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Editörün Kaleminden...

MonDes Global,  60 yıllık bir iş tecrübesi ile kurulmuş 
her dönem ülke menfaatlerini göz önünde 
bulundurmuş bir şirkettir.
Zor zamanlar yaşadığımız şu dönemde yine kendi 
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek bir 
yayınla sizlere yeni bir hizmet sunmaya karar 
vermiştir. Bu tip yayınlar / raporlarla şirketlerimize ve 
bilgi akışı sağlayarak yol gösterici olacağı 
kanaatindeyiz.

Bu kapsamda yaklaşık 6 ay önce karar verdiğimiz 
MonDesBusiNess‘in ilk sayısını beğeninize 
sunuyoruz. Bu yayına çok değerli profesyonellerimiz 
destek verdi. Tamamen fayda odaklı oluşturduğumuz 
ilk yayınımızla birlikte bundan sonrasında 
,şirketlerimizin global markalar haline gelmesinde 
yapması gerekenleri, krizleri nasıl yönetmeleri 
gerektiği gibi konuları sizlerle 2 aylık periyodlarla 
paylaşacağız.

Her sayımızda farklı konulara yer vereceğiz. İlk 
sayımızda sizlerle Kriz Yönetimi, Lojistik, Blockhain, 
Finans, Piyasa’dan Haberler ve Yönetim 4.0 ana 
başlıklarını kapsayan konulara yer vereceğiz.
Bundan sonraki sayılarımızda sizlerle en güncel 
bilgileri ve çözümleri paylaşarak  destek olmaya 
devam edeceğiz.

Saygılarımızla ,
MonDesBusiNess
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Geçen Eylül ayında ver� yönet�m�n�n önem�ne 
d�kkat çekm�şt�k. Bununla �lg�l� b�r teor� yazmış 
ve d�j�tal yönet�m ‘�n önem�n� vurgulamıştık 
.Cov�d 19 ‘dan sonra d�j�tal yönet�m ve elbette 
ver� yönet�m�n�n önem�n� çok daha fazla h�ssett�k.

 
Eylül ayında Fortune’da çıkan yazımızı 

hatırlayalım ;

4.0 kavramı l�teratüre Endüstr� 4.0 aracılığıyla 
g�rm�şt�r. 4.0 dend�ğ�nde �se aklımıza d�rekt 
olarak d�j�talleşme gelmekted�r. Bu nedenle 
bahsedeceğ�m�z d�j�tal yönet�m kuramı da d�rekt 
olarak d�kkatler� çekecekt�r.

  
Daha önce yaptığımız araştırmalarda Satınalma 

4.0 �le satınalmanın d�j�talleşme yolculuğundan 
bahsetm�şt�k. Yen� gel�şt�rd�ğ�m�z kuramda 
ş�rketlerdek� tüm kavramları �ş�n �ç�ne soktuk.

 
Bugün operasyonel mal�yetler� c�dd� boyutta 

azaltmak ş�rketler �ç�n 
hayat� anlam �fade 
ed�yor. Stratej�k 
kararların sağlıklı ve 
doğru ver�lerle 
alınmasını sağlamak, 
pek çok ş�rket� batma 
noktasına get�ren yanlış 
kararların alınmasını 
(yaptığımız �stat�st�k� 
ver�lere dayanarak) 
%40 oranında 
düşürecekt�r. Bu da 
ş�rketler �ç�n �nanılmaz 
b�r kazanç anlamına 
gelmekted�r.

Yönet�m 4.0 teor�s�, dört ana esastan ve buna 
a�t yed� alt esastan oluşmaktadır. Ana Esaslar; 
Operasyonel, Stratej�k, Uygulama ve 
Sürdürüleb�l�rl�k esaslarına dayanmaktadır.

Bugün Operasyonel D�j�talleşme kısmında hemen 
hemen her kes�m�n b�r f�kr� mevcut. Bu da 
ş�rketler�n ana konularının d�j�talleşmes� 
anlamına gelmekted�r. Burada kasted�len ş�rket�n 
ana kolları olan Satınalma-Loj�st�k, 
Satış-Pazarlama, İnsan Kaynakları, F�nans ve 
Üret�m�n d�j�talleşme  �çer�s�nde kend� esaslarına 
sah�pt�r ve Yönet�m 4.0’ın ana esası olan stratej�k 
kuramın altyapısını oluşturmaktadır.

kalmaz müşter�s�ne karşı vermes� gereken 
refleksler� zamanında vererek rak�pler�ne fark 
atarlar. Bunun manası p�yasada devamlılıktır. Tek 
b�r ver� �le rak�b�n önüne geçme olasılığınız 
artacaktır. 

YÖNETİM  4.0 & DİJİTAL YÖNETİM
Dr. Sevg� Yılmaz (Phd. Management Sc�ences)

 

YÖ
NE

TİM

4.0
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Dr. Sevg� Yılmaz K�md�r ? 
Türk�ye’de Satınalma 4.0 / D�j�talleşen Satınalma ve 
Yönet�m 4.0 / D�j�tal Yönet�m �le �lg�l� �lk akadem�k 
çalışmaları gerçekleşt�rd�. A�le ş�rketler�n�n 
kurumsallaşması ,stratej�k yol har�talarının 
bel�rlenmes� , ş�rket karlılıklarının artması �le �lg�l� 
akadem�k çalışma / makaleler� bulunuyor. Bahçeşeh�r 
ve  İTÜ ‘de satınalma / yönet�m b�l�mler� üzer�ne 
dersler ver�yor.

Sağlam stratej�lere sah�p olan ş�rketler 
ayakta kalacak

C�dd� manada operasyonel mal�yet� düşürerek çok 
sağlam ver� anal�zler� elde etmem�z� 
sağlamaktadır. Yönet�m 4.0’ın en öneml� ana esası 
Stratej�k D�j�talleşmed�r. Bunun manası geçm�ş 
dönem ver�ler�n gelecek dönem ver�ler� �le 
entegre olmasıyla ş�rket�n stratej�k yol har�tasının 
bel�rlenmes�d�r.

Eğer b�r ş�rket operasyonel d�j�talleşme 
serüven�n� tam olarak tamamladıysa bu bölümde 
hata yapma olasılığı çok düşüktür. Dolayısıyla 
sağlam ver�lere sah�p olan b�r yönet�c�n�n hayat� 
kararlar alması gereken durumlarda hata yapma 
olasılığı da çok azdır. Geçm�şte ve gelecekte 
sağlam stratej�lere sah�p olan ş�rketler yüzyıllar 
boyunca ayakta kalacaklardır.
 
Ş�rket stratej�ler�nde en öneml� konulardan b�r� 
benchmark�ng’t�r. Yerelde ve globalde rak�pler�n� 
tak�p eden ş�rketler p�yasa gel�ş�m�nden uzakta 
kalmaz müşter�s�ne karşı vermes� gereken 
refleksler� zamanında vererek rak�pler�ne fark 
atarlar. Bunun manası p�yasada devamlılıktır. Tek 
b�r ver� �le rak�b�n önüne geçme olasılığınız 
artacaktır.  

Ver� güvenl�ğ� hayatı önem taşıyor

Yönet�m 4.0’ın en öneml� kısmı uygulamadır. 
Uygulama esasları kend� �ç�nde çeş�tl� dallara 
ayrılır. Ama en öneml� uygulama esası sadece üst 
yönet�me a�t kodlamalardır. Bunun manası s�stem 
�ç�nde bell� ver�lere ve raporlara sadece üst 
yönet�m�n ulaşmasıdır. Stratej�k hamleler� 
yaparken ver� güvenl�ğ� hayat� önem arz 
etmekted�r. Bu sebeple kodlama her ş�rket�n 
kültürüne ve ulaşmak �sted�ğ� stratej�k hedeflere 
göre d�zayn ed�lmel�d�r.

Yönet�m 4.0’ da bahsett�ğ�m�z 4. ve son ana 
esasımız sürdürüleb�l�rl�kt�r. Bunun anlamı alınan 
kararların uygulama esaslarına göre 
sürdüreb�l�rl�ğ�n�n sağlanması ve y�ne bell� 
kodlama şek�ller� �le �şlem yapılması ş�rket 
�çer�nde ç�ft kontrol şekl� �le s�stem�n 
sürdüreb�l�rl�ğ�n�n sağlanmasıdır.

İflasların en büyük neden� alınan yanlış kararlar

Ortalama her 10 yılda b�r �r�l� ufaklı kr�z yaşayan ülkem�zde kalıcı ş�rketler�n/markaların olması �ç�n 
yukarıda bahsett�ğ�m�z Yönet�m 4.0 yan� D�j�tal Yönet�m kuramı ş�rketler�n geleceğ� �ç�n hayat� önem 
teşk�l etmekted�r. Son dönem yaşanan �flasların %60’lık kısmının alınan yanlış stratej�k kararlar 
net�ces�nde olduğu ortaya çıkmıştır. O sebeple bugün h�çb�r ş�rket yanlış kararlar alıp pardon deme 
lüksüne sah�p değ�ld�r.
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ANAHTAR KELİME VERİMLİLİK
Çet�n Ünsalan

Gazetec� / TV- Radyo Programcısı
Ekonom� Gazetec�ler� Derneğ� Yönet�m Kurulu Üyes�

 

 Türk�ye de, dünya da, çok uzun zamandır d�le 
get�r�len b�r gerçekle, pandem� sürec�yle b�rl�kte 
farklı b�r tanışma yaşadı. Belk� bugüne kadar her 
fırsatta d�j�talleşmen�n, yen� �ş modeller�n�n 
üzer�nde duruluyordu. Fakat �lk kez reel sektör bu 
gerçeğ�n ve dönüşümün, entelektüel b�r tartışma 
değ�l, kaçınılmaz b�r gerekl�l�k olduğunu bu denl� 
net h�ssett�.

Bugünlerde konuşulduğu üzere önümüzdek� 
dönem, d�j�talleşmen�n daha çok gündem�m�zde 
olacağı b�r başlık olacak. Fakat ben bu noktada 
Türk reel sektörünü uyarmak �st�yorum. Her 
dönem olduğu g�b�, bu süreçte de kapınızı 
d�j�talleşme adı altında paket satış yapanlar 
çalacaktır.

İşte tam da d�kkatl� olunması gereken nokta bu. 
Çünkü ortada b�r mantal�te, b�r yaklaşım, b�r �ş 
yapış b�ç�m� var; fakat paket b�r program yok. Yan� 
b�r ürün alarak �ş� halletm�ş sayılamazsınız. Her 

f�rmanın dönüşümü, kend� özell�kler� ve 
�ht�yaçlarıyla doğru orantılıdır. Bu noktada asıl 
dönüşümün bakış açısında olması gerek�r.

B�r öncek� sanay� devr�m�nde nasıl yen� 
enstrümanlar hayatımıza g�rd�yse ve y�ne �ş 
yapmaya devam ed�ld�yse, bu dönem de öyle 
olacak. Yan� teknoloj�k gel�şmeler sadece b�r �ş 
yapma b�ç�m�nden ve b�r metodoloj�den 
�barett�r.Üret�m�n�z� ya da t�caret�n�z� 
gerçekleşt�r�rken, teknoloj�den faydalanmanın 
sayısız yararları var. Bugüne kadar yarar olarak 
n�telend�r�len bu unsurların, önümüzdek� süreçte 
kaçınılmaz gerekl�l�kler olduğunu göreceks�n�z.

Teşb�hte hata olmazmış. Matbaanın bulunmasıyla 
yazılı eserler�n, daha hızlı, daha okunaklı, daha 
gen�ş k�tlelere ulaştırılmasını sağlandı. Hattatlar 
belk� sembol�k b�r gelenek olarak kaldı; kend�s�n� 
dönüştürenler matbaacı oldu. Ama unutulmaması 
gereken unsur, esas olanın yazı yazmaya devam 
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ed�lmes�, günümüz jargonuyla �çer�k üret�lmes� 
olduğu unutulmamalıdır.

Bugünkü d�j�talleşme olgusuna da bundan farklı 
yaklaşmamak gerek�r. Bunların heps�, �şler�m�z� 
daha �y�, daha az hatayla ve daha hızlı 
yapab�lmen�n araçlarıdır. Esas olan yaptığınız 
�şt�r. Sadece b�r metodoloj� ve �ş yapış b�ç�m� 
değ�ş�m�nden söz ed�yoruz.Tersten b�r örnek 
ver�lmes� gerek�rse, tüm teknoloj�k uygulamaları 
bünyes�ne almış, ama �ş yapış modeller�n�, �nsan 
kaynağını, yönet�m b�ç�m�n� değ�şt�rmem�ş b�r 
f�rmaya, d�j�talleşmen�n h�çb�r faydası 
olmayacaktır.

B�r satınalmacı, tedar�k sağlarken teknoloj�den 
yararlanarak daha etk�n sonuçlar alab�l�r ve 
f�rmasına da katkı sağlayab�l�r. Şu b�r gerçek k�, 
önümüzdek� süreçte bu b�r �n�s�yat�f olmaktan çok 
zorunluluktur.

Lak�n esas olan, n�tel�kl�, anal�z yeteneğ�ne 
sah�p b�r satınalmacınızın olmasıdır. Onun 
f�nansmandan ürüne kadar b�lg�yle donanması, 
sektör hakkında donanımlı olup, yen� �ş 
modeller�n� kavramış şekle get�r�lmes� ve �ş�n� 
yaparken de, sürec�n amel�yes�nden teknoloj�y� 
kullanarak kurtulması ve hatayı m�n�m�ze 
ederken, zamanı etk�n kullanarak sonuç almasıdır. 
Bu nedenle yen� dönemde b�ld�ğ�n�z �ş� yapıp, 
teknoloj�yle bunu gel�şt�r�rken, ver�ml�l�ğ� 
anahtar kel�me olarak ben�msey�p, �ş yapış 
modeller�n�zden üret�m�n�ze, tedar�k z�nc�r�n�n 
kullanmaktan pazarlamaya kadar bu alanı da 
kullanacak b�r yaklaşım serg�lemel�s�n�z.

Unutulmamalıdır k�, teknoloj�y� kullanmak 
faal�yet sahanızı ve h�tap ett�ğ�n�z pazarın 
boyutunu büyütecekt�r. Bu büyümeye bakış açısı 

boyutunu büyütecekt�r. Bu büyümeye bakış açısı 
ve �ş yapış şekl�yle hazır olmamak �se büyük 
hüsranları beraber�nde get�receğ� g�b�, son 
teknoloj�n�n de bu aşamada f�rmaları kurtarması 
mümkün olmayacaktır.

Demek k� bugün tartışılması ve dönüştürülmes� 
gereken, yönet�m b�ç�m�n�, pazara okuma 
yöntemler�n�, teknoloj�y� kullanarak �ş�n� 
kolaylaştıracak metodoloj�ye er�ş�m�n yollarını 
kavramaktır. 

Bunun da temel�nde gerçek b�r ver�ml�l�k kaygısı 
olmalıdır. Ver�ml�l�k hesabını da yaparken 
b�r�mler üzer�nden değ�l, katma değerler 
üzer�nden b�r yöntem �zlemek gerek�r.

Kabul etmel�y�z k� yen� b�r döneme g�r�yoruz. 
Ama bu dönem şapkadan tavşan çıkartmayacak. 
Sadece �ş�n� �y� ve kal�tel� yapanları, doğru 
yöntemlerle bezen�p, teknoloj�y� de kullanarak 
taçlandıracaktır. Aks� b�r yaklaşımın büyük 
yanılgıları ve hüsranları da beraber�nde 
get�receğ�n� düşünüyorum.

Çet�n Ünsalan 
K�md�r?
Meslekte 27’�nc� yılını 
ger�de bırakan Çet�n Ünsa-
lan, derg�den gazeteye, 
�nternetten telev�zyonculuğa 
kadar her alanda, muhab�r-
l�kten köşe yazarlığına, 
ed�törlükten haber yayın yönetmenl�ğ�ne kadar 
uzanan b�r ç�zg�de farklı görevler yaptı. Son 18 yıldır 
telev�zyonda ekonom� haberc�l�ğ�n� yürütmekted�r.
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2009’da B�tco�n’�n doğuşundan bu yana 
gel�ş�m�n� hızla sürdüren ve hayatımıza farklı 
kullanım alanlarıyla g�ren blokz�nc�r, geleceğ�n �ş 
yapış b�ç�m�n� şek�llend�recek en popüler 
teknoloj�ler�n başında yer alıyor. D�j�talleşme 
sürec�n�n kr�t�k b�r adımı olarak görülen 
blokz�nc�r�n bu kadar �lg� görmes�n�n sebeb� �se 
sunduğu merkez�yets�zl�k, değ�şt�r�lemezl�k ve 
şeffaflık özell�kler� olarak özetleyeb�l�r�z. 
Temel�nde matemat�k ve kr�ptograf� blokz�nc�r�n, 
b�lg� �şlem dünyasına get�receğ� parad�gma 
değ�ş�m�, günümüzde hayata geç�r�len 
uygulamalarla potans�yel�n� kanıtlar n�tel�kted�r. 
Bu özell�kler�n yanı sıra blokz�nc�r, get�rd�ğ� yen� 
düşünce yapısı, d�ğer teknoloj�ler�n aks�ne 
sektörler arası konsors�yum ve ekos�stemler�n 
kolekt�f çalışmalarını gerekt�r�r.

Bugün blokz�nc�r konusunda çalışan 
konsors�yum ve platformları �nceled�ğ�m�zde, 
b�rb�r�nden farklı çok sayıda sektörden 
oyuncuların, geleceğ�n �ş yapış b�ç�m�n� 
modellemek �ç�n b�r arada emek harcadığını 
göreb�l�yoruz. Her açıdan eks�ks�z b�r 
teknoloj�n�n bulunmadığının herkes farkında 
ancak farklı görüşler ve tecrübelerle yoğrulan 
blokz�nc�r teknoloj�s� hızla gel�şmeye ve 

�lerlemeye devam ed�yor. 2020 ve sonrası �ç�n 
blokz�nc�r�n eğ�l�mler� ve temel �ht�yaçları gün 
yüzüne çıkmış görünüyor.
Ödeme Sektöründe Blokz�nc�r Dokunuşu 

H�ssed�lecek

B�r ödeme alternat�f� olarak gel�şt�r�len 
b�tco�n’den bu yana blokz�nc�r�n en çok �lg� gören 
kullanım alanı kr�ptoparalar oldu. Ancak 
günümüzde b�tco�n, ether ve benzer� kr�ptoparalar 
�le ödemeler, gerekl� düzenlemeler� karşılamadığı 
�ç�n henüz �sten�len yaygınlığa ulaşmış değ�l. 
Ancak f�nans kuruluşları ve ödeme sağlayıcıları 
tarafından hayata geç�r�len uluslararası para 
transfer�, stableco�nler ve anlık �t�bar� para 
dönüşümlü �le yapılan kr�pto para ödemeler� 
h�zmetler�n� sunan uygulamalar gün geçt�kçe 
yaygınlaşmaktadır. 

Tüm bunlara ek olarak özell�kle COVID-19 
pandem�s�n�n ardından dünya çapında b�rçok 
merkez bankası paranın yen� d�j�tal formu �ç�n 
blokz�nc�r çalışmalarını hızlandırdı. CBDC 
(Central Bank D�g�tal Currency), merkez 
bankasında genell�kle nak�t veya farklı rezervlere 
karşılık tasarlanan ve merkez bankası tarafından 
üret�len dağıtık defter teknoloj�s� tabanlı yen� b�r 
d�j�tal para b�r�m�d�r. Yakın gelecekte merkez 
bankaları destekl� d�j�tal parları kullanmaya 
başlayacağımızı söylemek yanlış olmaz.

Standart Oluşturma Çalışmaları 
Hızlanıyor

B�r blokz�nc�r ağını, �çer�s�nde katılımcı eşler�n 
bulunduğu ve bu eşler arası gerçekleşt�r�len ş�frel� 
mesajlaşmaların kayded�ld�ğ� dağıtık b�r 
ver�tabanı olarak özetleyeb�l�r�z. Hal�yle �sm�n� 
sıklıkla duyduğumuz B�tco�n, Ethereum, 

2020’NİN BLOK ZİNCİR TRENDLERİ
Enes Türk

BKM Ekspres İş Gel�şt�rme Mühend�s�
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çözüleceğ�n� öngöreb�l�r�z. Farklı blokz�nc�r 
platformlarında çalışan uygulamaların 
b�rb�rler�yle �let�ş�m kurma konusunda 
çalışmalarını sürdüren teknoloj� ş�rketler�n�n 
projeler�n� tak�p ed�yoruz. Ancak bu çalışmalar 
henüz �sten�len olgunluğa er�şmem�ş durumdalar. 
2020, blokz�nc�r dünyası �ç�n gerek düzenley�c�ler 
gerekse standart oluşturan kuruluşlar adına yoğun 
b�r yıl olacak.

Geleceğ�n Teknoloj�ler� Blokz�nc�re Güç 
Verecek

D�j�talleşme sürec�n�n önde gelen teknoloj�ler� 
arasında blokz�nc�re ek olarak yapay zekâ, 
nesneler�n �nternet� (IoT) ve 5G’y� sayab�l�r�z. 

Geleceğ�n süper uygulamaları bu teknoloj�ler�n 
blokz�nc�r �le entegrasyonuyla hayata geç�r�lecek. 
Aslında bu saydığımız dört teknoloj� de 
b�rb�rler�n� tamamlar n�tel�kteler. 5G’n�n hayata 
geçmes�yle b�rl�kte transfer ed�len ver�n�n 
kapas�tes� ve hızı artacak. Böylece nesneler�n 
�nternet� ve d�ğer akıllı c�hazlardan çok daha fazla 
ver� toplanab�lecek. Blokz�nc�r �se bu ver�ler� 
depolayarak, yapay zekânın �şleyeb�leceğ� b�r 
maden hal�ne gelecek.

Hyperledger, Quorum g�b� blokz�nc�r ağları farklı 
tekn�k özell�klere sah�plerd�r. Bugün �sted�ğ�m�z 
b�r web s�tes�ne, b�lg�sayarımız, akıllı telefon ve 
tabletler�m�z ve hatta telev�zyonlarımız üzer�nden 
er�şeb�l�yoruz. Bu kes�nt�s�z er�ş�m�n sebeb�,   
�nternet teknoloj�s�nde bel�rlenm�ş standartları ve 
bu kurallar kapsamında ortaya çıkmış 
uygulamaları göstereb�l�r�z. Blokz�nc�r    
teknoloj�s�n�n de bu kapsamda standartlara 
�ht�yacı bulunmaktadır. IEEE, ISO ve ITU g�b� 
dünyanın önde gelen üç büyük uluslararası 
standart bel�rleme kuruluşu, blokz�nc�r teknoloj�s� 
�ç�n çalışmalarını sürdürmekted�r. Bunlara ek 
olarak blokz�nc�r�n f�nans dünyasında kullanımı 
konusunda b�r çerçeve bel�rlemek �steyen 
kuruluşlar da bulunuyor. Devletler arası b�r 

organ�zasyon olan F�nanc�al Act�on Task Force 
(FATF), kara para aklama, terörün f�nansmanı ve 
uluslararası f�nans s�stem�n�n bütünlüğüne �l�şk�n 
d�ğer tehd�tlerle mücadele etmey� ve operasyonel 
önlemler�n etk�l� b�r şek�lde uygulanmasını 
sağlamayı amaçlıyor. Avrupa Kom�syonu �se 
hayata geç�rd�ğ� AML5 �le blokz�nc�r tabanlı 
f�nansal uygulamalara düzenlenm�ş b�r altyapı 
sunuyor. Bu sayede blokz�nc�r�n yaygınlaşmasının 
önündek� temel etkenlerden b�r� olan b�rl�kte 
çalışab�l�rl�k problem�n�n de daha hızlı 
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Enes Türk K�md�r?
Bankalararası Kart Merkez�'nde (BKM) İş Gel�şt�rme Mühend�s� olarak çalışan 
Enes Türk, blokz�nc�r, f�ntech ve d�j�tal ödemeler alanlarında çalışmalarını 
sürdürmekted�r. 
BKM, M�crosoft ve Ver�Park ortaklığında hayata geç�r�len d�j�tal sert�f�kaları, 
blokz�nc�r altyapısında güvenl� ve değ�şt�r�lemez b�r şek�lde saklanmasını ve 
paylaşılmasını sağlayan belgem.�o uygulamasını gel�şt�ren ek�b�n �çer�s�nde yer 
almıştır.
Blockcha�n Türk�ye Platformu'na (BCTR) çalışma grubu üyes� olarak katkı 
sağlamaktadır. BayBayNak�t Akadem�'de Ethereum Platformunda Akıllı Sözleşme ve Dağıtık Uygulama Gel�şt�rme 
eğ�t�m� vermekted�r. Tw�tter, Med�um ve L�nkedIn hesaplarında blokz�nc�r alanında öne çıkan gel�şmeler� 15 günlük 
per�yotlarda derler.

Bugün blokz�nc�r�n en yaygın kullanım 
alanlarından b�r� olan tedar�k z�nc�r� 
uygulamalarında nesneler�n �nternet�n�n etk�s�n� 
açıkça göreb�l�yoruz. Blokz�nc�r tabanlı tedar�k 
z�nc�r� uygulamalarının en popüler� Food Trust’ı 
örnek göstereb�l�r�z. Food Trust �s�ml� blokz�nc�r 
platformu perakendec�ler�n blokz�nc�r   
teknoloj�s�nden faydalanarak, ürünler�n� tarladan, 
yıkama ve kesme tes�sler�nden, depoya ve 
mağazaya kadar tak�p edeb�lmes�n� sağlıyor. Bu 
sayede ş�rketler, ürünler�n yet�şt�r�lmes� ve 
taşınması sürec�nde yaşanan tüm sürec�, sensörler 
tarafından sağlanan detaylı ver�ler sayes�nde tak�p 
edeb�l�yorlar. Ürünler�n bozulması ve tesl�matın 
gec�kmes� g�b� operasyonel sorunların yaşandığı 
senaryolarda blokz�nc�rde saklanan geçm�şe 
dönük ver�ler anal�z ed�lerek süreç yönet�m� 
opt�m�ze ed�leb�l�yor. Ayrıca tüket�c�n�n 
satınaldığı ürünün geçm�ş�n� tak�p etmes�n� 
sağlamak, tüket�c�n�n markaya olan güven�n� 
artırıyor. 

Blokz�nc�r�n en öneml� yetenekler�nden b�r�n�n 

ver�y� eks�ks�z b�r şek�lde �ndekslemek olduğunu 
ve yapay zekâ teknoloj�s�n�n de gücünü güven�l�r 
ver� setler�nden aldığını b�l�yoruz. Günümüzde, �ş 
zekası, r�sk yönet�m�, skorlama, sahtekarlıkla 
mücadele g�b� kullanım alanlarıyla potans�yel�n� 
göstermeye başlayan yapay zekâ teknoloj�s�yle, 
blokz�nc�rlerde toplanmış ver�ler üzer�nde �ler� 
anal�z tekn�kler� uygulanab�l�r. Blokz�nc�r 
uygulamalarının temel�n� oluşturan akıllı 
sözleşmeler, yapay zeka tabanlı hesaplar 
tarafından yönet�leb�l�r, böylece gelecekte daha 
başarılı otonom organ�zasyonlarla 
karşılaşab�l�r�z.

Yazının başında da bel�rtt�ğ�m g�b� blokz�nc�r 
teknoloj�s� d�j�tal dönüşüm sürec�n�n öneml� b�r 
parçası. Ortaya koyduğu felsefe �le yakın 
dönemde yen� �ş yapış b�ç�mler�n� hayatımıza 
dah�l edecek blokz�nc�r teknoloj�s�nden 
faydalanmak �ç�n kolekt�f çalışmanın, 
ekos�stemler�n ve mult�d�s�pl�ner yaklaşımın 
değer�n� �y� kavramamız ve uygulamamız 
gerekt�ğ� görüşündey�m.
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Günümüzün en öneml� konu başlıklarından 
b�r�s� hal�ne gelen enerj�, artık hayatımızın her 
anında, meden�yet�n gel�ş�m�n�n artması �le 
b�rl�kte daha da önem kazandı. Gerek b�reysel, 
gerek t�car� �şletmeler�m�z ya da kurumlarımız 
�ç�n her gün gündeme gelen konularla �lg�l� 
uzun zamandır hem �ş�m, hem de   özel 
merakım doğrultusunda 
araştırmalar yapıyor, okuyor ve bu 
konular hakkında sorular 
sorulduğu zaman b�ld�ğ�m 
kadarıyla ve en sade hal�yle 
anlatmaya ve cevaplamaya 
çalışıyorum. Bu ves�le �le s�zlere 
ulaşmamı sağlayan  Dr. Sevg� 
Yılmaz’a  buradan b�r kez daha 
teşekkür ed�yorum.  Bu yazının, 
COVID-19’la uğraştığımız, yen� 
normallere, gelecek normallere 
hazırlandığımız şu dönemde s�zler 
�ç�n b�lg�lend�r�c� ve faydalı b�lg�ler �çeren b�r 
okuma olmasını d�ler�m.

Yen�leneb�l�r enerj� dünyası değ�ş�yor… 
Enerj� dünyasının son dönemde özell�kle 
er�ş�l�rl�k, güven�l�rl�k ve sürdürüleb�l�rl�k 
konuları başta olmak üzere ele alınması 
gereken öneml� başlıkları mevcut. Dünya yavaş 
yavaş farklı b�r enerj� s�stem� �nşa ed�yor ve 
taşıyıcı sütunlarda devamlı yer değ�şt�rmeler 

olmaya başlamış durumda. Bu üç başlık, 
COVID-19 etk�s�n� yaşadığımız şu günlerde 
özell�kle �şletmeler�m�z �ç�n çok öneml� hale 
gelm�ş durumda.
Bununla beraber, en kolay er�ş�leb�l�r olan 

yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının (özell�kle 
güneş enerj�s� başta olmak üzere) 
mal�yetler�n�n aşağı düşmes� ve artık tüm dünya

genel�nde en ucuz kaynaklar hal�ne gelm�ş 
olması yatırımların farklı noktalara doğru 
kaymasını hızlandırmaya devam ett�.

Zorlu enerj� olarak sürdürüleb�l�r enerj�y�, 
“enerj�n�n ger� dönülmez çevresel tahr�batlara 
yol açmadan, ekoloj�k dengey� bozmadan ve 
kuşaklar arası adalet anlayışına uygun b�r 
şek�lde üret�m� ve kullanılması” olarak 
tanımlıyoruz. Günümüzde dünya nüfusunun   

YENİLENEBİLİR ENERJİ DÜNYASI’NDA GÜNEŞ ETKİSİ

Mehmet Özenbaş

Zorlu Enerj� Satış Müdürü
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yaklaşık %12’s�n�n, yan� 1 m�lyar �nsanın 
elektr�ğe er�ş�m�n�n olmadığı b�r dünyada 
yaşıyor ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n sağlanması �ç�n 
enerj� stratej�ler�m�z�n kapsamını gen�şletmek, 
yen� hedef ve stratej�lerle en küçük b�rey�n 
sorumluluğundan başlayarak durumumuzu 
�y�leşt�rmek gerekt�ğ�n� düşünüyoruz.

Bu şartlar göz önüne alındığında, yen� 
açıklanan stratej�ler doğrultusunda gel�şen ve 
mal�yet bakımından en ver�ml� hale gelen 
Fotovolta�k (PV) enerj� üret�m� (Güneş 
Enerj�s�nden Elektr�k üret�m�) yöntem� 
öncülüğünde düşük karbon salımlı kaynakların 
sağlanab�leceğ�n� öngörüyoruz.  �şletmeler�m�z 
�ç�n faydalarından bahsetmeye çalışacağım. 
Elektr�ğ�n modern enerj� dünyamızın 
merkez�nde yer aldığı günümüzde d�j�tal 
mak�neleşme, mob�l c�hazlar ve otomasyona 
geç�şle b�rl�kte artan taleb�n, özell�kle güneş 
enerj�s� başta olmak üzere yen�leneb�l�r tarafta 
toplam enerj� taleb�m�z�n öneml� b�r yüzdes�n� 
karşılamaya başladığını görüyoruz. Toplam 
enerj� taleb�n�n artış hızından çok daha hızlı 

büyüyen elektr�k taleb� sebeb�yle açıklanmış 
olan stratej�ler ışığında, elektr�k kullanımının 
genel global enerj� taleb�nden �k� kat hızlı 
büyüyerek modern ekonom�ler�n tam 
merkez�nde yer aldığını göreceğ�z.

Fotovolta�k Etk� (Becquerel Effect d�ye de 
b�l�n�r) yan� güneş enerj�s�nden elektr�k 
üret�lmes�, aslında yen� b�r teknoloj� değ�l. İlk 
olarak 1839 yılında Fransız f�z�kç� Alexandre 
Edmond Becquerel tarafından ortaya çıkarılan 
etk�, öncel�kle uzay araştırmalarında 
kullanılmaya başlanmıştır. 1980’l� yılların 
başında Almanya, bu konuyu b�r devlet 
stratej�s� olarak ele almaya başlamıştır. 2000’l� 
yılların başında Avrupa’da yayılmaya başlanan 
ve özel elektr�k f�yatları teşv�kler� �le g�tt�kçe 
büyüyen güneş enerj�s�nden elektr�k üret�m� 
konusu, 2004 yılında Ç�n’�n özel devlet 
stratej�ler� �le fabr�kalar kurdurmaya başlaması 
�le öneml� b�r dönüm noktası yaşamıştır.  

İlk dönemde ana pazarının Avrupa kıtası 
olduğu güneş enerj�s�, 21. Yüzyılın �lk 10 – 15 
yılında ana kıta olarak Avrupa’yı seçm�şt�r. 
Ded�ğ�m g�b� 2004’te Ç�n başta olmak üzere 
Asya’da atılan öneml� stratej�k üret�m 
adımlarıyla�lk etapta Avrupa’da büyüyen güneş 
enerj�s�, Dünya Enerj� Ajansı ver�ler�ne göre 
2016 yılı sonu �t�bar�yle dünyanın en ucuz 
enerj� kaynağı hal�ne gelm�şt�r. 

 2017 yılı 1. Çeyreğ�nden başlayarak dünya 
üzer�nde en çok yatırım yapılan ve en çok 
�st�hdam sağlayan enerj� çeş�d� olarak güneş 
enerj�s�, 2019 yılı sonu �t�bar�yle global olarak 
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600 GW yan� 600.000 MW lık global kurulum 
değer�n� geçm�şt�r. Yıllık toplam kurulumun 
2019 yılında 100 GW’ın üzer�nde olduğu ve 
COVID-19 dönem� önces�nde 2020 yılı �ç�n 
tahm�n ed�len taleb�n 125 GW mertebes�n� 
geçt�ğ� güneş enerj�s�nde, büyümen�n parabol�k 
olarak devam edeceğ� tüm otor�teler tarafından 
öngörülmekted�r. 

Ülkem�zde enerj� santraller�n�n toplam kurulu 
gücü, son 25 yılda yapılan özel sektör 
 yatırımlarının da artması �le 2020 yılı 1.çeyreğ� 
�t�bar�yle 92.000 MW c�varındadır. 2012 
yılında çıkan L�sanssız Elektr�k Üret�m 
yönetmel�ğ� ve 2014 yılında yapılan l�sans 
yarışmaları sonrasında, güneş enerj�s� santral 
kurulumları günümüzde 6.200 MW’ı geçm�şt�r. 
Özell�kle 2017 ve 2018 yıllarında Avrupa’nın 
en çok büyüyen güneş enerj�s� pazarı Türk�ye 
olmuştur. Dünyada yaşanan teknoloj�k 
gel�şmelerle güneş enerj�s� hammadde ve 

ek�pman üret�mler�nde öneml� sev�yede artış 
yaşanmıştır. Buna bağlı olarak güneş enerj�s� 
ek�pmanlarında yaşanan f�yat düşüşler�yle 
güneş enerj�s� s�stemler� günümüzde en küçük 
b�reyden başlayarak ülkem�zde de k�ş� ve 
�şletmeler�n yegane sürdürüleb�l�r enerj� 
kaynağı hal�ne gelm�şt�r. Günümüzde projen�n 
büyüklüğü, lokasyonu ve şartlarına bağlı 
olarak, ülkem�zde güneş enerj�s� projeler� 4 �le 
6 seneler arasında ger� dönüş sağlamaktadır. 
İşletmeler�n elektr�k enerj�s� eldes�nde ve enerj� 
mal�yetler�nde, güneş enerj�s� yatırımı yapan 
f�rmalar �ç�n büyük avantajlar ortaya 
çıkmaktadır. Güneş enerj�s� yatırımları f�nansal 
olarak çok stab�l ve öngörüleb�l�r olduklarından 
f�nans kuruluşları tarafından çok �y� koşullar �le 
f�nanse ed�leb�lmekted�r. 

Enerj� arz güvenl�ğ�n�n, toplumun en küçük 
halkası olan b�reyden başlayarak ş�rketlere ve 
toplumun tamamına sürdürüleb�l�r üret�m ve 



Mehmet ÖZENBAŞ K�md�r?
 1980 yılında Sakarya’da doğan 
Mehmet ÖZENBAŞ, İstanbul Tekn�k 
Ün�vers�tes� İnşaat Mühend�sl�ğ� 
bölümünden 2003 yılında mezun 
oldu. Halen Galatasaray 
Ün�vers�tes�’nde MBA eğ�t�m�ne 
devam etmekted�r. Mezun�yet �le 
b�rl�kte a�le s�gorta ş�rket�nde 
İstanbul şube müdürü olarak 
çalışmaya başladı. 2008 yılında 
Escon Enerj� bünyes�nde solar termal 
s�stemler üzer�ne danışman olarak 
görev aldıktan sonra, 2010 yılı 
�t�bar�yle Akgün Pol�üretan A.Ş.’de, 
Satış & Pazarlama Müdürü olarak 
Türk�ye organ�zasyonunun yen�den 
yapılandırılmasını üstlend�. 2012 
yılında Tekno Ş�rketler Grubu 
bünyes�nde bulunan Tekno Ray Solar 
Enerj� S�stemler� A.Ş.’ye Satış & 
Pazarlama Müdürü olarak katıldı. 15 yılın üzer�ndek� hem tekn�k hemde kurumsal tecrübes�nde Ar-Ge ve 
proje yönet�m� üzer�nede görev alan Özenbaş, ş�rket performansının yen� ve farklı �ş alanları 
oluşturmaktan geçt�ğ�ne �nanmaktadır. Evl�, yay burcu ve �y� b�r Galatasaray’lı olan Mehmet ÖZENBAŞ, 
Tekno Ray Solar bünyes�nde Satış & Pazarlama ve Planlamadan sorumlu D�rektör olarak yen�leneb�l�r 
enerj� alanında �mza attığı başarılarının ardından, halen Zorlu Enerj� bünyes�nde Güneş Enerj�s� 
Projeler�nden sorumlu Türk�ye Satış Müdürü olarak görev almaktadır.
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sürdürüleb�l�r ekonom�k kr�ter olacağı b�l�nc� �le, bu başlangıç yazımı sonlandırırken önümüzdek� 
yazılarda gerek ş�rketler gerek b�reyler boyutunda almamız gereken önlemler�, güneş enerj�s� 
projeler�n�n püf noktalarını, enerj� ver�ml�l�ğ�ne faydalarını ve yöresel olarak ger� dönüş senaryoları 
üzer�ne b�lg� vermeye çalışacağım. B�r sonrak� yazımızda buluşmak d�leğ�yle.



STRATEJİK PLANLAMA BİTTİ,
SIRA SENARYOYA DAYALI PLANLAMADA

Gal�p Arbak

Sunparad�se Group AG

Manag�ng D�rector

Aslında uzunca b�r süred�r ekonom�, s�yaset, çevre vb g�b� beklenmed�k sorunların çok hızlı b�r 
şek�lde kr�ze dönüşeceğ�n�n s�nyal�n� alıyorduk. Türk �ş hayatı hızlı gündem değ�ş�kl�kler� �le an� 
dalgalanmalara alışık olsa b�le ekonom�m�zdek� kırılganlık tüm �ş hayatında bu beklenmed�k 
durumla �lg�l� ağır end�şelere neden olmakta �d�.

İşte tam bu ortamda gel�şen salgın ve ekonom�de yarattığı ağır hasar, büyüğünden küçüğüne tüm 
f�rmaların yönet�c�ler� �ç�n salgının başından bu yana ne yapılması gerekt�ğ�, ve kr�z�n ne kadar 
süre, nasıl b�r etk� yaratacağı ve salgın sonrasındak� ekonom�k ve sosyal hayatın neye evr�leceğ� 
konusunda çok c�dd� b�lg� �ht�yacı duymalarına neden oldu. Aslında çok kısa b�r süre �çer�s�nde 
anladık k� bu b�lg�ler� almak ve okumak öneml� olmakla b�rl�kte, yapılması gerekenlerle �le �lg�l� 
b�r karar oluşmuyorsa, elde ed�len b�lg� fazla b�r �şe yaramıyor.

O nedenle salgının ülkem�ze sıçramasından başlayarak neler yapılması gerekt�ğ�n� kısaca 
özetlemek sonrak� aşamalar �ç�n yol göster�c� olacaktır:
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B�r ve �k� no’lu aşamalar kr�z anına yönel�k, 
üç, dört ve beş numaralı aşamalar �se �ler�ye 
dönük aşamalar olarak değerlend�r�leb�l�r.

Bu açıdan aşağıdak� sıralama kr�z anını doğru 
yönetmek açısından b�r kontrol l�stes� olarak 
kullanılab�l�r:

a-) Çalışanları korumak �lk öncel�k olmalıdır. 
İmkan veren �şlerde uzaktan çalışma 
altyapısının devreye alınması, buna 
elvermeyen �şlerde sosyal mesafen�n 
arttırılması amacı �le �ş yer� çalışma 
koşullarının yen�den düzenlenmes� gerek�r, bu 
düzenlemeler her �ş yer�ne özeld�r, bu konuda 
yetk�nl�k problem� varsa ac�len başka 
organ�zasyonlardan veya k�ş�lerden 
f�k�r/yardım talep etmekten çek�n�lmemel�d�r. 
Hem çalışandak� �ş devam kaygısının 
g�der�lmes� hem de  tüm organ�zasyonun sağlık 
kaygısı neden� �le yakın tak�p ed�lmes� yönetsel 
avantaj sağlayacaktır. Çalışanlara planları 
açıklamak, onların f�k�rler�ne açık olmak, 
�şletme �ç�n öneml� uygulamalara yol 
açab�lecekt�r. Başka f�rmaların 
uygulamalarından haberdar olmak da �şb�rl�ğ� 
�mkanlarını arttırıp yaratıcı uygulamaları 
devreye almaya yarayacaktır. 

b-) Ac�l durum ek�pler�n�n oluşumu şarttır. 
Bu ek�pler hergün sorumlu oldukları alandak� 
gel�şmeler� tartışmalı ve buna göre aks�yon 
almalıdır. Bu ek�pler; 
1-çalışanlar, 
2-f�nansal senaryolar, 
3-tedar�k z�nc�r� 
4-müşter�/satış 
konularında çalışmak üzere oluşturulmalıdır.
           
c-) Bu çalışma başlıklarının her b�r� �ç�n 30 

dk’yı geçmeyen günlük değerlend�rme 
toplantıları organ�ze ed�lmel�d�r, toplantılarda 
yen� durum ve gelecek durum senaryolarını 
tartışmakta fayda vardır. Senaryolara göre 
nak�t akışı, kar zarar ve b�lançolar yönet�m 
tarafından gözden geç�r�lmel�d�r, hang� 
durumlar nak�t akışını bozacak anlamaya 
çalışıp, en uygun olan çözümü bulmaya 
çalışılmalıdır. Bu günlük değerlend�rmeler 
yüzyüze olmak zorunda değ�ld�r. İmkan 
dah�l�nde teknoloj� kullanılarak salgının 
yayılmasına ortam ver�lmem�ş olur. 

d-) Satılan ürünün g�rd�s� olan malzemeler�n 
tedar�ğ�n�n aksamaması �ç�n stok 
opt�m�zasyonu, alternat�f tedar�k, tedar�kç� 
öncel�klend�rmes� g�b� farklı seçenekler 
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değerlend�r�lmel�d�r. Amaç tedar�k akışının 
f�rma gücü çerçeves�nde devam etmes�n� 
sağlamaktır.

e-) Müşter�ye �ş �le �le �lg�l� b�lg� akışı 
kes�nl�kle kes�lmemel�d�r. Ürün/h�zmet 
tedar�ğ�n�n her aşamasını müşter�ye doğru 
şek�lde aktarmak bu dönemde güven� 
arttıracaktır. Bu anlamda çalışanlara yönel�k 
koruyucu tedb�rler�n de müşter� �le açık b�r 
şek�lde paylaşılması fayda sağlayan b�r 
uygulama olacaktır.

 f-) İşler�n çok hızlı düzeleceğ�n� hayal 
etmeden ve salgının sonunda çalışanlara 
�ht�yaç olacağını akıldan çıkarmadan, 
aks�yonları ver�ye dayalı devreye almak 
gerek�r. Kr�t�k pos�zyonlarda çalışanların 
l�stes�n�n hazırlanıp b�r sorun durumunda onun 
görev�n� üstlenecek çalışanların l�stes� 
oluşturulmalı ve organ�zasyona �lan 
ed�lmel�d�r. Alınacak tedb�rlerle �lg�l� 
kararların temel alacağı satış ver�ler�n�n ve 
�ler�ye doğru tahm�nler�n doğru ve gerçeklere 
dayanması kararların doğruluğuna etk� 
edecekt�r. Bu aşamada �şletmeler nak�t akışını 
salgın geçene kadar hatta daha sonrasında da 
�y� yönetmek zorundadırlar o nedenle bu akışı 
bozab�lecek her türlü yatırım, büyüme 
planlarının  dondurulması/ertelenmes� yer�nde 
olacaktır.

Türk üret�m f�rmaları süreçten 
güçlenerek çıkar mı?

Türk�ye özel�nde üret�m f�rmalarının nak�t 
akışlarını �y� yönetmeler� durumunda normale 
dönüş sürec�nde 1-3 yıllık dönemde bölgesel 
t�carette avantaj yakalayab�lecekler�n� 
değerlend�rmek gerek�yor. 

Salgından çok önce başlayan ekonom�k 
durgunluk ve kurdak� er�me neden� �le Türk 
üret�c�ler� b�rçok üründe üret�m mal�yetler� 
açısından Doğu Avrupa’dak� rak�pler�ne göre 
avantajlı hale geçt�, hatta loj�st�k faktörü de 
eklen�nce Uzak Doğu kökenl� b�rçok rak�p 
üründe de bu avantaja sah�p olmaya başlamıştı. 
Avrupa pazarı açısından salgın �le b�rl�kte uzun 
mesafe tedar�k alternat�fler�n�n yen�den 
değerlend�r�leceğ� ve tedar�k kanallarında r�sk 
dağılımının tekrar yapılacağını düşünmek 
doğru olacaktır. Bu nedenle salgın sonrasında

nak�t akışını �y� yöneten Türk üret�m f�rmaları 
�ç�n çabuk toparlanma �mkanı vardır.

Bu dönemde Türk f�rmalarının önler�ne 
açılacak yen� fırsatlarda başarılı olab�lmeler� 
�ç�n �k� konuda atılım yapmaları 
gerekmekted�r: Bunlardan b�r�nc�s� Kal�te 
�k�nc�s� de Ver�ml�l�kt�r. Kal�te, Avrupa 
müşter�s� �ç�n olmazsa olmazdır ve artık b�r 
standart hal�ne gelm�şt�r. Ver�m �se rekabette 
varolmayı gerekt�ren mal�yet ve hız �ç�n 
gerekl�d�r. Özell�kle KOBİ kapsamında olan 
Türk f�rmalarının profesyonel yardım almadan 
Avrupa ayarında ver�m ve kal�te sev�yes�ne 
ulaşmaları �mkanı yoktur. Bu nedenle KOBİ 
sah�pler�n�n yukarıda verm�ş olduğumuz 
şemadak� 3 numaralı ger� dönüş aşaması �ç�n 
salgın b�tmeden gerekl� hazırlığı yapmaya
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başlaması gerekl�d�r.  Kal�te ve ver�m 
konusunda hızlı sonuç almak �ç�n destek 
verecek profesyoneller�n de doğru seç�lmes� 
gerekmekted�r. Bu açıdan çev�k ve yalın 
yöntemlere vakıf ve bu konularda kanıtlanmış 
başarıları olan profesyoneller�n desteğ� 
aranmalıdır. 

Türk üret�c�ler�n�n bu dönem boyunca 
hedefleyecekler� en öneml� v�zyoner konu 
müşter�ler�ne kes�nt�s�z tedar�k �mkanı 
sunmak olacaktır. Kes�nt�s�z tedar�k hedef� 
�ç�n yalın ve çev�k yötemlerle oluşturulacak 
olan sürekl� �y�leşt�rme kültürü yanısıra �ş 
zekası, hatta yapay zeka uygulamalarının da 
tüm süreçlere g�rmeye başlaması gerekecekt�r

Asker� teknoloj�ler tar�h boyunca her zaman 
sanay� ve t�carete es�n kaynağı olmuştur, bu 
açıdan �nsansız (unmanned) uygulamaların gün 
geçt�kçe �ş yaşamına g�receğ�n� ve f�rma 
büyüklüğünü düşünmeden bundan uzak 
kalınmaması gerekt�ğ�n� kabul etmek 
gerek�yor. “İnsansız” çözümler�n �lk başarılı 
uygulamalarının tedar�k z�nc�r�n�n en öneml� 
halkası olan loj�st�k sektöründe olacağını da 
değerlend�rmek gerek�yor. Dolayısı �le Türk 
sanay�s�n�n Endüstr� 4.0 �çer�ğ�nde olan 
�nsansız fabr�kalar yer�ne öncel�k olarak  
loj�st�k sürec�ndek� �nsansızlaşmaya 
odaklanması, paralel�nde ver� toplama ve 
yönet�m�ne yönel�k �ş zekası ve akıllı 
algor�tma konularına ağırlık vermes� 
gerek�yor.
Salgın sonrasında �hracata odaklanmış Türk 

üret�c�ler�n�n B2C yer�ne B2B ağırlıklı 
 

çalışacaklarını da öngörmek zor değ�ld�r. B2B 
konusunda Türk f�rmalarının satış pazarlama 
ek�pler�n�n ş�md�ye kadar yeter� kadar atak ve 
yaratıcı olmadığını değerlend�rmek gerek�yor. 
Satış ve pazarlaması etk�n olmayan b�r �ş�n, 
üret�mde yaratacağı ver�m ve kal�te artışının 
b�r karşılığı olmayacaktır. Bu nedenle yen� 
dönem satış pazarlama ek�pler�n�n B2B 
pazarlama üzer�ne ver� ağırlıklı b�r şek�lde 
yoğun çalışması gerek�yor. Salgın dönem�nde 
artan çevr�m�ç� (onl�ne) satışlar ve d�j�tal 
pazarlama akt�v�teler�, salgın sonrasında 
sadece B2C �ç�n değ�l B2B �şler �ç�n de artan 
oranda önem kazanacaktır. D�j�tal satış  
becer�ler�n�n artmasına paralel �ş zekası 
kullanımının da önem� hızla artacaktır.  D�j�tal 
teknoloj�n�n �ş yapma b�ç�mler�ndek� 
etk�nl�ğ�n�n artması �le s�ber güvenl�k de 
f�rmalar açısından problemler ve fırsatlar 
bağlamında �ş modeller�n� etk�leyecek konular 
olacaktır.

B2B çalışan f�rmaların, müşter� açısından 
kolay çalışılab�l�r tedar�kç�ler olması satış 
başarısı �ç�n en öneml� özell�k olacağı �ç�n satış 
pazarlamadan başlayarak tüm f�rma 
süreçler�n�n yen�den organ�ze olarak, esnek 
yapılara dönüşmes� gerekmekted�r. Türk 
üret�c�ler� �ç�n pazar r�sk dağılımı öneml� b�r 
konu olacak ve yakın pazarlar dışında 
uluslararası pazarlara er�ş�m de �ş �nsanlarının 
gündem�nde olmaya devam edecekt�r. Taleb� 
karşılama hızı en öneml� farklılaşma alanı 
olacağı �ç�n Türk f�rmalarının uluslararası 
pazarlarda yerel �şb�rl�kler�n�n artacağını da 
öngörmek doğru olacaktır.

20   MonDesBusiNess



Salgın sonrasında �nsan kaynakları

Türk�ye’de son 20 sened�r f�rmaların üst 
yönet�m kadrolarında erozyon mevcuttur. Bunda 
yurtdışına transfer olan kal�f�ye çalışanların 
etk�s�n� gözardı edemey�z ancak özell�kle 
2015’den bu yana ekonom�de meydana gelen 
olumsuz gel�şmeler sebeb� �le de f�rmalar 
beklemey� ve büyük değ�ş�kl�klere g�tmemey� 
terc�h etm�şler, bu sebeple de v�zyon kaybı ve  
atalet yerleşm�şt�r.

Salgının beraber�nde get�rd�ğ� yen� normalde bu 
yönet�m anlayışı uzun süre ayakta 
kalamayacaktır. Bu nedenle büyüklü küçüklü 
f�rmalarda yönet�m kadrolarının da  değ�şeceğ�n� 
öngörmek doğru olacaktır. Üst yönet�m kadroları 
�çer�s�nde de F�nans/Muhasebe yönet�mler�n�n 
yen� b�r anlayışa �ht�yacı olacaktır.  Üret�m 
f�rmaları ver�m ve kal�te artışını başardığı oranda 
yen� t�p f�nans yönet�m�ne de �ht�yaç duyacaktır. 
Muhasebe b�r�mler�n�n mevzuat kapsamında 
mecbur kaldıkları hantal uygulamalar devam etse 
de f�rma yapıları yen� dönem hızlanmış �ş 
ortamında m�n�mum b�r aylık geçm�ş ver� 
üzer�nden raporlamalarla f�rma yönet�mler�ne 
yardımcı olamayacaklardır. V�zyon sah�b� yen� 
yönet�mler�n zorlaması �le �ş zekası hatta yapay 
zeka kullanımının f�nansal tahm�nlemeler,stres 
testler� vb g�b� yöntemlerde kullanımı  

artacaktır, bu hal� �le de olmuş b�tm�ş� 
yorumlamak yer�ne senaryolar oluşturmak ve 
bunun üzer�ne çalışmalar başlatmak v�zyoner 
f�nans yönet�mler� �le tet�klenecekt�r. Salgın 
sonrası kr�z ortamından çıkılması �le b�rl�kte 
Türk�ye’n�n üret�m merkez� olarak küresel 
ekonom�de rolünün artma �mkanı olacak, fırsatları 
doğru değerlend�ren yapıların �y� kadrolara 
�ht�yacı olacaktır, bu açıdan kr�z boyunca IK 
pol�t�kalarını �y� yöneten, çalışanlarını hem 
salgından hem de ekonom�k zorluklardan 
koruyab�len f�rmalar döneme avantajlı g�recekler. 
Çalışan sağlığını gözeten, daha fazla önlem alması 
ve bu önlemler� çalışanlarına daha �y� duyurmasını 
b�len ş�rketler�n �şveren markalarını güçlü 
tutacağını ve bunun da çalışan bağlılığına etk�s� 
olacağını değerlend�rmek gerek�yor. Bu açıdan 
çalışanlarının gel�ş�m� ve yaratıcılığını arttıracak 
IK pol�t�kalarına �ht�yaç duyulacaktır. Türk 
ş�rketler� �ç�n uzun vadede IK b�r�mler�n�n kr�z 
önces�ndek� �şletme �çer�s�ndek� konumlarını 
�y�leşt�r�p etk�ler�n� arttırmaları gerekecek, 
operasyon odaklı ve v�zyoner b�r yapıya geçenler 
bunu başarab�lecekt�r. Bu anlamda IKY ‘den 
organ�zasyonel gel�ş�m yapısına dönüşüm 
sağlayan yapılarda başarı �ht�mal� artacaktır. Bu 
dönem �çer�s�nde kurum �ç� b�rçok h�zmet�n dış 
kaynak (Freelancer) kullanımına doğru 
yöneleceğ�n� düşünmek gerek�r. F�rma kadroları 
da bu dönemde buna göre gözden geç�r�lecekt�r. 

Bu kr�zle b�rl�kte öğrend�k k� dünya her an 
yen� b�r salgın/kr�z ortamına g�reb�l�r, bu 
nedenle hantal ve büyük organ�zasyonlar, uzun 
vadede yerler�n� esnek ve yalın 
organ�zasyonlara bırakmak amacı �le 
bölünecekt�r / küçülecekt�r. Bu açıdan f�rmalar 
�şgücünün doğru büyüklükte olup olmadığını 
da sorgulayacaklar, esnek �ş gücü kullanım 
�mkanlarını da daha fazla gündemler�ne 
almaya başlayacaklardır.

MonDesBusiNess   21



Stratej�k Planlama Yer�ne Senaryolarla Yönet�m 

Salgının Avrupa’ya yayılması �le b�rl�kte gel�şmelere yönel�k alınan kararlar da günlük değ�şmeye 
başladı, aslında uzunca b�r süred�r küresel etkenler neden� �le değ�şkenl�kler kontolümüzden 
çıkmaya başlamıştı, o nedenle önce 3 yıllık stratej� planları rafa kalktı sonra yıllık bütçeler boşa 
çıkmaya başladı, buna karşılık olarak �ş hayatı çeyreklerde bütçe rev�zeler�/tahm�nler üzer�ne 
çalışmaya başladı, ancak salgınla b�rl�kte gel�nen son aşamada 3 aylık dönemlere yönel�k stratej�k 
planlar da yönetsel kararların �st�krarını ve başarısını sağlayamaz hale geld�. 

İşte bu hal� �le kr�zde karşılaştığımız durumun tekrarını önleyecek yen� b�r yönetsel kurguya geçme 
vakt� geld�. Salgın dönem� �ç�n öngördüğümüz ac�l durum müdahale ek�pler�n�n kurumsal kültüre 
yerleşmes� gerek�yor, kr�z dışı dönemlerde bu ek�pler�n standart görev�, r�skler� görüp senaryolar 
çalışarak r�sk gerçekleşt�ğ�nde esnek b�r şek�lde adapte olmayı organ�zasyon hedef� olarak 
yönet�m�n kararına sunmak olmalıdır. F�rmaların buna alıştığı oranda her türlü zorlu şartın kalkmak 
mümkün olacaktır. Hedeflenen yapının adı “Yüksek Güven�rl�kl� Organ�zasyon” dur,  yan� her ne 
sorun çıkarsa çıksın kes�nt�s�z tedar�k h�zmet� vermeye devam eden b�r organ�zasyondur. Bu şekl� 
�le organ�zasyon sürekl� gel�şen dayanıklı (res�l�ent) b�r yapıya kavuşacak, rekabette ayrışacaktır.

Gal�p Arbak  k�md�r?
İş hayatına 1995 yılında Arçel�k’te başladı. 2005 yılına kadar bu ş�rkette 
üret�m, bakım, kal�te, satınalma, yardımcı sanay� �y�leşt�rme, plast�k parça 
tasarım ve ürün yönet�m� üzer�ne çalıştı. 2005 yılından bu yana büyük 
çaplı yerl� ve yabancı çok uluslu ş�rketlerde üst düzey yönet�c�l�k yaptı. 
Yönett�ğ� tüm organ�zasyonlarda başarılı yalın dönüşüm çalışmalarını 
çev�k tekn�klerle b�rleşt�rerek organ�ze ett�. Bu organ�zasyonların 
tamamında f�nanslarlarda çok hızlı �y�leşmeler, operasyonel süreçlerde de 
kalıcı ver�m artışları yaşandı. Organ�zasyonel dönüşüm ve gel�ş�m 
çalışmalarını yalnızca üret�m süreçler� �le kısıtlı tutmayıp tüm b�r�mlere 
yaydı.
Yönett�ğ� organ�zsyonlarda dönüşüm �ht�yaçlarını f�rma bünyes�ne uygun 
özgün çözümlerle sağlayan Arbak “Lean Bl�tz” kavramının yaratıcısı ve 
�lk uygulayıcısı olmasının yanısıra “Yüksek Güven�rl�kl� Organ�zasyon” 
kurgusunu özgün yöntemlerle tedar�k ve yönet�m süreçler�ne  adapte 
etm�şt�r
2014 yılından bu yana B2B Pazarlama konusunda Esk�şeh�r Anadolu Ün�vers�tes� Pazarlama yüksek L�nans 
öğrenc�ler�ne tecrübeler�n� aktaran Gal�p Arbak halen % 100 İsv�çre sermayel� b�r ş�rket�n Avrupa satış ve 
pazarlama operasyonlarını yönetmekted�r. 
ODTÜ Mak�na Mühend�sl�ğ� Bölümü 1995 yılı mezunu olan Arbak,  y�ne aynı ün�vers�tede EMBA programını 
tamamlamıştır.
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7244 sayılı Yen� Koronav�rüs (Covıd-19) 
Salgınının Ekonom�k Ve Sosyal Hayata Etk�ler�n�n 
Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun 17.04.2020 
tar�hl� Resm� Gazete’de yayımlanmıştır. 7244 
sayılı Kanunla d�ğer düzenlemeler yanında 
ş�rketler�n 2020 yılında genel kurullarında 
yapacakları kar dağıtımına yönel�k sınırlamalar da 
get�r�lm�şt�r. Yazımızda kar dağıtımına yönel�k 
olarak yapılan sınırlamalar ele alınacaktır.

T�caret Bakanlığı tarafından Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ�’ne (TOBB)  �let�len 31.03.2020 
tar�hl� yazıda, Kov�d-19 v�rüsü neden�yle sermaye 
ş�rketler�n�n özkaynaklarını korumasının önem�ne 
�şaret ed�lerek, 28.11.2012 tar�hl� ve 28481 sayılı 
Resm� Gazete'de yayımlanan "Anon�m Ş�rketler�n 
Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları �le 
Bu Toplantılarda Bulunacak T�caret Bakanlığı 
Tems�lc�ler� Hakkında Yönetmel�ğ�'n�n"  13/5 �nc� 
maddes�ne dayanılarak, kamunun �şt�rak� olan 

ş�rketler har�ç olmak 
üzere, sermaye 
ş � r k e t l e r � n � n 
2019 yılı hesap 
dönem�ne �l�şk�n 
olarak bu yıl 
g e r ç e k l e ş t � r � l e c e k 
genel kurul 
t o p l a n t ı l a r ı n d a 

gündeme alınacak nak�t kâr payı dağıtımı 
kararlarında, “geçm�ş yıl kârlarının dağıtıma konu 
ed�lmemes�, dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem 
karının %25'�n� aşmaması ve yönet�m kuruluna kâr 
payı avansı dağıtımı yetk�s� ver�lmemes�” 
hususları bel�rt�lm�ş �d�.

N�tek�m, 17.04.2020 tar�hl� Resm� Gazete’de 
7244 sayılı Yen� Koronav�rüs (Covıd-19) 
Salgınının Ekonom�k Ve Sosyal Hayata Etk�ler�n�n 
Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun’un 12’nc� 
maddes� �le 6102 sayılı Türk T�caret Kanununa  

Sermaye ş�rketler�nde, 30/9/2020 tar�h�ne kadar 
2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde y�rm� 
beş�ne (%25) kadarının dağıtımına karar 
ver�leb�l�r, geçm�ş yıl kârları ve serbest yedek 
akçeler dağıtıma konu ed�lemez, genel kurulca 
yönet�m kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetk�s� 
ver�lemez. Devlet, �l özel �dares�, beled�ye, köy �le 
d�ğer kamu tüzel k�ş�ler�n�n ve sermayes�n�n yüzde 
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EYLÜL SONUNA KADAR ŞİRKETLERİN KAR DAĞITIMINA 

SINIRLAMA GELMİŞTİR!
Ekrem Öncü

DKR Verg� Denetleme Kurucu Ortağı
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ell�s�nden fazlası kamuya a�t fonların, doğ rudan 
veya dolaylı olarak sermayes�n�n yüzde ell�s�nden 
fazlasına sah�p olduğu ş�rketler hakkında bu fıkra 
hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada bel�rt�len sürey� üç 
ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı 
yetk�l�d�r.

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönem�ne �l�şk�n 
kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay 
sah�pler�ne ödeme yapılmamışsa veya kısm� 
ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının 
yüzde y�rm� beş�n� aşan kısma �l�şk�n ödemeler 
30/9/2020 tar�h�ne kadar ertelenecekt�r.

Bu madden�n kapsamına g�ren sermaye 
ş�rketler�ne �l�şk�n �st�snalar �le uygulamaya da�r 
usul ve esasları bel�rlemeye �se, Haz�ne ve Mal�ye 
Bakanlığının görüşünü almak suret�yle T�caret 
Bakanlığı yetk�l�d�r.

Halka açık ya da kapalı, l�m�ted ya da anon�m 
ş�rket ayrımı yapılmaksızın bütün sermaye 
ş�rketler� bu düzenlemeden etk�lenmekted�r. 
Ancak, kar dağıtımı sınırı kapsamına g�ren 
sermaye ş�rketler�ne �l�şk�n �st�snalar �le 
uygulamaya da�r usul ve esasları bel�rlemeye, 
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının görüşünü almak 
suret�yle T�caret Bakanlığı’na kanunda yetk� 
ver�lm�şt�r. Söz konusu 6102 Sayılı Türk T�caret 
Kanununun Geç�c� 13 üncü Maddes�n�n 
Uygulanmasına İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebl�ğ 17 Mayıs 2020 Tar�hl� ve 31130 (Asıl) 
Sayılı Resm� Gazete yayımlanmıştır.

Tebl�ğe göre,
Kâr payından anlaşılması gereken, net dönem 

kârı veya serbest yedek akçeler üzer�nden 
ortaklara ve kâra katılan d�ğer k�mselere genel 

kurulca dağıtılmasına karar ver�len tutardır.

Serbest yedek akçe �se kanun� yedek akçeler�n 
sermayen�n veya çıkarılmış sermayen�n yansını 
aşan kısmı �le kanun ve sözleşme gereğ� ayrılanlar 
dışında genel kurulca ayrılmasına karar ver�len 
yedek akçelerd�r.

Kâr Payı ve Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları �se 
aşağıdak� şek�lde olacaktır.

Sermaye ş�rketler�nde Kanununun geç�c� 13 üncü 
maddes�n�n yürürlüğe g�rmes�nden 30/9/2020 
tar�h�ne kadar 2019 yılı net dönem kârının, 
yalnızca yüzde y�rm�beş�ne kadarının nakden 
dağıtımına karar ver�leb�l�r, geçm�ş yıl kârları ve 
serbest yedek akçeler dağıtıma konu ed�lemez. Bu 
sınırlama, Kanunun 462 nc� maddes� uyarınca �ç 
kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında 
uygulanmaz.

Sermaye ş�rketler�nde genel kurul tarafından 
30.09.2020 tar�h�ne kadar yönet�m organına kâr 
payı avansı dağıtımı yetk�s� ver�lemez.

Kanunun geç�c� 13’üncü maddes�n�n yürürlüğe 
g�rmes�nden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı 
kararı alınmış, ancak henüz pay sah�pler�ne ödeme 
yapılmamışsa veya kısm� ödeme yapılmışsa, 
%25’l�k sınırı aşan kısma �l�şk�n ödemeler �le 
hesap dönem�nde zarar ed�lm�ş olmasına karşın 
serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa 
henüz ödenmem�ş kısma �l�şk�n tüm ödemeler 
30.09.2020 tar�h�ne kadar ertelen�r. 

Genel kurulca yönet�m organına kâr payı avansı 
dağıtımı yetk�s� ver�lm�şse, avans ödemeler� 
30.09.2020 tar�h�ne kadar ertelen�r.
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 Aşağıda bel�rt�len şartlan sağlayan ş�rketler kar 
dağıtımı sınırlamasına tab� olmayacaktır.

* 25/8/1999 tar�hl� ve 4447 sayılı İşs�zl�k S�gortası 
Kanununun ek-2 nc� ve geç�c� 23 üncü maddes� 
uyarınca yen� koronav�rüs (Cov�d-19) kaynaklı 
zorlayıcı sebep gerekçes�yle kısa çalışma 
ödeneğ�nden ve/veya ücrets�z �zne ayrılanlardan 
4447 sayılı Kanunun geç�c� 24 üncü maddes� 
uyarınca nakd� ücret desteğ�nden 
yararlandırılanları �st�hdam edenler �le 28/3/2002 
tar�hl� ve 4749 sayılı Kamu F�nansmanı ve Borç 
Y ö n e t � m � n � n 
D ü z e n l e n m e s � 
Hakkında Kanunun 
geç�c� 20 nc� 
maddes� ve �lg�l� 
Kararlar uyarınca 
Haz�ne destekl� 
kred� kefalet� 
kullanan ve halen 
kapanmamış kred� 
borç bak�yes� 
bulunanlar har�ç, 
120.000 Türk L�rası 
ve altında kâr payı dağıtımı kararı alan ş�rketler,

* Pay sah�pler�nce, dağıtımına karar ver�len kâr 
payının yarısından fazlasının, Kanun hükümler� 
çerçeves�nde başka b�r sermaye ş�rket�ne olan 
sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten 
�fasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı 
kararı alınan ş�rketler,

* Pay sah�pler�nce, dağıtımına karar ver�len kâr 
payının, �mzalanan kred� sözleşmeler� veya proje 

f�nansman sözleşmeler� kapsamında 30.09.2020 
sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülükler�n 
�fasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı 
dağıtımı kararı alınan ş�rketler. Bu kapsamda olup, 
kâr payı dağıtımı kararı alınan ş�rketlerde, pay 
sah�pler�n�n �fa yükümlülükler�n� aşan tutara 
�l�şk�n ödemeler 30.09.2020 sonuna kadar 
ertelen�r.Yukarıda saydığımız kısıtlamadan �st�sna 
olacak ş�rketler�n yapılacak kâr payı 
dağıtımlarının genel kurulda görüşüleb�lmes� �ç�n 
Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur. 
Başvurularda genel kurul yapılmasına �l�şk�n 

yönet�m organı kararının noter onaylı örneğ�, 
ş�rket�n hesap dönem�ne �l�şk�n f�nansal durum 
tablosu �le kâr veya zarar tablosuna ek olarak

Tebl�ğ �le �stenen evraklar da Genel Müdürlüğe 
sunulacaktır.

Kar dağıtımı yaparken aşağıda bel�rt�lecek 
f�nansal tablolar d�kkate alınacaktır.

Kâr payının hesaplanmasında; f�nansal 
tablolarını Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m 



Standartları Kurumu tarafından bel�rlenen 
standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar 
tarafından Kanunun 88 �nc� maddes�ne göre 
hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından �se 
4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununa 
göre hazırlanan f�nansal tablolar esas alınır.
tarafından Kanunun 88 �nc� maddes�ne göre 
hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından �se 
4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununa 
göre hazırlanan f�nansal tablolar esas alınır.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, 4/1/1961 
tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununa göre 
tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu 
kaynakların toplam tutarını aşamaz. 

Sonuç olarak 2019 dönem�ne �l�şk�n olarak 
30.09.2020 tar�h�ne kadar yapılacak olan genel 
kurullarda kanun ve tebl�ğ şartları uyarınca karın 
%25’l�k kısmı dağıtıma konu ed�leb�lecekt�r. 
Hang� ş�rketler�n kar dağıtımı sınırlamasına hang� 
şartlarla tab� olmayacağı da kanun ve tebl�ğ 
düzey�nde açıklığa kavuşturulmuştur.
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Ekrem Öncü K�md�r?
Meslek� yaşantısına 01.06.1999 yılında Mal�ye 
Bakanlığı'nın verg� �nceleme ve teft�ş yetk�ler�ne sah�p 
bulunan Merkez� Denet�m B�r�m� olan Gel�rler 
Kontrolörler� Başkanlığı'nda Stajyer Gel�rler Kontrolörü 
olarak başlamış olup, 2002-2009 yılları arasında Gel�rler 
Kontrolörü ve 2009-2011 yılları arasında da Gel�rler 
Başkontrolörü olarak 12,5 yıl devam etm�şt�r. Meslek� 
yaşantısının son 3 yılını Gel�rler Kontrolörler� Büyük 
Mükellefler� İnceleme Grubu Başkanlığı’nda çalışarak 
geç�rm�şt�r. Akadem�k yaşantısına �se Gaz� Ün�vers�tes� 
Mal�ye bölümünde başlamış ve 1997 yılında mezun 
olmuştur. 1997-1998 eğ�t�m dönem�nde Ortadoğu Tekn�k 
Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Okulunda İng�l�zce hazırlık 
eğ�t�m� almıştır. 2002-2005 yılları arasında İstanbul 
Ün�vers�tes� İkt�sat Fakültes� Mal�ye Bölümünde Yüksek 
L�sansını tamamlamıştır. Doktora çalışmasına �se 
İstanbul Ün�vers�tes� İkt�sat Fakültes� Mal�ye Bölümünde 

halen Tez aşamasında olarak devam etmekted�r. 2008-2009 yıllarında Verg� Sorunları Derg�s� Sorumlu 
Yazı İşler� Müdürlüğü görev�n� yürütmüştür. 2011 yılından �t�baren İstanbul Yem�nl� Mal� Müşav�rler 
Odası bünyes�nde Yem�nl� Mal� Müşav�rd�r ve Sermaye P�yasası Kurulu (SPK) Bağımsız Denet�m 
L�sansına sah�pt�r. Thel�ra'da 2012 yılından �t�baren dörtbuçuk yıl boyunca düzenl� olarak köşe yazıları 
yazmıştır. Eylül 2016'dan �t�baren Borsagündem ve F�nansgündem s�teler�nde düzenl� olarak köşe 
yazıları yazmaya devam etmekted�r. Habertürk Gazetes�nde de yazı d�z�ler�ne yer ver�lmekted�r.



LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİNDE COVID-19 ETKİSİ (1)
Şenol Altuntaş

Arkel Elektr�k 

Satınalma Müdürü & Dış YönDer YK Üyes�

 

       Cov�d19un, Dünya ve Türk�ye 
ekonom�s� üzer�ndek� beklenen 
etk�s�, en kötü ekonom�k kr�zlerden 
b�le daha kötü.  N�san ayındak� IMF 
ver�ler�ne göre Türk�ye de 
enflasyon yaşanırken ekonom�k 
küçülme bekl�yor. Türk�ye 
ekonom�s�n�n 2020 de %3 
büyümes� beklen�rken, şu an %5 
küçülmes� beklenmekted�r. B�r 
öncek� raporda %13,8 olarak 
öngörülen �şs�zl�k oranı Türk�ye’de 
%17,2 olarak gerçekleşmes� beklen�yor. Y�ne IMF 
�n 2020 tahm�nler�ne göre ABD, Japonya, 
Almanya, Fransa, İng�ltere, Kanada, Rusya, 
Brez�lya, Meks�ka ve Arab�stan resesyona g�recek. 
ABD’n�n 2020 yılı GSYH büyüme tahm�n� % 2 
�ken -%5,9’a, Euro Bölges� �ç�n %1,3 olan 
büyüme tahm�n�n�n �se -%7,5’ye, %6 büyümes� 
beklenen Ç�n ekonom�s� tahm�n�n� %1,2'ye, 
H�nd�stan �ç�n % 5,8 olan büyüme beklent�s� �se % 
1,9'a düşürüldü. 2020 yılında Alman ekonom�s�n�n 
%7, Fransa ekonom�s�n�n %7,2 ve İtalya 
ekonom�s�n�n %9,1 daralması beklenmekted�r. 
İspanya, İsra�l ve Yunan�stan resesyonla deflasyon 
arası b�r yerde olacak. Ç�n durgunluk yaşayacak, 
Türk�ye g�b� İran da enflasyon yaşanırken 
ekonom�n�n küçülmes� beklen�yor. B�r yandan 
enflasyonu düşürmek, b�r yandan büyümeye 
geçmek, b�r yandan bunlara eşl�k etmes� büyük 
olasılık �ç�nde olan �şs�zl�k artışını engelley�p 
�st�hdamı artırab�lmek b�rb�r�yle çel�şen 
hedeflerd�r. Alternat�f Ekonom�de, üret�m ve tarım 

öncel�k olmazsa sorun büyümeye devam eder.  

Yatırımcı tarafında N�san ayındak� kur beklent�s� 
Dolar’da 5,98 TL,  Euro �se 6,70 TL beklent�s� 
vardı. Ancak gerçekleşen oranlar N�san ayında �se 
Dolar 7 ye tırmandı. İhracatçı �ç�n bu avantaj olur-
ken hammadde �thal g�rd�s� olan f�rmalar �ç�n 
dezavantaj olmuştur.

Tüm Dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de Tedar�k 
Z�nc�rler� c�dd� b�r sınavdan geç�yor. Hazırlıklar, 
ortaklıklar, �ş b�rl�kler�, planlar, stratej�ler, bugüne 
kadar varlık sebepler�m�z� oluşturan b�rçok şey� 
sorgular duruma geld�k. B�l�yorsunuz k�,  sadece 
kend�n� düşünen h�çb�r oluşum uzun süre ayakta 
kalamayacak. Değer z�nc�r�n�n tüm paydaşları; 
üret�c�ler, �thalatçılar, tedar�kç�ler, yatırımcılar, 
ortaklar, parçası oldukları z�nc�r�n en �ht�yacı olan 
noktaya odaklanmak durumunda, kırılma başladı 
mı, tedar�k z�nc�r�n�n tüm paydaşları etk�len�r 
duruma gel�r.
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Ç�n’de Cov�d19 un başlamasıyla beraber, 
tedar�k z�nc�r�nde aksamalar başladı. Ç�n ara 
ürün tedar�ğ� konusunda Dünya’da en büyük 
payı almaktadır. Pek çok ülkede bundan dolayı 
üret�mden aksamalar yaşanmaya başladı. 
Ülkeler�n şöyle b�r avantajı oldu; her yıl Ç�n 
tat�l�, Ocak Sonu �le Şubat 3. Haftası 
b�tt�ğ�nden, her �ht�male karşı b�z�m de 
yaptığımız g�b� Elektr�k Elektron�k sektöründe 
3 aylık ürünler� yolda stoklayarak 
get�rmekteyd�. Bu nasıl oluyor? 3 ayrı gem� 
yükleme yapılır, 1. gem� trans�t süres� 30 gün, 
2. s� 45 gün ve 3. gem� �se aktarmalı serv�s �le 
organ�ze ed�l�p 60 günde ürünler gel�rd�. Yan� 
yolda stoklama yaparak sürec� atlatırdık. Ocak 
sonu, Şubat başında Ç�n’de vakaların 
artmasıyla beraber, �ş�n c�dd�yet�n�n farkına 
vardık. Sonra Ç�n’e bağımlı olduğumuz 
kalemler� Güney Kore, Japonya, Malezya, 
Avrupa hatta Amer�ka’dan ürün toplamaya 
başladık, ekstra mal�yetlerle yurt dışındak� 
stoklardak� ürünler� almaya başladık. Bu 
şek�lde üret�m durmadan sürec� atlatmış olduk 
ve fabr�ka h�çb�r şek�lde kapanmamış oldu.

Mart ayının ortasına doğru Ç�n %30 kapas�te 
�le bazı fabr�kaları açtı, şeh�r dışından gelen 
çalışanları fabr�ka dışında 
b�r otele yerleşt�rd� ve 14 
günlük karant�nadan sonra 
fabr�kalardak� lojmanlarına 
aldılar. N�san ayında b�rçok 
Ç�n’dek� fabr�ka %70 
kapas�teye ulaşmış oldu. 
Talep fazlası olduğundan 
ver�len s�par�şlerde tedar�k 
süreler� %15-20 artmaya 
başladı. Örneğ�n, 6 hafta 
olan tedar�k süres� 8 
haftalara çıktı. S�par�şler 

hazır olduktan sonra da loj�st�k problemler� 
başladı, %70’� yolcu uçaklarında kargolar 
taşındığından, yolcu uçakları çalışmadığından 

tüm yük kargo uçaklarına b�nd�, �lk zamanlar 
rezervasyondan sonra 2 haftaları bulan uçuşlar 
oldu. Gem� �le yapılan rezervasyonlarda 1-2 hafta 
sarkmalar oluyordu. Kapas�te düşüşünden dolayı 
boş konteyner bulmada sorunlar yaşandı.   

N�san ayı sonuna doğru �se pan�k alımlar başladı, 
normalde fabr�kalar güvenl�k stoğunu 
tamamladıktan sonra b�r aylık ürün alırken, ş�md� 
3-4 aylık Ç�n’e s�par�şler geçmeye başlandı. 
Tesl�m süreler� gün geçt�kçe artmaya başladı.
  
Avrupa’dan aldığımız ürünlerde �se daha önce 

alternat�f olarak yarattığımız tedar�kç�ler�n 
volumelarını artırarak r�sk� m�n�m�ze etm�ş olduk. 
Bazı ürünlerde Türk�ye’de hızlı reaks�yon alırken 
bazı ürünlerde çok yavaş kaldık. Esnekl�k daha 
hızlı olsaydı, Ç�n’�n payındak� müşter�ler�n b�r 
kısmını kazanmış olurduk. 

Tedar�k Z�nc�r�nde kamçı etk�s� ded�ğ�m�z b�r 
durum vardır, d�ğer türlü “butterfly effect” kelebek 
etk�s� d�ye de adlandırab�l�r�z. Tedar�k z�nc�r�n 
parçalarından b�r�nde sıkıntı olduğunda etk�s�       
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artarak, artı mal�yet ya da müşter� kaybı olarak 
ger� dönüş yapar. Türk�ye’de �hracatlar da 
özell�kle nakl�yede karant�na ve ster�l�zasyon 
konularında gec�kmeler oldu ve navlunlarda da 
c�dd� artışlar meydana geld�. Türk�ye’dek� 
kr�zlere en alışkın sektör, tedar�k z�nc�r�n�n 
altında yer alan loj�st�k sektörüdür. Çok fazla 
kısıtlamalara rağmen, tedar�k z�nc�r�n�n akışı 
h�ç durmadı. Türk�ye g�r�şte ve çıkışta 
karant�na uygulamaları get�rd�. B�r nakl�ye 
aracı tekerler� döndükçe mal�yetler� 
karşılayab�l�r. Loj�st�k sektöründe c�dd� 
kayıplar var, N�san ayı başında şoförler� 
ücrets�z �z�ne gönder�ld�. Tam   �ht�yacımız 
olan dönemde k�ş�ler çalışmak �sted�ğ� halde 
kısıtlamalardan dolayı çalışamadı. Ne zaman 
teker dönmez �se o zaman mal�yetler artmaya 
başlar. Mal�yet artıkça �hracata c�dd� yük 
olmaya başladı, hükümet�n destek 
paketler�nden loj�st�ğe de pay vermes� 
gerek�rd� ya da �hracatçıya navlun �nd�r�m� 

desteğ� ver�p �hracat hacm�n� artırmaya yönel�k 
b�r çalışma olab�l�rd�.
Ben�m de kurucu üyes� olduğum Dış T�carete 

Yön Verenler Derneğ�’n�n amacı Dış t�caret�n 
kolaylaştırılmasıdır. Dış t�carette operasyon 
hızını arttırıp, mal�yet� düşürecek tüm konuları 
ele almaktayız. Daha önce Davos raporunda 
bel�rt�ld�ğ� g�b� b�r gün gec�kme t�caret�n %1 
daralmaya sebeb�yet ver�r veya navlunlardak� 
%10 artış, t�carette %10 daralmaya sebeb�yet 
ver�r. E-T�caret�n günümüzde akt�f kullanırken 
hala dökümanlar d�j�tal ortam yer�ne manuel 
düzenlen�p, onaylanıp süren�n uzamasına 
sebeb�yet vermekted�r. Nasıl Menşe� 
Şahadetnames� ve ATR d�j�tal ortamda artık 
çıkab�l�yorsa d�ğer evraklar neden çıkmasın? 
İhracat �ş yapma ver�ml�l�ğ�ne baktığımızda 
Türk�ye 44. sırada, 338 USD Türk�ye mal�yet�, 
Avrupa da 150 USD d�r, loj�st�k mal�yetler�n ve 
kab�l�yetler�n olmadığı b�r ülkede yabancı      
ya da global f�rma gelmez. 

Şenol ALTUNTAŞ K�md�r?
 İstanbul Ün�vers�tes� Dış T�caret ve İşletme bölümler�n� 
tamamlayarak, Uluslararası T�carette yüksek l�sans yaptı. 
Gümrük Müşav�r Yrd. B karnes� bulunmaktadır. Legrand ve 
Grup ş�rketler�nde 12 yıl Satınalma ve Loj�st�k Müdürü olarak 
çalıştı. Ş�md� �se Med�terra Cap�tal bünyes�nde bulunan Arkel 
AŞ de Tedar�k Z�nc�r� Müdürü olarak çalışmaktadır. Dış 
T�carete Yön Vereler Derneğ�’n�n kurucu üyes� ve Tedar�k 
Z�nc�r� Yönet�m� Derneğ�n�n �cra kurulundadır. B�r çok s�v�l 
toplum kuruluşunda yer almaktadır.
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KARANTİNADAN GELECEĞE DAİR NOTLAR;
COVID-19 SONRASI NASIL BİR DÜNYAYA UYANACAĞIZ?

B�lal Yardım

Yatırım Danışmanı

*20. yüzyılın �k�nc� yarısından bu yana 
hesaplamalı b�l�m ve teknoloj�dek� üssel �lerleme, 
�nsanoğlunun Sanay� Devr�m�’nden bu yana 
kurguladığı ve yaşadığı zaman ve mekanda der�n 
değ�ş�mlere yol açtı, açmaya devam ed�yor. 
Mak�nalara hükmetme kab�l�yet�m�z�n artması, 
eğ�t�mden sağlığa, ekonom�den sosyal �l�şk�lere ve 
s�yasete hayatın her alanında bel�rley�c� 
d�nam�kler� dönüştürüyor.

D�j�tal dönüşümle der�nden sarsılan alanların 
başında b�lg� ve b�lg�yle olan �l�şk�ler�m�z gel�yor. 
Türk�ye dah�l dünyanın b�r çok yer�nde 
d�j�talleşmey�, yen� teknoloj�ler�n b�ze sunduğu 
hayatımızı kolaylaştıran araçlardan ve �nternetten 
�baret sandık. Yen� d�j�tal dünyada ‘göçmenler’ 
olarak hemen farkına varamasak da teknoloj�dek� 
�lerlemeler�n asıl dönüştürdüğü alan b�lg�n�n 

üret�m�, �fades� ve aktarımı oldu. B�lg� üret�m�nde 
doğrusal (l�near) b�r dünyadan doğrusal olmayan 
(non-l�near) b�r dünyaya açıldık. Yüzlerce yıldır 
f�z�ksel sınırlamaların �nsanlara zorunlu kıldığı 
sayfalar, dak�kalar ve sıralar ger�de kalıyor. 
Der�nlemes�ne  �şleyen yen� düzende çocuklarımız 
öğrenmek �ç�n büyük �ht�mal b�z�m g�b� 
sayfalardan oluşan k�taplar okumayacak, b�r f�k�r 
gel�şt�r�rken g�r�ş-gel�şme-sonuç tekn�ğ�n� 
kullanmayacaklar.  Medya kuruluşlarının haber 
kurgu modeller� çoktan değ�şmeye başladı. Bugün 
v�deo oyunlarının çocuklar üzer�ndek� etk�s�, belk� 
20. Yüzyılda klas�k edeb�yat eserler�n�n etk�s�nden 
daha fazladır. Bu değ�ş�m; d�n, eğ�t�m, medya ve 
�let�ş�m g�b� varlığını b�lg�/mesaj üret�m� ve 
aktarımı üzer�ne kuran tüm sektörler� – alanları 
metamorfaza uğratmaya devam edecek. 
Çocuklarımız b�z�m g�b� öğrenmeyecek, d�yalog 

Farkında mısınız? Cov�d-19 salgını çoğumuzu, yaşadığımız hayatı, �ç�nde bulunduğumuz 
sosyo-ekonom�k yapıları, �l�şk�ler� ve yarınla �lg�l� tahayyüller�m�z� sorgulamaya ve yen�den düşünmeye 
�tt�. Dünyayı eve hapseden bu global sağlık kr�z�nden bağımsız olarak evler�m�zde, ‘Yarının dünyası nasıl 
olacak?, ‘Nasıl b�r dünyaya uyanacağım?’, ‘Ne olacağım?’ g�b� varoluşşal sorularla baş başa kaldık. 
Aslında hayatın her alanında büyük değ�ş�m ve dönüşümler öngören bu sorunsallar uzun yıllardır 
gözümüzün önündeyd�. Belk� de düşünmeye, sorgulamaya zorak� de olsa h�ç bu kadar vak�t ayıramadığımız 
�ç�n böyle b�r �çsel k�ş�sel tecrübey� h�ç yaşamadık. 

Maruz kaldığımız zorunlu kapanma hal� ve sağlık kr�z�n�n sonuçları dışında h�ç b�r şey an� ve beklenmed�k 
değ�l aslında.
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Çok sayıda rapor ve uzman;  otomasyon, mak�na 
öğren�m� (mach�ne learn�ng) ve yapay zeka 
alanındak� �lerlemelerle g�r�ş poz�syonlarından üst 
düzey yönet�c�lere (C-su�te) b�ne yakın  meslekten 
en az yarısının ve b�r m�lyardan fazla �ş�n 
önümüzdek� 15-20 yıl �çer�s�nde ortadan 
kaybolacağına d�kkat çek�yor.  Bu durum, sadece 
robotların g�derek yaygınlaştığı �malat sanay� veya 
n�tel�kl� vasıf gerekt�rmeyen �ş alanlarını 
�lg�lend�rm�yor. Rut�n, tekrarlayan ve tahm�n 
ed�leb�l�r tüm �ş kolları r�sk altında. Bugün güçlü 
b�r f�nans yazılımı, yüzlerce yatırım 
danışmanından oluşan b�r uzman grubundan daha 
�sabetl� ve n�tel�kl� kararlar vereb�l�yor. Ind�ana 
Ün�vers�tes�’n�n 500 hasta üzer�nde yaptığı b�r 
araştırma, b�r b�lg�sayar programının, hastalık 
teşh�s�nde tecrübel� uzman doktorlardan oluşan b�r 
ek�pten yüzde 42 daha doğru kararlar verd�ğ�n�, ve 
bunu yüzde 40 daha az masrafla gerçekleşt�ğ�n� 
ortaya koymuştu. On b�nlerce ş�rket, ya değ�ş�me 
ya da yok olmaya zorlanacak.

Kol gücünün yer�n� mekan�k kuvvete devreden 
buhar mak�nasının �cadı, tarım toplumundan 
sanay� toplumuna geç�ş�n ve sanay� devr�m�n�n 
�t�c� gücü olmuştu. Bugün 4.Sanay� Devr�m� veya 
2.Mak�na Çağı (Brynjolfsson ve McAfee) olarak 
adlandırılan süreçte d�j�tal teknoloj�ler, �nsan 
hayatı, üret�m ve �ş bölümü üzer�nde buhar 
mak�nasının �cadının 17. Yüzyılda kol gücü 
üzer�ndek� etk�s�ne benzer b�r rol oynuyor.  Bu 
defa etk�lenen kol gücü değ�l, bey�n.

*İç�ne g�rd�ğ�m�z dönemde sorgulanacak ve 
büyük �ht�malle de büyük oranda yen�den �cat 
ed�lecek olgulardan b�r�s� de a�d�yet ve katılım. 
Özel hayattan s�yas� katılıma hayatımızın b�r çok 
unsuru çeş�tl� a�d�yet ve katılımlarla şek�llen�yor: 
Ev �ç�ndek� k�ml�ğ�m�z, �l�şk�ler�m�z, k�ml�ksel                                                  

kurmayacak ve b�lg� �le �l�şk�ler� çok farklı olacak.

  Bu doğrultuda çok sayıda gel�şm�ş ülke, eğ�t�m 
s�stem�n� yen�den düzenlemeye başladı. Klas�k 
sınıfların ve müfredatın yer�n�, d�j�tal ve 21. 
yüzyılın kodlarına ve �ht�yaçlarına uygun formatta 
ve �çer�kte üret�len katılımcı modeller alıyor.  
Fransa’da ve ABD’de faal�yet gösteren, 24 saat 
açık h�ç b�r hocası olmayan, ücrets�z ve 18 yaşını 
geçen herkes�n kayıt olab�leceğ� Ecole 42 g�b� 
‘devr�mc�’ okullar, b�n yıllık Sorbonne 
Ün�vers�tes�’nden daha çok �lg� göreb�l�yor. 
2020’den gelecek on yıla baktığımızda b�lg� 
teknoloj�s�ndek� �lerlemen�n, ekonom�k ve sosyal 
değ�ş�m�n �t�c� gücü olacağını rahatlıkla 
söyleyeb�l�r�z.

*D�j�tal dönüşümün; yönet�m, �ş dünyası ve 
özel hayat dah�l olmak üzere sosyal organ�zasyon 
üzer�nde de der�n etk�ler� olacak. Hesaplamalı 
b�l�m (computat�on), donanım ve �let�ş�m 
teknoloj�s�ndek� hızlı �lerlemelerle, gerçek ya da 
sanal yen� topluluklar, �l�şk� modeller� ve yen� 
zaman/mekan algıları ortaya çıkıyor. Sanal ve 
artırılmış gerçekl�k teknoloj�ler�yle güçlend�r�len 
uzaktan çalışma, uzaktan eğ�t�m/öğrenme ve 
e-t�caret �mkanları, şeh�rleşme ve yerleş�m 
d�nam�kler�nden sosyal �l�şk�lere hayatımızda 
alıştığımız ve ‘normal’ olarak tasavvur ettt�ğ�m�z 
b�r çok ‘kurguyu’ yıkab�l�r. Yıkıyor...
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a�d�yetler�m�z, özel veya profesyonel 
yaşamımızdak� güç �l�şk�ler�, d�key h�yerarş�ler,  
seç�mlerde dört-beş yıllığına tanımadığımız b�r�n� 
‘vek�l’ tay�n ederek sürdürdüğümüz s�yas� 
katılımımız, vatandaşlık k�ml�ğ�m�z....

Düşünün. Yaşadığınız bölge adına  s�z� tems�l 
etmek �ç�n seç�len b�r m�lletvek�l�, beş yıl boyunca 
mecl�ste oylamalarda �sted�ğ� şek�lde her sefer�nde 
s�ze sormadan karar vereb�l�yor.  Bu kararlarla 
devlet pol�t�kaları ve s�z�n hayatınızı �lg�lend�ren 
kurallar bel�rlen�yor. Tems�l� demokras�, doğrudan 
demokras�n�n terc�h ed�ld�ğ� İsv�çre’n�n bell� 
kantonları dışında dünya genel�nde tüm modern 
demokras�lerde uygulanıyor. İraden�z� beş   
yıllığına b�r tems�lc�ye bırakmanızın en öneml� 
sebebler�nden b�r�,  b�rey olarak her kanun veya 
karar hakkında ülke genel�nde b�r genel oylama 
yapmanın �mkansızlığı. Artık d�j�tal �mkanlar,  her 
vatandaşın gündemdek� her yasa �le �lg�l� kend� 
�rades�n� ortaya koyab�leceğ� doğrudan 
demokras�y� pekala mümkün kılıyor. Doğrudan  

Cov�d-19’dan sonra

Cov�d-19 salgınından çıkınca farklı b�r dünyaya uyanacağız. Aslında epey b�r süred�r burada olan ama 
çok h�ssetmed�ğ�m�z, göremed�ğ�m�z yen� b�r zaman ve mekana adım atacağız. Toplumsal yapılar ve 
�nsanlar, b�l�msel �novasyonlar g�b� hızlı değ�şm�yor. Cov�d-19, ekonom� ve toplumlar üzer�ndek� yıkıcı 
darbes�yle bu sürec� belk� hızlandıracak. Belk� ‘yapıcı b�r yıkım’ �ç�nde bulacağız kend�m�z�. Ama bu 
değ�ş�m �nsanlık kanadında daha uzun yıllar alacak. 

s�yas� katılım artık mümkün ve önümüzdek� 
dönemlerde de gündeme gelecek. D�j�tal 
teknoloj�ler, önlem alınmadığı takd�rde 
vatandaşlar ve demokras�ler �ç�n aynı zamanda 
büyük r�skler de �çer�yor. Vatandaşlarla �lg�l� çok 
sayıda k�ş�sel ver�ye sah�p olan ve kontrol edeb�len 
hükümetler, bu gücü ve ‘büyük ver�y�’ �nsanların 
özel hayatlarının g�zl�l�ğ�n� �hlal ederek kend� 
çıkarları doğrultusunda kullanab�l�yorlar. ‘Büyük 
ver�’n�n kullanım alanları ve olası etk�ler� 
gözönüne alındığında bu r�sk �ler� demokras�ler 
dah�l tüm dünyada demokrat�k çevreler� 
kaygılandırmaya devam ed�yor. Cov�d-19 salgını 
çerçeves�nde gözlemled�ğ�m�z üzere özell�kle bu 
tür olağanüstü durumlarda, g�zl�l�k g�b� d�j�tal 
çağın temel haklarından b�r�s� olan konu,  ‘kr�zle 
mücadele’ adına rafa kaldırılab�l�yor. Ama 
unutmayalım, bugün uzaktan öksürüğümüzü tak�p 
edeb�len b�r otor�te, yarın neye sev�nd�ğ�m�z�, 
neye üzüldüğümüzü, kısacası �ç dünyamızın dışa 
vurumlarını y�ne benzer yollarla �zleyeb�l�r, 
öğreneb�l�r.

Çok sayıda rapor ve uzman;  otomasyon, mak�na 
öğren�m� (mach�ne learn�ng) ve yapay zeka 
alanındak� �lerlemelerle g�r�ş poz�syonlarından üst 
düzey yönet�c�lere (C-su�te) b�ne yakın  meslekten 
en az yarısının ve b�r m�lyardan fazla �ş�n 
önümüzdek� 15-20 yıl �çer�s�nde ortadan 
kaybolacağına d�kkat çek�yor.  Bu durum, sadece 
robotların g�derek yaygınlaştığı �malat sanay� veya 
n�tel�kl� vasıf gerekt�rmeyen �ş alanlarını 
�lg�lend�rm�yor. Rut�n, tekrarlayan ve tahm�n 
ed�leb�l�r tüm �ş kolları r�sk altında. Bugün güçlü 
b�r f�nans yazılımı, yüzlerce yatırım 
danışmanından oluşan b�r uzman grubundan daha 
�sabetl� ve n�tel�kl� kararlar vereb�l�yor. Ind�ana 
Ün�vers�tes�’n�n 500 hasta üzer�nde yaptığı b�r 
araştırma, b�r b�lg�sayar programının, hastalık 
teşh�s�nde tecrübel� uzman doktorlardan oluşan b�r 
ek�pten yüzde 42 daha doğru kararlar verd�ğ�n�, ve 
bunu yüzde 40 daha az masrafla gerçekleşt�ğ�n� 
ortaya koymuştu. On b�nlerce ş�rket, ya değ�ş�me 
ya da yok olmaya zorlanacak.

Kol gücünün yer�n� mekan�k kuvvete devreden 
buhar mak�nasının �cadı, tarım toplumundan 
sanay� toplumuna geç�ş�n ve sanay� devr�m�n�n 
�t�c� gücü olmuştu. Bugün 4.Sanay� Devr�m� veya 
2.Mak�na Çağı (Brynjolfsson ve McAfee) olarak 
adlandırılan süreçte d�j�tal teknoloj�ler, �nsan 
hayatı, üret�m ve �ş bölümü üzer�nde buhar 
mak�nasının �cadının 17. Yüzyılda kol gücü 
üzer�ndek� etk�s�ne benzer b�r rol oynuyor.  Bu 
defa etk�lenen kol gücü değ�l, bey�n.

*İç�ne g�rd�ğ�m�z dönemde sorgulanacak ve 
büyük �ht�malle de büyük oranda yen�den �cat 
ed�lecek olgulardan b�r�s� de a�d�yet ve katılım. 
Özel hayattan s�yas� katılıma hayatımızın b�r çok 
unsuru çeş�tl� a�d�yet ve katılımlarla şek�llen�yor: 
Ev �ç�ndek� k�ml�ğ�m�z, �l�şk�ler�m�z, k�ml�ksel                                                  

B�lal Yardım K�md�r?
B�lal Yardım, Marmara Ün�vers�tes�nde F�nansal p�yasalar ve Yatırım 
yönet�m� konusunda yüksek l�sans  programını tamamladı. 
F�nans sektöründe uzun yıllar  çes�tl� kurumlarda Yatırım uzmanı , 
Portföy yonet�c�s� olarak  çalıştı
Yatırım yönet�m� , f�nansal danışmanlık, start-uplar konusunda 
çalışmalarını sürdürüyor. Evl� ve  1 kız babasıdır.
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GERÇEK BİR GİRİŞİMCİ HİKAYESİ

ESRA BEZİRCİOĞLU
TEK B�l�ş�m Kurucusu

 

Gerçek  B�r G�r�ş�mc� H�kayes�..
MonDes Global ek�b� olarak her sayımızda b�r 

g�r�ş�mc� kadına yer vermeye karar verd�k.

Bu kapsamda çok başarılı b�r g�r�ş�mc�l�k 
h�kayes�n� s�zlerle paylaşacağız. İlk sayımızın 
konuğu erkek egemen sektörde müth�ş b�r başarı 
sağlayan Tek B�l�ş�m ‘�n kurucusu sayın Esra 
Bez�rc�oğlu oldu.  B�z sorduk o cevap verd�.

Esra Bez�rc�oğlu k�md�r ? Başarı h�kayes�nden 
bahsederek genç g�r�ş�mc� kadınlara tavs�yeler� 
neler olab�l�r?

• 43 yaşındayım. 2006 yılında evlend�m, 11 
yaşında Alp adında b�r oğlum, 8 yaşında da Eda 
adında b�r kızım var. B�l�ş�m Ek�pmanları ve 
Dokümantasyon Yönet�m S�stemler� üzer�ne 
danışmanlık veren b�r� 14, d�ğer 5 yaşında �k� 
ş�rket�m�z var. Bu �k� ş�rket �le b�rl�kte dört 
çocuğumuz var d�yeb�l�r�m. G�r�ş�mc� olmadan 
evvel, Türk�ye’n�n önde gelen b�l�ş�m 
ş�rketler�nde, satış d�rektörülüğü, bölge 
müdürlüğü g�b� �ş tanımları kapsamında 
çalışıyordum. 

G�r�ş�mc�l�ğ�n �lk aşaması yan� profesyonel 
hayattan, �şletmec�l�ğe geç�ş kısmı çok zor oldu. 
Ancak sonrasında, g�r�ş�mc�l�k kavramı müth�ş 
kolaylaştı ben�m �ç�n. Evlen�r evlenmez, �lk 
g�r�ş�mc�l�k denemem�z önces� eş�m�n müth�ş 
desteğ� mot�ve ed�c�yd�. Sonrasında ev�n yen� 
g�r�ş�mc�s� k�m d�ye sorsanız, o k�ş� ben oldum 
d�yeb�l�r�m. İk�nc� �şletmem�z� san�ye düşünmeden 
müth�ş b�r özgüvenle yapab�l�r durumda 
h�ssetm�şt�m kend�m�. 

G�r�ş�mc�l�k anlamında, rol modell�k konusunu 
doğru bulan b�r� değ�l�md�r. 

F�kre ve b�reysel varsa da tüzel hazırlığa göre her 
b�r öyküyü b�rb�r�nden farklı gördüğüm �ç�n, rol 
model alma konusunda özneye değ�l; f�kre ve 
hazırlığa bakarak yorum get�reb�l�r�m. Özneden 
z�yade f�k�r öneml�. Herkes�n �şletmec�l�ğe geç�ş 
konjonktürü ve nedenler� farklı. 

MonDesBusiNess   33



• Esasen, Jeof�z�k Mühend�s�y�m. 
Ancak, okuduğum alanın dışında gel�şen b�r 

kar�yer�m sözkonusu oldu. Mühend�sl�k, anal�t�k 
ve hemen hemen duygusallığa h�ç tolerans 
tanımayan, metr�k s�stemler üzer�ne kurulu b�r 
müfredat �çer�yor. Bu da ben�m karakter�me çok 
uygun. O nedenle başarımda, anal�t�k düşünce 
öneml� b�r temel teşk�l eder. 

G�r�ş�mc� olma öykünüzden bahsedeb�l�r 
m�s�n�z?

• G�r�ş�mc� olma öykümü b�rçok faktör tet�kled�. 
Ancak, doğru zaman, gel�şen konjonktür, �y� 
b�ld�ğ�n�z sektöre da�r doğacağını gördüğünüz 
fırsatlar, sektörel mesa� körlükler�nden doğacak �ş 
kolları ben�m tet�kley�c� unsurlarımdı. İşletmec�l�k 
c�dd� anlamda meşakkatl� b�r yolculuk, ben çok 
c�dd� b�r gel�r�, çok c�dd� b�r başarı ve özgüvenle 
oluşturulmuş b�r konforu, çok daha zor b�r 
yolculuğa çıkıyor olma hand�kapına rağmen 
terkedeb�ld�m. İlk dönemlerde bocaladığım da 
oldu; ancak bugün; hayatımın en öneml� 
dönemeçler�nden b�r�d�r d�yeb�l�r�m bu geç�ş �ç�n.

İşletmen�z�n başarısının en temel faktörü ne 
olab�l�r?

 • B�r �şletmec�n�n moral ve a�lev� unsurlarla 
beslenmes� çok değerl�d�r.  Sosyal sorumluluk 
b�l�nc�yle çalışab�leceğ� derneklerde kend�n� �fade 
etmes� ve etk�n b�r çevreye sah�p olmasını da çok 
öneml� b�r katkı olarak görürüm. 

10 yıldır Kadın G�r�ş�mc�ler Derneğ� 
(KAGİDER) Üyes�y�m. 5 sened�r yönet�m 
kurulunda görevl�y�m. 

Eş�mle aynı sektörde, aynı mot�vasyon ve 
kaygılarla mesa� ver�yor olduğumuzdan ötürü 
empat� değer� yüksek b�r �let�ş�m�m�z sözkonusu; 
arkadaşlarım da, hem profesyonel hayatta hem de 
�şletmec�l�ğ�, g�r�ş�mc�l�ğ� terc�h etme dönem�

arefes�nde müth�ş destekç� oldular, bu konuda 
gerçekten şanslıyım. Bu konuda b�r küçük uyarım 
uyarımda olur; destek kavramları ve poz�t�f 
yaklaşımlardan “özdeksel yan� çıkarımsal b�r ger� 
dönüş” beklent�s�nde olunmasın. Olur d�ye hesap 
ett�ğ�n�z h�çb�rşey�n olmayacakmış g�b� hesap 
yapılmasını öner�r�m. Başarı, han� derler ya, 
tırnaklarınızla kazıyıp, saç ağartarak, ter 
dökülerek ve çok çalışılarak ed�n�len b�r 
kavramdır.
İş model�n�zden bahsedeb�l�r m�s�n�z?

• B�z�m �ş model�m�z uzun dönem k�ralama 
s�stem� üzer�ne dayalıdır. Şöyle k�, kurumların 
baskılama ve kopyalama ek�pmanları ve b�l�ş�m 
ürünler�n�, bu kurumlara uzun dönem k�ralama 
yaparak �şlet�r�z. 

Bu nedenle standart al-sat modellemel� 
�şletmelere oranla, başlangıç sermayes�n�n kar’a 
dönüşme hızı hand�kaptır. Sermayen�n sürekl�l�k 
arzeden b�r gerekl�l�ğ� sözkonusudur ve nak�t akış 
döngüsü çok daha fazla becer� ve f�nans b�lg�s� 
gerekt�rmekted�r. Bu konuda b�r�k�mler�m�z�n yanı 
sıra, bu tecrübem�z� çok ver�ml� kullandık. Devlet 
tarafından anlaşmalı f�nans kuruluşları ve 
dernekler üzer�nden sübvans�yonlu b�r kred� de 
kullanmadık. B�r an evvel mak�ne parkı oluşumuna 
g�tt�k ve doğru tahs�lat modellemeler� �le nak�t 
akışımızı hızlı b�r şek�lde kusursuzlaştırmaya 
çalıştık. B�z�m model, tamamen doğru nak�t akışı 
üzer�ne kurgulu b�r s�stemle yönet�l�r. 
Kaynağımızı parkı hızlı kurarak, kend� �ş 
model�m�zde kend�m�z yaratmış olduk.

Tek b�lg�sayar har�c�nde g�r�ş�mler�n�z var mı?
• Aynı karakter�st�k üzer�ne kurulu �k� ş�rket�m�z 

var. Her �k�s� de aynı �ş model� �le çalışır. 
İlk ş�rket�m�z Tek B�l�ş�m’de, Kon�ca M�nolta 

Fotokop� Ürünler�n�  65 ayrı şehr�m�zde ve 8 ayrı 
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ülkede, çıktıbaşı anlaşmalı ve uzun dönem k�ralama 
kontratlar üzer�nden Türk�ye’de yerleş�k, çok uluslu 
ş�rketlerden, yerl� sermaye önderler�n�n ş�rketler�ne, 
hatta ürün gamı �t�bar� �le de KOBİ’lere kadar da 
h�zmet sunab�l�r b�r yelpaze �le tems�l ed�yoruz.
 İk�nc� ş�rket�m�z EDALP BİLİŞİM’de �se Canon 
Ürünler�n�, gene aynı �ş model� �le tems�l ed�yoruz. 
Her �k� ş�rket�m�z de tüm satış önces� ve satış sonrası 
h�zmet �lkeler�n� kend� kadrolarıyla gerçekleşt�r�yor.

 İk� ş�rket�m�zde de, kurumların teknoloj�k çözüm 
�ht�yaçlarının çözümle buluşması adına danışmanlık 
h�zmetler� de ver�yoruz.

Kaç k�ş�l�k �st�hdam sağlıyorsunuz? Eleman 
seç�m�nde nelere d�kkat eders�n�z ?

• Toplamda 53 k�ş�l�k b�r �st�hdamla çalışıyoruz. İşe 
alım süreçler�nde, Nepot�zm’den uzak dururuz. 
Devamlılığı çok yüksek b�r mesa� �le çalışıyor 
olmamızdan hareketle, genelde, ver�ml�l�k taahhüt 
edeb�lecek b�r referans noktası yakalamaya çalışırız.

Ancak, Kadın �st�hdamı konusunda çok c�dd� b�r 
hassas�yet�m�z ve poz�t�f b�r ayrımcılık anlayışımız 
vardır. Operat�f anlamda, erkek egemen b�r sektörde 
çalışıyoruz. Tekn�syenler�m�z�n tamamı, eş zamanlı 
olarak loj�st�k bazı h�zmetler de barındırdıklarından, 
erkek egemen sayı ve oranla çalışmaktalar. Ancak, 
bu departmanın dışında kalan bölümde kadın 
�st�hdam oranımız %74 orandadır.  

Sektörel tecrübeden beslenme oranımız da zaman 
geçt�kçe azalma göstermekted�r. Ş�rketler�m�zde, 
kend�m�ze has b�r sektörel b�l�nç gel�şt�ğ�nden, 
özell�kle 10. Yılımızdan sonra, sektörel tecrübey�, bu 
tecrübey� �şletmem�z �ç�nde elde etm�ş k�ş�ler�n, 
sektör dışından gelm�ş yen� �st�hdama aktarılmasını 
daha skorer bulduk ve şu an bu anlayışla �lerl�yoruz. 
Günün sonunda, tüm �şletmeler �ç�n tekortak �şe alım 
hassas�yet�n� üç tanımla özetleyeb�l�r�z: 

İy� �nsan, �y� eğ�t�m, �y� MS-Off�ce kullanıcısı 
olmak. 

G�r�ş�mc�l�kte başarı �ç�n en kr�t�k unsur ned�r?
• B�r�s�, “Tecrübeler�n�ze dayanarak g�r�ş�mc�l�kte 

başarı �ç�n en kr�t�k unsurlar nelerd�r” d�ye sorsa,
“F�kre duyulan �nancın sam�m� olup olmaması” 

der�m. 
Burada, heyecanı, mot�vasyon �le karıştıran 

�şletmeler�n sorun yaşadığını gördüm hep. 
İk�s� aynı şey değ�l. F�kre tüm varlığınızla 

�nanmanız lazım. 
F�nans becer�s�n� çok öneml� bulurum. İşletmeler�n 

çoğu, sanılanın aks�ne, satamamaktan değ�l; tahs�l 
edememekten zora g�rer. 

B�r öneml� husus da, �ş model�n� destekleyecek 
networkün oluşturulması. Bugün çevren�z her ne 
büyüklükte b�r çember� kapsıyor olursa olsun, 
kapsayamadığı alan daha büyüktür. O yüzden, �ş 
kolunuzu ve b�reysel gel�ş�m�n�z� destekleyecek her 
tür yapılanmaya mesa� ver�r b�r duruş da çok 
öneml�d�r. 

Son olarak ne söylemek �sters�n�z? 
Okuyucularımıza vereceğ�n�z mesaj ne olur ?

• Başarmanın hazzı ben�m en büyük 
mot�vasyonumdur. Heyecan dolu yen� g�r�ş�mc� 
adayları �ç�n,  “Heyecanları �le �nançlarının aynı 
özgül ağırlıkta olup olmadığına” çok d�kkat 
etmeler�n� tavs�ye eder�m. 

Bazen heyecan f�k�rden büyük olab�l�r; bazen de 
f�k�r büyük olur; heyecanı bazı kaygılarla ger�de 
kalır. İşte bu denge başarının formülüdür. F�kr�n�z 
heyecanınızdan büyükse, �ş� yanlış modellers�n�z; 
heyecanınız f�kr�n�zden büyükse de hayal kırıklığına 
uğrama r�sk�n�z çoğalır. Bu denge gerçekten 
başarının ağırlık merkez�d�r. 
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#EVDEKAL’dığımız günlerde 

SANAT GÜNDEMİ

 

Dünyaca tanınan p�yan�st�m�z Güls�n Onay, her Pazar günü saat 
19:00'da Tw�tter, 20:00'de Facebook ve 21:00'de  Instagram 
üzer�nden canlı konserler ver�yor. Sanatçını tw�tter hesabı 
üzer�nden konser duyurularını tak�p edeb�l�rs�n�z.
Bu ay yapacağı konser takv�m� �se aşağıdak� g�b�:
17 Mayıs: Debussy, "Images" 2.k�tap
24 Mayıs: Beethoven, Op.111, do m�nör sonat
31 Mayıs: Bach, İtalyan Konçertosu’yla

D�j�tal olarak gez�leb�lecek İstanbul’da b�r Sürreal�st 
SALVADOR DALI serg�s� har�c�nde Sakıp Sabancı Müzes� 
alınan gerekl� tedb�rler dah�l�nde 16 Haz�ran salı günü 
müzen�n kapılarını tekrar z�yaretç�ler�ne açıyorlar. Müzen�n 
K�tap Sanatları ve Hat Koleks�yonu, Mob�lya ve Dekorat�f 
Eserler Koleks�yonu, Res�m Koleks�yonu pazartes� har�ç her 
gün 10.00-18.00 arası gez�leb�l�r.

Pandem� Günler�nde Fotoğraf
1 Haz�ran - 15 Kasım 2020
Sanatçıları, pandem� günler�nde gerçekleşt�rd�ğ� yen� 
çalışmalarını paylaşmaya davet ett�kler� onl�ne serg�ye 
farklı kuşaklardan 43 sanatçının katılıyor. İstanbul 
Modern’�n onl�ne platformlarında serg�y� gezmek 
mümkün .
Y�ne 16 Haz�ran’da kapılarını açan b�r başka müze �se 
İstanbul Modern gerekl� sağlık tedb�rler� kapsamında 
müzey� z�yaret edeb�l�rs�n�z.
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Türkiye'nin en genç festivali Yapı Kredi Play ile 
Youthopia 14 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta!

BKM ve Modüler Sanat iş birliğiyle gerçekleşecek, 
Türkiye’nin en genç festivali “Youthopia” 14 Hazi-
ran’da KüçükÇiftlik Park’ta! 



MonDes h�zmet kapsamına Kr�z ve R�sk 
Danışmanlığı , Hukuk Danışmanlığı ve Denetleme 
H�zmetler�n� ekled�.

MonDes ,N�san ayında ‘ Yönet�c�n�n Kr�z Rehber� ‘ 
�s�ml� �lk onl�ne eğ�t�m�n� açtı.

MonDes , Mayıs ayında ‘Endüstr� 4.0 Tedar�k 
Z�nc�r�n�n D�j�talleşmes� ‘�le �lg�l� b�r eğ�t�m açtı.

MonDes d�j�tal alt yapısını tamamlayarak onl�ne 
eğ�t�mler�ne başladı .

MonDes , Türk�ye’ de Blockha�n tabanlı sert�f�ka 
veren �lk eğ�t�m f�rması oldu.

MonDes ,İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� �le �şb�rl�ğ� 
yaptı ve �çer�k olarak Türk�ye’de �lk defa 
gerçekleşecek. ‘Yen� Kuşak Yönet�m ‘ �s�ml� b�r 
eğ�t�m açtı.

Haz�ran ayı �t�bar� �le MonDesBus�Ness  yayına 
başladı.

‘den Haberler

MonDes Global, sosyal sorumluluk 
b�l�nc�yle Borusan �şb�rl�ğ� �le  #Askıda Ne 
Var ? projes� kapsamında Cov�d 19 
Pandem� sürec�nde gençlere destek olmak 
amacıyla 50 k�ş�l�k grubun katıldığı 
‘L�derl�k ve Yönet�c�l�k ’ eğ�t�m�n� 
gerçekleşt�rd�.
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