar 40 binlere doğru ivmelenmek
isteyen bir BTC görsem de kısa vadede değil. Bugüne kadar hiç
alım yapmamış ama geleceğin parası olduğuna inanan, kripto
paraya yatırım yapmak isteyenler için de 33-36 bin bandının dip
olma potansiyelinde olduğunu düşünerek orta vadede yeniden
2021 zirve seviyeleri olan 68.000 doların bu yıl 2022’de geçileceğini
öngörürüm. 
YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile
müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi,
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR

OYA ECZACIBAȘI,ESRA EKMEKÇİ

ASUMAN ȘENER

Türkiye’nin
İlk Kripto
Sanat NFT
Sergisi
Carny.io, Hasköy Yün İplik
Fabrikası’nda düzenlenen
bir davette ilk kez fiziksel bir
mekanda sanatseverlerle
buluștu.
Davette, Türkiye’nin önde gelen sanat galerilerinden
Art On İstanbul, artSümer, PG Art, Pilevneli, Pilot ve
Sanatorium’un katkılarıyla, sanatçıların Carny.io “The
Future Begins Today: Carny Genesis NFT Collection”
başlıklı sergisi için özel olarak ürettiği dijital eserler
yer aldı. Merkezine kripto sanatı alan Carny.io’nun
kurucu ortakları Elyo Elyaşvili ve Nuri Sayraç,
uluslararası sanatçıları ve galerileri de platforma
taşıyarak birikimleri paylaşmayı hedefliyor. 
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EMİN HİTAY

LEYLA ALATON
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NURİ SAYLAÇ,ELYO ELVAȘVİLİ

BANU ÇARMIKLI

DİLA TARKAN

DİLEK HANİF

Carny.io,
galerileri ve
sanatçıları
uluslararası
koleksiyoner ve
yatırımcılarla
bulușturdu.

ALİ GÜRELİ
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MELKAN GÜRSEL

KERİM SABANCI

ALIŞVERİŞ

VAKKO
ETEK 2.495

VAKKO
BLUZ 6.885

Kıș Șıklığı
Devam eden kıș aylarında sizi
sıcak tutacak; șıklığı ile de
dikkatleri üzerinizde toplayacak
kombinleri sizin için derledik.

BEYMEN-BARS MÜCEVHERAT
YÜZÜK 10.250

SAINT LAURENT
KEMER 5.950
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VAKKO
PANTOLON 5.195

ALAIA 2022 SPRING

İPEKYOL
CEKET 1.365

SAINT LAURENT
BOT 26.450

BEYMEN
ÇANTA 2.199

ALIŞVERİŞ

LONGINES
SAAT

LANVIN 2022 SPRING

MAX MARA
CEKET

INITIO
PARFÜM 4.760

MON REVE
KOLYE 2.299

VAKKO
GÖMLEK 4.056
MAX&CO
ŞAPKA

MICHAEL KORS
KALEM ETEK 2.430

FABBIANA FILIPPI
PANTOLON 5.176

FURLA
ÇANTA

SAINT LAURENT
BOT
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RÖPORTAJ

Evreni
Yorumlayabilmek

AYSUN KARAYTUĞ

Gigant Swiss Consulting AG’de EMEA ülkeleri direktörlüğü görevi yapan
Aysun Karaytuğ, iş dünyasında kadın varlığının önemini vurgularken,
uluslararası firmalarla Türkiye’dekileri kıyaslıyor ve projelerinden bahsediyor.

Ö

ncelikle kendinizden bahseder misiniz?
Ekonomiye nasıl yöneldiniz?
Adana Koleji’ndeki eğitimimin ardından
San Diego State Üniversitesi Uluslararası
Ekonomi ve İstanbul Üniversitesi Psikoloji
bölümünde çift dalda eğitim aldım. Eğitim
hayatımın başlarında psikolog olmayı
hedefliyorken ekonomi alanında devam etmenin beni daha
mutlu edeceğini fark ettim. Çünkü bana göre matematik sadece
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sayılardan ve şekillerden ibaret değil. Evrende olan her
şeyi anlayabilmek, yorumlayabilmek için müthiş bir
entelektüel araç. Bu sebeple de kariyerime ekonomi
alanında başladım. Yapı Kredi Bankası CIB ardından
Garanti Bankası Kurumsal Yatırım Bankacılığı, Tacirler
Portföy Yönetimi ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve
şimdi de İsviçre Zürih menşeli Gigant Swiss Consulting
AG’de EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Ülkeleri
Direktörlüğü görevimi sürdürüyorum.

RÖPORTAJ

Psikolog olmayı hedeflerken ekonomiye yönelmenizin bir nedeni
var mı?
Psikoloji, davranış kavramını ve bu kavram kapsamında ele aldığı
konuları tanımlama amacı güder. Davranışları anlamak; davranışın
nedenini bulmak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak açıklamaktır.
Ekonomi ise insanların, yaşayabilmek adına üretme ve ürettiklerini
bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerden doğan ilişkilerin tümünü
inceleyen bilim dalıdır. Her iki bilim dalında da insan, davranış, ilişki
kavramlarıyla beraber gözlenebilen zihinsel içsel ve dışsal pozitif
bilim disiplini vardır. On sekizinci yüzyıl sonlarında da klasik iktisat,
psikoloji ile yakından ilgilenmiştir. Gerçek şu ki tüm bilim dalları
ne şekilde ve ne ölçüde olursa olsun birbiri içine geçmiş ve diğer
dallarından bağımsız çalışma yapamaz olmuştur. Bu sebeple on sekiz
yıllık kariyer yolculuğumda paha biçilemez faydasını gördüğümü çok
rahatlıkla ifade edebilirim. Ve “İyi ki!” diyorum.
İş dünyasında kadınların yer almasının önemi hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
İş hayatı; kadının üretkenliğini, toplumsal saygınlığını, öz güvenini
artırırken ve ekonomik özgürlüğünü sağlarken bazı dayatılmış tutumlar
ise çeşitli sorunları beraberinde getiriyor. Üst düzey pozisyonlarda
kadınlar kariyerlerinde ilerleme gösterirken en az erkekler kadar ve
hatta çoğu zaman daha fazla istek ve çaba gösteriyorlar. Becerileri
ve kabiliyetleri konusunda son derece dürüst ve şeffaf davranıyorlar.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ekonomik, sosyal ve siyasal
yapılarındaki farklılıklar sebebiyle birbirinden farklı kadın istihdamı,
bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren ölçütlerden bir tanesidir.
Kadın istihdamı son yıllarda daha da önem kazandı ama maalesef
kadınlar için iş imkanları erkeklere göre daha sınırlıdır. Bunun yanında
kadınların iş hayatında tutunması, doğum ve çocuk bakımı için iş
hayatına ara verdiğinde geri dönmesi çok daha zor oluyor. Eril bir
bakış açısıyla kadınların daha duygusal yaklaşımları olduğu söylense
de zihinsel anlamda daha güçlüyüz. Duygusal yaralarımızla yüzleşecek
kadar cesur varlıklarız; yaralarımızı görmezden gelmez, şifalandırırız.
OECD ülkelerinde kadın istihdam oranı Türkiye’nin bir buçuk katından
fazladır. Dünyada kadın istihdam oranı %49,1; OECD ülkelerinde bu
oran %62,3 iken, Türkiye’de %29.5. Ülkelerin gelişimini etkileyecek
önemli faktörlerden biri olması nedeniyle kadın iş gücü Türkiye’nin
2023 hedefleri için büyük önem taşıyor.
Uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalar ile Türkiye’dekileri
kıyasladığınızda gözlemlediğiniz farklılıklar neler?
Eğitim, anlayış, bilinç, sistem, kurallar, delegasyon, disiplin, ciddiyet,
sorumluluk ve duygular yönünden çok ciddi farklılıklar gösteriyoruz.
Global ortamda, sistem ve mantığa alıştıkları için insan ilişkilerinde
bazen duygu gerektiren yerlerde dahi plan ve mantık arama eğilimleri
oluyor ve duygu yönünden daha zayıf kalıyorlar ama kurumsal yapı, iş
ve icraat onlarda ön planda. Stratejik planlamalarını SWOT (strenghtsweaknesses-opportunities-threats), yani risk-fırsat analizi üzerinden
yapıyorlar. Bizde ise daha çok sezgisel karar veriliyor. Türk iş insanları
daha müteşebbis ruha sahip, uzman olmadığı sektörde (bir tekstilcinin
aynı anda inşaat, enerji, turizm sektöründe iş yapması gibi) atılım
gösterebiliyor. Global şirketlerde sorumluluklar, işler delege edilir.
Ekip çalışması ön plandadır. Burada iş sahibi, her daim işe dahil olma
eğilimindedir. Yurt dışında iş yapan ve bağlantısı olan şirketlerde
yönetimi profesyonellere devretme davranışı daha çok görülür.
Ama rahatlıkla ifade edebilirim ki son yıllarda gelişen ya da gelişmiş
ülkelerde iş yapan Türk şirketleri de oradaki koşullara ve ortama çok
rahat uyum sağlayabiliyor ve profesyonel yönetildiği için de uzun
vadede başarıyı yakalayabiliyor.
Yatırım danışmanlığı görevini üstlendiğiniz Gigant Swiss
Consulting’de portföy yönetimine nasıl karar veriyorsunuz?
Yatırımcıların risk profiline dayanarak, önceden tanımlanmış yatırım
hedeflerini en iyi şekilde karşılamak için yatırım kararlarını yatırımcı

Türk iş insanları daha müteşebbis
ruha sahip, uzman olmadığı sektörde
(bir tekstilcinin aynı anda inşaat, enerji,
turizm sektöründe iş yapması gibi)
atılım gösterebiliyor. Global şirketlerde
sorumluluklar, işler delege edilir.
Ekip çalışması ön plandadır.
Burada iş sahibi, her daim işe dahil
olma eğilimindedir.

adına alıyoruz. Varlık tahsisini belirli bir risk-getiri aralığında
taktiksel olarak değiştiriyor ve yatırımcı için en uygun yatırım
ürünlerini seçiyoruz. Sizinle birlikte portföyünüzü ve elde edilen
yatırım performansını düzenli olarak gözden geçiriyoruz. İsteğe
bağlı yatırım teklifimiz çerçevesinde, yine isteğe bağlı olarak,
sabit ücret modelleri yerine memnuniyetle performans ücretleri
sunuyoruz.
Yatırım danışmanlığı hizmetinizde nasıl bir yol izliyorsunuz?
Tüm yatırım kararlarını bizzat yatırımcı alıyor. Risk profiline
dayanarak, kişiye en umut verici varlık tahsisinin uygulanması
konusunda düzenli yatırım tavsiyesi sunuyoruz. Uygun yatırım
ürünleri için piyasa evrenimizi proaktif olarak araştırıp düzenli
olarak, kişiye özel öneriler getiriyoruz. Ayrıca, mutabık kalınan
yatırımları yatırımcı adına uyguluyor ve sürekli izliyoruz.
Gelecek projeleriniz var mı?
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki yatırımcılarımızla
gelecek projeksiyonları üzerine yaptığımız toplantılar gereği
sürekli seyahat halindeyim. Bunun için Türkiye’ye uzun vadeli
doğrudan yatırım yapacak çok ciddi potansiyel global yatırımcılar
ile bir araya geliyoruz. Bunun yanı sıra, gelişen veya gelişmiş
tüm ülkelerdeki fırsatları değerlendirmek, haklarında bilgi
sahibi olmak, vizyon genişletmek ve tüm bunların ülkeye uzun
vadede katkı sağlaması için üst düzey görüşmelerimiz son derece
heyecanlı ve ümit verici gelişiyor. 
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Vergi Dünyasından
Son Gelişmeler

SERKAN YILDIZ

Yıldız Mali Müşavirlik’in Kurucusu Mali Müşavir Serkan Yıldız,
ekonomide yaşanan son gelişmelerin vergilere nasıl yansıdığını ve
mükelleflerin sorumluluklarına dair detayları örnekleriyle anlatıyor…

S

on dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaya
paralel olarak, birçok vergisel düzenleme TBMM’ye
sevk edilmiş ve yasalaşmıştır. 2022 yılının ilk ayı
itibariyle, yeni Kanunlar da yürürlüğe girmeye
devam etmektedir. Bu minvalde, sosyal medyayı, iş
dünyasını ve ekonomi aktörlerini etkileyen önemli
düzenlemeler ve taslaklar ana hatları itibariyle aşağıdadır.

Otomobillerde Yeni ÖTV Matrahı ve Oranı
Düzenlemesi

13.01.2022 tarihi itibariyle, 1600 cm³'e kadar otomobillerde
uygulanan ÖTV matrahları yükseltilmiş; ayrıca ÖTV dilimlerinin
sayısı artırılarak aşağıdaki yeni oranlar belirlenmiştir.
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Bu yeni düzenleme dolayısıyla, yukarıda belirtilen cinsteki
otomobil fiyatlarında %5 ila %11 arasında düşüş beklenmektedir.

Silindir Hacmi
1600 cm³'e kadar
1600 cm³'e kadar
1600 cm³'e kadar
1600 cm³'e kadar
1600 cm³'e kadar

Vergisiz Satış Tutarı
120.000 TL’ye kadar
120.000 TL - 150.000 TL arası
150.000 TL - 175.000 TL arası
175.000 TL - 200.000 TL arası
200.000 TL üstü

ÖTV
%45
%50
%60
%70
%80
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Sosyal Medya (Youtube, İnstagram vs.) Üzerinden Gelir
Elde Edenlerin Vergilemesi

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle;
•İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin,
görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin
bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya
tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik
uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri
kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.
•Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda
bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın sadece bu
hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.
•Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı
üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı
yapmakla yükümlüdür.
•Mükelleflerin sosyal medya dışında başka faaliyetlerinden
kaynaklanan kazançlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına
engel değildir.
•Sosyal medya kazançları toplamı 2022 yılı için 880.000 TL’yi aşanlar
bu istisnadan faydalanamazlar.
İstisnadan yararlanmak isteyenlerin vergi dairelerinden, “193 Sayılı
Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna
Belgesi’ni almaları gerekir.
Sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları
üzerinden elde edilen; reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar,
hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi tüm kazançlar
istisna kapsamında dikkate alınır.
Örneğin; Youtuber Duru Demir, youtube ve instagram üzerinden
yemek tarifleri vermekte ve yemeklerin yapılışına ilişkin videolar
yayınlamaktadır. Ayrıca bu kişi, facebook üzerinden de aynı
faaliyetleri yürütmektedir.
Youtube, instagram ve facebook üzerinden yayımlanan videolardan
2022 yılı içinde, 500.000 TL kazanç elde edilmiştir.
Buna göre Duru Demir;
•Vergi dairesinden istisna belgesi alacak,
•500.000 TL’nin tamamı bu amaçla açılan banka hesabına yatırılacak,
•Banka tarafından (500.000 x%15) 75.000 TL kesinti yapılacak ve
Duru Demir’e 425.000 TL kalacak,
•Bu işlemler dışında Duru Demir için mükellefiyet tesis edilmeyecek,
defter tutulmayacak ve belge düzenlenmeyecektir.
Böylece, günümüzde yaygın olan sosyal medya fenomenlerinin elde
ettiği kazançlar üzerinden %15 vergi alınacak ve bu kişiler gelir vergisi
beyannamesi vermeyecektir.

Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasının 2021 ve 2022
Yılları İçin Kaldırılması

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. Maddesinde, enflasyon
düzeltmesi uygulamasına ve detaylarına yer verilmiştir.
Bu düzenleme çerçevesinde, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve
kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki (ÜFE’deki) artışın;
1. İçinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den
ve
2. İçinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması halinde
mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutacaklardır. Enflasyon
düzeltmesi yapılabilmesi için bu iki koşulun birlikte gerçekleşmesi
şarttır.
2021 yılı sonu itibariyle de bu 2 şart birlikte oluştuğundan, normal
koşullarda mükelleflerin bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi
tutmaları gerekiyordu.
14 Ocak 2022 tarihi itibariyle TBMM Genel Kuruluna sunulan
Kanun Teklifine göre, enflasyon düzeltmesi şartları oluşsa da,
2021 ve 2022 hesap dönemi bilançoları için enflasyon düzeltmesi
uygulanmayacaktır.

Bunun yerine mükellefler, Vergi Usul Kanununun mükerrer
298/Ç ile geçici 32. maddeleri kapsamında varlıklarını yeniden
değerlemeye tabi tutabilirler. Öte yandan, Kanun teklifinin henüz
yasalaşmadığının göz önünde bulundurulması gerekir.

Şirketlere Getirilen, TL Mevduat Hesabına İlişkin
Kurumlar Vergisi İstisnası

Yine 14 Ocak 2022 tarihi itibariyle TBMM Genel Kuruluna sunulan
Kanun Teklifine göre, bankacılık sistemindeki toplam mevduat
ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirasının payının
artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı
paralarını Türk Lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin
dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dâhil olmak
üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma
hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna
edilecektir.
Buna göre, kurumların döviz tevdiat ve katılma hesaplarında
bulunan yabancı paralarını 17 Şubat 2022’ye kadar Türk lirasına
çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlıkları en
az 3 ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında
değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemesinden
kaynaklanan kur farkı kazançlarının son 3 aya isabet eden kısmı
vergiden istisna olacaktır.
Ayrıca yabancı para cinsinden varlıkların Türk Lirasına çevrildiği
tarihte oluşan kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilen
faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.
Bu istisnaya, dönüşümün desteklenmesi kapsamında Merkez
Bankası tarafından yapılan destek ödemeleri ve dönem sonu
değerlemesinden kaynaklanan faiz ve kar payları da dâhil
edilmektedir.
Diğer taraftan, 2022 yılı sonuna kadar yabancı paralarını
dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden
Türk Lirasına çevirmek suretiyle en az üç ay vadeli Türk Lirası
mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren kurumların
bu hesaplardan elde edecekleri kazançların da (faiz, kar payı,
Merkez Bankasınca yapılan destek ödemeleri dâhil) kurumlar
vergisinden istisna edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda
bir geçici vergi döneminden sonra Türk Lirasına dönüşümün
gerçekleşmesi durumunda dönem sonu ile Türk Lirasına
çevrildiği tarih aralığına isabet eden kur farkı kazançları da
istisna kapsamındadır.
Örneğin; (X) A.Ş., 01.10.2021 tarihinde 8,80 TL kur üzerinden,
880.000 TL karşılığında 100.000 Dolar almıştır. 2021 yılı sonu
itibariyle dolar kuru 13,30 TL olmuştur.
17 Şubat 2022 tarihi itibariyle dolar kuru 15 TL’dir. 17 Şubat 2022
tarihine kadar (X) A.Ş., aktifinde yer alan 100.000 Doları TL’ye
çevirip kur korumalı TL mevduat hesabına yatırır ise;
• Yıl sonu değerlemesi sonucu ortaya çıkan [(100.000 x 13,30)
– (100.000 x 8,80)] 450.000 TL kur farkı kazancı üzerinden
(450.000 x %25) 112.500 TL kurumlar vergisi alınmayacaktır.
• 1 Ocak - 17 Şubat 2022 tarihi arasında ortaya çıkan [(100.000
x 15) – (100.000 x 13,30)] 170.000 TL üzerinden (170.000 x %23)
39.100 TL kurumlar vergisi alınmayacaktır.
• Kur korumalı TL mevduat hesabı üzerinden (varsayalım)
60.000 TL faiz ve Merkez Bankası tarafından yapılan 150.000 TL
destek ödemesi de (toplam 210.000 TL) kurumlar vergisine tabi
olmayacaktır.
Öte yandan, kanun teklifinin henüz yasalaşmadığının göz önünde
bulundurulması gerekir. 

53

BUSINESS

EGEMEN ÜNAL, ERSİN KÜÇÜKPARMAK, ASLIHAN BARIȘ, KEMAL KORANEL, FİLİZ EROL, CAN CAVUȘOĞLU, OSMAN ERTÜRK ÖZEL

Ankara
Barosuna
Ziyaret
Ankara’nın en köklü sivil toplum
kurulușlarından Türkiye Genç İș İnsanları
Derneği (TÜGİAD), Ankara Barosu
Bașkanı Kemal Koranel’i ziyaret etti.
Hukuki iș birlikleri ve yapılabilecek ortak
projeler hakkında konușulan ziyarette,
önemli konular gündeme alındı.
TÜGİAD Başkanvekili Can Çavuşoğlu ve yönetim heyetinin
katıldığı görüşmede, Türkiye’deki hukuk eğitimi ile ilgili
konuşan Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel “Hukuk
eğitiminin kalitesini yükselterek Türk hukukunu doğru
temsil edebilecek öğrenciler yetişmesi için elimizden geleni
yapmalıyız.” açıklamasında bulundu. Can Çavuşoğlu da
yaptığı konuşmada “TÜGİAD olarak, ülkemizin böylesine
önemli bir kurumu ile iş birliği içinde olmaktan ve projeler
geliştirmekten mutluluk duyarız; gerek sosyal sorumluluk
gerekse eğitim ve staj konularında birlikte hareket etmek
üzere protokol yapmayı gönülden arzularız.” ifadelerini
kullandı. Can Çavuşoğlu, ziyaret sonunda Ankara Barosu
Başkanı Kemal Koranel’e ev sahipliği için teşekkür etti ve
günün anısına plaketini takdim etti. 
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Yüksek
Performans
Son teknolojiyle donatılmıș yeni nesil
ürünlerle en iyi performansı almanın
keyfini sürün.
IK MULTIMEDIA IRIG MIC STUDIO
DIJITAL STUDIO 4.599

LENOVO
BİLGİSAYAR 51.640

GOPRO HERO 10
AKSİYON KAMERASI 10.300

BEYMEN-FUJI INTAX
AKILLI TELEFON YAZICISI 1.850

SKYDIO 2+
DRONE 18.750

MASTER&DYNAMIC
KULAKLIK 7.000

IROBOT ROOMBA S9 PLUS
ROBOT SÜPÜRGE 24.000

SONOS ARK
SOUND BAR 12.200
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Kalite ve Güvenle
Tepe Home

LEVENT ÇAPAN

Çalışma hayatını etkileyen ve hayatları yeniden tanımlayan pandeminin
etkilerinin sektördeki trendleri de şekillendirdiğini belirten Tepe Home
Genel Müdürü Levent Çapan, mobilya sektöründeki öngörülerini aktarıyor.
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epe Home günümüz trendlerine uygun kaliteli
ve farklı çizgisi ile mobilya sektöründe fark
yaratmaya devam ediyor. Başarınızın sırrını
paylaşır mısınız?
Başarımızın en büyük unsuru; sunduğumuz
ürün ve hizmetleri, kaliteyi odağımıza alarak,
tüketicilerimizin talepleri doğrultusunda geliştirme yaklaşımımızdır.
Bununla beraber, tüm ekibimizin ortak değerlerde buluştuğu, uyumla
ve güçlü iletişimle beslenen çalışma ortamımız da başarımızda önemli
rol oynamaktadır. Tepe Home ailesi olarak benimsemiş olduğumuz
dört temel ilke ile sağlam bir kurum kültürünün temellerini oluşturduk.
Tepe Home çalışanları olarak şirket içinde ve dışında güven temelli
saygılı bir iletişim kuruyoruz. Her bireye eşit derecede saygı göstermek
ve değer vermek ilkelerimizin başında geliyor. İkinci temel prensibimiz
olan müşteri memnuniyetini artırmak ise yine başarımızın temelini
oluşturuyor. Çözüm odaklı yaklaşımla müşterimizin tüm sorunlarına
zamanında cevap vererek, güler yüzlü bir iletişimle müşteri
memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. İlkelerimizin
üçüncüsü olan daima gelişim hem şirketimizin ilerlemesi hem de
çalışanlarımızın motivasyonu için çok önemli. Bireysel eğitim ve
ilerlemeye önem veren bir şirket olarak değişen dünyaya uyumlu bir
ekip ruhuna sahibiz. Dördüncü ve son ilkemiz ise, her zaman dürüst ve
ahlaklı olmak. Evrensel, etik değerlerin ışığında sosyal yaşama, doğaya
değer veren bireyler olarak aynı ortamı paylaşıyoruz. Dolayısıyla
çalışma ahlakımız, azmimiz, müşteri odaklı bakış açımız ve daima
gelişime önem vermemiz başarıyı doğal bir sonuç olarak karşımıza
çıkarıyor.
Günümüz trendleri nasıl şekillendi? Neler söylemek istersiniz?
Son yıllarda hızlanan şehir hayatı, dekorasyon eğilimlerini de değiştirdi.
Daha küçük metrekareli alanlarda konfor ve fonksiyonu birlikte
sunan ürünlere yönelim arttı. Aynı zamanda, teknolojinin gelişmesiyle
küresel trendleri takip eden ve farklı dekorasyon fikirlerine ilgi duyan
bir tüketici kitlesi ortaya çıktı. Bununla birlikte son iki yıldır sosyal
ve çalışma hayatımızı büyük ölçüde yeniden tanımlayan pandeminin
etkileri de tüketicimizin istek ve ihtiyaçlarını şekillendirdi. Değişen
yaşam koşulları elbette müşterinin mobilya tercihlerini de değiştirdi.
Evde geçirilen zaman artarken yaşam alanlarında da konforu
artıracak seçimlere yönelim olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla
farklı metrekarelere rahatça uyum sağlayan, konforlu, kombinasyon
özgürlüğü sunan modüler mobilyaların daha çok tercih edildiğini
görüyor, Ar-Ge çalışmalarımızı da bu detaya göre yönlendiriyoruz.
Pandemi süreci ile birlikte, çalışma şekillerinin değişmesi özellikle
ofis mobilyaları sektörünü nasıl etkiledi? Ev dekorları çalışma
düzenlerine göre şekillenmeye başladı diyebilir miyiz?
Pandemi döneminin getirdiği kısıtlamalar ve yaşanan sokağa çıkma
yasakları, çalışma koşullarında büyük farklılıklar yarattı. Esnek
çalışma, evden çalışma gibi iş modellerinin uygulanması ve yeni
koşullarla bağlantılı olarak bireylerin evde daha çok zaman geçirmesi,
ev dekorasyonlarında da yeni ihtiyaçlar ve istekleri ortaya çıkardı.
Önceden yaygın olmayan yeni çalışma stilleri bireylerin, evlerinde
kendilerine özel çalışma alanları oluşturmasını zorunlu kıldı. Bunun
bir sonucu olarak da home office mobilyalarına olan talepte büyük bir
artış gözlemlendi. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Tepe Home
olarak biz de ürün gamımızı bu yönde zenginleştirdik. Tasarımlarımızı
her eve uyum sağlayabilecek modüler, modern, minimal ve ergonomik
çalışma alanları kurgusu odağında genişlettik. Şu anda da home
office uygulamasını deneyimleyen ve fayda sağlayan şirketlerin
birçoğunun evden veya hibrit çalışma sistemine devam etme kararı
aldığını görüyoruz. Dolayısıyla iş koşullarında yaşanan bu değişimin
bir bölümünün kalıcı olacağını düşünüyoruz. Bu değişimleri göz
önünde bulundurduğumuzda klasik ofis pazarı bu yeni uygulamalarla
daralacaktır. Biz de Tepe Home olarak; piyasadaki bu beklentilere
uygun koleksiyonlar geliştirmeye devam edeceğiz.

Evrensel, etik değerlerin ışığında
sosyal yaşama, doğaya değer
veren bireyler olarak aynı ortamı
paylaşıyoruz. Dolayısıyla çalışma
ahlakımız, azmimiz, müşteri odaklı
bakış açımız ve daima gelişime önem
vermemiz başarıyı doğal bir sonuç
olarak karşımıza çıkarıyor.

Türkiye, dünyada mobilya sektöründe ne durumda?
Önümüzdeki yıl nasıl bir süreç bizleri bekliyor?
Mobilya sanayi, katma değer açısından ülkemizin önde gelen
sektörlerindendir. Türkiye’deki toplam istihdamın %4,8’ini
mobilya sektörü oluşturmaktadır. 2021 yılında mobilya
sektörü; yurt içinde yaklaşık 50 milyon TL, ihracatta ise 4,3
milyar dolar ile ekonomisine katkı sağlamıştır. İlerleyen
senelerde de yapılacak yeni yatırım ve destek paketlerinin
etkisiyle sektörün dünya mobilya pazarında yerini daha da
sağlamlaştırmasını bekliyoruz. Ancak artan döviz kurlarından,
hammaddede dış pazara bağımlı olan diğer tüm sektörler gibi
mobilya sektörü de olumsuz etkilenmektedir. İşçilik, tutkal,
sünger, plaka maliyetlerindeki yükseliş tüketiciye fiyat artışı
olarak yansımaya devam edecektir. Aynı zamanda arz talep
dengesinde yaşanabilecek farklılıklar da hammadde tedarik
sorunlarını gündeme getirebilir. Hammaddede üreticilerinin
ve diğer tedarikçilerin peşin ödeme talepleri de mobilya imalat
sektörünün önemli bir kısmını oluşturan küçük-orta ölçekli
şirketleri zorlayacak bir dönemi beraberinde getirecektir.
Türk markaların iç ve dış pazarlarda rekabet güçlerini ve
kalitelerini artırabilmeleri için kısa ve uzun vadedeki yatırım
stratejilerinin önemi bu dönemde daha da artmıştır. Farklı
bir endişe de mobilya sektöründeki iş gücüne yeni nesillerin
yetiştirilememesidir. Üniversite ve teknik liseler ile iş birlikleri
yapılarak kalifiye iş gücünü artırıcı çalışmalar yapılmalıdır.
Artan maliyetleri dengelemek için ise katma değer sağlayan
yarı mamul üretiminde Ar-Ge çalışmaları sürdürülmelidir. Yeni
trendler ve müşteri beklentilerini karşılayabilmek hem doğru
ürün hem de güçlü pazarlama stratejileri geliştirebilmek için
dünya pazarındaki değişimler ve teknolojik atılımlar yakından
takip edilmelidir. Bu sayede; değişen dünyaya hızlı adapte
olabilen, sağlam adımlar ile gelişen ve büyüyen bir sektör hayal
edilebilir. 
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UĞUR SAAT
BVLGARI

UĞUR SAAT
ROLEX

UĞUR SAAT
ROLEX

Ișıltılı Zarafet
Uğur Saat’ten ıșıl ıșıl zaman
geçirmenizi sağlayacak,
muhteșem seçimler...

UĞUR SAAT
BVLGARI

UĞUR SAAT
CARTIER

UĞUR SAAT
CARTIER
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CARTIER

ALIŞVERİŞ

UĞUR SAAT
ROLEX

UĞUR SAAT
ROLEX

Ödün Vermeyen
Șıklık
Uğur Saat ile centimenlerin en șık
aksesuarı, imajınızı güçlendiriyor...
UĞUR SAAT
TUDOR

UĞUR SAAT
TUDOR

UĞUR SAAT
ROLEX

UĞUR SAAT
TUDOR
UĞUR SAAT
ROLEX
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Enflasyon Var

Muhasebesi Yok

C. SERKAN KUMDAKÇI

CSK Denetim ve Mali Müşavirlik Kurucusu Bağımsız Denetçi
C.Serkan Kumdakçı, uzun zamandır konuşulan “enflasyon muhasebesi”
konusunun netleşmesini değerlendiriyor.
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edir Enflasyon Muhasebesi?
29 Ocak tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan
7352 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa
eklenen Geçici Madde ile enflasyon
muhasebesi uygulaması 2023 yılına ertelendi.

Enflasyon muhasebesi; bilançolarda duran bazı kıymetleri, iktisap
edildikleri tarih değerinden bugünün değerine endekslemek
olarak özetlenebilir. Bilanço kalemleri üzerinden, parasal olmayan
kalemler dediğimiz stoklar, taşınmazlar, sabit kıymetler gibi
değerleri yüksek olan bilançolara sahip firmalar bu uygulamadan
daha çok fayda elde ediyor ve avantajlı çıkıyorken, borçları yüksek
olan firmalar bu uygulamadan negatif etkileniyor.
Aslına bakacak olursak; yayımlanan bilançolarda bulunan
kıymetlerin gerçeği yansıtması, bu finansal tablolardan faydalanan
kişilerin ya da finans kuruluşlarının doğru bilgilendirilmesi
açısından çok yerinde bir uygulama ancak; meslek mensupları ve
mükellefler açısından yapılacak işlemlerin karışıklığı ve angarya
olarak görülmesi ertelemeli memnuniyet yaratmasına sebep oldu.
En son 2003-2004 yıllarında uygulanmıştı ve üzerinden tam on
yedi yıl geçti...
Enflasyon Muhasebesinin Şartları Neler?
Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi “Kazançlarını
bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, son üç hesap döneminde
%100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla
olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi
tutarlar.” demektedir.

Enflasyon muhasebesi; yayımlanan
bilançolarda bulunan kıymetlerin gerçeği
yansıtması, bu finansal tablolardan
faydalanan kişilerin ya da finans
kuruluşlarının doğru bilgilendirilmesi
açısından çok yerinde bir uygulama.

değerleme” uygulaması da bilançoların endekslenmesi açısından
kullanılabilir bir uygulama... Ancak, bu uygulamada düzeltilen bilanço
değerleri üzerinden %2 vergi öngörülmüş. Netice olarak, bedelsiz
olarak yapılacak düzeltme ertelendi ancak, %2 vergi ödenerek
düzeltme imkânı kalıcı hale getirildi.
Ne diyelim? Enflasyon var ama muhasebesi yok. 

Buna göre 2021 yılı ile ilgili olarak, fiyat endeksinde son üç yılda
gerçekleşen artış oranı %142 ve içinde bulunulan yıldaki artış
oranı %80 olduğu için mali tabloların, enflasyon düzeltmesine tabi
tutulması gerekiyordu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının
ardından, enflasyon muhasebesi şartlarının oluşması ile birlikte
“enflasyon muhasebesi” uygulaması da kesinleşmişti.
Bu kesinleşmeye bağlı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı, Enflasyon
Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağını
resmî sitesinde yayımlayarak kamuoyuna duyurmuştu.
Ancak, 7352 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle enflasyon
muhasebesi ertelendi.
Yapılan düzenleme uyarınca;
1. Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap
dönemleri ile,
2. 2023 hesap dönemi birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi
dönemlerinde,
enflasyon düzeltmesi şartları oluşup oluşmadığına bakılmaksızın
enflasyon düzeltmesi (muhasebesi) uygulanmayacak.
2021 ve 2022 hesap dönemleri itibarı ile, “enflasyon düzeltmesi
şartlarının oluşmadığı” kabul edilecek, 31.12.2023 tarihli mali
tablolar ise enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına
bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. 31.12.2023
tarihli mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulurken,
düzeltmeden kaynaklı kâr/zarar farkı, geçmiş yıllar kâr/zarar
hesaplarında gösterilecektir. Geçmiş yıl kârı vergilendirilmeyecek,
geçmiş yıl zararı ise matrahın tespitinde zarar kabul
edilmeyecektir.
Tabii aslında bilanço esasına tabi mükellefler için 7326 sayılı
Kanun geçici 31 madde ile uygulaması yapılan ve 7338 sayılı Kanun
ile eklenen geçici 32 madde ile kalıcı hale getirilen “yeniden
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Metaverse İnsanlara
Neler Sunabilir?
Cerebrum Tech Kurucusu
ve Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. R. Erdem Erkul,
gerçek ve sanalın birleştiği
metaverse’ün, insanlar
üzerinde oluşturabileceği
olumlu ve olumsuz etkilerini
eğitim ve oyun sektörleri
bazında ele alıyor.

DR. R. ERDEM ERKUL

E

ğitim ve Metaverse

Değişen teknolojilerle birlikte hem modern
tıp hem de tıp eğitimi değişime uğruyor.
Peki, metaverse sayesinde tıp eğitiminde ne
gibi değişiklikler olması mümkündür?
Metaverse’ün sunacağı onlarca artıdan biri de
sağlık eğitimlerinde verimliliğin ve niteliğin artırılması olacaktır.
Sağlık çalışanları ve sağlık çalışanı adayları “esnek bir pratik yapma”
imkanına sahip olabilecekler. Bu sayede tıp eğitiminde öğrencilerin
ve doktorların en büyük problemi olan vaka, kadavra ve ameliyatoperasyon deneyimi eksikliği büyük ölçüde azaltılabilecektir.
Örneğin; tıp öğrencileri için ameliyat simülasyonları
gerçekleştirilebilecek ve öğrenciler bu simülasyonda derslerine,
çeşitli pratikler yaparak çalışabilecekler. Veya gerçek ameliyatlar
öncesinde hem hekim adayları hem operasyonu gerçekleştirecek
hekimler bu simülasyonla vaka üzerinde önceden detaylı bir şekilde
çalışabilecekler. Görselleştirmenin üç boyutlu hale gelmesi ile insan
anatomisi, sanal dünyada daha ayrıntılı çalışılabilecek. Tıp eğitimi
olarak yalnızca insana sunulacak katkılardan söz etmememiz

62

gerekir, her canlıyı düşünmeliyiz. Veteriner hekimler için de
yukarıda saydığımız artılar veterinerlik eğitimlerine büyük katkı
sağlayacaktır.
Metaverse; ilköğretim, orta okul ve lise çağındaki çocukların
ve gençlerin eğitiminde kullanılan materyalleri nasıl
şekillendirebilir? Ders içeriklerini nasıl değiştirebilir?
Eğitimde eşitlik hem ülkemizde hem de tüm dünyada son derece
önemlidir. Teknolojik altyapı sağlandığında çocuklarımızın ve
gençlerimizin metaverse evreninde alabilecekleri eğitim daha
eşit ve standart hale getirilebilir. Günümüzde ders kitaplarının
yetersiz kaldığı ve örnek soru çözümlerinde her çocukla eşit
ilgilenilmediği zamanlar olabiliyor. Bu tür durumlarda, öğretmenöğrenci ilişkisinde, metaverse üzerinden kurulacak birebir iletişimin
daha kolay olması mümkün. Bu birebir iletişimin daha da kolay
hale gelmesi ile öğrenci, anlamadığı noktaları öğretmenine daha
rahat sorabilir örneğin. Veya her okulun, her sınıfın fiziksel koşulları
aynı yeterlilikte olmayabiliyor. Altyapı sorunlarının tamamen
giderildiği bir dünyada, metaverse’te yaratacağınız sanal bir
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sınıfın tüm olanaklarını eşitlik üzerine inşa edebiliyor olacaksınız,
böylece eğitim gören çocuklara eşit olarak erişme şansınız
olacak öğretmen olarak. Öte yandan ders konuları için deney
yapma ve deneyim eksikliği gibi konularda sanal laboratuvarlar
kurulabilir ve bu sanal dünyada riskli-risksiz deneyler daha kolay
sağlanabilir. Bazı okullarda para ve yer imkansızlığı nedeniyle
fen bilimleri dersleri deney yapmadan öğretilebiliyor ne yazık
ki. Bu sorunları metaverse’ün eğitime sağlayabileceği katkılar
ile büyük ölçüde azaltabiliriz. Pahalı deney masraflarını sanal
laboratuvarla giderebiliriz. Ayrıca, riskli deneyler de yapılabilir.
Çocuklar deneme yanılma yolu ile bu deneyleri kendi başlarına
da gerçekleştirebilirler, çünkü sanal bir dünyadayız ve sanal
dünya, eğitimimizde ufuk açıcı çok geniş bir yelpaze sunuyor
bize. Eğitim alırken yerden, zamandan, risklerden bağımsız bir
şekilde özgürüz böylece. Fen bilimleri dersinde güneş sistemini
öğrenirken, sınıf arkadaşlarınızdan oluşan bir gemi mürettebatıyla
birlikte öğretmeninizin önderliğinde uzaya çıkabilir, NASA uzay
üssünden gezegenimizi ve diğer gezegenleri inceleyebilirsiniz. Fen
bilimlerinin yanı sıra, sosyal bilimler için de tarihî geziler metaverse
ile gerçekleşebilir. Gezilip görülmesi gereken önemli müzeler
metaverse’te inşa edilebilir. Bu şekilde hem birinci elden hem de
dikkat çekici eğitimler verebilirsek, hem öğrencilerin derslere
katılımı hem de derslerden aldıkları verim şüphesiz artacaktır.
Metaverse üzerinden verilebilecek eğitimler, öğretmen ve
öğrenci ilişkilerini nasıl etkileyebilir?
Bir önceki soruda biraz değinmiş oldum aslında. Birebir iletişimi
artırabilecek bir dünyadan bahsediyoruz. Bazı kalabalık sınıflarda
bir eğitmen her öğrencisini keşfedemiyor veya onların yeteneklerini
ve güçlü yönlerini fark edemeyebiliyor. Hangi öğrencinin hangi konu
veya alana yatkın olduğu bazen anlaşılamıyor. Ancak sanal dünyada
verilen eğitimde, dediğim gibi, yaratıcılığımızın önünde duran
bir engel yok. Her türlü ders içeriğine ve ders pratiğine bu sanal
dünya üzerinden erişebiliriz. Böylece eğitim alan kişi de kendisini
geliştirebilir veya kendisinin neye yatkın olduğunu deneyimleri
sonucu saptayabilir. Aynı şekilde eğitmen ve öğretmenler de
öğrencilerinin, kendilerini tanımalarına yardım ederken bir yandan
da onlar için en uygun olan eğitim yöntemlerini kullanabilirler.
Metaverse’ün eğitimdeki kullanımı sadece eğitim kurumlarıyla
mı sınırlı kalacak? Metaverse bazlı eğitimler hangi sektörlerde
ve kurumlarda kullanılabilecek?
Hayır, tabii ki eğitim kurumları ile sınırlı kalmayacak. Örgün
eğitim dışında da verilecek her eğitimi sanal dünya aracılığıyla
gerçekleştirebileceğiz. Aklınıza gelebilecek her sektör, metaverse
aracılığıyla çalışanlarına çeşitli eğitimler verebilecek. Bir pedagog
bir çocukla iletişime geçip onunla oyun terapisi yapabilecek ya
da bir psikolog bizimle eş zamanlı olarak katılacağı bir metaverse
simülasyonunda korkularımız üzerine bizimle çalışıp bunları
yenmemize yardım edebilecek. Gerçek dünyadaki bazı eğitimlerin
ise -tehlike yaratabilecek doğalarından dolayı- sanal dünyada
alınması ve deneyimlenmesi daha verimli olacaktır. Örnek olarak
doğal afet tatbikatları ve iş güvenliği eğitimleri verilebilir. Bunlar
gerçek dünyada isteğe bağlı olarak kurgulanması imkânsız ya da
tehlikeli olabilecek etkinliklerdir. Metaverse’te sunacağınız bir
deprem veya yangın tatbikatı eğitimi ve simülasyonu ile bir itfaiye
erinin gözetmenliğinde bu ciddi durumları deneyimleyebilirsiniz,
olayın ciddiyetini öğrenebilir ve durum anında yapmanız
gerekenleri daha verimli bir şekilde öğrenebilirsiniz. İlk sorudaki
yanıtımız tıp eğitimi üzerineydi mesela. Vaka deneyimi için
metaverse’te yapılacak sanal ameliyatlarda doktorlar ve doktor
adayları daha çok deneyim kazanabilirler. Veya çok başka bir
alan olan ve ekolojimiz için de son derece önemli olan arıcılık
eğitimlerini düşünelim. Bazı insanlar için kovanları tanımayı
ve arılarla ilgilenmeyi kitaplardan öğrenmek pek de öğretici

olmayabilir veya bunları öğrenmek için gereken materyaller herkes için
ilk başta ulaşılabilir olmayabilir. Metaverse üzerinden arıcılık eğitimi
verilmeye başlandığında siz –eğitmen olarak- daha çok insanla iletişime
geçebilirsiniz, öğrencinin neyi yanlış yapıp yapmadığını daha kolay
saptayabilirsiniz. Örneğin; biz Cerebrum Tech olarak Ankara Üniversitesi
ile arıcılık eğitiminde verimliliği ve kolaylığı sağlayacak bir eğitim
modülü oluşturduk. Bu VR uygulamasını kullanacak olan öğrenciler
arıcılığı sanal dünyada en ince ayrıntılarına kadar öğrenecekler; sahaya
çıktıklarında birçok ayrıntılı bilgiye ve deneyime sahip olmuş olacaklar.
Yakın gelecekte metaverse evrenine taşıyacağımız bu uygulama ile
yukarıda saydığım birçok olanağı ülkemiz öğrencilerine sağlamış
olacağız.
Metaverse evreninde verilebilecek eğitimlerin, eğitim kurumlarına
olumlu ve olumsuz etkileri neler olabilir?
Olumlu etkilerini aşağı yukarı zaten konuştuk ancak, toparlamak
gerekirse meta-eğitimler sayesinde parasal, zamansal ve mekânsal
kısıntılardan çok daha az etkileneceğimiz kesin, ayrıca fiziksel
yeterlilikten bağımsız bir biçimde herkes eşit koşullar altında bu
eğitimleri alabilecek. Teknolojik altyapının metaverse çalışmalarını
destekleyecek seviyede güçlendirildiği ve herkesin bu çalışmalara
katılımını mümkün kılan cihazlara erişiminin eşit olarak sağlandığı
bir ülkede, eğitimde fırsat eşitliği kaçınılmaz olarak kendisini
gösterecektir ve daha verimli bir eğitim bizi bekliyor olacaktır. Bunlar
olumlu etkilerimiz. Ancak, şu an dünyanın çoğu ülkesindeki teknoloji
altyapılarının yetersizliği bu alanda daha büyük adımların henüz
atılamamasının önündeki en büyük engellerden biri ne yazık ki. Şu
an için dünyadaki dijital uçurumdan yani herkesin dijital fırsatlara
ve dijital okuryazarlık eğitimlerine erişiminin olmamasından dolayı
metaverse kavramının temel hedeflerinden olan “fırsat eşitliği” henüz
mümkün görünmüyor; dünya üzerinde hâlâ bilgisayar veya akıllı telefon
gibi teknolojilere erişimi olmayan ve çeşitli sebeplerden dolayı bu
cihazları kullanabilecek bilgiye sahip olmayan pek çok insan var.
İkinci engel de insanların dijital ve sanal olana direnmesi, bana göre.
İnsan gerçekten sosyal bir varlıktır ve insanlar her türlü platformda
sosyalleşebilirler. Ancak yüz yüze görüşmek, insanlara sarılmak,
omuzlarında ağlamak, birbirimizin varlığını fiziksel olarak hissetmek de
insanlar için uzun bir süredir temel bir ihtiyaç. Bundan dolayı da bazı
insanlar çevrim içi kurslar ve dersler yerine yüz yüze yapılan dersleri
seçiyor, bazıları da çevrim içi etkinlikler yerine yüz yüze yapılan fuar ve
tiyatro gibi etkinlikleri tercih ediyor. Bazı insanlar ise VR ve metaverse
gibi oluşumları anlamayı reddediyor, bu tarz oluşumların insanları
birbirlerinden ve gerçek dünyadan uzaklaştırdığını düşünüyorlar.
Burada yapılması gereken, her iki tarafı da anlayarak mümkün
olduğunca kapsayıcı çözümler üretmektir. Her şeyin dengesini sağlarsak
en büyük keyfi ve verimi alabiliriz diye düşünüyorum.
“Meta-eğitimler” (metaverse üzerinden verilecek eğitimler)
sırasında karşılaşabileceğimiz teknik ve toplumsal sorunlar neler
olabilir?
Teknik sorunlar, söz ettiğimiz gibi, Türkiye’deki teknolojik araç gereçlere
erişim ve bu gereçlerin kullanımı için gerekli olan eğitimin eksikliği
olabilir. Altyapı eksiklikleri ve eşit erişim sağlayamama sorunları
meta-eğitimler için teknik sorunların başında yer alıyor diyebiliriz. Öte
yandan, toplumsal sorunlar açısından sanal dünyadaki sosyalleşme,
gerçek dünyadaki asosyalleşmeye neden olabilir.
İnsanlar, ekran arkasındaki dünyada kendilerini çok daha rahat
hissetmeye başlarlarsa gerçek dünyada kurdukları arkadaşlık ve aile
ilişkilerinde kopukluklar meydana gelebilir. Aynı zamanda bilgisayar
ve konsol oyunlarının neden olabileceği, insanların oyunlardaki
karakterlerinden ve oyun dünyalarından kopmalarını engelleyebilen ve
hatta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da ruhsal bir hastalık ve
bir bağımlılık olarak kabul edilen “oyun bağımlılığı” da bu platformların
sebep olabileceği toplumsal risklerdendir.
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yun ve Metaverse

Metaverse’te deneyimlenebilecek oyunlar gerçek
hayatımıza katkı sağlayabilir mi? Örneğin;
meta-oyunlar (metaverse oyunları) aracılığıyla
sürdürülebilirliğin sağlanması mümkün müdür?
Evet, metaverse sayesinde oynanabilecek oyunlar
tabii ki gerçek hayata katkılar sağlayabilir.
Bu katkıyı sağlayacak olanlar bizler ve bizim gibi teknoloji
şirketleridir. Özellikle oyunlaştırılmış iş güvenliği eğitimleri veya
iş simülasyonları, insanların gerçek hayatlarında kullanacakları
profesyonel bilgilerle donatılmalarına olanak sağlayacaktır.
Örneğin; altı yıl boyunca tıp okuyan bir doktor adayı, mezun
olduğunda yaklaşık altı yıllık sanal bir deneyime sahip olacaktır;
bu da bu öğrencinin gerçek dünyada edineceği iş deneyimine
büyük katkılar sağlayacak, uygulayarak öğrenme sürecini
kolaylaştıracaktır.
Sürdürülebilirlik konusunda özellikle hikâye bazlı oyunlar
yardımıyla insanların doğa ve doğadaki canlılarla ilgili
farkındalıklarını artırabilir veya oyunlaştırılmış simülatörlerle
insanların doğayı ve doğal yaşamı korumayla ilgili olarak bilmesi
gerekenleri erişime sunarak keyifli bir bilinçlenme süreci
sunabiliriz. Örneğin; bir tarım oyunu düşünelim. Bu meta-tarım
oyununda tarıma dair bilmemiz gerekenleri sanal bir dünyadan
öğrenebiliriz. Daha sonra fiziksel olarak yorulmadan edindiğimiz
bu oyun deneyimimizi dünyamızın sürdürülebilirliği açısından
gerçek tarım etkinliklerine aktarabiliriz. Bu meta oyun içerisinde
bir ağacın büyümesi için gereken süreyi ve bu ağacı tohumdan veya
fidandan büyütmenin emeklerini bizzat görerek, doğayı korumanın
gerektirdiği özeni anlayabilir ve sürdürülebilirlik için en azından
bireysel çalışmalarımızı hızlandırabiliriz.
Metaverse dünyasındaki oyunlar, insanların duygusal
gelişimlerine nasıl etki edebilir? Meta-oyunlar, oyuncuların
tutum ve davranışlarını nasıl şekillendirebilir?
Aslında bu sanal dünya empati yeteneğimizi artırmaya çok uygun.
Çok oyunculu meta oyunlar sırasında takım çalışmasını artırmak
ve sosyalleşmeyi sağlamak gibi etkileşimler oyun içerisinde
oyuncular arası empatiyi geliştirebilir. Bu empati gelişiminin
gerçek dünyaya yansıması da yadsınamaz diye düşünüyorum.
Şöyle düşünelim: Takım arkadaşınızla sanal bir dünyadasınız ve
takım arkadaşınızın bir ihtiyacını gidermeniz gerekiyor. Takım
olarak çıkarınız ortak oldukça takım arkadaşınıza yardım etme
tutumunuz gelişecektir. Gerçek dünyada da toplu yaşayan
sosyal canlılar olduğumuz için birlikte yaşamak aslında bizim
ortak çıkarımızdır. Bu ortak çıkarı korumak için birbirimize
göstereceğimiz hoşgörü ve empati, sanal oyunlardaki empatiden
çok farklı olmasa gerek.
2018 yapımı ‘’Ready Player One’’ isimli filmi belki izlemeyenler
olabilir. Bu filmdeki dünya kısaca insanların giyilebilir kıyafetler
ve VR gözlükleri yardımıyla birbirleri ile oyunlar oynayabildikleri
ve sonsuz yaratıcılığa imkân sağlayan -o zaman adı sanal gerçeklik
olarak geçse de- bir metaverse aslında. Burada görüyoruz ki
giyilebilir ve sanal etkileşime imkân tanıyan kıyafetler nedeniyle
insanlar sanal dünyayı daha da gerçek bir şekilde hissediyorlar
ve bazı insanlar sanal evrendeki hayatlarını her şeyin önüne
koyuyorlar. Buradaki gibi, meta-oyunların insanları gerçek
dünyadan uzaklaştırma gibi bir etkisi de söz konusu olabilir.
Aynı zamanda şiddet içerikli oyunların bu tarz cihazlar aracılığıyla
daha da gerçeğe yakınlaştırılması insanların şiddet eğilimlerinin
artmasına da neden olabilir. Bu yüzden bu tarz uygulamalara
erişim sağlayacak insanların duygusal ve sosyal farkındalıklarının
sağlanması ve etik anlayışlarının korunması hem oyun üreticileri
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Oyuncuların, oynadıkları oyunun içeriğini
sanal dünyada üç boyutlu olarak görmesi
ve idman yaparak taktikler geliştirmesi
avantajlı olacaktır.

hem de hükumetler tarafından desteklenmelidir. Hem oyun
üreticileri hem politika yapıcılar hem de tüketiciler bilinçli olduktan
sonra, meta oyunları olumlu şeyler için kullanmak çok daha olası ve
aynı zamanda değerlidir.
Metaverse ile e-spor dünyasında ne gibi yenilik ve değişikliklerin
olmasını bekliyorsunuz?
Oyun oynamak, son dönemde bir spor dalı olarak anılıyor ve e-spor
adıyla hayatlarımızda daha çok yer almaya başladı. Ankara’da
ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe gibi birçok başarılı üniversitenin
e-spor toplulukları var; Samsung gibi birçok dünya devi markanın
ve Fenerbahçe gibi çeşitli spor kulüplerinin de e-spor takımları
bulunmakta. Metaverse’le birlikte e-sporun sanal dünyasında
oyuncuların rekabetinin daha da yükselmesi, daha yüksek bir yarış
ortamının oluşması ve yine oyuncuların olumlu ya da olumsuz
iletişimlerinin fazlalaşması kaçınılmaz bir gerçek gibi geliyor
bana. Fiziksel sporlardaki sporcu centilmenliğini ve sportmenliği
(fair-play) artık sanal dünyadaki karşılaşmalarda bekleyeceğiz.
İnsanların sanal dünyadaki sözlü ya da fiziksel oyun içi tacizlerini
ve kural ihlallerini oyun kurallarını belirleyerek ve sınırlar çekerek
kontrol etmek gerekebilir. Bu yüzden, sanal dünyadaki e-spor
karşılaşmalarına hakem müdahaleleri gelebilir. Aslında, fiziksel
dünyadaki spor karşılaşmalarında sporculardan ne bekliyorsak
metaverse’lü e-sporda da bunlar olacak gibi duruyor. Öte yandan,
bazı idmanların meta e-spor alanına taşınması da söz konusu olabilir.
Oyuncuların, oynadıkları oyunun içeriğini sanal dünyada üç boyutlu
olarak görmesi ve idman yaparak taktikler geliştirmesi avantajlı
olacaktır.
Metaverse’te oluşturabileceğimiz gerçekçi oyun karakterleri
(avatarlar), gerçek dünyadaki kişiliklerimizi etkileyebilir mi?
Neden ve nasıl etkiler ya da etkilemez?
Empatiden bahsederken bu sorunun “olumlu” kısmından söz etmiş
oldum aslında. Avatarlarımız bize bir empati yeteneği verebilir
çünkü. Ancak, insanın beyni ve psikolojisi kişiden kişiye o kadar
farklılık gösteriyor ki insan, avatarı ile kuracağı bağ sonucunda
gerçek ve sanal dünya arasında kaybolabilir de. Gerçek dünyada
sahip olmadığımız her bir “güzellik ve artı özellik” sanal dünyada
elimizin altında oldukça gerçek kişiliğimizden kopmalar yaşanabilir.
Kişiden kişiye değişebilecek bir soru gibi görünüyor o yüzden.
Hem olumlu hem olumsuz etkileri mevcutsa da meta-oyunlardaki
avatarlar gerçek kişiliklerimizi etkileyebilir. Burada yine önemli
olan, insanların meta oyunları da şu an oynanan oyunlar gibi
bilinçli kullanmaları ve gerçek dünya farklılıklarını artırmalarıdır.
Bu noktada psikolojik danışmanlık destekleri ve oyun firmalarının
farkındalık yaratma çalışmaları son derece önemli olacaktır. 
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Son
Teknoloji
Bu son teknoloji ürünler, sergiledikleri
yüksek performansla hayatları
kolaylaștırıyor...
ECOBEE
AKILLI TERMOSTAT 7.714

OCULUS QUEST
VR GÖZLÜK 7.579

APPLE-MACBOOK PRO
BİLGİSAYAR 28.000

MASTER&DYNAMIC-MW08
KULAKLIK 4.065

SAMSUNG
TAŞINABİLİR PROJEKTÖR 12.200

UNAGI
ELEKTRİKLİ SCOOTER 13.400

BOSE
BLUETOOTH GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ 5.393
SAMSUNG-GALAXY S22
TELEFON 17.707
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UĞUR GÜLEK BALTA, FURKAN TANRIVERDİ, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN , ILGAZ GÜRSOY, OTO PİSON, ABDURAHMONZODA ABDURAHMON

Ana sponsor Kalyon PV adına Haluk Kalyoncu’ya ödülü sunan
Abdullah Değer ve Kürșad Tüzmen katkıları için teșekkür etti.

5. Ekonomi
Zirvesinde
Yeşil Ekonomi
Teması
Bu yıl beşincisi düzenlenen
İstanbul Ekonomi Zirvesi,
“Yeşil Ekonomi” ana temasıyla
Kalyon PV ana sponsorluğunda
Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti.
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5. İstanbul Ekonomi Zirvesi, ‘‘Yeşil Ekonomi’’ temasıyla
gerçekleştirildi. Devlet Eski Bakanı, İstanbul Ekonomi
Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen ve İstanbul
Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer’in ev
sahipliği yaptığı zirvenin açılışı, Türkiye’nin ve dünyanın
genel durumuna yönelik bir tanıtım filmi ile başladı. Çevresel
riskleri azaltıcı yatırımların ‘Yeşil Ekonomi’ ile nasıl karakterize
edildiği, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına
yatırım yapılması gerektiği üzerinde duruldu. 

Kürșad Tüzmen
ve Abdullah
Değer; zirve adına
gösterdikleri
örnek
misafirperverlikle,
tüm konuklarla
yakından
ilgilendiler.
ABDULLAH DEĞER

BUSINESS

ELİF BALCI FİSUNOĞLU, PETER FATH, ABDULLAH DEĞER, KÜRȘAD TÜZMEN, İSMAİL GÜLLE, KAAN SALTIK, MERVE DOĞRU, FİRUZ BAĞLIKAYA

MAG PR Solutions’ın
katkılarının da
bulunduğu zirveye,
yurt dıșından birçok
önemli konuk
katılırken Blue Waters
Vaccines CEO’su
Joseph Hernandez
ve NSPA Direktörü
Orhan Muratlı’nın
konușmaları büyük
ilgi gördü.
ORHAN MURATLI

NURAY KARALAR

JOSEPH HERNANDEZ
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TEKMER
Açıldı
Ankara Teknoloji Geliștirme Merkezi
(TEKMER), Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank’ın katılımıyla açıldı.
Başkent iş hayatının saygın ismi ve Türkiye Genç İş İnsanları
Derneği (TÜGİAD) üyesi Ali Yücelen’in girişimleriyle kurulan
TEKMER açıldı. Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla
gerçekleşen açılış törenine iş, siyaset ve teknoloji dünyasının
yakından tanıdığı isimler katıldı. Açılış konuşmasını yapan
Varank, TEKMER’de henüz işin başındayken yüz milyon liralık
bir yatırım fonu oluşturulduğunu belirterek, “Burada faaliyet
gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duydukları finansmanı
karşılamak üzere yatırımcıları hazır.” dedi. Konuşmaların
ardından Bakan Varank ve iş dünyasının yakından tanıdığı isimler
merkezi gezerek bilgi aldı. 
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MELİH AYDIN
CAN ÇAVUȘOĞLU

Açılıș konușmasını yapan Varank,
TEKMER’de henüz ișin bașındayken
yüz milyon liralık bir yatırım fonu
olușturulduğunu belirterek, “Burada faaliyet
gösterecek girișimcilerin ihtiyaç duydukları
finansmanı karșılamak üzere yatırımcıları
hazır.” dedi.

OSMAN ERTÜRK ÖZEL

ÖZGÜR İNCESU

GÜRSEL BARAN
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Güven ve Tecrübeyle
Ven Proje

EFE ÖZDEMİR

Ven Proje Genel Koordinatörü Efe Özdemir, bu yılın ilk çeyreğinde
Celsus paylaşımlı ofis alanını da Ankara’ya kazandıracak olan Ven Proje’yle,
merkezi konutları şehre tekrar kazandırarak milli sermayenin beton ve demire
giden miktarını azaltmayı ve genç mimarları sektöre kazandırmayı hedefliyor.

72

RÖPORTAJ

Ö

ncelikle kendinizden ve firmanızın kuruluşundan
bahsedebilir misiniz?
Meslek lisesi ve Gazi Üniversitesi Mobilya
Dekorasyon İç Mimarlık bölümünden mezun
olduktan sonra, meslek lisesinde öğretmenlik
yapmış olan babam Engin Özdemir tarafından 1994
senesinde Ankara’da Ven markasıyla kurulduk. Kendimden bahsedecek
olursam; 1998’de Ankara’da doğdum, genç yaşta ailem beni işimiz
ile tanıştırdı. Ben daha çocukken “inşaatın tozunu yutma” fırsatını
ailem sayesinde elde ettim. Yılmaz dedem ile inşaatlara giderdik,
bundan büyük bir heyecan duyar geceleri uyuyamazdım. İlerleyen
yıllarda ilkokul dönemimde, kendi isteğim üzerine hafta sonu ve
yaz tatillerinde mobilya üretimindeki montaj ekibimize çırak olarak
çalışmaya başladım. Birkaç sene böyle gittikten sonra usta olmanın
uzun zaman aldığını, çırak olmanın da çok zor olduğunu anlamamla
Milli Eğitim Bakanlığının açtığı AutoCAD çizim kursuna başladım.
Ortaokul yıllarında çizim eğitimimi tamamladıktan sonra okuldan geri
kalan zamanlarımda ofisimizdeki mimarlarla birlikte projeleri inceliyor,
babamın bana verdiği görev ve ödevleri yerine getiriyordum. Meslek
hayatım ile tanışmak o kadar keyifli ve heyecan vericiydi ki küçük
yaşlarımdan itibaren okuldan kaçar doğruca ofise giderdim… Babamın
benim üzerimdeki emeğini anlatmama kelimeler yetmez...
Ven Proje olarak, uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteriyorsunuz
ve birçok referansa sahipsiniz. Bu başarınızı neye bağlıyorsunuz?
Ben doğmadan önce, 1994 yılında, firmamızın yapmış olduğu
bir projeye geçtiğimiz hafta servis verme mutluluğunu yaşadık.
Müşterimizin ürünlerimize ve hizmetimize karşı olan memnuniyetini
ifade etmesi ve misafirperverliği ile ekiplerimize gösterdiği saygı
bizim için paha biçilemezdi. Başarımızın temelini, otuz senedir güVEN
kazanarak geldiğimiz bu noktada ikinci kuşak olarak, büyüklerimizin
bizlere devrettiği kalite ve prensipleri sayesinde sürdürdüğümüz
referanslarımız olarak ifade edebilirim.
Ven Proje’nin hizmet verdiği alanlar neler?
Tasarım ofisimizde mekân yapı ve mobilya tasarımları yapmakta, inşaat
alanında üst yapı projelerini ele almaktayız. Mobilya imalatı noktasında
ise sektörde sabit mobilyalar olarak adlandırılan mutfak, dolap, kapı,
lambri vb. imalatları gerçekleştirmekte ve bunların yanı sıra da yeni
girişimimiz olan CoWorking hizmeti ile Celsus markasının kurulum
sürecindeyiz.
“CoWorking” alanınızdan biraz bahseder misiniz?
Misyonunuz nedir?
Yapı sektöründeki Ven adı altında otuzuncu senemize yaklaştığımız
bugünlerde, yıllardır ulusal çapta sektörün önemli aktörlerinden biri
olarak; ismini memleketimiz İzmir’de yer alan Efes antik kentinin
kütüphanesinden alan Celsus ile Ankara Çayyolu bölgesinde yaklaşık
1.500 m2 büyüklüğünde bir paylaşımlı ofis ve yaşam alanından söz
ediyoruz. Materyal kütüphanesi, rahat çalışma alanları, konferans ve
workshop stüdyoları, hazır ofisleri, toplantı odaları ve çok daha fazlası
ile hizmete sunacağımız, yalnızca yapı sektöründeki paydaşlarımız ve
ilgili bölümlerde okumakta olan öğrencilerin üye olabileceği Celsus
paylaşımlı ofis alanını 2022 senesinin ilk çeyreğinde sektörümüze ve
Ankara’mıza kazandırmayı planlıyoruz. Biz aramızda bu alanı Habitat
olarak tanımlıyoruz. Celsus’taki en büyük hedefimiz, sektördeki
lider malzeme ve ürün markalarının yeni ürünlerinin tanıtımlarını ve
uygulama workshoplarını gerçekleştirerek, bunların paydaşlarımıza
yeni vizyonlar ve deneyimler kazandırması. Bunların yanı sıra,
sektörün duayenlerinin burada kişisel gelişim seminerleri çerçevesinde
kariyerlerinde sahip oldukları özgün tecrübelerini ve bakış açılarını
özellikle genç mimarlarımız ile paylaşarak gelecekte şehirlerimizi inşa
edecek biz genç nesillerin kılavuzu olmalarını hedefliyoruz. Mesleği
ile ilgili gençlerin bir araya geldiği Habitat bünyesinde; onların,
projelerde karşılaşılan zorluklara karşı birlik olup çalışmanın kıymetini

Geçtiğimiz senelerde tamamladığımız
binlerce konut, otel, ofis, toplu
konut, restoran projelerinin yanı sıra;
Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı, Pembe Köşk,
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi,
Sayıştay gibi değerli kurumlarımıza
hizmet etme şansı bulduk.

öğrenmelerini, yeni oluşacak ekiplere vesile olmayı ve sektöre,
katma değerli işler üreten meslektaşlarımızı kazandırmayı
hedefliyoruz.
Projelerinizden biraz bahseder misiniz?
Geçtiğimiz senelerde tamamladığımız binlerce konut, otel,
ofis, toplu konut, restoran projelerinin yanı sıra; Ekonomi
Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Pembe Köşk,
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Sayıştay gibi değerli
kurumlarımıza hizmet etme şansı bulduk. Devam eden
projelerimizden bahsedecek olursak; Irak, Erbil’de tasarımı dahil
olmak üzere topraktan anahtar teslim üstlenmiş olduğumuz beş
yüz yataklı otel vb. birçok projemiz var. Bunlarla birlikte bize en
çok heyecan veren ve gururla paylaşmak istediğim projelerimiz
Ankara, Çankaya bölgesinde başlatmış olduğumuz renovasyon
işlerimiz. Bu vizyonumuzda; Ankara’nın, geçtiğimiz yıllar
boyu dışarıya doğru lüks konut imalatlarına artık dur demeyi
ve şehrin merkezindeki güzelliklere yakın, merkezi konumlu
konutları, geçmişten gelen mimari dokularını bozmadan, mikro
ölçekli projeler olarak müşterilerimize ve şehrimize tekrardan
kazandırarak millî sermayemizin beton ve demire giden miktarını
azaltmayı ve elimizdeki değerleri kaybolmadan geri kazandırmayı
hedefliyoruz. Bu mikro ölçekli renovasyon projelerimiz
sayesinde birçok genç mimara firmamızın gözetiminde projeler
sunarak tecrübelenmelerini sağlayıp sektöre kazandırmayı, aynı
zamanda da niteliklerini kaybetmiş eski yaşam alanlarını geri
dönüştürmeyi amaçlıyoruz.
Hedefiniz ve gelecekteki önemli projeleriniz hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
Hedeflerimizi üç ana başlıkta toplayabilirim: İlk olarak; Celsus
markasının yapı sektörü ve diğer sektörleri birer birer ele alıp
uluslararası bir yer sağlayıcı olarak yeni nesil ofis çözümleri
noktasında bizleri ve ülkemizi gururlandıracak bir markaya
dönüşmesi. Diğer bir yandan; renovasyon işlerimizde genç
mimarlarımız ile omuz omuza vererek global ölçekte, farklı
dünya kentlerindeki özel projelerde Türk mimarlar ile yer almayı
hedeflemekteyiz. Son olarak da; ablam Ege Hanım’ın fikri ve
ailemin emeklilik hayali olan sanat köyünü, İzmir bölgesinde 2023
yılı içerisinde hayata geçirerek, farklı disiplinlerdeki sanatçıların
huzur içinde sanatlarını icra edebilecekleri bir ortam ve alan
yaratmayı hedefliyoruz. 
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Aileden Gelen Tecrübeyle
Modern Bakış Açısı

Emba Peyzaj

BAHADIR ÖZSOY

Bahçeye dair birçok ürünün satışının yapıldığı Via Gardenia’yı
geçtiğimiz yıl faaliyete geçiren Emba Peyzaj kurucu ortaklarından
Bahadır Özsoy, firma olarak gelecekteki hedeflerinden bahsediyor...
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izi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ankara’da 1986 yılında doğdum. Anadolu
Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Yirmi
yıldır peyzaj sektöründe işletmeci olarak faaliyet
gösteriyorum.

Firmanız ne zaman ve nasıl kuruldu?
2014 yılında, babamız Abdullah Özsoy’dan aldığımız bilgi ve tecrübe ile
peyzajda daha modern ve kurumsal bir bakış açısıyla hizmet verebilmek
adına abim Emre Özsoy ile Ankara’da kuruldu.
Sizin için başarı ne demek?
Başarı, azim ile koşmaktır. Koşarken önüne çıkan ya da çıkartılan
engelleri tek tek aşabilmektir. Başarı kendinizi de iyi bilmek ve
tanımaktan geçer, yani asıl başarı; ne istediğinizi ve hedeflerinizi
bilmektir.

Başarılı olmak için elbette çok çalışmak
gerekir; fakat çalışmak tek başına
yeterli olmaz. Öncelikle kendimizi iyi
tanıyıp başarıya giden yolda kendimize
bir hedef belirlememiz gerekir.

Gelecekte kendinizi ve firmanızı görmek istediğiniz yer ve durum
nedir? Böyle bir tablo tarif eder misiniz?
Ailem ve ekibimle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarımızı, vizyonumuzu
ve misyonumuzu genişleterek devam ettirip ülkemizin en iyi peyzaj
firması olmayı hedefliyoruz.
Başarılı olmak için neler yapmak gerek?
Başarılı olmak için elbette çok çalışmak gerekir; fakat çalışmak tek
başına yeterli olmaz. Öncelikle kendimizi iyi tanıyıp başarıya giden
yolda kendimize bir hedef belirlememiz gerekir. Bu yolda disiplinli,
istikrarlı ve iyi bir ekip çalışması, beraberinde başarıyı getirecektir.
İş yaşamında vizyon ve amaç belirlemek neden önemli?
Vizyon çok genel bir ifade ile hayat görüşüdür. Başarılı insanlar daima
vizyonu olan kişilerdir. Vizyon, zihnimizdeki büyük resmi ifade eder.
Kişisel başarı için öncelikle kendinize bir hayat görüşü belirlemeniz,
bunu benimseyip hayatınızın her safhasında ilkesel olarak uygulamanız
esastır.
İş yaşamındaki öncelikleriniz ve ilkeleriniz neler?
İş hayatında tabii ki önceliğimiz dürüst, güvenilir ve saygıdeğer
kimliğimizi korumak. Bununla birlikte iş hayatında olmazsa olmaz etik
ilkeler olan adalet, eşitlik, tarafsızlık, sevgi, saygı, hoşgörü gibi ilkelere
bağlı kalmak önceliklerimizdir.
Yapmayı düşündüğünüz yeni işler var mı?
Bir yıl önce bahçe ürünleri satışı üzerine Via Gardenia isimli bir mağaza
kurduk. Mağazamızı büyütmek ve şubelerini açmayı planlıyoruz.
Küçük yaşlardayken, bugün bulunduğunuz noktanın hayalini
kurmuş muydunuz ?
Evet, babam Abdullah Özsoy otuz yıldır peyzaj sektörüne hizmet
vermekte. Biz her zaman bu sektörün içindeydik ve küçük yaşlardan
itibaren hep baba mesleğimi devam ettirmek ve geliştirmek gibi bir
hayalim vardı.
İş hayatına yeni atılmış genç girişimciler ilk etapta nasıl bir yol
izlemeli? Tavsiyeleriniz neler?
Cesaret faktörü olmadan yeni bir iş için adım atmanız çok zor. Bu
işi başarılı bir girişim haline getirmek ise atılım yapmaktan ve risk
almaktan geçiyor. Bildiğiniz gibi risk almak da ciddi bir öz güven
gerektiriyor. Girişimci olduğunuzda otomatik olarak kendinizi
geliştirmeye de açık olmanız gerekiyor. Bu bir gerçek ki “Artık işimi
kurdum, rahatım.” deme şansınız yok. Yeni iş fikirleri, teknoloji ve daha
birçok konuda yorulmadan kendinizi geliştirmelisiniz. 
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Șeçkin
Tasarımlar

YARGICI
TABLO 3.599

Mekana șık bir hava katan klasik
mobilyalar arasından yapacağınız
seçimlerle atmosferiniz daha kaliteli
görünsün.
TEKMOSAN
ÇALIŞMA MASASI

TEPE HOME
KOLTUK

TEKMOSAN
KOLTUK

MUDO
MASA

TEPE HOME
SEHPA
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YARGICI
DOLAP 8.236

LAZZONI
PUF 21.332

YARGICI
TABLO 1.359

MUDO
PUF 12.621

TEKMOSAN
YÖNETİCİ KOLTUK

FUGA MOBİLYA
TV SEHPASI
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Finansal Astroloji

ile Olası Kazançları ve Kayıpları
Keşfetmek Mümkün

AYLİN ÇETİNER

Finansal Astrolog Aylin Çetiner, 2022 yılında insanları ve Türkiye’yi bekleyen
gelişmelerden bahsederken, bireyler ve kurumlar için çıkarılan astroloji
haritalarının hem iş hayatındaki hem de bireysel hayattaki potansiyelin nerede ve
nasıl kullanılacağının gösterilmesinin mümkün olduğunu belirtiyor.

ara dediğimizde tarihte ilk madeni parayı icat
eden Lidyalılar akla geliyor. Ekonomistlere
sorarsanız çoğu, parayı değiş tokuş aracı, hesap
birimi ve değer deposu olma gibi işlevleri ile
tanımlarlar. Ben burada paranın “egzoterik” yani
herkesçe bilinen anlamından ziyade, içsel ve
derin gerçekliklerinden yani “ezoterik” anlamından bahsedeceğim.
Finansal astrolojiden ve hayatımıza yansımalarından..

P

yaşadığınızı fark etmenizi sağlayarak size gelecekteki refah seviyeniz
hakkında öngörü yapma olanağı verir. Ekonomik durumunuzu ve
yaşam şartlarınızı iyileştirmenize yardımcı olur. Fizik ve enerjinin
alanıdır. Astroloji ve fizik, para piyasalarında gittikçe önemli bir
hale gelmektedir. Her geçen gün daha çok sayıda insan, sistemin
çalışma mantığı hakkında detaylı bilgi almak istemektedir. Finansal
astroloji, doğum haritanızı temel alır ki bu harita doğum anınızda
gökyüzündeki yıldızların yerleşimidir.

Finansal astroloji; yıldız ve gezegen auralarının, insan beyni ile
algılanarak bilinçdışınıza olan yansımalarını, böylelikle yaşamınız
üzerine etkilerini gözler önüne serer. Neden kazançlar ya da kayıplar

İç dünyamızda ne oluyor da para kazanıyoruz? Ne oluyor da para
kaybediyoruz? Bu, konunun kişisel tarafı. Bir de kolektif tarafı var ki
toplumları, ülkeleri etkiliyor. Nasıl bizlerin doğum haritaları varsa

78

BUSINESS

ülkelerin de doğum haritaları var; gökyüzünden aldıkları etkiler ile
ekonomileri analiz edilebiliyor.
Hermetik yasa bu durumu özetler: “Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde
de o vardır.”
Yeryüzünde Siyah Kuğu’yu Öngörebilen Tek Analiz Yöntemi,
“Finansal Astroloji”
Bireyler ve kurumlar için finansal astroloji haritalarını çıkarmak, hem
iş hayatlarınızda hem de bireysel hayatlarınızda potansiyelinizi nerede
ve nasıl kullanacağınızı size gösterecektir. Ayrıca kişinin ve kurumun
haritasını finansal açıdan değerlendirmeye ve olası fırsatları, kazançları,
şans kapılarını ve muhtemel kayıpları, gerçek hayat vizyonunuzu
keşfetmenize yardımcı olur. Süreçleri doğru yöneterek, kazanan
olabilirsiniz.
Finansal astroloji ve analiz teknikleri ile incelenen finansal piyasa
verileri ve makroekonomik bilgiler ışığında, kişisel ve kurumsal
finansalları ve süreçleri yönetmek çok daha kolay olacaktır. Finansal
astroloji para piyasası enstrümanlarının fiyatlamalarının zamanlaması
hakkında da bize yardımcı olmaktadır.
Bizi ve Ülkemizi Bekleyen Gelişmeler
2018 Mayıs ayında Uranüs’ün Boğa burcuna temas etmesiyle dünyada
para sisteminde değişimler olmaya başladı. Bu süreç 2026 yılına
kadar devam edecek. Paraya bakışımız, parayı kullanışımız bu süreçle
dönüşüyor.
19 Kasım 2021’de başlayan ve 28 Ekim 2023’e kadar sürecek olan Boğa
ve Akrep burçlarındaki Güneş ve Ay tutulmaları bu sürecin zorlu
dönemi olacak. Sabit burçlardan Boğa güven, Akrep maddi ve finansal
değerlerle ilgilidir. Aslan sabır, Kova ise başkaldırı ve yenilenmedir.
19 Kasım 2021’de Ay tutulmasını ve ekonomimiz üzerindeki ciddi
etkilerini birlikte yaşadık. Sırada 30 Nisan’daki Güneş tutulması var.
Olumlu sayılabilecek, iyicil etkilere sahip bir tutulma olacak. Büyük
koruyucu gezegenimiz Jüpiter’in de, sevdiği Balık burcunda olması şu
anki ortamı yumuşatıyor.
16 Mayıs 2022’de gerçekleşecek olan Stennoid Ay tutulması ise bizler
için çok zorlayıcı olaylara sebebiyet verebilir. Bu tutulmanın etkisi bir
ay öncesinde başlar ve tutulmanın bir ay sonrasına kadar güçlü bir
şekilde devam eder.
25 Ekim parçalı Güneş tutulması yine zorlayıcı durumlar ve risk
içermekte.
8 Kasım 2022’deki tam Ay tutulması Akrep burcundaki Zuben El Genubi
sabit yıldızından “genubik” olarak tanımladığımız etkiler almakta olup
tehlikeli olabilecek bir görünüme sahip.
Ay tutulmalarındaki en büyük sorun, insanlarda dürtüsel davranışlara
sebebiyet vermesidir. Ay ve Güneş karşılıklı durur ve insanlar dışarıdan
gelen etkiye akılla değil bilinçdışı tepkilerle cevap verir. Bu durum
çoğunluğun para kaybına sebep olur. Bazıları ise bu durumu lehine
kullanabilecek yetiye, bilgi ve donanıma sahip olduklarından kazanan
olabilmeleri mümkündür.
Kişisel haritalarımız temel alınarak Ay tutulmalarından kazançla mı
yoksa kayıplarla mı etkileneceğiz? Finansal astrolojiyle bu sorunun
cevabını öngörmek mümkün oluyor.
1 Şubat 2022’de gerçekleşecek olan Kova burcundaki yeni ay ile birlikte
piyasalara bir miktar yabancı para girişi olabileceğini ön görebiliriz ki
gökyüzündeki Satürn etkisi sebebiyle şartlı olacaktır. 11 Mayıs 2022’de
Jüpiter’in Koç burcuna geçişi ile mecliste hareketlenme bekleyebiliriz.

Milyonerlerin değil, milyarderlerin
astroloğu vardır. Herkes bir milyoner
olabilir, ancak milyarder olmak için
astroloğunuzun olması gerekir.
J. P. MORGAN

2022 senesine, “geri giden” bir Venüs ile başladık. Oğlak
burcundaki bu yapı, varlıkların değerinin belirlenmesi konusunda
sıkıntı yaratır. Doğru fiyatlama yapılamaz, fiyatlamalarda dengesiz
oluşumlara sebebiyet verir.
Venüs’ün bu seyrine Merkür’ün “geri giden” pozisyonu da
eklenince durum daha da zorlaşır. 4 Şubat’a kadar içinde
bulunduğumuz bu dönemde yapılan geleceğe yönelik
fiyatlamaların doğru olma olasılığı çok düşüktür ve muhtemelen
revize edilmeleri gerekecektir.
Senenin sonunda, 28 Ekim 2022-14 Ocak 2023 tarihleri arasında
da Mars’ın “geri giden” pozisyonu olacak. Mars retrosunu Rusya
ve Rus astrologlar çok iyi bilir ve çok iyi kullanırlar. Her Mars
retrosunda Rusya, çevresindeki ülkelere askeri operasyonlar
düzenlemektedir.
İçinden geçtiğimiz dönemde dünya ve insanlık büyük bir
değişim geçirmekte. 2018 Mayıs ayında harekete geçen Uranüs
Boğa dönemiyle para piyasalarında kullanılan teknolojik
altyapının hızla dönüşümü, kişi ve kurumları yeniliklere uyum
sağlama konusunda zorlarken, kararsızlık ve bilinmezliğin
getirdiği korkuyu karşımıza çıkardı. İnsan bilinmeyenden her
zaman korktu. Bireyler ve kurumlar ilişki dengelerini kurmakta
zorlandıkları için kendilerini kaybolmuş hissederken, ne şekilde
adapte olacakları konusunda ciddi ikilemler yaşıyor. Plüton korku
yaratıyor; bilinmeyen birçok durum karşısında korku artıyor.
Plüton, karşısındakini manipüle eder, dönemi yönetmesini
bilmeyenin de kaybetmesine sebep olur ve bu kayıplar da büyük
olur. Bu nedenle, günümüzde bireysel ve kurumsal finansal
astroloji analizi, bireyin veya şirketin kendisini daha iyi tanıması,
farkındalığını artırması, kazanç potansiyelini ve en önemlisi de
zamanlamasını görmesi açısından son derece elzem bir unsur
haline geldi.
Görülüyor ki öngördüğümüz şekilde siyasetin hareketlendiği,
diplomatik yeni dengelerin kurulmasının güçleştiği bu dönem
devam edecek. Siyasi çatışmalar, ülkeler arasında problemler, sınır
çatışmaları da gündemimizde yer alabilir. Para piyasalarının da,
iş insanlarının da isteği öngörülebilirlik, şeffaflık. Dövizin yukarı
gitmesinden çok nereye gideceğinin öngörülebilir olmaması bizler
için sorun yaratıyor. Uluslararası ilişkilerde başarımız, yabancı
yatırımcının ülkemize gelmesi hususunda çok önemlidir. Arzu
edilen fon akışını yurt dışından ülkemize sağlamak için gezegen
yerleşimleri maalesef yeterli değil. Yatırımların artması ve
üretimde istenilen seviyeye ulaşmak için henüz erken.
Her Cuma, piyasa kapandıktan sonra saat 18:30’da Aylin Çetiner
Youtube kanalımızda canlı yayında bilgi ve tecrübe birikimimizle,
bu sıra dışı dönemde yatırımcıların yanında olmaya ve farklı bakış
açısı oluşturarak kazançlarını artıracak analizler ile yol gösterici
olmaya çalışıyoruz. Para, yönetilmesi gereken bir ilişki biçimidir. 
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
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Etkileyici
Tasarımlar
Kullanıșlı ve tamamlayıcı parçalarla
ofis ortamınıza hava katabilir, sakin
bir çalıșma alanı yaratablirsiniz.
BEYMEN
DEFTER 679

TEPE HOME

FLYTE
LEVİTASYON KÜRE 2.249

L’OBJECT
BÜYÜTEÇ 1.299

LEXON
CETVEL 199

GULECDECOR
BARDAK ALTLIĞI 2.099
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RALPH LAUREN
KAĞIT AĞIRLIĞI 3.150

VISCONTI
KARTLIK 1.611

VAKKO
KALEMLİK 1.550

S.T. DUPONT
KALEM 10.573

FLYTE
LEVİTASYON SAAT 2.249

GULECDECOR
MASA LAMBASI 5.450
RALPH LAUREN
CATCHALL 3.708

LLADRO
DEKORATİF OBJE 24.450

LAMETRIC
AKILLI MASAÜSTÜ SAAT 2.499

GULECDECOR
NOTLUK 979

MONTBLANC
MEKTUP AÇACAĞI 3.399

GULECDECOR
KAĞITLIK KAPAĞI 849

BEYMEN - EL CASO
KALEMLİK 1.899
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The Longines
Moonphase Master
Collection ile
Ayın Evreleri Bileğinde!

Sıra dışılığı sevenleri hedefleyen The Longines Master Collection’ın temel
değerleri; zarafet, karakter ve saflıktır. Koleksiyon; saat, dakika, saniye ve
tarih, kronograf, güç rezervi, retrograd veya yıllık takvim gibi pek çok farklı
mekanizma çeşidi sunuyor. İki yıl önce erkek modelleriyle beğeniye sunulan
Ay’ın evreleri göstergesi, 2021 koleksiyonunun alamet-i farikası niteliğinde.
Böylesine karmaşık bir mekanizmayı 34 mm’lik bir kasaya sığdırmak
büyük bir zorluk olsa da, teknik özelliklere meraklı ve zarafetten ödün
vermeyen kadınların ve erkeklerin gereksinimlerini karşılıyor. Kayış ve kadran
seçenekleriyle The Longines Master Collection tüm arzuları tatmin ediyor.

82

BUSINESS

M

arkanın uzmanlığının bir sembolü olan The Longines Master
Collection, Longines'in dünya çapındaki saygınlığına katkı
sunan mükemmellik ve zarafet gibi değerleri kusursuz
bir şekilde temsil ediyor. Koleksiyon yeni modeller ve
sofistike özelliklerle zenginleşirken, markanın en önemli
değerlerinden olan saatçilik geleneğini gözler önüne seriyor.
Longines’in sunduğu bu yeni modellerde, günü işaret eden bir ibrenin
ucundaki rakamlı tarih halkası, saat altı yönünde ışıldayan Ay evreleri
göstergesini çevreliyor. Longines, bu yeni saatte kullandığı şık kadranını
zamana yenik düşmeyen tasarımıyla birleştirerek zarif, dingin ve ahenkli
bir estetik yakalıyor.
The Longines Master Collection kadın modellerinde kasa şimdilik 34 mm
çap, kırmızı, mavi ve kahverengi renkli kayış veya şık ve rahat bir şekilde
takılacak paslanmaz çelik bilezik seçenekleriyle geliyor. The Longines
Master Collection’ın yeni modelleri, güçlü bir irade ve karaktere sahip
kadınların bileklerini süslemeye aday. Longines, Ay’ı bilekte taşımanın bir
ayrıcalık olduğunu düşünüyor.
Erkek modelleri 40 ve 42 mm'lik iki farklı boyutta tasarlanan yeni ve
farklı kadran seçenekleri de sunuyor: Siyah Barleycorn desenli, renkli
Roma rakamlı, gümüş Barleycorn desenli renkli rakamlı veya mavi gün
ışığı renginde aplike indeksli. 40 mm’lik modellerin zarif bir yorumu olan
pırlanta indeksli modeller de bulunuyor. The Longines Master Collection'ın
yeni modelleri paslanmaz çelik kayış veya farklı kadran renkleriyle uyum
sağlaması için siyah, kahverengi veya mavi renklerde kayışlarla sunuluyor.
Safir camdan görülebilen L899.5 otomatik kalibrede; hafif, manyetik
olmayan, sağlam, paslanmaz ve termal genleşmeye karşı dayanıklı bir
malzeme olan silikondan üretilen pandül bulunuyor. Bu mekanizmayı
kullanan saatler, güvenilirliğin kanıtı olan beş yıllık bir garantiyle geliyor. 
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AYKUT ÇAKMAK, ERSİN KÜÇÜKPARMAK, FİLİZ EROL, KEMAL KÖPRÜLÜ, CAN CAVUȘOĞLU, ALP ÖNYÜRÜ, HAKAN METİN

KKTC’ye
Yatırım
Desteği
TÜGİAD Ankara Șubesi,
KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü’yü
ziyaret etti. İki kardeș ülke arasındaki
dostluğun, yatırımlar ve projeler ile
desteklenmesi gerektiğinin altı çizilen
görüșmede önemli konular masaya
yatırıldı.
TÜGİAD Ankara Başkanvekili Can Çavuşoğlu ve yönetim
heyetinin katıldığı görüşmede, Türkiye ve KKTC arasında
geliştirilebilecek ekonomik iş birlikleri ve yatırımlar
konuşuldu. Coğrafi özellikleri nedeniyle turizm
destinasyonlarının başını çeken KKTC’nin; yaz ve kültürel
turizm kapsamında geliştirilmesi ile ilgili yapılabilecek
iş ortaklıkları başta olmak üzere, projeler, zeytinyağı
üretimi, tarımsal faaliyetler ve yatırımlara verilen devlet
desteği gibi önemli konularda, birlikte atabilecek adımlar
konuşuldu. Misafirperverliği için KKTC Büyükelçisi Sayın
Kemal Köprülü’ye teşekkür eden Çavuşoğlu, iki ülke
arasındaki dostluğun ve iş birliğinin devamını diledi. 
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Markanızın
Büyüme Yolculuğunda
Yanınızdayız!
Profesyonel ekibimizce verdiğimiz dijital pazarlama, web tasarımı, sosyal medya yönetimi gibi
birçok hizmetle marka değeriniz ve bilinirliğiniz artar; müşteri sayınız yükselişe geçer.
MAG Digital, markanıza güvenirlik katar.

magdijital

magdijital

www.magmedya.com.tr

HABER

Esra
Oflaz’dan
Yeni Roman
İș insanı Esra Oflaz; roman türündeki
ikinci kitabı “Yen” ile yeniden okuyucunun
karșısında...
Yazarın “bir gaip cinayet romanı” olarak tanımladığı, Feridun
Andaç’ın ise edebiyat danışmanlığını yaptığı roman, Şubat ayında
raflardaki yerini aldı. Yen, dünya diyarında azaplı bir mutlak kadere
yeniden bedenlenen ve cinayete kurban gideceğini öğrenen roman
başkahramanı Peri’nin; tekâmülünün döngüsel zaman dehlizlerinde
katilini arama, kaderini yeniden inşa etme ve yapbozunu
tamamlama macerasını anlatıyor. 

Türkiye Ulusal
Ödülü Çiğdem
Ayyıldız’ın
Dünya Fotoğraf Organizasyonu ve Sony
Türkiye, 2022 Sony Dünya Fotoğraf
Ödülleri'nde Türkiye Ulusal Ödülü'nü
Çiğdem Ayyıldız’ın kazandığını duyurdu.
Dünya çapında yerel fotoğrafçılık topluluklarını desteklemek üzere
oluşturulan bir girişim olan Ulusal Ödüller programına bu yıl altmış
bir ülkeden katılım oldu. Yüksek endüstri mühendisi olan Çiğdem
Ayyıldız, Ulusal Ödüller’in arasından seçilenlerin dahil edildiği Açık
Yarışma’nın manzara kategorisinde yer alan “Günbatımında Le Mont.
Saint-Michel” adlı çalışmasıyla, jüri üyeleri tarafından anonim olarak
seçildi. Fotoğraf, Normandiya kıyılarında gelgitin azaldığı günbatımı
zamanlarından efsanevi bir manzara ve atmosfer sunuyor. Ayyıldız’a
Sony’nin dijital görüntüleme ekipmanları takdim edildi. 
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Robot Spot,
Tüpraş’ta
İşe Başladı
Köpek șeklindeki robotlarıyla bilinen ve
Hyundai tarafından satın alınan Boston
Dynamics’in otonom robotu Spot,
Tüpraș’ta saha denemelerine bașladı.
Boston Dynamics’in otonom robotu Spot, otomobil üretim
tesislerinde güvenlik amiri olarak işe başlamıştı. Şimdi de,
üretim sahalarında robot kullanımıyla güvenli ve emniyetli
iş ortamını desteklemeyi amaçlayan Tüpraş sahasında test
edilmeye başlandı. Spot; analog sayaç, seviye göstergeleri,
valf açıklığı göstergeleri ve emniyet kontrollerini yapabiliyor.
Yapay zeka ile desteklenen kameraları sayesinde zeminde
oluşabilecek sıvıları saptayabiliyor. Nesneleri tanımlayıp,
yabancı maddeler için uyarı oluşturabiliyor. 

Dodge,
Rahmi M. Koç
Müzesi’nde
Rahmi M. Koç Müzesi, koleksiyonuna çok
özel bir parça daha ekledi. Dodge kardeșlerce
üretilen 1923 model otomobil, “Dust Bowl”dan
etkilenen çiftçileri yeni hayatlarına tașıyan
araçlardan biri olarak ziyaretçilere çarpıcı bir
kesit sunuyor.
Rahmi M. Koç Müzesi’nin klasik otomobil koleksiyonuna eklenen
1923 model orijinal Dodge, sadece kıyafetlerin olduğu valizlerle değil;
yemek kaplarından gitara, tavuk kümesine kadar yüzlerce antika ve
reprodüksiyon parçayla yerlerinden yurtlarından göçmek zorunda
kalan çiftçi ailelerin yaşamlarından gerçek bir kesit sunuyor. Restore
edilmeden korunan otomobil, daha önce koleksiyoner Frank Kleptz’in
Indiana, ABD’deki otomobil müzesinde sergilenmişti. 
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Güçlü Bağışıklığın Formülü

• Soğuk Algınlığını Önler
• Boğaz Ağrısını Hafifletir
• Yutkunmayı Kolaylaştırır
• Gebelikte Mide Bulantısını Azaltır

grannysturkiye

grannysturkiye

www.grannys.com.tr

