
Yıl 1 - Sayı 6 - Eylül 2019

ATIK
ELEKTRONİK

GERİ DÖNÜŞÜMÜ

MADEN
ÇIKARTMAKTAN 

UCUZ



www.megasan.com01

İÇİNDEKİLER

İMTİYAZ SAHİBİ 
Hasan Ali CESUR

GENEL MÜDÜR
Mahmut Berat CESUR

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Erhan AYVAZ

GÖRSEL SANAT YÖNETMENİ
Mustafa ÖZEN

EDİTÖR - REDAKSİYON
Neslihan TUNÇ

YAYIN KURULU
Okan DEMİR
Ümit KORUCU
Talha USTABAŞI
Erkut BENLİ
Cavit SAVAŞ

Perpa Ticaret Merkezi A Blok | 
Kat:11 No:1409 | 34384 Şişli 
/ İSTANBUL
T: (+90) 212 293 5900
F: (+90) 212 293 5903
www.megasan.com
bilgi@megasan.com

Circuit, Megasan A.Ş. tarafından 
hazırlanmaktadır. Yerel ve süreli 
olarak ayda bir yayınlanır. Yayın-
lanan yazı, haber ve fotoğrafları 
tamamen veya kısmen dahi olsa 
izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. 
Yayınlanan köşe yazılarındaki fikir 
ve görüşler, röportajlar ve ilanların 
sorumluluğu hukuken sahiplerine 
aittir. Megasan Bülten basın ve 
meslek ilkelerine uymayı kabul ve 
taahhüt eder.

YIL: 2019• SAYI: 06

•  Cavit SAVAŞ
MEGASAN BRIGHT LED’İN 
TÜRKİYE KİMLİĞİ
n BRT LED ve Megasan Elektronik 2019 
yılında da Türkiye distibütörlük anlaşmasının 
devamına karar verdi.

SAYFA 02

•  Erhan AYVAZ
2019 TÜRKİYE 
EKONOMİSİNE 
BAKIŞ

•  Okan DEMİR
İŞ’TE KARİYER 
PLANLAMASI

•  Aqmal AHSAN
KEŞFEDİLMEYİ 
BEKLEYEN BİR 
CENNET: SRİ LANKA

•  Erhan AYVAZ
ONE BLOCK’TA 
YAŞAM BAŞLADI

n Megasan Elektronik, FET ve Mosfet gruplarında 
alanında lider üreticilerden Unisonic Technologies ile 
işbirliği yapıyor.

SAYFA 25

n TÜİK’in yayınladığı 2019 yılı verilerine göre Türkiye 
ekonomisi 2019 yılının 2. çeyreğinde yüzde 1,5 
daralma yaşamıştır. Bu da Gayri Safi Milli Hasılamızın  
%1,5 düştüğü anlamına geliyor. 

SAYFA 15

n Kariyer planlamasının neticesi şüphesiz nitelikli 
insan gücü, firma ile bütünleşmiş mutlu çalışan, güçlü 
iletişim ve yüksek performans olacaktır.

SAYFA 19

n Eşsiz güzelliklere sahip olan Sri Lanka, doğası, 
tarihi, ormanları, denizi, kültürü ve tropikal meyveleri 
ile keşfedilmeyi bekliyor.

SAYFA 22

n Gerek mimarisiyle 
gerekse marka 
kimliğiyle herkes 
tarafından takdir gören 
One Block Ümraniye 
Projesi’nde yaşam 
başladı. 

SAYFA 28

• Erkut BENLİ
ATIK ELEKTRONİK GERİ 
DÖNÜŞÜMÜ MADEN 
ÇIKARTMAKTAN UCUZ
n Araştırmalara göre geleneksel madencilik, 
atık elektronik cihazlardan elde edilen değerli 
madenlerin yanında aşırı pahalı ve zor kalıyor. 

SAYFA 05

• Talha USTABAŞI
FET VE MOSFET
n Mosfet elektronik devrelerde en çok 
rastlanan FET çeşididir. 

SAYFA 09

•  Ümit KORUCU 
MEGASAN ELEKTRONİK VE 
UNISONIC ORTAKLIĞI 
DEVAM EDİYOR
n Megasan Elektronik, FET ve Mosfet 
gruplarında alanında lider üreticilerden Unisonic 
Technologies ile işbirliği yapıyor.

SAYFA 12

•  Cavit SAVAŞ
MEGASAN VE 
MORNSUN 
ORTAKLIĞI BAŞARILI 
İŞLERE İMZA ATIYOR



www.megasan.com 02

İŞ BİRLİĞİ

Bright LED Electronics 
Corporation kısa adıyla BRT 
LED, Temmuz 1981’de Mr. 

Sandy Liaw tarafından Tayvan’da 
kuruldu. Mr. Liaw’ın öncülüğü ve 
tüm personelin de çabasıyla şirket 
ölçeğini son birkaç yılda istikrarlı 
bir şekilde büyüttü. BRT LED; Çin, 
Tayvan, Güneydoğu Asya, Amerika, 
Avrupa ve Türkiye’nin başını çektiği 
birçok ülkeyle işbirliği yapmakta 
ve uzun dönemden beri de ürün 
ihracatı gerçekleştirmektedir. İhracat 
hacminin büyüklüğünü göz önüne 
sermek adına 2018 yılındaki 104 
milyon dolarlık satışını dile getirmek 
gerekir. BRT LED ürünleri  (China 
Compulsory Certificate)’ye uyumlu 
bir şekilde aydınlatma, otomotiv 
ve endüstriyel başta olmak üzere 
birçok sektöre hitap etmektedir. 
Ürün grupları arasında ise lamba, 
çeşitli boyutlardaki displaylar, SMD 
LED’ler, infrared LED’ler, photo 

coupler, cob LED’ler ve dış cephe 
aydınlatma ürünleri yer almaktadır. 

BRT LED’İN 
BAŞARISINDA 
MEGASAN DA PAYA 
SAHİP

Şirket, AR-GE’ye yaptığı geniş 
çaplı yatırım sayesinde müşteri 
odaklı çözümler ve tasarımlar da 
sunarak büyük başarılara imza 
attı. Ticarette müşterilerine sadece 
yüksek kalitede rekabetçi ürünler 
sunarak değil, aynı zamanda 
güvenilir bir ortak olduklarını 
göstererek başarıyı yakalamışlardır. 
Bu başarıda uzun yıllardır 
güvenirlilik ortamını korudukları 
Megasan da büyük bir paya 
sahiptir.  Bu sebepledir ki Megasan 
Elektronik ile 2019 yılında da 
Türkiye distibütörlük anlaşmasının 
devamına karar vermişlerdir.

MEGASAN: BRIGHT LED’İN TÜRKİYE KİMLİĞİ 

BRT LED ve 
Megasan Elektronik 

2019 yılında da 
Türkiye distibütörlük 

anlaşmasının 
devamına karar 

verdi.

•  Cavit SAVAŞ
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n BRT LED ÜRÜN GRUBU

n BEYAZ 
EŞYALARDA 
BRT LED

n AKILLI SAYAÇ  
UYGULAMALARINDA 
BRT LED
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Araştırmalara göre geleneksel 
madencilik, atık elektronik cihazlardan 
elde edilen değerli madenlerin yanında 

aşırı pahalı ve zor kalıyor.

ATIK ELEKTRONİK
GERİ DÖNÜŞÜMÜ MADEN 

ÇIKARTMAKTAN UCUZ
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2017’de sunulan bir Birleşmiş 
Milletler raporu, elektronik 
atıklarını dünyanın en ciddi 

risklerinden biri ilan etmişti. Geri 
dönüşü sürecine girmeden çöpe 
atılan atık elektronik cihazlar, 
insan ve çevre sağlığına büyük 
zarar verme potansiyeline sahip. 
Rapora göre 2016 yılında 44,7 
milyon ton elektronik atık (e-atık) 
oluşmuş. Bu rakam 2014’deki 
miktara göre 3,3 milyon ton, yani 
yüzde 8 daha fazla. Uzmanlar 
2021 yılında e-atık miktarının 
52,2 milyon tona yükseleceğini 
tahmin ediyorlar.
Küresel E-atık İzleme raporuna 
göre sadece 2016 yılında tüm 
dünyada 44,7 milyon ton e-atık 
ortaya çıktı ve 623 kilotonla 
17. sırada yer alan Türkiye 
ekonomisinin kaybı 767 milyon 
€ olarak gerçekleşti. Tüm bu atık 
elektronik cihazların sadece yüzde 
20 kadarı geri dönüştürülebilmiş 
durumda. Yani 4 bin 500 adet Eyfel 
Kulesi büyüklüğünde bir elektronik 
yığınının sadece beşte birini, tekrar 
küresel üretime sokacak şekilde 
işleyebiliyoruz. Halbuki yapılan 
araştırmalar geri dönüşüm sürecine 
giren elektroniklerden elde edilen 
değerli malzemelerin, neredeyse 
sıfırdan maden çıkartmak kadar 
karlı olabileceğine işaret etmekte. 

• Erkut BENLİ
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ATIK ELEKTRONİK 
GELENEKSEL 
MADENCİLİKTEN 
DAHA VERİMLİ
Elektronik cihazlar plastik 
ve cam gibi öğelerin dışında, 
devre ve anakart üretiminde 
kullanılan birçok değerli maden 
barındırmakta. Tek bir akıllı 
telefondan pek fazla değerli 
madde elde edilemiyor. Fakat 
dünya çapında her sene 1,7 
milyar akıllı telefon satılmakta. 
Bunların sadece 1 milyon adeti 
geri dönüşüme sokulunca yıllık 
34 kilogram altın, yaklaşık 
16 ton bakır ve 350 kilogram 
kadar gümüş elde edilebilmekte. 
Şimdiye kadar bu rakamları elde 
etmenin gerçekten de karlı olup 
olmadığına kimse pek emin 
olamıyordu. American Chemical 
Society (Amerikan Kimya 
Derneği) tarafından sunulan bir 
rapor ise bu durumu kesinliğe 
kavuşturmakta. ‘Environmental 
Science &Technology’ dergisinde 
yayımlanan bir bilimsel makalede, 
atık elektronik madenciliğinin 
(urban mining) günümüzde 
geleneksel madencilikten daha 
verimli hale gelmeye başladığı 
anlatılmakta. Pekin Çin’deki 
Tsinghua Üniversitesi ve Sydney 
Avustralya’daki Macquarie 
Üniversitesi’nden ortak bir 
ekibin yaptığı çalışmada, Çin’deki 
sekiz geri dönüşüm firmasının 
operasyonları incelenmiş. Bu 
firmaların geri dönüştürülmüş 
TV setlerinden elde ettikleri 
altın ve bakır miktarları, geri 
dönüşüm araç ve işlem masrafları, 

hükümetin bu konudaki teşvikleri 
ve sübvansiyonları, metallerin 
satışından elde edilen gelirler 
gibi birçok faktör hesaplamaya 
katılmış. Ardından araştırmacılar 
maliyetleri ve gelirleri geleneksel 
madencilik maliyetleri ve 
gelirleri ile karşılaştırmışlar. 
Atık elektronik madenciliğinin 
ideal koşullarda, geleneksel 
madencilikten 13 kat daha ucuza 
geldiği saptanmış. Her ülke e-atık 
geri dönüşümü alanında Çin gibi 
yüksek teşvikler sunmuyor. Fakat 
bu rapor en azından önemli bir 
trendin başlangıcı olarak görev 
yapabilir.

RAKAMLARLA 
TÜRKİYE’DE E-ATIK
Dünyada en fazla elektronik atık 
üreten ülkelere baktığımızda 
ipi yıllık 7 milyon ton ile ABD 
çekiyor. Arkasından 6 milyon ton 
ile Çin 2. sıradayken, 2.2 milyon 
ton atıkla Japonya 3. sıradadır. 
Türkiye 503 bin ton ile dünya 
sıralamasında 17. sıradadır. E-atık 
üretimi refah ile doğru orantılı 
olduğundan kişi başına düşen milli 
gelirin yüksek olduğu ülkelerde 
örneğin, Norveç ve İsviçre gibi 
ülkelerde kişi başına düşen yıllık 
elektronik atık miktarı 29 kg’lara 
kadar çıkabiliyor. Türkiye’de ise 
kişi başı yıllık 6.5 kg elektronik 
atık üretiliyor. Geri dönüşüm 
oranlarına bakacak olursak, 
dünyada en iyi geri dönüşüm 
oranı yüzde 62.6 ile İsveç’tedir. 
Bu oran ABD’de yüzde 14, Çin’de 
yüzde 21, Japonya’da yüzde 23’tür. 
Geri dönüşüm oranı Türkiye’de ise 
yaklaşık yüzde 5’tir.

http://www.tskb.com.tr/web/333-3447-1-1/tskb-site-tr/tr-blog/tr-blog-yazilar/
elektronik-atiklar-ve-geri-donusum
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Mosfet elektronik devrelerde en 
çok rastlanan FET çeşididir. 

Bir transistör çeşidi olan FET, 
dijital ve analog entegre 
devrelerinde çokça karşımıza 

çıkar. Açılımı Field Effective Transistor 
yani alan etkili transistördür. Yarı 
iletken malzeme içerisinde kanal 
akımını, gerilim vasıtasıyla değiştirmeye 
yarayan devre elemanıdır. FET üzerinde 
3 adet terminal bulunmaktadır: Source 
(Kaynak), Drain (Kanal), Gate (Kapı). 
P ve N kanallı olmak üzere iki çeşidi 
bulunmaktadır. Kanal ve kaynak uçları 
N tipi madde ile irtibat halinde ise  
N Tipi, P tipi madde ile irtibat halinde 
ise P Tipi denir.

FET VE MOSFET

• Talha USTABAŞI
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MOSFET NEDİR?
Metal Oxide Semiconductor 

FET (metal oksit yarı iletkenli 
FET) ya da geçidi yalıtılmış 
alan etkili transistör olarak 
bilinen mosfet bir FET çeşididir. 
Elektronik devrelerde en 
çok rastlanan FET çeşididir. 
Transistörler ve diğer FET 
çeşitlerine göre giriş empedansı 
yüksektir. Yüksek frekanslı 
sistemlerde kullanılabilirler ve 
anahtarlama hızları yüksektir. 
Bu sebep ile mosfetler 
transistörlerin anahtarlama 
hızlarının ve geçirebilecekleri 
akımın yetersiz olduğu yerlerde 
tercih edilirler. Mosfetler 
kullanılırken statik elektrikten 
arındırılmış şartlarda bağlantı 
yapılmalıdır. Aksi takdirde giriş 

empedansları yüksek olduğu 
için statik yüklerden etkilenerek 
bozulabilirler.

MOSFET ÇEŞİTLERİ 
VE ÇALIŞMA 
KARAKTERİSTİKLERİ

Genel olarak mosfetler için 
kaynak ile kanal arasındaki 
akımın kapı gerilimi ile kontrol 
edildiği yarı iletken diyebiliriz. 
Buna göre azalan tip (D-Mosfet)  
ve çoğalan tip (E-Mosfet) olmak 
üzere iki çeşidi vardır.

AZALAN TİP MOSFET 
(D-MOSFET)

N-kanallı azalan tip 
mosfetlerde kapı ve kaynak 

arasına negatif bir gerilim 
uygulandığında elektronlara 
bağlı olarak kanalda 
daralma meydana gelir ve 
yeterli miktarda gerilim 
verilirse kesime gider. Aynı 
şekilde pozitif bir gerilim 
uygulandığında kanal genişler 
ve mosfet iletime geçer. Bu 
tipteki mosfetlere azalan 
ya da D-Mosfet denir. P ve 
N kanallı mosfetler aynı 
mantık ile çalışırlar. P kanallı 
mosfet de polarma yönü 
ters olduğu için Vgs gerilimi 
pozitif olduğunda kesime 
giderken negatif olduğunda 
iletimdedir. Karakteristik grafiği 
ve devre sembolleri aşağıda 
gösterilmiştir.
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ÇOĞALAN TİP 
MOSFET (E-MOSFET)

Çoğalan tip mosfetler azalan 
tipe göre daha farklıdır. Burada N 
tipi maddeler arasında iletken bir 
kanal yoktur. Yani gate ucuna bir 
gerilim uygulanmadığında mosfet 
iletime geçmez ve anahtar gibi 
davranır. Gate ucuna pozitif gerilim 
uygulandığında N tipi maddeler 
negatif yüklenir ve doğal bir kanal 
oluşur, böylece Mosfet iletime 
geçer. Karakteristik grafiği ve devre 
sembolleri aşağıda gösterilmiştir.

Kullanım Alanları
Mosfetler her elektronik 

devrede görebileceğimiz 
elemanlardır. SMD ve TH tipinde 
modelleri bulunur. Kullanım 
alanlarına örnek vermek gerekirse 
aşağıdaki gibi sıralanabilir.
l RF yükseltici devrelerde,
l Yüksek frekanslı devrelerde,
lAnalog anahtarlama devrelerinde,
l Motor kontrol devrelerinde,
l AC-DC güç kaynakları gibi 
alanlarda,
lTüm güç devreleri ve 
yükselticilerde kullanılabilir.

Kaynak: https://www.electronics-tutorials.ws
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Megasan Elektronik, 
FET ve mosfet 
gruplarında 

Taiwan’ın lider üreticilerinden 
Unisonic Technologies ile 
işbirliği içerisindedir. Unisonic 
Technologies 1990 yılında 
kurulmuş olup yüksek teknolojili 

yarı iletken cihazlar ve IC tasarımı 
için imalat tedarikçisidir. Ürünleri 
ağırlıklı olarak motor kontrol, 
OP ve TR ile desteklenen güç 
yönetimi ve güç amplifikatörü 
ICler’dir. Bu bileşenler öncelikle 
PC, telekom ve tüketici elektroniği 
ürünlerinde kullanılır.

MEGASAN ELEKTRONİK VE UNISONIC
ORTAKLIĞI DEVAM EDİYOR

Megasan Elektronik, 
FET ve Mosfet 

gruplarında alanında 
lider üreticilerden 

Unisonic Technologies 
ile işbirliği yapıyor.

•  Ümit KORUCU 
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Örneğin, güç yönetimi 
IC’si anakart, optik-elektrik 
depolama ürünleri, güç kaynağı 
veya dijital kamera ve diğer 
ürünlerde kullanılabilir. Ses, 
güç amplifikatör serisi ürünler 
için 0.25W-35W, müşterilerinin 
frekans ihtiyaçlarını 

sağlayabilir. Radyo, LCD 
monitör/TV, DVD oynatıcı, 
MP3, CD-ROM, mobil telefon, 
not defteri ve PDA veya diğer 
kablosuz cihazlarda da çeşitli 
uygulamalar için birden fazla 
seçenek mevcuttur. UTC 
ürünleri dünya genelinde 

Megasan Elektronik gibi 
yetkili distribütörler aracılığı 
ile satılmaktadır. Aşağıdaki 
görsellerde firmanın ürün 
grupları ve yıllara göre hacmi 
belirtilmiştir. UTC ürün 
gruplarımızı incelemek için 
linke tıklayınız.

https://www.megasan.com/unisonic-technologies-company-limited

Teklif ve numune istekleriniz için satis@megasan.com aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.
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IC - ÜRÜN GRUPLARI

DISCRETE - ÜRÜN GRUPLARI
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EKONOMİ

2019 TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ

TÜİK’in yayınladığı 2019 yılı verilerine 
göre Türkiye ekonomisi 2019 yılının 2. 
çeyreğinde yüzde 1,5 daralma yaşamıştır. 
Bu da Gayri Safi Milli Hasılamızın  
%1,5 düştüğü anlamına  
geliyor.

• Erhan AYVAZ

Dünyanın en önemli 
coğrafi ve stratejik 
bölgesinde yer alan 

Türkiye’nin dünyadaki siyasi 
gelişmelerden ve ekonomik 
savaşlardan etkilenmemesi 
mümkün değildir. 2019 yılında 
bunların Türkiye etkileri nasıldı 
sorusuna aradığımız cevabı ve  

 
 
 
 
2019 Türkiye ekonomisinin 
bizim gözümüzden nasıl 
göründüğünü siz değerli 
okuyucularımızla paylaşmak 
istedik. Bildiğiniz üzere Türkiye 
ekonomisi son zamanlarda 
çalkantılı bir dönemden 
geçmektedir. Ekonominin 
lokomotifi olan inşaat ve 
otomotiv sektöründeki daralma, 
döviz baskısı, dış piyasalardaki 

Amerikan-Çin ticaret savaşı 
bu durumun ana etmenleridir. 
Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) yayınladığı 2019 yılı 
verilerine göre Türkiye ekonomisi 
2019 yılının 2. çeyreğinde yüzde 
1,5 daralma yaşamıştır. Bu da 
Gayri Safi Milli Hasılamızın 
%1,5 düştüğü anlamına geliyor. 
Sanayide durum yüzde 1,2 
daralma şeklinde. 2019 Ağustos 
tüketici enflasyonu yüzde 15,01. 
Toplamda ise ekonomik küçülme 
yüzde 1,4 olarak karşımıza 
çıkmaktadır.
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TÜİK VERİLERİ

Tüketici Fiyat Endeksi-Yıllık (%)  Ağustos 2019  15,01

İşsizlik Oranı (%)  Mayıs 2019  12,8

GSYH Büyüme Hızı (%)  2. Dönem 2019 -1,5

Sanayi Üretim Endeksi-Yıllık (%)  Temmuz 2019 -1,2

Türkiye Nüfusu Toplam 2018  82.003.88

2020 MAKRO 
EKONOMİK 
POLİTİKALARIN 
SINAV YILI OLACAK

TÜİK’ten yapılan açıklamada 
devletin nihai tüketim 
harcamalarında yüzde 3,3 
artış olurken, tarım sektörü 
toplam katma değerinin yüzde 
3,4 arttığı, sanayi sektörünün 
yüzde 2,7 azaldığı ve inşaat 
sektörünün yüzde 12,7 azaldığı 
görülmüştür. TÜİK ayrıca mal 
ve hizmet ihracatının yüzde 
8,1 artarken, ithalatın yüzde 
16,9 azaldığını açıklamıştır. 
Türkiye ekonomisi 2019 yılının 
ilk çeyreğinde bir önceki yılın 
ilk çeyreğine göre yüzde 2,6 
daralmıştı. İkinci çeyrekte ise 
yine tarım sektörü hariç diğer 
sektörlerin daralmış olduğunu, 
açıklanan rakamlardan görmüş 
olduk. Bu verilerin ışığında 
Türkiye ekonomisinin yüksek 
enflasyon ve küçülmeyi bir arada 
yaşadığını söyleyebiliriz. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nın art arda 
yapmış olduğu açıklamalarda 
özet olarak, “Enflasyonla 
mücadele ve sağlıklı büyüme 
öncelikli politikalarımızla tüm 
alanlarda yılsonu hedeflerimizi 
yakalayacağız” denmişti. Ancak 
krizden çıkış reçetesinin hala 
kamuoyuyla paylaşılmamış olması 
hepimizin 2020 yılıyla ilgili 

endişelerini artırıyor. Tahminlere 
göre 2020 enflasyon başlangıç 
oranı olarak yüzde 13 gibi yüksek 
bir oran öngörülmekte. 2020 yılı 
hükümetin son 1 yıldaki makro 
ekonomik politikalarının sınav 
yılı olacakmış gibi görünüyor. 
Özellikle sermaye yatırımlarının 
yüzde 22,8 oranında düşüşünün 
çok çarpıcı olduğu bilinmektedir. 
Enerji maliyetlerinin artığı 
üçüncü çeyrekte sanayicilerin 
yatırım yapması zor görünüyor. 
Türkiye ekonomisinin yılsonuna 
kadar küçülmeye devam 
edeceğini tahmin etmek çok da 
zor değil. Son bir yılda, içinde 
bulunduğumuz sektör dahil tüm 
şirketlerin daralan iç talep ve 
artan üretim maliyetleri nedeni 

ile stok eritme yoluna gittiğini 
ve stok tutma maliyetlerini 
en aza indirmeye çalıştığını 
gözlemlemekteyiz. Seçim 
ekonomisini yeni atlatmış 
olduğumuz 2019 yılında, yeni 
bir hükümet harcamasının 
olmayacağını söyleyebiliriz, 
ancak Merkez Bankası İhtiyaç 
Akçesi’nin Hazine’ye aktarılması, 
yeni zam ve vergiler, bütçe 
açığının tehlikeli sinyaller 
verdiğini gösteriyor. Toplam 
dış borcu 306 milyar dolar olan 
özel sektörün 2019 yılı Ekim 
ayı sonuna kadar ödemesi 
gereken rakam 50 milyar dolar. 
Hükümetin bu ödeme konusunda 
henüz bir şey yapmamış olması 
da ayrı bir handikap. 
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TÜRKİYE’YE OLAN 
GÜVENCİMİZİ 
KORUMAKTAYIZ

İşsizlik oranını yüzde 13 olarak 
açıklayan TÜİK, Türkiye’deki 
toplam işsiz sayısının 4 milyon 
253 bin olduğunu belirtti. 
2019 yılındaki istihdamın bir 
önceki yıla oranla yüzde 46,4 
olarak gerçekleştiğini, önceki 
yıla oranla 802 bin kişinin daha 
az istihdam edildiğini belirtti. 
Devlet bankalarının öncülük 
ettiği ve Merkez Bankası’nın faiz 
düşürmesine, özel bankaların 
da katılmasıyla birlikte faizlerde 
yaşanan düşüş piyasaları olumlu 

etkiliyor. Özellikle inşaat 
sektöründeki konut satışlarında 
yaşanan artış piyasalarda 
domino etkisi yaratıyor. 2019 
yılında turizm gelirlerinin 
pozitif etkisiyle Ağustos ayı 
bütçesinin 576 milyon TL 
fazla vermesi olumlu bir etki 
olarak karşımıza çıkıyor. Ancak 
ekonomi uzmanları küçülmenin 
3. çeyreğe yansıdığını, bir önceki 
çeyreğe göre 1,2 büyümenin 
sürdürülebilir olmadığı 
konusunda görüş birliğine varmış 
durumdalar. Yazımızın başında 
belirtmiş olduğumuz tablodan ve 
diğer ekonomik göstergelerden 

anlaşılacağı üzere, 2019-2020 
yılı Türkiye ekonomisiyle 
ilgili görüşlerimiz, Mayıs 
ayından bu yana Türkiye’ye 10 
milyar dolardan fazla yabancı 
yatırımcı girişi olduğunu ve 
Türkiye ekonomisinin bu yıl 
pozitif büyüyeceğini açıklayan 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
görüşleriyle pek örtüşmüyor. 
Tüm olumsuzluklara rağmen 
Türkiye’ye ve Türk insanına 
olan güvenimizi korumaktayız. 
İyimser bakış açısıyla tünelin 
ucundaki ışığın üstümüze gelen 
tren değil de aydınlığa çıkan yol 
olmasını umuyoruz.





www.megasan.com

İNSAN KAYNAKLARI

19

İŞ’TE KARİYER PLANLAMASI

Kariyer planlamasının 
neticesi şüphesiz 
nitelikli insan gücü, 
firma ile bütünleşmiş 
mutlu çalışan, güçlü 
iletişim ve yüksek 
performans olacaktır.

• Okan DEMİR
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Günümüz rekabet 
dünyası ve iş yaşamında 
firmaların hedeflerine 

ulaşmada izledikleri strateji 
ve yöntemlerden birisi kariyer 
planlamasıdır. Firmaların temel 
amacı olan gelişim ve ilerleme 
o firmada çalışanlardan ayrı 
düşünülemeyecek bir olgudur. Bir 
tarafta şirket amaç ve hedefleri, 
diğer tarafta çalışanın kendini 
geliştirme ve mesleğinde iyi 
olma isteğinin kesiştiği noktada 
karşımıza kariyer yönetimi 
çıkmaktadır. Bunun etkili şekilde 
planlanması ise birey ile firma 
arasındaki bütünleşmenin 
gerçekleşmesini sağlamaktadır.  
Kariyer planlaması tek taraflı 
olmayacağı için hem çalışan 
hedeflerini doğru tanımlamalı 
hem de firmanın buna karşılık 
verebilecek bir strateji ile 
yönetiliyor olması gerekir. 
Çalışan, firmanın varmak istediği 
hedeflere ulaşmasına, karlılık 
ve rekabetin yakalanmasına 
olanak verirken; firmadan 
bağımsız çalışma, statü, ücret 
artışı, iyi çalışma koşulları, 
gelişim programları ve takdir 
edilme gibi istekleri olmaktadır. 
Bu istekler karşılanmadıkça 
örgütün amaçları da birey için 
bir anlam ifade etmeyecektir.  
Firma amaçları ile birey 
amaçları örtüştüğü noktada 
başarı beraberinde gelecektir. 
Dolayısıyla firmalar, çalışanların 
ihtiyaç ve beklentilerini birer 
masraf olarak değil fırsat olarak 
değerlendirmeli, bu ihtiyaçların 
örgütsel amaçlarla birleşimini 
sağlamak için kariyer planlama 
uygulamalarıyla, geleceğe yatırım 
sağlaması ve sürekli ilerleme 
göstermesi için de geliştirmelidir.  
Bunun da yöntemi kariyer 
geliştirme dediğimiz çalışanların 

bilgi, beceri ve yeteneklerini 
geliştirmek için firmanın gerekli 
imkânları sağlaması olacaktır. 

KARİYER İŞ 
DIŞI YAŞAMI DA 
KAPSAMAKTADIR

Şimdi iş hayatında önemli 
bir yeri olan kariyer kavramı ve 
uygulamaları üzerinde duralım: 
Kariyer bireyin yaşamı boyunca 
elde etme gayretinde olduğu 
tecrübe, gelişim ve yetenek 
kazanma süreçlerinin tamamı 
olarak ifade edilebilir. Kariyer iş 
yaşamı içinde yer alıyor görünse 
de bireyin iş dışı yaşamını da 
kapsamaktadır. Sosyal statü elde 
etme, saygınlık ve güç elde etme 
durumu buna örnek olabilir. 
Günümüz kullanımında kariyer, 
çok yönlü kariyer şeklinde 
ifade edilmektedir. Bundan 
kasıt ise kişinin kabiliyet ve 
ilgilerindeki değişmeler ile iş 
ortamındaki değişmeler  olarak 
görünmektedir. Çok yönlü 
kariyer anlayışı, çalışanların bir 
firmada yalnızca yukarıya doğru 
yükselme veya tek bir konuda 
uzmanlaşmaları yerine, çeşitli 
alanlarda kişisel gelişim odaklı, 
hazır bilgiyi kullanan değil 
bilgiyi kendisi araştırıp bulan 
ve tüm bunların sonucunda 
psikolojik tatmine ulaşan bireyler 
konumuna getirmiştir. 

FİRMA VE ÇALIŞANIN 
PLANLARI AYNI 
ZEMİNDE OLMALI

Kariyer planlamanın çalışanlar 
üzerindeki etkisi olarak stresi 
azaltmak, bireysel alanını 
genişletmek, bağımsızlığını 
artırmak, yaşam kalitesini 
artırmak olarak sıralanabilir.  
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Bunun gerçekleştirilmesi için 
firmaya, çalışana, yöneticilere 
bir takım sorumluluklar 
yüklenmektedir. Çalışanın 
kariyer yolunun belirlenmesi, 
performansının ölçülmesi ve 
gerekli eğitimlerin aldırılması 
ve gelişimin takibi firmaların 
üstlenmesi gereken görevdir. 
Kişinin potansiyelinin farkına 
varıp gelişimi talep etmesi ve 
en azından buna istekli olması 
ise çalışanın sahip olması 
gereken yükümlülüktür. Çünkü 
edilgen şekilde kariyer gelişimi 
mümkün değildir. Kişinin bu 
konuda istekli olması gerekir. 
Bir diğeri ise yöneticilere bakan 
yönüdür: yöneticiler çalışanları 
özendirme, gelişime açık 

hale getirme, onların gelişim 
ile ilgili duygu ve isteklerini 
ortaya çıkarabilme konusunda 
liderlik edebiliyor olmalarıdır. 
Gelişimi içselleştirememiş 
yöneticinin olduğu bir ekibin 
iş yaşamında ilerlemesi pek 
mümkün görünmemektedir. 
Kariyer planlaması yapılması için 
çalışanların bireysel planları ile 
firmanın planları bir zeminde 
denk hale getirilir. Bunun için 
çalışanların kişisel hedefleri 
tespit edilip bununla firma 
hedefleri eşleştirilir ve karşılıklı 
mutabakat sağlanmış olur. Burası 
işin temelini oluşturacağı için 
titizlikle çalışılması gereken 
konudur. Kişisel hedeflerde 
öznelliğe yer verilirken 

gerçeklikten uzak olmamasına 
özen gösterilmeli, gerçekten 
de kişiyi tatmin edecek, 
uygulanabilir, belirli, ölçülebilir 
hedefler belirlenmelidir. Aynı 
şekilde şirket hedefleri ortaya 
konmalıdır. Burada iyimserlik 
ve duygusallığa çok fazla yer 
vermemek yerinde olacaktır. Ne 
kadar gerçekçi hedefler o derece 
başarıya ulaşmadır. Bu şekilde 
sağlam temel atıldıktan sonra 
gerisi sürecin uygulamalarıdır. 
Kariyer yönetimini bir şirkette 
yerleştirmenin ve planlama yapıp 
uygulamanın neticesi şüphesiz 
nitelikli insan gücü, firma ile 
bütünleşmiş mutlu çalışan, güçlü 
iletişim ve yüksek performans 
olacaktır.

  1 Aydın,Ekim. “Örgütlerde Kariyer Yönetimi, Kariyer Planlaması, Kariyer Geliştirmesi Ve Bir Kariyer Geliştirme
Programı Olarak Koçluk Uygulamaları” Tez, Pamukkale üniv.2017
  2 Çetin,1999:331)
  3 A.g.e. syf.4
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KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR CENNET: SRİ LANKA
Eşsiz güzelliklere sahip olan Sri Lanka, doğası, tarihi, 
ormanları, denizi, kültürü ve tropikal meyveleri ile 
keşfedilmeyi bekliyor. 

•  Aqmal AHSAN
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Dünyanın öbür ucunda, 
Hindistan’ın göz yaşı 
damlası olarak anılan şirin 

bir ada ülkesi: Sri Lanka. Yemyeşil 
ormanları ve masmavi denizlerle 
sarılmış bir tropikal-cennet misali 
vatan, büsbütün güzellikleriyle 
görenleri hep hayret içinde 
bırakacak kabiliyette. 2019 
yılında gidilmesi gereken yerler 
arasında Lonely Planet tarafından 
birinci seçilen Sri Lanka veya 
eski adlarıyla Seylan ve Serendib 
olarak bilinen tarihi ada ülkesini 
gelin birlikte gezelim. 

DENİZ KEYFİNİ BİR 
DE SRİ LANKA’DA 
DENEYİMLEYİN

Sri Lanka adası, otuz yıl devam 
eden iç savaşın enkazının altında 
kendini saklamıştı. 2009 yılında 
savaşın sona ermesiyle birlikte 
dünyanın dört bir yanından insan 
akın etmeye başladı. Ziyaretçileri 

cezbeden ilk şey ülkenin 
kıyılarında bulunan sımsıcak 
denizi olmuştur. Batıda Negombo 
şehrinden başlayıp güney ve 
doğusuna kadar ilerledikçe deniz 
keyfini almaya müsait birçok 
nokta bulunmaktadır. Özellikle 
güney batıda Hikkaduwa ve 
doğuda Arugambey gibi turistik 
sahiller, sörf vb. deniz sporları 
için artık bir dünya markası 
haline gelmiştir. Mirissa ve 
Trincomalee şehrinde dünyanın 
en büyük memelisi balinaları 
çok yakından izleme keyfini de 
rahatlıkla yakalayabilirsiniz. 
Doğuda Trincomalee sahilinden 
içeriye doğru girdikçe, yaklaşık 
2000 yıllık Budizmin tarihi 
eserleri üzerine ayak basmış 
olacaksınız. Eski Anuradapura ve 
Polanaruva şehirlerinde bulunan 
tarihi yapılar, geçmiş zamana 
doğru götüren birer mucizevi 
zaman makineleri olarak 
karşınıza çıkacaktır. Bu bölgede 

bulunan, koca bir dağın üstünde 
aslan şeklinde inşa edilen Sigiriya 
kalesi, dünyanın 8. harikası 
olarak biliniyordu. Yanı başındaki 
Dambulla şehri, yine Budistler 
için kutsal şehir olarak bilinmekle 
birlikte fil gibi vahşi hayvanların 
sürekli gezdiği yemyeşil ormanları 
da içinde barındırmakta. Ekim-
Nisan aylarında bölgeden kalkan 
balonlarla uçarak Dambulla 
semalarından ister ormanlarda 
sürüsüyle gezen filleri izler, ister 
göletlere kadar inip keyfi olarak 
balık avlayabilirsiniz. 

TREN YOLCUĞU 
YAPMADAN 
DÖNMEYİN

Küçük İngiltere olarak anılan 
‘Nuwareliya’ ve civarındaki 
bölgede yıl boyunca sıcaklık 
5-10 derece değişiyor ve tropikal 
adasının en soğuk yeri olarak 
biliniyor.
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İlkbaharda şehirdeki botanik 
bahçesi dahil diğer şelale ve 
bahçeli yerler yerli ve yabancı 
turistlerle dolup taşıyor. Şimdi 
gelelim heyecanlı bir turistik 
yolculuğa. Nuwareliya’dan 
Badulla şehrine tren ile yolculuk 
yaparken, ‘Ella’ köyünde dağların 
arasında bulunan, yaklaşık bir 
asır önce İngilizler tarafından 
inşa edilen 9 yaylı köprüsü 
ülkenin turistik eserlerinden 
sadece biri. Trenle seyahat 
halinde açık kapılardan dışarıya 
sarkarak ve köprü üstünde 
durarak çekilen fotoğraflar 
dünya turizm katalogunun en 
cazip karelerinden bir kaçını 
oluşturuyor. Yerli, acı ve çok 

baharatlı yemek kültürünün 
yanında Sri Lanka adası, yaklaşık 
20 çeşit mango, 29 çeşit muz 
dahil mangostin, papaya, durian, 
rambutan, passion fruit, avacado, 
guava, ananas, wood apple, 
jackfruit, soursop, jambu gibi 
ürünlerle tropik meyve severler 
için tam bir hazine deposudur. 
Bu meyveleri ya ev bahçelerinden 
ya da bakkal dükkanlarından 
alarak doya doya tadabilirsiniz. 

MODERN HAYATTAN 
UZAKLAŞMAK İÇİN 
BİREBİR

21 milyonluk ülkenin halkı 
Budist, Hindu, Müslüman 

ve Hıristiyan olarak karışık 
yaşamaktalar. Genel olarak 
çok sıcakkanlı ve güler yüzlü 
sıfatlarıyla bilinen bu insanlar 
oldukça misafirperverler. 
Ülke genelinde lüks otel ve 
pansiyonlar bulunmakta ve 
belirli yerlerde yerel halk 
turistleri cüzi fiyatlarla kendi 
evlerinde ağırlayabiliyorlar. 
Sri Lanka, her zaman yabancı 
insanların rahatça gezip 
görebileceği muhteşem yerlerden 
biridir. Ülke bin bir türlü eğlence 
ve lezzet hazinesiyle kendini 
fazlasıyla beğendiriyor. Modern 
hayatın çok fazla ilişemediği bu 
cennet vatan her zaman sizleri 
beklemekte.  
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40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Mornsun’un 
Orta Doğu Pazarı Sorumlusu Mr. Eric, şirketi ve 
Megasan’la olan işbirliklerini anlattı.

n Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
Adım Eric. Mornsun’da İsrail, Türkiye, diğer ülkeler 

ve bölgeler dahil olmak üzere Orta Doğu pazarından 
sorumluyum.

n Mornsun ile ilgili bilgi vermenizi istesek neler 
söylemek istersiniz?

Ulusal bir yüksek teknoloji şirketi olan Mornsun, 1998 
yılında Guangzhou Çin’de kurulan ve önde gelen dikey 
endüstriyel güç kaynağı üreticisidir. Öncü olma ruhunu 
koruyan Mornsun, manyetik izolasyon teknolojisi ve ürün 
araştırma ve uygulamalarında uzmanlaşmıştır. UL, CE, 
CSA, CB ve DoE seviye VI sertifikalarına sahip AC/DC 
dönüştürücü, DC/DC dönüştürücü, adaptör, izolasyon verici, 
IGBT sürücüsü ve LED sürücüsü gibi yüksek kaliteli ürünler 
üretmektedir. Guangdong’da bir IPR gösteri işletmesi olarak 
Mornsun, entegre devre, yenilikçi trafo yapısı, montaj 
sistemi ve görünüm tasarımına ve bağımsız fikri mülkiyet 

•  Cavit SAVAŞ

MEGASAN VE
MORNSUN ORTAKLIĞI

BAŞARILI İŞLERE 
İMZA ATIYOR

Ürün tanıtımı, proje ve müşteri 
geliştirme stratejileriyle başarılı 

olan Mornsun ve Megasan işbirliği 
devam edecek.
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l Could you tell us about yourself briefly? 
My name is Eric from Mornsun, who is responsible 

for Middle East market including Israel, Turkey and other 
countries & regions.

l Can you pls give information about Mornsun? 
MORNSUN was established in 1998, which is 

a national high-tech enterprise headquartered in 
Guangzhou, China, and it has grown into a leading 
vertical industrial power supply manufacturer.

Keeping the spirit of being forerunner, MORNSUN 
specializes in magnetic isolation technology and product 
research and application, and manufactures high-quality 
products include AC/DC converter, DC/DC converter, 
adapter, isolation transmitter, IGBT driver and LED driver 
, etc. most of which got UL, CE, CSA, CB and DoE 
Level VI certification.

As an IPR Demonstration Enterprises in Guangdong, 
MORNSUN is one of few power supply manufactures 
that have its own independent Intellectual Property 
Rights of integrated circuit, innovative transformer 
structure, assembly system and appearance design. 
Over the past 20 years, MORNSUN applied 470+ 
patents for inventions.   

Mornsun and Megasan will continue 
to cooperate successfully with 
product promotion, project and 
customer development strategies.

MEGASAN AND MORNSUN 
PARTNERSHIP SIGNS FOR 
ACCOMPLISHED WORKS

haklarına sahip az sayıda güç kaynağından biridir. 
Mornsun son 20 yılda, buluşlar için 470+ patent 
başvurusunda bulundu. “Güvene layık” hizmet 
prensibi ile yönlendirilen Mornsun, Amerika ve 
Almanya’daki yan kuruluşlarını kurdu, 40’tan 
fazla ülkede dağıtım ağını genişletti. Almanya, 
Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve diğer 
ülkelerde yerel müşterilere en iyi hizmeti sunmak 
için örnek envanter yürüttü.

n Ürün ve çözüm sunduğunuz üretim ve 
Ar-Ge tesisleriniz nerede? Hangisi daha 
önemli?

Mornsun; Huaihua, Hunan ve Orta Çin’de 
kendi üretim merkezlerine ve her birinin 
kendinden sorumlu olduğu 5 Ar-Ge merkezine 
sahiptir. Birinci merkez Shenzhen’de IC’den 
sorumlu, ikincisi genel merkez Guangzhou ve 
diğer üç merkez Chansha, Wuhan ve Xi’an’da yer 
alıyor. Her biri farklı faklı bir alandan sorumlu 
olması ve Mornsun’ın Ar-Ge yapsını oluşturması 
sebebiyle ayrı bir öneme haizdir. Her yıl şirket 
cirodan yaklaşık %10 Ar-Ge’ye yatırım yapar.

FARKIMIZ GÜÇLÜ ÜRETİM 
KAPASİTESİ 

n Uluslararası pazardaki rakipleriniz 
kimlerdir ve sizi onlardan farklı kılan 
nedir?

Rekabet her yerde ve AC/DC , DC/DC 
dönüştürücü gibi bizimle aynı ürün hattına 
sahip olanlar bizim rakibimiz olabilirler. Ancak 
Mornsun’un geliştirdiği güç-tedarik-kontrol 
IC’yi; yaratıcı ruhlu, profesyonel mühendisleri 
ve güçlü üretim kapasitesini temel alarak sıkıca 
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Guided by the service principle of “trust worthy”, 
MORNSUN established its subsidiaries in America and 
Germany, expanded its distribution network in 40+ 
countries and operated sample inventory in Germany, North 
America, India, Japan and others to offer the best service to 
local clients in those locations.  

l Where is production facilities and R&D centers 
for which sector you offer products and solutions 
( which one of them is most important)? 

l Mornsun has its manufactring center located in 
Huaihua city, Hunan Province, middle of China. And we 
have five R&D centers and each of them is responsible for 
different product lines. One center is located in Shenzhen 
and they are responsible for IC development. Second one 
is located in headquarter Guangzhou, and another three 
are located in Changsha, Wuhan and Xi’an. Both of them 
are important actually as they are responsible for different 
sectors and they are made of Mornsun R&D struction.  
Each year company will invest around 10% annual 
turnover into R&D.

OUR DIFFERENCE IS STRONG PRODUCTION 
CAPACITY

l Who are your competitors in the international 
market, and what makes you different from them? 

--- Competiton is everywhere and who has same product 
lines with us can be our competitors, like AC-DC converter, 
DC-DC converter etc. But based on Mornsun self-
developed power supply control IC and innovative spirits, 
professional engineers, and strong production capacity we 
beleive we are standing firmly and it makes us different from 
them.

l How many countries do you export, what is the 
sector you are addressing most? 

--- i think over 40 countries, as long as customers from 
everywhere needs the power supplies we can provide them. 
We not only provide them products but provide our best 
service.

l  What is your comment about the  Turkey market 
for the second half in 2019? What is the percentage of 
Megasan in market? Do you have any expectations?

--- Turkey is huge potential and acive market. We have 
competition here but each year we get stable increase and 
in 2019 we also increase comparing to last second half. 
Megasan as one of Mornsun distributors in Turkey has 
done a good jobs since we cooperated with each other. İ 
would expect Mornsun and Megasan will acheive more in 
the market by product promotion, project development and 
customer development. We have confidence in each other.

tutacağımıza ve bunun bizi diğerlerinden 
farklılaştıracağına inanıyoruz.

n Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz 
ve en çok hitap ettiğiniz sektör 
hangisidir? 

40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Güç 
kaynağına ihtiyaç duyan her çeşit müşterinin 
ihtiyaçları devam ettiği sürece onlara ürün 
sağlayabiliriz. Müşterilerimize sadece ürün 
sunmakla kalmıyor aynı zamanda en iyi 
hizmeti de sunuyoruz.

n Türkiye pazarının 2019 yılı ikinci 
yarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Megasan’ın pazardaki yüzdelik dilimi 
nedir? Beklentileriniz var mı?

Türkiye yüksek potansiyele sahip, aktif 
bir pazar. Burada rakiplerimiz var, ancak 
her yıl istikrarlı bir artış elde ediyoruz ve 
2019’da da son ikinci yarıya kıyasla artıyoruz. 
Türkiye’deki Mornsun distribütörlerinden 
biri olan Megasan, işbirliği yaptığımızdan 
beri başarılı işler yaptı. Ürün tanıtımı, proje 
ve müşteri geliştirme yoluyla Mornsun 
ve Megasan’ın pazarda çok daha fazlasını 
elde etmesini bekliyorum. Birbirimize 
güveniyoruz.
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One Block Ümraniye Proje 
Müdürü Oğuzhan Şen 
ile geliştirdikleri projeyi, 

inşaat sektörünün durumunu, 
yeni projeleri ve daha birçok 
konuyu konuştuk. 

n  Sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

İsmim Oğuzhan Şen, 1983 
yılı Amasya doğumluyum. 
Evliyim, 5 yaşında bir oğlum 
var. Yıldız Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü 
mezunuyum. Eğitim hayatımı 
Doğuş Üniversitesi’nde MBA 
eğitimi alarak tamamladım. 
2005 yılından beri özel sektörde, 
inşaat sektörünün çeşitli 
alanlarında mühendis olarak 
çalıştım. 2016 yılında Megasan 
ailesi ile yollarımız One Block 
Ümraniye Projesi vesilesiyle 
kesişti. 2016 yılından beri 
Megasan Grup şirketlerinden 
Megasan Yapı Yatırım bünyesinde 
çalışmaktayım.

n Megasan Grup’da ki 
göreviniz nedir?

Megasan Yapı tarafından 
geliştirilen One Block Ümraniye 
Projesi’nde proje müdürü olarak 
görev yapmaktayım.

İKONİK BİR PROJE 
GELİŞTİRME AMACI 
İLE YOLA ÇIKTIK
n  One Block projesinin 
hikayesi nedir? Projeye nasıl 
başlandı?

Projemizin inşa edildiği 
arsanın yatırım perspektifiyle 
değerlendirilmesi, geliştirilecek 
projeye konsept projelerin 
çalışılması, finansal analizlerin 
yapılması ve 16 Temmuz 2016 
tarihinde Megasan öz kaynakları 
ile arsanın satın alınmasıyla proje 
gerçekleştirilmiştir. 15 Temmuz 
darbe girişiminin hemen 
ertesinde olmasına rağmen satın 
alma süreci iptal edilmemiş, 
alınan bu kararın arkasında 
durularak projede ilk adım 
atılmıştır.

ONE BLOCK’TA 
YAŞAM BAŞLADI

Gerek mimarisiyle gerekse 
marka kimliğiyle herkes 

tarafından takdir gören One 
Block Ümraniye Projesi’nde 

yaşam başladı. 

•  Erhan AYVAZ



www.megasan.com

İNSAN KAYNAKLARI

29

 İnşaat sektörüne Megasan 
Grup vizyonunu taşımak adına 
marka değeri olan ve ikonik bir 
proje geliştirme motivasyonu 
ile yola çıkılmıştır. Bu çizgide 
tasarım konusunda başarılı 
bir çalışma gerçekleştirilmiş, 
akabinde bu tasarıma yakışır bir 
marka kimliği oluşturmak adına 
kreatif ajanslarla çalışılmıştır. 
Bütün bu çalışmaların 
neticesinde gerek mimarisiyle 
gerekse marka kimliğiyle 
herkes tarafından takdir 
gören One Block Ümraniye 
Projesi şekillenmiştir. Projenin 
hayata geçmesi için gerekli 
projelendirme ve belediye ruhsat 
süreçleri tamamlandıktan sonra 
Şubat 2017’de kazı ve iksa 
çalışmaları ve Mayıs 2017’de 
temel atılması ile inşa süreci 
başlamıştır. Müşterilerine 
taahhüt ettiği süre içerisinde 
teslimlerini gerçekleştirmek 
üzere ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik koşulların 
olumsuz etkilerini yansıtmadan 
inşa süreci hızlı bir şekilde 
tamamlanmıştır.

Proje şu anda hangi 
aşamadadır?

Projede şu an inşa süreci 
tamamlanmış ve iskan 
alınmış durumdadır. Satış 
ve kiralamaları tamamlanan 
bağımsız bölümlerde kullanım 
başlamıştır. Yani One Block 
Ümraniye’de yaşam başlamıştır.

n One Block büyük bir 
proje, en başından satış 
aşamasına kadar sektörde 
karşılaştığınız zorluklar 
oldu mu?

Karşılaştığımız güçlükleri; 
inşaat sektörünün kendine 

has zorlukları ve ülkemizin 
kronik problemlerinin 
sektöre yansımaları şeklinde 
özetleyebiliriz. İnşaat 
sektöründeki genel problemler 
işçiliğin yoğun bir sektör 
olması sebebiyle genel olarak 
insan temellidir. Zaman, 
kalite ve iletişim süreçlerini 
sektördeki çalışan kalitesinden 
bağımsız düşünmek mümkün 
olmamaktadır. Bu bağlamda 
bizi zorlayan, diğer sektörlere 
göre negatif ayrışan çalışan 
kalitesi olmuştur. Bürokratik 
süreçler ülkemizdeki bireyleri, 
kurumları ve sektörleri 
etkilediği gibi bu süreçte bizleri 
de zorlayan etmenlerden birisi 
olmuştur. Belediyelerdeki ruhsat 
ve iskan süreçleri, elektrik, 
telekom, su vb. idarelerdeki 
bürokratik süreçler zaman, 
para ve motivasyon kaybı 
olarak bizlere geri dönmüştür. 
İnşaat maliyetlerinin bir 
kısmını oluşturan malzemelerin 
ülkemizdeki ekonomik 
koşullardan etkilenmesi, demir, 
çelik ve alüminyum gibi fiyatları 
dünya borsasında belirlenen 
ürünlerin fiyatlarının sürekli 
artması ise öngörülen inşaat 
maliyetlerinin yukarı yönde 
revize olmasına neden olmuştur. 
Artan maliyetlere rağmen 
kaliteden ödün vermemek adına 
gerekli satın almaları yapmak 
mali açıdan zorlarken bir de 
buna satış baskısı eklenmiş, satış 
fiyatları ile inşaat maliyetleri 
arasında finansal baskı altında 
kalınmıştır. Geçtiğimiz 3 senelik 
süreçte gerek faizlerin yüksek 
olması, gerekse ekonomik 
daralma nedeniyle inşaat 
sektöründe satışların düşmesi 
bizi de etkilemiştir.
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n Türkiye’nin lokomotif 
sektörlerinden biri olan 
inşaat sektörünün son 
durumu hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Geçtiğimiz son 15 sene 
inşaat sektörü gerek yurt içinde 
gerekse yurtdışında büyük 
projelere imza atmış ve parlak bir 
dönem geçirmiştir. Geçtiğimiz 
dönemlerde Libya, Irak, Suriye, 
Rusya ve Türki Cumhuriyetler’de 
ciddi pay sahibi firmalar, içerdeki 
kentsel dönüşüm hamlelerinin ve 
inşaat yatırımlarının artmasıyla 
yurtiçine yönelmişti. Bunun 
dışında inşaat sektörünün 
payının artmasıyla, buradan 
pay almak isteyen birçok yeni 
müteahhitlik firması kurulmuş 
ve iç piyasadaki konut arzını 
da beraberinde arttırmıştır. 
Geldiğimiz noktada sat-yap 
mantığıyla hareket eden 
müteahhitlik firmalarının 
sektörden elemine olması 
kaçınılmazdır. Kentsel dönüşüm 
ihtiyacı bulunduğumuz deprem 
kuşağı nedeniyle kaçınılmaz 
olan ülkemizde, inşaat sektörü 
yoluna finansal açıdan kuvvetli 
oyuncularla devam edecektir. 

n Faizlerin düşmesi 
makro ekonomik planların 
açıklanması sektörü nasıl 
etkiliyor?

Şüphesiz ki faizlerin düşmesi 
konut alımı için finansman 
yaratmak adına kritiktir. 
Özellikle orta gelir düzeyindeki 
vatandaşlarımız konut alımında 
banka kredisi kullanımını 
tercih etmektedir. Ekonomik 
göstergelerdeki düzelmeler 
gözlemlenir ve uzun dönem 
stabil ekonomi algısı vatandaşta 
oluşursa, faizlerin düşmesiyle 

beraber sektörde ciddi geri 
dönüşler sağlanacaktır.

ÜMRANİYE OFİS 
PİYASASININ 
YÜKSELEN YILDIZI 
HALİNDE
n Sizce Anadolu yakası 
ve Ümraniye bölgesi ofis 
piyasasında fiyat artışı veya 
düşüşü olur mu?

Anadolu yakası geçtiğimiz 
10 seneye kadar özellikle 
ulaşım hatlarının gelişmemesi 
nedeniyle Avrupa yakasına 
göre 2. plandaydı. Ancak yeni 
ulaşım hatlarının oluşturulması 
ve çalışan sirkülasyonun hız 
kazanması nedeniyle tercih 
edilen bir seviyeye yükseldi. 
Mevcut durumda birçok ofis 
projesi ile birlikte finans merkezi 
hem Ümraniye bölgesi hem de 
Anadolu yakası ofis piyasasının 

yükselen yıldızı haline gelmiştir. 
Bu durum da ofis fiyatlarına 
yansımaktadır ve gelecek 
dönemde de yansıyacaktır.

n İnşaat sektörüne yatırım 
yapmak isteyenlere 
tavsiyeleriniz var mı? 

İnşaat sektörüne konjonktürel 
durumlardan bağımsız olarak 
en kötü senaryolara karşı 
oluşturulmuş bir finansal 
planlama yapılmadan girilmemesi 
gerektiği kanaatindeyim. Satış 
baskısının ve belirsizliklerinin 
yüksek olduğu bir sektör olan 
inşaat sektöründe sağlam bir 
finansal yapı olmazsa olmazdır.

n One Block yatırımcılar için 
nasıl bir tercih? Avantajları 
nelerdir?

One Block Ümraniye Projesi ilk 
günden itibaren A sınıf ve marka 
değeri olan bir ofis projesi olma 
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hedefiyle yola çıkmış ve geldiğimiz 
noktada bunu başarmıştır. 
Proje bilinirliği gerek Ümraniye 
gerekse Anadolu yakasında üst 
seviyede olup yatırımcılar için 
ciddi bir prestij oluşturmaktadır. 
Ümraniye’nin ofisler bölgesi 
olan Buyaka gibi ofis projelerinin 
bulunduğu bir adada yer 
almakta ve ofis yatırımcıları 
için lokasyon anlamında ciddi 
avantaj sağlamaktadır. Ayrıca 
yeni açılan Üsküdar-Çekmeköy 
metro hattı üzerinde yer alan 
projemiz ulaşım anlamında diğer 
ofis projelerinden ayrışmaktadır. 
Bütün bu özellikleri ile One Block 
yatırımcılara ciddi avantajlar 
sunmaktadır.

PROJEYE YABANCI 
YATIRIMCILARIN 
İLGİSİ YOĞUN
n Yabancı yatırımcılarla 
çalışma imkanınız oldu mu? 
One Block projesine ilgi nasıl?

Konsepti, tasarım vizyonu ve 
uluslararası standartlarda bir 
proje olması nedeniyle yabancı 
yatırımcıların ilgisinin yüksek 
olduğunu söyleyebilirim. Şu 

ana kadar yaklaşık 40 milyon 
TL’lik yabancı yatırımı almış 
durumdayız. Daha fazla yatırım 
için çeşitli platformlarda 
proje tanıtım ve lansman 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
2018 yılında İstanbul’da 
gerçekleştirilen Türk-Arap 
Gayrimenkul Zirvesi’nde 
projemizle yer aldık ve Arap 
yatırımcılara tanıtma fırsatı 
bulduk. Yabancı yatırımcının 
öneminin farkındayız. 
Özellikle tabiri caizse yanlış 
müteahhitlerden ağzı yanmış 
yabancı yatırımcının güvenini 
yeniden tesis etmek ve 
beklentilerini karşılamak için çaba 
gösteriyoruz.

n Ufukta inşaat alanında yeni 
projeler var mı?

One Block gibi büyük bir 
projeyi eksiksiz ve müşteri 
memnuniyetiyle tamamlamanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. 
Buradan edindiğimiz 
tecrübelerle, daha iyisini yapmak 
motivasyonuyla yeni projeleri 
geliştirmek ve hayata geçirmek 
planlarımız arasında.


