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Editörün Kaleminden...

  MonDe sBusiNe ss, i lk sayısında %23,6 gibi ç ok yüksek 
bir okunma oranına ulaşmıştı.  Ağustos ayında dijital 
platformlarda yaklaşık 50000 kişiye ulaştı ve okunma 
oranımız %25,2 oldu. Tüm ekibimize, yazarlarımıza ve siz 
değerli okurlarımıza ç ok te şekkür e diyoruz. Yayın i lkemiz 
olarak hep konuşulmayanı konuşmayı tercih e diyoruz. Siz 
değerli okurlarımıza yol gösterme si açısından pek ç ok 
değerli yazarımız bünyemizde sizlere değerli bi lgi ler 
veriyor. Tüm bunların sizler için yol gösterici olmasını 
temenni e diyoruz.

Bu sayımızda 2021 ‘ i  konuşac ağız..  Şüphe siz 2020 hepimiz 
için ç ok zor ge çti.  2021 ‘de bizi ne bekliyor ? Hangi 
aksiyonları almamız lazım. ? Bu aksiyonları al ırken risk 
parametrelerimiz ve en önemlisi tüm bunlar karşısında 
bizim ç özüm metotlarımız ne olmalı?

Bu sayımızda bu konulara değine c eğiz. 
Global’de dünya ç ok kritik bir döneme giriyor. Hemen 

hemen tüm ülke ekonomileri ç okta kolay olmayan bir 
süre ci yönetmek zorunda kalac aklar. Bu kapsamda sizlerle 
risk haritalarını ve risk yönetimini bununla birl ikte 
2021‘de karşımıza çıkac ak fırsatları konuşac ağız.

Yıl ın bitme sine ç ok az kaldı.  Şimdiden bazı parametreleri 
ön görerek i lerlemenin siz değerli okurlarımıza inanılmaz 
bir katma değer sağlayac ağına inanıyoruz.

MonDe sBusiNe ss ,  olarak hem müşterilerimize hem de 
siz değerli okurlarımıza 2021 projeksiyonunu çize c eğimiz 
bu sayımızı beğeninize sunuyoruz

Saygılarımızla ,
MonDe sBusiNe ss
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Şüphe yok k�,  2020’ye g�rerken h�çb�r�m�z, 
yaşanacaklar hakkında en ufak b�r tahm�nde 
b�le bulunmamıştık . Evet, globalde ve 
Türk�ye’de b�z� bekleyen bazı sürpr�zler  vardı. 
Ancak k�mse, Wuhan’da başlayan ve önceler� 
DSO tarafından b�le bas�t b�r gr�p salgını 
olarak adlandırılan b�r hastalığın, hep�m�z� bu 
kadar etk�leyeceğ�n� düşünmem�şt�. Bu 
özell�kle,  b�z�m jenerasyonun alışageld�ğ� b�r 
süreç değ�ld�.

Cov�d 19 İle Neler Yaşandı?
Sürec� anımsarsak, Cov�d 19 hayatımıza �lk 

g�rd�ğ�nde başta ülke yönet�c�ler�, sonrasında 
koca koca ş�rketler�n CEO’larında c�dd� b�r 
pan�k havası oluştu. Tab��,  DSÖ ve elbette tüm 
ülkeler�n kend� kamuoyları da bu durumu 
yaşadı. Dünya’dan örnek ver�rsek;  New 
York’ta marketler yağmalandı. Trump,  
görünmeyen b�r düşmanla savaştığını söyled� 
ve New York‘ta kamyonlar ve konteynırların 
�ç�nde �nsan cesetler� bulundu. İtalya, 

tar�h�ndek� en büyük kayıpları verd�.Sokağa 
çıkılamadı. İnsanlar evler�nde mahsur kaldılar. 
Par�s’�n s�mges� (şahsen bende çok sever�m ) 
Eyfel kules� 2.dünya savaşından sonra �lk kez 
z�yarete kapatıldı. Türk�ye’de de durum h�ç 
farklı değ�ld�. Hep�m�z evler�m�zde kaldık. 
Ş�rketler ve fabr�kalar kapandı,  kısa dönem 
çalışmaya geç�ld�. Markete g�derken savaşa 
g�d�yor edasıyla maskeler�m�z� taktık. 

Bozulan Ekonom� ve Tedar�k Z�nc�rler�

Elbette tüm bu süreçler�n çok ağır ekonom�k 
bedeller� oldu. Ülkelerde c�dd� ekonom�k 
daralmalar meydana geld�. Arz- talep 
dengeler�, �nsanların beklent�ler� ve elbette 
tedar�k z�nc�rler� bozuldu.

Tedar�k Z�nc�rler�n�n bozulması stratej�k pek 
çok aksamanın da neden� oldu. Bu sebeple pek 
çok f�rma ürün üret�m� ve tedar�k s�stem�nde 
sorun yaşayarak c�dd� müşter� kayıpları �le 
mücadele etmek zorunda kaldı.

Şahsen anal�zler�m� yaparken geçm�ş ver�ler� 
�ncelemey� çok 
sever�m. Cov�d 19 
ortaya çıktığında �lk 
sorguladığım şey daha 
öncek� salgınlar oldu. 
Bundan tam 100 yıl 
önce dünya çok 
benzer b�r salgın 
yaşamıştı , İspanyol 
gr�b�. Şu an 
yaşadığımız süreç 
g�b� b�nlerce �nsan 
hasta oldu ve öldü. 
Sonrasında ülke 

2021 RİSK HARİTASI VE BİZİ BEKLEYEN SÜRPRİZLER
Dr. Sevg� Yılmaz (Phd. Management Sc�ences)
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b�z� neler karşılayacağını b�lem�yoruz. Ş�rketler 
bazında konuyu değerlend�r�rsek,  2021’�n h�çte �ç 
açıcı geçmeyeceğ�n� çok rahat söyleyeb�l�r�z. Böyle 
b�r durumda el�m�zde olan ver�ler� çok düzgün 
yönetmel�y�z. Mevcut duruma adaptasyonumuzu 
yan� değ�şen Pazar yapısını ve elbette müşter� arz – 
talep yapısını çok �y� anal�z etmek zorundayız. 
F�nansal dengeler�m�z� korumalıyız. 
Mal�yetler�m�z� satış pol�t�kalarımızla 
dengelemel�y�z.

2021’�n en kr�t�k özell�ğ�, f�rmaların bu sınavı 
doğru ver�p veremeyecekler�n� göstermes� 
olacaktır. Çünkü 2021, çok c�dd� r�skler� de kend� 
bünyes�nde taşımaktadır. Ş�rketler�n asl� görev�, bu 
r�skler�n anal�zler�n� yaparak r�sk har�talarını 
çıkarmak olmalıdır. Bu r�sk har�talarına göre 
olab�lecek negat�f durumlar �ç�n ş�md�den aks�yon 
almalıdırlar.

Unutmayalım k� kr�zler her zaman b�r fırsatları 
�ç�nde barındırır. Öneml� olan bu fırsatları 
değerlend�recek alt yapının kurulması ve çok �y� b�r 
sınav vermeler�d�r.

Dünya, ne �lk defa ve maalesef ne de son defa bu 
t�p b�r sorunla karşılaşmayacak. O sebeple b�zler, 
kr�zler� nasıl fırsata dönüştüreceğ�m�z� ş�md�den 
düşünmel�y�z.

Saygılarımla,

Dr. Sevg� Yılmaz

ekonom�ler� çok c�dd� darbe aldı. Dünya çok 
c�dd� b�r ekonom�k buhranın etk�s� altına g�rd�.

Bu varsayımdan çıkarak b�r sonrak� aşamada 
b�z� neler bekled�ğ�n� kurgulayab�l�r m�y�z?

Günümüze dönersek,  başta ABD ve AB üyes� 
ülkeler olmak üzere, Ç�n ve Türk�ye ekonom�k 
daralma yaşadı. Türk�ye g�b� kırılgan 
ekonom�ler� olan ülkelerde etk�leş�m ve tab� k� 
bu etk�leş�m�n sonuçları çok zorlayıcı oldu. Her 
ne kadar kr�zlere alışık olsak ve çözüm 
metotlarını çok çabuk bulup kr�z� yönetme 
yeteneğ�m�z olsa da,  Cov�d sebeb� �le 
yaşadığımız kr�z�n alışılagelm�ş b�r kr�z 
olmadığını pek çok f�rmanın bunu anlaması 
uzun sürmed�. İhracat raporları, �thalata gelen 
sınırlamalar, değ�şen arz / talep denges� ve 
elbette sonu b�l�nmez b�r bel�rs�zl�k. Tüm 
bunları yan yana koyduğumuzda ş�rket 
sürdürüleb�l�rl�kler�n�n c�dd� tehd�t altında 
olduğunu söyleyeb�l�r�z.

Kr�z� Nasıl Yöneteb�l�r�z?

Tüm bu tehd�tler�n sonuçları ne olacak? F�rmaları 
2021’de ne g�b� �y�/kötü sürpr�zler bekl�yor? 
F�rmalar ne yapacak?

Aklımıza şüphes�z tüm bu sorular gel�yor.

Öncel�kle en büyük tehd�d�n daralan Pazar payları  
ve arz talep dengeler�n�n değ�şmes� olduğunu 
söyleyeb�l�r�z. Bununla b�rl�kte, bu sürec�n sonunda 
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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.
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Bazı kavramlar vardır; moda g�b� başlar, 
ardından da süreç �ç�nde yok olup g�der. 
Çoğunlukla da böyles� durumlarda ‘böyle 
gelm�ş böyle g�der’ d�yenler kazanır. Fakat 
bugün �ç�nden geçt�ğ�m�z süreç, �ş yapış 
metotlarından üret�m metodoloj�ler�ne kadar 
her şey� değ�şt�ren özell�ğ�yle pandem�yle 
ortaya çıkmış b�r dönüşüm değ�l.

Yan� b�r kırılmanın eş�ğ�ndey�z ve çok daha 
önceden başlamış b�r yolculuğun, sadece 
olağanüstü koşullarda hayatımıza daha hızlı 
g�rmes� gerçeğ�yle karşı karşıyayız. Salt �ş 
yapış b�ç�mler�nde değ�l, bundan da öneml�s� 
�şe yaklaşım çerçeves�nde b�r farklılaşmadan, 
yönet�c�l�kte ezber�n bozulması gereken 
alışkanlıklardan söz ed�yoruz.

Platon’un söyled�ğ� g�b� ‘görünen değ�ş�yor, 
görünmeyen değ�şm�yor’ �fades�nden yola 
çıkarsak, bu değ�ş�m� gerçekten özümsem�ş 
olmak hayat� b�r önem taşıyor. Bu dönemde, 
uzaktan çalışma prens�b�yle herkes�n 
d�j�talleşt�ğ�n� zannett�ğ�, ama c�dd� b�r yanılgı 
�çer�s�nde düştüğü b�r kulvardayız.

Yen� normalden bahsederken, elbette 
otomasyondan, ver�ml�l�kten, �ş yaparken 
d�j�tal teknoloj�ler� kullanmaktan söz ed�yoruz. 
B�r tarafta nesneler�n �nternet�, öte tarafta 
yönet�m�n �nsan hatasının dışına çıkacak 
özell�klerle bezenmes� göz ardı ed�lecek ve 
�hmale gelecek unsurlar değ�l.

Fakat meseley� sadece bu çerçevede ele 
alırsak, yan� ‘görünmeyen değ�şm�yor’ 

gerçeğ�ne kend�m�z� kaptırırsak, b�r arpa 
boyu yol g�demey�z. Muhasebe 
s�stemler�n�zde, satın almalarınızda ya da 
üret�m�n�zde bu teknoloj�y�, yazılımları ne 
kadar kullandığınız öneml�. Buna karşılık 
yönet�m b�ç�m�n�zde, �ş� algılayış tarzınızda, �ş 
kavramına bakışınızda farklılaşmaya 
g�tm�yorsanız, yen� normal�n çok 
uzağındasınız demekt�r. Araştırmalar 
göster�yor k�, dünya çapında �ş dünyası 
nüfusunun yüzde 60’ını Y ve Z kuşakları 
oluşturuyor.

Bu yapı, sadece tüket�c� davranışlarında 
farklılaşmanın değ�l, �ş dünyasının meseley� 
algılayış b�ç�m�n�n de b�r kırılmanın eş�ğ�nde 
olduğunu b�ze anlatıyor. 90’lı yıllara kadar 
otor�tey� sert çıkışlar yaparak ya da sert 
davranarak sağlayan yönet�c�ler�n, f�rma 
sah�pler�n�n, 90’larda �t�baren �let�ş�m başlığı 
altında f�k�r almayı, ek�p olmayı ben�msed�ğ� 
b�r trend yaşadık.

D�kkat edersen�z, bu sürec� kaçıranlar ya da 
reddedenler büyük ölçüde ya elend� ya da 

YENİ NORMALİN NERESİNDESİNİZ?
Çet�n Ünsalan

Gazetec� / TV- Radyo Programcısı
Ekonom� Gazetec�ler� Derneğ� Yönet�m Kurulu Üyes�
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sektörler�nde küçülmeye g�tmek zorunda 
kaldı. Bugün geld�ğ�m�z noktada �se f�rmaların 
personel seçmed�ğ�n�, n�tel�kl� �nsanın f�rma 
�le çalışmaya karar ver�p vermed�ğ� b�r ortamın 
ar�fes�ndey�z.

Şayet esk� alışkanlıklarla, y�ne �ş 
arkadaşlarınıza eleman g�b� davranır, sadece 
f�k�rler�n� alarak, y�ne b�ld�ğ�n�z� okursanız 
yaşam şansınız yok. Total�ter yönet�c� 
davranışlarından bahsetm�yorum b�le. 
90’lardan �t�baren öne çıkan �let�ş�m ve ek�p olma 
kavramlarının çöp olacağından söz ed�yorum. Yen� 
normalde, �ht�sas sah�b� �nsanların, patron, yönet�c� 
ya da düze personel olup olmadığına bakılmaksızın, 
f�k�r özgürlüğü �ç�nde, her şey�n ve her yöntem�n 
tartışılab�ld�ğ�, sadece �ş yapmanın yetmed�ğ�, 
çevreye, sosyal hayata duyarlı f�rma olma 
zorunluluklarının da öne çıktığı b�r yapı söz 
konusu.

Lafın özü, artık yönet�c�l�k ya da patronculuk 
oynama devr� b�tt�. N�tel�kl� �nsanlarla, sonuç alan 
�şlere �mza atmak �st�yorsanız, çalışanlara �ş 
ortakları, tüket�c�ye de f�rmanın, markanın sah�b� 
g�b� davranan yönet�c�ler�n başarılı olacağını 
göreceks�n�z.

Bu kırılma anında, tüm teknoloj�k gel�şmeler� 
elbette �zlemel�, buna yönel�k uyum süreçler�n� 
yönetmel�, ama yen� normal d�ye adlandırılan bu 
dönemde, en büyük değ�m� z�hn�yette yapmalısınız. 
Aks� takd�rde bu oyunun �ç�nde olma şansınız yok.

Çet�n Ünsalan K�md�r?
Meslekte 27’�nc� yılını ger�de bırakan Çet�n Ünsalan, derg�den 
gazeteye, �nternetten telev�zyonculuğa kadar her alanda, 
muhab�rl�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.
cet�nunsalan@yahoo.com
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yandan nas�b�n� alır ve 
yararlanırken, d�ğer yandan 
kolaylaşan dış t�caret�n ülke �ç� 
korumacılıkla da ters düşen b�r durum 
yarattığını da elbette atlamıyorlar. 
Tüm ülkeler �hracatlarını arttırmak, 
daha çok mal satab�lmek ve döv�z 
fazlası yaratab�lmek hayal� ve arzusu 
�çer�s�nde şüphes�z;  hele k� katma 
değerl� ürünler üreten, markalarını 
tüm dünyaya pazarlayab�len ülkeler 
bu konuda çok daha �stekl� davranır 
�ken, bu konuda daha dezavantajlı 
olan ülkeler �se, doğal olarak 
korumacı ve sıkı pol�t�kalar güden 
ülkeler hal�n� almakta.  Bu durum, 
�ster �stemez �hracat yapan f�rmaların 

da hayatlarını zora sokab�lmekte ve 
hammadde ve d�ğer �ht�yaçlarına da�r 
�thalatlarında da zorluklar yaşamalarına 
neden olab�lmekte. Ancak korumacı 
pol�t�kalar ve bu konuda gümrükler�n 
varlığı, ülkeler�n pek çok açıdan dengeler� 
sağlamasında önem arz etmekte. Üret�c�y� 
korumak, tüket�c�y� korumak, ülke 
standartlarından tav�z vermemek, f�yat 
�st�krarını gözetmek g�b� hususların, ülkeler 
�ç�n mutlak gerekl�l�kler olduğunu kabul 
etmek gerek�r.

Gümrük B�rl�ğ� sürec� �çer�s�nde ve Avrupa 
B�rl�ğ�’ne üyel�k sürec� �çer�s�nde ülkem�zde 
yürürlüğe g�ren ve 2013 yılında yasalaşan 
Gümrük İşlemler�n� Kolaylaştırma 

R�sk yönet�m�n konuşulduğu bu ayk� 
Mondes Bus�ness’ta ben de yer almaktan 
büyük key�f aldığımı bel�rterek sözler�me 
başlamak �ster�m. Yaşamın her anının 
böyles�ne büyük r�skler barındırdığı 
günümüzde, dış t�caret�n r�sks�z olması 
gerçekten mümkün mü; ana uzmanlığım 
olan konu olması münasebet�yle ben de 
böyle b�r konu seçey�m �sted�m.

Başlık güzel, dış t�caret�n r�sks�z ve kolay 
olanı elbette herkes�n terc�h�, ama 
konjonktürü göz önünde 
bulundurduğumuzda bunun çok da beklenen 
g�b� olmayacağını göreb�lmek o kadar da zor 
değ�l. Dünya ülkeler�n�n tamamı, hızlanan 
t�caret, hızlanan loj�st�k ve �let�ş�mden b�r  

RİSKSİZ DIŞ TİCARET
Dr. Hakan Çınar

Mentor Grup Ortağı/

DIŞYÖNDER Yönet�m Kurulu Başkanı

 



Yönetmel�ğ� �le de yaşamımızda yer bulan 
Yetk�lend�r�lm�ş Yükümlülük S�stem�, �şte 
tam da bu noktada dış t�caretç�ler�n 
yaşamını kolaylaştırab�lme amaçlı b�r 
uygulama. Yasalaştığından ber� zaman 
zaman tartışmalara sebep olan ve f�rmaların 
adım atmakta cesaret etmekte zorlandıkları 
bu uygulama, özell�kle sanay�c�ler �ç�n 
büyük kolaylıkları yaşamlarına sokmakta. 
Özell�kle f�rmaların genell�kle yakındıkları 
pek çok husus, 13 Ek�m’de yayınlanan 
Yönetmel�k sayes�nde çok daha sağlıklı ve 
kolay hale dönüştürülmüş oldu. ISO 27001 
belges�n�n kapsamından, güvenl�k 
kameralarındak� uygulamaya, 
denet�mlerdek� uygulanacak yöntemlerden, 
f�rmaların dış t�caret departmanlarında 
çalışacak yetk�n personel tanımına 
varıncaya dek pek çok husus açıklığa 
kavuşurken, YYS uygulamasının Türk�ye’ye 
adaptasyonuna �l�şk�n tercüme sorunları da 
böylece g�der�lm�ş oldu. Trans�t �şlemler�nde 
karşılaşılan pek çok sorun da y�ne bu 
kapsamda çözüme kavuştu. Dış t�caret 
yapmak �steyen 
f�rmaların en son 
�steyecekler� şey, elbette 
bürokras�yle uğraşmak. 
Ancak bürokras� ve engel 
g�b� görünen hususların 
pek çoğunun aslında, dış 
t�carettek� yukarıda da 
bahsetm�ş olduğum g�b� 
korumacı pol�t�kalar 
olduğunu göz önünde 
b u l u n d u r m a k 
durumundayız. 

Etk�l� Ekonom�k Operatör, or�j�nal adı �le 
AEO, Türk�ye’dek� �sm� �le Yetk�lend�r�lm�ş 
Yükümlülük kavramında, f�rmalar ana hatları 
�le şu �mt�yazları elde etm�ş sayılıyorlar. 

1. Bu statüye sah�p olan f�rmalar 
güven�l�r ve uygun kabul ed�leceklerd�r.

2. F�rmalar tedar�k z�nc�r�nde artan b�r 
etk�ye sah�p olacağı �ç�n AEO belgelend�rme 
�şlem�ne atıfta bulunmaya

3. Büyük uluslararası f�rmalar hal� 
hazırda sadece d�ğer AEO f�rmaları �le 
çalışacaklarını �ler� sürecekler�nden ötürü, 
uluslararası bazda da avantajlı hale 
geleceklerd�r.

  Uluslararası anlamda, daha az sınır geç�ş 
kontroller�, daha az rapor düzenleme 
zorunluluğu ve daha düşük gümrük r�sk 
derecelend�rme ve �nceleme anlamını da 
�ç�nde barındıran YYS s�stem�n�n f�rmalar 
tarafından çok daha �y� algılanması ve yazımı 
noktalarken, cesaretle de alma çabası 
�çer�s�ne g�rmeler�n� b�lhassa tavs�ye 
ed�yorum.

11   MonDesBusiNess



Ek�m ayının b�r d�ğer öneml� özell�ğ�, h�ç 
şüphes�z 29 Ek�m g�b� öneml� b�r bayramın 
kutlanacak olması. Bu yıl Cumhur�yet’�n 
�lanının 97.yıldönümü. B�l�yorum k� hep�m�z 
29 Ek�m yaklaştıkça, y�ne bu büyük günü 
kutlamanın heyecanını h�ssetmeye 
başlayacağız. Ve y�ne b�l�yorum k�, dünyada 
böyles�ne büyük zaferler kazanmış 
başlayacağız. Ve y�ne b�l�yorum k�,  

dünyada böyles�ne büyük zaferler kazanmış 
ve bunu coşkuyla kutlamaya layık tek 
toplum da b�z�z. Öyle de yapmalı, coşku �le 
kutlamalıyız. En büyük arzum; 
tar�h�m�zdek� yaşanmışlıkları, 
yaşanacaklara b�rer fener olarak tutacak 
nes�llere sah�p olab�lmek. 

Kalın sağlıcakla…
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2020 yılında yaşadıklarımızla b�rl�kte 
neredeyse her şey�n r�sk altında olduğunu 
görünce r�sk�n nasıl etk�l� b�r şek�lde 
değerlend�r�l�p yönet�leceğ�n� sorgulamaya 
başladık.  

Bu açıdan r�sk�n ne olduğunu ve nasıl 
alınacağını da anlamak �ç�n örnek üzer�nden 
g�tmekte fayda var, �lk örnek tar�hsel b�r 
olayla �lg�l�: 23 Ağustos 1921’den 13 Eylül 
1921’e kadar süren Anadolu Türk tar�h�n�n 
en öneml� savaşlarından b�r� olan Sakarya 
savaşından zaferle çıkılsa b�le ordu 
yıpranmıştır. O nedenle saldırıya geçemez. 
N�hay� darbe �ç�n toparlanmak gerek�r.

Yaklaşık 1 sene süren hazırlıklar sonucunda 
n�hayet Yunan ordusuna s�lah ve asker sayısı 
olarak denk b�r ordu meydana gel�r. Ancak 
elde orduyu uzun b�r savaş �ç�n besleyecek 
fabr�kalar yoktur, cephane ve s�lahın öneml� 
b�r kısmı Sovyetlerden tem�n ed�lmekted�r. 
Dolayısı �le saldırı yapıldığında mutlak 
kazanmak gerek�r, yen�lg� durumunda elde 
ordu kalmayacak, kalan olursa da  tech�z 
edecek �mkan olmayacaktır. O hal� �le �şgal 
yerleşecek, uzun yıllar sürecek olan zor, 
yıpratıcı ve zayıf d�ren�ş �le toparlanmak 
mümkün olmayacaktır. Tam anlamı �le r�sk� 
tar�f leyen ve r�sk�n alınması �le �lg�l� karar 
anını özetleyeb�lecek b�r durum. B�ze 
anlatılan şekl� �le 26 Ağustos 1922’de 
düşmana saldırıp 9 Eylül’de İzm�r’� 
kurtarmışızdır. Ancak �ş�n �ç yüzü bu kadar 
bas�t değ�ld�r. Saldırı planı üzer�nde çok 
detaylı çalışılmış, b�rçok tereddüt ve 
eks�kl�k çıkmış, buna göre plan yen�lenm�ş, 
her türlü alternat�f değerlend�r�l�m�ş ve �ş 
mümkün olduğunca şansa bırakılmamıştır. 
Bunun �ç�nde aldatmacalar, düşmanın cephe 
ger�s�ne sarkma harekatları, �kmal yollarını 
kesmek �ç�n tert�p alma, haberleşme 
�mkanlarını yoketme vs g�b� türlü karar ve 
uygulama vardır. N�hayet�nde karar anında 
haekete geç� geçmeme konusu tekrar 
değerlend�r�lm�ş ve en sonunda anal�t�k 
yaklaşım yanısıra b�rl�ktel�k duygusunun 
verd�ğ� az�mle çok net ve hızlı b�r zafer 
sonucu �şgal sona erd�r�lm�şt�r.

RİSK VE RİSK YÖNETİMİ
Gal�p Arbak

Sunparad�se Group AG

Manag�ng D�rector

 



Buraya kadar tar�hsel b�r olaydan bahsett�m, b�r 
de kar�yer yolculuğunda alınan r�skler örnek 
ver�leb�l�r. Sözgel�m� uzun yıllar b�r d�s�pl�nde 
çalışmış durumdasınız ve fırsatını yarattığınız 
anda d�s�pl�nler arası geç�ş yaparak kar�yer 
yolculuğuna devam etmey� planlıyorsunuz. Bu da 
tam anlamı �le b�reysel b�r r�sk ve karar  anı. Ya 
b�ld�ğ�n�z alanda kalacaksınız ve o zamana kadar 
yaptıklarınızın tekrarını yapacaksınız -ama o 
hal� �le �ç heyecanınızı, öğrenme ve başarma 
azm�n�z� kaybed�p yavaş yavaş �ç�n�ze çöküp 
kaybolup g�deceks�n�z- ya da yen� ve 
b�lmed�ğ�n�z alana geç�p tüm azm�n�z �le, 
tırnaklarınızla yen� ortama tutunup başarı �ç�n 
kavga vereceks�n�z. Bu arada b�lmed�ğ�n�z 
b�rçok faktör neden� �le yen� alanda başarısız 
olma durumunda el�n�zdek� herşey� kaybetme 
�ht�mal�n� de akıldan çıkarmayacaksınız.

Bu �k� örnekte de r�sk�n alınması �le b�rl�kte 
�şler�n ters g�tmes� durumunda kaybed�lecek çok 
şey var ama r�sk alınmasa da aynı durum geçerl�. 
Dolayısı �le karar anından ger� dönülmez b�r 
aşama �k� örnek de.

Ancak b�r organ�zasyon, karşılaşacağı r�skler 
açısından her zaman 
varolma-yokolma uçlarında 
g�d�p gelmez. O durumda 
kazançların ve kayıpların 
değer� öneml�d�r. Bu hal� �le 
her türlü r�sk anında karar 
almak ve r�skl� durumu 
yönetmek �ç�n b�r yöntem 
önermek doğru olacaktır. 
Öyleyse bu durumda öneml� 
soru, "kullanılacak en �y� 
araç ned�r?" d�r. Cevap, 
tesp�t etmek ve azaltmak 
�stenen r�sk�n türüne 
bağlıdır. 

Esasen, her türlü r�sk yönet�m�, r�skler� 
tanımlamak, öncel�klend�rmek, yüksek 
öncel�kl� olanları azaltmak veya kaldırmak 
�ç�n uygun kararları alıp uygulamak ve b�r 
sonrak� döngüyü �y�leşt�r�p standartlaşma 
sağlamak �ç�n ger� b�ld�r�m mekan�zmasını 
kurgulamayı �çer�r. 

R�sk yönet�m� �ç�n FMEA (Hata türler� ve 
etk�ler� anal�z�) uzun dönemd�r �ş dünyasında 
r�skler� öngörmek ve yönetmek �ç�n 
kullanılan b�r yöntemd�r. Ancak �şletmen�n 
yönet�m�n� �lg�lend�ren r�sk yönet�m� 
gereks�n�mler�n� pek fazla 
karşılayamamaktadır B�r FMEA genelde 
r�skler� bel�rlemeye yardımcı olur ama onları 
yönetmeye yarayacak yöntem sunmaz. 
Ayrıca, FMEA tasarım veya süreçler 
kapsamının ötes�ndek� r�skler� bel�rleyemez. 
Son olarak zaman �ç�nde anlık görüntü 
verd�ğ� �ç�n, hazırlandığı andan �t�baren 
meydana gelen değ�ş�kl�kler� kapsamayab�l�r.

Bu nedenlerle daha esnek ve uyarlanab�l�r 
b�r yönetsel karar aracına �ht�yaç var. 
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Önereceğ�m yöntem�n adı “Durum 
Muhakeme Yöntem�”d�r. Bu yönet�m� 
yönet�c�n�n kend� başına değ�l ek�b� �le 
b�rl�kte yapmasında fayda var. Buna göre 
yazılı olarak ve sırası �le aşağıdak�ler 
üzer�nde çalışıp netleşt�rmek gerek�yor:

1. R�sk karşısındak� durumu özetlemek. 
Güçlü ve zayıf yönler neler? İmkan ve 
kab�l�yetler�m�z�n kullanımı elver�şl� m� 
değ�l m�?

2. R�sk� yaratan koşulların tanımı ya da 
r�sk� yaratan tarafın durumu ned�r? Güçlü 
yönlerle bu koşullar/taraf nasıl karşılanır, 
zayıf yönler nasıl sakınılır ya da 
güçlend�r�l�r?

3. R�sk karşısındak� Görev Tanımı 
ned�r? Yan� r�sk oluştuğunda amaç ne 
olacak? (en az hasar ned�r? hasarsız mı 
geç�rmeye çalışacağız? ya da fırsata 
çev�reb�l�ecek m�y�z?) Bu görev� 
gerçekleşt�rmek �ç�n ne yapması lazım?

4. Görev Tanımından  yan� hedeften 
alıkoyacak olan tüm etk� alanlarının 
bulunup l�stelenmes�. Ne, nerede, ne zaman, 
ne olab�l�r? 

5. Hareket tarzının bel�rlenmes�. Her 
b�r hareket tarzı 4. Maddedek� etk� 
alanlarını karşılayacak şek�lde 
l�stelenmel�d�r. Hareket tarzı aynı şek�lde 
ne, nerede, ne zaman, ne yapılab�l�r 
sorularına karşılık vermel�d�r. Her b�r etken� 
karşılayacak olan hareket tarzı b�rden fazla 
�se puanlama yaparak hang�s�n�n daha etk�n 
olacağına karar vermek gerek�r. Bu aşamada 
stratej� ağacı kullanımını tavs�ye eder�m

6. Seç�len hareket tarzları hedefe 
ulaşmaya uygun mu? Yan� sade m�, ek�p 
hal�nde yapılacaksa ek�p b�rl�ğ� ve

l�derl�ğ�ne uygun mu? Bu açılardan gözden 
geç�rmekte fayda var

7. Hareket tarzlarının uygulama �mkanı 
var mı? Eldek� �mkanlar uygulama �ç�n yeterl� 
m�? Uygulama sonucunda oluşacak kayıp ya da 
elde ed�lecek başarı kabul ed�leb�l�r m�? 

8. 6 ve 7.maddelere ver�len cevaplarla 
eylem planı ortaya çıkar. 5 N 1 K yazılır (Ne 
maksatla, nerede, ne zaman, nasıl ne yapılacak, 
k�m yapacak?) ve uygulanır.

Bu şekl� �le r�ske yönel�k muhakeme 
tamamlanıp eylem planlandıktan sonra 
r�sk�n/r�skl� ortamın yönet�lmes�ne başlanır. 
Burada gözet�lmes� gereken konu değer 
yaratmaktır - r�sk�n yönet�m�n�n “değer azaltıcı” 
b�r faal�yet değ�l “katma değer yaratan” olması 
gözet�lmel�d�r.

R�skler�n bel�rlenmes� ve karşı tedb�rler

Yöntem konusunda önerme yaptıktan sonra 
r�sk yönet�m�n�n sağlam temeller� olması gerek�r 
k� bunun �lk şartı tüm r�sk kaynaklarının tesp�t 
ed�l�p ed�lmed�ğ� �le alakalıdır.  R�skler� 
bel�rlemek �ç�n organ�zasyonda 4 başlıkta 
faal�yet gösterecek çalışma ek�pler� ogan�ze  
etmek gerek�r bunlar:

1-) F�nansal süreçler

2-) Tedar�kç�ler

3-) Insan kaynağı

4-) Müşter�ler

Her konu başlığı �ç�n "Burada ne ters 
g�deb�l�r?" sorusunun çalışılması gerekl�d�r. 
Konu başlığına bağlı olarak �lg�l� r�skler�n 
oluşmakta olduğunu tesp�t �ç�n neler yapılacağı 
çalışılmalıdır ve sson olarak r�sk 
gerçekleşt�ğ�nde ne yapılacağı da durum 
muhakeme yöntem� �le çözümlen�r. 



Metodoloj�n�n güncel kalmasını sağlamak �ç�n 
sık sık gözden geç�rmek amacı �le yönet�me 
aylık bazda kısa b�ld�r�mler yapılmalı ve 
engeller/karar noktaları �le �lg�l� destek 
alınmalıdır. Yönet�m de organ�zasyon �çer�ndek� 
uygulamaları bu çalışmalar doğrultusunda 
gözden geç�rmel� ve �y�leşt�r�lmes�n� 
sağlamalıdır.

R�skler� bel�rlemek n�speten koladır, 
zor olan karşı tedb�rler� bulup 
uygulayab�lmekt�r. R�sk Yönet�m� 
programının en öneml� kısmı da 
burasıdır. Uygulamanın da sorumlusu 
yönet�md�r.

Ger�b�ld�r�m Mekan�zması

Ger� b�ld�r�m mekan�zması olmadan 
h�çb�r yönet�m faal�yet� etk�l� olmaz. 
İy� tavs�yelerde bulunacak dış kaynak 
olab�l�r, ancak kuruluş dışından h�ç 
k�mse r�skler� yönetmek �ç�n ne 
yapılması gerekt�ğ�n� doğru b�r 
şek�lde söyleyemez. O nedenle r�sk 
yönet�m� konusu �ç kaynakların 
sah�plenmes�ne muhtaçtır. Bu 
doğrultuda �y� tak�p ed�len �y�leşt�rme 
faal�yetler�, düzelt�c� faal�yetler, 
müşter� ş�kayetler�, �ç ve dış 
denet�mler ve d�ğer yönet�m gözden 
geç�rmeler�n�n tümü, r�sk yönet�m� 
sürec�n�n �ht�yaçları etk�l� b�r şek�lde 
karşılamasını sağlamak �ç�n yararlı 
ger� b�ld�r�m araçları sağlar. 

Özell�kle “Yönet�m Gözden Geç�rme” 
toplantılarının odaklarından b�r�n de “R�sk 
Yönet�m� Gözden Geç�rme” olması gerekl�d�r. 
Bu sayede metodoloj� sayes�nde uygulama kararı 
alınmış karşı tedb�rler�n �stenen sonucu ver�p 
vermed�ğ� sorgulanır �ht�yaç durumunda

 güncellemeler yapılır.

Yönet�m�n d�kkat etmes� gereken hususlar

Son olarak, r�sk� yönetecek eylem planı 
uygulanırken, organ�zasyonun yönet�m�n�n 
yapması gerekenler de aşağıdak� şek�lde 

sıralanab�l�r:

• Organ�zasyonel süreçler�n b�r parçası olarak 
sonradan düşünülmüş değ�l, �ş�n nasıl 
yürütüldüğüne göre tasarlanmış süreçler�n 
gözet�lmes� gerekl�d�r.
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 • Kararların varsayımlara değ�l gerçeklere göre 
ver�lmes� gerek�r. Kararların uygulanmasının da 
yönet�m tarafından yakın tak�p ed�lmes� 
öneml�d�r.

• Bel�rs�zl�kler�n mümkün olduğunca ortadan 
kaldırılmasına �ht�yaç vardır. B�r şey olmadan 
önce h�çb�r r�sk tam olarak b�l�nmemekted�r. 
R�sk ortamında "b�l�nenler�" ve "b�l�nmeyenler�" 
bel�rley�p,  zaman geçt�kçe b�l�nmeyenler�n 
b�l�nen hale dönüşürken eylem planına buna 
yönel�k güncellemeler yapılmalıdır.

• İnsan faktörünün de hesaba katılması gerek�r. 
İnsan faktörler� r�sk� öneml� ölçüde artırab�l�r 
veya azaltab�l�r. Bu nedenle r�sk yönet�m�nde 
�nsan kaynağının doğru sevk ve �dares�n�n 
gözet�lmes� gerek�r. IK bölümler�n�n altyapısı da 
bunu gözeterek gözden geç�r�lmel�d�r.

• Şeffaf ve kapsayıcı b�r şek�lde herkes�n r�sk 
yönet�m� sürec�n� anlaması ve nasıl uygulanıp 
kullanıldığını görmes� sağlanmalıdır. 
Yönet�mde b�lg� saklama çabuk farked�l�r, b�lg� 
saklama eylem planının başarısını sabote eder..

• R�sk yönet�m� yaşayan b�r süreçt�r o nedenle 
güncelleme ve değ�ş�mlere uyumlu b�r yapıyı 
korumak gerek�r. Ş�rketler�m�z, ürünler�m�z ve 
süreçler�m�z değ�şt�kçe r�skler�m�z de değ�ş�r.

• Eylem planını uygulamak �ç�n mükemmell�ğ� 
beklememek gerek�r. Uygulamaya başladıkça 
daha �y� uygulamalar çıkacaktır, bu hal� �le 
sürekl� �y�leşt�rme ve gel�şt�rme alışkanlığının 
yerleşmes� sağlanmalıdır.

 

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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Defter ve belgeler�n� mücb�r sebep hal� 
olmaksızın verg� �nceleme elamanlarına 
sunamayan mükellefler�n bu defter ve belgeler� 
daha sonra bulup verg� mahkemeler�ne 
sunmaları hal�nde, bazı verg� mahkemeler� bu 
defter ve belgeler� d�kkate alarak yüklen�m� 
redded�len KDV’ler� kabul ed�p buna göre 
karar ver�rken, bazı verg� mahkemeler� �se 
�nceleme elemanına sunulmayıp kend�s�ne 
sunulan defter ve belgeler� d�kkate almayıp 
yüklen�m KDV redd�n� onaylamakta �d�. 
Kararlar senelerce bu şek�lde çıktı, k�m�s� 
defter ve belgeler� kabul ett� ve kararını buna 
göre verd� k�m�s� �se defter ve belgeler� kabul 
etmed� ve kararını o yönde verd�. 

Danıştay’ın 8/2/2019 tar�hl� İçt�hadı 
B�rleşt�rme Kararı (İBK) �le, Verg� Dava 
Da�reler� Kurulu (VDDK)’nun 13/12/2017 
tar�hl� ve E.2017/627, K.2017/623 sayılı 
kararında da ben�msenen katma değer 
verg�s�ne a�t yükün n�ha� tüket�c�ye �nt�kal 
etmes�n�n öngörüldüğü, yüklen�ld�ğ� �ç�n 
�nd�r�m konusu yapılan b�r katma değer 
verg�s�n�n �nd�r�m�n�n salt önkoşulun yer�ne 
get�r�lmem�ş olması sebeb�yle redded�lmes�n�n 
katma değer verg�s�n�n yansıma ve n�ha� 
tüket�c� üzer�nde kalmasını öngören özell�ğ�n� 
bozacağı görüşü kabul ed�lm�şt�r. Yan� verg� 
mahkemeler�ne sunulan defter ve belgeler 
d�kkate alınarak yüklen�len KDV redd� 
yönündek� tarh�yatlar artık mahkemelerce 
kaldırılacaktır. Verg� mahkemeler� kend�ler�ne 

sunulan defter ve belgeler� d�kkate alarak 
karar vereceklerd�r. 

Defter ve belgeler�n� verg� �nceleme 
elemanına sunamayıp Verg� Mahkemes�ne 
sunan b�r mükellef�n defter ve belgeler� 
d�kkate alınmadan Verg� Mahkemes� 
tarafından mükellef aleh�ne karar ver�lm�ş, 
Danıştay tarafından bu karar onanmış ve 
mükellef de sürec� Anayasa Mahkemes�ne 
taşımıştır. Anayasa Mahkemes� 15 Eylül 2020 
tar�hl� Resm� Gazete’de yayımlanan 9/6/2020 
tar�h ve 2015/4225 başvuru nolu kararında hak 
�hlal� olduğuna ve yargılamanın yen�lenmes�ne 
karar verm�şt�r. Kararın gerekçes� anlaşılır ve 
özet b�r şek�lde aşağıda ele alınacaktır.  

İNCELEME ELEMANINA SUNULMAYAN BELGELER

Ekrem Öncü

DKR Verg� Denetleme Kurucu Ortağı

 
İnceleme Elemanına Sunulmayıp Mahkemeye Sunulan Defter  Ve Belgeler�n  D�kkate 

Alınmadan Karar Ver�lmes�ANAYASA MAHKEMESİ’nce HAK İHLALİ SAYILMIŞTIR!
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Mükellef�n sahte fatura düzenled�ğ� yönünde 
tesp�tler bulunan b�r ş�rketten aldığı faturalar 
neden�yle 2008. 2009 ve 2010 yılı hesap ve 
İşlemler� �ncelenmeye başlanmıştır. Mükelleften 
�ncelenmek üzere �lg�l� dönem defter ve 
belgeler�n�n verg� �nceleme elemanına �braz 
etmes� �stenm�şt�r. Mükellef, defter ve 
belgeler�n� verg� �nceleme elemanlarına �braz 
etmem�şt�r. Bunun üzer�ne mükellef hakkında 
�lg�l� dönemlerde �nd�r�m konusu yaptığı kalma 
değer verg�s�n�n �nd�r�m�n�n redd� suret�yle 
cezalı tarh�yatlar yapılmıştır.

Verg� Mahkemes� ve Danıştay �nceleme 
aşamasında �brazı �stenen kanun� defter ve 
belgeler�n �braz ed�lmemes� neden�yle katma 
değer verg�s� �nd�r�m�n�n redd� suret�yle yapılan 
tarh�yalların hukuka uygun olduğu sonucuna 
ulaşmıştır.

İnceleme sırasında herhang� b�r mücb�r sebep 
bulunmadığı hâlde mükellef tarafından �braz 
ed�lmeyen defter ve belgeler�n yargılama 
aşamasında �ncelemeye tab� tutulup 
tutulmayacağı hususunun verg� mevzuatının 
yorumlanmasına �l�şk�n olduğunun ve derece 
mahkemeler�n�n yetk�s�nde kaldığının altı 
ç�z�lmel�d�r. Bununla b�rl�kle uyuşmazlıkta 
uygulanacak hukuk kurallarının yorumunda 
yeknesaklığın sağlanamaması, der�n ve 
süregelen �çt�hat farklılığının bulunması 
hâller�nde yargılamanın hakkan�yet� 
zedeleneb�leceğ�nden bu durumun artık kanun 
yolunda gözet�lmes� gereken hususların 
�ncelenmes� yasağı kapsamında 
değerlend�r�lmes� mümkün olmayacaktır.

Mükellef, mahkemen�n yaklaşımının yerleş�k 
�çt�hada aykırı olduğunu öne sürmüştür.Bu 
�t�barla somut başvuruda öncel�kle der�n ve 
süregelen b�r �çt�hat farklılığının varlığı, 
�çt�hat farklılığı neden�yle meydana gelen 

tutarsızlıkların üstes�nden gel�nmes� �ç�n b�r 
mekan�zmanın bulunup bulunmadığı, böyle b�r 
mekan�zma var İse bu mekan�zmanın �şlet�l�p 
�şlet�lmed�ğ� �ncelenmel�d�r.

Verg� yargısında, kanun� defter ve belgeler�n 
mücb�r sebep hâl� olmaksızın verg� �nceleme 
elemanına �braz ed�lmemes� sebeb�yle 
mükellef�n katma değer verg�s� �nd�r�mler�n�n 
redd� surel�yle yapılan cezalı katma değer 
verg�s�ne yönel�k olarak açılan davada söz 
konusu defter ve belgeler�n verg� mahkemes�ne 
�braz ed�lmes� durumunda verg� mahkemes�n�n 
nasıl b�r karar vermes� gerekt�ğ� konusunda 
süregelen b�r görüş ayrılığının bulunduğu 
görülmekted�r. 

B�r görüşe göre, kanun� defter ve belgeler�n 
mücb�r sebep hal� olmaksızın �nceleme 
elemanına �braz ed�lmemes� durumunda resen 
tarh sebeb� oluşacağından bunların sonradan 
verg� mahkemes�ne �braz ed�lmes�n�n resen tarh 
sebeb�ne h�çb�r etk�s� bulunmamakla ve verg� 
mahkemes�nce mükellef�n beyannameler�nde 
�nd�r�m konusu ett�ğ� katmadeğer verg�s�n� 
gerçekten yüklen�p yüklenmed�ğ� 
�ncelenmeks�z�n davanın redd� gerekmekted�r. 
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Buna mukab�l katma değer verg�s�n�n 
amacından hareket eden d�ğer görüşe göre, 
katma değer verg�s� yansıtmalı b�r verg� olup 
gerçekte n�ha� tüket�c� tarafından yüklen�lmes� 
kanun koyucu tarafından öngörülmüştür. 
Kanun mükellef�n yüklend�ğ� katma değer 
verg�s�n� defter ve belgelere kaydetmes� 
verg�n�n gerçekten yüklend�ğ�n�n kanıtlanması 
bakımından önem taşıyan b�r önkoşul olup 
gerçekten verg�y� yüklenen kanun� mükellef�n 
salt bu önkoşulu yer�ne get�rmemes� sebeb�yle 
verg�y� yüklend�ğ�n� kanıtlayamadığı 
sonucuna ulaşılması katma değer verg�s�n�n 
amacıyla bağdaşmamaktadır. Bu durumda, 
katma değer verg�s�n� gerçekten yüklend�ğ�n� 
�dd�a eden b�r mükellefe bu �dd�asını 
�spatlamasına fırsat tanınmalıdır. Verg� 
mahkemes�, �dareye �braz ed�lmeyen defter ve 
belgeler�n kend�s�ne �braz ed�lmes� hal�nde 
resen araştırma yetk�s�n� de kullanarak 
mükellef�n �nd�r�m� redded�len katma değer 
verg�s�n� gerçekten yüklen�p yüklenmed�ğ�n� 
araştırma yükümlülüğü altındadır. N�tek�m 
VDDK'nın 13/12/2017 tar�hl� ve H.2017/627, 
K.2017/623 sayılı karan da bu yönded�r.

Dolayısıyla kanun� defter ve belgeler�n 
mücb�r sebep hâl� olmaksızın verg� �nceleme 
elemanına �braz ed�lmemes� sebeb�yle 
mükellef�n katma değer verg�s� �nd�r�mler�n�n 
redd� suret�yle yapılan cezalı katma değer 
verg�s�ne karşı açılan davada söz konusu defter 
ve belgeler�n verg� mahkemes�ne �braz 
ed�lmes� durumunda verg� mahkemes�n�n 
bunları �nceley�p �nceleyemeyeceğ� konusunda 
der�n ve süregelen b�r �çt�hat farklılığının 
bulunduğu açıktır. Anılan �çt�hat farklılığı 213 
ve 3065 sayılı Kanunların yorumundan 
kaynaklanmaktadır.

B�r hukuk s�stem�nde bölgesel veya görevsel 

yetk� farklılıkları sebeb�yle yargı 
�çt�hatlarında farklılıkların oluşab�lmes� 
doğaldır. Esas �t�barıyla hukuk kurallarım 
yorumlama ve uygulama yetk�s�ne sah�p olan 
Danıştayın �çt�hat değ�ş�kl�ğ�ne g�tm�ş olması 
tek başına ad�l yargılanma hakkının �hlal� 
olarak kabul ed�lemez. Ancak bu yargısal 
�çt�hat farklılıklarının hukuk güvenl�ğ� ve 
hukuk� bel�rl�l�k �lkeler�n� zedelememes� �ç�n 
en öneml� görev yüksek mahkemelere 
düşmekted�r. Yüksek mahkemeler, vargı 
s�stem�ne olan güven� sağlamak amacıyla aynı 
yargı koluna dâh�l mahkemeler arasındak� 
der�n ve süregelen �çt�hat farklılıklarını 
ortadan kaldırab�lecek n�tel�ktek� 
mekan�zmaları çalıştırarak söz konusu �çt�hat 
farklılıklarını ortadan kaldırmalıdır. 
Dolayısıyla yargılamanın hakkan�yet� 
bağlamında hukuk devlet� �le hukuk güvenl�ğ� 
�lkeler�ne uyulduğundan söz ed�leb�lmes� �ç�n 
öncel�kl� olan, �lg�l� yargısal süreçte 
oluşab�lecek �çt�hat farklılığının 
g�der�lmes�d�r.

N�tek�m defter ve belgeler�n �braz ed�lmemes� 
neden�yle yapılan verg� z�yaı cezalı katma 
değer verg�s� tarh�yatının �ptal� �stem�yle açtığı 
davada defter ve belgeler�n �ncelen�p 
�ncelenemeyeceğ� konusunda yaşanan �çt�hat 
farklılığını g�dermek �ç�n �çt�hadı b�rleşt�rme 
yolunun �şlet�ld�ğ� görülmekted�r. İBK 
8/2/2019 tar�hl� kararıyla VDDK’mn 
13/12/2017 tar�hl� ve E.20!7/627, K.2017/623 
sayılı kararında da ben�msenen �k�nc� görüş 
doğrultusunda �çt�hadı b�rleşt�rm�şt�r. İBK’nın 
anılan kararında da katma değer verg�s�ne a�t 
yükün n�ha� tüket�c�ye �nt�kal etmes�n�n 
öngörüldüğü, yüklen�ld�ğ� �ç�n �nd�r�m konusu 
yapılan b�r katma değer verg�s�n�n �nd�r�m�n�n salt 
önkoşulun yer�ne get�r�lmem�ş olması 



sebeb�yle redded�lmes�n�n katma değer verg�s�n�n 
yansıma ve n�ha� tüket�c� üzer�nde kalmasını 
öngören özell�ğ�n� bozacağı �fade ed�lm�şt�r.

Bununla b�rl�kte bel�rt�len konudak� görüş 
ayrılığının �çt�hat farklılığının der�nleşmes�n� 
önleyecek b�r sürede g�der�lemed�ğ� 
görülmekted�r. D�ğer b�r �fadeyle farklı 
mahkemeler arasında görüş ayrılığının, bunun 
makul karşılanab�ld�ğ� b�r süreden sonra 
g�der�ld�ğ� anlaşılmaktadır. 3065 sayılı Kanun 
1984 tar�h�nden ber� yürürlükted�r, Otuz yılı 
aşkın b�r süre, defter ve belgeler�n İbraz 
ed�lmemes� neden�yle yapılan verg� z�yaı cezalı 
katma değer verg�s� tarh�yatının �ptal� �stem�yle 
açtığı davada defter ve belgeler�n �ncelen�p 
�ncelenemeyeceğ� hususuna �l�şk�n �çt�hadın 
yerleşmes� ve yeknesaklık kazanması bakımından 
oldukça uzundur. Bu süre zarfında kanunun 
yorumunda yeknesaklığın sağlanamamış 
olması.Da�reler�n görev sahasına bağlı olarak 
farklı kararların ver�lmes� sonucunu 

öncek� dönemde  k�ş�ler�n bu kadar uzun b�r süre 
bel�rs�z b�r hukuka maruz bırakılmalarının 
yargılamanın hakkan�yet�n� zedeled�ğ� sonucuna 
ulaşılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle başvurucunun 
Anayasa'nın 36. maddes�nde güvence altına alınan 
ad�l yargılanma hakkının �hlal ed�ld�ğ�ne karar 
ver�lmes� gerek�r.

Anayasa Mahkemes� başvurucunun taleb�n� 
yukarıda bel�rtt�ğ�m�z gerekçelerle yer�nde 
görmüş ve kararın b�r örneğ�n�n ad�l yargılanma 
hakkı kapsamındak� hakkan�yete uygun 
yargılanma hakkının �hlal�n�n ve sonuçlarının 
ortadan kaldırılması �ç�n yen�den yargılama 
yapılmak üzere Adana 1. Verg� Mahkemes�ne 
gönder�lmes�ne karar verm�şt�r.

Sonuç olarak mücb�r sebep olmaksızın defter ve 
belgeler�n verg� �nceleme elemanlarına 
sunulamayıp Verg� Mahkemeler�ne sunulması 
hal�nde mahkemeler�n bunu d�kkate alarak karar 
vermes� gerekmekted�r.
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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.
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Ş�rketler�n satınalma ve tedar�k z�nc�r� 
�şlevler� �ç�n r�sk yönet�m� konusu özell�kle 
son dönemde g�derek daha da öneml� hale 
gelm�şt�r.  Organ�zasyonun sermayes�ne ve 
kazanımlarına etk� eden tedar�k z�nc�r� 
kaynaklı tehd�tler�n bel�rlenmes�, 
değerlend�r�lmes� ve kontrol ed�lmes� olarak 
tanımlayab�leceğ�m�z “Tedar�kç� R�sk 
Yönet�m�” yaklaşımının �şletmeler�n 
bünyes�nde s�steml� b�r şek�lde yapılması 
gerekmekted�r. Günlük operasyonlar 
arasında tedar�kç�lere ve/veya tedar�k 
z�nc�r�n�n herhang� b�r halkasına �l�şk�n 
r�skler algılanıp yönet�lmeye çalışılsa da bu 
çabaların daha gen�ş b�r perspekt�ften ve 
s�stemat�k olarak yapılması sadece duruma 
�l�şk�n r�skler� m�n�m�ze etmek yer�ne kısa 
ve hatta orta vadede oluşab�lecek r�sk 
etmenler�n� daha sağlıklı yönetmey� 
sağlayacaktır.

İşletmeler, herhang� b�r tedar�kç� 
ve/veya tedar�k sürec�ne �l�şk�n 
sürekl�l�ğ�n kes�lmemes� �ç�n bu 
faktörlerden etk�lenme 
hassas�yet�n� kontrol etmek, tedar�k 
z�nc�r� performansındak� 
bozulmaları m�n�muma �nd�rgemek 
amacıyla r�sk yönet�m� çalışmaları 
yapmalıdır.

Bu noktada, tedar�kç� r�sk 
yönet�m� kapsamında sadece 
operasyonel ve f�nansal r�sklere 
odaklanmak her durumda yeterl� 

değ�ld�r. Bu r�sk kategor�ler�n�n yanı sıra; 
tedar�k kaynağının konumuna �l�şk�n 
jeopol�t�k durum, makro ekonom�k görünüm, 
p�yasadak� değ�ş�mler, yasal düzenlemeler vb. 
alanlardak� “stratej�k” r�sk kategor�ler�n�n de 
değerlend�r�lmes� gerekmekted�r. Y�ne bu r�sk 
kategor�s�n� tamamlayacak şek�lde �kl�m 
değ�ş�kl�kler�, doğal afetler, tedar�k kes�nt�s�ne 
neden olab�lecek f�z�kî şartlar vb. etmenler� 
�çeren “sürekl�l�k” r�sk kategor�s�n�n de 
tanımlanmasında yarar olacaktır. D�ğer b�r r�sk 
kategor�s� olarak da et�k uygulamalar, �ş sağlığı 
ve güvenl�ğ�, çevresel ayak �z�, kurumsal 
sosyal sorumluluk vb. etmenler� �çeren “sosyal, 
et�k ve çevresel” r�sk kategor�s� bağlamında 
r�sk yönet�m� gen�şlet�leb�l�r. 

Tedar�k z�nc�rler� açısından �se konuya 
baktığımızda, r�sk yönet�m� odağının büyük 
b�r kısmı her ne kadar tedar�k pazarı ve 

YENİ NORMAL DÖNEMDE TEDARİK ZİNCİRİ 

RİSKLERİNİ YÖNETEBİLMEK
Dr. İsma�l Karakış

PWC D�rektör Tedar�k Z�nc�r� Yönetmen�
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tedar�kç� tarafındak� r�skler olsa da daha 
gen�ş b�r perspekt�f�n yönet�lmes� gerekl�l�ğ� 
ortaya çıkmaktadır. Özell�kle müşter� 
talepler�ndek� değ�ş�m ve bel�rs�zl�kler, genel 
ekonom�k bel�rs�zl�kler, ş�rket�n buna bağlı 
olarak değ�ş�kl�k göstereb�len ürün ve/veya 
h�zmet portföyü g�b� hususların da göz önünde 
bulundurulması kr�t�k öneme sah�pt�r. Ayrıca 
ş�rketler�n kend� �ç kaynak kullanımı �l�şk�l� 
olan üret�m başta olmak üzere tüm saha 
operasyonlarındak� r�skler �le bu 
operasyonlarda çalışan �ş gücü �le �lg�l� r�skler 
de değerlend�rme kapsamına alınmalıdır. 
Bel�rt�len tüm bu alanların r�sk 
değerlend�r�lmes� �le �lg�l� senaryolara a�t 
sonuçların ş�rket�n f�nansallarına olan etk�s� de 
ortaya konmalıdır.

PwC tarafından yapılan küresel araştırmalar, 
günümüzde ş�rketler�n yaklaşık %50’s�n�n r�sk 
yönet�m�n� reakt�f olarak yaptığını, buna 
karşılık yaklaşık %25’�n�n proakt�f b�r r�sk 
yönet�m� gerçekleşt�rd�ğ�n� göstermekted�r. 

Söz konusu ş�rketlerde tüm değer z�nc�r� 
boyunca r�skler�n çapraz fonks�yonlu ek�pler 
�le yönet�lme oranı �se yaklaşık %5 olarak 
değerlend�r�lmekted�r. Ş�rketler �ç�n stratej�k 
öneme sah�p ve tedar�k sürekl�l�ğ�n�n 
kes�lmes� durumunda kr�t�k b�r sev�yede etk� 
oluşturab�lecek segment �çer�s�nde yer alan 
tedar�kç�ler �ç�n söz konusu farklı r�sk 
kategor�ler� çerçeves�nde r�sk yönet�m� 
gerçekleşt�r�lmel�d�r. Bu yönet�m çerçeves�nde 
r�skler, hem reakt�f; tedar�k �şlev�ne �l�şk�n 
r�sk�n ortaya çıkması �le eyleme geçme hem de 
proakt�f; r�sk�n ortaya çıkmasından önce 
eyleme geçme ve r�sk� faktörler�n�n 
oluşmaması adına hazırlık yapma bağlamında 
r�sk yönet�m� uygulanmalıdır.

Tedar�kç� r�sk yönet�m�n�n s�stemat�k olarak 
gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n �lg�l� r�sk yönet�m 
süreçler�n�n, rol ve sorumluluklarının uçtan 
uca tanımlanmalıdır. Tedar�kç� r�sk yönet�m� 
süreç akışına �l�şk�n üst sev�ye b�r yaklaşım 
Şek�l 1’de ver�lmekted�r.

 

Şekil 1. Tedarikçi Risk Yönetimi Yaklaşımı 
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Şek�l 1’de göster�ld�ğ� üzere öncel�kle kr�t�k 
tedar�kç�ler ve bu tedar�kç�ler �ç�n geçerl� olan 
potans�yel r�sk kategor�ler� ve etmenler�n�n 
bel�rlenmes� ve sınıf landırılması �le bu süreç 
başlatılab�l�r. Sonrak� aşamada r�skler�n etk� 
anal�zler�n�n ve r�sk puanlamasının yapılması 
ve bu doğrultuda r�skler�n öncel�klend�r�lmes� 
çalışması yapılab�l�r. Bu aşamadan sonra 
Satınalma veya Tedar�k Z�nc�r� B�r�mler�n�n 
bel�rled�ğ� r�skler doğrultusunda; bu r�sk 
faktörünün etk�s� bulunan tüm d�ğer �lg�l� 
b�r�mler�n tesp�t� ve bu b�r�mler �le r�sk� 
azaltma ve olağanüstü durum planlarının 

hazırlanması aşamasına geç�l�r. Son aşamada 
da bel�rlenen prens�pler doğrultusunda 
tedar�kç�ler�n �zlenmes�, per�yod�k olarak 
r�skler�n tak�b� ve raporlanması �le �ş akışı 
tamamlanırken söz konusu �zleme sürec� r�sk�n 
etk� düzey�n�n bel�rlenen l�m�tler�n aşağısına 
�nmes�ne kadar tekrarlanır. 

Bu t�p b�r yaklaşımın uygulanması sonucunda 
güven�n sağlanması ve güvencen�n alınması 
doğrultusunda ş�rketler farklı alanlarda fayda 
sağlayab�l�rler. Bu faydalar Şek�l 2’de 
göster�lmekted�r.

Günümüzde tedar�k r�skler�nden korunmak 
�ç�n temel araçlardan b�r�s� sözleşmelerd�r. 
İşletmeler, tedar�kç�ler� �le sözleşmeler 
yoluyla karşılıklı r�skler�n� azaltmayı ve 
güvence sağlamayı amaçlamaktadır. Y�ne 
sözleşmeler �le b�rl�kte tem�nat alma vb. 
yöntemler sıkça kullanılmaktadır. Satınalma 

ve/veya Tedar�k Z�nc�r� l�derler� sözleşmel� 
alım tutarının toplam harcama �çer�s�ndek� 
payı, r�sk faktörü bel�rl� b�r sev�yen�n 
üzer�nde olan tedar�kç�ler� �le yapılan �ş 
hacm�, tedar�kç� denet�m sayısı g�b� 
performans kr�ter ve hedef ler�n� tak�p 
etmeye başlamıştır.

 

Şekil 2.  Tedarikçi Risk Yönetiminin Faydaları 
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Bununla b�rl�kte etk�n tedar�kç� r�sk 
yönet�m� �le �lg�l� �y� uygulama örnekler�nden 
bazıları şöyle l�steleneb�l�r:

• Tedar�kç�ler �le yakın, kes�nt�s�z ve etk�n 
�let�ş�m

• Tedar�kç� r�sk puanlarının sürekl� ve 
düzenl� olarak bel�rlenmes�, güncellenmes�

• Tedar�k r�sk faktörler�n�n s�steml� b�r 
şek�lde �zlenmes�

• Tedar�k r�skler�ne �l�şk�n eylem 
planlarının oluşturulması 

• Tedar�k kaynağı değ�şt�rme planlarının 
oluşturulması

• Tedar�kç� bağımlılığının değerlend�r�lmes� 

• Tedar�kç� seçme sürec�ne r�sk yönet�m 
perspekt�f�n�n dah�l ed�lmes�

Bugün Satınalma ve/veya Tedar�k Z�nc�r� 
l�derler�n�n gündemler�nde oldukça öneml� 
b�r yere sah�p ve gelecekte de önem�n� 
artıracak olan “tedar�kç� r�sk yönet�m�” 
konusunu PwC ve Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m� 
Derneğ� (TEDAR) tarafından bu yıl �k�nc�s� 
gerçekleşt�r�len “Yen� Nes�l Satınalma 
Anket� 2020” çalışmasının da odak teması 
olarak bel�rlem�şt�k. Türk�ye’de tedar�kç� r�sk 
yönet�m� konusunda bulunduğumuz noktayı 
ve gel�ş�m alanlarını tesp�t ederek bu 
alandak� gel�şmelere ışık tutmayı 
hedef led�ğ�m�z bu çalışmanın sonuç raporuna 
göre katılımcı kuruluşların %24’ünde 
satınalma departmanı �çer�s�nde r�sk 
yönet�m� �ç�n ayrı b�r organ�zasyon 
bulunurken; %11’�nde f�nans, %5’�nde �se 
tedar�k z�nc�r� departmanının altında b�r 

yapılanma bulunmaktadır. Katılımcıların 
büyük b�r çoğunluğunda (%57) ayrı b�r 
satınalma r�sk yönet�m� organ�zasyonu 
bulunmamaktadır. Bu alanda en yüksek 
olgunluğa sah�p endüstr� %100 oranında 
(%67 satınalma, %33 f�nans �çer�s�nde) 
satınalma r�sk yönet�m� organ�zasyonuna 
sah�p otomot�v endüstr�s�d�r. Genel ortalama 
olarak ankete katılan kurumların %27’s�nde 
tedar�kç�lere �l�şk�n r�sk sınıf landırması 
bulunmadığı görülmekted�r. 

Katılımcı f�rmalar, r�sk sınıf landırmasında 
çoğunlukla satınalma hacm� ve f�nansal 
r�skler (%18) �l�şk�l� kr�terler 
kullanmaktadır. Son dönemde küresel 
ölçekte yaşanılan COVID-19 Salgını �le 
�lg�l� kr�z neden�yle tedar�k sürekl�l�ğ�nde 
kırılmalar yaşanmıştır. Bu bağlamda, ankete 
katılan kurumların genel�nde sürekl�l�ğe 
�l�şk�n r�sk değerlend�rme çalışmalarının 
yapılma oranı %10 olarak 
gözlemlenmekted�r. Bu bağlamda, tedar�k 
r�sk yönet�m� �le �lg�l� çalışmaların 
önümüzdek� kısa vadede hızla ve 
yoğunlaşarak artacağı öngörülmekted�r. 
Tedar�kç� r�sk yönet�m sürec�, katılımcı 
kuruluşların sadece %27’s�nde en �ler� 
sev�ye uygulama olan hem reakt�f hem 
proakt�f r�sk yönet�m� �ç�n tanımlıdır.

Bu bağlamda b�r öncek� yazımda da 
bel�rtt�ğ�m üzere, tedar�k z�nc�r� boyunca 
Şek�l 3’te göster�ld�ğ� üzere uçtan uca 
kapsamlı b�r r�sk değerlend�rmes� �ç�n 
teknoloj� destekl� anal�t�k yaklaşımların 
kullanımının yaygınlaşması gerekl�l�ğ� 
konusunu tekrar vurgulamak �ster�m.
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Dr. İsma�l Karakış  k�md�r?
Dr. İsma�l KARAKIŞ, İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� Endüstr� Mühend�sl�ğ� 

Programı’ndan 2004 yılında l�sans, Mühend�sl�k Yönet�m� Programı’ndan 

2007 yılında yüksek l�sans ve 2014 yılında da doktora dereceler� almıştır. 

15 yıldır farklı sektörlerde yönet�m danışma olarak Satınalma ve Tedar�k 

Yönet�m�, Stok ve Depo Yönet�m�, Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m� ve Loj�st�k 

Yönet�m� konularında stratej�, operasyon ve teknoloj� uygulamalarına �l�şk�n ulusal ve uluslararası 

b�rçok kuruma danışmanlık h�zmet� vermekted�r. Bu süreçte yurtdışı da dâh�l olmak üzere 20 

ülkede b�rçok operasyon model�, süreç ve teknoloj� dönüşüm projeler� gerçekleşt�rm�şt�r. 

Halen PwC Yönet�m Danışmanlığı’nda Tedar�k Z�nc�r� L�der� ve Stratej�k Tedar�k Yönet�m� 

h�zmetler�nden sorumlu d�rektör olarak çalışmaktadır.

İç�nde bulunduğumuz süreç 
düşünüldüğünde tedar�k z�nc�r� yönet�m�nde 
r�skler�n proakt�f olarak yönet�lmes� �ç�n 
r�skler�n bütünsel b�r yaklaşımla ver�ye 
dayalı olarak modellenmes�, r�sk 
projeks�yonlarına göre senaryoların 
çalışılması ve tedar�k z�nc�rler�n�n d�rençl� 

z�nc�r� yetk�nl�kler�n� gözden geç�rmes� ve 
özell�kle �ş sürekl�l�ğ� planlama, tedar�k r�sk 
prof�l� oluşturma, kr�t�k parça yönet�m�, 
tedar�kç� �şb�rl�ğ� ve entegrasyon �le d�j�tal, 
anal�t�k, s�ber güvenl�k vb. yetk�nl�kler�n� 
gel�şt�rmes� kr�t�k öneme sah�pt�r.

 

Dr. İsmail Karakış, 
Direktör, Tedarik 
Zinciri Lideri 
Yönetim Danışmanlığı 
 +90 (212) 355 23 37  
ismail.karakis@pwc.com 

 

Şekil 3. PwC’nin Tedarik Zinciri Risk Modeli 



Buna mukab�l katma değer verg�s�n�n 
amacından hareket eden d�ğer görüşe göre, 
katma değer verg�s� yansıtmalı b�r verg� olup 
gerçekte n�ha� tüket�c� tarafından yüklen�lmes� 
kanun koyucu tarafından öngörülmüştür. 
Kanun mükellef�n yüklend�ğ� katma değer 
verg�s�n� defter ve belgelere kaydetmes� 
verg�n�n gerçekten yüklend�ğ�n�n kanıtlanması 
bakımından önem taşıyan b�r önkoşul olup 
gerçekten verg�y� yüklenen kanun� mükellef�n 
salt bu önkoşulu yer�ne get�rmemes� sebeb�yle 
verg�y� yüklend�ğ�n� kanıtlayamadığı 
sonucuna ulaşılması katma değer verg�s�n�n 
amacıyla bağdaşmamaktadır. Bu durumda, 
katma değer verg�s�n� gerçekten yüklend�ğ�n� 
�dd�a eden b�r mükellefe bu �dd�asını 
�spatlamasına fırsat tanınmalıdır. Verg� 
mahkemes�, �dareye �braz ed�lmeyen defter ve 
belgeler�n kend�s�ne �braz ed�lmes� hal�nde 
resen araştırma yetk�s�n� de kullanarak 
mükellef�n �nd�r�m� redded�len katma değer 
verg�s�n� gerçekten yüklen�p yüklenmed�ğ�n� 
araştırma yükümlülüğü altındadır. N�tek�m 
VDDK'nın 13/12/2017 tar�hl� ve H.2017/627, 
K.2017/623 sayılı karan da bu yönded�r.

Dolayısıyla kanun� defter ve belgeler�n 
mücb�r sebep hâl� olmaksızın verg� �nceleme 
elemanına �braz ed�lmemes� sebeb�yle 
mükellef�n katma değer verg�s� �nd�r�mler�n�n 
redd� suret�yle yapılan cezalı katma değer 
verg�s�ne karşı açılan davada söz konusu defter 
ve belgeler�n verg� mahkemes�ne �braz 
ed�lmes� durumunda verg� mahkemes�n�n 
bunları �nceley�p �nceleyemeyeceğ� konusunda 
der�n ve süregelen b�r �çt�hat farklılığının 
bulunduğu açıktır. Anılan �çt�hat farklılığı 213 
ve 3065 sayılı Kanunların yorumundan 
kaynaklanmaktadır.
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Serdar Can k�md�r ? 

Tüm okurlara selamlar ve sağlıklı günler 
d�l�yorum. Ben aslında b�r tarım mak�naları 
sektörüne 2011 yılında adım atmış b�r�y�m. 
Kabataş Erkek L�ses� b�t�r�p İTÜ Elektr�k 
Mühend�sl�ğ� Bölümünü okuduktan sonra 15 
yıl kadar �k� uluslararası f�rmada haberleşme 
kabloları alanında yurt�ç� ve yurtdışı 
b�r�mlerde yönet�c�l�k yaptım. Eş�m�n 
babasının kurduğu Paksan Mak�na küçük b�r 
�şletme olmaktan öteye g�decek b�r potans�yele 
sah�pt� bu konuda yapılması gerekenler vardı. 
Bu konuda destek olmak amacıyla ben de 

Paksan bünyes�nde kısa zamanlı görevler 
üstlenmeye başladım. Ama tarım alanının 
teknoloj� �le ne kadar �ç�çe olduğunu gördükçe 
daha fazla �lg� duydum ve Paksan’ı yukarılara 
taşımak �ç�n ek�be dah�l oldum. 2012 den 2016 
kadar Genel Müdürlük görev�n� yürüttüm. 
Kurucumuz Özhan Pak’ın aramızdan 
ayrılmasından sonra oluşan yen� yönet�mde 
Ar-Ge, Özel Mak�nalar, Satış ve F�nans’tan 
sorumlu YK Başkan Yardımcısı ve Yönet�m 
Kurulu üyes� olarak görev yapıyorum. Ayrıca 
�şt�rakler�m�zde ş�rket�m�z�, yen� kurulmakta 
olan Marmara Yüksek Teknoloj� ve Mak�ne 
İht�sas OSB’de de Balıkes�r Sanay� Odasının 
tems�l ed�yorum.

Paksan Mak�ne hakkında b�lg� alab�l�r 
m�y�z ?

Paksan Mak�na 1970 yılında Bandırma’da 
kurulmuş b�r �şletme. Kurucusu Özhan Pak �lk 
trenle Almanya’ya çalışmaya g�denlerden b�r�. 
Mak�na tekn�syenl�ğ� tahs�l�nden sonra 
kend�s�n� gel�şt�rmek �st�yor ve bu çözümü 
buluyor. B�r süre orada çalışıp Türk�ye’ye 
dönüyor ve Türk�ye’de olmayan mak�naları 
yapmak �lkes�yle Paksan’ı kuruyor. 90’lı yıllara 
kadar çeş�tl� endüstr�ler�n �ht�yacı olan özel              

GERÇEK BİR BAŞARI HİKAYESİ

SERDAR CAN
PAKSAN MAKİNE Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcısı
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MonDesBus�Ness Ek�m sayısında,  Paksan Mak�ne Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Yönet�m Kurulu üyes� syn. Serdar Can ‘a yer verd�. Syn Serdar Can , Türk�ye’de çok öneml� b�r 
sektör olan tarım sektörüne çok c�dd� katkıları olan üst düzey b�r yönet�c� olmanın yanında sosyal 
sorumluluklarını fazlası �le yer�ne get�ren b�r yönet�c�..



mak�naları ve konstrüks�yonları 
gerçekleşt�r�yorlar. Daha sonra tarımdak� 
n�tel�kl� mak�na �ht�yacını görüp o alana 
yönel�yorlar. Türk�ye’n�n �lk saman balya 
mak�nasını Paksan yapmıştır ve bugün bu 
alanda pazar l�der� konumdadır. Daha sonra 
aynı �lkeyle devam ederek pek çok tarım 
mak�nasını ürünler�m�z arasına ekled�k. 
Bugün dünyada sayıları �k� el�n parmaklarını 
geçmeyen büyük balya mak�naları 
üret�c�ler�nden b�r�d�r Paksan, hayvancılık 
sektörünün �ht�yacı olan tarım mak�nalarını 
gel�şt�rerek, 6 kıtaya �hracat yapab�len b�r 
ş�rket hal�ne geld�k. 2010 yılında kurduğumuz 
modern fabr�kamıza ek olarak �k� katı 
büyüklükte yen� Gönen tes�s�m�z� 2019 yılında 
bünyem�ze kattık. Şu anda toplam 21’� kapalı 
63 dönümlük alan üzer�nde 220 çalışanla 
tarımsal üret�c�n�n h�zmet�ndey�z. Bu zor 2020 
yılını %70’�n üzer�nde oranında büyüyerek 
kapatacağız.

Cov�d-19, �şletmelerde  en çok hang� 
eks�kl�ğ�m�z� ortaya çıkardı ? 

Paksan olarak Ç�n’� yakından �zler�z çünkü 
hem mak�ne sattığımız hem de rak�pler�m�z�n 
olduğu b�r alandır. Dünyanın en büyük tarım 
fuarlarından b�r� de Wuhan’da gerçekleş�r, 
b�z�mde pandem� önces�nde katılımcı olarak 
g�tt�ğ�m�z b�r şeh�r olunca gel�şmeler� çok 
erken �zlemeye başladık. Aynı şek�lde İtalya’yı 
benzer sebeplerle çok �y� tak�p eder�z hastalık 
oraya sıçradığında b�z ş�rket �ç�nde epey önlem 
almıştık; korunma, mesafe ve h�jyen 
konularında resm� kuruluşların uyarılarından 
çok önce gerekl� önlemler� hayat geç�rm�şt�k. 
Çok şükür üret�me etk�s� olmadan bu güne 
kadar sürec� yönett�k. B�r mak�na üret�c�s� 

olarak �şyer�m�z de mak�nalarımız g�b� 
durmaksızın çalışsın �ster�z b�leşenler�n tümü 
sağlıklı ve gerekt�ğ� b�ç�mde üret�me 
katılab�lmel�d�r. Çalışanlarımız en öneml� 
gücümüz, herhalde her �şletme bunu fark ett�. 
İşyer� sağlığı ve güvenl�ğ� konularının ne kadar 
yer�nde çalışmalar olduğunu görmüş olduk. 
Kr�zlere alışkın b�r �ş yaşamı �ç�nden gel�yoruz. 
Ama beklemed�ğ�m�z der�nl�kler nefesler� 
keseb�l�r. Ben küçük �şletmeler�n daha n�tel�kl� 
destekler alması gerekt�ğ�ne �nanıyorum. 
B�l�ş�m�n sağladığı �mkânlarından faydalanıp 
�şletmelere büyüme ve yönet�m desteğ� ver�lmel�. 
Büyümel� ve daha büyük yapıları 
yöneteb�lmel�y�z.

Nelere önem vermem�z gerek�yor?

Sağlık açısından bakıldığında h�jyen ve 
korunma tedb�rler�n�n gevşemeden uygulaması 
elzem gözüküyor, aşı veya �laç bulunana kadar 
v�rüsün bulaşıcılığından korunmalıyız. 

Bunun yanı sıra söyled�ğ�m�z g�b� 
�şletmeler�m�z�n gel�ş�m�n� sürdüreb�lmek adına 
her g�rd� ve çıktıyı daha detaylı �ncelemek ve 
uzmanlardan faydalanarak ver�ml�l�ğ� ve karlılığı 
artırmalıyız. Klas�k �şletmec�l�k �lkeler�n� 
hatırlayıp bunların üzer�ne daha yoğun eğ�l�rken, 
modern �şletme yönet�m�n�n gerekler�n� b�raz 
daha yakından �ncelemel�y�z. Dünya üzer�nde 
trend yaratan ş�rketler pastanın büyük kısmını 
el�nde tutarken trend tak�p edenler küçük 
parçanın ortakçılar olmaktan �ler� g�dem�yorlar.

Sürdürüleb�l�rl�k �le �lg�l� yorumunuz ned�r? 

Bu tab� k� çok kapsamlı b�r konu ama Gaz� 
Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü koyarak 
başlayalım “Bu vatan çocuklarımız ve  
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torunlarımız �ç�n cennet yapılmaya değer. ” 
Sürdürüleb�l�rl�k bana hem kend�m hem de 
ş�rket�m �ç�n hayatta kalıp kazanmaya devam 
etmekten öte gelecek nes�llere daha b�r �y� 
yaşam ortamı bırakma görüsü ve çabasının 
erdem�n� �fade ed�yor. Başkalarının hayatlarına 
hele gelecek nes�ller�n hayatlarına olumlu 
katkılar yapab�lmek yaşarken tadab�leceğ�m�z 
en büyük mutluluk d�ye düşünüyorum. Bakın 
E�nste�n’ın bu konuya b�r vurgusu var “Sadece 
başkalarının mutluluğu �ç�n harcamış b�r ömür 
değerl�d�r” d�yor. Bu �k� büyük �nsanın 
söyled�kler� yolun altına koyulacak her taş 
sürdürüleb�l�rl�k �ç�n b�rer yapıtaşı.

B�r �şletmen�n sürdürüleb�l�r olması �ç�n 
hang� parametrelere d�kkat etmes� 
gerekmekted�r?

Bahsett�ğ�m�z felsefey� yeryüzüne �nd�r�p 
�şletme �ç�n düşündüğümüzde ben ürünmüzün 
kal�tel� ve �şe daha fazla yarar b�ç�mde 
farklılaşmış olmasının b�ze güç kattığına 
�nanıyorum. Oradak� mottomuz da Hz 
Muhammed’�n en b�l�nen sözler�nden b�r� 
“Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız”. Bunu 
yaptığımız �ç�n ç�ftç� dostlarımız ben�mde b�r 
Paksan’ın olsun d�ye düşünüyor b�z� tavs�ye 
ed�yor. Ama bunu yaparken planlama, 
örgütleme, kontrol ve reorgan�zasyon temel 
prens�pler�ne d�kkat ed�p pek çok m�kro alana 
dokunup yön vermek gerek�yor.

Türk�ye’n�n tarım sektöründe dünyadak� 
rolü ned�r? 

Türk�ye dünyanın büyük tarım ülkeler� 
arasında. Pek çok tarım ürününü en çok üreten 
ülkeler l�stes�ne baktığınızda Türk�ye’y� üst 
sıralarda görürsünüz. Ama Türk tarımın bazı  

yapısal sorunları var çok bölünmüş tarlalar, 
azalan ek�m alanları, küresel ısınma ve kente 
göç, heps�n�n çözümü var ve çok zor değ�l. 2020 
yılında yaşadıklarımız b�ze tarımın 
sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n ne kadar öneml� olduğunu 
gösterd�. Ben tarımın stratej�k b�r alan olduğunu 
ve tarım alanında kend� kend�m�ze yeter b�r ülke 
olmamızın çok öneml� olduğunu düşünüyorum. 

Tarım mak�naları sektörümüze gel�nce hızla 
�lerleyen b�r tarım mak�naları sektörümüz var 
yakın gelecek daha büyük �şler başarmaya doğru 
�lerl�yoruz. B�z�m g�b� güzel �şlere �mza atan 
üret�c� sayımız artıyor. Makul f�yatlı güzel 
mak�nalar yapıyoruz. Salgın ve bölgesel b�r 
takım sorunların ertes�nde çok öneml� 
�lerlemeler bekl�yorum.

Dünya’da son dönemde 2021 �le �lg�l� 
ekonom�k ve sektörel tahm�nler�n�z ned�r?

Sanırım salgının tüm etk�ler�n�n geçmes� 
2021’�n sonlarını bulacak, aşı çalışmalarını tak�p 
ett�ğ�m�zde bunu göreb�l�yoruz. Pek çok ülkede 
büyümeler durdu hatta der�n küçülmeler geld�, 
�st�hdam sorunları yaşanıyor. Bunlara çözümler 
bulunmalı. Tüm ekonom�ler�n kışı zor 
geç�receğ�n� tahm�n ed�yorum. 

Tarımsal mak�na sektörünün görecel� olarak 
daha olumlu ayrıştığını düşünüyorum. B�z de 
Paksan olarak pandem� sürec�nde tarımsal alana 
h�zmet ett�ğ�m�z �ç�n çalışma �mkanı bulduk ve 
çalışan sayımız azalmadı b�lak�s arttı. Tarımsal 
üret�me olan destekler, ürün f�yatlarının artmış 
olması, fa�zler�n düşük seyretmes� sezonluk �şç� 
bulamayan üret�c�n�n mekan�zasyon çözümler�ne 
yönelmes�n�n önünü açtı. Tarım mak�naları 
sektörü bu sebeple yüksel�ş�n� sürdürmeye 
devam edecekt�r. 
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Önemler� hızla artan üç teknoloj�; İşb�rl�ğ� 
Robotları, Eklemel� İmalat (üç boyutlu pr�nter) ve 
Endüstr� Platformları küresel üret�m�, tedar�k 
z�nc�rler�n� köklü b�ç�mde değ�şt�rmekte. 

Bu değ�ş�m�n sonuçları ne olacak, yen� 
teknoloj�ler küresel �şb�rl�ğ�n�, entegrasyonu mu 
arttıracak, yoksa gel�şmekte olan ülkeler�n 
f�rmalarını küresel tedar�k z�nc�rler�n�n dışına 
mı �tecek? 

Soruyu b�r adım �ler� götürürsek; �hracata 
dayalı gel�şme model� yen� dönemde �şe 
yaramayacak mı?

Bu soruya yanıt arayan yazımız üç teknoloj�y� 
�ncel�yor. İlk� robotlar ve �şb�rl�ğ� robotları 
(cobot; collaborat�ve robots). Robotlar mekan�k 
kollardan daha fazla b�r şey. Çok sayıda 
sensörler� var, ver� toplayab�l�yor ve bunu 
enformasyona dönüştürerek karar alab�l�yorlar. 
Bu da onlara hassas ark kaynağı, kesme, montaj, 
boyama yapab�lme yeteneğ� kazandırıyor. Zaten, 
ağır metaller� taşıyab�ld�kler�, yorulmadıkları, �ş 
kazası sorun teşk�l etmed�ğ�, tazm�nat talepler� 
de bulunmadığı �ç�n gen�ş kabul görüyor, 
özell�kle gel�şm�ş ülkelerde hem �şgücü açığını 
kapatıyor, hem de �şverenler� yüksek ücretlerden 
koruyorlar. Ne var k� robotların yetenekler�n�n 
artması ve daha fazla sektöre nüfuz etmeler� 
bulundukları ülkeler�n ara mal �thalat talepler�n� 
azaltıyor. Örneğ�n dünya otomob�l �hracat 
şamp�yonu Almanya marka başına ortalama 200 
olan global tedar�kç�ler�n�n sayılarını azaltarak 
kablo demet�, elektron�k komponent, plast�k ve 
metal aksam üret�m�n� ülkes�nde 
gerçekleşt�recek adımlar atıyor. 

Eklemel� �malat s�stemler� robot/cobot �k�l�s�n�n 
yaptıklarına hem c�dd� ölçüde destek ver�yor, 
hem de konuyu daha �ler�ye götürüyor. Tüket�m 
yer�nde üret�m yapmayı sağlayan bu teknoloj� 
yetenekler�n� ve üret�m hızını bel�rg�n şek�lde 
arttırarak doğal formlardak� ürünler�, örneğ�n 
�nsan protezler�n� kusursuz üreteb�l�yor. Montaj 
�şlem�ne olan gereks�n�m� ortadan kaldırıyor ve 
gereks�z malzeme kullanımını el�m�ne ederek 
hem haf�f, hem de kel�men�n tam anlamıyla yalın 
ürün �malatına olanak sağlıyor. D�ğer b�r dey�şle 
uzmanların, el becer�s� sah�b� ustaların �ş�ne göz 
d�k�yor. Performans/mal�yet oranlarında 
n�rvanaya ulaşılması sonucunda �thalat 
gereks�n�m� şaşırtıcı b�r düşüş serg�l�yor. 

TEKNOLOJİ TİCARETİ TEHDİT Mİ EDİYOR?
Dr. Hal�l Halefşan Sümen

İTÜ Öğret�m Üyes�
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Üçüncü teknoloj�m�z Internet platformları. 
Amazon, Al�baba, Facebook, eBay 
gel�şmekte olan ülkelerdek� f�rmaların 
global pazarlara er�ş�m�n� kolaylaştırıyor, 
t�caret� ve �ş yaratmayı teşv�k ed�yor g�b� 
görünüyor. Ama gerçekte her f�rmanın 
global t�carete katılım olanağı bulması 
rekabet� çok çet�n hale get�r�yor, karları 
düşüren b�r paradoks yaratıyor. 

Sonuç 

Bugün gel�şmekte olan ülkeler yüksek 
gel�rl� ülkelere gen�ş b�r yelpazede �hracat 
yapıyorlar. Eğer gel�şm�ş ülkeler 
�thalatlarını azaltırsa gel�şmekte olan 
ülkeler�n gel�r kaybına uğraması,  �şs�zl�k 
yaşaması kaçınılmazdır. Evet her endüstr� 
robot kullanamıyor. Örneğ�n tekst�l sektörü 

malzemes� yumuşak olduğu �ç�n robotu 
kabul edem�yor. Keza eğ�t�m ve serv�s 
sektörler� de robotla barışık değ�ller.  
Üstel�k robotlar eğ�t�m ve yetenek gerekt�ren 
�şler� hala yapamıyorlar. Benzer durum 
eklemel� �malat teknoloj�ler� �ç�n de geçerl�. 
Ama ş�md�l�k geçerl�! Teknoloj�ler hızla 
�lerl�yor, tüm hand�kapları kısa süre sonra 
ortadan kalkacak. 

Şu anda �hracat yönel�ml� büyüme b�z�m 
g�b� pek çok ülke �ç�n tek doğru yolmuş g�b� 
duruyor. Ancak teknoloj�k gel�şmeler�n 
ürünler�m�ze olan taleb� azaltma ve b�z� 
c�dd� b�r rekabet ortamına sokma olasılığı 
yen� b�r geleceğe hazırlanmamızın zorunlu 
olduğunu göster�yor. 
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Dr. Hal�l Halefşan Sümen  k�md�r?
Halefşan Sümen kend�s�n� “yaşam boyu öğren�c�” olarak tanımlamakta. 

Öğrenmen�n en �y� yolunun öğretmek olduğu �nancıyla da Maltepe 

Ün�vers�tes�nde kadrolu çalışmakta, eğ�t�m ve danışmanlık h�zmetler� 

vermekte. 

Çalışma alanını “d�j�tal küresel değer z�nc�rler�” olarak bel�rleyen 

Sümen bu yola doktora tez�n� �nsansız fabr�kalar konusunu seçerken 

adım atmış. Endüstr� 4.0’ın or�j�n� olarak kabul ed�leb�lecek bu konuda 

çok sayıda yayını bulunmakta. 

Sümen’�n çalışma alanında yolu Ş�şecam, Bosch, Eczacıbaşı, K�bar 

Hold�ng, Hayat K�mya, B�l�m İlaç, Ermaksan ve çok sayıda KOBİ �le 

kes�şm�ş. 

Fransızca, İng�l�zce ve İspanyolca’yı akıcı konuşab�len Sümen 

ş�md�lerde İtalyanca öğrenmekte ve kürek sporu yapmakta.     
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Herkese merhaba,

Cov�d-19’un ş�rketler�n üzer�ndek� d�j�tal 
dönüşüm baskısını hızla arttırdığı ve bunun 
büyük Amer�kan teknoloj� ş�rketler�n�n 
hızla yükselen büyümes�ne katkıda 
bulunduğu yadsınamaz b�r gerçek. 
Amer�kan teknoloj� ş�rketler�n�n tr�lyon 
dolar p�yasa değer� olan devler hal�ne 
gelmes�nde elbette ülken�n kend�s�n�n de 
payı olduğunu gözden kaçırmamak 
gerek�yor.

Bu yazıda Amer�ka B�rleş�k Devletler�’n�n 
nasıl büyüyüp gel�şt�ğ�nden ve Amer�ka’da 
ş�rket kurmanın avantajlarından kısaca 
bahsetmek �st�yorum.

Amer�ka B�rleş�k Devletler�’n�n Büyüme 
ve Gel�şmes�n�n Kısa Tar�h�

Amer�ka B�rleş�k Devletler�’n�n c�dd� manada 
sanay�leşmes� 1850’ye kadar başlamadı ve İç 
Savaş (1861-1865) sırasında asker� amaçlara 
yöneld�. Ancak 1865’ten sonra, Amer�kalıların 
durumu, o esk� �st�krarlı hal�ne ger� döndü. 
Bunun üzer�ne Amer�kalılar, asker� 
harcamalardan kısıp tüm kaynaklarını ülken�n 
gel�ş�m�ne kullanmaya başladılar. Otuz yıllık 
Yen�den Yapılanma Dönem� boyunca 
Amer�kalılar, Kuzey ve Güney’� s�yas� olarak 
yen�den b�rleşt�rmekle kalmadı, aynı zamanda 
Avrupalıların son �k� yüzyılda gel�şt�rd�ğ� tüm 
teknoloj�ler� Amer�kan topraklarının tamamına 

AMERİKA’DA ŞİRKET KURMAK ÇOK KOLAY
Mesut Budak

MUCH BETTER Co -Founder 
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uyguladılar. Amer�kan dem�ryolları, 
1860’dan 1890’a kadar beş katına çıkarak 
Kuzey’den Güney’e, oradan Orta Batı’ya ta 
k� Batı Kıyısı’na kadar uzanan çok yönlü b�r 
dem�ryolu ağı oluşturdu. Böylece 1840’larda 
aylar süren New York-San Franc�sco 
yolculuğu, 1870’lere gel�nd�ğ�nde sek�z güne 
düştü. Telgrafta s�stemler�ndek� benzer 
gel�şmeler, kentleşmen�n veya dem�ryolu 
ağlarının dokunduğu her yerde anında 
�let�ş�me �mkan verd�. Yen�den Yapılanma 
Dönem�’n�n sonunda ABD, dünyanın en 
büyük ekonom�s�, en büyük pazarı, en büyük 
buğday ve mısır yet�şt�r�c�s�, en büyük çel�k 
üret�c�s� olarak yen�den ortaya çıktı. 

B�rleş�k Devletler�’n�n bu kadar hızlı 
gel�şmes�n�n en öneml� sebeb� coğraf� 
konumudur. B�l�nd�ğ� üzere su yollarına 
dayanan herhang� b�r meden�yet sermaye 
açısından d�ğerler�ne göre oldukça zeng�n 
olacaktır. Ulaşım söz konusu olduğunda 
mesafe öneml�d�r, z�ra düşük nakl�ye 
mal�yetler�, malların daha uzağa sevk 
ed�lmes�n� sağlar. Malları yüksek arz 
alanlarından yüksek talep alanlarına ne 
kadar ver�ml� b�r şek�lde taşıyab�l�rsen�z, 
mallarınızın rekabetç� olduğu menz�l o 
kadar gen�ş olur. Su yolları yönünden 
fazlasıyla zeng�n olan Amer�ka’da bu 
durum, malların (Nebraska mısırı, New 
Jersey çel�ğ�, M�ch�gan arabaları vs.) neh�r 
ağındak� herhang� b�r yere, ülkey� terk 
etmek zorunda kalmadan düşük mal�yetlerle 
ulaşmasına �z�n vermekted�r. Bu fazladan 
tasarruf ların muazzam hacm�, Amer�ka 
B�rleş�k Devletler�’n� gezegendek� en zeng�n 
sermaye yer� hal�ne get�rm�şt�r ve bu para, 
�Phone’lardan uçak gem�ler�ne kadar 

Amer�kalıların veya Amer�kan 
hükümet�n�n �sted�ğ� her şey �ç�n 
kullanılab�lmekted�r.

Amer�kan coğrafyası aynı zamanda 
kes�nl�kle devasa b�r tüket�c� tabanı 
oluşmasına �mkan verm�şt�r. Hükümet�n 
sınırlı, verg� yükünün düşük olduğu 
ülkelerde vatandaşın ceb�nde daha fazla para 
kalır. Sermaye kolayca bulunuyorsa, kred� 
de kolay bulunuyordur ve tüket�c�ler �le 
ş�rketlere benzer şek�lde rahatlıkla 
gen�şleme olanağı sağlar. Ürünler�n b�r 
yerden b�r yere taşımanın kolay olduğu 
yerlerde, y�yecekler kend�ler� �ç�n yeter�nce 
y�yecek sağlayamayan bölgelere 
ulaştırılab�l�r. Bu durumda b�r alanda 
uzmanlaşmak mantıklıdır ve uzmanlaşma 
eğ�t�m�, üret�m� ve gel�r düzeyler�n� sürekl� 
olarak �y�leşt�r�r. Ne kadar çok �nsan 
uzmanlaşırsa, ekonom� o kadar büyük, daha 
sof�st�ke ve b�rb�r�ne bağlı hale gel�r. İç 
Savaş’tan kısa b�r süre sonra Amer�ka 
B�rleş�k Devletler� dünyanın en büyük 
tüket�c� pazarı hal�ne gelm�ş olup halen bu 
unvanını korumaktadır. 2020 yılı başı 
�t�barıyla, tüket�c� tabanı yaklaşık 13,5 
tr�lyon dolar tutarında olup, kend�nden sonra 
gelen d�ğer beş ülken�n (Ç�n, Japonya, 
Almanya, B�rleş�k Krallık ve H�nd�stan) 
tüket�c� tabanlarının toplamından daha 
büyüktür.

B�rleş�k Devletler, dünyanın en yüksek 
sermaye tabanına sah�p olmasına rağmen bu 
sermayeye en az �ht�yaç duyanlar ülkeler 
arasında olduğundan Amer�kan hükümet�, 
sermayen�n nasıl toplandığını, yönet�ld�ğ�n�, 
yatırım yapıldığını, borç ver�ld�ğ�n� veya 
ger� ödend�ğ�n� fazla düzenleme �ht�yacı 
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h�ssetmem�ş ve p�yasanın sermayey� 
�sted�ğ� yere götürmes�ne �z�n verm�şt�r. 
Bunun sonucu olarak Amer�ka, dünyanın �lk 
tamamen entegre f�nansal s�stem� hal�ne 
gelm�şt�r.

Amer�ka’da Ş�rket Kurmanın 
Avantajları

Amer�ka B�rleş�k Devletler�’nde ş�rket 
kurmanın b�rçok avantajı var elbet. 
Dünyanın en büyük tüket�c� pazarına daha 
rahat ulaşmanın yanı sıra ş�rket kurmanın ve 
�ş yürütmen�n kolay olmasını buna örnek 
vereb�l�r�z. Ancak ş�rket kurulumunda b�r 
eyalet açık ara öne çıkıyor, o da Delaware.

Delaware Eyalet�, ABD ve uluslararası 
pazarda faal�yet gösteren ş�rketler�n 
kurulumunda sık terc�h ed�len b�r yer. 
Fortune 500 l�stes�ndek� ş�rketler�n %66’sı 
dah�l olmak üzere b�r m�lyondan fazla ş�rket 
Delaware Eyalet�’nde kuruludur. T�car� 
davalar yönünden tecrübe ve �çt�hatlarıyla 
ünlü 220 yıllık Delaware Yüksek 
Mahkemes� ve ülkedek� en gel�şm�ş ve esnek 
�ş kurma yasal düzenlemeler�n� �çeren 
ş�rketler hukukuna sah�p Delaware Eyalet�, 
ş�rket dostu b�r hukuk s�stem�ne sah�pt�r. 
N�tek�m;

 

• Delaware Eyalet�, eyalet �ç�nde �ş 
yapmayan ş�rketlerden eyalet gel�r verg�s� talep 
etmez.

• Delaware Eyalet�’nde ş�rket kurulumu 
�ç�n banka hesabınızda bulunması gereken b�r 
asgar� b�r tutar yoktur.

• Delaware Eyalet�’nde kurulu b�r ş�rkette 
tek b�r gerçek k�ş� ş�rkettek� tüm poz�syonları 
tek başına yönet�r konumda bulunab�l�r.

• Ş�rket yönet�c�ler� h�sse senetler�n� 
�sted�kler� f�yattan satışa çıkarab�l�rler.

• Delaware Eyalet�’nde kurulan ş�rketler 
yönünden b�lg�ler�n g�zl�l�ğ� esastır, hak 
sah�pler�n�n ve ş�rket �şlemler�n�n �lanı 
yapılmaz.

• Delaware Eyalet�’nde ş�rket kuruluşu 
sırasında b�rçok belge talep ed�lmed�ğ� g�b� 
başvurular gerekl� b�lg�ler�n ver�lmes�yle �le 
kısa sürede sonuçlanır. 

• Ş�rket kurulumu �ç�n f�z�ken Delaware 
Eyalet�’nde bulunmaya gerek yoktur, b�r yasal 
tems�lc� (reg�stered agent) atanması hal�nde 
�şlemler onl�ne olarak yürütüleb�l�r.
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Mesut Budak k�md�r?
Akadem�k kar�yer�n� İşletme ve Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� üzer�ne master 

yaparak tamamlayan Mesut Budak, 22 yıldan ber� b�l�ş�m sektöründe yönet�m, 

proje yönet�m� ve s�stem danışmanlığı poz�syonlarında f�nans, tekst�l, basın, 

loj�st�k ve e-t�caret g�b� onlarca sektöre h�zmet verm�şt�r.

Hızla d�j�talleşen dünyada yen� �ş fırsatlarını müşter�ler�ne sunmakta ve 

Amer�ka'da Ş�rket Kurulumu üzer�ne danışmanlık yapmaktadır. Budak, 

Türk�ye'de kamu kuruluşlarına da danışmanlık h�zmet� vermen�n yanı sıra 

Amer�ka'da b�r teknoloj� ş�rket�n�n de sah�b�d�r.

Yatırımcı v�zes� çok avantajlı

Amer�ka B�rleş�k Devletler�’nde ş�rket 
kurarak yatırım yapan k�ş�ler �se b�r süre 
sonra yatırımcı v�zes�ne başvurmaya hak 
kazanmaktadır. T�car� Anlaşmalı Tüccar 
(E1) veya T�car� Anlaşmalı Yatırımcı (E2) 
v�zes�, B�rleş�k Devletler �le t�caret ve sefer 
anlaşması olan b�r ülken�n vatandaşı olan ve 
temel olarak B�rleş�k Devletler �le anlaşma 
yaptığı ülke arasında h�zmet veya teknoloj� 
t�caret� de dah�l olmak üzere öneml� b�r 
t�caret yapmak, ya da yatırım yaptığı b�r 
kuruluşun faal�yetler�n� gel�şt�rmek, 

yönetmek veya öneml� m�ktarda sermaye 
yatırımı yapmak �ç�n B�rleş�k Devletler’e 
gelen k�ş�lere yönel�kt�r. Bu m�ktardan kasıt 
ortalama 90.000 dolarlık b�r yatırım 
yapmaktır. Beş yıl süre �le ver�len bu v�ze 
t�p�nde ABD’de kes�nt�s�z olarak �k� yıl 
kalmaya hak kazanan k�ş�ler SSN d�ye tab�r 
ed�len Sosyal Güvenl�k Numarası da 
almaktadır.

Buye�n�t�n.com, Delaware eyalet� 
tarafından yetk�lend�r�lm�ş Türkçe destek 
veren tek Reg�stered Agent (Yasal Tems�lc�) 
olarak s�zlere h�zmet vermekted�r.



2015 yılında çalışma hayatına başlayan Social Enterprises LLC, Amerika’da 
şirket kurma alanında çalışmalar yapan, ülkedeki en değerli şirketlerin 
yayınlandığı Forbes 500 listesi ile adını duyurmayı başaran bir şirkettir. 
Amerika’nın Delaware eyaletinde kurulan şirket, kayıtlı yasal temsilci 
(Registered Agent) olarak, muhasebe, vergi, yatırım, vize ve marka tescil gibi 
şirket kurma ve yürütme aşamalarında girişimci ve yatırımcılara profesyonel 
danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

Amerika, Delaware eyaletinde kurulan her şirkete bir yasal temsilci 
atanmasını zorunlu kılmıştır. Bu alandaki tecrübesiyle Social 
Enterprises LLC, Amerika’da şirket kurarken doğru adımlarla 
ilerlemek isteyen tüm girişimci ve yatırımcılara 
Türkçe rehberlik ederek yardımcı olmaktadır.

Social Enterprises LLC

ŞİRKET KURMA 
ŞİRKET BANKA HESABI AÇMA
BİREYSEL VERGİ KİMLİK NUMARASI (ITIN) TEMİNİ
ŞİRKET VERGİ KİMLİK NUMARASI (EIN) TEMİNİ
YATIRIMCI VİZESİ ALMA 
KURULAN ŞİRKETLER İÇİN VERGİ BEYANI

AMERİKA’DA 

WWW.BUYENITIN.COM
607 DEEMER PL

NEW CASTLE
DE 19720  USA

AMERİKA’DA ŞİRKET
KURULUM HİZMETLER
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Blokz�nc�r, temel�nde merkez�yets�zl�ğ�, şeffaflığı ve güvenl�ğ� bulunduran b�r teknoloj� olmasına 
rağmen hayatımıza g�ren uygulamalar henüz kend�n� kanıtlama aşamasındadırlar. Yeter�nce 
olgunlaşmamış blokz�nc�r ortamı �çer�s�nde ekos�stem paydaşları yen� �ş yapış b�ç�mler� ve f�k�rler� 
üzer�ndek� çalışmalarına devam etmekted�rler.

Blokz�nc�r teknoloj�s�nde �şlemler�n gerçekleşmes� �ç�n akıllı sözleşmelere �ht�yaç duyulur. Akıllı 
sözleşme kavramı, �k� veya daha fazla taraf arasında önceden bel�rlenm�ş koşulların gerçekleşmes� 
karşılığında otomat�k aks�yonların �şlet�ld�ğ� programlar olarak tanımlanab�l�rler. Blokz�nc�r üzer�nde 
yaşayan akıllı sözleşmeler değ�şt�r�lemezd�r ve f�z�ksel sözleşmeler�n d�j�talleşt�r�lm�ş hal� olarak 
düşünüleb�l�rler. B�r veya daha fazla akıllı sözleşme �le f�nanstan d�j�tal k�ml�ğe, tedar�k z�nc�r�nden 
otonom yönet�ş�m araçları g�b� çeş�tl� kullanım senaryoları oluşturulab�l�r.

Akıllı sözleşmeler�n değ�şt�r�lemez olması beraber�nde b�rçok r�sk� de get�r�yor. Çünkü akıllı 
sözleşme kodundak� en ufak b�r hata hem uygulama sah�b�ne hem de kullanıcılara c�dd� mal�yetler 
çıkarab�l�r. Bugüne kadar adını duyduğumuz b�r çok kr�pto para ve d�j�tal varlıklar blokz�nc�r 
�çer�s�ndek� sah�pl�ğ� akıllı sözleşmeler tarafından yönet�l�yor.

AKILLI SÖZLEŞMELER DÜNYASI
Enes Türk

BKM Ekspres İş Gel�şt�rme Mühend�s�
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Kullanıcıların blokz�nc�r üzer�nde 
d�j�talleşt�r�lm�ş varlıklara olan �lg�s�, 
b�rçok f�nans kuruluşunun da d�kkat�n� 
çekerken, günümüzde teknoloj�n�n sektöre 
adapte oluşuna tanıklık ed�yoruz. S�zlere 
dünyadak� gel�şmeler� aşağıda özetled�m. 

• ABD bankalarının kr�pto para 
saklama h�zmet� vermes�n�n önü açıldı. 
Böylece kr�pto varlıklar konusunda 
tecrübes� olmayan kurumsal yatırımcılara 
güven aşılamak hedef len�yor.

• İsv�çre’de Bank Cler, sunduğu kr�pto 
para t�caret� ve saklama h�zmet�yle genç 
nesle yönel�k b�r hamle yaptı.

• Rusya’da Sberbank, b�r rubleye sab�t 
Sberco�n’� kend� �ç süreçler�nde kullanılmak 
üzere müşter�ler�ne sunuyor.

• L�htenştayn’da �se Bank Fr�ck, b�r 
ABD dolarına sab�t USDC’y� portföyüne 
katarak SWIFT’e alternat�f b�r para transfer� 
kanalı oluşturdu.

• Avusturya, Belarus, Çek 
Cumhur�yet�, Polonya, Rusya ve Ukrayna’da 
faal�yet gösteren Ra�ffe�sen Bank 
Internat�onal �se kend� şubeler� arasında 
sınır ötes� para transfer� �şlemler� �ç�n 
blokz�nc�r teknoloj�s�n� kullanacak.

• Tüm bunlara ek olarak dünyanın b�r 
çok ülkes�nde merkez bankaları, CBDC 
(Merkez Bankası D�j�tal Para B�r�m�) 
çalışmalarını sürdürüyor. CBDC konusunda 
�lk hamle �se beklen�ld�ğ� g�b� Ç�n’den geld�. 
DCEP adı ver�len d�j�tal para b�r�m� 
bankalar aracılığıyla müşter�ler�n 
kullanımına sunuldu.

Deneysel b�r Yaklaşım: 

DeF� – Merkez�yets�z F�nans

Konuya kurumsal gözle baktığımızda 
gel�şmeler� yukarıdak� g�b� özetleyeb�l�r�z. 
Ancak blokz�nc�r�n b�r de tamamen aracısız ve 
açık kaynaklı olarak �lerleyen daha deneysel b�r 
tarafı da var. Burada �se temeller� 2017 yılında 
atılmasına rağmen son günlerde oldukça 
popüler olan DeF� kavramı, yan� merkez�yets�z 
f�nans karşımıza çıkıyor. 

DeF�, geleneksel bankacılık �şlemler�n� akıllı 
sözleşmeler tarafından blokz�nc�r üzer�nde 
aracısız olarak gerçekleşt�rmey� hedefleyen ve 
henüz deneysel olarak n�telend�r�leb�lecek b�r 
yaklaşım. DeF� �t�bar� para b�r�m� yer�ne 
blokz�nc�r üzer�nde yaratılan BTC, ETH g�b� 
kr�pto paraları ve USDT, USDC, DAI g�b� 
�t�bar� para b�r�mler�ne sab�tlenm�ş 
stableco�n’ler� kullanıyor.

DeF�’n�n ortaya çıkma amacı �se kullanıcıların 
f�nansal �şlemler�n� aracısız, tak�p ed�leb�l�r, 
hızlı ve daha düşük mal�yetlerle 
gerçekleşt�rmek �stemes� olarak açıklayab�l�r�z. 
Buna ek olarak DeF�, geleneksel KYC 
(Müşter�n� Tanı) süreçler�n�n tamamına �ht�yaç 
duymadan sınır ötes� ve 7/24 çalışab�lmekte.

Pek�, DeF� ürünler�n�n bu kadar popüler 
olmasının asıl sebeb� ned�r d�ye soracak 
olursanız, b�rb�r�yle uyumlu çalışan bu 
uygulamalar, kullanıcılarına daha fazla kazanç 
sağlama �mkanı sunuyor ancak burada 
kullanıcıların karşısında resm� kuruluşlar 
yer�ne sadece akıllı sözleşmeler bulunuyor. Bu 
durumda da r�sk tamamen kullanıcıya a�t olmuş 
oluyor. B�l�nen DeF� uygulamalarını �se borç 
verme, d�j�tal varlık, merkez�yets�z borsa, türev 
ürünler ve ödeme araçları olarak 
kategor�lend�reb�l�r�z.
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Son dönemde DeF� uygulamalarının 7.4 m�lyar dolar değer�nde kr�pto varlık �çerd�ğ�n� görüyoruz. 
Graf�ktek� an� düşüşün sebeb� �se bazı DeF� uygulamalarına a�t akıllı sözleşmelerde bulunan açıklar. 
Bu uygulamalara kr�pto varlık yatıran kullanıcılar ya eller�ndek� varlıklardan oluyor ya da 
uygulamaya a�t kr�pto para b�r�m�n�n değer� borsalarda sert b�r düşüşe maruz kalıyor. 

DeF� hala deneysel ve yüksek r�skl� b�r yaklaşım olsa da, sunduğu yen� �ş f�k�rler� açısından 
herkes�n tak�p l�stes�ne alması gerekt�ğ�ne �nanıyorum.

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.

Kaynak: defipulse.com 
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hasarlarla atlatab�lmeler� adına �şletmelere, 
satın alma süreçler�nde hang� noktalara d�kkat 
etmel�ler� gerekt�ğ�ne değ�nmen�n faydalı 
olab�leceğ�n� düşünüyoruz.

İşletmeler öncel�kle, güvenl�k stokları dah�l 
tutulması gereken tüm hammadde ve yarı 
mamül stok m�ktarlarını gözden geç�rmel�, 
esnek üret�m hedef� �le tutarlılık sağlayarak 
�şletme sermayes�n�n gereks�z yere stoklara 
bağlanmasının ve mal� yük yaratmasının 
önüne geç�lmel�ler.

Ürün m�ksler�ne göre senaryo bazlı 
hazırlanan üret�m planları �le koord�nel� ve 
d�nam�k satın alma planları yapılmalı.

Satın alma sürec�nde en az 3 tedar�kç� 
f�rmadan tekl�f alınmalı. Eğer 3 tekl�ften daha 
az sayıda tekl�f le alınan malzemeler var �se, 
satın alma yönet�m� tekl�f sayısının neden 
arttırılamadığı yönet�me açıklamalı.

Y�ne en �y� f�yat 
tekl�f�nden daha yüksek 
tekl�f ler �le gerçekleşt�r�len 
satın almaların sebepler� üst 
yönet�me hazırlanacak 
per�yod�k faal�yet 
raporlarında bel�rt�lmel� ve 
bu sayede olası daha düşük 
f�yat vereb�lecek tedar�kç� 
f�rmaların araştırılarak 
mal�yetler�n düşürülmes�

RİSK SÜREÇLERİNE YÖNELİK 

SATINALMA TEDBİRLERİ
Şenol Altuntaş

Arkel Elektr�k 

Satınalma Müdürü & Dış YönDer YK Üyes�
Türk�ye ve Dünya ekonom�s�, artan fa�zler, 

dalgalanan kurlar ,t�caret savaşları g�b� farklı 
etkenler sebeb�yle adeta b�r türbülans 
sürec�nden geç�yor. Türk�ye’n�n tüm bunların 
yanında lokal olarak yaşadığı döv�z kr�z� ve 
artan kur dalgalanmaları, mal ve h�zmet satın 
alma sürec�nde , f�yatlandırma mekan�zmasını 
felce uğratmıştır.

Amer�ka Trump yönet�m�yle başlattığı artan 
korumacılık uygulamaları neden�yle tüm 
Dünya’da, özell�kle �şletmeler�n temel g�rd�s� 
olan hammaddelerde ve bazı yarı mamullerde 
yen� kotalar get�r�l�yor, ek gümrük verg�ler� 
uygulanıyor. Yerel sorunlarımıza eklenen bu 
küresel sorunlar �le b�rl�kte ortaya çıkan 
bel�rs�zl�kler , tüm ekonom�k 
b�r�mler�np�yasaya olan güven� de sarsılıyor.

B�z de, arz güvenl�ğ� ve kal�tes�n� garant� altına 
alarak, bu kr�z sürec�n� en haf�f  
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 konusunda yönlend�r�c� olunmalı.

Sürekl� çalışılan f�rmaların har�c�nde yen� 
f�rmalar �le �rt�bata geç�lerek edar�kç� havuzu 
gen�şlet�lmel�, bu sayede hem tedar�kç�ler arası 
rekabet artırılmalı hem de tedar�k r�skler� 
m�n�m�ze ed�lerek, arz güvenl�ğ� 
sağlanmalıdır.

B�rden çok tedar�kç�s� olan malzemeler �ç�n, 
tedar�kç� f�rma yıllık alım l�m�tler� (m�ktarsal 
veya yüzdesel) çıkartılmalı, yıllık alım 
l�m�t�ne ulaşınca s�stem�n�n söz konusu 
f�rmadan gerçekleşt�recek alımı blokaja 
düşürmes� sağlanmalı. Bu hem tasarrufa 
yönlend�r�c� b�r hamle olacaktır hem de bazı 
ş�rketlere  ının gerekçeler�n� üst tolan 
bağımlılığın azaltılarak tedar�k ed�len 
malzeme bakımından tekel konumuna 
ulaşmasını önleyecekt�r.

Her mal� yıla �l�şk�n yapılan bütçe çalışması 
çerçeves�nde, s�steme bütçe rakamları g�r�lmel� 
ve bütçelenen satın alımların tutar olarak 
geç�lmes�n� engelley�c� b�r blokaj 
tanımlanmalıdır. Bu sayede hem harcamalar 
kontrol altında tutulab�lecek hem de �lg�l� 
b�r�mler�n performansı ölçüleb�lecekt�r.

Kara l�steye alınmış tedar�kç� f�rma l�stes� 
güncellenmel�, açılan s�par�şte söz konusu 
f�rmalardan alım gerçekleşt�r�lmek �stenmes� 
hal�nde ,satın alma sürec� s�stemsel olarak 
bloke ed�lerek kal�teden ödün ver�lmemel�d�r.

Tedar�kç�lere �l�şk�n performansyapılmalı ve 
tedar�kç�ler�n performanslarını gözden 
geç�reb�lmeler� adına tedar�kç�lere 
performansları hakkında ger�b�ld�r�m 
sağlanmalıdır.

Tedar�kç�lere yapılan z�yaretler�n sayısı ve 
sıklığı arttırılmalı, daha önceden bel�rlenm�ş  

kr�terlere sah�p olmadıkları yer�nde tesp�t 
ed�len f�rmalar �le çalışma bırakılmalıd�r.

Stoklarda atıl durumda bulunan malzemeler�n 
l�stes� çıkartılmalı, kullanılmayan ancak �şe 
yaracak n�tel�ktek� malzemeler satılarak nak�t 
g�r�ş� sağlanmalı veya mümkünse �se d�ğer 
grup ş�rketler�ne devred�lerek nak�t çıkışının 
önüne geç�lmel�.

Son olarak hold�ng/grup yapısına sah�p olan 
ş�rketler�n merkez� satın alma yapılanmasına 
g�derek koord�nel� b�r satın alma stratej�s�n� 
ben�msemes� ve bu sayede ölçek 
ekonom�s�nden faydalanma, mal�yet avantajı 
yaratılarak rekabet gücünün artırılması, etk�n 
tedar�kç� yönet�m�, �sten�len kal�tede mal ve 
h�zmet tem�n� sağlanarak gerek kal�ten�n 
gerekse de arz güvenl�ğ�n�n tem�nat altına 
alınması fırsatlarından �st�fade ed�leb�l�nmes� 
sağlanmalıdır.

İşletmeler�n, kuru, fa�z� ve borsayı seyred�p ne 
olacak d�ye düşünmek yer�ne, bu zorlu sürec� 
atlatab�lmek adına b�r an önce şoktan çıkıp ve 
faal�yetler�ne odaklanmaları gerekmekted�r. 
Tasarruf tedb�rler� ve mal�yet m�n�m�zasyonu 
�se aks�yon planları arasında öncel�kl� hedefler 
arasında olmalıdır. Bu çerçevede, mal�yetler�n 
yönet�lmes�nde öneml� rolü olan satın alma 
süreçler�n�n hızla gözden geç�r�lmes�n�n ve 
yukarıda bahs� geçen adımların sırayla atılarak 
yen� p�yasa d�nam�kler�ne adapte olunması 
gerekmekted�r.

B�rçok kurumsal ş�rketler satınalmaya büyük 
oranda mal�yet odaklı yaklaşıp, satınalmanın 
tedar�k r�skler�n� yönetmek konusunda b�r 
takım sıkıntıları olab�lmekted�r. Tedar�k 
r�skler�n�n etk�n b�r şek�lde yönet�lmes�n� 
sağlayab�lmek �ç�n f�rmaların tedar�k ağlarını 
gözden geç�rmek ve har�talandırmak gerek�r. 
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F�rmaların büyük b�r kısmı b�r�nc� 
tedar�kç�lere odaklanır ancak ürünlere göre 
�k�nc� ve üçüncü tedar�kç�ler daha da çok 
problem potans�yeller�ne sah�pt�r. Genell�kle 
bütün f�rmalar �lk tedar�kç�y� denetleme 
yoluna g�derler. Tedar�k r�skler�n�n başka b�r 
boyutu �se global ve yerel tedar�kç�lerden 
oluşan, tek kaynak tedar�k durumunu azaltan 
dengel� tedar�k ağları oluşturmak. B�rçok 
f�rma artık küresel tedar�kç�ler�n�n yerel 
alternat�f ler�n� bulma yollarını araştırıyor. 
Tüm bunların başarılı b�r şek�lde 
gerçekleşeb�lmes� �ç�n öncel�kle tedar�kç� 
�l�şk�ler�n� yönetmek ve uzun vadede tedar�k 
sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlayıp gel�şt�rmek 
gerek�r. 

Tedar�kte tek kaynak kullanımı r�skler� 
olduğu kadar mal�yet avantajılarıda 
olmaktadır. Bazen başka seçenek 
olmamasından dolayı b�rçok ürün ve h�zmet 
grubunda karşımıza çıkab�lmekted�r. Ş�rketler, 
tek b�r tedar�kç�ye bağımlılıklarını azaltmak 
�ç�n kr�t�k ürün ve h�zmet gruplarında çok 
kaynaklı tedar�k kullanımına geçmes� gerek�r 
ve çok fazla mal�yet odaklı olmanın uzun 
vadede tam ters�ne mal�yetler� daha çok 
arttırab�leceğ�n� göz önünde bulundurmalıdır. 
Eğer tek tedar�kç�den başka seçenek yoksa bu 

tedar�kç�de yaşanan problemler sonrasında 
yada uluslararası r�skler sebeb�yle sorunlar 
yaşanab�leceğ�ne karşılık tedar�kç�n�n 
elast�k�yet� olup olmadığı çok öneml�d�r. 
Tedar�kç� b�r sebepten dolayı hızlı 
toparlanma sürec� çok öneml�d�r. Bazen de 
tek tedar�k ve darboğaz tedar�kç�ler�nden 
gerçek b�r geç�ş yapmak �ç�n ürün 
tasarımında b�r değ�ş�kl�k yapılması gerek�r.

Etk�l� b�r tedar�k r�sk yönet�m� s�stem� 
farklı bölge ve ülkelerde yer alan 
tedar�kç�lerle �lg�l� karşılaşılab�lecek doğal 
afetler, sürdürüleb�l�rl�kle �lg�l� sorunlar ve 
pol�t�k olaylar g�b� her türlü r�sk� planlamayı 
ve ölçmey� hedef ler. Maalesef günümüzde 
b�rçok f�rmalar bu tür tedar�k r�skler�n� 
�k�nc� plana atamakta ve bunun yer�ne 
sadece mal�yet odaklı tedar�kç� seçme ve 
değerlend�rme stratej�ler� uygulamaktadır.  
Günün sonunda b�rçok üst düzey yönet�c� 
satınalma fonks�yonunun ne kadar mal�yet 
tasarrufu get�rd�ğ�ne bakarak performans 
değerlend�rmes� yapar. Satınalma b�r�m�n�n 
etk�n tedar�k r�sk yönet�m� uygulamalarını 
hayata geç�reb�lmes� �ç�n, ş�rket�n üst düzen 
yönet�c�ler�nden ve d�ğer b�r�mlerden 
göreceğ� destek büyük önem taşımaktadır. 

 

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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AYNI DİLİ KONUŞMAK
Özkan Başak

İnsan Kaynakları Danışmanı

Bu yazımda, İnsan Kaynakları olarak hem 
İnsan Kaynakları Yönet�c�ler�n�n hem de d�ğer 
çalışanların yönet�c�lerden beklent�ler�ne 
değ�nmeye çalışacağım.

Kaynaklarımızı yönetmek, kaynaklar 
arasındak� dengey� gözetmek ve beklent�ler� 
örtüştürmek b�z İnsan Kaynakları’dan 
çalışanların en öneml� yapması beklenen 
çalışmalardır. Hem organ�zasyon tarafından 
hem de çalışan tarafından ara dengey� sağlayıcı 
unsurlar b�z olarak görülürüz. Katıldığım 
noktalar olmakla b�rl�kte katılmadığım 
noktalarda mevcut.

Gerek görev�m�z gerekse beklent�ler ne olursa 
olsun İnsan Kaynakları s�stemler� �nsanlar 
üzer�ne �nsan yararına kurulması gerekl� 
s�stemlerd�r. Sadece b�zler kurduk, buyurun s�z 
de uygulayın d�yeb�leceğ�m�z b�r noktamız 
olmamalı. Yapılan tüm çalışmalar, çalışanlar, 
yönet�c�ler ve yönet�mden destek görmed�kçe 
sadece zaman kaybı olacaktır. B�zler de 
organ�zasyonda sınırlı sayıda çalışan k�ş�ler 
olarak nasıl bu çalışmaları tüm organ�zasyona 
yansıtacağız? Tab� k� burada b�z�mle aynı 
düşüncey� paylaşan b�z� de anlayan ve yardımcı 
olacak, ek�pler�ne bu b�lg�ler� aktarmada b�zler



 kadar �stekl� olan yönet�c�ler�m�z en öneml� 
destekler�m�z olmaktadır.

Ned�r b�zle aynı d�l� konuşmak, aynı 
düşünce ve �steğ� duymak?  

B�r yönet�c� olarak b�lerek veya b�lmeden 
em�n olun k� b�z�m yaptığımız �ş� b�r parçasını 
hatta büyük parçasını da s�zler yapmaktasınız. 
İlet�ş�mde olmak, �nsanı düşünen çalışmalara 
�mza atmak, çalışanları �le �lg�lenmek, 
performans sürec�nde bulunmak, onlar �ç�n 
gerekl� aks�yonları almak, kar�yer planlarına 
destek olmak, herkes sess�z olduğunda onun 
sess�z ses�n� duyab�lmek… Buyurun, b�zle 
aynı düşüncede olup b�zle aynı d�l� 
konuşmaktasınız zaten.

B�zler organ�zasyon �ç�nde yaptığımız her 
çalışmada hem s�zler�n hem çalışanların hem 
de yönet�m�n desteğ�n� gördükçe, bu çalışmalar 
ben�msenmed�kçe daha �nançla ve moralle 
yen�çalışmalara �mza atmaktayız. 
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Yönet�c�ler olarak bazen en ıskaladığımız 
nokta, ya uygulamada boğulup genel� 
kaçırmak ya da çalışanları sadece hedeflere 
koşturmak olduğunu düşünüp gel�ş�m� 
unutmaktır. Ek�pler�n�z�n s�zlerden bekled�ğ� 
en öneml� durum onları anlamak, onlara 
tecrüben�z, sezg�ler�n�z ve b�lg�ler�n�z �le 
onların da her b�r�n�n özell�kler�n� gözeterek 
tıpkı b�r maestro g�b� s�z� �zleyerek aynı eser� 
çalacak r�t�m tutmalarını ve b�rl�kte güzel 
�şler başarmalarını sağlamanızdır. 

Nasıl k� b�r koro çok sesl� ve farklı özell�ktek� 
aletlerden oluşmaktaysa ek�pler�n�z de böyle. 
Her b�r�n�n �ş tecrübes� farklı, �steğ� farklı, 
beklent�s� farklı, k�ş�l�ğ� farklı… Nasıl bu 
kadar farklılık varken s�z yöneteb�leceks�n�z 
k�. Her k�ş�n�n mevcut b�lg� ve tecrübes�, 
yetk�nl�kler�, mot�vasyon dereceler� kar�yer 
yolları farklı olacaktır. Bunları onlarla 
�let�ş�mde kalarak, ger� b�ld�r�m alarak, ger� 
b�ld�r�m vererek, yer� geld�ğ�nde öncü olup 
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sahaya �nerek yer� geld�ğ�nde tepeden sürece 
bakarak gen�ş perspekt�f le görerek ve onlara 
bunları aktararak. Ne olursa olsun 
çalışanlarınıza aynı gem�de olup aynı rotaya 
g�tmek �ç�n uğraştığınızı açıklayarak ve 
�nandırarak olan tüm olumsuzluklarda onlarla 
yan yana bulunup sev�nçler�nde de onlarla 
bunu paylaşarak.

B�z İnsan Kaynakları çalışanları ve 
yönet�c�s� olarak ta s�zlerden en büyük 
beklent�m�z ve destekler�n�z tam da bu 
konularda gelmekted�r.  Yoksa b�r IK’cı 
kadar kanunları, uygulamaları, trendler� ve 
çalışmaları uzmanlık dalında olduğu kadar 
b�lmen�z� beklem�yoruz…  Zaten bu desteğ� 
s�zlere vereb�lmek �ç�n bu uzmanlık alanı ve 
bu alanda çalışanlar mevcut.

 Yönet�c�ler�m�z olarak s�zler�n de İnsan 
Kaynakları alanında b�lg�ler�n� ve aldığı 
eğ�t�mler �le kend� çalışanlarınıza 
yapacağınız yatırımlar sonucu en hızlı 
gel�ş�m�n sağlanacağını düşünenlerden�m.

Bu b�r takım �ş�d�r. Takım olarak sadece 
b�zler olamayız. Büyük b�r takımız çünkü. 
Aynı futbolda olduğu g�b� �ş�m�z� yapmak 
�ç�n; Kulüp başkanı olduğu kadar, sport�f 
d�rektör de olacak… Futbolcular kadar 
malzemec�ler de olacak… Taraftar kadar 
hakemler de olacak… 

Sonuçta herkes�n aynı d�l� konuşab�ld�ğ� 
b�r takım olduğumuzu anladığımızda ve 
tüm takıma bu duyguyu yaydığımızda 
başarıların kaçınılmaz olacağını 
göreceğ�n�z. 

 

Özkan BAŞAK K�md�r?
 İş hayatına 2006 yılında başlamıştır. Kurumsal tarafta 15 yıldır 
farklı yapı ve büyüklüktek� ş�rketlerde İnsan Kaynaklarının tüm 
fonks�yonları alanında çalışmış, gel�şen süreçlerde İdar� İşler ve 
İş Sağlığı Güvenl�ğ� ek�pler�n�n yönet�m� de kend�s�ne 
ver�lm�şt�r. 2019 Yılından �t�baren kurumsal hayattan ayrılarak 
masanın d�ğer tarafında İnsan Kaynakları Danışmanı olarak 
çalışmaktadır.
İnsan Kaynakları alanında yayımlanmış b�r k�tabı olan Özkan 
Başak çeş�tl� Ün�vers�telerde Yüksek L�sans ve L�sans 
Dersler�nde, Kar�yer Günler�nde İnsan Kaynakları hakkında 
eğ�t�m ve konferanslara konuşmacı olarak katılmakta olup ICF 
onaylı Profesyonel Koçluk sert�f�kasına, PSI onaylı 
Değerlend�r�c� sert�f�kasına sah�pt�r. Aynı zamanda İnsan Kaynakları alanında eğ�t�mler vermekted�r.
Uzmanlık Alanları ; 
İnsan Kaynakları S�stemler� Kurma ve Gel�şt�rme, Performans ve Eğ�t�m Süreçler�, İK Bütçe Yönet�m�, 
R�sk Yönet�m�, İK Uygulamaların D�j�tal Dönüşümü, Yetk�nl�k Süreçler�, Özlük ve Bordrolama İşlemler�, 
SGK ve Mevzuatlar, İnsan Kaynakları Denet�mler�



SİZ SADECE

KUTUNUN İÇİNE  
ODAKLANIN 
BİZ SİZİN İÇİN

KUTUNUN DIŞINDAN 
DÜŞÜNÜR 
SİZE ÖZEL 

TASARLARIZ

İhtiyacınız olan tüm ambalaj tasarımları için 

#tasarimtamburada
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Endüstr� 4.0

Teknoloj�n�n gel�şmes� ve d�j�tal 
teknoloj�lerde yaşanan �lerlemeler Endüstr� 
4.0 ya da 4. Endüstr� devr�m�n� ortaya 
çıkarmıştır. Endüstr� 4.0 nesneler�n 
�nternet� aygıtlarıyla, robot�k aletler ve 
otonom robotlarla, büyük ver� anal�t�k 
s�stemlerle, yapay zeka ve b�l�şsel 
s�stemlerle hem f�z�ksel hem de d�j�tal 
kaynakları ölçer.

Endüstr� 4.0’ın 4 Temel Özell�ğ�

Endüstr� 4.0’ın dört temel özell�ğ� vardır. 
Bunlar; akıllı üret�m s�stemler�yle d�key ağ 
s�stem� oluşturma, yen� nes�l küresel değer 
z�nc�r ağları aracılığıyla yatay entegrasyon, 
tüm değer z�nc�r karşısında uçtan uca 
mühend�sl�k ve üstel teknoloj�ler�n 
etk�s�d�r. Bu dört temel özell�k  endüstr� ve 
geleneksel üret�mdek� değ�ş�m�n 
büyüklüğünü göster�yor.

Akıllı üret�m s�stemler�yle d�key ağ 
oluşturma, talep ya da stok sev�yeler�ndek� 
değ�ş�m� tak�p ederek özell�kle kaynak 
kullanım ver�ml�l�ğ�n� etk�ler. Örneğ�n, 
etk�n malzeme kullanımı, enerj� kullanımı 
ve �nsan kaynağı ve benzer�. Ayrıca bu 
s�stemle müşter�n�n �steğ�ne ve 
b�reyselleşm�ş ürün üret�m� artırılab�l�r. 
Akıllı sensör teknoloj�ler� �le sürekl� 
�zlemeye yardım eder ve otonom 

organ�zasyon oluşturulab�l�r. Otonom 
organ�zasyon �le malzeme veya parçanın 
hang� sürede nerede olduğu �zleneb�l�r.

Yen� nes�l küresel değer z�nc�r ağları 
aracılığıyla yatay entegrasyon şeffaf lığın 
entegre olmasına olanak sağlar böylece 
daha �y� b�r küresel opt�m�zasyon 
oluşması ve hata ve problemlere daha 
hızlı yanıt vereb�lmek �ç�n yüksek 
sev�yede esnekl�k sağlar. Organ�zasyon 
çapındak� bu tür ağlar, loj�st�k ve 
depolama dah�l olmak üzere tüm 
operasyonlardan protot�p oluşturmaya ve 
üret�me, pazarlama ve satıştan sonrak� 
h�zmetlere kadar b�lg�ler� kayder. Her 
sürec�n her yönü kayıt altına alındığı �ç�n 

ŞİMDİNİN ÖTESİ
Muhammet Sözer
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herhang� b�r zamanda değerlend�rmeye, 
anal�z edeb�lmeye ve �zleneb�lmeye 
olanak sağlar. Tüm değer z�nc�r 
karşısında uçtan uca mühend�sl�k, yen� 
ürün ve/veya h�zmet�n d�zaynı, 
gel�şt�r�lmes� ve üret�lmes� boyunca 
sorunsuz b�r şek�lde olmasını sağlar. 
Uçtan uca mühend�sl�ğ�n temel�nde 
ürünün yaşam döngüsündek� tüm 
aşamalardak� ver� ve b�lg� mevcuttur.

Üstel teknoloj�ler�n etk�s� b�reysel 
çözümlere, esnekl�ğe ve mal�yet 
zdüşürmeye olanak sağlar. Yapay zeka, 
�ler� robot ve sensör teknoloj�s� 
b�reyselleşmeye ve esnekleşmen�n hızını 
artırır. Ver�ml�l�ğ� daha da artırmak �ç�n 
mak�ne öğren�m�, der�n öğrenme, 
gel�şm�ş robot�k ve endüstr�yel 
nesneler�n �nternet� g�b� teknoloj�ler� 
kullanır.

Endüstr� 4.0 D�j�tal 
Uygulamalarda Zorluklar

Bugün kurumlara yen� b�r şey önermek, 
yen� b�r şey� teşv�k etmek oldukça 
zordur. Özell�kle Endüstr� 4.0 
gel�ş�m�n�n şu ank� aşamasında 10 
uygulayıcıdan altısının Endüstr� 4.0 
uygulama zorluklarıyla karşılaştıklarını 
kabul ed�yor. Araştırmalara göre 10 
d�j�tal dönüşümün sek�zden fazlası 
başarısız olduğu da b�r gerçek ve 
ş�rketler�n yalnızca %50’s�, göster�len 
çaba ve yatırımlara rağmen d�j�tal 
dönüşüm stratej�ler�n� uygulayab�l�yor.

1-Ş�rket �ç�nde b�r�mler arası 
koord�nasyonu zorlaştıran bütünleş�k 
l�derl�k eks�kl�ğ�,

2-Ş�rket ver�ler�n� barındırmak ve 
�şletmek �ç�n üçüncü taraf tedar�kç�ler� 
seçerken ver� sah�pl�ğ� end�şeler�,

3-Rad�kal d�j�talleşme planını başlatmak 
�ç�n cesaret eks�kl�ğ�,

4-Endüstr� 4.0 g�r�ş�mler�n�n 
gel�şt�r�lmes�n� ve yayılmasını desteklemek 
�ç�n ş�rket �ç� yetenek eks�kl�ğ�,

5. İlk �şlem� başlatmak �ç�n çeş�tl� 
kaynaklardan gelen ver�ler� entegre 
etmedek� zorluklar,

6. Temel g�r�ş�m�n yürütülmes�ne 
yardımcı olab�lecek teknoloj�ler, 
tedar�kç�ler ve b�l�ş�m teknoloj� dış kaynak 
sağlama ortakları hakkında b�lg� eks�kl�ğ�,

Bu 6 maddey� Endüstr� 4.0 uygulamada 
karşılaşılan en büyük sorun olarak 
göstereb�l�r�z. B�r Endüstr� 4.0 programını 
hayata geç�rmek �ç�n her şeye uyan b�r 
yaklaşım olmasa da, her ş�rket�n 
ben�mseme engeller�n� azaltmak �ç�n 
yapab�leceğ� b�rkaç şey vardır.
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Yalın Yönet�m

Yalın yönet�m, ver�ml�l�ğ� ve kal�tey� 
�y�leşt�rmek �ç�n s�stemat�k olarak 
süreçlerde küçük, artımlı değ�ş�kl�kler elde 
etmey� amaçlayan uzun vadel� b�r çalışma 
yaklaşımı olan sürekl� �y�leşt�rme 
kavramını destekleyen b�r organ�zasyonu 
yönetmeye yönel�k b�r yaklaşımdır.

Yalın yönet�m�n temel amacı, kaynakların 
opt�m�zasyonu yoluyla müşter� �ç�n değer 
üretmek ve gerçek müşter� talepler�ne göre 
�st�krarlı b�r �ş akışı oluşturmaktır. B�r �ş 
sürec�ndek� her adımı bel�rleyerek ve 
ardından değer yaratmayan adımları gözden 
geç�rerek veya kaldırarak zaman, çaba veya 
para �srafını ortadan kaldırmaya çalışır.

Katma değers�z faal�yetler�n 
kaldırılmasından kaynaklanan faydalar, 
adım sayısında, ürünü �mal etmek �ç�n 
geçen sürede ve müşter�ye h�zmet vermek 
�ç�n gereken b�lg�de b�r azalmadır. Yalın 
yönet�m ayrıca beş �lkeyle tanımlanab�l�r. 
Beş yalın yönet�m �lkes�:

1. Müşter� tarafından �stenen değer� 
bel�rt�n.

2. Değer müşter�s�n� sağlayan her 
ürün / h�zmet �ç�n değer akışını bel�rley�n. 
Değer akışındak� tüm �srafa meydan 
okunab�l�r.

3. Ürün akışını sürekl� hale get�r�n. 
Akışı sürekl� kılmak, b�r çare bulmaktır. 
Süreç standart hale geld�ğ�nde, çalışanlar 
�ç�n daha fazla boş zaman sağlayacaktır. Bu 

boş zaman, yaratıcılık ve yen�l�k �ç�n 
kullanılab�l�r.

4. Sürekl� akışın mümkün olmadığı 
adımlar arasında çek�ş� tanıtın. Müşter� 
taleb�, ger�ye dönük olayları tet�kleyen 
çekme gücü olmalıdır.

5. Mükemmell�ğe doğru yönet�n, 
katma değers�z faal�yet� değer z�nc�r�nden 
kaldıracaktır.

Bu beş �lken�n organ�zasyonlarda adım 
adım ve ardışık olarak uygulanması, tekrar 
eden b�r süreçte müşter�lere değer katacak, 
�srafı azaltacak ve sürekl� �y�leşt�recekt�r. 

Yalın Endüstr� 4.0 

Endüstr� 4.0, d�key entegrasyon, yatay 
entegrasyon, uçtan uca mühend�sl�k ve üstel 
teknoloj�ler�n kullanılması �lkeler�ne göre 
sınıflandırılır. Yalın yönet�m uygulaması 
�ç�n beş ana �lke, yalın yönet�m�n�n 
uygulanmasına yönel�k kapsayıcı 
kılavuzdur.

Dört entegrasyon mekan�zması 
uygulanmadan önce atıkların ortadan 
kaldırılması gerek�r, aks� takd�rde atık 
döngüde sürekl�l�k arz eder. Bu �lkey� akılda 
tutarak, Yalın Endüstr� 4.0 model�n�, dört 
entegrasyon �le yalın yönet�m beş �lkes�n� 
b�rleşt�receğ�z. Endüstr� 4.0 ve yalın yönet�m 
entegrasyon model� Şek�l 1'de göster�ld�ğ� 
g�b� olur. Modelde d�key, yatay entegrasyon, 
uçtan-uca mühend�sl�k entegrasyon model�, 
üstel teknoloj� kullanımı ve yalın yönet�m�n 
beş prens�p �le entegrasyonu görülmekted�r.
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İlk aşamada Endüstr� 4.0 teknoloj�ler�n�n 
mevcut yalın üret�m s�stemler� üzer�ndek� 
olası etk�ler� ele alınmalı. İk�nc� adımda 
Endüstr� 4.0 teknoloj�ler�n�n yapısını anal�z 
etmek amacıyla Endüstr� 4.0 araştırması 
başlatılmalı.

Akış uygulamaları sürekl� olarak düşük 
teknoloj�l� �y�leşt�rme fırsatlarına h�tap eder 
ancak Endüstr� 4.0 teknoloj�ler�, �y� 
kurulmuş üret�m süreçler�n�n ve ürün 
ve/veya h�zmet gel�şt�rme faal�yetler�n�n 
sonuçlarını katal�ze edeb�l�r. S�ber f�z�ksel 
loj�st�k s�stem�n�n uygulanmasının otonom 
kararlar yoluyla esnekl�ğ� artırab�l�r ve 
hataları gerçek zamanlı olarak çözerek 
envanterler� azaltab�l�r. Bu yaklaşımlar 
arasında poz�t�f b�r �l�şk� olduğuna da�r b�r 
gösterge olmasına rağmen, sınırlı amp�r�k 
kanıt bu tür b�r �l�şk�y� doğrulamaktadır. 
Üret�m süreçler�n� destekleyen Endüstr� 4.0 
teknoloj�ler�n�n ben�msenmes�, akış 
uygulamalarının operasyonel performans 
�y�leşt�rmes� üzer�ndek� etk�s�n� olumlu 
yönde yönet�r. Ürün ve/veya h�zmet 
gel�şt�rmey� destekleyen Endüstr� 4.0 
teknoloj�ler�n�n ben�msenmes�, akış 
uygulamalarının operasyonel performans 
�y�leşt�rme üzer�ndek� etk�s�n� olumlu 
yönde yönetmekted�r. 

Endüstr� 4.0 aracılığıyla d�key entegrasyon 
m�mar�s� tasarlanırken, ürün ve h�zmetler 
�ç�n müşter� �ht�yaçları açısından değer�n 
tanımlanması d�key entegrasyonun temel�n� 
oluşturur. S�ber f�z�ksel s�stem�n�n kend� 
kend�n� düzenleyen b�r s�stem kullanarak 
stratej�k b�r şek�lde her departman �ç�nde 
entegrasyonuyla departmanlar arasında 
fonks�yonlar arası �şb�rl�ğ�ne yol açan 
sorunsuz b�r akış sürec� yaratır. Müşter�ye 
ver�len değer� �y�leşt�rmek �ç�n organ�zasyon 
�ç�ndek� genel entegre alt s�stemler �ç�nde 
sürekl� b�r �y�leşt�rme kültürü 
sürdürülmel�d�r.

Çeş�tl� organ�zasyonların yatay 
entegrasyonu, ortak ve mutabık kalınan 
entegrasyon stratej�s�n�n gerçekleşt�rmes� 
beklenen entegre organ�zasyonlar arasında 
müşter�n�n değer�ne �l�şk�n ortak ve 
karşılıklı olarak mutabık kalınan algıya 
dayalı olarak tasarlanmalıdır. Akıllı 
koord�nasyon ve düzenleme s�stemler�n� 
b�rleşt�rerek müşter�ye değer sunmak �ç�n 
�şb�rl�ğ� yapan organ�zasyondak� akışı 
�y�leşt�reb�l�r.

Uçtan uca mühend�sl�k entegrasyonu, s�ber 
f�z�ksel gereks�n�mler�ne daha da çevr�len 
müşter� gereks�n�mler� açısından ürünün 
değer� tanımlanmalıdır. Ürün h�zmet 



Muhammet Sözer K�md�r?
 İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� K�mya Mühend�sl�ğ� Ana B�l�m 
Dalından l�sans ve yüksek l�sans eğ�t�m�n� almış. Araştırma 
Gel�şt�rme, Kal�te Yönet�m ve Satın alma departmanlarında, 
kal�te yönet�m s�stem uzmanlığı, karar verme rolü, uçtan uca 
proje yönet�m�, yönet�m d�s�pl�n� ve �let�ş�m alanında çalışmıştır.
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arasındak� gel�şm�ş ara bağlantı ve �let�ş�m, 
esnek, hızlı ve yüksek kal�tel� b�r malzeme 
akışını ve dolayısıyla sürekl� akış 
uygulamasının f�z�b�l�tes�n� kolaylaştırab�l�r. 
Bununla b�rl�kte, nesneler�n �nternet�, bulut 
h�zmetler� ve katmanlı üret�m g�b� 
teknoloj�ler�n �zole b�r şek�lde 
ben�msenmes�, ürün ve/veya h�zmet 
gel�şt�rmede marj�nal kazanımlara yol 
açab�l�r, bu da yönet�c�ler� yüksek yatırım 
mal�yetler�nden dolayı hayal kırıklığına 
uğratab�l�r. Akış uygulamalarını 
uygulamadan önce yen� b�r b�lg� ve �let�ş�m 
teknoloj�ler�n� ben�msemek, savurgan ve 
kötü tasarlanmış süreçler �ç�n yüksek 
sermaye harcamasına yol açacağından 
�şletme kend� yapısına uygun teknoloj�k alt 
yapıyı seçmel�d�r.

 

s�stem�n� kullanan s�ber f�z�ksel s�stem 
gereks�n�mler�n�n değer akışı, katma değerl� 
olmayan faal�yetler�n bel�rlenmes�ne 
yardımcı olab�l�r. Akıllı teknoloj�lerden elde 
ed�len ver�ler kullanılarak, kuruluş �ç�nde 
ve dışında mümkün olan en kısa sürede b�r 
çekme s�stem� tasarımı oluşturmalıdır. 
Uçtan uca mühend�sl�ktek� ürünlerden elde 
ed�len akıllı ver�ler aracılığıyla kend� 
kend�n� düzenleyen mekan�zma, sürekl� 
�y�leşt�rme kültürü yaratacaktır.

Sensörler, üret�m yürütme s�stem� ve 
denetley�c� kontrol ve ver� toplama g�b� 
Endüstr� 4.0 teknoloj�ler�, süreç ve ürün 
bağlantısını ve etk�leş�m�n� artırab�l�r ve 
böylece daha ver�ml� üret�m süreçler� 
sağlayab�l�r. Hücreler ve �ş �stasyonları 

SONUÇ

2018 yılında Sony tarafından yürütülen b�r projede yalın yönet�m�n Endüstr� 4.0 
entegrasyonuna olumlu b�r katkısı olduğunu söyler ve başarılı sonuçlar elde etmek �ç�n d�key, 
yatay ve uçtan uca mühend�sl�k entegrasyonunun şart olduğunu söylem�şt�r. Tortorella ve 
Fettermann 2017 yılında yaptığı akadem�k b�r çalışmada daha yüksek düzeyde performans 
�y�leşt�rmes� elde eden ş�rketler�n hem Endüstr� 4.0 hem de yalın yönet�m uygulayan ş�rketler 
olduğunu söylem�şt�r ve yalın yönet�mle Endüstr� 4.0 
entegrasyonu olmayan �şletmeler�n daha düşük performans 
eğ�l�m�nde olduğunu yayınlamıştır. Endüstr� 4.0 uygulamalarını 
�şletmelere uygulamadan önce yalın yönet�m�n entegre ed�lmes� 
ben�msemel�d�r.
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BİR SERİ GİRİŞİMCİ HİKAYESİ

MÜNTEHA ADALI
Her Hayır Her engel ben�m �ç�n fırsat oldu… 

 

Münteha Adalı k�md�r ? 

Özgürlüğü del�l�kle tanımlayan, bu 
kadar akıllının �ç�nde del� olarak yol 
almanın keyf�yle yaşamayı, yaratmayı 
var olmayı seçen b�r kadın Münteha 
Adalı... 

Şanlıurfa'nın S�verek �lçes�nde doğdum. 
8 çocuklu b�r a�len�n 7’nc� çocuğuyum. 
L�se eğ�t�m� �ç�n İstanbul'a geld�m. 
Okumak �ç�n geld�ğ�m şeh�r h�kâyes� 
a�lem�n de gelmes� �le  göç h�kâyes�ne 
dönüştü.

İç�nde bolca  ‘var olmak’,  bende varım 
demek , ‘kök salmak’, ‘keşfetmek’, 
‘öğrenme açığını kapatmak’, ‘herkes 
yürürken koşmak’ özetle arayı kapamak’ 
olan b�r h�kaye…  

Hep çok 
çalıştım ama 
sıradan çok 
çalışmaktan öte, 
k � m s e n � n 
görmed�ğ�, fark 
e t m e d � ğ � 
d e t a y l a r d a 
çalıştım. Çok 
ürett�m hala da 
üretmeye devam 
ed�yorum; �nsana 
�nanmayı, �nsana 
yatırım yapmayı 
sev�yorum. Hem 

g�r�ş�mc�y�m hem de yatırımcı. 

Bulunduğum sektörde çalışanlarının 
h�zmet talep edenler�n beklent�ler�ne 
yönel�k çalışmalar yapan, gördüğüm  
sorunlara çözüm üretme çabasında olan 
g�r�ş�mc�y�m.

Çünkü her ş�rket t�caret�n�n yanı sıra 
toplumsal sorunlara yönel�k faal�yetlerde 
de  bulunmalı. 

Sosyal sorumluluk, toplumsal 
farkındalık çalışmaları, ben�m �ç�n 
�şler�m�z�n yanı sıra asl� 
sorumluluklarımız. 

Bu çalışmaları 2019’da Soc�al Factory 
başlığı  altında toparladık.



57   MonDesBusiNess

G�r�ş�mc� olma öykünüzden bahsedeb�l�r 
m�s�n�z? Neden g�r�ş�mc� olmaya karar 
verd�n�z?

Ün�vers�te sonrası özel b�r bankada 
çalışmaya başladım. Bankanın her 
departmanında, kar�yer planlama ve dış 
�şlemler konusunda eğ�tmen olarak 
çalıştıktan sonra ‘Tekrar dönüşüm zamanı’’ 
ded�m ve 1996 yılında ortağı olduğum 
Güvensan Tes�s H�zmetler�’n�n başına geçt�m

Kend� �ş�m� yapma �steğ�m hep vardı ama 
b�l�nçl� olmadığımı daha sonra anladım. 
Amacım özgür olmak, kend� kararlarımı 
vermek, yapmak �sted�kler�m� hayata 
geç�rmekt�. K�ş�l�ğ�mden kaynaklı olarak 
sınırları sevm�yorum, yaratıcılığımı ve 
çalışma azm�m� negat�f etk�l�yor.

H�ç ya başaramazsam demed�m, aklıma 
b�le gelmed�, n�yet�me h�zmet etmek dışında 
başka b�r amacım yoktu. Başaramazsam 
yapacağım şey bell�yd�, tekrar denemek veya 
tekrar profesyonel hayata geçmek. Hep�m�z 
�ç�n sıkıştığımız noktada her zaman b�r çıkış 
vardır.

İ ş l e t m e n � z � n 
başarısının en temel 
faktörü ne olab�l�r?

Sektörün h�kayes� değ�l 
kend� h�kayem�z� yazma 
n�yet�yle bu yola çıktık. 
Beklent�ler bell�yd�; 
yapılamayanları yapma, 
göz ardı ed�len detaylara 
odaklanma b�z� farklı 
kıldı.

Kal�tem�zle, yasal süreçlere tam uyumla, 
müşter�de ve çalışanlarımızda vazgeç�lmez 
olma hedefler�m�zle, sürdürüleb�l�r olmamıza 
h�zmet edecek büyüklükte b�r pazar payına 
sah�b�z. “Yerel f�rma olmanın gücü �le h�zmet 
üret�m�” sloganıyla pazarda yer�m�z� 
büyütmekle kalmadık, ‘Sadece Tem�zl�k 
Yapmıyoruz’ d�yerek sektörün, sektör 
çalışanlarının, h�zmet talep edenler�n 
�ht�yaçları doğrultusunda Güvensan 
Akadem�’y� kurduk. Housekeeper; ev 
h�zmetler�nde kurumsallığın, eğ�t�m�n şart 
olduğunun altını ç�zen projem�z. Greenstep; 
kend� �ç�nde h�zmet alımını organ�ze eden 
f�rmaların çalışanlarına (h�zmetl� kadrosu) ve 
�nşaat, m�marlık of�sler�ne malzeme seç�m�nde 
tem�zl�k ve bakımın önem�n�n gerekl�l�ğ�n�n 
bel�rten, çevre sorumluluğu b�l�nc�n�n 
önem�n�n altını ç�zen eğ�t�m ve danışmanlık 
h�zmet�m�z. Atatürk’ten aldığımız �lhamla, 
Güvensan’da bugüne kadar yaptığımız tüm 
sosyal değ�ş�m yaratmaya yönel�k çalışmaları 
"Soc�al Factory" başlığı altında toplamaya 
başladık.
Her �şletme, değ�ş�m ve dönüşüm elç�s� olmalı. 
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‘Erkekler Konuşuyor’ konuşma ser�s� �le 
toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� meseles�n� erkek 
bakış açısıyla sorguladığımız b�r platform 
kurduk. Mav� Yaka H�kayeler� projem�z �le 
�k� yakamızı (Mav�- Beyaz Yaka) b�r araya 
get�receğ�m�z b�r konuşma ser�s� daha 
başlatıyoruz. Amacımız, mav� yaka ve beyaz 
yaka çalışanların b�r araya geld�ğ�, �ş 
hayatında yaşanan sorunların, karşılıklı 
algının, beklent�ler�n d�le get�r�ld�ğ�  b�r 
konuşma ser�s� başlatmak... Çevreye 
duyarlılık gel�şt�rmek �ç�n 15 Eylül Dünya 
Tem�zl�k Günü’ne sah�p çıkıyoruz. 2019 
yılında başlattığımız “Tem�zl�k ve Doğa” 
temalı res�m yarışması, Güvensan 
çalışanlarının çocukları �le paydaşımız 
Kalben Derneğ� çocuklarının ortak katılımı 
�le gerçekleş�yor. 

Çok yönlü bakmak, yaptığımız her �şe değer 
katmak, tem�zl�ğ� b�r v�cdan meseles� olarak 
görmek başarımızın en temel faktörler�...

İş model�n�zden bahsedeb�l�r m�s�n�z?

Güvensan Tes�s H�zmetler� olarak, yaşam 
dengem�z� bozmadan olması gereken şek�lde 
h�zmet adımlarını planlayarak, sağlıklı 
çalışma alanları oluşturmanın altını ç�z�yor 
ve bu konuda  müşter� talepler� paralel�nde 
farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Mevcut 
s�stem�m�zde buharlı s�stem h�jyen 
uygulaması, ULV hac�m uygulaması ve 
yüzey dezenfeks�yon uygulaması g�b� 
yöntemlerle dezenfeks�yon h�zmet� ver�yoruz. 
Ayrıca “Tes�s Yönet�m H�zmetler�” tanımı 
altında tem�zl�k dışında, tekn�k, �laçlama, b�tk� 
bakım ve personel bordrolama ana 
başlıklarında da müşter�ler�m�z�n yanındayız. 

Değerler�m�z çok öneml�, en büyük 
sermayen�n verd�ğ�m�z güven olduğunu 

b�l�yoruz. İt�barımız da en büyük �k�nc� 
sermayem�z. Bunların üstünde başka b�r 
değer tanımıyoruz. Sektörde önümüze çıkan 
sorunlara yönel�k oluşturduğumuz kurum �ç� 
ve kurum dışı eğ�t�mler �le sektör 
çalışanlarına, sektör oyuncularına ve 
müşter�ler�m�ze yönel�k toplumsal 
farkındalık projeler� en güçlü alanlarımız. 
Mav� Yaka H�kayeler� projem�z �le sektörde 
kend�ne kar�yer planlaması yapab�len, 
sorunlarını konuşup karşılıklı beklent�ler� 
paylaşan mav� yakalılar yaratacağız. 

Neden böyle b�r �ş kurmayı düşündünüz? 
Sektörün geleceğ� �le �lg�l� yorumunuz 
ned�r?

Hayatın tem�zl�kle başlayıp tem�zl�kle 
b�tt�ğ� felsefes� �le hareket ed�yoruz.  

Temel hedef�m�z ve fark yarattığımız 
noktalardan b�r� de müşter�m�ze 
beklent�ler�n�n üzer�nde h�zmet vermem�z. 
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Müşter�ler�m�ze, deney�mler�m�z sonucunda 
sadece f�yat odaklı bakmamaları gerekt�ğ�n�; 
h�zmet�n yasal mevzuatlar çerçeves�nde b�r 
süreç yönet�m� olduğunu; kal�tel�, güven�l�r ve 
sürdürüleb�l�r h�zmet�n önem�n� vurguluyoruz. 
Sürdürüleb�l�r h�zmet vermek �ç�n teknoloj�den 
mümkün olan en üst sev�yede yararlanmak, 
sektöre vasıf lı personel yet�şt�rme yan� �nsan 
faktörünü odağımıza almak zorundayız.  
Öncel�kle müşter� deney�mler�n� CRM 
uygulamaları ve farklı yazılımlar üzer�nden 
tak�p ed�p, yüz yüze görüşmelerle memnun�yet� 
en üst sev�yede tutuyoruz. Güvensan olarak, 
tüm h�zmetler�m�zde paydaşlarımızın 
(çalışanlarımız, müşter�ler�m�z ve sunduğumuz 
h�zmetlerden etk�lenen 3. k�ş�ler) sağlığına, 
güvenl�ğ�ne ve mutlaka çevreye olan etk�ler�ne 
önem ver�yor; sorumluluklarımızın b�l�nc�nde 
olarak h�zmet sunuyoruz. Uygulama yapacak 
olan personel�n gerekl� yetk�nl�klere sah�p 
olması ve uygulama sırasında kullanılacak 
ürünler�n Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı 
olması, h�zmet�n amacına uygun 
gerçekleşmes�ndek� en büyük gerekl�l�k. 

Sektörün geleceğ� �ç�n eğ�t�m�n çok öneml� 
olduğuna �nanıyorum. Eğ�t�m konusundak� 
hassas�yet�m�z, kend� �ç�m�zde b�r Akadem� 
kurmaya kadar götürdü. Güvensan Akadem� �le 
sürekl� ek�b�m�z� eğ�t�yor ve güncel kalmalarını 
sağlıyoruz.  Ayrıca Güvensan ek�b� dışında da 
sektöre eğ�t�ml� �nsan kazandırıyoruz.

Güvensan, har�c�nde g�r�ş�mler�n�z var mı ?

2015 te By Adalı Esnaf lokantası �le yen� b�r 
sektöre g�rd�k. Yen� nes�l yen� tatlar esnaf 
lokanta konsept� �le esnaf lokanta algısına farklı 
b�r değer katmak �sted�k. Ayrıca yen� nes�l�n 
kaybolan lezzetler �le buluşma noktası olsun 
�sted�k. Bu g�r�ş�m�m�z 2020 Pandem� sürec�ne 
kadar devam ett�. 

Pandem�den 3 ay önce, 39 Kalamış Mar�na 
Otel & Restaurant & Bar’ı açmıştık, By 
Adalı’nın lezzetler�n� BUGÜNDEN ve BİZDEN 
menüsü �le Kalamış’a taşımış olduk.

39 Kalamış �le İstanbul Kalamış’ta sanatın, 
yeş�l�n b�r arada olduğu Urban Oas�s konsept� 
�le şeh�rde vaha yarattık. Mottomuz “feel good 
�n the ne�ghborhood “ İy� h�ssetmek öneml� 
konfordur. Yerl� ve yabancı sanatçıların 
eserler�n� odalarda ve her alanda göreb�l�rs�n�z. 
Ayrıca toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� bakış açımızı 
otele de taşıdık; Kral Odası yanı sıra Kral�çe 
Odası �le yen� b�r akım başlattığımıza 
�nanıyoruz. 

Pandem� sürec� tem�zl�ğ�n ve dezenfeks�yonun 
ne kadar öneml� olduğunu gösterd� herkese. 
B�z�m Güvensan Tes�s H�zmetler� �le 1992’den 
bu yana ed�nd�ğ�m�z tüm b�lg� ve tecrübe, 39 
Kalamış Mar�na �ç�n en �nce detaya kadar 
kullanılıyor. M�saf�rler�m�z gönül rahatlığıyla 
gel�p otel�m�zde konaklıyor, h�jyen konusunda 
her türlü önlem�n alındığı ve 2 tarafı komple 
açılıp mar�na havası alab�ld�ğ� toplantı 
salonlarımızda ş�rket buluşmalarını yapıyor,

S�z�n sosyal g�r�ş�mc�l�kle �lg�l� 
çalışmalarınızda var. Bununla �lg�l� b�lg� 
vereb�l�r m�s�n�z?

S�v�l toplum çalışmaları ben�m h�kayem�n 
en öneml� bölümler�nden b�r�… 2004 yılında 
tecrübe ve b�r�k�mler�mle topluma faydalı 
olab�lmek adına s�v�l toplum kuruluşlarında 
çalışmaya başladım. Öğren�rken öğretmey�, 
el vermen�n önem�n�, paylaşmayı, 
paylaştıkça büyütmen�n ve büyümen�n 
keyf�n� gördüm, yaşadım. 

G�r�ş�mc�l�k, kadın ve gençler eksenl� 
yaptığım çalışmalarda, kadına ve gençlere 
her anlamda yatırım yapılması gerekt�ğ�n�, 



MonDesBusiNess   60

G�r�ş�mc�l�kte başarı �ç�n en kr�t�k unsur 
ned�r? Türk�ye’de kadınlar g�r�ş�mc� 
olmaya çok kolay karar verem�yorlar ?

Ben g�r�ş�mc�l�ğ�m� h�çb�r zaman 
c�ns�yet�mle tanımlamadım. G�r�ş�mc�l�ğ�n 
c�ns�yet� yoktur. Hayatın �ç�nde olmak, 
üretmek var. V�cdanlı, merhametl�, üretken, 
doğru �nsan olalım yeter. Kend�m�z� 
yaptıklarımızla �fade ed�yoruz. Gerek 
eğ�t�ml�, gerek eğ�t�ms�z, tüm kadınların 
önündek� en büyük engel toplum baskısı. 
Şayet başarılıysanız o zaman bu olumsuz 
durumların karşısında daha güçlü 
durab�l�yorsunuz. En büyük avantajım bunu 
erken fark etmem oldu. C�ns�yete h�ç 
takılmadan sadece başarılı olmaya, daha 
başarılı olmaya odaklandım. Kabul 
görmem�, söz sah�b� olmamı ve dolayısıyla 
özgür olmamı sağlayan da bu oldu.

kadına ve gençlere yatırım yapıldığında 
dünyanın ve geleceğ�n değ�şeceğ�n� 
gördüm. Bu nedenle 2013’te ARYA Kadın 
Yatırım Platformu’nun Kurucu Ortağı 
oldum.İlk yatırımımı Tuğba Kuzdere’n�n 
ş�rket� www.Tukutukum.com’a yaptım. 
Sevg�l� Tuğba'nın ‘Türk�ye'den dünya 
markası yaratma tutkusuna’ ortak olduğum 
�ç�n mutluyum.

İk�nc� yatırımımı �se TutumluAnne’ye 
yaptım. Sevg�l� @özdenpusat‘ın g�r�ş�m� 
www.tutumluanne.com  Tasarrufun, 
tutumlu olmanın önem�n� daha net 
h�ssett�ğ�m�z bu dönemde, bu yatırım �le 
aynı zamanda m�syonuma da h�zmet 
ed�yorum.

KAGİDER, TOBB ,PWN İstanbul g�b� 
STK’larda üyel�kler�m ve çalışmalarım var. 
WPO, Turk�shWIN ve B�nyaprak g�b� 
platformların �ç�nde oldum. 
Turk�shWIN üyes�, 
B�nYaprak’ın İlk Yaprağı ve 
Danışma Kurulu üyes�y�m. 

Eleman seç�m�nde nelere 
d�kkat eders�n�z? 

Çalışanlarınızı nasıl mot�ve 
ed�yorsunuz?

B�z�m  eleman seç�m�nde en 
öneml�      kr�terler�m�z; ortak 
v�zyon, m�syon, değerler�m�z.. 
Özetle ortak ahlak, kend�m�ze 
hayata bakış açımıza, 
geleceğ�m�z� şek�llend�rme 
n�yet�m�z. Mot�vasyonumuz 
sanırım halden anlamak, ortak 
var olmamıza h�zmet etmek. 



Bunu b�lerek hareket ed�yoruz. İnsanı 
odağımıza alıyoruz ve gel�şmek �ç�n 
el�m�zden gelen� yapıyoruz. En büyük ödül 
de bunların sonuçlarını almak…

Sonuçta herkes kend� h�kayes�n�n 
kahramanı, yılmamak yola devam etmey� 
b�lmek gerek�yor. Okuyucularımıza öner�m,

 kend� h�kayeler� �ç�n yola çıkmaları. Ben 
g�r�ş�mc�l�ğ�m �le dünümü, bugünümü, 
geleceğ�m� özetle kend�m� �fade etmey�, var 
olmayı seçt�m ama ded�ğ�m g�b� bu ben�m 
h�kayem. 

Bu ülkede dünyada erkek olmanın zorluğunu 
da yaşıyoruz, kadına yansıma hal� �le de b�z 
kadınlar uğraşmak zorunda kalıyoruz. 

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

Öncel�kle kend�mle 
konuşmayı, kend�m� 
d�nlemey�, kend�m� tanımayı,  
keşfetmey� seçt�m. H�çb�r 
koşulda ben olmaktan 
vazgeçmed�m.. 

Her yaptığım �şte hayaller� 
olan �nsanların yanında olmak, 
hayaller�n� hayata 

geç�rmes�ne b�r kel�me, b�r 
cümle, b�r bakış �le dokunmak, 
aracılık etmek öncel�ğ�m oldu. 
Bu sayede kend� hayaller�me de 
h�zmet etm�ş oluyorum. Rol 
model olmak ve h�ç 
tanımadığım hayatlara dokunup 
kalıcı �z bırakmak müth�ş b�r 
duygu. İnsanı �y�leşt�r�yor, 
zeng�nleşt�r�yor. 

Çalışanlarımla da, gençlerle 
de, kadınlarla da, g�r�ş�mc�lerle 
de yaptığım projelerde 
mot�vasyonum hep bu oldu. 
Gel�şmeye, sürdürüleb�l�rl�ğe, çalışkanlığa 
olan tutkum, bu yolda hep yanımda. B�z�m 
�ş�m�z, gücümüz tem�zl�k ama sadece 
tem�zl�k yapmıyoruz. Tem�zl�k ve h�jyen 
v�cdan  �ş�d�r. 
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HERKES KENDİNİ DOĞRU İFADE EDECEĞİ BİR YOLU, 

YÖNTEMİ  MUTLAKA BULACAKTIR. 
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SANAT GÜNDEMİ 
FATİH’İN RÖNESANSI

 Fat�h’�n Vened�kl� ressam Gent�le Bell�n�’n�n atölyes�nde 
resmed�lm�ş olan or�j�nal portres�n�n serg�lend�ğ� serg� 6 
Ek�m’de Saraçhane Beled�ye Sarayı Serg� Salonu’nda açıldı. 
Küratörlüğünü Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un üstlend�ğ� serg�de 
tabloyla b�rl�kte döneme a�t üç ayrı s�kke de yer alıyor. Fat�h 
Sultan Mehmed’�n İstanbul’da 1476 yılında darp ett�rd�ğ� �lk 
altın para, Cem Sultan’ın 22 günlük kısa taht sürec�nde 
bastırdığı s�kke ve Osmanlı ‘sahh’ damgalı Vened�k s�kkes� de 
görülecek eserler arasında .

540 yıllık Rönesans portres� 6 Aralık‘a kadar pazartes� dışında haftanın her günü 10.00-16.30 saatler� arasında 
Saraçhane Beled�ye Sarayı Serg� Salonu’nda  z�yaret ed�leb�lecek.

5. İstanbul Tasarım B�enal�

Empat�ye Dönüş: B�rden fazlası �ç�n tasarım

15 Ek�m - 15 Kasım 2020

Empat�ye Dönüş: b�rden fazlası �ç�n tasarım, 
tasarımın b�z� nasıl b�r araya get�rd�ğ�yle �lg�len�yor

Daha önce eylül ayında başlayacağı duyurulan 5. 
İstanbul Tasarım B�enal�’n�n başlangıç tar�h� de 15 Ek�m 

2020 olarak bel�rlend�. Yen� formatıyla Pera Müzes� ve ARK Kültür’de görüleb�lecek b�enal serg�ler� 
15 Kasım 2020 tar�h�ne kadar açık olacak. İstanbul sokaklarına yayılacak müdahaleler, araştırma 
projeler� ve v�deo ser�ler� �se serg�ler kapandıktan sonra, 2021 yılı boyunca devam edecek. Programın 
İstanbul’a yayılan yapısı kapsamında, f�z�ksel mesafelenme ve benzer kısıtlamalara uyumlu b�r şek�lde, 
kentl� z�yaretç�lere h�tap eden açık hava etk�nl�kler�ne öncel�k ver�l�rken dünyanın her yer�nden 
�zleneb�len �çer�kler de sağlanacak.

27.İstanbul Caz Fest�val�

2020’de tüm dünyayı etk�s� altına alan COVID-19 salgınını 
haf�fletmede sosyal mesafey� korumanın en etk�l� yöntem olduğunun 
b�l�nc�yle İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), tar�h�nde �lk kez 
İstanbul F�lm, Caz ve Müz�k Fest�valler�n� bütünüyle erteled� ve 
kültür-sanatı tecrübe etme b�ç�mler�ne get�rd�ğ� d�j�tal alternat�fler� 

kısa sürede gen�şlett�. Mayıs ve haz�ran aylarında f�lmonl�ne.�ksv.org adres�nden göster�me açılan 
f�lm seçk�ler�n�n ardından 27. İstanbul Caz Fest�val� ve 48. İstanbul Müz�k Fest�val� konserler�n�n 
çevr�m�ç� göster�mler�yle fest�val heyecanı sürüyor.
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MonDesBus�Ness Ağustos sayısı, d�j�tal 
platformlarda 50000 k�ş�ye ulaştı ve okunma oranı 
%25, 2 oldu. İlk sayısına göre %1,6 okunma oranını 
arttırdı.

Sche�nder Elektr�k satınalma müdürü Dr. Hakan 
Beker �le ‘Yönet�m ve Tedar�k Z�nc�r�nde R�sk 
Yönet�m�‘ eğ�t�m� düzenlend�.

YKK Fasterners Turkey �le ‘Pandem� dönem�nde 
uluslararası loj�st�k ve kr�z yönet�m�’ eğ�t�m� sosyal 
mesafe kurallarına uyarak gerçekleşt�r�ld�.

MonDes Global & Amazon �şb�rl�ğ� �le e-�hracat 
eğ�t�mler� ver�lmeye başlandı.

Opt�musflow �le ş�rketler�n d�j�talleşmes� 
konusunda �ş b�rl�ğ� yapıldı. Özell�kle küçük ve orta 
ölçekl� �şletmeler�n d�j�talleşmeler� konusunda proje 
çalışmaları başladı.

.

İTÜ & MonDes Global �şb�rl�ğ� �le Türk�ye’de �lk 
defa gerçekleşt�r�len ‘Yen� Kuşak Yönet�m’ eğ�t�m� 
yoğun katılımla açıldı.

‘den Haberler

MonDes Global , F�nansal Danışmanlık 
vermeye başladı ve b�r� uluslararası d�ğer� 
Türk olmak üzere 

İk� f�rma �le anlaşma yaptı. ( G�zl�l�k 
Anlaşması Neden�yle F�rma İs�mler� 
Açıklanmamaktadır.)



Dijitalleşme sürecimize dev bir ortaklık ile 
devam ediyoruz. Bundan sonraki tüm dijital 
projelerimiz Optimusflow ortaklığında can 

bulacak
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