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Prof. Dr. Feride Bahar Işın İle İlgi Gören
Kitabı "Gelecek Geldi" Üzerine Söyleşi

1.Pazarlama Profesörü olarak yakın
zamanda “Gelecek Geldi” isimli bir kitap
yazdınız. Bize biraz kendinizden ve bu
kitaptan kısaca bahseder misiniz?
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 Dünyanın bir ucunda, adını dahi bilmediğimiz bir
şehirdeki bir hastalık, tüm dünyayı kasıp kavuran bir
salgına dönüş müştür. Salgın, tüm dünyada
tüketicilerin doğaçlama, istifle me yetkinliklerini
artırarak, yeni yeteneklerini keşfetmelerine, taleplerini
bastırarak ertelemelerine sebep olmuştur. Kişiselle şen
tüketici davranışları ile esenlik kaygıları temel
uyaranları oluşturdu. 
Doğaçlama yetkinliği kazanmış tüketicilerin istek ve
ihtiyaçlarına cevap verecek işletmelerin de doğaçlama
ye teneklerini geliştirmeleri zaruridir. Bunun için de
daha esnek, yaratıcı ve proaktif davranmayı
başarmaları gerekmektedir.

Ankara Tevfik Fikret Lisesi ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi İktisat Bölümü ile Başkent Üniversitesi
İşletme Yüksek Lisansını bitirdikten sonra, İşletme
Doktoru ünvanını aldım. 2018 yılından itibaren
Başkent Üni versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü’nde Pazarlama Profesörü olarak
akademik kariyerime devam ediyorum.
Avrupa Birliği ile Dünya Bankası projeleri dâhil olmak
üzere çeşitli sivil toplum ve kamu kuruluşlarına özel
sektör odaklı projelerde danışmanlık ve eği tim hizmeti
veriyorum. 
TOBB Kadın Girişim ciler Danışma Kurulu, Ankara
Kent Konseyi ve ATO Marka, Reklam, Pazar
Geliştirme Çalışma Grubu gibi birçok sivil top lum
kuruluşunda çeşitli faaliyetler de yer alıyorum. Çeşitli
ulusal TV ve radyo kanallarında; düzenli olarak
yayınlara katılarak ve gündeme ilişkin
değerlendirmeler yapıyorum. Ayrıca, Kanal B TV
kanalında, sektörlere yönelik analizler gerçekleştirdiği
bir canlı programım da var. Çeşitli dergilerde
makalelerim, sektöre hitap eden dergiler ile günlük
gazetelerde, güncel sorunsallara ilişkin çözüm önerileri
sunan ve tespitler yapan yazılarım ile pazarlama
alanında kitaplarım mevcuttur. Can ve Kuzey isminde
iki çocuk annesiyim.

2. Kitabınızda bahsettiğiniz ve bu günlerde
sıkça duyulan yeni normal kavramı nedir?

Bu kitapta, hem değişen alışkanlıklarımızı, hem de
işletmelerin yeni normale uyum  stratejilerini
anlattım. Fakat, bu değişimleri biraz umutla, coşkuyla
ve mizahla renklendirdim. Bugün insanlığın ihtiyacı
olan biraz umut, coşku ve mücadele için birlikte
sinerjiyi yaratmak galiba. Hep beraber başaracağız
yeniden şekillenen dünyada uyum sağlamayı...

Alvin Toffler “Geleceğin bunalımları, bir bunalımdan
daha çok, yepyeni, tuhaf, tanımlanamayan ve baş
edilmesi çok daha zor bir şey olacaktır” öngörüsüyle
adeta içinde yaşadığımız kaotik salgın dönemini
tanımlamaktadır.

3. Eski alışkanlıklarımıza dönebilecek miyiz?
Yoksa yeni normal aynı şekilde bir noktadan
sonra normale dönüşecek ve biz artık farklı
bir dünyada yaşamaya mı başlayacağız?

Küresel salgın; yeni alışkanlıklarla, değişen algılarla,
farklı beklentilerle hayatımıza girdi. Eski hayatımız
uzak bir geçmişte kaldı ve yeni normale uyum
sağlamak için büyük bir mücadele içindeyiz. Hiçbir
şeyin eskisi gibi olmayacağını kabul ettik ve
değişiyoruz. Hatta yeni normalde, pozitif olmak,
olumsuzu tanımlamaya başladı, hepimiz negatif olmak
için dua eder olduk.



Küresel salgın sonrası yeni normal üzerinde bitmeyen
tah minler yapılmaktadır. COVID-19 Salgını, birçok
sektörü, iş ya pış biçimlerini yeniden şekillendirmek ve
bu doğrultuda stra tejiler planlamak durumunda
bırakmıştır.
Yeni normale uyum sağlamak ve yeni normalde
kazanan olmak isteyen işletmeler; değişmek,
dönüşmek, evrilmek ve yenilenmek zorundadırlar.
Özellikle, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına doğru,
çarpıcı, odaklanmış ve etkin biçimde cevap vermek
durumunda olan işletmelerin, proaktif stratejiler
benimseyerek, adım atmaları zaruridir. İşletmelerin,
pazarı, yeni normale göre yeniden bölümlen dirmeleri,
hedef pazarlarını yeniden değerlendirerek en hızlı
tepki verecek pazar bölümünü doğru seçmeleri;  

İşletmeler ve markalar da yeni normale uyum
sağlamak için hızlı bir evrilme sürecine girdiler.
Tüketi cinin salgın sırasında, sanal dünyadaki
deneyimi artmıştır ve bu deneyim, doğru kullanan
markalar için stratejik bir avantaj hâline gelmiştir. 
Bugün esenlik güdüsü en kıymetli olandır.

 Tüm dünya aynı şey için dua etmeye, aynı müjdeyi
beklemeye, aynı hayatı yaşamaya başladık. Evde
kalmak, hayata değer vermek ve diğerlerinin yaşama
hakkına saygı duymak olarak görülmeye başladı.
Önceliklerimizi sorguladık, en kıymetli olanı yeniden
tanımladık. 
Tüm bunlar hem tüketici alışkanlıklarımızda hem de
satın alma eğilimlerimizde değişiklikler yarattı ve bu
değişiklikler kalıcı olacak gibi görünüyor.
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4. Yeni normalde değişen alışkanlıkların
işletmeler açısından ne gibi etkileri
olduğunu düşünüyorsunuz?  İşletmelerin
yeni normale uyum sağlayarak yerini
koruyabilmesi için ne gibi stratejiler
geliştirmesi gerekiyor?

Eşimizden, dostumuzdan, çocuğumuzdan uzak
durmaya başladık. Sevgimizi yalnızca sözcüklerimizle
ifade etmeyi öğrendik, selamlaşma biçimlerimiz bile
değişti, bir masa etrafında toplanmak yerine
bilgisayar ekranlarından hatır sorar olduk, en kıymetli
olanın sağlık olduğunu öğrendik, yeni ofislerimiz
evimizin mutfak masası oldu. 

Kendimizi ifade etme biçimimiz ve medyadan ürüne;
her şeyi tüketme, konumlandırma ve tanımlama
biçimimiz de fark lılaşmıştır. Bu bağlamda, iş yaşamına,
ilişkilere ve boş zamanlara bakış açımıza
yaklaşımlarımızı da kökten sarsılmıştır. İşletmelerin en
büyük yanılgısı, salgın bittiğinde eski hâlimize
döneceğimizi düşünmeleri olacaktır. Tabi ki, hiçbirimiz
geleceğin nasıl şekille neceği gösteren bir kristal
küreye ya da kâhin öngörülerine sahip değiliz ya da
hiçbirimiz Nostradamus değiliz. Ama kesin olan bir
şey var; o da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı
gerçeğidir.

Di jital teknolojiye uyum ve kabul becerimiz, COVID-
19 küresel sal gınına karşı mücadelemizi de büyük
ölçüde şekillendirmektedir.

İşletmelerin Var olan tek mücadele yönteminin sosyal
mesafe ve hijyen olması, zaman ve mekânı nasıl
algıladığımız noktasında ciddi değişimler ve
dönüşümler ortaya koymuş ve dijital teknolojiyi de
günlük hayatımızın kopmaz bir parçası hâline
getirmiştir. 

Müşterilerinin önceliklerini yansıtan yeni pazarlama
sunumları yaratmaları ve sadık müşteriye
odaklanmaları zaruridir. 

"İnsanın bütün rahatlığı alışkanlıkta gizlidir, alıştığımız
hoş olmayan bir şeyi bile kaybetmekten korkarız."

Wolfgang Van Goethe



Bu durumda, var olan talebi yönetmek ve kar şılamak
için büyük miktarlarda stok yapmak yerine çevrimiçi
tedariğin etkin ve etkili yönetiminin gereği ortadadır.
Yeni teknolojiler, perakendecilik sektöründe devrim
yarattı. 
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Örgütlerin sürdürülebilirliği ve verim liliği ile uyumu
açısından da bu bağlam önemlidir. İşletmelerin iç
müşterisi olan çalışanları da bu süreçten birçok farklı
şekilde etkilenmektedir. Güdülenme yöntemlerinden,
çalışma biçimle ri, iş tanımlarından mesai saatlerine ve
kurumsal değerler ile kimliğe kadar tüm unsurlar
yeniden tartışılmaktadır.

6. Yeni teknolojilerin perakende sektörü
üzerinde, özellikle de Covid-19 salgını
sonrası olan etkileri nelerdir ve işletmeler bu
etkiler karşısında nelere dikkat etmelidir?

Salgın ve koşulları, arz ve talep arasındaki uyumun
önemine dikkat çekmiştir. Tedarik zinciri ve lojistiğin
talebin geçici dalgalanmasını yönetmek için en kritik
fonksiyonlar olduğu kanıtlanmıştır.

Perakendecilik sektöründe kullanılan teknolojiler,
tüm satın alma süreci adımları boyunca müşteriye
destek olup; ko laylık, hız ve esneklik sağlamaktadır.
Bu teknolojiler, müşteri lerin ihtiyaçlarını anlamak ve
yeni ve kişiselleştirilmiş ürünler tasarlamak için
muazzam veri potansiyeline sahiptirler. 

5. Bilindik motivasyon, verimlilik
kavramlarındaki değişimleri ve bu
değişimlerin olumsuz etkilerinin önüne
geçebilmek için neler yapılması gerekir?

Perakendeciler, kullandıkları teknolojiler ile internet
siteleri, marka toplulukla rı ve sosyal medyaları
aracılığıyla müşterilerle kolaylıkla etki leşim
yaratabilmekte, takip hizmeti sunmakta ve onları elde
tu tabilmektedir. 

Müşte ri ihtiyaç yönetimine adanmış teknolojiler,
müşteri ihtiyaçları nı anlamak için veri toplama ve
analiz çalışmalarını mümkün kılarak, ihtiyaçlara cevap
vermek için kişiselleştirmeler, uyar lanmış ürünler ve
öneriler ortaya koymaktadır. 

Artık sürümden kazanmak mümkün değildir;
uyarlanmış ve katma değeri yüksek hizmetler sunmayı
başaran işletmeler, bugünün kurdeleyi kucaklayanları
olacaktır.

Salgının yarattığı koşul lar; ölçek ekonomilerini
gündemden uzaklaştırmış, kapsam ekonomilerini
masaya oturtmuştur. 

Perakendecilik alanında yapay zekâ, makine öğrenimi,
sanal gerçeklik, büyük veri ve mobil uygulamaların da
özellikle CO VID-19 Salgını ile beraber daha yoğun
kullanılmaya başlanma sı, perakendeciliğin doğasını
değiştirdi. 

Bugünün işletmelerinin, yeni normale ilişkin eylem
plan larının temel bileşenleri; en kritik sermayeleri olan
beşeri ser mayeyi korumaları, müşterileri ile güçlü
sosyal bağlar kurarak, işletmenin misyonunu yeniden
tanımlamaları ve deneyimler den daha çok anlamlar
yaratmaları ile diğer paydaşlarıyla ortak başarıya ve
dayanışmaya odaklanmalarıdır. 

Uyarlanmış ürün lerin, artık mecburi yön olduğunu
kabul eden işletmeler, yeni normalin kazananı
olacaktır. 



Endüstri 4.0’ın itici güçleri fiziksel (otonom araçlar,
üç boyutlu yazıcılar, yeni malzemeler, gelişmiş
robotik), dijital (nesnelerin interneti, sensörler, blok
zinciri) ve biyolojik (gen sıralaması, sentetik biyoloji)
olmak üzere üç ana kümede sı nıflandırılabilir.
Endüstri 4.0’ın önemli bileşenlerinden biri fi ziksel ve
sanal dünyanın arasındaki bağlantının varlığıdır. Bu
günlerde kilitlenmenin koşulları, bu bağlantıyı
giderek önemli bir hâle getirmektedir. 
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7. Covid-19 salgınının Endüstri 4.0 üzerinde
ne gibi etkileri olmuştur?

Endüstri 4.0 ve tüm uygulamaları, COVID-19 Salgını
ile bera ber sıklıkla kullanılmaya ve tartışılmaya
başlandı. Özellikle, Endüstri 4.0’ın COVID-19 ile
mücadelede var olan rolünün örneklendirilmesi, bu
bölümün temel konusunu oluşturmakta dır. 

Endüstri 4.0 ve küresel salgın, radikal değişimler
yaratan iki önemli devrimci fenomeni
oluşturmaktadır. COVID-19 Sal gını, Endüstri 4.0’ın
gelişimini engellememiş, yalnızca yönünü
değiştirmiştir.

Endüstri 4.0, endüstriyel devrimlerle
karşılaştırıldığında daha yüksek dijitalleşme biçimleri
için farklı hız, kapsam ve derinlik seviyeleriyle ilişkili
yüksek dijitalleşme ve otomasyon biçimleri için daha
yüksek dijital leşme biçimleri için tüm endüstrilerde
gelişmiş teknolojilerin uygulanması ve
bütünleştirilmesine dair akıllı devrime verilen isimdir. 

Endüstri 4.0 teknolojileri, küresel salgın sırasında
gün lük hayatımızda yaşadığımız sıkıntılara dijital
çözümler ge tirmek konusunda dikkat çekici
yetkinliğe sahiptirler.

Perakende sektöründeki işletmeler etkin, et kili ve
müşteri önceliklerine ve endişelerine duyarlı biçimde
ha reket ederek, teknoloji destekli uygulamaları
kullanarak, rakip lerine nazaran önemli bir rekabet
avantajı elde ederek, sektörün öncüsü ve kazananı
olarak konumlanabilir

Özellikle, sosyal medya platform ları, e-ticaret
yeteneklerini perakendecilerle işbirliği yaparak
genişletmektedirler. Tüketicilerin sosyal medya
platformları nın artan e-ticaret yeteneklerine ilişkin
tutumlarını göz önüne almak gereklidir.

Artan teknoloji karmaşıklığı nedeniyle tedarikçilerin,
di ğer perakendecilerin ve son kullanıcıların yardımı
ve işbirliği yapmaları da kaçınılmazdır.  

Ancak, perakendeciler kullandıkları teknolojiler ile
kişiselleştirme çabalarını desteklemek için büyük
miktarda müşteri bilgisi toplarken ve müşterileri
izlerken veri gizliliği endişelerini de ortaya çıkarırlar.



İş Planı adı altında, genellikle üretim maliyetlerini
ve satış gelirlerinin yıllar bazında detaylandırıldığı
ve kârlılığın hesaplandığı Excel tabloları ile
karşılaşmaktayım. Önce iyi haberi vereyim: Bu
excel tabloları kesinlikle hazırlanmalı. Sonra da
kötü haber:
Ne yazık ki, ne kadar kapsamlı ve detaylı
hazırlanırsa hazırlansın, excel tablosu demek İş
Planı demek değil. Aslına İş Planının sadece gerekli,
ama yeterli olmayan bir parçası.
Konuya açıklık getirmek için, öncelikli olarak İş
Planına kimlerin ihtiyaç duyduğuna bakalım: 
1. İngilizce ‘start-up’ denilen, fikir aşamasında, ya
da ‘scale-up’ denilen, kuruluş aşamasını geçip, artık
büyüme aşamasındaki girişimler. 

2. Aslında bütün şirketler. Birinci madde
kapsamındaki şirketlerin neden iş planına ihtiyaç
duyduğunu anlamak kolay: 
Bu girişimlerin başlangıçta ölüm vadisini
geçebilmek ve büyümek için kaynağa ihtiyaçları
var. Diğerlerinin arasından sıyrılıp yatırımcı
çekmeleri ve/veya orta-uzun vadeli kredilere
ulaşmaları lazım.

Peki, neden diğer şirketler de iş planlarına ihtiyaç
duyuyor? Aslında bu sorunun yanıtı da bir cümleye
sığdırılabilir: İş dünyası şartların hızla değiştiği ve
değişimin süreki olduğu bir dünya olduğu için. Bu
dünyada ayakta kalmak ve başarıya ulaşabilmek,
oyunu nasıl oynadığınıza, önceden belirlediğiniz
aralıklarla tekrar tekrar gözden geçirmenize, her
yeni çıkardığınız ürüne, girdiğiniz projeye yeni
kurulmuş bir girişim sermayesi gözü ile bakıp,
değerlendirmenize bağlı. Bu konu makalenin
sonunda, İş Planının ne olduğunu ve nasıl
hazırlanması gerektiğini okuduktan sonra, daha
açık hale gelecek umuyorum.

O zaman, önce İş Planının ne olduğunu sorarak başlayalım. İyi
hazırlanmış bir İş Planı, bir yol haritasıdır: 
Başlangıç noktanızı ve hedefinizi, yolda sizi bekleyen
öngörülebilir olan her şeyi ve öngöremediğiniz şeyler için
yaptığınız hazırlıkları içerir, düşünsel olanı somutlaştırarak
yatırım ve finans dünyasının anlayacağı dile, yani paraya
çevirerek değerini belirler ki, elde pazarlık konusu
yapılabilecek bir şey olsun.
Öncelikli olarak hedefinizi belirlemeye yardımcı olur,
içerisinde makro ve mikro öngörüler vardır;
bu öngörüler sayesinde, engelleri önceden görerek onları
nasıl aşacağınız ve işinizin getirdiği fırsatlara nasıl
ulaşacağınızı hesaplarsınız. Bu yolda ihtiyaç duyacağınız
kaynakları, o kaynakların maliyetini, nasıl ulaşacağınızı
saptarsınız. İyi hazırlanmış, yani sabitlere değil değişkenlere
dayanan, böylece farklı varsayımlarınızı kolayca
deneyebileceğiniz excel tabloda matematiksel sonuçları
görürsünüz. Son olarak, yol arkadaşlarınızın gerçekten bu
proje için doğru ‘takım’ olup olmadığını daha net
değerlendirme fırsatı sunar size. Hatta, kısıtlı hayat sürenizin
bir kısmını, kimi zaman da tamamını adamaya hazırlandığınız
işinizin, tıpkı sinema filmleri için hazırlanan fragmanlar gibi,
zamanınızı ve diğer bütün kaynaklarınızı adamadan önce,
damağınızda nasıl bir tat bırakacağı konusunda bir fikir sahibi
olursunuz.

İş Planı Nasıl Hazırlanmalı?
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Kısa Bir Kılavuz

İyi hazırlanmış bir İş Planı’nın unsurları nedir?
Bir sonraki yayınımız da iyi hazırlanmış bir iş planı
unsurlarını detaylı bir şekilde açıklayacağız...

İsmail Ercument Uz 
Finansal Yönetim Danışmanı ve Eğitmeni

"İş Planı Nasıl Hazırlanmalı?"  Yazı  Dizimizin Devamı Gelecek Sayımızda



CGS Center'dan
Haberler
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Hareket ile "Aile-Şirket Anayasası"
çalışmalarına devam edildi.

Kayahan Hidrolik "Aile Anayasası"
çalışmalarına devam edildi.

Yurttaşlar Grup ile "Aile Anayasası"
çalışmalarına  başlandı.

Pelin Triko ile "Kurumsal
Yönetim ve Kurumsallaşma"
çalışmalarına devam edildi.
Samsun da toplantı yapıldı.

Aydoğan Entegre ile "Aile
Anayasası" çalışmalarına devam
edildi.



Koronavirüsün %99,99'unu Temizleyen Dünyanın İlk 'Kentsel Güneşi' Piyasaya Sürülüyor

Bir yıldan uzun süredir dünyanın ana gündem maddesi olan koronavirüsle mücadele için sürekli olarak
yeni yöntemler geliştiriliyor.

Studio Roosegaarde adlı firma, bilimsel araştırmalardan yola çıkarak kentlerde kullanılabilecek yapay
güneşler olarak adlandırabileceğimiz aydınlatma sistemleri tasarladı. Bu aydınlatmalar tabii ki Güneş ile
aynı sıcaklığa sahip değil ancak işlevi aynı.

Urban Sun adlı bu ürün, firmadaki tasarımcıların dışarıdan destek veren uzmanlar ve bilim insanları ile
gerçekleştirdiği bir iş bölümünün sonucunda ortaya çıktı. Çalışmaların sonucunda, 222 nanometrelik
ultraviyole-c ışınların insanlara zarar vermeden virüsleri temizlediği ortaya çıktı.

Hollanda, ABD, İtalya ve Japonya'dan uzmanların da katılımıyla, Hollanda Halk Sağlığı ve Toplum
Bakanlığı desteğiyle üretilen Urban Sun'ın kullanılması amaçlanan alanlar ise halka açık olan parklar,
okullar, kafeler ve her türlü spor kültür faaliyeti olarak gösteriliyor.

Oldukça hassas bir denge ile çalışan Urban Sun'ın ışık kaynağı Hollanda Ulusal Meteoroloji Enstitüsü
tarafından ölçümlendi ve kalibre edildi. Ayrıca ürünün evrensel standartlara ve sertifikalara da uygun
olmasına dikkat edildi. Urban Sun görünüşte çok basit olsa da çok ince işçilik gerektiren karmaşık bir
ürün.

Ultraviyole teknolojileri alanında ödüller kazanmış olan Profesör Karl Linden, yaptığı açıklamada Urban
Sun'ı ilham verici olarak nitelerken, kamuya açık alanların daha güvenli olmasını sağlayacak bir icat
olduğunu belirtti. Urban Sun'ın arkasındaki teknoloji, Columbia Üniversitesi ve Hiroshima
Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı, pek çok bilim insanı tarafından da incelenmiş makalelere
dayanıyor.
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Teknolojiden Haberler

Kaynak: https://www.webtekno.com/koronavirusun-99-99-unu-temizleyen-dunyanin-ilk-kentsel-gunesi-
piyasaya-suruluyor-h107047.html



Film yıldızı olmak için yerleştiği Los Angeles’ta işleri yolunda gidiyor gibiydi. Bir film yıldızı olamamıştı
ama spor arabalar için bir oto kuaför açabilmişti. Üstelik müşterileri arasında Elizabeth Taylor, Oscar
ödüllü aktör Jeff Bridges gibi isimler vardı. Ancak yine de yaşantısından pek memnun değildi.

Daha çok kazanabilmek için oto kuaförcülüğün yanında marihuana satışına başladı. Bu satış
marihuana ile sınırlı kalmadı ve bir gece kendisi de eroin ile tanıştı. Kısa bir süre sonra bağımlı oldu. 9
kez fazla dozda uyuşturucu sebebiyle ölümden döndü. Los Angeles sokaklarında kartonlar üzerinde
yaşamını sürdürdü.

2003 yılında mide ülseri sebebiyle dayanılmaz ağrılar yaşamaya başlamış ve hatta 48 kiloya kadar
düşmüştü. Yine aynı sene kendisini Los Angeles şehir hapishanesinde buldu.

Tüm yaşadıklarının ardından hayatını değiştirebilecek tek kişinin kendisi olduğunu farketti ve
rehabilitasyon merkezlerine başvurdu. Tüm çevresini, yaşayış biçimini tamamen değiştirdi.
Uyuşturucu haricinde kendisini iyi hissettiren bir şeyler aramaya başladı.

Bir arkadaşı sayesinde sıvı takviye gıdalarıyla tanıştı. Ve bu gıdaların vücutta yarattığı etkiye hayran
kalıp bu işe girmesi gerektiğini düşündü.

Doğduğu yer olan Ohio’dan bir arkadaşı vasıtasıyla “sıvı süper gıdalar” ile tanıştı ve bu meyve suları
Rafati’nin hayatını değiştirdi. Ve sonunda kendisi de üretmeye karar verdi. Ardından ürünlerini
rehabilitasyon merkezinde satmaya başladı. Şehrin her yerinden insanlar Rafati’nin meşhur ürünü
hurma ile muzu karışımı olan Wolverin’i satın almak için merkeze gelmeye başladılar.

Ve ardından SunLife Organics adını verdiği kendi şirketini kurdu. Şirket ilk yılında 1 milyon dolarlık
satış yaptı. Rafati “Sev, iyileştir, ilham ver.” Sloganıyla yola çıktı ve yalnızca 5 yıl sonra bir milyoner
oldu!

Şirket şu anda 32 çeşit meyveli içecek karışımının yanında protein shake’ler, meyveli kahveler, sundae
ve donmuş yoğurt da üretiyor.

Yanında çalışan insanları özellikle 13 yıl önce kendisi gibi yardıma ihtiyacı olan insanlar olarak seçiyor.
Rafati önce iyileşmek ve daha sonra da kendi gibi olanlara yardım etmek için azimle ve kararlılıkla
ilerlemiş ve sonunda başarmıştı.
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Sıradışı Bir Başarı
Hikayesi: Khalil Rafati

Kaynak : https://ceotudent.com/uyusturucu-bagimliligindan-milyonerlige-khalil-rafatinin-hikayesi

Khalil Rafati ABD’nin Ohio eyalatinde dünyaya
geldi. Genç yaşta okulu bıraktı ve hırsızlık, kapkaç
gibi suçlar işledi. 20li yaşlarının başlarında bir film
yıldızı olmak ve geride bıraktığı hayatını da
unutabilmek için Los Angeles’a taşındı.



Deneyimlerinizi paylaşın,
başarı öykülerinizi,

çalışmalarınızı gönderin,
yayınlayalım.

Teşekkür ederiz.

SUKUK Eğitimi ile Uzun yıllar Orta Doğu ve
Avrupa’daki birçok banka ve finans kurumunda
üst düzey yönetici olarak görev yapan Khalid
Yousaf tarafından hazırlanan bu eğitimde;
uygulamadaki temel SUKUK yapıları, SUKUK
işlemindeki taraflar, SUKUK ile geleneksel tahvil
ve bono enstrümanları arasındaki farklar ve
SUKUK standartları ele alınmıştır.

SUKUK Eğitimi – 
Khalid Yousaf
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Finansal Tablolar Analizi Eğitimi –
 Doç. Dr. Yiğit Özbek

Finansal Tablolar Analizi Eğitimi 
Bu eğitimde, Finansal Tablolar Analizi teknikleri
ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ardından, örnek
bir işletmenin verileri üzerinden çözümleme
tekniklerinin uygulamaları ve çıkan sonuçların nasıl
yorumlanacağı işlenmiştir. Finansal Tablolar
Analizinde Kullanılan Teknikler: Karşılaştırmalı
Tablolar Analizi Eğilim Yüzdeleri Analizi Yüzde
Yöntemi İle Analiz
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