
Tam Finans Tarım, çiftçiler ile ta-
rımda kullanılan ürün ve ekip-
manları satan bayiler arasındaki 
ticareti kolaylaştıracak, çiftçinin 
finansman masraflarını, ticaretin 

belirsizliklerini ortadan kaldıracak. 2022 
yılını “Tarım” yılı olarak belirleyen Tam 
Finans, Türkiye genelinde tarımsal ürün ve 
ekipman tedarikçisi firmalar ile sektörün 
önde gelen isimlerinin katılımında bir çalış-
tay gerçekleştirdi. Ayrıca Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından  
15 -17 Aralık’ta gerçekleşen Kırsal Kalkınma 
Sempozyumu’na sponsor olan Tam Finans, 
çiftçilerimize destek olmaya devam ediyor.  
      Türkiye’nin en önemli gündemlerinden 
biri olan tarım alanında sorumluluk üst-
lendiklerini ifade eden Tam Finans Genel 
Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, “Tam 
Finans çoğunluğu esnaf ve KOBİ’lerden olu-
şan 130 bini aşan müşteri kitlesine sahip bir 
finans kuruluşu. 2022 yılında tarım alanına 
giriyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Kol-
larımızı sıvadık, çizmelerimizi giydik. Çift-
çinin ve çiftçinin hizmet aldığı tedarikçinin 
hayatını kolaylaştıracak ürün ve finansman 
modelleri ile bu alanda da farkımızı ortaya 
koyacağız” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİYİ MASRAFTAN, TİCARETİNİ 
BELİRSİZLİKTEN KURTARACAK”

Tarım sektöründeki ticaretin finansmanı 
için hazırlandıklarını ifade eden Tam Fi-
nans Ürün ve Satış Müdürü Ceyhun Pekuz, 
“Tarım ithal girdilerin çok olduğu bir sek-
tör. Kurlardaki yukarı yönlü hareket çiftçi-
nin maliyetlerini yukarı çektiği gibi, çiftçiye 
ürün ve ekipman sağlayan tedarikçiler için 
de belirsizlik oluşturuyor. Biz bu ticareti ko-
laylaştıran, belirsizlikleri ortadan kaldıran 
ve maliyeti sabitleyen taraf olacağız” ifade-
lerini kullandı.  

Pekuz, “Çiftçi bayiden gübre, ilaç, yem 
veya ekipman alıyor. Karşılığında senet 
veriyor. Biz tarımsal ürün satışına ilişkin 

alacağı devralıyor ve müşterimiz olan te-
darikçiye ödemeyi yapıyoruz. Daha sonra-
sında vade geldiğinde çiftçi ödemesini bize 
yapıyor. Böylece bayi kur ve tahsilat riskini 
ortadan kaldırıyor. Ödeme için 
pos yada hesap işletim ücreti gibi 
masraflar da üstlenmiyor. Çiftçi de 
hesabını ilk günden biliyor. Böyle 
bir finansman için sigorta gibi ek üc-
retlerden kurtuluyor, daha basit ve 
hızlı bir finansmana erişiyor.” diye 
konuştu.

Pandemi sürecinden normalleşmeye 
geçen şirketler için önümüzdeki yıl, özel-
likle İŞKUR ve SGK teşvikleri büyük önem 
kazanacak. Covid-19 salgını ile birlikte 
tüm sektörleri etkileyen kapanma süreci-
nin ardından, firmalarda yaraları sarma 
dönemi başlıyor. Covid-19 pandemisinin 
firmalar üzerindeki finansal etkisi, 2020 
Mart-2021 Haziran döneminin İŞKUR ta-

rafından Kısa Çalışma 
Ödeneği (KÇÖ) ile 
desteklendiğini 
belirten Rasyotek 

İnsan Kaynak-
ları Bilişim A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Haldun Pak, 

İŞKUR ve 

SGK teşviklerinin özel sektör ve iş ve-
renler için önemli bir motivasyon kaynağı 
olduğunu söyledi. Pak, 2020 ve 2021 yılın-
da Türkiye ekonomisini değerlendirirken 
İŞKUR teşviklerinin oldukça önemli oldu-
ğunu belirterek şunları söyledi:

“Pandeminin başladığı 2020 Mart ayın-
dan itibaren Türkiye İş Kurumu süreci pro-
aktif bir eylem planı ile en hızlı şekilde kon-
trol altına almak için Kısa Çalışma Ödeneği 
desteği ile yönetmiş ve işletmelerin makro 
çevre koşullarından olabildiğince az etkilen-
melerini sağlamıştır. Bu süreçte KÇÖ’den 
yararlanan işletmeler İŞKUR teşviklerinin 
en önemli basamağı olan İşbaşı Eğitim Prog-
ramı açamamıştır. Ne var ki geçen on beş 
aylık süreye rağmen gerek İŞKUR gerekse 
SGK teşvikleri ile özel sektör işverenlerinin 
sağladığı tasarruf, 2022 yılı için de teşvikle-
rin ne denli önemli bir katma değer sunaca-
ğının göstergesidir.”

Bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden 
pandeminin tüm dünya ekonomisini bü-
yük ölçüde etkilediğini belirten Rasyotek 

İnsan Kaynakları ve Bilişim Yönetim 
Kurulu Başkanı Haldun Pak, “Türkiye 
özelinde ise gerek döviz kurlarındaki 
dalgalanma, gerekse asgari ücrette 
%30’a varan bir artış olacağının 
öngörüleri, işverenler için en bü-
yük gider kalemi olan personel 

maliyetlerinde de yüksek oranda 
artış olacağı anlamına gelmektedir.” 

uyarısında bulundu.

Yerli ve global teknoloji şirke-

ti Medianova, altyapı yatırımlarına devam ediyor. 

2006’dan beri dijital altyapıya kesintisiz yatırım yap-

mayı sürdürdüklerini belirten Medianova CEO’su 

Serkan Sevim, “Günümüzde dijital altyapı yatırımları 

hem ülke hem de kurumların uluslararası arenada 

söz sahibi olmaları için belirleyici kriter haline geldi. 

Türkiye’nin en hızlı CDN platformu olan Mediano-

va, aynı zamanda ülkemizin en büyük dijital altyapı 

operatörü olmayı da sürdürüyor. 11. Point of Presence 

(PoP) lokasyonumuzu devreye alarak altyapımızı daha 

da güçlendirmiş olduk” diyor. Sevim 2022 hedeflerini 

ve gelişmeleri şu sözlerle anlattı: “Şu anda ciromuzun 

%60’dan fazlası yurtdışındaki büyük şirketlerden ge-

liyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da büyümeye devam 

ediyoruz. Orta Doğu’daki yatırımlarımız ve globalde 

yakaladığımız büyüme ile dünyadaki 18 global firma 

arasına girmeyi başardık. Türkiye, Almanya, Hollanda 

ve Romanya’nın yanında Birleşik Arap Emirlikleri, 

Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de 

faaliyet göstermekteyiz. Türkiye’den ve Doğu Avru-

pa’dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Ara-

bistan’ın da en hızlı CDN şirketi olduk. Şu anda sadece 

Orta Doğu pazarına baktığımızda en büyük iki CDN 

şirketinden birinin Medianova olduğunu görüyoruz. 

Medianova olarak bu pazara entegre olan ilk CDN şir-

ketlerinden biriyiz, bölgedeki tecrübemiz paralelinde 

bu anlamda rekabette de bir adım önde olduğumuzu 

söyleyebilirim. Hedefe gitmek için yeni teknolojileri 

kullanan ve çok daha dinamik şekilde yönetilen bir 

dijital altyapıya sürekli yatırım yapıyoruz. Bu sürekli 

gelişim bize ürettiğimiz yazılımların ve süreçlerin bir 

hattan çıkarak otomasyon ile kalite ve güvenlik kontro-

lünü yapmamızı sağlıyor. Ayrıca 

ekibimizin global anlamda de-

ğerlerinin artmasını, son yazılım 

dillerini, yazılım geliştirme plat-

formlarını ve dijital altyapılarını 

kullanmalarını da sağlıyor. 2020 

yılında pandemi olmasına rağmen 

istihdamı arttırmaya ve ekibe 

yatırım yapmaya devam ettik. 

Eğitim anlamında genç yetenek 

programını başlattık. Gençlerimizi 

ön elemeden sonra işe alıyoruz, iyi maaş veriyoruz ve 

yaşına bakmadan en önemli projeleri teslim ediyoruz. 

Bu noktada sorumluluk almak ve yeni şeyler öğren-

mek istemeyen arkadaşlar eleniyor. Bu süreç ciddi 

anlamda bizim için en önemli yatırım kalemlerinden 

oldu. Bunun yanında bizim işimizde tabii makine 

altyapısı da kritik. Burada da başta Türkiye, Hollanda, 

Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabis-

tan ve Katar olmak üzere büyük kapasite yatırımları 

yaptık, devreye aldık. Türkiye’de 11 farklı noktadan 

hizmet veren tek şirketiz. Tahminen bir arkamızdan 

gelen şirket 4 veya 5 noktadan hizmet veriyordur. Bu 

da daha fazla kalite, performans ve siber güvenlik an-

lamında güvenilirlik demek.

2022 bizim sektör için insan, yetkinlik ve nakit 

yönetimi yılı olacak diye düşünüyorum.  2022’de 50 

milyon TL makine ve Ar-Ge yatırımı planımız var. 

Yine istihdama, kendini yetiştirmiş ve yetkin arka-

daşlara kapımızı açmaya devam edeceğiz. En büyük 

amacımız Türkiye’den global bir teknoloji şirketi 

olarak çıkarak Unicorn statüsüne erişmek.”

2022’de Çiftçiye de 
tedarikçiye de  
TAM destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından  
gerçekleşen Kırsal Kalkınma Sempozyumu’na sponsor olan Tam 

Finans, çiftçilerimize destek olmaya devam ediyor  

2022’nin gündemi sürdürülebilirlik
2016 yılında sürdürülebilirlik danışmanlık faa-

liyetleri konusunda hizmet vermek amacıyla Sem-

trio’yu Bekir Çetin ile birlikte kurduklarını belirten 

Ceo İlker Turan yeni atırımlarını anlattı. “2017 

yılında inovasyon hamlesi ile yazılım alanında ye-

ni teknolojiler geliştirmeye başladık” diyen Turan, 

“Semtrio’ya hem çalışan hem ortaklık taraflarında 

yeni yetenekler dahil oldu. Bugün küçük bir ekiple 

başladığımız yolda şu an 50’ye yakın dinamik ve 

genç bir ekibe sahibiz. Türkiye’nin en büyük sür-

dürülebilirlik şirketi olarak geleneksel danışmanlık 

yöntemlerine ek olarak, pratik ve tek-

nolojik karbon yönetimi ve sürdü-

rülebilirlik alanında çözümler 

sunuyoruz” dedi.
n Günlük hayatta neler 

karbon ayakizi bırakıyor?

Dünyada sera etkisine 

neden olan başlıca gaz-

lar su buharı (H2O) kar-

bondioksit (CO2), me-

tan (CH4) ve ozondur 

(O3). CO2, atmosferin 

olağan bileşenlerinden-

dir. Ancak sanayileşme 

ve nüfusun artmasıyla 

beraber “aşırı” bir şekilde 

insan faaliyetleri sonucu 

fosil yakıtların yanmasından 

dolayı atmosferdeki miktarı 

giderek artış göstermiştir. Karbon 

ayakizi tanımı ise Kyoto Protokolü 

tarafından belirlenmiş üretim, hizmet, 

işleme gibi faaliyetler sonucu oluşan sera 

gazlarının etkilerinin CO2 cinsinden eşdeğerlerinin 

hesaplanması çalışmasıdır. Büyük resimde fosil yakıt 

kullanımı, endüstriyel işlemler, ulaşım, ısıtma-soğut-

ma, elektrik kullanımı gibi faaliyetler sonucu CO2 

emisyonu ortaya çıkıyor. TÜİK’e göre ülkemizde sera 

gazı emisyonlarında yüzde 78,9 oranla CO2 ilk sırada 

yer almaya devam ediyor. Toplam CO2 emisyonlarının 

2019 yılında yüzde 87,4’ü enerji, yüzde 34,6’sı elektrik 

ve ısı üretimi, yüzde 12,3’ü endüstriyel işlemler ve 

ürün kullanımı ve yüzde 0,3’ü tarım ve atık sektörlerin-

den kaynaklı olduğu açıklanıyor. TÜİK verilerine göre, 

ülkemizdeki kişi başı toplam sera gazı emisyonu 2019 

yılında 6,1 ton CO2 eşdir. Günlük hayatımızın hemen 

hemen her adımında da karbon ayakizi bulunuyor. En 

çok bilinen fosil yakıtla çalışan arabaların kullanımı 

sırasında atmosfere bırakılan CO2 dışında, kömürlü ter-

mik santrallerinden gelen elektrikte; ev ve iş yerinde ay-

dınlatma, ısıtma, soğutmada (klimalar) kullanıldığında, 

ofis ekipmanları ve beyaz eşyalar için harcanan elek-

trikte, günlük iş yerinde kullandığınız kağıt miktarında, 

uçuşlarda, yenilen besinlerin işlenmesi sırasında veya 

bir e-mailin gönderiminde açığa çıkan CO2 örnek 

gösterilebilir. Karbon ayakizi çalışmaları; 

tedarik zinciri, üretimde verim arttırma, 

kaynak ve enerji verimliliği sağlama 

ve pazarlama açısından fayda 

sağlamaktadır. Karbon ayakizi 

hesaplama ve raporlamaları 

ISO 14064-1 standardına 

uygun biçimde hazırlan-

maktadır.
n Co2nnectorPro uy-

gulaması nedir ve ölçüm 

nasıl yapılmaktadır?
Co2nnectorPro’yu 

sadece Kurumsal Karbon 

Ayakizi Hesaplaması değil, 

Kurumsal Karbon Ayakizi 

Yönetimi Uygulaması ola-

rak değerlendiriyoruz. Çünkü 

kullanıcılarımız sistem üzerinde 

geçmiş, gelecek fark etmeden bü-

tün lokasyonları ve bütün yılları için 

hesaplama yapabiliyor, ISO 14064- 2006 

versiyonuna uygun raporlamalarını yapabiliyor, 

yıl veya lokasyon bazlı emisyon karşılaştırmaları yapa-

biliyor ve karbon ofsetleme (sıfırlama) işlemi yapabili-

yor. Kullanıcılar, lokasyonlarını ve kullanıcılarını yarat-

tıktan sonra hesaplamalarına başlayabiliyor. Hesaplama 

modülümüz Kapsam-1, Kapsam-2 ve Kapsam-3 olmak 

üzere üç farklı kapsam altında hesaplama yapma şansı 

sunuyor. Hangi kapsam altında hangi emisyon kaynağı 

için veri girişi yapılacağı seçildikten sonra kullanıcılar-

dan istenen tek şey, veri giriş periyotlarını, veri girişi 

yapacakları emisyon kaynağının birimini ve tüketim 

miktarını belirtmek. 

2022 Şirketler için 
‘Teşvik Yılı’ Olacak

Haldun Pak

İlker Turan

Serkan Sevim

2022’de 50 milyon TL yatırım yapacak
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