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Arkadaş Yayınevi’nin kurucusu Cumhur Özdemir:

Geliştirdiğimiz Amazon 
Kindle benzeri e-book cihazı, 
2013’e yetişecek

30 yılı aşkın bir süredir yayıncılık faaliyeti gösteren “Arkadaş”, 
sanal ortamdalarda da okuyucularla arkadaş. İlk prototipi 
üretilen, test çalışmaları süren e-kitap okuyucu cihazı ile 
İnternet’ten hem Arkadaş hem de diğer dışı kaynaklardan içerik 
satın alınacak.

Aslıhan Bozkurt

TBD Bilişim Dergisi olarak  Arkadaş Yayınevi’nin kurucusu Cumhur Özdemir 
ile, yayıncılık faaliyetlerinde bilgi işlem teknolojilerinin (BİT) kullanımı ve 
e-book konusundaki çalışmaları içeren bir söyleşi gerçekleştirdik. Özdemir,  
Arkadaş Yayınevi olarak çalışmalarında 90’lı yıllardan beri BT’yi etkin bir 
şekilde kullandıklarına işaret etti. 

1880’de dağıtımcılıkla faaliyete başlayan Arkadaş, daha sonra kitapevi ve 
yayınevi olarak hizmetlerine devam etti. Dünyanın önde gelen yazar ve 
yayıncılarıyla işbirliği yapan, bünyesinde bulunan diğer yayınevleriyle birlikte 
Türkiye’nin en büyük ve eski yayınevlerinden biri olan Arkadaş, açtığı büyük 
mağazalarda yayımladığı binlerce kitabı okuyucu ile buluşturdu. Bilgisayar 
kitapları da yayımladıkları için “Bilişim, IT sektöründeki kelimelerin defile 
arenası olduk” diyen Özdemir, geliştirdikleri e-book cihazının, satıştaki 
cihazların birçoğundan çok daha iyi durumda olduğunu ve eksiklerinin 
giderilmeye çalışıldığını söyledi. 2013’te piyasaya Amazon’un iş planına 
benzeyen ve içerik satma becerisi olan bir planla çıkmayı planladıklarını 
belirten Özdemir, Türk okuruna kaliteli ve nitelikli kitap sunarak kültürel 
yapının gelişmesini sağlamak için ileri teknolojiden yararlandıklarını, toplam 
kalite yönetimi esasları çerçevesinde ticari faaliyetlerini sürdürdüklerini 
vurguladı.

70’ten fazla ülkeye 29 dilde Microsoft yazılımlarını tedarik zincir yönetimi 
sistemi ile üretip ihraç eden Arkadaş, başarılı bir şekilde yürüttüğü bu işi, 
şimdilerde ilaç endüstrisi alanında da kullanabileceği işbirlikleri geliştirmeye 
çalışıyor. Arkadaş, Orta Doğu ve Afrika’nın ilaç tedarik merkezi olmak istiyor.
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- Yayın dünyasına ne zaman 
girdiniz ve neler yaptınız? Arkadaş 
olarak kurumsal yapınızda ne gibi 
değişikliklere gittiniz? Kaç yazar 
ve yayınevi ile işbirliğiniz var? 
Bugüne kadar kaç kitap yayınladınız? 
Bir yılda ortalama kaç yeni yayın 
gerçekleştiriyorsunuz? 

-Güncel ve çok satan kitap, Mp3 dijital-müzik 
müzik-film-oyun DVD ve ünlü ressam tablo ve 
ayraçlarını, uygun fiyata kredi kartı veya havale 
ile satın alabileceğiniz Arkadaş, faaliyetlerine 
1980’de Ankara’da dağıtımcılıkla başladı. 
Sonraki yıllarda kurulan Arkadaş Kitabevi ve 
Arkadaş Yayınevi ile Türk okuyucusuna hizmet 
veriyoruz. Arkadaş Yayınevi’nde,  bilgisayar 
kitapları dışında roman, mizah, ilgi, araştırma-
inceleme, Türkçe sözlükler, müzik, eğitim 
ve çocuk edebiyatı alanlarında da kitaplar 
yayımlanıyor.
Bugüne kadar Arkadaş yayınevi ve markaları 
(1001 çiçek, Akılçelen kitaplar ve Angora) 
ile yaklaşık 1.600’ün üzerinde kitap ürettik. 
Sadece geçen yıl (2011’de) 70in üzerinde yeni 
yayın gerçekleştirdik. Arkadaş olarak 1984’ten 
itibaren faaliyet alanına kitap mağazacılığını 
da ekledik. Ve, bu faaliyetimizi,  2009’da 
Arkadaş Kitabevi şeklinde iş modeli olarak 
yeniledik. Özgün tablo çoğaltma alanında 
faaliyet göstermek üzere 2005’te kurulan 
Angora Yayıncılık Sanatsal Ürünler Pazarlama, 
20’den fazla ünlü Türk ressamının resim 
haklarını temsil ediyor. 2008 yılından itibaren 
Arkadaş Yazılım teknolojileri, 2009 yılında da 
Lodos Grup, Arkadaş’tan oluşup faaliyetlerini 
bağımsız yürütüyor. 
Ağırlıkla çeviri kitaplar üzerinde yoğunlaştık 
ve farklı dillerde yayınlar yaptık. Dünyanın en 
tanınmış yayıncıları ve ajansları ile çalışıyoruz. 
Yayınlarımız, Wiley, O’Reilly, Oxford ve 
Microsoft Press gibi dünyanın en büyük 
firmalarıyla yapılan işbirliği sonucunda hayat 
buldu ve bu çalışmalar, pek çok dünya dilinden 
eserin Türkçemize kazandırılmasını sağladı. 
Son yıllarda kadro ve satış hacminde büyüme 
yaşadık. Büyüyen pazarlama kapasitemiz, 

ayrıntılı ve sistematik satış raporlarımız iş 
ortaklarımızın beğenisini kazanırken Arkadaş 
Yayıncılık olarak Türkiye’nin en köklü yayıncılık 
kuruluşları arasındaki yerimizi koruyoruz. 

Eğitim ve deneyimi yüksek toplamda 300 
kişilik bir kadroya sahibiz. Profesyonel 
kadromuzla, geniş bir yelpazede, çok çeşitli 
konulardaki kitapları, en yeni ve gelişmiş 
baskı tekniklerini kullanarak yayımlıyoruz. 
Arkadaş olarak Türkiye çapında kurumsal 
kimliğe önem veriyoruz. Türk okuruna kaliteli 
ve nitelikli kitap sunarak kültürel yapının 
gelişmesini sağlamak için ileri teknolojiden 
yararlanarak toplam kalite yönetimi esasları 
çerçevesinde ticari faaliyetimizi sürdürüyoruz.
Bu alanda Arkadaş Pazarlama, global standart 
otoritelerinin kalite ve tutarlılık değerlerini 
göz önünde bulundurarak birçok farklı hizmet 
sunarken bu hizmetleri raporlayıp geliştiriyor. 
Arkadaş Pazarlama, 60’tan fazla ülkede 

yer alan müşterileriyle aktif bir pazarlama 
hizmetini sürdürürken iş ortaklarımıza 
güvenli ve güvenilir bir tedarik zinciri yönetimi 
olanağı sağlıyoruz. Uluslararası ticaret 
yasaları ve buradaki değişim, gereklilik ve 
sınırlandırmaları yakından izleyen Arkadaş 
Pazarlama, tüm ticari ve gümrük mevzuat 
uygulamalarına uyumlu olarak süreçlerini 
düzenliyor.
  
-Arkadaş olarak çalışmalarınızda 
bilgi işlem teknolojilerini (BİT) nasıl 
kullandığınızı, ne gibi uygulamalarınız 
olduğunu öğrenebilir miyiz?

- Kitapevi, yayınevinde ve yazılım sürecinde 
bilgi teknolojilerini (information technology-IT) 
kullanıyoruz. Kitapevi ve yayınevi dışında başka 
başka iş planlarımız var. Örneğin yazılım, bir 
Enki ticari platform bir e-book olmak üzere 

iki koldan yürüyor. Bir de tedarik zinciri 
yönetimi (Supply Chain Management) yapan ve 
Microsoft’un programlarını çoğaltıp yaydığımız 
bir kolumuz var. Bizzat geliştirip kullandığımız 
tedarik zinciri yönetim sistemimiz de tamamen 
IT sektöründen besleniyor. 

Yine Arkadaş Yazılım’ın 2009 yılında geliştirip 
2010’da kullanıma sunduğu web platformu 
Enki üzerinden e-ticaret uygulamalarımız 
(Kitabevi çözümü ve web mağaza yönetimi) 
var. Enki platformu, değişik kategorilerdeki 
fiziksel ve dijital ürünlerin  on-line satışına 
olanak sağlıyor. Bugün Enki platformunu 
kullanan www.arkadas.com.tr web sitesinde 
61 bin fiziksel ürün, 160 bin dijital müzik ürün 
(MP3) kredi kartı veya havale yöntemleriyle 
güvenli alışveriş olanağıyla satın alınabiliyor.  
Yaklaşık 800 bin yabancı dilde e-kitap satışı 
için dünyanın en büyük e-kitap dağıtıcıları ile 
anlaşma imzalandı.
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Fiziki üründe verdiği hizmetlerin tümünü 
elektronik olarak da vererek, iş ortaklarımıza 
İnternet ve diğer dijital kanallarda güvenli ve 
etkili teslimat yapıp fikri mülkiyet haklarının 
korunmasına da katkı sağlıyoruz.  Arkadaş 
Yazılım ve Lodos Grup aracılığı ile esnek ve 
gelişebilen bir digital dağıtım ağı oluşturuyor. 
Bir ürünün satış ve pazarlamasını digital 
veya web üzerinde herhangi bir platformdan 
yapabilen Arkadaş’ın, bütün veya kısmi işleyişi 
elektronik olarak gerçekleştirebilecek, 
ödeme, tüm finansal raporlama ve takip 
gereksinimleri yerine getirebilecek 
yapılanması var.

Bildiğiniz gibi hızla değişen günümüz 
ekonomik koşulları içerisinde perakende 
firmaları yaşamlarını sürdürebilmek için 
büyük baskı altında. Gelirleri ve  müşteri 
memnuniyetini artırmak, giderleri azaltmak 
ve kesintisiz hizmet verebilmek için donanımlı, 
(instrumented), verimli, (efficient), iletişim 
kanalları açık (interconnected), güvenli 
(reliable), akıllı (Intelligent) çözümlere 
sahip olunması gerekiyor.  Bu ihtiyaçlar 
doğrultusunda farklı, akıllı bir perakende 
işletme modeli geliştirmek üzere yaklaşık iki 
yıllık, analiz, geliştirme ve test aşamasından 
sonra Enki Retail’i ortaya çıkardık. Enki Retail, 
akıllı yazılım çözümleri yanında personel 
yönetiminden, fire ve kayıpların takibine, 
ürün yerleşim ve planlamasına varan bir 
management framework olarak geliştirildi. 

Bu know-how ve akıllı yazılım çözümleri, 
envanterdeki her ürünü gerçek zamanlı takip 
edebilecek, her türlü detayına kolayca, her 
yerden ulaşabilecek bir donanıma sahip. 
Servis tabanlı tasarımı sayesinde farklı 
sistemlerle entegre olabilen ürünümüz, 
POS terminalleri, kiosklar, güvenlik 
sistemleriyle, işletme kaynak planlaması 
(Enterprise Resource Planning- ERP) sistemi 
olarak da SAP ve Netsis ile birlikte gerçek 
zamanlı entegre çalışıyor. İstenirse Enki 
Web Platformu ile entegrasyon sağlanarak 
işletmenin e-ticaret sistemi oluşturulabiliyor, 

tek merkezden fiziksel ve dijital operasyonlar 
fazladan insan gücüne ihtiyaç duymadan, 
paralel olarak yürütülebiliyor. 
Mağazayı açtığımızda önce IBM, sonra NCR’yi 
tercih ettik. Kafemizde kahve içenlerin hesabı 
ödemesi, adisyon kaydının tutulması için cihaz 
ve yazılımı birlikte satılan Almanların MICROS 
sistemlerini kullandık.

Enki Retail çözümleri, Envanter-Mağaza- 
Sipariş, Satınalma, Satış ve İade fonksiyonları 
için süreç – Kampanya- Güvenlik sistemleri 
yönetimi; Ekip- Kategorilere göre ürün 
yerleşim planlaması; Lojistik çözümleri; 
Built-in Webstore Solutions; Sınırsız ürün 
ve kategori desteği; SAP ile başka ERP 
çözümleriyle entegrasyon- POS entegrasyonu; 
Gelişmiş raporlama fonksiyonları; İş zekâsı 
çözümleri; Workflow tasarımı ve Çağrı 
merkezi entegrasyonunu içeriyor. Enki, kodu 
bizde esnek bir program olduğu için her uç 
kasa ile konuşuyor, ne alındığı, ne satıldığı ve 
ne sipariş edilmesi gerektiğini biliyor.
 
Arkadaş Yazılım tarafından ayrıca her türlü 
materyalin fiziksel gönderiminde ortaya 
çıkabilecek hataların önüne geçmek üzere 
sevk, rapor aracı (Dispatch Reporting Tool 
-DRT) uygulaması geliştirildi. Sistem temelde 

gönderisi yapılacak ürünlerin doğru adrese, 
doğru zamanda ve doğru taşıyıcı ile hatasız 
gönderimini amaçlıyor. Burada bahsedilen 
gönderim, bir taşıyıcı firma aracılığıyla başka 
firmalara yapılan gönderiler olabileceği gibi, 
firmanın şube veya departmanları arasında 
yapılacak iç gönderiler de olabilir.

DRT, kurumsal ya da ERP sisteminden gerçek 
zamanlı veri alışverişi yapan bir servis ve 
barkod okuyucu ve kablosuz ağ bağlantılı bir 
mobil terminalden oluşuyor. Şartlara göre el 
terminali yerine PC de kullanılabiliyor. Gönderi 
görevlisi kendisine gönderi belgesi ulaştığında 
terminal üzerinden gönderi numarasını 
girerek gerçek zamanlı olarak ERP sisteminde 
o parti içerisindeki koli ve ürün bilgilerine 
ulaşıyor. Sevk edilecek koliler üzerindeki 
barkod bilgileri el terminaliyle sisteme 
aktarılıyor. Bu aşamada eksik veya fazla 
gönderiler saptanıp kullanıcı bilgilendiriliyor. 
Bir sonraki aşamada ise gönderinin teslim 
edileceği taşıyıcı firma, araç ve sürücü 
bilgilerinin satış veya lojistik ekibi tarafından 
hazırlanan gönderi belgesiyle uyumu kontrol 
ediliyor. Eğer hata yoksa ürünleri teslim alan 
görevlinin terminal üzerinden imzası alınıp 
ürünler teslim ediliyor. 
Teslim aşamasından sonra gerekli kargo takip 

linkleri oluşturularak alıcı ve göndericilere 
bilgilendirme mesajları gönderiliyor.

-Enki nedir? Bir kısaltma mı?

-Hayır. Yaratıcı bir Sümer tanrısı olan Enki, 
ana tanrıçayla birlikte Sümerlerce bilinen 
evrenin büyük bölümüne biçim vermiş.
 
-Önümüzdeki dönemde Enki’yi başka 
kurumlara satmanız söz konusu olacak 
mı?

-Öyle bir eğilim var. Bu çalışmalar da iki 
koldan gelişiyor. Ancak buna “yazılım satmak 
değil yazılımı servis olarak kullandırmak” 
diyoruz. Bugün bir kurum satın almak isterse 
onlara bir boş Enki teslim ediliyor. Şu anda 
yazılımı servis olarak kullandırdığımız kimse 
yok ama görüşmelerimiz olan mağazalar 
bulunuyor. Enki ile, 100-500 firmayı hem fiziki 
hem sanal ticaret ortamı kurabilir ve çok kolay 
yönetebiliriz. 

Akılcı indirim (kazandırdığı oranlara göre 
değişen aralıklarda) programları öneriyor. On 
binlerce, yüz binlerce ürüne otomatik olarak 
uygulanabilecek komutlar verilebiliyor. 
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-e-yayın ve e-kitap konusundaki 
yeni trentler hakkında genel bir 
değerlendirme yapabilir misiniz? 

- e-book, kitabın elektronik kopya olarak 
satılması, bir kontent ticaretidir. “Kitabın 
kokusu güzel, gözüm kâğıdı iyi ayırt edebiliyor, 
ekrana bakamıyorum” diyen kitap okuruna, 
kâğıt kalitesinde okuma olanağı sağlar. 

Dünyada yüzlerce, binlerce e-book cihazı 
üreten şirket var. e-book, “kâğıda bastığımız 
kitap, dergi ve benzeri bilgileri ister word 
dosyası, ister pdf olarak elektronik ortamda 
kopyalayıp yaymak” demek. Elektronik olarak 
kitapları ya da entelektüel bir hak içeren yazılı 
ürünleri, indirmek ve cihazla kontent (bir şeyin 
içinde bulunanların bütünü, muhteva) satışını 
birlikte yürütme projesidir e-book. İlk bakışta 
bir yayıncılık işi gibi görünüyor ama aslında 
e-book, bir işletmecilik planı. Bu iş planının 
bir boyutunu, içeriğinin entelektüel haklarının 
korunduğunuz kontent akışı yönetimi; diğer 
boyutunu da, piyasaya sunulacak cihaza, 
text to speech denilen yazıları sese çevirme, 
okuma, notlar alma ya da üstüne yazdığınız 
(underline), altını çizdiğiniz satırları notları 
bir buluta veya data centerda saklama, bir 
kaza anında kullanıcı adı ve şifresinin başka 
bir cihaza girilmesi durumunda her bilginin 
geri gelmesi gibi bir işletmecilik platformu 
oluşturuyor. 

E-book, Amazon’dan sonra popülerleşti ve 
hepimiz Türkiye’ye ne zaman gelecek diye 
merak etmeye başladık. 2003-2004’te, 5-5.5 
milyar dolarlık bir şirket olan Amazon, 2011’de 
36 milyar dolarlık bir şirket haline geldi ve 
Amerika’daki kitap-yayın sektörünün yüzde 
55’ine doğru hızla gidiyor. Eski işletmeler ise 
(3.5-4 milyar dolar arası ciro ile ikinci firma 
olan Borders) battı. Birinci firma olan Barnes 
& Noble, inanılmaz derecede daralmaya gitti.

Şu an e-book piyasası, üçe bölünmüş 
durumda. Sony ve çeşitli firmalar, e-book 

cihaz satıyor.  “İçine çalıntı bir içerik mi 
konulmuş, o içerik başkalarına yayılıyor mu?” 
bununla ilgilenmiyor.  İkincisi içerik satıcıları, 
yayıncılar, yani hak sahipleri. Bunlar dünyanın 
en büyük yayın kuruluşları. Random House, 
Hachette, Pearson gibi yayın gruplarının hepsi 
ellerindeki kitapları Amazon’la anlaştıkları 
şartlarda çok iyi satıyorlar. Üçüncüsü de 
Amazon’dan başka gösterebileceğimiz bir 
yer var mı bilemiyorum ama ikisini (satış ve 
içeriği) birleştiren bir iş planı sahibi firmalar.  

Cihaz ve içeriği birleştiren bir platform 
yaratan Amazon, 1972’den beri kitap gibi 
okunacak bir şeyi, elektronik olarak saklıyor, 
kâğıda basmadan elektronik olarak dağıtıyor. 
1978-80’lerde Commodore bilgisayarlar 

vardı ve ekrandan kitap okunabiliyordu. 
Elde tutulan, kitap okumaktan başka işlevi 
olmayan ilk cihazın çıkış tarihi 1998.  2008’de 
titremeyen ekran bulundu. Bunun adı “e-ink 
ekran”. Burada herz (bir görüntünün 1 
saniyede ekrandaki yinelenme sayısı) yok. 
Amazon,  kitaptan para kazanan bir firma 
olarak cihazın bu “titremeyen ekran” yönünü 
keşfetti. Okur gözleri iyi görmüyorsa yazıyı, 
fontları büyütebiliyor. Okur metni, text to 
speech programı ya da metinden konuşmaya 
programları ile dinleyebiliyor. Bunu sağlayıp 
bir de kontentleri koruma planına sahip 
olduğu için yayıncılar kindle’a büyük ilgi 
gösterdiler. Şu anda Almanya’da Kindle’ın 
sektördeki payı yüzde 25’i geçti. Amerika’da 

kesin rakamı bilmiyorum ama yüzde 55’i 
bulduğu söyleniyor. 

-“Bir kere satın al her yerde oku” 
parolasıyla 2007’de piyasaya 
sunulan Kindle (elektronik kitap 
görüntüleyicisi), kitapları elektronik 
ortamda veri olarak indirerek 
okumayı kolaylaştıran bir ekranla, 
binlerce kitabı okumayı ve taşımayı 
sağlıyor. Arkadaş yayınevi olarak bu 
alanda başlattığınız/başlatacağınız 
projeleriniz nelerdir? 
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- Amazon gibi, ikisini 
birleştiren bir iş planı 
olan bir şirket Türkiye’de 
yok. Ama bunu yapan 
şirketler İngiltere’de 
de, Fransa’da da yok. 
Dünyada şu anda ikisini 
(kontent ve cihaz) birden 
yürüten çok örgütlü tek 
organizasyon bana göre 
Amazon. 

Türkiye’de e-book’un 
cihaz üreticileri satış 
yapmaya çalışıyor. 
Arkadaş’ın mağazasında 
10 marka, e-book 
satılıyor. Biz, içerik ile 
cihazı birlikte satan 
planı çok beğendik. Yazılım şirketimizin 
bir taraftan donanımcılarla cihaz yapmaya 
çalışırken bir taraftan da kontent yönetimi için 
web sitemizin kalibre  (bir düzeneğinin doğru 
sonuçlar verecek şekilde ayarlanması) etmeyi 
sürdürüyor. 
Arkadaş olarak, güncel ürünlerden farklı, 
yayıncı ve yazarların e-kitap konusundaki 
ihtiyaçlarına yanıt verebilecek, bununla 
birlikte kullanıcılarına geniş format desteği 
ve kullanım kolaylığıyla ön plana çıkacak bir 
e-kitap okuyucu cihaz (E-Ink) geliştiriyoruz. 
İnternet sitemizde yaptığımız ankette belirgin 
bir biçimde öne çıkan Turkuaz kitap (T-book) 
adını vermeyi düşündüğümüz cihazın, ilk 
prototipleri üretildi şu an test çalışmaları 
yapılıyor. Bazı eksiklikleri var. En önemli 
eksiği, Türkçe text to speech programı sorunlu 
çalışıyor. Metinleri sayfa dışına taşmadan 
akıtmayı çok başarılı yapıyor, fontları 
büyütüp küçültüyor. İnce-parlak ekranda, 
pil-bataryası çok uygun. Navigasyon tuşları 
kullanışlı. Dokunmatik ekran.  Tüketiciye 
verdiğimiz ürünlerin içerikleri koruyabilmek 
için türlü önlemleri var. Dijital hak yönetimi 
(Digital Rights Management- DRM) programı 
uygulanmış durumda. Yeni geliştirilmiş 
yazılımları otomatik olarak upgrade ediyoruz. 
Kitaplar üzerine alınan notlar, data centerda 

saklanabiliyor. 
Kullanıcının İnternet’ten hem Arkadaş e-kitap 
mağazasından, hem de isterse Arkadaş dışı 
kaynaklardan içerik satın alabilmesi için 
geliştirilen e-book cihazı, şu anda satışta olan 
cihazların birçoğundan çok daha iyi durumda. 
Eksikler giderilmeye çalışılıyor ve satışının 
2013’e yetişeceğini umuyorum.  
2013’te piyasaya Amazon’un iş 
planına benzeyen ve içerik satma 
becerisi olan bir planla çıkmayı 
planlıyoruz.
Türkiye’de yayıncılığın büyüyen, 
küçümsenmeyecek bir potansiyele 
sahip olduğu ve Türkiye’nin 
okuduğu inancındayım. E-book 
için iyi kitap olmalı, iyi sunulup 
iyi dağıtılmalı. Bunlar sağlanırsa 
en azından fiziki kitaptan daha az 
yararlı olmaz. 

-Yetkili çoğaltıcısı olduğunuz 
Microsoft yazılımları 
konusunda bilgi verir misiniz? 

- Microsoft Press’in Türkiye’deki 
tek distribütörüyüz ve Microsoft 
Press kitaplarını Türkçeleştiriyoruz. 

Arkadaş Ltd, 1997 yılından beri, 
orijinal donanım üreticisi (Original 
Equipment Manufacturer- OEM) 
olarak tüm Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika (Europe, Middle East and 
Africa -EMEA) bölgesine Microsoft 
yazılım ürünlerinin kaliteli, güvenli 
ve hızlı bir biçimde dağıtımını 
yapıyor, tedarik zinciri yönetim 
hizmeti veriyor. 70’ten fazla ülkeye 
29 dilde Microsoft yazılımlarını 
üretip ihraç eden Arkadaş, 1992’de 

başladığı Microsoft yayıncılığında da “Yılın 
Microsoft Yayıncısı” ödülünü iki yıl kazandı. 
Microsoft, başlangıçta bir dönem kendisi 
İrlanda’da, üretim yapılıp dağıtılıyordu. Ama 
her ülke ve bölgede satışlar çok artınca önce 
lokal üreticiler buldu. Bulunan firmalar, 
Microsoft adına lisanslı yazılım üretip sevk 
ettiler.  Böylece Microsoft, ürünlerini elini 

değmeden satarken tedarik zinciri yönetimi de 
gündeme geldi. 
Bizde şu anda tedarik zincir yönetimi 
sisteminde 150 kişi çalışıyor. Bunun 50-55’i 
doğrudan doğruya tedarik zincir yönetiminin 
içindedir. Sistem için yazılım firmasına da 
bilgisayar mühendisi aldık. 11 bilgisayar 
mühendisi bulunuyor.
Çok başarılı bir şekilde yürüttüğümüz bu işi, 
şimdi başka konulara satmaya çalışıyoruz. 
Şu an ilaç endüstrisi ile iletişim halindeyiz.  
Orta Doğu ve Afrika (Middle East and Africa-
MEA) ile belki de Doğu Avrupa’nın ilaç tedarik 
merkezi olmak istiyoruz.

-Microsoft, Arkadaşı niye tercih etti?

-Arkadaş’ın tedarik zinciri yapısı, 1980’den 
beri var. 1991-92 yılında yayıncılık ve kitapçılık 
işi ile ilgili olarak “Bilgisayar kitapları çok 
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satılacak, bu parlak bir sektör” diye Microsoft 
ile yazışıp kitaplarını basma hakkını almak 
istedik ve aldık. O zaman raporların nasıl, ne 
zaman ve hangi şablonla verileceği, hangi 
durumda ne olabileceğine ilişkin konuları 
içerek yaklaşık 50 maddelik bir anlaşma 
(lisans) gönderildi. Anlaşmanın her maddesini 
iyi bir uluslar arası ilişkide hata yapmamak 
adına düzgün bir şekilde yapınca   “Bu 
coğrafyada, kendi kendine anlaşmayı anlayan 
ve her detayını yerine getiren şirket bulmakta 
sıkıntı çekiyoruz. Yayıncılık kökeninden 
gelenlerin başarılı olduğu başka bir iş kolumuz 
var. Bununla ilgilenir misiniz?” dediklerinde 
bu işbirliği gelişti.
 
- Microsoft Press kitaplarını lisanslı 
olarak Türkçeleştiren tek yayınevi 
olarak dilimize çok sayıda güvenilir 
bilgisayar kitabı kazandırdınız. Bu 
faaliyetiniz ülkemiz bilişim sektörüne 
ne gibi katkılar sağladı? 

-Yayınevimiz, 1992’den beri 20 yıldır 
Microsoft’un kitaplarını tek kuruluş olarak 
yayınlıyor. Başka hiç kimse, Microsoft 
tarafından üretilen kitapları yayınlamadı. 
Microsoft’un yarattığı ürünleri sadece bizim 
yayınlıyor oluşumuz sektörü şöyle etkiledi: 
Microsoft,  ilk günlerinde, İngilizce kökenli 
kelimelerde format, stil, file, biçem sunucu-
server gibi denemeler yaptı. Bu denemeler 
Türkiye’de yeni bir bilişim dilinin gelişmesinde 
kritik rol oynadı. Bilebildiğim kadarıyla Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD), Türk Dil Kurumu (TDK) 
ve benzeri odaklara daima yakın durdular.  
Türkiye’de çalışan Microsoft yöneticileri, bunu 
hep aşılması gereken bir problem olarak 
gördüler. Çünkü, Türkçe programlar ( word, 
power point) satması gerekiyordu. Bugün 
“fare” dediğimiz zaman akla “mouse” da 
geliyor. 
Zaman zaman hem Türkçe sürüme göre 
kitap, hem de hibrit (melez) kitap dediğimiz 
aynı kitabın İngilizce (farklı) versiyonlarını 
hazırlayarak çok yararlı ve önemli bir iş 
yaptığımızı sanıyorum. Biz bir anlamda 

“Bilişim, IT sektöründeki kelimelerin defile 
arenası” olduk.  Geri bildirimlerde bulunduk. 
Örneğin biçem bizim etkimizle yok oldu.

Birçok kelime bizim taşıdığımız tartışmalarla 
değişti.
 
-Önümüzdeki günlerde gündeme 
getirmeyi planladığınız örnek 
uygulama, plan ve önemli projelerinizi 
anlatabilir misiniz? 

Kitapçılığı geçici olmayan, başlı başına bir alan 
olarak yapıldığında kalıcı olarak görüyoruz. 
Büyük ölçekli kitapçılığın yeni alışveriş 
alışkanlığında önemli olacağını düşünüyoruz. 
Kent Park AVM’deki Arkadaş Kitapevi de 
bunun bir prototipi olarak yapıldı. Tekrarının 
yapmayı öngörüyoruz. Niyetimiz bu metrajı 
test edip, bu ve bundan daha büyük bir takım 
mağazalar açmak. 
Büyüklüğü bin 31 metre kare olan Arkadaş 
Kitapevi’nde raflar, konularına göre tanzim 
edildi. Mağazada ağırlıklı pay kitapta, 
ikinci konu ise “medya”. Yerli ressamların 
çalışmalarının telif hakkı ödenerek elde edilen 
reprodüksiyonları da kitapevinde yer alıyor.
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