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Editörün Kaleminden

MonDe sBusiNe ss, i lk sayısından itibaren, 
dergimize yoğun i lgi gösteren okurları i le 
buluşmaya devam e diyor. Bu kapsamda tüm 
de stekçilerimize te şekkür e diyoruz.
Bu sayımızda ç ok değerli yazarlarımızla 2020 
yıl ının karne sini inc eleye c eğiz. Te crübelerimizi 
paylaşac ağız. Bu te crübelerin sonunda;
Nasıl çıktı lar elde ettik? 
Riskleri nasıl yönettik? 
Zorluklarla nasıl başa çıktık?
2021 projeksiyonunda nasıl yer alac ağız? 
Dört bir koldan bizim hayatımızı etkileyen 
‘Dijitalle şme ‘ etkileri neler?
Bundan sonraki süre çte bizi neler bekliyor? 
İşte bu ve benzeri pek ç ok soruya c evap 
bulac ağız.
 En önemlisi 2021 i le i lgil i  yol haritası çıkarac ağız.
Hiç şüphe siz kolay bir yı l  ge çirme dik anc ak  her 
şeye rağmen farklı te crübeler elde ettik. 2021’ de 
bu te crübeleri kullanarak ç ok daha güzel bir yı l  
ge çire c eğimizi düşünüyor, tüm de stekçilerimizin 
ve okurlarımızın  keyif l i  bir yı l  ge çirmelerini 
dil iyoruz.

Saygılarımızla,
MonDe sBusiNe ss
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H�ç şüphes�z 2020, tüm ülkeler�  ve elbette 
tüm �nsanlığı etk�leyen b�r yıl oldu. Sanırım 
tüm ülke m�lletler� ve b�zler, uzun b�r dönem, 
farklı nes�llere anlatacak tecrübelere sah�p 
olduk.
Hem Türk�ye hem dünya, ekonom�k ve sağlık 

�le �lg�l� çok c�dd� problemler yaşadı.  Çok 
öneml� resesyona g�ren ülkeler oldu ve pek çok 
f�rma da f�nansal darboğaza g�rd�. Ş�rketlerde 
�se,  en çok tedar�k z�nc�r� departmanları 
etk�lend�. Üret�m yapmak,  son 50 yılda, 
sanırım h�ç bu kadar zorlu olmadı. Başta 
otomot�v olmak üzere pek çok f�rma, 
�malatlarını durdurup karant�naya g�rd�. 
Dolayısıyla arz / talep denges� bozuldu.
B�r çok f�rmanın hem Türk�ye’de  hem 

globalde arz / talep denges�n�n değ�şmes� 
sonucunda f�nansal dengeler�  kötüye g�tt� . 
Dünyada dolar düşerken, Türk�ye’de %25-45 
arasında yükseld�. İmalat sektöründe, kalıptan 
hammaddeye kadar mal�yetler arttı. Özell�kle, 
b�z�m g�b� kırılgan ekonom�lere sah�p 
ülkelerde, kurdak� denges�zl�k çok c�dd� 
kayıplara neden oldu.

Pandem�n�n Hayatımıza Etk�s�

Dünya, en son 1918 yılında yaşadığı İspanyol 
gr�b� sebeb� �le ‘Pandem�’ kel�mes� �le 
tanışmıştı. Son dönemde,  Cov�d sebeb� �le 
pandem�, tekrar hayatımıza g�rd�. 

Tüm alışkanlıklarımız değ�şt�. İş 
alışkanlıklarımız, sosyal alışkanlıklarımız ve 
elbette hayata bakış açımız değ�şt�. Aslında 
pek çok şey� çok daha prat�k b�ç�mde 
çözeb�leceğ�m�z� gözlemled�k.
Pandem�, r�sk yönet�m�n�n ve kr�z 

yönet�m�n�n önem�n� b�r kere daha gösterd�. Bu 

kapsamda f�rmalar yen�den 
yapılanmaya karar verd�. Yen�den 

organ�zasyonlar yapılmaya  başlandı. Esasında 
tüm bu çalışmalar,  gerçek b�r değ�ş�m�n ayak 
sesler�n� göstermekted�r.

Aslında Endüstr� 4.0 �le başlayan, 
d�j�talleşme �le �lg�l� olan değ�ş�m, en�nde 
sonunda hayatımızın her anına etk� edecekt�. 
2020’de yaşadığımız pandem� �le b�rl�kte bu 
sürec�n çok daha hızlı etk� ett�ğ�n� 
gözleml�yoruz.

Eğ�t�mler�m�z, �ş toplantılarımız onl�ne 
olmaya başladı. Bu b�zlere, hem zaman hem 
mal�yet anlamında olumlu ger� dönüş 
sağladı. Dünya’nın her hang� b�r yer�ndek� �ş 
arkadaşınızla veya farklı gruplarla toplantı 
yapab�lme, proje yapab�lme şansına sah�p 
olduk. 

2020 BİTERKEN
Dr. Sevg� Yılmaz (Phd. Management Sc�ences)
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atlatılacak ve elbette esk� düzen�m�ze nasıl 
ulaşacağız? Bu soruların cevaplarını hep�m�z çok 
merak ed�yoruz. Gerek global’de gerekse 
Türk�ye’de pek çok anal�z� �nceled�ğ�m�zde; 
Türk�ye �le �lg�l� en temel yorumumuz, h�ç şüphes�z 
kr�z� fırsata çev�rmek �ç�n h�ç bu kadar yakın 
olmadığımız olur. Türk�ye, hem yet�şm�ş kal�f�ye 
elemanı hem de gel�şm�ş yan sanay�s� �le Avrupa ve 
ABD’de dek� pek çok f�rmanın çözüm ortağı olma 
yönünde çok c�dd� önem teşk�l etmekted�r.  Yeter k�, 
yukarıda bahsett�ğ�m�z değ�ş�mdek� sürec� 
kaçırmayalım.

Acısı , tatlısı, hüznü, sev�nc� �le çok farklı 
tecrübeler yaşadığımız b�r yılı ger�de bırakıyoruz. 
Ben, her yen� yılın ne olursa olsun b�zler �ç�n b�r 
kazanç olduğuna �nanırım. H�ç şüphes�z 2020 b�z�m 
�ç�n ezber bozan b�r yıl oldu . Şahsen ( zorlayıcı olsa 
da) çok güzel tecrübeler elde ett�ğ�m� düşünüyorum. 

2020 b�terken 2021‘� her şeye rağmen büyük b�r 
key�f le karşılayacağımıza ve b�zler �ç�n güzel 
sürpr�zler� barındıracağına �nanıyorum.

Saygılarımla,

Dr. Sevg� Yılmaz

Dünyadak� Gel�şmeler�n İş Hayatına 
Get�rd�kler�
B�r de, tüm bunların dışında Türk�ye ve dünya 
p�yasasında etk�s�n� tam manasıyla h�ssett�ren 
ABD seç�mler�, bu  yıla damga vuran en 
öneml� olaylardan b�r� oldu. Açıkçası, ben�m 
bu konudak� f�kr�m klas�k ABD & Türk�ye 
devlet pol�t�kalarının değ�şmeyeceğ� ve aynı 
segmette devam edeceğ� yönünde .

Elbette B�den’ ın seç�lmes�n�n,  Trump g�b� b�r 
prof�lden sonra daha demokrat , daha kolekt�f 
b�r yönet�m anlayışının tüm dünya’da etk�s�n� 
göstereceğ�n� düşünüyorum. Öncek� 
sayılarımızda, kolekt�f yönet�m�n önem�n� ve 
aslında bunun geleceğ�n yönet�m metodoloj�s�  
olduğunu bel�rtm�şt�k.

Son dönemde, globalde bulunan ülke 
yönet�mler�n�n de, bu projeks�yona doğru 
yönelmeye başladığını gözleml�yoruz. Bu etk� 
dalgasının, pek çok f�rmaya da etk� edeceğ�n� 
düşünüyoruz.

2020’ye Veda Ederken
H�ç şüphes�z hep�m�z�n aklına gelen en öneml� k�l�t 
sorular, bundan sonra ne olacak? Bu kr�z nasıl 
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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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Paranın yüzü tatlıdır derler ya �nanmayın. 
Elbette bugünkü koşullarda tüm �şletmeler�n 
nak�t �ht�yacı başta olmak üzere f�nans açmazı 
�ç�nde olduğu b�l�n�yor. Öncel�kle şunun altını 
ç�zmek gerek�yor k�, para yönet�m�nde dün 
doğru �şler� yapmayanın bugün sorunlar 
yaşaması kaçınılmaz.

Türk reel sektörü sermayes� kısıtlı olmasıyla 
ön plana çıkıyor. Bunda haklılık payı da var. 
Fakat tüm sorunu bundan �baret görüp, her 
fırsatta dış kaynak kullanımına yönelmek de 
ne kadar gerçekç�; sorgulanmalıdır.

B�r takım teşv�kler sunuluyor ya da 
bankalardan kred� kullanmanın yolları 
araştırılıyor. Paranın panzeh�r m�; zeh�r m� 
olduğunu karar vermeden önce 
�şletmeler�m�z�n ve yönet�c�ler�m�z�n kullanım 
şek�ller�n� sorgulaması şart

Türk�ye’de f�nans yönet�m� �le muhasebe 
�şlemler� karıştırıldığı ve genell�kle de başta 
küçük ve orta boy �şletmeler�m�z olmak üzere 
aynı k�ş� tarafından yönet�lmes� �stend�ğ�, 
bulunan kaynağın da mal�yet�n�n 
hesaplanmadığı b�r ortama sah�b�z.

L�k�t sıkışıklığını aşmak �ç�n, her fırsatta 
kred� kullanmaya yönelmek, b�r �şletmen�n 
yapab�leceğ� en hatalı �şt�r ve b�zde genell�kle 
‘den�ze düşen yılana sarılır’ c�ns�nden yapılan 
yanlışların başında gel�r.

Kred� kullanıp, bunu amacı dışında kötü 
n�yetle yat, kat alanlardan bahsetm�yorum. 
Onlar zaten başka b�r kötü n�yet�n tezahürü... 

Gerçekten n�yet� �şletmes�n� ayakta tutmak ve 
döndürmek �steyenler� esas alıyorum.

Genell�kle kred� bulunduğunda en kısa sürede 
o nakde ulaşma arzusu, ş�ddet� artan 
�ht�yaçların da etk�s�yle çok hayat� detayları 
göz ardı etmeye neden oluyor. Para kasaya 
g�rd�ğ� andan �t�baren de, aslında f�nansmanı 
daha önce ayrılması gereken başlıkların 
ödemes�nde kullanılıyor.

Mesela verg� ya da pr�m borçları; maaşlar, 
mal alınan f�rmaların ödemeler� ya da günlük 
k�radan ulaştırmaya kadar ödemes� ötelenen 
başlıklar. Bu yüksek fa�z ver�p, parayı borcuyla 
b�rl�kte toprağa gömüp, sonra ödeme zamanı 
geld�ğ�nde nakde sıkışmaktan ve b�r kısır 
döngüde sermayey� er�tmekten başka b�r �şe 
yaramaz.

B�r �şletmen�n gel�şeb�lmes� �ç�n yol har�tası 
oluşturması, b�r planlama dah�l�nde gel�şt�rd�ğ� 
projeler ya da hedefler doğrultusunda f�nans 
arayışına g�tmes� gerek�r. Aks� durumda 
kasaya g�recek her para, o f�rmanın f�nansal 
olarak zeh�rlenmes�nden başka b�r �şe yaramaz

GÜNÜ KURTARMAK İÇİN KREDİ KULLANMAYIN!
Çet�n Ünsalan

Gazetec� / TV- Radyo Programcısı
Ekonom� Gazetec�ler� Derneğ� Yönet�m Kurulu Üyes�
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Yan� kullanılan kaynak öyle b�r �şe yatırılmalı 
k�, kazancı �çer�s�nde kend� borcunu 
ödeyeb�ld�ğ� g�b�, f�rmanın daha sonrak� 
gel�rler�ne ve gel�ş�m�ne de katkıda bulunsun. 
Can derd�yle, her bulunab�len kred�ye 
ulaşmaya çalışma yaklaşımından vazgeçmek 
durumundayız.

Bu �ş�n gel�r tarafı... B�r de g�der yanı var. 
Orada da �ş�n merkez�ne uzman, f�nansmanı 
b�len satınalmacılar yerleşt�rmek 
durumundasınız. Yan� zanned�ld�ğ� g�b� 
g�derler, personel� �şten çıkartarak azaltılmaz.

Doğru ve f�nansal okuryazarlık �zler� taşıyan 
b�r satınalma, kaynak kullanımına da nak�t 
�ht�yacını g�dermek yer�ne, f�rmayı 
gel�şt�recek �şler adına yönelme, b�rçok 
�şletmen�n hayatını kurtaracaktır.

Sözün özü şu: F�rmalarımızın çok c�dd� nak�t 
sıkışıklıkları olduğunu b�l�yoruz. Ama günü 
kurtarmak �ç�n kullanacağız her kred�n�n de 
s�z� b�raz daha batıracağından, doğru �şlere 
yatırım adına kullanılan f�nansın da 
sorunlarınızın çözümüne yardımcı 
olacağından em�n olun.

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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Bu kadar kısıtlamanın sonunda beklend�ğ� 
g�b� b�rçok sektörde �şler b�r anda 
olağanüstü yavaşladı ve dünya ekonom�s� 5% 
- 7% arasında küçülme eğ�l�m�ne g�rd�, çoğu 
sektör hatta ülkeler çok zor b�r dönemden 
geçmekte.

Bütün bunların dışında yakın çevrem�zden 
uzak kaldık adına yen� normal ded�ler, ben 
aslında böyle yen� b�r normal �stem�yorum 
zaman geçt�kte daha �y� anlaşılacaktır 
maskes�z �nsan görünce köşe bucak kaçar 
hale geld�k. 

Hem �şte hem de özelde sosyalleşememek, 
rahatça seyahat edememek, �nsanoğlu uzun 
vadede bu şek�lde hayatını sürdüremez, 
umarım Cov�d-19 aşısının uygulamaya 
başlaması �le b�rl�kte tahm�n� �k� yıl �ç�nde 
dünya bu dertten de kurtulacak ve y�ne 
esk�s� g�b� olmasa da yen� dünya da ‘’İnsan’’ 

Aslında global ekonom�de genel anlamda 
�şler�n fena g�tmed�ğ� b�r dönemde 
karşımıza çıkan bu pandem� �nsanoğlunun 
doğa karşısında ne kadar savunmasız 
olduğunu b�r kez daha b�zlere gösterd�.

Ülkeler sokağa çıkma yasağı �lan ett�ler, 
ülke �ç�ndek� ve uluslararası uçuşlar b�r anda 
bıçak g�b� kes�ld�, gümrükler kapandı, 
fabr�kalar durdu, malımızı alamadık veya 
gönderemed�k, �şe, müşter�ye, tedar�kç�ye 
g�demez ve hatta dah�l� dah� olsa yüz yüze 
toplantı yapamaz olduk,  yen� esnek çalışma 
metotları uygulamaya alındı, ş�rketler�n alt 
yapıları veya yönet�m kültürler� buna ne 
kadar hazırdı h�ç em�n değ�l�m her gün 
çalışanını of�ste görmeye hatta onları 
kontrol etmeye alışkın yönet�c� 
arkadaşlarımızın �şler� b�r anda kontrolden 
çıktı, çalışanlar rahatsızlandı.

COVİD-19’UN HAYATIMIZA GETİRDİKLERİ 
Tuğrul Günal

Yönet�m Kurulu Başkanı

TEDAR-Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m� Derneğ�



g�b� yaşamaya devam eder�z. Em�n�m k� bu 
dönemde ps�koloj�k destek almaya başlayan 
�nsanlarda çok öneml� b�r artış olacaktır. 
Ş�rketler şu anda çalışanlarının bu ortamda 
mot�vasyonlarını yüksek tutmak �ç�n çareler 
aramaktadırlar.

Cov�d-19 dönem�nde tedar�k z�nc�r� 
bölümler�n�n ş�rketler �ç�n ne kadar hayat� 
olduğu ve uzun yıllardan bugünlere kadar 
hep savunduğumuz uçtan uca tedar�k 
z�nc�rler� gündem�n en üst sev�yes�ne çıktı, 
farklı b�r dey�şle Ar-Ge, satınalma, �thalat 
ve �hracattan satışa kadar �lg�l� ver�ler�n 
tümü tedar�k z�nc�r� yönet�m� kapsamında 
değerlend�r�lmel�d�r. Gerekl� yetk� ve 
sorumluluklarla donatılmış yetk�n kadroların 
yer aldığı uçtan uca organ�ze olmuş �y� 
performans gösteren tedar�k z�nc�r� 
bölümler�ne göre daha az performans 
gösteren tedar�k z�nc�r� bölümler� �le 
karşılaştırıldığında açık ara ş�rket 

net�celer�ne çok öneml� kazançlar 
sağladıkları artık nett�r.

D�j�talleşmen�n önem�ne artık değ�nmek 
dah� �stem�yorum çünkü artık var 
olab�lmen�n en öneml� kolonlarından b�r� 
hal�ne gelm�ş bulunmaktadır.

En öneml� kaynağımızın her zaman �nsan 
olduğunu uzun yıllar önce özell�kle İnsan 
Kaynakları dönem�mde yoğun b�r şek�lde 
gündeme taşımaya başlamıştım, yen� 
dönemde organ�zasyon şek�ller� esnek, yalın 
ve çev�k olacaklardır, artık kutucuklar, s�lolar 
hal�nde organ�ze olmayacağız, böylece 
çalışanlara daha fazla yetk� ve sorumluluk 
ver�p, kend�ler�nden sah�plenme kültürler� �le 
güçlü b�r şek�lde �şler�n� yönetmeler�n� 
bekleyeceğ�z.

Yen� dönemde yalnız tedar�k z�nc�r� �le 
sınırlı kalmadan ş�rketler�n tüm kurumsal 
yapılarını yukarıda değ�nd�ğ�m şek�lde 
kurgulamaları esastır, çok geç olmadan.
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Tuğrul Günal k�md�r?
İşletme alanında yüksek öğren�m�n� Almanya’nın Ma�nz kent�nde 
tamamlamış olup, 31 yılı aşkın b�r süred�r S�emens f�rmasında çalışmıştır. 
Bu süre zarfında Sağlık Sektörü T�car� D�rektörlüğü, S�emens Türk�ye İnsan 
Kaynakları Bölüm D�rektörlüğü, Ücretlend�rme ve Yan Haklar Bölüm 
Başkanı ve Lat�n ve Kuzey Amer�ka İnsan Kaynakları Partner� (Mün�h, 
Almanya), Stratej� Bölümü T�car� D�rektörlüğü (V�yana, Avusturya), IT 
D�rektörlüğü, Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m� Bölüm D�rektörlüğü görevler�n� 
üstlenm�şt�r. PERYÖN Derneğ� Yönet�m Kurulu üyel�ğ� ve başkanlığı 
görevler�nde de bulunmuştur. Tuğrul Günal, S�emens Vakfı Başkanlığı ve 
TEDAR (Tedar�kç� Z�nc�r� Yönet�m� Derneğ�) Yönet�m Kurulu Başkanlığı 
görevler�n� sürdürmekted�r. İng�l�zce ve Almanca b�lmekted�r.
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Ned�r car� açık d�yerek söze başlayayım. 
Car� açık, dış t�caret denges�ne ek olarak, 
h�zmetler denges�, yatırım gel�rler� denges� 
�le car� transferler denges�n� de �ç�ne alan 
daha gen�ş b�r ter�md�r. Car� �şlemler hesabı 
açık verd�ğ�nde ülke, yurt dışından gelen 
paradan daha fazlasını, yurt dışına 
gönderm�ş demekt�r. Dolayısıyla oluşan açık 
ya dışarıdan borçlanmak ya da yurt�ç� 
varlıkların satılması �le kapanır. Ters� 
durumda da, yan� car� �şlemler hesabı fazla 
verd�ğ�nde, yurt �ç� yerleş�klerce yurt dışına 
sermaye transfer� gerçekleşt�r�l�r. Car� açık 
ülkeye her şek�lde g�ren döv�zle ülkeden 
çıkan döv�z arasındak� fark olarak tar�f 
ed�leb�l�r. İşte tur�zm�n olmadığı bu yıl, car� 
açık açısından ülkem�z�n geld�ğ� durumu net 
b�r şek�lde özetl�yor. Car� açığın 
kapanmasında dış t�caret�n önem� büyük. 
Ancak ülkem�z gerçeğ�nde, �hracatımız 
artmasına rağmen, dış t�caret açığı b�r türlü 
azalmadığı g�b� artmaya devam ed�yor. 
Çözüm �ç�n evvela b�r yanlıştan 
vazgeçmem�z gerek�yor. İthalatı kısmak 
yer�ne, eforumuzu �hracata vererek, 
�hracatımızı gerçek manada katma değerl� 
hale get�reb�lmek. Bugün dış t�caret fazlası 
veren Almanya’da benzer şek�lde Japonya’da 
yüksek oranda �thalat yapıyorlar. Ama 
ürett�kler� ve �hracatını yaptıkları ürünler�n, 
marka değer� yüksek ve teknoloj�k 
ürünlerden oluştuğunu düşündüğümüzde; 
�thalatı kısacağız, hammadden�n de 
�thalatını zorlaştıracağız d�ye uğraşmak 

Son yılların belk� de en karmaşık senes�n� 
ger�de bırakmaya hazırlanıyoruz. Klas�k 
acısıyla tatlısıyla ter�m� gal�ba burada pek 
�şe yaramayacak. Elbette güzell�kler 
yaşamış �nsanlar da vardır dünyada, ancak 
genele bakıldığında pek de tadı tuzu 
olmayan, sıkıntıların z�yades�yle yaşandığı 
b�r yılı ger�de bırakmaya hazırlanıyoruz. Ve 
hatta kel�men�n tam manasıyla ger�de 
bırakmayı fazlası �le �st�yoruz. 

Pandem� malum; ancak ekonom�, s�yaset ve 
dünya t�caret� açısından konuyu ele 
aldığımızda da pek çok �lg�nçl�ğ� b�r arada 
yaşadığımız b�r sene oldu. Ülkem�z 
ekonom�s�nde bu zor sene en çok 
konuştuğumuz konuların başında para 
pol�t�kaları ve şüphes�z car� açık konusu 
gündem� meşgul ett�. 

DEĞİŞİM Mİ, BAŞLANGIÇ MI?
Dr. Hakan Çınar

Mentor Grup Ortağı/

DIŞYÖNDER Yönet�m Kurulu Başkanı
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yer�ne m�ll� üret�mler�n� arttırmayı ve 
bunu güçlü markalar �le ve sürdürüleb�l�r 
hale get�rd�kler�n� göreb�l�yoruz. İşte asıl 
formül budur, yerl� üret�m� özend�rmek; ama 
bunu yaparken kg. bazlı �hracat değer�m�z� 
öneml� ölçüde yükseltmek suret�yle tüm 
dünyaya satan markalar yaratab�lmek. D�ğer 
b�r dey�şle katma değer� yüksek, güçlü ve 
sürdürüleb�l�r markalar yaratab�lmek. 
İthalata odaklanmak yer�ne, asıl rad�kal 
aks�yon alınması gereken yer net olarak 
burasıdır. 

Öte yandan pandem� sonrası dünyada bazı 
ekonom�k dengeler�n farklılaşacağını 
söylemek ve göreb�lmek mümkün. Bu 
dönemden en az zararla çıkan ülkeler, 
bundan sonrasında da avantajlı hale 
geçecekler. Ülkem�z açısından bu dönem�n 
�y� geçt�ğ�n� söylemek ne yazık k� mümkün 
değ�l; z�ra �st�krarı elde edemed�ğ�m�z fa�z 
ve kur denges�zl�kler�nden, yükselen 
enf lasyondan açıkça anlaşılab�lmekte. 
Bunda sonrası �ç�n sağlamamız gerekenler 
arasında en üst sırada �st�krarın geld�ğ�n� 
söylemek �ster�m. Evvela 
�st�krarlı b�r ekonom�k 
pol�t�ka şart. Döv�ze 
h�çb�r şek�lde müdahale 
etmeden, fa�zler� de çok 
yukarı çekmeden 
enf lasyon �le mücadele 
etmek durumundayız. 
Tab� bahsett�ğ�m g�b� 
bunun �ç�n de 
sanay�leşme ve �hracata 
önem vermek gerek�yor.

Yen� ekonom�k programda; büyümeye 
�l�şk�n tahm�nler 2021 ve sonrası �ç�n hayl� 
�y�mser. IMF’n�n öngörüler� �le 
kıyaslandığında 2020 yılı �ç�n dah� tablo b�r 
parça pembe olmuştu. Türk L�rası’na olan 
�lg�y� arttırmadıkça, kur/fa�z ve enf lasyon 
üçlüsünü doğru çalıştırmadıkça; döv�zdek� 
artış devam eder k�, bu da k�ş� başına düşen 
gel�r�n ger�lemes� ve enf lasyonun yükselmes� 
anlamına gel�r. Umuyorum yanılırız ve 
büyüme rakamlarımız sene sonunda 
tahm�n�m�zden �y� gel�r. Ancak önümüzdek� 
dönem �ç�n bahsetm�ş olduğum tedb�rler�n 
hemen devreye alınması gerek�yor. Son 
dönemde yen� Merkez Bankası başkanımız �le 
daha olumlu adımlar atılmaya başlanması da 
elbette umutlarımızı arttırmış durumda.

T�carette öneml� b�r ger�leme olmaması �se 
en büyük mot�vasyonumuz d�yeb�l�r�m. Tab� 
bazı sektörler bu konuda daha fazla ön aldılar 
ve artış gösterd�ler. Sağlık ürünler�, h�jyen 
ürünler ve temel gıda ürünler�n�n seyr�nde ve 
t�caret�nde öneml� ölçüde artışın olması 
pandem� dönem�ndek� artışın temel neden�. 
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Elbette dünya ülkeler�n�n böyles� b�r 
zor döneme rağmen, t�caret�n hızını 
kesmemek �ç�n gerekl� tedb�rler� 
almaları sev�nd�r�c�. Her türlü 
yavaşlayan yaşama rağmen, 
devletler�n p�yasadak� parayı 
düşürmem�ş olmaları, t�caret� de 
yavaşlatmadı. 

Pandem� sonrası �ş dünyasını da 
�ncelemekte yarar var. Ben h�çb�r şey 
esk�s� g�b� olmayacak d�yenler�n 
aks�ne görüş taşıyanlardan b�r�s� 
olduğumu bel�rtmel�y�m. H�çb�r 
şey�n esk�s� g�b� olmayacağını �dd�a 
edenler�n, COVID-19 sürec�nde 
yaşamımıza g�ren pek çok yen�l�ğ�n 
hemen ben�mseneceğ� ve 
yaşamımızın b�r parçası olacağına 
�nandıklarını görünce b�raz 
şaşırıyorum. Elbette bazı yen�l�kler 
yaşamımıza g�recek ve kalacak. 
Onl�ne yaşam g�b�, d�j�tal dünyanın 
hızlanması g�b�, bazı �şler�n artık 
evden yürütülmes� g�b�. Hep�m�z 
b�l�yoruz k� bu süreç yen� kavramları 
veya yaşamımızda olmayan yen�l�kler� 
doğurmadı. Aslında zaten kısmen uygulanan 
bazı süreçler�n kısalıp daha hızlı b�r şek�lde 
yaşamımızda yer ed�nmes�ne neden oldu. 
Sorgulamaları arttırdı mı, muhakkak. 
Örneğ�n bu kadar çok metrekare kullanmaya 
gerek var mı, çalışanlarımız pekâla 
homeoff�ce de çalışab�l�rm�ş g�b� �ş 
dünyasını düşündüren; b�r ucunda zaman b�r 
ucunda �se mal�yetten tasarruf bulunduran, 
İng�l�zce’de challenge ded�ğ�m�z türde 
sorgulama ve tartışmaya açtı bazı şeyler�. 
Heps�n� kabul eder�m ama, b�zler�n �nsan 
olduğunu ve alıştığımız konfordan kolay 

kolay vazgeçmeyeceğ�m�z real�tes�n� ve 
esk� alışkanlıklarımıza çok çabuk dönmek 
�steyeceğ�m�z gerçeğ�n� de herkes�n kabul 
etmes� şartıyla.

Baskın sermaye gücü ve serbest ekonom� 
anlayışları, markaların p�yasadak� güçler�, 
yen� nes�ller�n ne olursa olsun markalara ve 
alışkanlıklara yönel�k güçlü bağları. B�r süre 
sonra, y�ne esk� s�stem hak�m olur, olacaktır 
da. Çünkü 21.yüzyıl �nsanı borca ve taks�de 
alışkındır; 21.yüzyıl �nsanı geleceğ�n� �potek 
altına çoktan aldırmıştır; bu da mevcut 
s�stem�n dışına çıkılmasına kolay kolay �z�n 
vermeyecekt�r.
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Küresel anlamda ülkeler�n, pandem� 
dönem�nde elde ett�kler� tecrübeler� devlet 
yönet�mler�nde b�r yol har�tası olarak 
kullanacaklarını düşünüyorum. Bu dönem� 
�y� geç�rmeyen ülkeler�n halkları l�derlere bu 
mesajı hep verd�ler ve vermey� sürdürecekler. 
ABD’de başkan değ�ş�m�n�n bu konuda en 
güzel örneklerden b�r�s� olduğunu 
söyleyeb�l�r�z. 

Önümüzdek� dönem, dünya �ç�n yen� b�r 
dönem�n başlangıcı olacak şüphes�z. Tat�ller, 
kongreler, fuarlar ve organ�zasyonlara �l�şk�n 
�ptaller; l�manların kapanması, nakl�yeler�n 
aksaması, okulların ve ün�vers�teler�n eğ�t�me 
ara vermes� yahut uzaktan eğ�t�m s�stem�yle 
eğ�t�mler�n� sürdürmeye çalışması h�ç 
b�r�m�z�n bekled�ğ� b�r durum değ�ld�. 

2020 ülkem�z açısından ekonom� alanında 
�y� geçmed�, zaten bu şartlar altında 
geçmes�n� de bekleyemezd�k. Ancak sağlık 
tedb�rler� açısından b�rçok ülkeden çok daha 

�y� yönett�ğ�m�z� ve sağlık s�stem�m�z�n de 
�y� noktalarda olduğunu söyleyeb�lmek 
mümkün. Tahm�n eder�m k� önümüzdek� 
dönemde sağlık tur�zm� konusunda b�z� 
öneml� fırsatlar bekl�yor olacak. Yanı sıra 
tarıma ve beslenmeye yönel�k sektörlere 
yapılacak olan yatırımların da dünyada 
öneml� b�r yere sah�p olacağının daha net 
görülmes� ülkem�z �ç�n öneml� b�r kazanım. 
Sanay�leşme ve özell�kle katma değerl� 
sektörlere ver�lecek önem, yanı sıra 
markalaşmaya �l�şk�n daha kararlı olunması 
g�b� hedef ler �le doğru para pol�t�kaları 
b�rleşt�r�lmes� sayes�nde önümüzdek� yılların 
ülkem�z �ç�n daha �y� geçeceğ�n� söylemek 
mümkün. Dünyaya baktığımızda �se, pek çok 
ülken�n pandem� dönem�nde bugüne kadar 
farkında olmadıkları öncel�kler�n farkına 
varmaya başladıkları görüneb�lmekte. 
Başlangıçta var olan pan�k durumu yer�n� 
daha akılcı düşünmeye bırakmış durumda. 
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Güçlü devlet olab�lmen�n ve �dareler�n 
kr�zler� doğru yöneteb�lmes�n�n önem� çok 
daha �y� anlaşılmaya başlanılırken, d�ğer 
taraftan ülkeler�n güç b�rl�kler�n� arttırmaya 
yönel�k serbest t�caret anlaşmalarının da 
boyut değ�şt�receğ�n� göreb�lmek mümkün.

Karşılıklı olarak verg�lere �l�şk�n 
muaf�yetler anlamına gelen serbest t�caret 
anlaşmaları; k�m� zaman ülkeler�n coğraf� 
ve bölgesel, k�m� zamansa s�yas� 
yakınlıkları �le oluşmakta. Dünya 

t�caret�n�n kuralları da, oyuncuların 
davranışları da değ�ş�yor. Bugüne kadar 
bahsett�ğ�m�z dış t�caret�m�z�n 
gel�şt�r�lmes� ve �hracatımızın artması 
hususunda, �şte tam bu noktada b�z�m de 
yen� şeyler yapmamız ve gerçek manada 
kafalarımızı değ�şt�rmem�z ve �nanmamız 
şart. 2021 ve sonrasının çok daha çet�n ve 
b�r o kadar da dünya ekonom�s� ve s�yaset� 
açısından farklı olacağını kest�rmek de pek 
zor olmasa gerek.

Dr. Hakan Çınar K�md�r?
1969’da İstanbul'da doğdu. L�se eğ�t�m�n� tamamladıktan sonra İstanbul 
Ün�vers�tes� İkt�sat Fakültes�ne (İng�l�zce) g�rd�. 1991 yılında mezun�yet�n� 
tak�ben sırasıyla "Para ve Banka", "F�nansman", ve "Uluslararası İkt�sat" 
alanlarında yüksek l�sanslar yaptı. Sonrasında �se Uluslararası T�caret ve 
Avrupa B�rl�ğ� üzer�ne doktora gerçekleşt�rerek, Avrupa B�rl�ğ�’ndek� 
“Gümrük Doktr�nler�” üzer�ne araştırmalarda bulundu.
1988 yılında, öğrenc�l�k yıllarından �t�baren profesyonel �ş yaşantısını 
sürdüren Çınar, uzun yıllar b�r Hold�ng bünyes�nde Dış T�caret yönet�c�l�ğ� ve ardından da üst düzey 
yönet�c�l�k görevler� üstlend�. 2001 yılında �se loj�st�k sektörünün en öneml� f�rmalarından b�r tanes�nde Üst 
Düzey Yönet�c�l�k görevler�nde bulundu. 2014 yılı Temmuz ayında Ünsped Gümrük Müşav�rl�ğ� ve Loj�st�k 
H�zmetler� A.Ş. f�rmasında CEO’luk görev�n� yürüttü. 2019 yılı Eylül ayından �t�baren profesyonel yaşantıyı 
noktalayarak, Gümrük Müşav�rl�ğ� ve Loj�st�k alanlarında faal�yet gösteren Mentor gruba ortak oldu. 
1995 yılında ARC Eğ�t�m Danışmanlık f�rmasının kuruluşunda da yer alan Çınar; halen THY, Turkcell, ABB, 
Petrol Of�s�, BOTAŞ, S�emens, Bosch, Tüpraş, Petk�m, Vestel, Oyak, Ereğl� Dem�r Çel�k, Koç Hold�ng, 
İstanbul Tekst�l ve Konfeks�yon İhracatçı B�rl�kler�, Akçansa, İstanbul T�caret Odası, İstanbul İhracatçı 
B�rl�kler� g�b� pek çok özel ve kamu kuruluşuna eğ�t�mler de vermey� sürdürmekted�r. 
Çınar halen, İst�nye, Kültür ve Arel Ün�vers�teler�’n�n Uluslararası T�caret ve Loj�st�k L�sans ve Yüksek 
L�sans Bölümler�nde, Öğret�m Görevl�l�ğ� görevler�n� de sürdürmekte olup, 27 yıldan bu yana aralıksız 
olarak akadem�syenl�k görev�n� de sürdürmekted�r. Çınar, 3 yıl boyunca çeş�tl� TV kanallarında Loj�st�k ve 
Dış T�caret konulu programların yapımcılığı ve sunuculuğunu da üstlenm�ş olup, halen pek çok TV kanalında 
çeş�tl� programlarda yer almaktadır. 
Başta Dünya Gazetes� olmak üzere, pek çok sektörel yayın organında halen yazarlık görev�n� de sürdürmekte 
olan Çınar'ın kend�s�ne a�t olarak yayımlanmış olan beş adet de k�tabı bulunmaktadır. İng�l�zce ve Almanca 
b�len Çınar evl� ve �k� çocuk babasıdır. 
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duracağını/azalacağını tahm�n etmek zor 
değ�l.
2021 yılının er�yen rezervler� tam�r etme, 

kaybolan güven� tes�s etme, devamlı değer 
y�t�ren Türk L�rasına çare bulma yılı olması 
gerek�yor, bu açıdan zor b�r yıl olacak.
Pandem� �le b�rl�kte �lk yıkıcı değ�ş�k�k: 

Hız
Ç�n’�n 10 günde pandem� hastanes� yapıp 

devreye alması dönem�n karakter�n� anlatan 
en öneml� olay olarak öne çıktı. Aralık 2020 
�t�barı �le b�rb�r� ardına açıklanan aşı 
çözümler� de bu hıza ayak uydurmuş 
durumda. Hayatın onl�ne �ç�ne daha çok 

2020’ye damgasını vuran Cov�d 19, global 
salgına dönüşmes� �le b�rl�kte 2020’l� yıllar 
boyunca tecrübe edeceğ�m�z öneml� 
değ�ş�mler� de tet�kleyen b�r özell�ğe sah�p 
oldu.
Salgının etk�ler� en çok ve en hızlı h�zmet 

sektöründe ortaya çıktı. Türk�ye 
ekonom�s�nde % 60 c�varında paya sah�p 
olması neden� �le h�zmet sektörü çok ağır 
etk�lend�, bell� b�r sanay� programının 
olmadığı ülkem�zde, ekonom�dek� payı % 
30’lar c�varında olan sanay�m�z�n, genel 
olarak katma değer� düşük ürünlere 
odaklanmış olması sonucu yaşanan kayıpları 
karşılama konusunda da öneml� b�r etk�s� 
olmadığını söylemek mümkün. Bu hal� �le 
2018 �t�barı �le daralmaya başlayan 
ekonom�m�zde salgınla b�rl�kte �şler 
mecburen sarpa sardı.
İlk dalganın yaşandığı dönem sonunda 

�ş�ne dönemeyenler�n %80’e yakınının 
h�zmet sektöründen olması ve durumun 
bel�rs�zl�ğ�n� koruması genel g�d�şatımız 
açısından kaygı ver�c� boyutlara ulaştı, bu 
durumun yaratacağı düşük �st�hdamın 
ülkem�z açısından sosyal problemlerde 
artışa neden olacağını kest�rmek güç değ�l. 
Buna paralel olarak �ç tüket�m�n uzun süre 
zayıf kalacak olması, dış satıma ve doğal 
olarak en büyük müşter�m�z olan AB 
taleb�ne bağlı kalmak anlamında r�sk�m�z� 
arttıracaktır. Bunların sonucunda kamu 
bütçem�z�n de hırpalanması �le yatırımların 
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g�rmes� �le b�rl�kte tüm �nsanlıkta hız 
beklent�ler� çok üst sev�yelere çıktı. Bu nedenle 
genel olarak h�zmet ve ürün satışlarında kal�te ve 
mal�yet artık standart zorunluluklar olduğundan 
başarı �ç�n hız ve kes�nl�kte uzmanlaşmak 
gerek�yor. İş yaşamına pandem� �le b�rl�kte 
yerleşen bu hız olgusunun hayatın tüm 
aşamalarına nüfuz edeceğ�n� de kabul etmek 
gerek�yor . Dolayısı �le sadece �ş yönet�m�nde 
değ�l toplum ve devlet yönet�m�nde de bunun 
etk�ler�n� 2020 sonrasında  göreceğ�m�z� tahm�n 
etmek yanlış olmayacaktır.

Uluslararası Serbest t�caret anlaşmaları

Tanz�mat dönem�nden kalan alışkanlıkla 
Türk�ye’n�n sorunlarına yönel�k çözüm 
beklent�ler� genelde yüzeysel ve geç�c�d�r. Benzer 
yaklaşımı pandem� �le b�rl�kte toplum olarak 
göstermeye devam ett�k. Salgının Ç�n’de 
başlaması �le b�rl�kte Ç�n menşe�l� üret�m�n 
öneml� b�r kısmının Türk�ye’ye kayacağı , düşen 
kurla b�rl�kte AB’n�n üret�m üssü olacağımız ve 
ekonom�m�z� bu şekl� �le toparlayacağımız 
�y�mser hak�m görüş olarak ortaya çıktı. Bunun 
geç�c� ve kısa b�r süre geçerl� olab�lecek b�r 
durum olacağını kabul etmek mümkün, ancak 

Türk�ye’y� 2030’a taşıyacak b�r çözüm değ�ld�r. 
Neden� de sonbahar başında öğrend�ğ�m�z 
V�etnam’ın AB �le �mzaladığı serbest t�caret 
anlaşmasıdır k� b�z�m AB üret�m üssü olma 
hayaller�m�ze çok büyük b�r tehd�t olmakla 
b�rl�kte Gümrük B�rl�ğ� anlaşması neden� �le �ç 
pazarımızın da rekabetç� V�tenam ürünler� �le 
dolmasına da yol açma tehl�kes� vardır.

AB-V�etnam  serbest t�caret anlaşmasının 
akab�nde, Kasım ayı �çer�s�nde Güneydoğu Asya 
Ülkeler� B�rl�ğ� kapsamında düzenlenen Bölgesel 
Kapsamlı Ekonom�k Ortaklık (RCEP) 
görüşmes�nde �mzalanan, dünyanın en büyük 
serbest t�caret anlaşması da dünya t�caret 
dengeler�n� orta ve uzun vadede kökten 
değ�şt�recek  yen� b�r ekonom�k �şb�rl�ğ�n� yarattı. 

T�caret, h�zmetler, yatırımlar, e-t�caret, 
telekomün�kasyon ve tel�f hakları g�b� alanları 
kapsayan anlaşmanın muhattabının 2 m�lyar 200 
m�lyon tüket�c�n�n bulunduğu dünyanın en büyük 
serbest t�caret bölges� olduğu değerlend�r�l�rse, 
Türk�ye’n�n AB �le tek yönlü olan t�car� r�sk�n� 
dağıtab�leceğ� pazarlardan uzak olmasının 
bedel�n�n ne olacağını da alıgılamak mümkün 
olacaktır. İç�nde bulunduğumuz dönem�n yarattığı 
değ�ş�kl�klere yönel�k yen� b�r kalkınma planı 
ortaya konuması durumunda yen� düzende 
Türk�ye’n�n de kr�t�k rol üstleneb�leceğ�n� ama 
aks� durumda da geleceğ�n�n zor olacağını bu yen� 
t�car� b�rl�ktel�kler kapsamında değerlend�rmek 
gerek�yor.

Türk�ye’de sanay�

Türk sanay�s�, mevcutta uluslararası rekabete 
cevap verecek şek�lde b�r sanay� planı yürürlükte 
olmasa da düşük kur ve salgın sonrası tedar�k 
r�skler�n�n dağıtılması eğ�l�mler� açısından �lk 
hareket� alab�lecek b�r potans�yele sah�p durumda.
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Bu �lk hareket� doğru değerlend�rmek �ç�n 
ver�m, kal�te ve hıza önem verecek olan 
f�rmalarımızın ekonom�dek� altyapı 
sorunlarının çözülmes� ve Türk�ye’ye özgü 
sanay� programının bel�rlenmes� 
doğrultusunda küresel poz�syonunu 
sağlamlaştırma şansının bulunduğunu 
değerlend�rmek mümkün. Bu açıdan 
Endüstr� 4.0 �le gelmekte olan teknoloj�k 
�mkanları, �nsan potans�yel� �le b�rleşt�rd�ğ� 
noktada Türk�ye’n�n �ç�nde bulunduğu 
coğraf� bölgen�n küresel b�r ağırlık merkez� 
olma �ht�mal� vardır. F�rma özeller�nde 
d�j�talleşme çalışmalarının da b�r akım 
olarak değ�l sorunları çözmeye odaklı 
şek�lde kurgulanması ve uygulanması yakın 
gelecekte başarıya ulaşmayı 
kolaylaştıracaktır. Özet olarak salgın 
sonrasında oluşacak küresel t�car� 
gel�şmeler bağlamında genel olarak Türk 
sanay�s�n�n,  özel olarak f�rmaların, doğru 
veya yanlış kurgulanması anlamında b�r 
karar noktasına gel�nd�ğ�n� anlamak 
durumundayız.

Son derece muğlak ve değ�şkenl�klerle dolu 
gelecek beş yılda f�rmalar bazında ayakta 
kalab�lmek, büyümek ve başarılı olab�lmek 
�ç�n f�rma sah�pler� ve yönet�c�ler�n de yen� 
b�r bakış açısına sah�p olmaları gerek�yor. 
Bu bakış açısını da “Senaryolarla Yönet�m” 
olarak özetlemek mümkün.  Hızın ve 
ver�m�n merkezde olduğu, teknoloj�n�n 
�ht�yaçlar doğrultusunda doğru kullanıldığı, 
uzun döneml� katı planlamalardan çok, 
esnek ve değ�şkenl�klere uygun, ortak akılla 
yönet�len yapılara evr�len organ�zasyonların 
pandem� sonrası süreçten korkması �ç�n 
ortada b�r neden kalmayacaktır.

F�rmalar ve �ş modeller� �nsana odaklı hale 
gel�yor

Sadece Türk�ye özel�nde değ�l, tüm dünyada 
pandem�n�n yarattığı toplumsal değ�ş�mler�n �ş 
yapış tarzında �k� öneml� başlıkta etk�ler� 
olacağını değerlend�rmek gerek�yor. Ancak bu 
�k� başlığın da aslında tek b�r odağı var, o da 
�nsan.

Tüket�c� davranışlarındak� değ�ş�kl�kler, ürün 
ve h�zmetlerde �nsan yaşamının ve hayat 
kal�tes�n�n arttırılmasına yönel�k çabaları da 
arttırdı. Pandem�n�n yarattığı toplumsal 
travmanın �ş çözümler� açısından k�tlesel 
�novasyonlara yol açtığını söylemek mümkün. 

Sıkışan ekonom�k şartlar altında ayakta kalma 
güdüsü teknoloj�k �mkanlarla b�rleş�p, daha önce 
düşünülmeyenler� gündeme get�rerek kullanıma 
sunmaya başladı, bu şekl� �le de �ş hayatında yen� 
ve yaratıcı b�r dönem aralandı.

Bu bağlamda müşter�/kullanıcı deney�m� tüm 
�ş dallarında gündeme gel�rken, odağa müşter� 
yer�ne �nsan yerleşmeye başladı. Bu �ş yapış 
tarzında dışa dönük yüzdek�  değ�ş�m olarak 
düşünüleb�l�r.

B�r de �ş yapış tarzının �çe dönük yüzü var k� o 
da �nsana dayanıyor. Süreç yaratıcı ve yetk�n 
çalışanlara sah�p olmanın önem�n� de �ş 
dünyasına gösterd�. İş�n kr�z ve değ�şkenl�klere 
d�rençl� b�r şek�lde sürdürüleb�l�r olmasının da 
yaratıcı ve şevk dolu çalışanlara bağlı olduğunu 
anlayan organ�zasyonlar, süreçten güçlü çıkmayı 
başardı. 

Tüket�c� alışkanlıklarındak� değ�ş�kler

Salgınla b�rl�kte toplumun b�r kes�m�nde evden 
çalışma ve uzaktan eğ�t�m  neden� �le evde 
geç�r�len zaman arttı, bu artışla b�rl�kte evde 



görsel �çer�k �zleme de yüksel�şe geçt�, bunun 
dışında �nternette gez�nme, ev tem�zl�ğ� ve ev�n 
düzenlenmes�, tad�latlar, ev �ç�nde egzers�z 
yapma, çevr�m �ç� alışver�ş artan ev akt�v�teler� 
hal�ne geld�.  Bu kapsamda yeme-�çme 
alışkanlıkları da değ�ş�me uğradı. Evde yemek 
yapmanın artan �lg� alanı olarak öne çıkması �le 
b�rl�kte, ısıt-ye türü önceden �şlenm�ş gıdaların 
tüket�m�, paket serv�s yaptırma, restorandan 
s�par�ş verme de 
k�m� zaman 
kısıtlamalar k�m� 
zaman da v�rüsten 
korunma kaygısı �le 
hızlı artış gösteren 
alanlar. 2020 yılında 
Türk tüket�c�s�n�n 
atıştırmalık ürünlere 
ve �çeceklere olan 
taleb� de öneml� 
ölçüde artmış 
d u r u m d a . 
R e s t a u r a n t l a r 
ü z e r � n d e k � 
kısıtlamalar ve 
Türk�ye özel�ndek� 
artan �şletme 
mal�yetler� �le 
b�rl�kte hob�lerdek� 
dönem karekter�st�ğ� sonucu gel�şen becer�ler 
sonucunda yeme-�çme’ye yönel�k h�zmetlerde de 
yaratıcı çözümler ortaya çıkmaya başladı. Evlere 
but�k aşçılık h�zmetler�n� de bu anlamda örnek 
olarak göstermek mümkün.

Ev �çer�s�nde geç�r�len zaman arttıkça 
sosyalleşme �ht�yaçları da artmaya başladı, 
salgının �lk aşamalarındak� kapanmalardan 
sonra yaz aylarında gelen serbestl�k �le bu 
�ht�yaçları g�derecek hob�ler ve akt�v�telerde de 

patlama yaşandı. Y�ne kapanma sebeb� �le 
ortaya çıkan serbest zamanı değerlend�rme 
açısından onl�ne sert�f�ka ve eğ�t�m programları, 
web�narlar patlama gösterd�. Bu dönemde k�ş�sel 
gel�ş�m�ne önem veren b�reyler�n yetk�nl�kler�n� 
de arttırdıklarını değerlend�rmek mümkün.

Yaşanılan sürec�n d�rekt beden sağlığı �le �lg�l� 
olması neden� �le spor dışında sağlıklı ve doğal 
beslenme, gıda ve v�tam�n takv�yeler�nde artış 

�le b�rl�kte sağlık ve h�jyen 
konusunda b�l�nc�n 
yükseld�ğ�n� de söylemek 
mümkün.

Değ�şen tüket�c� 
davranışları doğrultusunda 
mob�l çözümlerde de c�dd� b�r 
artış olduğunu söylemek 
mümkün. Farklı h�zmetler 
sunan pazaryer� 
(marketplace) çözümler�n�n 
sayısının ve çeş�tl�l�ğ�n�n 
artması b�r aşamadan sonra 
tüket�c�de karar vermede 
zorluklar yaratmaya başladı. 
Büyük platformların 
c�rolarının dönem 
�çer�s�ndek� muazzam artışı 
�le b�rl�kte gen�ş b�r alana 

yayılma arzuları sektörde yen� b�r eğ�l�m. Bu 
yayılmanın sonucunun bu platformlar �ç�n başarı 
get�r�p get�rmeyeceğ�n� önümüzdek� dönemlerde 
göreceğ�z. Onl�ne alışver�ş sektörüne bağlı 
olarak kurye ve yurt�ç� loj�st�k sektöründe de 
çok büyük b�r talep artışı yaşandı. Pandem�n�n 
az önces�nde büyük karmaşa ve değer aşınması 
yaşayan sektörün de artan rekabet ve c�roya 
paralel olarak �y�leşme gösterd�ğ�n� söylemek 
mümkün. Mevcutta hızlı ve hatasız tesl�m� ön 
planda tutmaya çalışan sektörde önümüzdek� 
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yıllar �çer�s�nde �nsansız dağıtım 
çözümler� benzer� yıkıcı �novasyon 
yapab�lecek f�rmaların çok hızlı 
büyüyeceğ�n� de tahm�n etmek doğru 
olacaktır.

Başta �nstagram olmak üzere artan onl�ne 
alışver�şe daha çok b�rey�n alıcı ve satıcı 
olarak katılmasını sağlamak üzere sosyal 
medya platformlarında da yen�l�kler 
geld�kçe t�caret�n b�ld�ğ�m�z kurumsal 
k�ml�kten b�reysele doğru kaymaya 
başladığını göreceğ�z. Bu da devletler�n 
verg� gel�rler�nde yen� düzenlemelere 
g�tmes�n� zorunlu kılacak, bunu doğru 
algılayamayan devletler�n de durumu fark 
ett�kler� noktada ger� dönüşler�n�n zor 
olacağını beklemek gerek�yor.

Onl�ne alışver�ş�n artması �le paralel olarak 
tütket�c�/kullanıcı yorumlarının da 
önem�n�n g�tt�kçe arttığını söylemek 
mümkün. Buna yönel�k olarak �lg�l� ürünlere 
yönel�k 3 . part� tarafsız yazılımların da 
yaygınlaşacağını ve büyüyen platformlar 
hal�ne geleceğ�n� tahm�n etmek zor değ�l. 
Onl�ne satış platformlarının alışver�ştek� 
alanlarının artması �le b�rl�kte ürün/satıcı 
yorumları da bu platformlar �ç�n en az ürün 
kadar öneml� hale gelecekt�r. Bu hal� �le 
satıcıların tesl�m süres�, f �yat ve kal�te 
konularında daha da zorlanacağını ve 
tüket�c� baskısını daha çok h�ssedecekler�n� 
de öngörmek gerek�yor.

Düşen gel�r neden� �le Türk�ye’de �k�nc� el 
pazarının da artışa geçeceğ�n� 
değerlend�rmek mümkün. Bu açıdan �k�nc� 
el satış platformlarının da kısa dönem 
�çer�s�nde artış göstermes� şaşırtıcı 
olmayacaktır. 

Toplumun çok öneml� b�r kes�m�nde sosyal 
paylaşım s�teler�, görsel �çer�k �zlemek �ç�n 
�nd�r�len uygulamalar, fotoğraf ve v�deo 
uygulamaları, çevr�m �ç� oyunlar öne çıkan 
uygulamalar olarak göze batıyor. Bu 
uygulamalar alışver�ş dışındak� yaşamda 
sosyalleşme araçları olarak artan b�r �lg�ye 
sah�p.

Artan e t�caret �le b�rl�kte satış noktaları 
mağazalarla b�rl�kte b�rey�n ev�nden 
yöneteceğ� b�r ortama dönüşüyor. Bu açıdan 
eğlence, paylaşım ve t�caret�n b�rleşmes� 
dünya üzer�ndek� e t�caret �çer�k 
beklent�ler�n� b�r üst sev�yeye taşımak 
üzere. Onl�ne satış s�teler�n�n yakın 
zamanda �nsanların alışver�ş dışında 
b�r�b�rler� �le de �let�ş�me geçeb�ld�kler� 
platformlara dönüşmes� mümkün. Salgın �le 
b�rl�kte b�lg� paylaşımının değer� katlanarak 
arttı. Ürün ve h�zmetlerde �nsanı gözeten 
çözümler�n paylaşıma açılması sonucunda 
�şb�rl�ğ� �çer�s�nde toplumların topyekün 
�lerleme �mkanlarının ortaya çıkacağını da 
beklemek lazım. Gün geçt�kçe d�j�tal ortama 
uyum sağlayan tüket�c�ler�n de öneml� b�r 
kısmı teknoloj kullanımını eğlenmek, eğ�t�m 
almak, arkadaşlık ve sağlık tavs�yeler� 
açısından ver�ml� hale get�rmeye çalışıyor, 
bu amaçla yen� becer�ler elde ed�yorlar bu 
sayede de �nsanların b�r kısmının ‘‘kend�n 
yap’’ yöntem�ne devam edeceğ�n� düşünmek 
yanlış olmaz. Bu bağlamda sadece ürün 
satmanın dışında, müşter�ler�n başkalarına 
daha az bağımlı olacak şek�lde becer�ler�n� 
gel�şt�rmeler�ne yardımcı olacak çözümler 
üreten markaların başarılı olacağını 
öngörmek zor olmayacaktır. 
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 İş gücünde kal�f�ye / k�ş�sel gel�ş�m 

Türk�ye bağlamında ekonom�n�n % 60 
c�varına hak�m olan h�zmet sektörünün 
genel olarak vasıfsız çalışanlar üzer�nde 
kurgulanması, pandem� �le b�rl�kte 
sektörlerde ortaya çıkan �şs�zl�k açısından 
büyük r�skler taşıyor. Normale dönüş 
başladığında, değ�şen �ş modeller� neden� �le  
kazançların esk�ye oranla aynı sev�yeye 
gelmes� pek mümkün olmayab�l�r. Bu 
durumda çalışan kes�mler�n yetk�nl�kler�n�n 
yen� �ş alanları �ç�n öneml� olacağını 
düşünmek gerek�yor.

Zor şartlar altında geç�m�n� 
sağlamak-sağlayamamak arasında g�d�p 
gelen k�tleler�n k�ş�sel yetk�nl�kler�n� 
arttırma konusunda b�r çabalarının olmasını 
beklemek pek ayakları yere basan b�r 
düşünce değ�ld�r. Bu halde sorumluluk  yerel 
yönet�mler �le devlet yönet�m�ne a�t olmaya 
başlar. Türk�ye’n�n �ç�nde bulunduğu 
ver�ms�z s�yas� tartışma ortamından b�ran 
önce sıyrılıp bu toplumsal soruna yönel�k b�r 
seferberl�k �lan etmes� gerek�yor. Ancak bu 
şartlar altında sanay�y� besleyecek yetk�n ve 
yaratıcı �ş gücü oluşab�l�r, teknoloj�n�n 
yarattığı fırsatlar ekonom�ye değer katacak 
g�r�ş�mlere dönüşeb�l�r.

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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Enson 18.05.2018 tar�hl� Resm� Gazete �le 
7143 sayılı Kanunla borçlar yapılandırılmıştı. 
Ancak 7143 sayılı Kanun matrah artırımı, stok 
affı, kasa düzeltmes�, dava aşamasındak� 
alacaklardan vazgeç�lmes� g�b� düzenlemeler� 
de �çermekte �d�. Ş�md� çıkan ve 17.11.2020 
tar�hl� Resm� Gazete’de yayımlanan 7256 
sayılı yapılandırma kanununda �se borç 
yapılandırması ve yurt dışından varlık 
get�r�lmes� �le varlıkların ş�rkete konulması 
düzenlemeler� yer almaktadır. Oysa p�yasanın 
beklent�s� bu kanunun da 7143 sayılı Kanun 
g�b� daha kapsamlı olması yönünde �d�. 

Bu sayıdak� yazımızda hang� borçların 
kapsama g�rerek yapılandırılab�leceğ�, 
yapılandırma hal�nde hang� kalemler�n 
s�l�neceğ� g�b� konular detaylı b�r şek�lde ele 
alınacaktır. 

HANGİ BORÇLAR 
YAPILANDIRILABİLECEK?

HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞINA OLAN 
BORÇLAR

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına 
bağlı tahs�l da�reler�nce tahs�l 
ed�len;

1) 213 sayılı Verg� Usul 
Kanunu kapsamına g�ren;

(aa) 31/8/2020 tar�h�nden (bu 
tar�h dâh�l) öncek� dönemlere, 
beyana dayanan verg�lerde bu 
tar�he kadar ver�lmes� gereken 
beyannamelere �l�şk�n verg� ve 

bunlara bağlı verg� cezaları, gec�kme fa�zler�, 
gec�kme zamları,

(bb) 2020 yılına �l�şk�n olarak 31/8/2020 
tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce tahakkuk eden 
verg� ve bunlara bağlı verg� cezaları, gec�kme 
fa�zler�, gec�kme zamları,

(cc) 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce 
yapılan tesp�tlere �l�şk�n olarak verg� aslına 
bağlı olmayan verg� cezaları,

2) 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce 
ver�len �dar� para cezaları (24/4/1930 tar�hl� ve 
1593 sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanunu ve 
7/11/1996 tar�hl� ve 4207 sayılı Tütün 
Ürünler�n�n Zararlarının Önlenmes� ve 
Kontrolü Hakkında Kanuna göre ver�len �dar� 
para cezaları �le 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 
sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol 
Kanununa ekl� (III) sayılı cetvelde yer alan 
düzenley�c� ve denetley�c� kurumlarca ver�len 
�dar� para cezaları har�ç),

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK, HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

Ekrem Öncü

DKR Verg� Denetleme Kurucu Ortağı
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3) Yukarıdak� bentler dışında kalan ve 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü 
Hakkında Kanun kapsamında tak�p ed�len 
asl� ve fer’� amme alacakları (adl� para 
cezaları har�ç),

GÜMRÜK BORÇLARI

31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce 
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve �lg�l� d�ğer 
kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü 
doğan ve T�caret Bakanlığına bağlı tahs�l 
da�reler� tarafından 6183 sayılı Kanun 
hükümler�ne göre tak�p ed�len gümrük 
verg�ler�, �dar� para cezaları, fa�zler, gec�kme 
fa�zler�, gec�kme zammı alacakları,

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 
OLAN BORÇLAR

Sosyal Güvenl�k Kurumuna bağlı tahs�l 
da�reler� tarafından 6183 sayılı Kanun 
kapsamında tak�p ed�len ve bu Kanunun 
yayım tar�h�ne veya bu Kanunun �lg�l� 
hükümler�nde bel�rt�len süreler�n sonuna 
kadar tahakkuk ett�ğ� hâlde ödenmem�ş olan;

2) 2020 yılı Ağustos ayı ve öncek� aylara 
�l�şk�n �steğe bağlı s�gorta pr�mler� ve 
topluluk s�gortası pr�m� �le bunlara bağlı 
gec�kme cezası ve gec�kme zammı alacakları,

3) 31/8/2020 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) 
b�t�r�lm�ş olan özel n�tel�ktek� �nşaatlar �le 
�hale konusu �şlere �l�şk�n yapılan ön 
değerlend�rme, araştırma veya tesp�t 
sonucunda bulunan eks�k �şç�l�k tutarı 
üzer�nden hesaplanan s�gorta pr�m� �le 
bunlara bağlı gec�kme cezası ve gec�kme 
zammı alacakları,

4) 31/8/2020 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) 
yapılan tesp�tlere �l�şk�n olup �lg�l� kanunları 
uyarınca uygulanan �dar� para cezaları �le 

bunlara bağlı gec�kme cezası ve gec�kme 
zammı alacakları,

5) İlg�l� kanunları gereğ�nce tak�p ed�len 
2020 yılı Ağustos ayı ve öncek� aylara �l�şk�n 
damga verg�s�, özel �şlem verg�s� ve eğ�t�me 
katkı payı �le bunlara bağlı gec�kme zammı 
alacakları,

İL ÖZEL İDARELERİNE OLAN 
BORÇLAR

İl özel �dareler�n�n, 6183 sayılı Kanun 
kapsamında tak�p ed�len ve vades� 31/8/2020 
tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde 
bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla 
ödenmem�ş bulunan asl� ve fer’� amme 
alacakları,

BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Beled�yeler�n;

1) 213 sayılı Kanun kapsamına g�ren ve 
31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) 
öncek� dönemlere, beyana dayanan 
verg�lerde bu tar�he kadar ver�lmes� 
gereken beyannamelere �l�şk�n verg� ve 
bunlara bağlı verg� cezaları, gec�kme 
fa�zler�, gec�kme zamları, 2020 yılına 
�l�şk�n olarak 31/8/2020 tar�h�nden (bu 
tar�h dâh�l) önce tahakkuk eden verg� 
(2020 yılına �l�şk�n tahakkuk eden emlak 
verg�s� �le �ş yer� ve d�ğer şek�llerde 
kullanılan b�nalara a�t çevre tem�zl�k 
verg�s�n�n �k�nc� taks�tler� har�ç) ve 
bunlara bağlı verg� cezaları, gec�kme 
fa�zler�, gec�kme zamları, bunların dışında 
kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında 
tak�p ed�len ve vades� 31/8/2020 tar�h�nden 
(bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu 
Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla 
ödenmem�ş bulunan asl� ve fer’� amme 
alacakları,
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2) 2464 sayılı Kanunun 97 nc� maddes�ne 
göre tahs�l� gereken ve vades� 31/8/2020 
tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu 
hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla 
ödenmem�ş bulunan ücret alacakları �le 
bunlara bağlı fer’� alacakları,

3) 5393 sayılı Beled�ye Kanunu 
kapsamındak� beled�yeler�n su 
aboneler�nden olan ve vades� 31/8/2020 
tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu 
hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla 
ödenmem�ş bulunan su, atık su ve katı atık 
ücret� alacakları �le bunlara bağlı fer’� 
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve 
zamlar dâh�l) alacakları,

4) Büyükşeh�r beled�yeler�n�n, 2872 sayılı 
Çevre Kanununun 11 �nc� maddes�ne göre 
vades� 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) 
önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� 
�t�barıyla ödenmem�ş bulunan katı atık 
ücret� alacakları �le bunlara bağlı fer’� 
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve 
zamlar dâh�l) alacakları,

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON 
İDARESİNE OLAN BORÇLAR

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanal�zasyon 
İdares� Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevler� Hakkında Kanun kapsamındak� 
büyükşeh�r beled�yeler� su ve kanal�zasyon 
�dareler�n�n, vades� 31/8/2020 tar�h�nden (bu 
tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun 
yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan 
su ve atık su bedel� alacakları �le bu 
alacaklara bağlı fa�z, gec�kme fa�z� ve 
gec�kme zammı g�b� fer’� (sözleşmelerde 
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâh�l) 
alacakları,

YATIRIM İZLEME VE 
KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARINA 
(YİKOB) OLAN BORÇLAR

Yatırım İzleme ve Koord�nasyon 
Başkanlıklarının (YİKOB) vades� 31/8/2020 
tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde 
bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla 
ödenmem�ş bulunan ve 6183 sayılı Kanun 
kapsamında tak�p ed�len asl� ve fer’� amme 
alacakları, hakkında uygulanır.

YAPILANDIRMADA HANGİ BORÇLAR 
ÖDENECEK HANGİLERİ 
SİLİNECEKTİR?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, İL 
ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN 
KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARININ 
YAPILANDIRILMASI

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına, �l özel 
�dareler�ne ve beled�yelere bağlı tahs�l da�reler� 
tarafından tak�p ed�len alacaklardan bu 
Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla (bu tar�h 
dâh�l);

a) VERGİ ASILLARINDAKİ DURUM

 - Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da 
ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan 
verg�ler�n ödenmem�ş kısmının tamamı �le 
bunlara bağlı gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı 
g�b� fer’� amme alacakları yer�ne bu Kanunun 
yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m 
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;

- ödenmem�ş alacağın sadece fer’� alacaktan 
�baret olması hâl�nde fer’� alacak yer�ne 
Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın, 

 bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde 
tamamen ödenmes� şartıyla,  
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verg�lere bağlı gec�kme fa�z� ve gec�kme 
zammı g�b� fer’� amme alacakları �le aslı bu 
Kanunun yayımı tar�h�nden önce ödenm�ş 
olanlar dâh�l olmak üzere asla bağlı olarak 
kes�len verg� cezaları ve bu cezalara bağlı 
gec�kme zamlarının tamamının, tahs�l�nden 
vazgeç�lecekt�r.

b) VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN 
CEZALARDA DURUM

Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da 
ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan ve 
b�r verg� aslına bağlı olmaksızın kes�lm�ş 
verg� cezaları �le �şt�rak neden�yle kes�lm�ş 
verg� cezalarının %50’s� ve bu tutara 
gec�kme zammı yer�ne, bu Kanunun yayımı 
tar�h�ne kadar YİÜFE aylık değ�ş�m oranları 
esas alınarak hesaplanacak tutarın;

ödenmem�ş alacağın sadece gec�kme 
zammından �baret olması hâl�nde gec�kme 
zammı yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m 
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 

bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde 
tamamen ödenmes� şartıyla cezaların kalan 
%50’s�n�n ve bu cezalara bağlı gec�kme 
zamlarının tamamının, tahs�l�nden 
vazgeç�lecekt�r.

c) İDARİ PARA CEZALARINDAKİ 
DURUM

Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da ödeme 
süres� henüz geçmem�ş bulunan ve 31.08.2020 
tar�h�nden önce ver�len �dar� para cezalarının 
tamamı �le bunlara bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, 
gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları 
yer�ne, bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar 
Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın; 

ödenmem�ş alacağın sadece fer’� alacaktan 
�baret olması hâl�nde fer’� alacak yer�ne 
Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len 
süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla 
cezaya bağlı fer’�ler�n tamamının,  tahs�l�nden 
vazgeç�lecekt�r.

ç) DİĞER AMME ALACAKLARINDAKİ 
DURUM

Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da ödeme 
süres� henüz geçmem�ş bulunan ve yukarıdak� 
bentler�n dışında kalan asl� amme 
alacaklarının ödenmem�ş kısmının tamamı �le 
bu alacaklara bağlı fa�z, ceza� fa�z, gec�kme 
fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme 
alacakları yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne 
kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarın; 

ödenmem�ş alacağın sadece fer’� alacaktan 
�baret olması hâl�nde fer’� alacak yer�ne 
YİÜFE aylık değ�ş�m oranları esas  alınarak 
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len 
süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla 
uygulanan fa�z, ceza� fa�z, gec�kme fa�z�, 
gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacaklarının 
tamamının, tahs�l�nden vazgeç�lecekt�r.
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d) 5736 SAYILI BAZI KAMU 
ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ 
İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN 
KAPSAMINDAKİ ALACAKLARDAKİ 
DURUM

20/2/2008 tar�hl� ve 5736 sayılı Bazı Kamu 
Alacaklarının Uzlaşma Usulü �le Tahs�l� 
Hakkında Kanunun 1 �nc� ve 2 nc� maddeler� 
gereğ�nce ödenmes� gerekt�ğ� hâlde bu 
Kanunun yayımı tar�h�ne kadar ödenmem�ş 
olan tutarların bu madde kapsamında 
ödenmes� hâl�nde 5736 sayılı Kanun 
gereğ�nce hesaplanan b�nde �k� oranındak� 
fa�z alacaklarının tamamının, tahs�l�nden 
vazgeç�l�r.

TİCARET BAKANLIĞININ 
A L A C A K L A R I N I N 
Y A P I L A N D I R I L M A S I

T�caret Bakanlığına bağlı tahs�l da�reler� 
tarafından tak�p ed�len alacaklardan bu 
Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla (bu tar�h 
dâh�l);

a) Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da 
ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan 
gümrük verg�ler�n�n ödenmem�ş kısmının 
tamamı �le bunlara bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, 
gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları 
yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar 
Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın; 

ödenmem�ş alacağın sadece fer’� alacaktan 
�baret olması hâl�nde fer’� alacak yer�ne 
Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len 
süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla 
gümrük verg�ler�ne bağlı fa�z gec�kme fa�z�, 

gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları 
ve aslı bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce 
ödenm�ş olanlar dâh�l olmak üzere asla bağlı 
olarak kes�len �dar� para cezalarının 
tamamının, tahs�l�nden vazgeç�lecekt�r.

b) Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da 
ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan ve 
4458 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer kanunlar 
kapsamında gümrük yükümlülüğü neden�yle 
gümrük verg�ler� asıllarına bağlı olmaksızın 
kes�lm�ş �dar� para cezaları �le 30/3/2005 
tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
�şt�rak hükümler� neden�yle kes�lm�ş �dar� 
para cezalarının %50’s�n�n, bu Kanunda 
bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� 
şartıyla cezaların kalan %50’s�n�n, 
tahs�l�nden vazgeç�lecekt�r.

c) Eşyanın gümrüklenm�ş değer�ne bağlı 
olarak kes�lm�ş �dar� para cezalarının %30’u 
ve varsa gümrük verg�ler� aslının tamamı �le 
bunlara bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme 
zammı g�b� fer’� amme alacakları yer�ne bu 
Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE 
aylık değ�ş�m oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın bu Kanunda bel�rt�len 
süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla 
cezaların kalan %70’� �le alacak asıllarına 
bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı 
g�b� fer’� amme alacaklarının tamamının, 
tahs�l�nden vazgeç�l�r.

İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN 
BEYANLARDAN KAYNAKLI 
BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

İht�raz� kayıtla ver�len beyannameler 
üzer�ne tahakkuk etm�ş olan verg�ler 
hakkında yukarıda bel�rtt�ğ�m�z şek�lde 
�şlem tes�s ed�lecekt�r.
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MÜCBİR SEBEP NEDENİ İLE 
YAPILANDIRILAN BORÇLAR BU 
KANUN KAPSAMINDA 
YAPILANDIRILAMAYACAKTIR!

Bu Kanun kapsamına g�ren dönemlere 
�l�şk�n olup bu Kanunun yayımı tar�h� 
�t�barıyla 213 sayılı Kanunun 15 �nc� 
maddes�ne göre mücb�r sebep hal� �lan 
ed�lmes� neden�yle beyanname verme ve 
ödeme süres� ertelenen verg�lerden, ödeme 
süres�n�n son günü 2020 yılının Ek�m, 
Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek 
şek�lde bel�rlenenler hakkında bu Kanun 
hükümler� uygulanmaz.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN 
YAPILANDIRILMASI FENNİ 
MUAYENEYE ENGEL OLACAKMIDIR?

Bu Kanun kapsamında ödenecek olan 
motorlu taşıtlar verg�s� ve bu verg�ye bağlı 
gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı yer�ne bu 
Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE 
aylık değ�ş�m oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın a�t olduğu taşıt �ç�n, bu 
Kanun hükümler�n�n �hlal ed�lmem�ş olması 
koşuluyla, bu Kanunda bel�rt�len ödeme 
süres� sonuna kadar 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar Verg�s� Kanununun 13 üncü 
maddes�n�n (d) fıkrası hükmü uygulanmaz 
(söz konusu d fıkrası fenn� muayeney� 
düzenlemekte olup, bu kanun kapsamında 
yapılandırılan borçlar �ç�n bu kanun 
kapsamında ödeme yapılırsa muayene 
yapılması mümkün olab�lecekt�r).

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEN DOĞAN 
ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

Tütün mamuller�, makaron, yaprak s�gara 
kâğıdı ve alkollü �çk�ler�n üret�c�ler� ve 
�thalatçılarının, 213 sayılı Kanunun mükerrer 
257 nc� maddes�n�n (6) numaralı bend�n�n 
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına verd�ğ� yetk� 
kapsamında kullanılma zorunluluğu get�r�len 
özel et�ket ve �şaretler� kullanmalarına �z�n 
ver�leb�lmes� �ç�n bu Kanun kapsamında 
yapılandırılan ve vades� 1/3/2016 tar�h�nden 
sonra gelen 6/6/2002 tar�hl� ve 4760 sayılı Özel 
Tüket�m Verg�s� Kanununun III sayılı L�stes�n�n 
(A) ve (B) Cetveller�nde yer alan ürünlere �l�şk�n 
özel tüket�m verg�s� ve bu verg�ye a�t 
beyannameden doğan damga verg�s� �le bu 
verg�lere bağlı gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı 
yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar 
Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın tamamının ödenmes� 
şarttır.

YARGI KARARI İLE KESİNLEŞEN 
ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere �l�şk�n olup 
bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla yargı kararı 
�le kes�nleşt�ğ� hâlde mükellefe ödemeye yönel�k 
tebl�gatın yapılmadığı alacaklar �ç�n 
mükelleflerce bu Kanunda öngörülen süre ve 
şek�lde başvuruda bulunulması koşuluyla bu 
alacaklar da bu madde kapsamında 
yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına g�ren 
alacaklar �ç�n ayrıca tebl�gat yapılmaz ve 
alacakların vade tar�h� olarak Kanunun yayımı 
tar�h� kabul ed�l�r. Bu kapsamda yapılandırılan 
tutarların bu Kanunda öngörülen süre ve şek�lde 
ödenmemes� hâl�nde de vade tar�h�nde 
değ�ş�kl�k yapılmaz.
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BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNA 
GÖRE ÜCRETE TABİ İŞLERDEN 
KAYNAKLI ALACAKLARIN 
YAPILANDIRILMASI

 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanununun 
97 nc� maddes�ne göre tahs�l� gereken 
ücretler �le su, atık su ve katı atık ücret� 
alacaklarından vades� 31/8/2020 tar�h�nden 
(bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu 
Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş 
olanlar �le bunlara bağlı fer’�ler 
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar 
dâh�l) hakkında bu madden�n b�r�nc� 
fıkrasının (ç) bend� hükümler�ne göre 
yapılacak hesaplamalar sonucu bel�rlenen 
tutarların aynı fıkra hükümler� çerçeves�nde 
ödenmes� hâl�nde bu alacaklara bağlı 
cezaların ve fer’�ler�n (sözleşmelerde 
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâh�l) 
tahs�l�nden vazgeç�l�r.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN 
KATI ATIK ÜCRETİ ALACAKLARININ 
YAPILANDIRILMASI

Büyükşeh�r beled�yeler�n�n, 2872 sayılı 
Kanunun 11 �nc� maddes�ne göre vades� 
31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce 
olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� 
�t�barıyla ödenmem�ş bulunan katı atık 
ücret� alacak asıllarının tamamı �le bunlara 
bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı 
g�b� fer’�ler (sözleşmelerde düzenlenen her 
türlü zamlar dâh�l) hakkında bu madden�n 
b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� hükümler�ne 
göre yapılacak hesaplamalar sonucu 
bel�rlenen tutarların aynı fıkra hükümler� 
çerçeves�nde ödenmes� hâl�nde bu 
alacaklara bağlı cezaların ve gec�kme fa�z�, 

gec�kme zammı g�b� fer’�ler�n 
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve 
zamlar dâh�l) tahs�l�nden vazgeç�l�r.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN 
SU VE KANALİZASYON 
İDARELERİNİN ALACAKLARININ 
YAPILANDIRILMASI

2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşeh�r 
beled�yeler� su ve kanal�zasyon �dareler�n�n, 
vades� 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) 
önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� 
�t�barıyla ödenmem�ş bulunan; su ve atık su 
bedel� alacak asıllarının tamamı �le bunlara 
bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı 
g�b� fer’�ler (sözleşmelerde düzenlenen her 
türlü zamlar dâh�l) hakkında bu madden�n 
b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� hükümler�ne 
göre yapılacak hesaplamalar sonucu 
bel�rlenen tutarların aynı fıkra hükümler� 
çerçeves�nde ödenmes� hâl�nde bu 
alacaklara bağlı cezaların ve gec�kme fa�z�, 
gec�kme zammı g�b� fer’�ler�n 
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve 
zamlar dâh�l) tahs�l�nden vazgeç�l�r.

YATIRIM İZLEME VE 
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 
ALACAKLARINDA YAPILANDIRMA

YİKOB’ların, vades� 31/8/2020 tar�h�nden 
(bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu 
Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş 
bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında 
tak�p ed�len alacak asılları �le buna bağlı 
fer’� alacakları hakkında bu madden�n 
b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� hükümler�ne 
göre yapılacak hesaplamalar sonucu 
bel�rlenen tutarların aynı fıkra hükümler� 
çerçeves�nde ödenmes� hâl�nde bu 
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alacaklara bağlı fer’� alacakların 
tahs�l�nden vazgeç�l�r.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
ALACAKLARINDA YAPILANDIRMA

Sosyal Güvenl�k Kurumuna bağlı tahs�l 
da�reler� tarafından tak�p ed�len 
alacaklardan 2020 yılı Ağustos ayı ve öncek� 
aylara �l�şk�n olup bu Kanunun yayımı 
tar�h�nden önce tahakkuk ett�ğ� hâlde bu 
Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş 
olan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n 
b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (c) bentler� 
kapsamındak� s�gortalılık statüler�nden 
kaynaklanan; s�gorta pr�m�, emekl�l�k 
keseneğ� ve kurum karşılığı, �şs�zl�k 
s�gortası pr�m�, sosyal güvenl�k destek 
pr�m�,

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tar�h� 
�t�barıyla �lg�l� mevzuatına göre ödenmes� 
�mkânı ortadan kalkmamış �steğe bağlı 
s�gorta pr�m� ve topluluk s�gortası pr�m�,

c) Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafından 
�lg�l� kanunları gereğ�nce tak�p ed�len 
damga verg�s�, özel �şlem verg�s� ve eğ�t�me 
katkı payı, asılları �le bu alacaklara ödeme 
süreler�n�n b�tt�ğ� tar�hlerden bu Kanunun 
yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n 
Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın,

bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde 
ödenmes� hâl�nde, bu alacaklara uygulanan 
gec�kme cezası ve gec�kme zammı g�b� fer’� 
alacakların tamamının tahs�l�nden 
vazgeç�l�r.

ÖZEL NİTELİKLİ İNŞAATLAR İLE 
İHALE KONUSU İŞLERDEN 
KAYNAKLI SİGORTA PRİMLERİNİN 
YAPILANDIRILMASI

31/8/2020 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) 
b�t�r�lm�ş özel n�tel�ktek� �nşaatlar �le �hale 
konusu �şlere �l�şk�n olup bu Kanunun 
yayımı tar�h�nden önce Kurumca resen 
tahakkuk ett�r�lerek �şverene tebl�ğ ed�ld�ğ� 
hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla 
ödenmem�ş olan; 

özel n�tel�ktek� �nşaatlar �le �hale konusu 
�şlere �l�şk�n yapılan ön değerlend�rme, 
araştırma veya

tesp�tler sonucunda bulunan eks�k �şç�l�k 
tutarı üzer�nden hesaplanan s�gorta pr�m� 
asılları �le bu alacaklara gec�kme cezası ve 
gec�kme zammı hesaplanan süren�n 
başlangıç tar�h�nden bu Kanunun yayımı 
tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n Yİ-ÜFE aylık 
değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak 
tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve 
şek�lde ödenmes� hâl�nde, bu alacaklara 
uygulanan gec�kme cezası ve gec�kme 
zammı g�b� fer’� alacakların tamamının 
tahs�l�nden vazgeç�l�r.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA 
KESİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 
YAPILANDIRILMASI

31/8/2020 tar�h�nden önce (bu tar�h dâh�l) 
yapılan tesp�tlere �l�şk�n olup bu Kanunun 
yayımı tar�h�nden önce kes�nleşt�ğ� hâlde bu 
Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş 
olan ve Kurumca tak�p ed�len �dar� para 
cezası asıllarının %50’s� �le bu tutara ödeme 
süreler�n�n b�tt�ğ� tar�hlerden bu Kanunun 
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yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n Yİ-ÜFE 
aylık değ�ş�m oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len 
süre ve şek�lde ödenmes� hâl�nde, �dar� para 
cezası asıllarının kalan %50’s� �le �dar� para 
cezasına uygulanan gec�kme cezası ve gec�kme 
zammı g�b� fer’� alacaklarının tamamının 
tahs�l�nden vazgeç�l�r.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU FER’İ 
ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

Sosyal Güvenl�k Kurumuna bağlı tahs�l 
da�reler� tarafından tak�p ed�len ve bu Kanun 
kapsamına g�ren alacakların; asıllarının bu 
Kanunun yayımı tar�h�nden önce ödenm�ş 
olmasına rağmen, fer’�ler�n�n bu Kanunun 
yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş olduğu 
durumlarda, aslı ödenm�ş fer’� alacağın 
%40’ının bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde 
ödenmes� hâl�nde, kalan %60’ının tahs�l�nden 
vazgeç�l�r.

BAĞKUR BORÇLARININ 
YAPILANDIRILMASI

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n 
b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamındak� 
s�gortalılar �le ek 5 ve ek 6 ncı maddeler� 
kapsamında s�gortalı olanların, bu madde 
kapsamındak� borçlarını yapılandırmaları 
hâl�nde, yapılandırılan borç har�c�nde altmış 
günden fazla pr�m ve pr�me �l�şk�n borçlarının 
bulunmaması veya altmış günden fazla pr�m ve 
pr�me �l�şk�n borçları bulunmakla b�rl�kte bu 
borçlarını �lg�l� kanunlara göre taks�tlend�rm�ş 
veya yapılandırmış olup ödeme 
yükümlülükler�n� de yer�ne get�r�yor olmaları 
ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının 
�lk taks�t�n� ödemeler� kaydıyla genel sağlık 
s�gortasından yararlanmaya başlatılır.

GELİR TESTİNE 
BAŞVURMAYANLARIN BORÇLARININ 
YAPILANDIRILMASI

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes�n�n 
b�r�nc� fıkrasının (g) bend� kapsamında genel 
sağlık s�gortası tesc�l� yapılmış olup da gel�r 
test�ne h�ç başvurmayanlardan bu Kanunun 
yayımı tar�h�nden 31/3/2021 tar�h�ne kadar 
gel�r test�ne başvuran k�ş�ler�n genel sağlık 
s�gortası pr�mler�, gel�r test� sonucuna göre �lk 
tesc�l başlangıç tar�h�nden �t�baren tahakkuk 
ett�r�l�r.

SİGORTASI OLMAYAN VE BAŞKA 
ÜLKEDE DE SAĞLIK SİGORTASINDAN 
Y A R A R L A N M A Y A N L A R I N 
BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

2020 yılı Ağustos ayı ve öncek� aylara �l�şk�n 
olup bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce 5510 
sayılı Kanunun 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� 
fıkrasının (g) bend� kapsamında tahakkuk 
ett�ğ� hâlde ödenmem�ş olan pr�m borçlarının 
30/4/2021 tar�h�ne kadar ödenmes� hal�nde 
gec�kme cezası ve gec�kme zammı g�b� fer’� 
alacakların tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r. 
Bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce 5510 
sayılı Kanunun 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� 
fıkrasının (g)  bend� kapsamındak� s�gortalılık 
statüsünden kaynaklanan pr�m borcu 
bulunanlar anılan Kanunun 67 nc� maddes�nde 
bel�rt�len şartları taşımaları hal�nde, bu 
Kanunun yayımı tar�h�nden öncek� döneme a�t 
pr�m borçları d�kkate alınmaksızın Kanunun 
yayımı tar�h�nden �t�baren 30/4/2021 tar�h�ne 
kadar sağlık h�zmetler�nden ve d�ğer haklardan 
yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tar�h�ne 
kadar ödenm�ş olan 5510 sayılı Kanunun 60 
ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� 
kapsamındak� genel sağlık s�gortası pr�mler� 
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�le gec�kme cezası ve gec�kme zammı 
tutarları �ade ve mahsup ed�lmez.

SİGORTALILIK SÜRESİ 
DURUDURULANLARA BU SÜREYİ DE 
SİGORTALI SAYILMALARI İÇİN HAK 
VERİLMEKTE VE BORÇ 
YAPILANDIRILMAKTADIR

Köy ve mahalle muhtarları, kend� adına ve 
hesabına bağımsız çalışanlar �le tarımda 
kend� adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlardan, 5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 
tar�hl� ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
D�ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal S�gortalar 
Kurumu Kanunu mülga hükümler�ne ve 
mülga 17/10/1983 tar�hl� ve 2926 sayılı 
Tarımda Kend� Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal S�gortalar Kanununa göre 
tesc�ller� yapıldığı hâlde pr�m borçları 
neden�yle daha öncek� �lg�l� kanunları 
uyarınca s�gortalılık süreler� durdurulmuş 
olanlardan bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla 

�hya ed�lmem�ş olanların kend�ler� veya hak 
sah�pler�, bu Kanunun yayımı tar�h�n� tak�p 
eden ay başından �t�baren �k� ay �ç�nde 
Kuruma müracaat ederek, durdurulan 
s�gortalılık süreler� �ç�n ödeyecekler� pr�m 
tutarının, s�gortalılık süreler� durdurulmamış 
g�b� değerlend�r�lerek bu madden�n onb�r�nc� 
fıkrası hükümler�ne göre hesaplanmasını talep 
edeb�l�rler. 

Hesaplanan borcun tamamının �lk taks�t 
ödeme süres� �ç�nde ödenmes� hâl�nde 
durdurulan süreler s�gortalılık süres� olarak 
değerlend�r�l�r. Hesaplanan borcun tamamının 
�lk taks�t ödeme süres� �ç�nde ödenmemes� 
hâl�nde �hya �şlem� geçerl� sayılmaz ve bu 
fıkra kapsamında ödenm�ş olan tutarlar 
�lg�l�n�n başkaca pr�m borcunun bulunmaması 
kaydıyla fa�zs�z olarak �ade ed�l�r. Bu fıkra 
hükümler�n�n uygulanmasında bu Kanunun 3 
üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasının (a) ve (b) 
bentler� hükümler� uygulanmaz.



MÜCBİR SEBEP NEDENİ İLE 
ERTELENEN PRİM BORÇLARI 
YAPILANDIRILMIYOR!

Bu Kanun kapsamına g�ren dönemlere �l�şk�n 
olup, bu Kanunun yayımı tar�h� �t�bar�yle 5510 
sayılı Kanunun 91 �nc� maddes�n�n üçüncü 
fıkrasına göre mücb�r sebep hal� �lan ed�lmes� 
neden�yle ödeme süres� ertelenen pr�mlerden 
ödeme süres�n�n son günü 2020 yılının Ek�m, 
Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek 
şek�lde bel�rlenenler hakkında bu Kanun 
uygulanmaz.

BORÇLARINI YAPILANDIRANLAR 
DAVA AÇMAYACAK, AÇILMIŞ 
DAVALARDAN VAZGEÇECEK VE 
KANUN YOLLARINA 
BAŞVURMAYACAKTIR!

Bu kanun düzenlemeler�nden yararlanmak 
�steyen borçluların maddede bel�rt�len şartların 
yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan 
vazgeçmeler� ve kanun yollarına 
başvurmamaları şarttır.
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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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Geleceğ�n tedar�k z�nc�r� yapılanmaları 
nasıl olacak? Küresel salgın sonrası yen� 
normale uyumlanan �ş modeller�n�n 
gereks�n�mler� ve önces� gündem�n en ön 
sırasında yer alan ve küresel salgınla 
zorunlu olarak hızlanan d�j�talleşme 
programları nasıl en olumlu şek�lde 
sonuçlanacak? Bu alanda yapılan 
yatırımların ger� dönüşler� hang� vadede 
alınab�l�r? Bu sorular ve benzerler�n� 
yanıtlayan küresel ölçektek� “Bağlantılı ve 
Otonom Tedar�k Z�nc�r� Ekos�stemler� 2025” 
araştırmamızla; geleceğ�n tedar�k 
z�nc�rler�n�n hang� anahtar 
karakter�st�klerle yapılandırılacağını ve 
daralan p�yasalarda rekabette fark yaratacak 
yetk�nl�k gereks�n�mler�n� bel�rl�yoruz. 
İler�c� yetk�nl�kler� destekleyecek teknoloj� 

çözümler�n� ve bu g�b� 
yatırımların ger� 
dönüşler�n�, bu yatırımlarla 
sağlanacak �ş faydalarını ve 
bu yolculukta Tedar�k 
Z�nc�r� organ�zasyonları, �ş 
yapış şek�ller� ve 
çalışanların gereks�n�m 
duyacağı �ler�c� 
yetenekler�n neler olacağını 
aydınlatmaya çalışıyoruz.

En başta Tedar�k Z�nc�r� 
fonks�yonlarını, PwC 
Operasyonlar b�r�m� olarak 

m�rasını taşıdığımız ve gel�şt�r�lmes�ne 
devamlı olarak katkı sağladığımız SCOR 
metodoloj�s� �le tanımlamamız gerek�rse; en 
üst sev�ye özetle Planlama, Kaynak 
Oluşturma, Üret�m, Loj�st�k ve İade 
fonks�yonlarının yönet�m� olarak tar�f 
edeb�l�r�z. Bu fonks�yonlar kapsamında 
Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m�’n�n d�j�talleşmes� 
�n�s�yat�f ler�n�n ş�rketler�n dönüşüm 
yolculuğunda ulaştıkları olgunluk sev�yes�n� 
bel�rlemek �ç�n gen�ş çevrelerce kabul gören 
b�r endeks �se üzer�nde konuşulan ve hala 
gel�şt�r�len b�r kavram. “Bağlantılı ve 
Otonom Tedar�k Z�nc�r� Ekos�stemler� 2025” 
araştırmamız öncel�kle tüm sektörler �ç�n 
anlamlı olacak ve alanındak� �ht�yacı PwC 
deney�m ve uzmanlığıyla oluşturduğumuz 
b�r endeks ortaya koyuyor: D�j�tal Tedar�k 
Z�nc�r� Olgunluğu Endeks�

BAĞLANTILI VE OTONOM 

TEDARİK ZİNCİRİ EKOSİSTEMLERİ 2025
Mehmet Kurtoğlu

PWC Kıdeml� Müdür Operasyonlar Yönet�m Danışmanı

 



MonDesBusiNess   38

D�j�tal Tedar�k Z�nc�r� Olgunluğu endeks�m�z 
6 farklı boyuttan oluşuyor: 

1. İler� Tedar�k Z�nc�r� yetk�nl�kler�n�n 
uygulamaya geç�r�lmes� sev�yes�
2. İler� teknoloj� çözümler�n�n uygulamaya 

geç�r�lme sev�yes�
3. Yapay zekâ gel�şt�rmeler�n�n uygulamaya 

geç�r�lme sev�yes�
4. Kurumsal �ş sonuçlarına sağlanan genel 

faydanın ölçümü
5. Gel�r sev�yes�ne etk�
6. Mal�yetler üzer�ndek� etk�
L�stem�zde yer alan 6 boyutu 

değerlend�rmem�ze yönel�k oluşturduğumuz 
anket� 2020 yılı başında 33 ülke ve 7 farklı 

endüstr�den 1.601 üst düzey yönet�c� �le 
gerçekleşt�rd�k. Demograf�k olarak özetlersek; 
katılımcılarımızın Endüstr�yel Üret�m, 
Otomot�v, Perakende ve Tüket�c� Ürünler�, 
İlaç, Elektron�k vb. sektörler �ç�n oldukça 
bel�rley�c� b�r k�tleye ulaştığını görmektey�z. 
Şek�l 1’de görüldüğü g�b�, topladığımız 
yanıtları ağırlıklandırarak olgunluk endeks�ne  
dönüştürdüğümüzde katılımcıların sadece %9 
kadarının “D�j�tal Şamp�yon” olarak 
n�teled�ğ�m�z en üst olgunluk sev�yes�nde 
olduklarını görmektey�z. Araştırmamızın 
ulaştığı bulguları büyük oranda d�j�tal 
şamp�yonlar �le tüm katılımcıların ve d�ğer 
segmentler�n ayrışmaları üzer�nden 
yorumlayab�l�yoruz:

Endeks�n yapısı �t�bar�yle D�j�tal 
Şamp�yonların Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m�’nde 
mükemmell�ğ� yakalayan organ�zasyonlar 
olduğu söyleneb�l�r. Müşter�y� odağa koyarak 
�ler� tedar�k z�nc�r� yetk�nl�kler�n� gel�şt�rm�ş, 
d�j�talleşmey� bu yetk�nl�klerle bütünleşt�rerek 
akıllı teknoloj�lerle çözüm oluşturan, 

yatırımların ger� dönüşler�n� gel�r artışı ve 
mal�yet kazanımları g�b� somut �ş faydaları �le 
alab�lm�ş ş�rketler olduklarını görmektey�z. 
Dolayısıyla geleceğ�n tedar�k z�nc�rler�n�n 
araştırmamızın bulgularından yola çıkarak 
“bağlantılı ve otonom ekos�stemler” olacağı 
v�zyonunu ortaya koyuyoruz. 

 

Şekil 1. Dijital Tedarik Zinciri Olgunluk Segmentleri 
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Şek�l 2 araştırmamızın üst sev�ye özet�nde; ulaştığımız v�zyonu, bu v�zyon �le D�j�tal Şamp�yonların 
ulaşılması muhtemel gördüğü faydaları, geleceğ�n tedar�k z�nc�rler� �ç�n öne çıkan yetk�nl�kler�, bu 
yetk�nl�kler� destekleyecek n�tel�kte yapılan teknoloj� yatırımlarını ve söz konusu dönüşümün Tedar�k 
Z�nc�r� organ�zasyonları, �ş yapış şek�ller� ve yetenekler� anlamında gereks�n�mler�n� tar�f 
edeb�l�yoruz.

Şek�l 3 �le endeks�m�ze göre oluşturduğumuz segmentler� ve artan şek�lde elde ed�len �ş 
faydalarını bel�rl�yoruz. Günümüzde değ�şen müşter� beklent�ler� ve COVID-19 g�b� p�yasalarda 
öngörülemeyen değ�ş�mlere yol açan gel�şmelerle daha sık karışı karşıya kalınması, ş�rketler�n 
alıştığı tedar�k z�nc�r� ve operasyon yapılanmaları üzer�nde büyük etk� göster�yor. Gel�şen 
d�j�tal teknoloj�ler �le �ş yapış b�ç�mler� de etk�lenen ş�rketler�n, değ�şken pazar koşullarında 
başarılı olab�lmek �ç�n geleneksel yapıdak� tedar�k z�nc�rler�n� otonom tedar�k z�nc�r� 
ekos�stemler�ne dönüştürmeler� gerek�yor. Ancak bu şek�lde etk�n b�r r�sk yönet�m� 
serg�leneb�leceğ�n�, ver�ml� şek�lde mevcut varlıkların değerlend�r�leb�ld�ğ�n� ve rekabette fark 
yaratacak şek�lde gel�r kazanımları elde ed�leb�leceğ�n� öngörüyoruz. Araştırmamıza göre bu 
faydaları elde etmekte D�j�tal Şamp�yonların odaklandıkları �ler� tedar�k z�nc�r� yönet�m� 
yetk�nl�kler�n� aşağıdak� g�b� l�steleyeb�l�yoruz:

 

Şekil 3. Bağlantılı ve Otonom Tedarik Zinciri Ekosistemleri 2025 

Şekil 2. Bağlantılı ve Otonom Tedarik Zinciri Ekosistemleri 2025 
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1. Tedar�k z�nc�rler�n�n şeffaf lığı ve 
sürdürüleb�l�rl�ğ�: 

2. Kapalı döngü ve entegre planlama

3. Akıllı loj�st�k akışlar

4. D�nam�k tedar�k z�nc�r� segmentasyonu

“Tedar�k z�nc�r�n�n şeffaf lığı” sürdürüleb�l�r 
süreçler �ç�n zem�n hazırlar, öyle k� D�j�tal 
Şamp�yonların %50'den fazlası tedar�k z�nc�r� 
şeffaf lığının öncel�kler� arasında yüksek veya 
en yüksek öncel�kte yer aldığını 
bel�rtmekted�r. Hayata geç�r�len �zleneb�l�rl�k 
çözümler� �le operasyon b�r�mler� tedar�kç� ve 
müşter�ler�n� dah�l ederek tüm 
ekos�stemler�nde gerçek zamanlı olarak 
bağlantı sağlarlar ve tedar�k z�nc�r�ndek� 
aksamaları önleme amacıyla proakt�f şek�lde 
tedb�r alıcı n�tel�kte aks�yonlar alab�l�rler. 
Kes�nt�s�z b�ç�mde dış paydaşlarla �ş b�rl�ğ� 
kurarlar ve uçtan uca entegrasyon sağlayarak 
otonom karar alma süreçler�n� tasarlarlar.  

Kapalı döngü ve entegre planlama” d�ğer öne 
çıkan yetk�nl�k olarak �ncelend�ğ�nde, yen� 
nes�l planlama gerçek zamanlı olarak 
operasyonel yürütme �le senkron�ze olmakta 

ve tedar�k z�nc�r� paydaşlarını sürece 
entegre “ederek opt�m�zasyon sağlamaktadır: 
D�j�tal Şamp�yonların %72’s� uçtan uca 
tedar�k z�nc�r� planlaması uyguladıklarını 
bel�rt�yorlar. 

B�r d�ğer �ler�c� yetk�nl�k “Akıllı loj�st�k”, 
bağlantılı tedar�k z�nc�r� ekos�stem�ndek� k�l�t 
tasarruf ve büyüme faktörü olarak 
görülmekted�r, öyle k�, D�j�tal Şamp�yonlar, 
akıllı loj�st�ğ� tedar�k z�nc�r� öncel�kler� 
arasında �lk sıraya koyuyorlar ve akıllı loj�st�k 
�le tüm tedar�k z�nc�r� mal�yet tasarrufunun 
%50’s�nden fazlasını oluşturduklarını �fade 
ed�yorlar. Akıllı loj�st�ğ�, Şek�l 4’te 
göster�ld�ğ� g�b� kısaca şöyle tar�f edeb�l�r�z: 
Malların çıkış noktasından varışına kadar 
olan süreçte tüm loj�st�k faal�yetler�n 
tedar�kç�ler�, üret�m b�r�mler�n�, nakl�yec� 
f�rmaları ve müşter�ler� �nterakt�f şek�lde 
gerçek zamanlı �zleneb�l�rl�k ve entegre 
planlama �le b�r araya get�rmekted�r ve tüm 
operasyonu loj�st�k kontrol kuleler� 
yapılanmaları �le opt�m�ze şek�lde yöneten 
organ�zasyonlar ve h�zmet modeller� 
oluşturmaktadır.

 

Şekil 4. Siparişten teslimata entegrasyon sağlayan yeni nesil lojistik 
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“D�nam�k tedar�k z�nc�r� segmentasyonu”, 
müşter� odaklılığı gel�şt�r�yor ve sürekl� 
olarak h�zmet sev�yeler�n�, mal�yetler� ve 
karlılığı dengel�yor: D�j�tal Şamp�yonların 
%73’ü hal�hazırda segmentasyon uyguluyor 
ve bunun faal�yetler� üzer�ndek� güçlü 
etk�s�n� gözleml�yor. Temel�nde tedar�kç�den 
müşter�ye uzanan tedar�k z�nc�r� 
operasyonlarının her müşter�n�n �ht�yaçlarına 
göre farklılaştırılab�lmes� ve bu farklılaşan 
h�zmet�n tedar�k z�nc�r�n�n yapılanması �le 
d�nam�k ve esnek şek�lde yürütüleb�lmes�n� 
hedef leyen süreçler, uyarlanmış araçlar ve 
gel�şt�r�lm�ş üstün yetenekler �le h�zmet 
sunma mal�yet�n� opt�m�ze eden stratej�k b�r 
yetk�nl�k tasarımı kurgulanıyor.

L�steled�ğ�m�z �ler�c� tedar�k z�nc�r� 
yetk�nl�kler�n� hızlandıracak ve mümkün 
kılacak �k� d�ğer başarı faktörü; yapay zekâ 
gel�şt�rmeler� ve operasyon model 
gel�şt�rmeler� olacak görünüyor. Yapay zekâ 
tedar�k z�nc�r�ndek� �y�leşt�rmeler� 
hızlandırıyor ve böylel�kle yen� norm hal�ne 
gel�yor: D�j�tal Şamp�yonlar, yapay zekanın 
değer kattığı alanları net olarak tesp�t etm�ş 

durumda ve yapay zekayı D�j�tal 
Amatörlerden �k� �la üç kat daha yoğun 
olarak kullanmaya başlamış bulunuyorlar. 
Son olarak ş�rketler�n organ�zasyonlarını 
sürekl� olarak gel�şt�rmeler� ve 
�y�leşt�rmeler� gerekl� altyapıyı tamamlayan 
faktör olarak �fade ed�yoruz. Bunu 
yapab�lmek �ç�n uçtan uca değer z�nc�r�n� 
her zaman d�kkate alan sürekl� �novasyon ve 
b�r�mler arası �ş b�rl�ğ� kültürü �ht�yaçları ön 
planda olacak d�yeb�l�yoruz.  Son müşter�n�n 
�ht�yaçlarından başlayarak fabr�kalardan 
depolara ve altyapılarındak� teknoloj�lere 
kadar her şey�n göz önünde bulundurulması 
gerekecek b�r geleceğe doğru �lerled�ğ�m�z� 
söylemek mümkün. 

“Bağlantılı ve Otonom Tedar�k Z�nc�r� 
Ekos�stemler� 2025” araştırmamızın pek çok 
sektör �ç�n orta ve uzun vade v�zyonların 
bel�rlenmes� yanında hemen önümüzdek� 
dönemden başlayarak yatırım yapılacak 
öncel�kl� �n�s�yat�f ler� bel�rleme adına da 
faydalı bulacağınızı umuyoruz. S�zler 
d�j�talleşme olgunluk endeks�n�z� 
bel�rled�n�z m�? 

Mehmet Kurtoğlu K�md�r?
Mehmet PwC Yönet�m Danışmanlığı ek�b�ne 2013 yılında katılmıştır. 

Mehmet’�n 14 yıl �ş deney�m� bulunmaktadır. Bu sürede önce savunma 

sanay�nde planlama mühend�s� olarak çalışan Mehmet, sonrasında 

uluslararası b�r ş�rket�n tedar�k z�nc�r� yönet�m�nde bulunmuştur.

Mehmet, Operasyonlar ek�b� �çer�s�nde Kıdeml� Müdür olarak 

çalışmaktadır ve 2018 yılından bugüne Üret�mde Mükemmell�k h�zmetler� alanında l�derl�k 

üstlenm�şt�r. Endüstr�yel üret�m, otomot�v tedar�k sanay� ve perakende sektörler�nde deney�m 

sah�b� olan Mehmet’�n uzmanlık alanları; tedar�k z�nc�r� yönet�m�, d�j�talleşme, talep yönet�m�, 

envanter opt�m�zasyonu, satış ve operasyon planlama süreçler�d�r. Bunların yanında Yalın 6 

S�gma metodoloj�s� �le süreç mükemmelleşt�rme projeler�ne l�derl�k etm�şt�r.

Mehmet, PMP (Project Management Profess�onal), CSCP (Cert�f�ed Supply Cha�n Profess�onal) 

ve SCOR-P (Supply Cha�n Operat�ons Reference Profess�onal) sert�f�kalarına sah�pt�r.

 

 
Yönetim Danışmanlığı 
 +90 (212) 355 23 37  
ismail.karakis@pwc.com 

Mehmet Kurtoğlu
, Kıdemli Müdür, 

Operasyonlar
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ROE Lojistik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Hasköy mh. Bursa Yolu Cd. No:128/1 Mudanya-BURSA

www.roelogs.com

ROE Logistic Services olarak, lojistik bakış açımızı 
çözüm ortağınız olmak üzerine inşa ettik.

Tüm çalışanlarımız ile beraber araştırmacı, yenilikçi, katma 
değeri yüksek fikirlerimiz ile çözümün parçası olmayı 
hedefliyoruz.

Lojistik sektörü için üretilmiş tüm araçları ve hizmetleri 
zaman/maliyet süzgecinden geçirip en verimli hali ile 
taşımalarınızda size özel çözümler sunuyoruz.

ROE Logistic Services  olarak müşterilerimizi anlamaya 
ve onlara özel çözümler üretmeye odaklanırız. 
Müşterilerimizin her zaman yanında olur, ihtiyaçlarını  en hızlı 
ve sürdürülebilir yöntemlerle karşılarız. İşimiz, yüksek 
verimlilik sağlamak ve müşteri beklentilerini aşmaktır.

İletişim: sales@roelogs.com



El�f Tulay k�md�r ?  

Yaklaşık dokuz yıldır  Dem�r-Çel�k 
sektöründey�m. A�le ş�rket�m�zde ön 
muhasebe departmanında �şe başladım. 
Sırasıyla satış, satın alma ve f�nans 
departmanlarında görev aldım . Hal� hazırda 
Ekol Dem�r Çel�k AŞ yönet�m kurulu 
başkanıyım. Hedef�m Dem�r-Çel�k g�b� 
erkek egemen b�r sektörde kadınlarında çok 
başarılı olab�leceğ�n� göstermek. Genç b�r 
ş�rket olmamıza rağmen  kurumsallaşma ve  
sürdürüleb�l�r büyüme sürec�n�  başarıyla 
yürütmey� amaçladım.

Dem�r Çel�k sektörüne g�rme 
öykünüzden bahsedeb�l�r m�s�n�z? Neden 
dem�r çel�k?

Dem�r çel�ğe �lg�m babamın sektöre g�rd�ğ� 
yıllarda başladı. İlk başlarda daha erkek 
egemen b�r sektör olmasından dolayı 
çek�mserd�m. Zaman geçt�kçe cesaret�m� 
toplayıp sektöre adım attım. Dem�r çel�k ve 
özell�kle üret�m zamanla ben�m �ç�n 
vazgeç�lmez b�r tutku hal�ne dönüştü,

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

Sanırım en öneml� faktör  sevd�ğ�m�z �ş� 
yapıyor olmak. İş�n�z� sev�yorsanız ,gel�ş�me 
açık ve et�k çalışıyorsanız bu enerj� 
müşter�ler�n�ze de yansıyor ve s�z� 
ben�ms�yorlar. Tab��  bu durumda başarı 
kaçınılmaz oluyor.

Sektörün geleceğ� �le �lg�l� yorumunuz 
ned�r?

Dem�r çel�k  ağır sanay�, otomot�v, mak�ne, 
gıda, tekst�l, plast�k ve kalıp  g�b� pek çok 
alana ham madde sağlayan b�r sektör. 
Dolayısı �le bu alanlardak� �ht�yaçlar 
sürdüğü sürece dem�r çel�k sektörü asla 
doygunluğa ulaşmayacak

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE LİDER BİR KADIN.. 

ELİF TÜLAY
EKOL DEMİR ÇELİK Yönet�m Kurulu Başkanı
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CEO’DAN  HABER VAR

MonDesBus�Ness Aralık sayısında,  Ekol Dem�r Çel�k A.Ş. 
yönet�m kurulu başkanı El�f Tülayı ağırladık.
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Ülkem�z adına bunu öngörerek tamamen 
dışa bağımlı olduğumuz katma değer� 
yüksek çel�k gruplarının da üret�m�ne 
ağırlık vermem�z gerekt�ğ�n� düşünüyorum.

Ekol Çel�k, har�c�nde g�r�ş�mler�n�z 
varmı ?

Doğrudan b�r g�r�ş�mde bulunmamakla  
beraber  yazılım, b�l�ş�m sektörler�nde 
faal�yet gösteren 3 start- up f�rması �le  
ortaklık kurduk. Bu da b�z�m gençlere 
dokunup geleceğe daha umut dolu 
bakmamızı sağladı.

S�z�n sosyal etk�nl�klerle �lg�l� 
çalışmalarınızda var. Bununla �lg�l� b�lg� 
vereb�l�rm�s�n�z?

Genç ve özell�kle kadın g�r�ş�mc�lere 
destek olmak �ç�n eğ�t�m bursları ver�yorum.

Bunu yaparken daha önce ben�m de 
deney�mled�ğ�m eğ�t�mler olmasına 
özell�kle önem ver�yorum. Pandem� 
sürec�nde bu eğ�t�mler� onl�ne olarak 
sağladık, �lerleyen dönemlerde ş�rket�m�zde 
staj bursları vermey� de planlıyor

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

Ş�rket bünyem�zde yaklaşık 30 k�ş�l�k 
�st�hdam sağlıyoruz bunun dışında dışarıdan 
danışmanlık aldığımız uzman kadromuzda 
mevcut.

Personel seç�m�nde  kend� adıma aradığım 
en öneml� özell�k �şe bağlılık, bell� 
departmanlar dışında personel�n  ne kadar 
tecrübel� olduğu, hang� okuldan mezun 
olduğu ben�m �ç�n �k�nc� planda. İş öğren�l�r, 

tecrübe kazanılır ancak �ş�ne bağlı ve 
dürüst �nsanlarla çalışmak çok daha 
kıymetl�.

Çalışanlarınızı nasıl mot�ve 
ed�yorsunuz?

Güne  mutlaka tüm departmanlarımızın 
katıldığı  stand up toplantımızla başlıyoruz. 
Bu hep�m�z�n güne daha d�nam�k ve 
odaklanmış devam etmes�n� sağlıyor. 
Toplantılarda dün neler yaptığımızı, 
bugünkü �ş programımızı değerlend�r�yoruz. 
Uzun toplantılar yer�ne daha öz b�lg�ler 
aktarılması takım arkadaşlarımızın tüm gün 
aralarında k� �let�ş�m�n sürmes�n� sağlıyor.

G�r�ş�mc�l�kte başarı �ç�n en kr�t�k unsur 
ned�r?

Bana göre g�r�ş�mc�l�ğ�n en öneml� kr�ter� 
cesur ve kararlı olmak. B�r de sevd�ğ�n�z �ş� 
yapıyorsanız başarılı olamamanız �ç�n h�çb�r 
sebep yok.
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Türk�ye’de kadınlar neden g�r�ş�mc� 
olmaya çok kolay karar verem�yorlar ?

Bunun neden� sanırım ataerk�l yapımız. 
Kadından önce anne ve eş olarak toplumsal 
roller� üstlenmes� beklenmekte, bu da 
maalesef k� kadınların meslek� kar�yer�n� 
�k�nc� plana atmasına sebep oluyor.

Kadın bu role o kadar adapte olmuş k� 
v�cdan� olarak başka b�r �ş yapıyor olmaktan 
uzak durmuş.

2021 hedef ler�n�zden bahsederm�s�n�z ?

 Hedef ve v�zyonumuzu ş�rket�m�ze göre 
değ�l sektörümüze göre planlıyor 
ş�rket�m�z�n değ�l, sektörün tems�lc�s�  
olmak adına aks�yonlar alıyorum. 
Yen�d�nam�kler oluşturmak, kal�tey� daha 

ulaşılab�l�r hale get�rmek  amacı �le 2021 de 
bay�leşme s�stem�ne  adım atıp alanımızda 
rak�pler�m�ze de değer katacak örnek olacak  
g�r�ş�mler planlıyorum.

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

Ülkem�z �ç�n başarınının en öneml� 
anahtarlarından b�r� kadınların �ş dünyasına 
katılımını artırmak.kadınların başarması 
demek ülkem�z�n başarması demek.  

Üretmek,çalışmak, yen� dünya düzen�ne 
ayak uydurmak çok öneml�.Em�n oldukları 
ve yapab�lecekler�ne  �nandıkları �şlere 
yoğunlaşırlarsa başaracaklardır.

“ Üret�m�n güçlü kadınlarına �nanıyoruz “
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Pandem�n�n hep�m�z� evlere kapatması 
ulaşımda geç�rd�ğ�m�z zamanı başka �şlerde 
kullanmamızı sağladı. Şahsen bu zamanı 
ağırlıklı olarak sanal dünyada 
değerlend�r�yorum. Böyle b�r anımda 
seyrett�ğ�m b�r röportaj epeyd�r 
b�l�nçaltımda sez�nled�ğ�m b�r konuyu su 
yüzüne çıkardı. Röportaj �y� b�l�nen ve çok 
başarılı görünen b�r ş�rket�n sempat�k 
CEO’su �le yapılıyordu.  CEO başarılarını 
�st�şareye, yorulmadan uzun süre devam 
ett�rd�kler� toplantılara ve ortak karar alma 
alışkanlıklarına bağlıyordu. CEO’nun 
vurguladığı bu poz�t�f noktalara k�mse �t�raz 
edemezd�. Ancak �ç ses�m bana başka şeyler 
de konuşulmalı d�yordu…

Gerek hocalık, gerekse danışmanlık mesleğ�m 
gereğ� uzun yıllardır çok sayıda büyük kurum 
yönet�c�ler� �le temas hal�ndey�m. Geçm�ş�mde 
çok sayıda global f�rmanın ecneb� üst yönet�c�ler� 
�le de sohbet ve çalışma fırsatları buldum. Bu 
süreçtek� gözlemler�m sonucunda kes�nl�kle 
�dd�a edeceğ�m konuların başında b�z�m 
yönet�c�ler�m�z�n yönet�m modeller� kullanma 
alışkanlıklarının olmadığı gel�r. İdd�amı 
açıklamaya geçerken yönet�m model� 
kavramından neler anladığımı bel�rtey�m: Bas�t 
�fade �le modeller �ş dünyasının problemler� �le 
başa çıkmayı sağlayan araçlardır. Zorlukları 
başka gözle görmem�z� sağlar ve poz�t�f değ�ş�m� 
get�r�rler. Sevd�ğ�m �fade �le yazarsam onlar 
beyn�n aletler�d�r. Nasıl k� sadece eller�m�zle  

BEYNİN ALETLERİ: YÖNETİM MODELLERİ
Dr. Hal�l Halefşan Sümen

İTÜ Öğret�m Üyes�

 



marangozluk yapamaz, rendeye, çek�ce, 
kerpetene gerek duyarsak, sadece 
beyn�m�zle de �y� düşünemey�z! İy� 
düşüneb�lmek amacıyla �nsanoğlu çok 
esk�den başlayarak çeş�tl� araç ve yöntemler 
gel�şt�rm�ş; örneğ�n savaş başarısı �ç�n 
satrancı, ürün başarısı �ç�n ustalığı, ustalığı 
gel�şt�rmek �ç�n de mühend�sl�ğ� yaratmıştır. 

Bugünün yönet�m dünyasında 100’e yakın 
yönet�m model� bulunuyor. Bunlar arasında 
ülkem�zde adı h�ç geçmem�ş olanlar da var, 
örneğ�n; 7-S Çerçeves�, Değ�ş�m Kadranı, 
Çek�rdek Kadranı, Gre�ner Model�, Kay 
Farklı Yetk�nl�kler Metodu, MABA Anal�z� 
M�ntzberg Konf�gürasyonu, Curry P�ram�d�, 
Monczka Model�, MarkalamaPentagramı, 
Beer ve Nohr�a’nın E ve O teor�ler� yönet�m 
modeller� de var;  Kralj�c Matr�s�, Mav� 
Okyanus Stratej�s�, DuPont Anal�z�, . 
B�l�nd�ğ� halde hayl� az kullanılan Altı 
S�gma Yöntem�, Dengelenm�ş Puan Kartı, 
Kısıtlar Teor�s�, Faal�yet Tabanlı

 Mal�yetlend�rme g�b�…  

İş dünyasında başarının �y� ve zamanında 
karar vermeyle yakından �l�şk�s� olduğu çok 
açık. Bunun �ç�n de gereken yerde uygun 
yönet�m model�n� kullanmak gerek�yor. 
Yönet�c�ler�m�z bu metotları kullanma 
alışkanlığı kazanırlarsa pek çok şey fark 
edeb�l�r. 

Son olarak akıllara gelmes� olası şu soruya 
da değ�nel�m; nasıl oluyor da bu yöntemler� 
kullanmayan yönet�c�ler başarılı 
olmaktalar? Sorunun bende �k� yanıtı var; 
�lk� ekonom�k �kl�m�n ve konjonktürel 
faktörler�n f�rma leh�ne esmes�. İk�nc�s� de 
Türk yönet�c�ler�n sezg�ler�n�n (heur�st�c) 
kuvvetl� olması. Böyles� durumlarda b�le 
modeller başarıyı daha da büyüteb�l�rd�... 

Kontrollü başarı �ç�n tesadüf lere, dış 
faktörlere değ�l yönet�m modeller�ne 
güvenmel�y�z.
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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 
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ş�md�lerde İtalyanca öğrenmekte ve kürek sporu yapmakta.     
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Koronav�rüs pandem�s� ortaya çıktığı 
günden bu yana, �nsan sağlığını 
etk�lemes�n�n yanında toplumsal �l�şk�ler�, 
ekonom�y�, üret�m�, tüket�m� ve hatta 
�nsanların geleceğe da�r planlarını b�le 
etk�led�. Ancak b�z bu sürec�n �ç�nde 
teknoloj�n�n yer�n�, kazandırdıklarını, 
kaybett�rd�kler�n� değerlend�receğ�z. 

Teknoloj�, sunduğu avantajlarla pandem� 
sürec�n�n yürütülmes�nde devletlere de, 
topluma da pek çok noktada katkı 
sağlamıştır. Teknoloj� dev� ülkeler ve 
ş�rketler; bu alanda pek çok çalışma yapmış 
ve �nsanların gerek evde kaldığı, gerek 
evden çalışması gerekt�ğ�, gerekse “yen� 
normal” d�ye tab�r ett�ğ�m�z hayata 
başlangıç sürec�n� ver�ml� geç�reb�lmes� 
adına adımlar atmıştır. 

Devletler pandem� sürec�nde �nsanları 
önlem almaya ve yen� şartlara alışmaya 
teşv�k ederken b�r yandan da hayatın devam 
etmes� gerek�yordu. İnsanların hayatını 
�dame ett�rmes�, ş�rketler�n para kazanması 
ve kazandığı parayı tekrar yatırıma 
dönüştürmes� ve üret�m-tüket�m döngüsü b�r 
şek�lde sağlanmalıydı. Daha teknoloj�k 
gel�şmeler� pek çok ş�rket yen� yen� 
yakalayab�lm�şken b�r de üstüne pandem� 
sürec�n�n şartları ş�rketler�n stratej�ler�ne 
etk� ett�. Ancak ş�rketler�n hayatta 
kalab�lmes�, pandem� sürec�ne doğru adapte 
olab�lmes�yle mümkün. 

B�z bu adaptasyon sürec�n� �k� başlıkta 
�nceleyeceğ�z:

• Neler değ�şt�? Nasıl değ�şeb�l�r�z?

• Evden Çalışmanın Get�rd�ğ� Güvenl�k 
Tehd�tler� nelerd�r? Neler yapab�l�r�z? Tekn�k & 
altyapısal olarak bu sürece ne kadar hazırız? 

Neler değ�şt�? Nasıl değ�şeb�l�r�z?

Pandem� sürec�nde teknoloj� kullanımı, dünya 
çapında yapılan b�r araştırmanın sonuçlarına 
göre evde medya tüket�m� �ncelend�ğ�nde 
b�reyler�n %67’s�n�n daha fazla haber yayını 
�zled�ğ�n�, %45’�n�n mesajlaşma serv�sler�nde 
daha fazla zaman harcadığını, %44’ünün sosyal 
medyada daha uzun vak�t geç�rd�ğ�n� ve 
%36’sının b�lg�sayar/v�deo oyunları daha çok 
uğraştığını bel�rt�yor. Ayrıca pandem� 
sürec�nde Z nesl�n�n(%62), Y nesl�ne (%45) ve 
X nesl�ne (%40) kıyasla evde mesajlaşma 
h�zmetler�ne daha fazla zaman harcadığı 
görülüyor. Medya türler�ne göre en yüksek 
medya kullanım artışı �se Z nesl�nde 
yaşanıyor(2). COVID-19 sürec�nde telev�zyon, 
radyo, gazete, çevr�m �ç� web s�teler� ve sosyal 
medya kullanımı günlük 4 (Çeyrekl�kler arası 
değer, 2-6) saat olarak b�ld�r�lm�şt�r. Bütün bu 
araştımalar göster�yor k� pandem� sürec�nde 
teknoloj�yle herkes b�raz daha yakınlaştı.

Pandem� sürec� pek çok açıdan çalışma 
hayatını da etk�led�. Yer�nde h�zmet veren �ş 
yerler�nde çalışanlar �şler�ne g�demezken, 
çalışmalarını evden de sürdüreb�len sektörlerde 
ş�rketler ve personeller� n�speten daha 
şanslıydı. B�r d�ğer yandan f�nans, tur�zm ve 
g�y�m sektöründek� f�rmalar �se bu sürec� daha 
farklı stratej�ler deneyerek atlatmaya çalıştılar. 
G�y�m sektörü evde spor yapmayı         

PANDEMİ SÜRECİNDE DİJİTAL DÜNYADA VAR OLMA
Mesut Budak

MUCH BETTER Co -Founder 
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teşv�k edecek ürünler�n� pazarlayarak evde 
kalan �nsanlara hareket etmek ve sağlıklı 
kalmak �ç�n fırsatlar sunmaya başladı. Pazar 
yerler�nde �se temel gıda ürünler� dışında 
a�lece vak�t geç�r�leb�lecek akt�v�te/ürün 
satışlarında artış oldu.

Pandem�yle D�j�tal Dünyada Neler Değ�şt�?

• Evden çalışmaya başlayan �nsanlar �ç�n 
ev�n b�r kısmı of�s oldu,

• Tüm f�z�ksel toplantılar yerler�n� onl�ne 
konferanslara bıraktı,

• Ma�l ve mesajlaşma platformlarındak� 
görüşme süreler� arttı,

• B�rçok marka �nternet s�teler�n� evler�nden 
çıkmayan �nsanlara uygun şek�lde opt�m�ze 
etmeye başladı,

• Satış ve traf�kler� düşüşe geçen markalar 
bazı madd� tedb�rler� almak zorunda kaldı,

• Yer�nde h�zmet veren �ş yerler�ne h�jyen 
şüphes� �le talepler azaldı,

• Evde kalan �nsanlara teşv�k amacıyla 
Netf l�x g�b� platformlar, v�zyondan yen� 
çıkmış f�lmler� ya da güncel d�z�ler� 
arş�vler�ne daha hızlı eklemeye başladılar,

• Sosyal medya üzer�nden sanatçılar 
konserler vermeye, kend� canlı yayınlarını 
açıp hayranlarıyla sohbet etmeye başladılar,

• Kargo f�rmaları temassız tesl�mat 
özell�ğ�n� gel�şt�rd� ancak artan talepler kargo 
ş�rketler�n�n tesl�mat süreler�n�n uzamasına 
sebep oldu,

• Onl�ne market alışver�ş�n�n artması ve 
b�rçok yen� markanın sektöre g�r�ş yapmasıyla 
b�rl�kte motorlu araç kullanab�lecek kurye 
bulunamaz hale geld�. 

Bu maddelerden en �lg�nç olanı �se yer�nde 
h�zmet veren f�rmaların ev ortamında �ş 
yapan kısmı avantajlı hale geld�. Örneğ�n 
uzun süre evde kalan ç�ftler, hazır evdeyken 
boya, tes�sat, dolap vb. tad�lat �şler�ne 
g�r�şt�. İnternet üzer�nde bu tarz aramalarda 
genell�kle bayan kullanıcıların �nstagram 
sayfaları üzer�nden buldukları f�rma/k�ş�ler 
terc�h ed�l�rken, bahçel� ev� olan erkek 
kullanıcılar �se onl�ne satış s�teler�ne 
yöneld�. 

Sektöre göre değ�şeb�l�r ancak markaların, 
�nsanları evde kalmaya, b�lg�lend�rmeye ve 
doğru yönlend�rmeye devam etmeler� 
gerek�yor. Bu sayede hem rak�pler�nden 
farklılaşıp öne geçeb�lecek hem de 
tüket�c�ler�n�n gözünde değer kazanıp kr�z� 
fırsata çev�reb�lecekler.

Pandem� sürec�nde restoranlarda ve 
kafelerde uygulanan yasakların yanı sıra, 
keyf� ve gereks�z harcamalardan sakınan, 
tamamen zarur� �ht�yaçlarını karşılamaya 
yönelen b�r k�tle oluştu. Bu durumdan en 
fazla lüks markalar, lüks tüket�m ürünler�, 
f �nans s�teler� ve h�jyen�k sebeplerden dolayı 
yer�nde h�zmet veren markaların 
etk�lend�ğ�n� söyleyeb�l�r�z. Örneğ�n kapıda 
temassız tesl�mat özell�ğ�n� hızlıca hayata 
geç�ren markalar (Get�r, Banab� vb.) 
rak�pler�ne göre hem kr�z� fırsata çev�rm�ş 
hem de ne kadar doğru ve zamanında 
hamleler yaptıklarını herkese göstererek 
takd�r kazanmış oldu. Tüm bu emekler�n 
sonucunu �se tüket�c�ler �nternet üzer�nde 
yaptıkları aramalar ve terc�hler�yle net b�r 
b�ç�mde gösterm�ş oldu.(3)
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Çoğu marka, evler�ne kapanan ve Youtube v�deoları �zleyen k�tleye h�tap etmek �ç�n Youtube 
kanallarına v�deo yüklüyor, yen� �çer�k stratej�ler� gel�şt�r�yor ve �let�ş�m d�l�n� daha genele h�tap 
eder hale get�r�yor. Benzer şek�lde d�ğer sosyal medya kanallarında da akt�f şek�lde paylaşımlar 
yaparak hem tüket�c�ler�ne yaklaşıyor hem de ürün ve h�zmetler�n� tanıtıyor.
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Pandem� Sürec�nde D�j�tal Pazarlama (Market�ng)

Pazarlama dünyasının koronav�rüsten nasıl etk�lend�ğ� �le �lg�l� genel bakışa Ne�l Patel’�n(3) 
ver�ler�yle başlayalım:

Çoğu sektörde reklam dönüşüm oranlarının düşüş yaşadığını görüyoruz. Bu noktada 
markaların aklına gelen sorulardan bazıları �se şöyle:

• İnternet reklamlarına ne kadar yüklen�lmel�?

• Ürünlerle �lg�l� büyük duyurular yapılmalı mı, yen� ürün p�yasaya sunulmalı mı?

• Tüket�c� �le �let�ş�m� ne kadar yeterl� düzeyde sağlıyoruz?

• Bazı mağazalar b�r sürel�ğ�ne kapatıldı, b�z de m� aynısını yapmalıyız?

• Bu süreçte ekonom�k olarak haf�f yara almak adına dönüşüm �le �lg�l� neler yapab�l�r�z?

Markaların b�ld�ğ� en öneml� şey tüket�c�n�n beklent�ler�d�r. Pek� tüket�c�ler ne görmek �st�yor, 
ney� b�lmek �st�yor? Bu konuda derled�ğ�m�z başlıkları �nceleyel�m.

Pandem�ye Hazırız D�yeb�lmek!

Pandem� sürec�nde en fazla d�kkat ed�len konu tem�zl�k oldu. Müşter�lere tem�zl�k, 
ster�l�zasyon önlemler� ve v�rüsün yayılmasını önlemek �ç�n aldığınız önlemler konusunda b�lg� 
vermek onlara güven ver�yordu. Özell�kle f�rmanızın f�z�ksel varlığı devam ed�yorsa, bu 
paylaşımları bel�rl� aralıklarla yapmanız gerekt�ğ�n� unutmamalısınız. Z�ra tüket�c�ler, pek çok 
k�ş�n�n mağaza ya da of�s�n�ze geld�ğ�n� düşünerek s�zler� z�yaret etmeye çek�neceklerd�r. 

Yan�, sosyal medya paylaşımları ve reklam tarafında kullandığınız tüm f�k�rler�, f �z�ksel 
mağazalarınızda aldığınız önlemlere yönel�k sunmanız gerek�yor. B�rkaç maddede mağazalarda 
gösterd�ğ�n�z ekstra çabayı d�le get�reb�l�rs�n�z. Bunları duyurmak ve uygulanır olduğunu 
göstermek müşter�ler�n�z�n s�zler� tekrar z�yaret etmes�nde öneml� b�r rol alacaktır.
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kaldığını bel�rteb�l�r, sürekl� olarak 
yaptığınız dezenfekte �şlem�n� 
vurgulayab�l�rs�n�z.

Çalışanlarına değer veren b�r ş�rket 
tüket�c�ler�n�n gözünde de değerl�d�r. Bu 
nedenle çalışanlarınıza bu süreçte 
sağladığınız faydadan dozunda bahsetmek 
onları da doğru markayı terc�h ett�ğ� 
düşünces�ne �tecekt�r. Özell�kle sosyal medya 
üzer�nden bu g�b� durumlar takd�rle 
karşılanarak markaların �t�barlarını 
yükseltecek olumlu sonuçlar 
doğurab�lmekted�r. Ancak bu noktada öneml� 
olan kısım sözde kalmayıp çalışanlara 
sunulan ayrıcalıkların gerçekten de 
yapılmasıdır. Bu süreçte farklı örneklerle 
bunları gördük ama en değerl� ve �novat�f 
yen�l�klerden b�r�n� Get�r markası yaptı 
d�yeb�l�r�z. Get�r markası çalışanlarına özel 
onl�ne bahş�ş uygulamasını başlattı. Bu 
sayede h�jyen�k sebeplerle bahş�ş vermekten 
çek�nen tüket�c�ler kuryelere h�jyen�k b�r 
şek�lde destek olab�ld�. Marka bu 
uygulamasıyla pek çok platformda gündem 
konusu olmayı başardı

Örnek:

E-ma�l Market�ng

Gönderd�ğ�n�z e-postanızın amacı, 
kullanıcıya fayda sağlamak olmalıdır. Bu 
noktada da çalışanlarınızın k�ş�sel h�jyen 
kurallarına uyduğunu ve kullanıcıya en tem�z 
b�r şek�lde ürününüzün ulaştırılmasının 
sağlandığını bel�rten mesajlar ş�rket �majınızı 
taze tutacaktır. Ş�rket�n�z�n doğrudan 
ürünler�n�zle �lg�l� süreçler� ve prosedürler� 
hakkında ortaya çıkan sorunlar varsa e-ma�l 
yoluyla paylaşmak doğru olacaktır. Bunlar 
kısaca gönder�m gec�kmeler�, mevcut 
olmayan veya stokta olmayan ürünler veya 
pol�t�ka değ�ş�kl�kler� g�b� öneml� ş�rket 
güncellemeler�n�z olab�l�r. Kısaca tüket�c�ye 
karşı açık olmak ş�rketler�n güven 
kazanmasına yardımcı olacaktır.

Örnek: 

Bazı markalar paketled�kler� ürüne yapılan 
tem�zleme �şler�n� özetleyen ve v�rüsün �lg�l� 
materyal yoluyla bulaşmayacağını �fade eden 
e-postalar gönder�yor. 

Sunduğunuz h�zmete en yakın olan 
malzemen�n üzer�nde bu v�rüsün kaç saat 
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Kaçınılması Gereken Mesajlar

Yapacağınız her türlü olumlu davranışta, 
COVID-19 kel�mes�n�n hassas b�r kel�me 
olduğunu unutmayın. 

Örneğ�n müşter�ler�n�ze b�r kampanya 
�mkanı sağlamak �steyeb�l�rs�n�z, fakat bunu 
herhang� b�r kodla yapmamalısınız. Özell�kle 
de Corona19/ COVID-19 g�b�... Bu sıkıntılı 
sürec� yumuşak b�r d�lle atlatmalı ve bunu 
müşter�n�ze h�ssett�rmemel�s�n�z. Her gün, 
her yerde koronav�rüs �le �lg�l� mesaj gören 
tüket�c�ler �ç�nde koronav�rüse a�t b�r kavram 
geçen mesajlarla markanıza sah�p çıkamaz. 
Bu nedenle farklı b�r d�l, farklı avantajlar 
sunarak destek olduğunuzu bel�rtmekte fayda 
var. Herkes bu konuda çok hassas olduğu �ç�n, 
bu süreçte kullanıcılarınıza en t�t�z yöntemle 
ekonom�k yönden katkı sağlamak �ç�n ücrets�z 
kargo seçeneğ� sunab�leceğ�n�z� 
bel�rteb�l�rs�n�z.

İnternet Reklamlarına Ne Kadar 
Yüklen�lmel�?

Esk� normalde erken rezervasyon 
reklamlarını rahatlıkla sunab�l�yorken yen� 
normalde seyahat kısıtlamalarının olduğu b�r 
dönemde böyle b�r reklam vermen�z çok �şe 
yaramayab�l�r. Reklam �fades�n� sade ve 
gerçekç� b�r d�lle, �nsanların bu �let�ş�mlere 
açık olup olmadığını görerek ve performansı 
yakından tak�p ederek reklam vermek daha 
doğru b�r davranış olur. Yan� yer�nde ve 
zamanında reklam yapmak  gerek�yor. Aks� 
takd�rde markanız sert tepk�lerle 
karşılaşab�l�r ve ger� dönüşümü zor b�r süreçle 
baş başa kalab�l�r.

Kısaca d�j�tal dünyadak� mevcut yer�m�z� 
korumak hatta daha da �y� b�r konuma 
get�rmek �ç�n yapılab�lecek öner�ler�m�z� 

sunduk. Dolayısıyla f�nansal olarak 
varlığımızı sürdüreb�lmek amacımız. Ama �ş 
sürekl�l�ğ�n� sağlamak �ç�n �ş�n tekn�k, 
altyapısal ve güvenl�k boyutunu da mutlaka 
ele almamız lazım. Sonrak� başlığımızda tam 
da konulara bu konuya değ�nerek b�r bütünün 
parçası olduğunu daha �y� anlayacağız

.Evden Çalışmanın Get�rd�ğ� Güvenl�k 
Tehd�tler�

Pandem� sürec�nde b�rçok �şveren ve çalışan 
daha önce karşı karşıya gelmed�ğ� 
“evden/uzaktan çalışma” s�stem�ne geçm�ş, 
bununla b�rl�kte yen� s�ber güvenl�k end�şeler� 
ortaya çıkmış, ş�rket ver�ler� �le müşter�ler�n 
ya da üçüncü k�ş�ler�n k�ş�sel ver�ler�n�n ele 
geç�r�lmes� r�sk� artmıştır.

Daha önce kurumlarınızda “B�lg� 
Güvenl�ğ�” adına sem�nerler ver�lm�ş hatta 
buna da�r �şe başlarken sözleşmeler 
�mzalatılmıştır. Buna göre b�r muhasebe 
ver�s�n�n ya da kr�t�k b�r ver�n�n ev ortamında 
görüntülenmes� bütün bu önlemler�n b�r anda 
çerçeves�n� değ�şt�r�yor. Kurumunuzun 
f�z�ksel ortamından bu b�lg�ler�n çıkması 
anlamına gel�yor. Bütün kurumlar b�lg�ler�n�n 
sızdırılması ya da b�r saldırı sonucu yok 
olmasından korkarken ş�md� daha fazla önlem 
almak durumundadırlar. 

Neler Yapab�l�r�z?

Kısaca bu önlemlerden söz etmek gerek�rse, 
kullanıcıları kurum çalışma alanına 
bağlayacak VPN olarak adlandırılan güvenl� 
b�r bağlantı t�p� kullanmalıyız. Altyapının 
yeters�z olduğu durumlar �ç�n �se bulut 
platformu çözümler�n� kullanab�l�rs�n�z. 
Kullanıcının evden çalıştığı durumlarda daha 
esnek ve mob�l�te çalışma ortamı sağlasa da 
kullandıkları c�hazların çalınması durumunda
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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 danış-

manlık h�zmet� vermen�n yanı sıra Amer�ka'da b�r teknoloj� ş�rket�n�n de sah�b�d�r.

�ç�ndek� tüm b�lg�de çalınmış olur. Bu sebeple 
d�skler�n ş�frelenmes� gerekmekted�r. 

Ayrıca KVK kanunları gerekl�l�kler�nden b�r� 
hal�ne gelm�ş ver�n�n sınıf landırılması ve 
korunmasına �l�şk�n DLP çözümler� de 
kullanılab�l�r. Notebook, Tablet ve kurum 
telefonlarının hassas ver�ler� kontrol altına 
alınması sağlanmış olur. 

Ver�ler�n �mha ed�lmes�, kaybolması, 
değ�şt�r�lmes�, �fşa ed�lmes� veya yetk�s�z 
k�ş�ler�n er�şeb�lmes� r�sk�, bu yen� çalışma 
dönem� �le büyük ölçüde artmaktadır. Bu 
nedenle BT ve ver� güvenl�ğ�n� güçlend�rmek 
gerekmekted�r. (1) 

Yen� St�l Toplantılar (V�deo Konferans)

Pandem� dönem�nde v�deo konferans 
üzer�nden yapılan toplantılarda kullanılan 
programlar �y� anal�z ed�lmel�d�r. Ücrets�z 
görünen uygulamalardak� ver� g�zl�l�ğ� ve 
güvenl�k sorunları kullanıcıları tehd�t etmeye 
başlamıştır.

Ş�rket �şley�şler�nde uzaktan çalışma 
dönem�nde sıkça kullanılan v�deo konferans 
platformlarını kullanmaya neredeyse yen� 
tanıştık d�yeb�l�r�z. En azından büyük 
çoğunluğumuz öyle... Bu nedenle bu 
platformları kullanırken de gerekl� b�lg�ler� 
öğrenmel�, test etmel� ve ondan sonra ş�rket 
�ç�nde akt�f olarak kullanmalıyız. Aks� 
takd�rde bazı �stenmeyen durumlarla karşı 

karşıya kalınab�l�r. M�krofonu açık olan b�r 
öğrenc�n�n öğretmen�ne hakaret etmes�, b�r 
yönet�m kurulu üyes�n�n konferans 
uygulamasını açık unutup lavaboya g�tmes� 
g�b�...

 V�deo konferans platformlarının 
kullanımında d�kkat ed�lmes� gerekenler:

• Toplantı, toplantı sah�b�n�n 
denetlemes�n� gerekt�rmel�d�r.

• Toplantının yönlend�r�lmes� ve sadece 
gerekl� k�ş�ler�n toplantıya dah�l ed�ld�ğ�n�n 
mutlaka kontrol ed�lmes� gerekl�d�r. 

• Özell�kle öneml� toplantılar �ç�n asla 
aynı toplantı k�ml�ğ� tekrar kullanılmamalıdır. 
Her toplantı �ç�n farklı b�r toplantı k�ml�ğ� 
oluşturmanın yanında, b�r toplantı parolası 
ekled�ğ�n�zden em�n olun. (2)

• Tüm katılımcılar geld�kten sonra 
yönet�c� odayı sanal olarak k�l�tleyeb�l�r. Bu 
durum yetk�s�z g�r�şler�n de önüne geçer.

Sonuç olarak yen� normal ded�ğ�m�z olgu 
esk�den yapab�ld�kler�m�z� esk�s� g�b� 
yapamayışımızın adıysa eğer, b�zler de 
�şler�m�z� esk�s� g�b� yapmayı beklemek yer�ne 
�ş�m�z� tekrar modellemel�y�z. Bu makalen�n 
başında saydığımız tekn�k, altyapısal, güvenl�k 
tedb�rler�n�n yanı sıra d�j�tal modellemen�n 
zamanı geld� de geç�yor. Normaller�m�z�n 
esk�s� g�b� olduğu sağlıklı günler d�ler�m.
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GELECEĞİN DİJİTAL PARASI HANGİSİ?

araştırmalarda �se yakın gelecekte 
f�nansal �st�krarın sürdürüleb�lmes� adına 
bu enstrümanların altyapı değ�ş�kl�ğ�ne 
�ht�yacı olduğu ortaya çıkıyor. Adını b�r 
elektron�k para uygulaması olan B�tco�n 
�le duyduğumuz blokz�nc�r teknoloj�s�, 
geleceğ�n d�j�tal parası �ç�n en uygun 
altyapı olarak öne çıkıyor. 

Paranın yen� formu �ç�n blokz�nc�r 
teknoloj�s�n� caz�p kılan avantajları neler 
d�ye düşünecek olursak, değ�şt�r�lemez 
yapısı ve kr�ptograf�ye dayalı mutabakat 
mekan�zmasından bahsetmek yeterl� 
olacaktır. Bu �k� özell�k sayes�nde 
blokz�nc�r üzer�nde gerçekleşen b�r 
�şlem�n kaydı muntazam b�r şek�lde sonsuza 
kadar saklanab�l�r. Böylece, günümüzün en 
büyük problemler�nden �k�s� olan kara para 
aklama ve terörün f�nansmanı kolaylıkla 
önleneb�l�r. 

Oldukça sıcak b�r konu olan d�j�tal paraya 
büyük teknoloj� ş�rketler�n�n de �lg� 
göstermes� merkez bankalarının da konu 
hakkındak� çalışmalarını hızlandırdı ve 
bugün b�rçok kuruluş paranın yen� formu 
�ç�n b�rb�rler�yle yarış hal�ndeler. Geçt�ğ�m�z 
aylarda d�j�tal para hakkında yaşanan 
gel�şmelere göz atalım: 

Cov�d-19 pandem�s�yle b�rl�kte küresel 
d�j�talleşme hareket� zorunlu da olsa 
b�rçok sektörde büyük b�r hızla devam 
ed�yor. Günlük yaşantımızda ed�nd�ğ�m�z 
ve değ�şmez olduğunu düşündüğümüz 
alışkanlıklar yer�n� hızla yen� d�j�tal 
h�zmetlere bırakırken, �nsanlık tar�h�nde 
çeş�tl� formlarda kullanılan para �se 
ş�md�den evr�mleşme sürec�ne g�rd�.

Bugün el�m�zde günlük �ht�yaçlarımız ve 
f�nansal kararlarımız �ç�n kullandığımız 
paranın nak�t ve elektron�k fon olarak �k� 
temel formu bulunuyor. Yapılan 
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yapmak zorunda kaldı. Esk� adıyla L�bra, 
yen� adıyla D�em, �çer�s�nde çeş�tl� ülkeler�n 
para b�r�mler�n� bulunduracak b�r sepet 
oluşturarak müşter�ler�ne h�zmet vermey� 
planlıyor.

• Özel ş�rketler �se para transfer� ve 
t�caret�n f�nansmanı g�b� konularda zaman ve 
mal�yet tasarrufuna g�tmek �ç�n kend� 
aralarında kullanılacak özel d�j�tal para 
b�r�mler� üzer�ne çalışmalarını 
sürdürüyorlar.

• Son olarak, kr�ptoparalar ve �t�bar� 
para b�r�m�ne endeksl� stab�l paralar 
(stableco�n) henüz ödeme aracı olarak 
kullanılmasalar da, blokz�nc�r tabanlı b�r 
değer saklama aracı olarak rüştünü �spat 
etm�ş durumdalar    

Merkez bankaları paranın d�j�talleşmes� 
sürec�nde en öneml� paya sah�p kuruluşlar 
olarak öne çıkıyor. Ancak teknoloj� devler� 
ve özel ş�rketler tarafındak� gel�şmeler, 
paranın yen� formunu almasında öneml� rol 
oynayacaklar. 2021 yılında d�j�tal paranın en 
sıcak gündemlerden b�r� olacağı ş�md�den 
açık b�r şek�lde görülüyor.   

• Merkez Bankası D�j�tal Parası (Central 
Bank D�g�tal Currency - CBDC) kavramının 
�lk ortaya atıldığı günden bu yana Ç�n, tüm 
dünyanın yakın tak�be aldığı ülke olarak öne 
çıktı. N�tek�m uzun süren çalışmalar sonuç 
verd� ve Ç�n Merkez Bankası kend� d�j�tal 
parasını p�lot b�r bölge seçerek test amaçlı 
kullanıma sundu.

• Avrupa’da �se ECB ve Rusya Merkez 
Bankası, d�j�tal para f�kr�n� özel sektör ve 
vatandaşlarıyla değerlend�rme sürec�ne 
g�rd�. Burada d�kkat çeken nokta �se 
CBDC’ler�n mevcut f�nansal enstrümanları 
tamamlayıcı b�r rol oynayacağı olmasıydı.

• ABD’de CBDC konusunda henüz 
somut b�r adım atılmadı ancak otor�teler 
tarafından alınan kararlarla, banka ve banka 
olmayan f�nansal kuruluşların müşter�ler�ne 
kr�ptopara alım satımı ve kr�ptoparları 
alışver�şlerde kullanma g�b� h�br�t 
h�zmetler�n önü açıldı.

• Facebook l�derl�ğ�nde kurulan L�bra 
konsors�yumu �se el�ndek� gen�ş kullanıcı 
k�tles� sayes�nde kend� para b�r�m�n� 
oluşturmayı hedefl�yordu ancak 
düzenley�c�lerden gelen büyük baskı 
karşısında yol har�tasında bazı değ�ş�kl�kler 
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SATINALMA PERSPEKTİFİNDEN 2020 YILI
Dr. Hasan Hakan Beker

Schne�der Elektr�k Satınalma Müdürü

Dünya hem ekonom�k hem de sosyal açıdan 
oldukça zor b�r yıl geç�rd�. Yaşananlar kolay 
değ�l, hem �ş yapma şekl�m�z� hem de 
sosyalleşme rut�nler�m�z� der�nden etk�led�. 
Öyle k�, 2020 yılını tüm dünyada ama 
özell�kle ülkem�zde atlatab�lenlere adeta 
plaket ver�lmes� gereken b�r yıl olarak 
ger�de bırakıyoruz. Yaşadığımız bu sürec�n 
anlatılması, ders çıkarılması ve 
gel�şt�r�lmes� gereken pek çok yönü var 
ancak b�z sürece ş�rketler� hayata bağlayan 
b�r fonks�yonu olan Satınalma açısından 
bakacağız. Hayata bağlayan derken, 
Satınalma’da Kurulum Gel�ş�m ve D�j�tal 
Dönüşüm k�tabımda rakamlarla �fade 
ett�ğ�m üzere Satınalma’da elden ed�len 
%10’luk tasarruf ş�rket�n %150 büyümes�yle 
kârlılık noktasında aynı etk�ye sah�pt�r, 
bunu k�tabımda rakamlarla gösterm�şt�m. Bu 
sebeple sürec� Satınalma açısından 
yorumlamak, �şletmeler�n hayatta kalması 
ve sürdürüleb�l�rl�k açısından son derece 
öneml�.

2020 yılında çok sayıda 
öneml� gel�şme yaşandı ancak 
bunlardan öne çıkan 5 başlık 
hayatımızı o kadar der�nden 
etk�led� k� artık neden ve 
anal�zlere bağlı sonuçlar elde 
etme g�b� proakt�f b�r 
dönemden, sonuçları görüp 
bunların ne olduğunu 
anlamaya çalışarak tepk� 
vermeye gayret ett�ğ�m�z 
reakt�f b�r  döneme g�rd�k.

Sürece Satınalma özel�nden 
bakacak olursak yukarıda bahsett�ğ�m 5 
küresel gel�şme; T�caret Savaşları ve 
Korumacılık tüm ülkeler�n kend� 
menfaatler�n� ve çıkarlarını ön plana aldığı 
b�r dönem yaşamamıza neden oldu, bu da 
ülkeler�n t�caret yaparken daha fazla tar�fe 
ve engele takılmasına yol açtı. Brex�t �se 
AB’n�n en öneml� 2. gücünün b�rl�kten 
ayrılmasıyla sonuçlandı. Aynı zamanda en 
büyük 2. �hraç noktamız olan İng�ltere �le 
serbest t�caret anlaşması (STA) 
�mzalayamamış olmamız da olumsuz b�r 
gel�şme. İng�ltere �le STA �mzalamamız �ç�n 
öncel�kle AB’n�n İng�ltere �le STA 
�mzalaması gerekt�ğ�n� unutmayalım. 
Küresel Büyümen�n Yavaşlaması �se 
herkese zarar verd�. 2020 yılında çok sayıda 
ülken�n gerçektek� durumu yansıtsın veya 
yansıtmasın resesyona g�rd�ğ�n� 
unutmayalım, z�ra üst üste 2 çeyrek küçülen 
her ülke ve ekonom� tekn�k olarak resesyona 
g�rm�ş demekt�r. 
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dünya ekonom�s�n�n toplam büyüklüğünün 
3 katına ulaşması �se tüm dünyanın 
geleceğ�n� adeta �potek altına alan b�r durum 
olarak karşımıza çıkıyor. Sonuncu ve en 
öneml� Küresel borç stokunun gel�şme �se 
hayatımıza b�r anda zorla g�r�p kasırga g�b� 
esen, yakan, yıkan b�r gel�şme olan Cov�d19 
Pandem�s�. Merak edenler �ç�n Corona 
V �rus D�sease 2019 kısaltmasına Cov�d19 
d�yoruz ve m�kroskop altında görüntü olarak 
“taç” şekl�nde olması İng�l�zces� olan 
Corona/t�on’dan gel�yor. Tüm dünyada (bu 
satırları yazarken) 1 m�lyonun üzer�nde 
yaşamını y�t�ren �nsan olduğunu aklımızdan 
çıkarmayalım ve bu sürec� d�ğerler�nden 
daha detaylı anlatalım; Ç�n’�n en büyük 
endüstr� bölgeler�nden Hube�-Wuhan’da 
ortaya çıkan b�r hastalık öncel�kle Ç�n’� 
vurarak karşımıza b�r arz kr�z� çıkardı. 
Ardından hastalığın merkez�n�n sırasıyla 
Avrupa ve Amer�ka’ya taşınmasıyla önce b�r 
talep kr�z�ne, ardından da ekonom�k kaos ve 
artan �şs�zl�k neden�yle global b�r kr�ze 
dönüştü. Öyle k� Amer�ka’dak� etk�s� Büyük 
Buhrandan (Great Depress�on) sonra en 
yıkıcı sev�yeye gelm�ş durumda. Güncel 
duruma bakacak olursak 2. dalga ne zaman 
gelecek sorusunun cevabını da bulmuş olduk 
z�ra ülkeler�n-ekonom�ler�n tekrar kapandığı 
ve vaka sayılarının logar�tm�k arttığı bu 
dönem 2. dalganın b�zzat kend�s� olarak 
karşımızda duruyor. Burada y�ne küçük 
b�rnot ekleyel�m, bu dönem� SARS �le 
karşılaştırmak doğru değ�l çünkü SARS 
global b�r kr�ze dönüşmed�ğ� g�b� bugün 
dünyanın en büyük 2. ekonom�s� olan Ç�n, o 
dönem en büyük 6. ekonom�yd�. Neler 
olduğuna bakacak olursak b�r k�tap yazmak 
mümkün ancak Satınalma Perspekt�f�nden   

bakacak olursak tüm dünyanın �ş�n 
kolayına kaçarak Ç�n’den kaynaklandırdığı 
tüm ürün ve h�zmetler yoka düştü , tedar�k 
z�nc�r�, üret�m ve satışlarda kes�nt�ler 
yaşandı, bu da Satınalmacılar ve karar 
ver�c�ler açısından ne kadar yanlış b�r 
noktada olduğumuzu b�ze gösterd�. Pek� 
doğrusu neyd�? K�tabımda da bahsett�ğ�m 
üzere; Ürün ve h�zmetler�n yerl� ve m�ll� 
olması, farklı coğrafyalardan 
alternat�f lend�r�lmes�, süreçlere BCP 
(Bus�ness Cont�nu�ty Plan) mantığı �le 
yaklaşılması, ölçek ekonom�s� ve 
merkez�yetç� yapı kadar alternat�f l� ve 
kaynağında yönet�len s�stemler�n de öneml� 
olduğu ve tedar�k z�nc�r�nde esnekl�k tüm bu 
sürec�n doğrularıydı. Bu noktada zamanında 
ödev�n� doğru yapmayan �şletmeler bu 
savaşın mutlak mağlubu oldular. 5 büyük 
gel�şme ve yansımalarının dışında olan 
öneml� hususlara bakacak olursak en başta 
kur sev�yes� ve değ�şkenl�ğ� Satınalmacılar 
�ç�n çok büyük b�r mücadeleye dönüştü. 
Buraya y�ne ufak b�r not ekleyel�m, 
k�tabımda Satınalmacı5.0 olarak 
tanımladığım Satınalmacı prof�l�n�n 
detaylarında Satınalmacıların kr�pto/d�j�tal 
para b�r�mler�ne hak�m olması gerekt�ğ�n� 
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�fade etm�şt�m. PAYPAL’ın kr�pto paraları 
ödeme s�stemler�nde kabul etmes� bu 
noktada devr�m n�tel�ğ�nde b�r karardır, 
Satınalmacıların yavaş yavaş bu s�stemler� 
öğrenmes�nde fayda var. Tekrar konumuza 
dönecek olursak kur hareketl�l�ğ� ardından 
kend� tab�r�mle �fade ett�ğ�m enf lasyon�st 
emt�alar (bakır, ç�nko, dem�r cevher�, ham 
petrol vs) �le resesyon�st emt�aların (altın, 
gümüş, plat�n, paladyum vs.) aynı anda 
yükseld�ğ� b�r döneme g�rd�k. Normal 
şartlarda bu �k� gruptan b�r� yükseld�ğ�nde 
d�ğer� düşüş eğ�l�m�nde olur ancak bu sene 
tam ters� yaşandı. Kr�z ve r�skler�n yıldızı 
Altın değer kazanırken, endüstr�n�n doktoru 
Bakır (yabancı kaynaklarda Dr. Copper 
olarak anılır) da yükseld� sebeb� �se oldukça 
enteresan; madenler�n çalıştırılamaması. 
Bakır ve dem�r cevher� madenler� en zeng�n 
ülkelerden olan Brez�lya, Ş�l� ve Peru’nun 
dünyadak� vaka sayısında b�r dönem üstten 
2., 5. ve 6. sıralarda olduğunu hatırlayalım. 
Brez�lya 200M�lyon nüfusu �le az 
çokanlaşılır olsa da Ş�l� 19M�lyon ve Peru 
33m�lyon g�b� düşük b�r nüfusa sah�pken 

bunlar yaşandı. Yazıyı kaleme alırken son  
dönemde yaşanan en öneml� gel�şme �se 
B�den’ın Amer�kan seç�mler�n� kazanması 
oldu. Bu o kadar öneml� b�r gel�şme k�, b�r 
noktada Otor�ter Popül�zm’�n ve Gerçek 
Ötes� Çağ’ın çöküşünün başlangıcı b�le 
olab�l�r. Son dönemde bu dalga �le gelen 
öneml� ülkeler�n l�derler� (Bor�s Johnson, 
Vlad�m�r Put�n, Ja�r Bolsonaro, B�nyam�n 
Netanyahu, Prens Salman) tıpkı Trump g�b� 
kr�t�k b�r v�raja g�reb�l�r, bunu önümüzdek� 
dönemde göreceğ�z. B�r d�ğer çok öneml� 
gel�şme �se dünyanın en büyük t�car� 
anlaşması olan RCEP’�n (Reg�onal 
Comprehens�ve Econom�c Partnersh�p) 15 
ülke arasında �mzalanarak yürürlüğe 
g�rmes�. Dünyanın en büyük anlaşması 
olmasının sebeb� �se anlaşmanın taraf larının 
toplamda 2.3M�lyar Nüfus ve 26 Tr�lyon$’lık 
b�r büyüklüğe sah�p olması. Tüm bu 
gel�şmelere baktığımızda �se dünyada 
“kartlar yen�den dağıtılıyor” durumunu 
görüyoruz. Bu da her zaman �fade ett�ğ�m 
g�b� b�z Satınalmacıların global� daha da 
sıkı tak�p etmem�z gerekt�ğ�n� göster�yor. 
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Dr. Hasan Hakan Beker K�md�r?
Dr. Hasan Hakan Beker, 1982 İstanbul doğumludur.
L�sans eğ�t�m�n� Yed�tepe Ün�vers�tes� Endüstr� Mühend�sl�ğ�/S�stem Mühend�sl�ğ� 
bölümünde tamamlamıştır. Yüksek L�sans eğ�t�m�n� Tedar�k Z�nc�r� üzer�ne Purdue 
Un�vers�ty’de b�r�nc�l�kle ve Doktora eğ�t�m�n� Satınalma üzer�ne York 
Un�vers�ty’de aynı şek�lde b�r�nc�l�kle tamamlamıştır.
Satınalmada Kurulum Gel�ş�m ve D�j�tal Dönüşüm K�tabının yazarıdır. Satınalma 
ve Tedar�k Z�nc�r�n�n çeş�tl� fonks�yonlarında uzun yıllardır yönet�c�l�k yapmakta ve 
çeş�tl� platformlarda ülkem�z� yurtdışında tems�l etmekted�r. Satınalma alanında 
teor� ve uygulama noktalarında önermelerde bulunarak mesleğ�n gel�ş�m� adına çalışmalar yapmaktadır.
Satınalma, Müzakere, Zaman Yönet�m� ve R�sk Yönet�m� g�b� alanlarda eğ�t�mler vermekte ve danışmanlık 
yapmaktadır.

görmüş olduk.

Sonuç olarak, sadece ekonom� k�taplarında 
değ�l herhang� k�tapta anlatılmayan eşs�z 
derecede zorlu b�r süreçten geç�yoruz, 
zorlandık ama çok fazla şey de öğrend�k. 
Satınalmacılar olarak esnekl�ğ�m�z� 
arttırmalı, global� ve lokal� �y� tak�p etmel�, 
tedar�kç�ler�m�zle saf larımızı sıklaştırmalı, 
d�j�talleşme çağında öncü olmalı, tedar�kç� 
kaynaklı �novasyonu �şletmeler�m�ze 
kazandırmalı ve değer yaratmaya 
odaklanmalıyız. B�z� öldürmeyen şey�n 
güçlend�receğ�n� b�lel�m. Ülkem�z ve dünya 
�ç�n üretmeye ve değer katmaya devam 
edel�m. Satınalma’nın da hayat� b�r 
fonks�yon olduğunu unutmayalım :)

. Ben her zaman b�r Satınalmacının global� 
b�lerek lokal� tak�p etmes�, yaptığı anal�zler� 
de p�yasadan (tedar�kç�lerden) tey�t ederek 
b�r çalışma rut�n� oluşturması hatta bu 
şek�lde yaşaması gerekt�ğ�ne �nanıyorum. 
İşte bu yüzden yazımda bahsett�ğ�m 
hususlar b�z�m �ş yapış şekl�m�z�, süreçlere 
yaklaşımımız ve stratej�k planlarımızı 
değ�şt�rmeye namzett�r. Son olarak mutlak 
sonuca ulaşır mı göreceğ�z ancak 
Pf�zer-B�ontech ortaklığındak� aşının %90 
etk�l� olması tüm dünya adına sev�nd�r�c� b�r 
haber olurken B�ontech’�n kurucularının b�r 
Türk ç�ft olması ve başarıları kadar 
mütevaz� olmaları da b�z Satınalmacılara rol 
model oluşturdu. Aşırı tüket�m�n ön planda 
olduğu b�r dönemde üretmen�n de önem�n� 
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Tüm dünya 9 aydır ger� sayımda. Bu 
cümley� yazarken b�rden farkett�m, sank� 
doğum dönem� g�b�. Sancılı b�r sürec�n 
sonrasında yen� b�r başlangıcın tar�f ed�lemez 
mutluluğu, öyle değ�l m�? Doğum �ç�n böyle, 
pandem� �ç�n aynı şey� söylemek mümkün 
mü?

Açıkcası ben opt�m�st b�r görüşe sah�b�m. 
Yan� daha olumlu yaklaşıyorum. B�raz 
Pollyanna’cılığın ne zararı olab�l�r k�. Zaten 
ps�koloj�de savunma mekan�zmalarımızından 
b�r�. Aylardır yaşanan bu ger�l�ml� ortamla 
başa çıkab�lmen�n en �y� yolu bence. Neden 
m�? Yazının devamını okumanızı öner�r�m.

Önce VUCA World (VUCA Dünyası) 
kavramından bahsedel�m. 

1987 yılında  Warren  Benn�s  ve  Burt  
Nanus tarafından tanımlanan VUCA  

kavramı, soğuk savaş sonrası as�metr�k 
tehd�tler�n ortaya çıkmasıyla yen� güvenl�k 
ortamını tanımlamak �ç�n ABD ordusu 
tarafından kullanılmaya başlandı 
(https://www.b�lg�ped�a.org/vuca-dunyas�nda
-l�derl�k/). Açılımı �se; Volat�l�ty (Uçuculuk), 
Uncerta�nty (Bel�rs�zl�k), Complex�ty 
(Karmaşıklık), Amb�gu�ty (Muğlaklık). 

Kaosu net b�r şek�lde n�telend�ren bu dört 
kel�men�n baş harf ler�nden oluşan kavram, 
soğuk savaş dönemler�nde yen� stratej�ler ve 
önlemler �ç�n yaratılmış. Daha sonra 
ş�rketler, yönet�c�ler, ekonom�ler vb. 
alanlarda ben�msen�p farklı b�r boyut 
kazanmış. Hatta bu kavram hakkında özel 
eğ�t�mler b�le ver�l�yor. İç�nde 
bulununduğumuz bu dönem tam da 
bahsett�ğ�m�z VUCA Dünyası. Karmaşıklık, 
bel�rs�zl�k, muğlaklık ve her şey�n sabun 
köpüğü g�b� uçucu olması bunun en net 
gösterges�. P�yasalar, t�caret, borsa, kurlar, 
emt�a, ş�rketler�n geleceğ�, yan� kısacası 
makro düzeyde ekonom�n�n yanı sıra �nsan 
sağlığı, aşı, önlemler, geleceğe yönel�k 
planlar da aynı kaosun �ç�nde.

Evet bu paragraf b�raz �ç karartıcı oldu 
farkındayım opt�m�zm bunun neres�nde? 

Bakın şurasında… 

Öncel�kle dünya top yekün b�r değ�ş�m ve 
dönüşüm sürec�ne g�rd�.Aslına bakarsanız, 

PANDEMİ 2020
Cem Gal�p Kahvec�; PCC

ICF Profess�onal

 

Ne yıla başladık ama ha…
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g�rmel�yd� de. 
Bazen �lerleme ve 
gel�şme �ç�n bu 
şarttır. Tab� k� bu 
değ�ş�m, dönüşüm 
bu şek�lde m� 
olmalıydı? Hayır. 
Bu çok üzücü ve 
yıpratıcı elbette. 
Ama şu anda 
b u l u n d u ğ u m u z 
durum bu ve bu 
d u r u m u 
kabullenmek �le �şe 
b a ş l a m a l ı y ı z . 
Henüz Elon Musk 
çalışmalarını tamamlayamadığına göre,e b�z�m 
de dünyayı terketme g�b� b�r şansımız 
olmadığına göre bu şartlarda b�r şeyler 
yapab�lmey� öğrenmem�z gerekmekte. İş�n 
güzel tarafı �se, �nsan doğasında muhteşem b�r 
becer� var, uyumlanma… Hem de doğar 
doğmaz sah�p olduğumuz b�r şey. İlk aylardan 
�t�baren çevrey� kend� şablonlarımıza 
uydurmaya çalışırız baktık k� olmuyor b�z 
kend�m�z� çevren�n şablonlarına uydururuz. 
Yan� kısacası doğumumuzdan �t�baren b�zde 
olan b�r yetenek.

VUCA bunun neres�nde? İşte tam da 
ortasında aslında, yen� dünyaya uyum 
sağlamak… Evet, artık yen� dünya gerçeğ�n� 
kabullenmem�z bu yüzden başlangıç olmalı. 
Daha sonra bu uyumlanma becer�m�z� 
çalıştırab�lmem�z �ç�n �se y�ne doğuştan var 
olan d�ğer b�r muhteşem kab�l�yet�m�z 
öğrenme yeteneğ�m�z� devreye sokmamız 
gerekl�, hem de ac�len.Yen� dünyada şartlar ve 
normlar çoktan değ�şmeye başladı b�le. 

Çevr�m�ç� toplantılar, konferanslar, 
sem�nerler, eğ�t�mler, �ş görüşmeler�, 
anlaşmalar, tam b�r sanal dünyaya ayak bastık. 
B�r sene evvel -eğer yurtdışı ya da şeh�r 
dışında değ�lse- tüm danışanlarımla of�s�mde 
görüşüyordum ve ne zaman çevr�m �ç� de 
görüşme yapab�leceğ�m�z� bel�rtsem terc�hler� 
of�s�me gelmek olurdu. Şu anda yüzde 95 
oranında �nternet üzer�nden . görüşmeler�m�z 
yapıyoruz. Ya eğ�t�m… Tüm eğ�t�m b�r�mler� 
�nternet alt yapılarını güçlend�rmeye 
başladılar. Ş�rketler de artık sanal toplantı 
odalarının müdav�m� olmaya başladılar. 
D�kkat ett�n�z m�? Uyumlanma kend� kend�ne 
başladı. B�r kaç çok katı görüşler b�le göz 
ucuyla �ncelemeye aldı yen� gel�şmeler�. Evet 
modern teknoloj� şu anda k� tutunab�leceğ�m�z 
öneml� dallardan b�r�. Artık teknoloj� �le 
barışma, öğrenme ve hayatımıza adapte etme 
zamanı. Bunun �ç�n b�lg�sayar mühend�s� falan 
olmanıza gerek yok onların �ş� bu teknoloj�k 
ortamı kurmak zaten, b�z sadece �ş�m�ze 
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edeceğ�z. Ama bunun �ç�n �şte o bahsett�ğ�m 
öğrenme kab�l�yet�m�z� b�r an önce devreye 
sokmalıyız. Yan� kend�m�z� ac�len b�r eğ�t�m 
programına hatta kampına sokmalıyız. K�ş�sel 
gel�ş�m eğ�t�mler�, ş�rket eğ�t�mler�, �sten�rse 
akadem�k eğ�t�mler -bence çok güzel olur- ve 
daha b�r sürü şey (Candan Erçet�n şarkısı g�b� 
oldu:)). 

Şunu netl�kle ve hatta altına �mzamı atarak 
söyleyeb�l�r�m k�, yen� dünya kend�n� 
gel�şt�rm�ş �nsanların dünyası olacak. Japon 
Başbakanı Sh�noz� Abe, Almanya’nın 
Hannover kent�nde düzenlenen 2017 yılındak� 
fuarda, Toplum 5.0 felsefes�n� gen�ş k�tlelere 
duyurdu. CeBIT 2017 fuarında Soc�ety 5.0 
(Toplum 5.0) felsefes�n� tanıtan Japonya 
başbakanı Sh�nzo Abe, bu yen� kavramı 
“Teknoloj�, toplumlar tarafından b�r tehd�t 
olarak değ�l, b�r yardımcı olarak algılanmalı” 
görüşüyle temellend�rd�kler�ne d�kkat çekt� 
(https://www.endustr�40.com/endustr�-4-0dan-
toplum-5-0a/).

Yan� Japonya süper toplum yaratma 
çalışmalarına pandem�den önce başladı. Süper 
toplum; gel�şm�ş b�reyler, teknoloj�y� 
kullanmayı b�len, et�k �lkeler� �çselleşt�rm�ş, 
toplumsal faydayı gözeten, sürdürüleb�l�r b�r 
dünya vatandaşını tasv�r etmekted�r. Yan� �deal 
toplum. Bunun tek yolu �se b�lg�l�, b�l�nçl�, 
gel�ş�m�ne ve eğ�t�m�ne önem veren 
b�reylerden geçmekted�r. Ancak bu sayede 
uyumlanab�l�r ve VUCA dünyasında ayakta 
kalınab�l�r.

Yen� fırsatlara kucak açmalıyız. Yen� 
çözümler üretmel�y�z. Alternat�f planlar 
yapmalı ve bu planları uygulamaya sokmak 
�ç�n cesur olmalıyız. Yen� dünyada esk� 
dünyada geçerl� olan pek çok şey artık geçerl� 
olmayacak. Marshall McLuhan’ın öngörüsü, 
‘Global V�llage-Küresel Köy’ kavramı 
d�j�talleşme �le b�rl�kte gerçek oldu. İlet�ş�m 
d�j�tal ağlar sayes�nde gerçekleş�yor, artık uzak 
yok, hep b�r aradayız. 

Sonuç olarak, eğ�t�m şart:))

  Cem Gal�p Kahvec�   k�md�r?
K.K.T.C. Doğu Akden�z Ün�vers�tes� Tur�zm ve Otelc�l�k bölümününden mezun olduktan  sonra Türk�ye’ye 

döndü. 25 yıldan fazla �ş hayatında, ATV ve Sabah Grubuna bağlı radyolarda ve telev�zyonlarda daha sonra 

sırasıyla C�ne5 radyoları, Doğan Onl�ne g�b� dönem�n büyük medya ve b�l�ş�m ş�rketler�nde yönet�c� 

poz�syonlarında görevler aldı.  

1999 yılında organ�zasyon, 2005 yılında kurduğu reklam ajansı/danışmanlık g�b� şahs�/kurumsal b�rçok �ş 

tecrübeler� �le pazarlama ve �ş stratej�ler� konusunda c�dd� b�r�k�mler kazandı.

Davranış B�l�mler� ve K�ş�sel Gel�ş�m üzer�ne Sola Un�tas Accred�ted Coach�ng and Tra�n�ng Academy’den aldığı akadem�k koçluk eğ�t�m�n� 

(ACTP) tamamlayıp, Yönet�c� Koçluğu, Takım Koçluğu ve Öğrenc� Koçluğu eğ�t�mler�n� başarıyla b�t�rd�. ICF (Internat�onal Coach 

Federat�on)  Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından 8/7/2018 tar�h�nde PCC (Profess�onal Cert�f�ed Coach) unvanına layık görüldü. 

Avrupa B�rl�ğ� kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı bünyes�nde Trakya Kar�yer projes�nde, Trakya Ün�vers�tes�, Kırklarel� Ün�vers�tes�, 

Namık Kemal Ün�vers�teler�nde ( Malkara, Babaesk�, Lüleburgaz, Havsa, Şarköy, Uzunköprü) Topluluk Önünde Konuşma ve Etk�l� Sunum, 

Problem Çözümleme g�b� uygulamalı kar�yer eğ�t�m programları,

Çeş�tl� f�rmalara yönet�c� (C-Su�te) koçluğu, takım koçluğu ve kurumsal eğ�t�mler ve profesyonel koçluk h�zmetler�n� sürdürmekted�r. 

Halen İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�, İkt�sad�, İdar� ve Sosyal B�l�mler Fakültes� Yen� Medya bölümünde ve Ps�koloj� bölümünde ç�ft anadal 

yapmaktadır.
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Küresel t�caret trendler� ve kısa vadel� tahm�n

COVID-19’un neden olduğu ekonom�k ve toplumsal bozulmalar, küresel t�carette c�dd� azalmalara 
yol açmıştır. Zaten düşüş trend�nde olan küresel t�caret 2019’un 2. Çeyreğ�ne kıyasla, 2020’n�n 2. 
Çeyreğ�nde yaklaşık %19 g�b� kesk�n b�r düşüşle karşı karşıya kalmıştır. 3. Çeyreğe �l�şk�n ön ver�lere 
göre, küresel t�caret artışı 2. Çeyrekten �t�baren toparlanmaya başlamakla b�rl�kte, 3. Çeyrekte negat�f 
gerçekleşm�şt�r ve yıllık olarak karşılaştırıldığında yaklaşık olarak yüzde 4.5 azalmıştır.

3. Çeyrekte bazı Doğu Asya ekonom�ler� har�ç genel b�r düşüş trend�

2019’un 3.çeyreğ�ne göre 2020’n�n 3. çeyreğ�nde �hracat artışı (%)

DÜNYA TİCARETİNDEKİ SON ÇEYREK
Şenol Altuntaş

Arkel Elektr�k 

Satınalma Müdürü & Dış YönDer YK Üyes�

Özet

Küresel t�caret; 2. çeyrekte daha düşük oranda 
olmakla b�rl�kte, 3. çeyrekte azalmaya devam 
etm�şt�r (geçen yıla göre %-4.5).

Süregelen bel�rs�zl�k neden�yle alt sınır %9 
olmak üzere küresel t�caret�n 2020 yılında %7 
azalması beklenmekted�r.

Home Off�ce ek�pmanları ve tıbb� gereçler�n 
t�caret� 3.çeyrekte artmıştır, d�ğer yandan  
otomot�v ve enerj� sektörler�nde azalma 
kaydetm�şt�r. Düşük gel�rl� ülkeler�n tıbb� 
gereçlere yönel�k k�ş� başına düşen ek 
�thalatları, yüksek gel�rl� ülkeler�n yapmış 
oldukları �thalatın çok küçük b�r kısmı kadardır
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karşıya kalınab�l�r. M�krofonu açık olan b�r 
öğrenc�n�n öğretmen�ne hakaret etmes�, b�r 
yönet�m kurulu üyes�n�n konferans 
uygulamasını açık unutup lavaboya g�tmes� 
g�b�...

 V�deo konferans platformlarının 
kullanımında d�kkat ed�lmes� gerekenler:

• Toplantı, toplantı sah�b�n�n 
denetlemes�n� gerekt�rmel�d�r.

• Toplantının yönlend�r�lmes� ve sadece 
gerekl� k�ş�ler�n toplantıya dah�l ed�ld�ğ�n�n 
mutlaka kontrol ed�lmes� gerekl�d�r. 

• Özell�kle öneml� toplantılar �ç�n asla 
aynı toplantı k�ml�ğ� tekrar kullanılmamalıdır. 
Her toplantı �ç�n farklı b�r toplantı k�ml�ğ� 
oluşturmanın yanında, b�r toplantı parolası 
ekled�ğ�n�zden em�n olun. (2)

• Tüm katılımcılar geld�kten sonra 
yönet�c� odayı sanal olarak k�l�tleyeb�l�r. Bu 
durum yetk�s�z g�r�şler�n de önüne geçer.

Sonuç olarak yen� normal ded�ğ�m�z olgu 
esk�den yapab�ld�kler�m�z� esk�s� g�b� 
yapamayışımızın adıysa eğer, b�zler de 
�şler�m�z� esk�s� g�b� yapmayı beklemek yer�ne 
�ş�m�z� tekrar modellemel�y�z. Bu makalen�n 
başında saydığımız tekn�k, altyapısal, güvenl�k 
tedb�rler�n�n yanı sıra d�j�tal modellemen�n 
zamanı geld� de geç�yor. Normaller�m�z�n 
esk�s� g�b� olduğu sağlıklı günler d�ler�m.

Satın Alma Yönet�c�ler� Endeksler� (PMI’lar) 
g�b� temel göstergeler hala, önümüzdek� 
aylarda uluslararası t�carette c�dd� bel�rs�zl�ğe 
�şaret etmekted�r. 2020’n�n 4.çeyreğ�n�n 
negat�f trendde gerçekleşmes� ve 2019’un 
4.çeyreğ�ne kıyasla yaklaşık %3 daha düşük 
olması beklenmekted�r. Bununla b�rl�kte 
COVID-19’un ç�fte düşüş trend�ne yol 
açab�lecek olan, önümüzdek� aylarda 
ekonom�k faal�yetlere yönel�k etk�ler�ne da�r 
süregelen end�şelerden ötürü bu rakam 
fazlasıyla bel�rs�zd�r. 

Genel �t�bar�yle, 3. Çeyrekte gözlemlenen 
trend�n 4. Çeyrekte de devam edeceğ� 
varsayımıyla, küresel t�caret�n 2020’de 
yaklaşık %7 azalması beklenmekted�r. 2020 
yılı �ç�n alt l�m�t yaklaşık %9’dur ve 
önümüzdek� aylarda COVID-19 pandem�s�n�n 
artış gösterme olasılığını ve t�caret� kısıtlayıcı 
pol�t�kalardak� an� artışlarla b�rl�kte kötüleşen 
s�yaset ortamını d�kkate almaktadır.

Dünyanın bazı büyük ekonom�ler� bu 
durumun nasıl üstes�nden gelmekted�r?

Dünyanın bazı büyük t�caret ekonom�ler�ne 
�l�şk�n resm� �stat�st�kler; COVID-19 pandem�s� 
neden�yle uluslararası t�carette ger�leme 
dönem�ne �şaret etmekted�r. 2020 yılında 
büyük ekonom�ler�n h�çb�r� bu durumdan 
kurtulamamıştır. 

Ç�n’�n t�caret yapısı d�ğer ekonom�lerden 
farklılık gösterm�şt�r. Pandem�n�n �lk aylarında 
düşüş gösterd�kten sonra, Ç�n’�n �hracatı 
2020’n�n 2. Çeyreğ�nde dengelenm�şt�r ve 
2020’n�n 3. çeyreğ�nde güçlü b�r şek�lde 
toparlanmıştır ve öncek� yıla kıyasla yaklaşık 
%10 büyüme oranı yakalamıştır. Genel 
�t�bar�yle Ç�n’�n 2020’n�n �lk dokuz ayındak� 
�hracat sev�yes� 2019’un aynı dönem�yle 
mukayese ed�leb�lmekted�r. İthalat açısından 
�se, Ç�n’�n �thal ürünlere olan taleb� 2020’n�n 2. 
Çeyreğ�ndek� düşüşten sonra toparlanma 
kaydetm�şt�r. D�ğer büyük ekonom�ler�n aks�ne 
Ç�n’�n �thalatı Temmuz ve Ağustos aylarında 
dengelenm�şt�r ve akab�nde Eylül ayında c�dd� 
b�r büyüme kaydetm�şt�r. 

  

Küresel Emt�a T�caret� Düşük Sev�yelerde Seyretmekted�r.

Kaynak: Ulusal �stat�st�kler�n esas alındığı UNCTAD hesaplamalarıdır. Üç aylık büyüme; takv�m etk�s�nden arındırılmış 
değerler�n üç aylık dönemlere kıyasla büyüme oranını �fade etmekted�r. Yıllık büyüme �se son 4 çeyreğ�n ortalama büyüme 
oranıdır. 2020’n�n 4. Çeyreğ�ne �l�şk�n rakamlar �se tahm�n�d�r. 
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Büyük t�caret ekonom�ler�n�n trendler�, Ocak-Eylül 2020

Kaynak: UNCTAD. ABD Doları c�ns�nden b�r öncek� yıla kıyasla büyüme oranları. Ver�lere AB’n�n kend� �ç�ndek� t�caret� dah�l 
değ�ld�r. 
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Bölgesel t�caret trendler�

2020’n�n 2. çeyreğ�nde uluslararası t�carette gözlemlenen kesk�n ve kapsamlı düşüş, gel�şmekte olan 
ve gel�şm�ş ülkeler açısından da benzer şek�lde gerçekleşm�şt�r. Bununla b�rl�kte gel�şm�ş ülkelerde 
t�caret�n, hem �thalat hem de �hracat açısından öneml� ölçüde çok daha hızlı azalma kaydett�ğ� 
görülmekted�r. Gel�şmekte olan ülkeler arasındak� t�caret (Güney-Güney) Temmuz ayındak� %8’l�k 
azalmayı müteak�p 2. çeyrekte yaklaşık %16 azalmayla görecel� olarak çok daha fazla d�renç 
gösterm�şt�r. 

Gel�şmekte olan ülkeler arasındak� t�caret görecel� olarak çok daha fazla d�renç gösterm�şt�r.

2020’n�n 2. çeyreğ�nde uluslararası t�carettek� düşüşten tüm bölgeler etk�lenm�şt�r. Bununla b�rl�kte 
Doğu Asya’dak� t�caret�n d�ğer bölgelerden görecel� olarak daha �y� gerçekleşt�ğ� görülmekted�r. Bu 
trend özell�kle de Temmuz ayında daha bar�zd�r. D�ğer yandan en sert düşüş Batı ve Güney Asya 
bölgeler�nde gerçekleşm�ş olup, �thalat %35, �hracat �se %41 azalmıştır. Temmuz ayı �t�bar�yle pek çok 
bölgede t�caret�n öneml� ölçüde azaldığı görülmekted�r. 

Kaynak: UNCTAD. Değ�ş�mler b�r öncek� yıla göred�r. Ver�lere AB’n�n kend� �ç�ndek� t�caret dah�l değ�ld�r. 

Doğu Asya ve Pas�f�k har�ç olmak üzere t�caret pek çok bölgede büyük ölçüde azalmıştır 

Kaynak: UNCTAD. Değ�ş�mler b�r öncek� yıla göred�r. Ver�lere AB’n�n kend� �ç�ndek� t�caret dah�l değ�ld�r. 
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Sektörel düzeyde küresel t�caret 

COVID-19’un neden olduğu ekonom�k bozulmalar bazı sektörler� d�ğerler�ne kıyasla çok daha fazla 
etk�lem�şt�r. 2020’n�n 2.çeyreğ�nde otomot�v ve enerj� sektörler�nde küresel t�caret m�ktarı 2019’un 2. 
çeyreğ�yle karşılaştırıldığında yaklaşık olarak yarı yarıya azalmıştır. T�caret; aynı zamanda 
k�myasallar, mak�neler, metaller ve cevherler ve hassas aletler açısından öneml� ölçüde düşüş 
kaydetm�şt�r. D�ğer yandan of�s mak�neler� ve tekst�l ve g�y�m ürünler� �thalatı artmıştır. Bu artışlar 
COVID-19 pandem�s�yle �l�şk�lend�r�lmekted�r, z�ra bu sektörlere home off�ce ek�pmanları ve 
maskeler g�b� koruyucu ek�pmanlar dah�ld�r.

2020’n�n Temmuz ve Ağustos aylarına �l�şk�n ver�ler benzerl�kler göstermekted�r. Enerj� ve otomot�v 
sektörler�ndek� uluslararası t�caret m�ktarı hala 2019 yılındak� sev�yeler�n öneml� ölçüde ger�s�nded�r. 
D�ğer yandan home off�ce ek�pmanları ve k�ş�sel koruyucu ek�pmanlara olan taleptek� artışlar; 
�let�ş�m ek�pmanları, of�s mak�neler�, tekst�l ve g�y�m sektörler�nde t�caret açısından poz�t�f büyüme 
oranlarına yol açmıştır

Sektörlere Göre Dünya T�caret�

Kaynak: UNCTAD.  

Not: Dünya t�caret�ndek� yüzdesel değ�ş�mler b�r öncek� yıla göred�r. Değ�ş�mler Ç�n, Avrupa B�rl�ğ� ve B�rleş�k Devletler�nde HS6 rakamlarından alınmıştır. 
Ver�lere AB’n�n kend� �ç�ndek� t�caret dah�l değ�ld�r. 
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COVID-19 Tıbb� Gereçler�

Uluslararası t�caret COVID-19 pandem�s�ne cevap vermede öneml� b�r rol oynamıştır. Bazı ülkeler�n 
potans�yel olarak sınırlı olan tıbb� gereçler� korumaya yönel�k t�caret� kısıtlayıcı pol�t�kalar 
uyguladıkları pandem�n�n erken aşamalarına rağmen, uluslararası p�yasalar COVID-19’un 
yayılmasına karşı mücadele etmek �ç�n gerekl� olan ürünlere yönel�k genel taleptek� artışı karşılamak 
adına katkılar sağlamıştır. Esas �t�bar�yle, bu yılın Ocak ve Mayıs ayları arasında, Ç�n, Avrupa B�rl�ğ� 
ve B�rleş�k Devletler�n COVID-19 tıbb� gereçler� �hracatı (k�ş�sel koruyucu ek�pmanlar, 
dezenfektanlar, tanı k�tler�, oks�jen resp�ratörler� ve d�ğer hastaneyle �lg�l� ek�pmanlar) aylık olarak 
yaklaşık 25 m�lyar’dan 45 m�lyar USD’ye yükselm�şt�r. Bu ürünler�n yıllık bazda t�caret� N�san 
2020’den bu yana ortalama  %50’den fazla artış kaydetm�şt�r.

COVID-19 �le �l�şk�l� tıbb� gereçler�n t�caret trendler�

Bununla b�rl�kte, COVID-19 �le �l�şk�l� ürünler�n tedar�k�ndek� artış çoğunlukla daha zeng�n olan 
ülkeler�n menfaat�ne olmuştur. Orta ve düşük gel�rl� ülkeler�n çoğunlukla COVID-19 �le �l�şk�l� 
ürünlere er�ş�m sıkıntısı yaşadıklarına da�r c�dd� göstergeler söz konusudur. COVID-19 gereçler�ne 
er�ş�m� kolaylaştırma çabalarına rağmen, t�caret �stat�st�kler�ne göre COVID-19 �le �l�şk�l� ürünler�n 
dünya çapındak� �lave üret�mler�n�n yalnızca çok küçük b�r kısmı düşük gel�rl� ülkelere ulaşmıştır.

Pandem�n�n görülmeye başlamasından bu yana, yüksek gel�rl� ülkeler�n her b�r vatandaşı, 
COVID-19 �le �l�şk�l� ürünler�n �thalatından ayda ek olarak ortalama 10USD yararlanmıştır.Bu rakam 
orta gel�rl� ülkeler �ç�n daha düşük olup yaklaşık 1USD kadardır ve düşük gel�rl� ülkeler �ç�n �se 
yalnızca 0.10USD’d�r. B�r başka �fadeyle, COVID-19 pandem�s�n� azaltmak �ç�n gerek duyulan tıbb� 
ürünler�n k�ş� başına �thalat tutarı, düşük gel�rl� ülkelerle mukayese ed�ld�ğ�nde yüksek gel�rl� 
ülkelerde yaklaşık 100 kat daha fazladır. COVID-19 ürünler�n�n k�ş� başına �thalat artışının daha 
zeng�n olan ülkelerde daha fazla artması beklen�rken, büyük fark g�derek artmaktadır.

Not: COVID-19 tıbb� gereçler�ne �l�şk�n WCO/DSÖ’nün ortak sınıf landırmasıdır. Ç�n, Avrupa B�rl�ğ� ve B�rleş�k Devletler; COVID-19 tıbb� 
gereçler�n�n dünya çapında �hracatının üçte �k�s�n� teşk�l etmekted�r. B�rleşm�ş M�lletler; aşırı küresel kıtlığa rağmen hayat� öneme sah�p olan 
COVID-19 tıbb� k�tler�n�n 135 ülkeye ulaştırılması çabalarına öncülük etmekted�r: BM; Yüksek, Orta ve Düşük Gel�rl� ülkeler �fadeler� Dünya 
Bankasının tanımlarına göred�r.Bu farkları açıklayan çeş�tl� gerekçeler olmakla b�rl�kte, b�r ülken�n gel�r sev�yes� �le (k�ş� başına düşen gayr� saf� 
m�ll� hasıla �le ölçülmekted�r) COVID-19 tıbb� gereçler�ne yönel�k �lave �thalatı arasındak� poz�t�f ve kayda değer �l�şk� aynı zamanda çok daha 
detaylı olan ekonometr�k anal�zde de geçerl�d�r. Ortalama olarak k�ş� başına düşen gayr� saf� m�ll� hasıladak� her b�r 1000 USD artış açısından, N�san 
2020’den bu yana COVID-19 �le �l�şk�l� ürünler�n aylık olarak 1 USD değer�nde ek olarak �thal ed�ld�ğ�n� gözlemlen�r

Kaynak: UNCTAD. ABD Doları c�ns�nden b�r öncek� yıla kıyasla büyüme oranları. Ver�lere AB’n�n kend� �ç�ndek� t�caret� dah�l 
değ�ld�r. 
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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.

Endeksler: 2020’n�n 2. Çeyreğ�nde �hracat performansı ve değ�şkenl�k
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2020 YILI İNSAN KAYNAKLARI İÇİN NASIL GEÇTİ?
Özkan Başak

İnsan Kaynakları Danışmanı

Yaşadığımız her yılı uğurlarken her yen� 
gelen yıla daha da umutlu ve mutlu bakarız. 
Her geçen seney� bu sene d�ğer yıllara göre 
daha zordu d�ye anarken yen� yıl çabucak 
gels�n d�yerek çocuksu b�r hevesle bekler�z. 
Ama em�n�m k� bu sene �ç�n s�zler de bana 
katılacaksınız ve bu kadar zor geçen b�r yıl 
olmadığı konusunda hem f�k�r olacağız. 

2020’n�n �lk ayları da hem k�ş�sel hem ülke 
olarak beklent�ler�m�z�n yüksek olduğu b�r 
yıldı. Maalesef k� �lk deprem haber�n� 
aldığımız zamana kadar. Sonra ne oldu �se 
ardı arkası kes�lmed�. Ne doğa olayları kaldı 
ne terör ne de salgın. Nasıl oldu da her b�r� b�r 
yıla sığmaya başarmıştı nasıl oldu da ardı 

arkasına gelme sırasını b�le şaşırmadan 
devam ett�rmekteyd�. Her şey�yle zor b�r yıldı 
olmaya da devam ed�yor. Geçm�ş tüm yılları 
unuttururcasına yaşanan her olumsuzlukta 
sank� bu yıl �ç�n zaman durdu ve geçmek 
b�lmed�. Ama bunun �ç�n b�le y�ne yen� yılda 
umutlu olmaya devam edeceğ�z. Her kışın b�r 
baharı vardır…

İnsan kaynakları açısından nasıl geçt� d�ye 
bakalım �stersen�z bu yazımızda.

Zaten yen� yıla yen� g�rm�şt�k. Asgar� ücret 
rakamları bell� olmuştu ve b�z bunlara göre 
konumlandırıyorduk kend�m�z� derken Aralık 
ayından ber� kulağımıza fısıldayan ama b�ze 
ayından ber� kulağımıza fısıldayan ama b�ze 
gelmeyeceğ�n� her felaket b�z� es geçeceğ�n� 
düşünürken b�r hastalık �lg�m�z� çekmeye 
başladı. Ve kısa sürede daha yen� yıldan 
bekled�kler�m�z� hayal ederken geld� ve 
kapımızı sertçe çaldı. Sonrası �se b�r mart 
ayını hatırlarım b�r de kasımı d�yeceğ�m. 
Önce ülkem�zde �lk çıktığı anlar. Pandem� 
�lan ed�lmes�. Alınan tedb�rler. Buna hazır 
olan / olmayan hazır olmadığını b�lmeyen b�r 
sürü kurum, kuruluş ve yapılarla sürec�n 
�çer�s�ndeyd�k b�r anda. 

Neler yaşadık bu dönemde. 2018 den ber� 
hızlanan d�j�tal dönüşüme, çalışma 
şartlarındak� değ�ş�kl�klere ve zaman – 
mekan kısıtsız çalışma s�stemler�n� 
konuşurken b�r anda �ç�nde bulduk kend�m�z�. 
Evden çalışma modeller�, uzaktan bağlantılı 
görüşmeler, evden eğ�t�m b�r anda sank� çağ  
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atladık. Doğru sorumuz �s bunları gerçekten 
yapıyor muyduk yoksa …..mış g�b� m� 
görünüyorduk?

Bunlar b�r tarafa hayatımıza (İnsan 
Kaynakları Dünyası) Kısa Çalışma Ödeneğ�, 
Ücrets�z İz�n, Nakd� Ücret Desteğ� vb tüm 
kavramlar akmaya değ�l yağmaya başladı. Her 
günümüze yen� b�r kanun, tebl�ğ �le uyanır 
olduk. İlk günler� hatırlıyorum da İş Kura 
g�d�p b�lg� almamız gerekl� ama sağlığımız da 
öneml�. Sıra var dışarıda b�z sıra azalsın k� 
öyle g�rel�m çok �nsan olmasın d�ye 
bekl�yorduk. Hep beraber öğren�yorduk. 
Zorlanıyorduk. B�lm�yorduk. Araştırıyor ve 
öğrenmeye b�ze sorulduğunda cevap vermeye 
yetecek kadar b�lg� kırıntısı peş�nde 
koşuyorduk. İlk aylar çok zordu. Hem ş�rket 
tarafında hem çalışan tarafında ama en çok ta 
meslektaşlarım açısından İnsan Kaynaklarında 
çalışanlar �ç�n de zor geçmekteyd�, geçecekt� 
ve Zor geçmeye devam edecekt�.  

B�r anda ş�rketler�n uygulamaları, KÇÖ (Kısa 
Çalışma Ödeneğ�) başvuruları, ücrets�z �z�nler 
derken yurtdışı süreçlerde durmaya başlamıştı. 
Ve üret�mler, satışlar hammadde tedar�kler� 
azaldı. Zaten zor olan ekonom�k yaşam �y�ce 
zorlaştı. Ve uygulama olan İK’cılara, 
çalışanlara KÇÖ’yü anlatmak, ücrets�z �z�n 
desteğ�n� anlatmak zaten zor geç�nen çalışana 

b�r kötü haber vermek y�ne onlara 
kalmaktaydı. Her zaman yaşadığımız 
uygulama ve v�cdan konusunda bu sene çok 
daha sert ve zor geçecekt�. İşten çıkarmalar 
olmadığı �ç�n ücrets�z �z�n uygulamaları 
�nsanların kazançlarının düşmes� ve kayıplar 
demekt�. B�r yandan bu resm� �şler� 
kurumumuz �ç� yaparken b�r yandan da bu 
�nsanların nasıl �dare edecekler�n� düşünmek. 
Hep söyler�m İK v�tr�n b�r meslekt�r ama 
yaman meslekt�r, zordur hele �nsan olunca 
mesleğ�n�n�z dayanağı daha da zor….

Tüm bunlar b�r yandan olurken �y�ce daralan 
çember sonucu hastalık ve salgınla mücadele 
etmek, �şyerler�n� buna hazırlamak ve organ�ze 
etmek te en büyük görev�m�zd�. Ne olursa 
olsun çalışan sağlığı her şeyden önce 
gelmel�yd�. Öyle m�yd� pek� ? Burada da y�ne 
arada kalıyorduk. Hem �ş durmamalıydı hem 
de çalışanlarımızı salgından korumalıydık. 
Bunu da doktorlarımızla İSG uzmanlarımızla 
her gün TV den gördükler�m�z, �nternetten 
okuduklarımızla daha da hızlı sağlamaya 
çalışıyorduk. 

B�r yandan da �şs�zl�k, �ş bulamama ve �şten 
ayrılanlarla yaşadığımız süreçler vardı. Heps� 
zordu. Ama �nancımız devam etmekteyd� bunu 
da atlatacaktık. Zamanla �şler rayına g�recek az 
da olsa kıpırdanma başlayacaktı. Böyle 

g�demezd�. Bunu da ek�m ayı �t�bar� 
�le görmeye başladığımızı 
düşünüyorum. Yazıyı kalem 
aldığımda 2020 halen g�tmed�ğ�n� acı 
tablolarla h�ssett�rmekteyd�. İzm�r 
deprem�, lokal seller, döv�zdek� 
durum ve konuşulmaya başlayan yen� 
yıl asgar� ücret tutarı…
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Zorlukta öğrenme vardır, tecrübe vardır. Bu 
yılın acı öğret�s� b�ze zorluklarla zor 
zamanlarda nasıl çalışmalıyız nasıl çevrem�ze 
ve ş�rket�m�ze l�derl�k yaparız görüşü 
kazandırmış olmasıdır. Mücadele kaslarımız 
h�ç b�r yıl bu kadar gel�şmem�şt� em�n�m. Ama 
zorluklar b�r yandan da dönüşümü ve değ�ş�m� 
get�r�r. Gördük k� bu ve bundan sonrak� 
yılların konusu da değ�şen dönüşen hızlı 
adapte olan ş�rketler olacaktır. İnsan 
kaynakları tam a bu süreçler�n ortasında 
kalb�nde olmaya devam edecekt�r. 

Bu dönemler�n kahramanlarını da 
unutmamak gerek�r. Başta Sağlık Emekç�ler�, 
Güvenl�k B�r�mler�,

 Ülkem�z �ç�n adım atmaya devam eden  

 G�r�ş�mc�ler ve Gönüllü Çalışanlarımızı 
ayakta alkışlamak gerek�r.Tab� k� bu zor 
zamana b�l�nmezl�kler sürec�nde gerek 
�şveren gerekse çalışanlar �ç�n yol göster�c� 
olmaya çalışan meslektaşlarım olan tüm 
İnsan Kaynakları Çalışanları da ayrıca b�r 
teşekkür ve alkış ve gönülden tebr�kler�m�z� 
�letmel�y�z.

2020 yılı h�ç kolay geçmed�, güzel de 
geçmed� ama deprem�n umut ışıkları olan 
El�f ve Ayda’dan öğrend�k k� her şey b�tt� 
d�ye düşündüğümüzde b�le Umut vardır, 
Muc�ze vardır. 

Yen� yılın da böyle Umutlarımızla 
karşıladığımız b�r yıl olması d�lekler�mle…

Sevg�yle, Sağlıkla ve Umutla Kalın.

 

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�
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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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verecek fonks�yonları �çermekteyd�. 
Türk D�l Kurumu sözlüğünde �kmal 
-Eks�k b�r şey� tamamlama, daha �y� 
duruma get�rme, bütünleme olarak 
tanımlanmaktadır. Bu nedenle bana göre 
�s�m koyarken daha kapsayıcı ‘İkmal 
Z�nc�r� Yönet�m�’ �fades� daha uygun 
olab�l�rd�.  Ancak günümüz modern 
dünyasındak� ş�rketler�n �ht�yaçları ve 
uygulamaları bu kavram �le Tedar�k 
Z�nc�r� Yönet�m�ne evr�lm�ş ve kend� 
�ç�nde de en çok gel�şen yönet�m 
fonks�yonu olarak yer�n� ve önem�n� 
korumaktadır. Bu noktada bu tartışmayı 
yapmanın geç ve faydasız olduğuna 
�nanıyorum. 

Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m� m�? 
İkmal Z�nc�r� Yönet�m� m�? 
Akıllı Tedar�k Ağları Yönet�m� m�?

Tanımlamalar ve �s�mler algının 
oluşması ve yönet�leb�lmes� �ç�n çok 
öneml�d�rler. İng�l�zce’de ‘Supply Cha�n 
Management’ olarak geçen ve b�zde 
‘Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m�’ olarak 
tanımlanan �fadedek� ‘Tedar�k’ 
kel�mes�n�n, olması gereken anlamı 
daralttığını hep düşünmüşümdür. Bu 
alanda �lk olarak asker� uygulamalar �le 
l�teratürümüze g�ren Loj�st�k kavramı, 
orduların ‘�kmal’ �ht�yacına cevap 

NEREYE EVRİLİYORUZ?
Prof.Dr. Güner Gürsoy

İstanbul Okan Ün�vers�tes� Rektör Yardımcısı
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Ancak Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m�n�n, 
mevcut gel�şmeler, teknoloj�k kırılımlar 
ve �ht�yaçlara dayalı olarak gel�şt�r�len 
yen� uygulamalar �le yen� b�r kavrama 
doğru evr�ld�ğ�n� düşünüyorum. O’da 
‘Akıllı Tedar�k Ağları Yönet�m�’d�r. 
Bunun gerekçeler�n� aşağıda sırasıyla 
açıklamak �ster�m. 

L�neer m�? L�neer Olmayan Bağlantı-
lar mı?  

Tedar�k Z�nc�r� konsept�n�n �lk çıkışı 
l�neer olarak mal ve h�zmet akışının 
yönet�m�ne dayalıyken günümüzde 
b�reb�r ve tekl� akışın çoklu tedar�kç�-
ler �le ve bunların arasındak� farklı 
komb�nasyonlardak� ürün çeş�tlemele-
r�yle l�neer olmayan  bağlantılar çok 
daha fazlalaşmıştır. D�key entegras-
yona konu olan z�nc�r yaklaşımı, 
çoklu tedar�k paydaşları ve partnerler� 
�le ağ n�tel�ğ� kazanmıştır.  Bu alanda 
çalışan yönet�c�ler�n, ağ yönet�m �lke-
ler� ve opt�m�zasyon yöntemler� �le 
alanlarında başarıyı yakalayab�lmele-
r� daha akılcı gözükmekted�r. 

Tek Tedar�kç� m� Çoklu Tedar�kç� 
m�? 

Tedar�kç� sayılarında ve kategor�le-
r�nde üssel artışlar olmuştur. Mal ve 
h�zmet �ht�yaçlarının karşılanmasında 
farklı çözümler sunan ve aynı zaman-
da da tek tedar�kç�ye bağımlı olma 

r�sk�n� yöneteb�lmek �ç�n alternat�f 
tedar�kç�ler �le çalışma yaklaşımı hep 
kullanılagelm�şt�r. Ayrıca �ş r�sk�n� 
yöneteb�lmek �ç�n sadece tedar�kç�ler 
değ�l alt ve hatta alt-alt tedar�kç�ler 
tak�p ed�lmeye başlanmıştır.  
Toyota’nın bakım alanındak� ününü, 
fren s�stemler�ndek� b�r alt tedar�kç�s� 
yüzünden kaybett�ğ� hep 
hafızalardadır.   Bu noktada 
Tedar�kç�ler�n performansını ve �ş 
r�sk�n� sürekl� tak�p edecek Tedar�kç� 
İl�şk�ler� Yönet�m� uygulamalarının 
kullanımı çok daha artmıştır. Çoklu 
tedar�kç�ler�n ve bunlara a�t alt 
tedar�kç�ler�n�n yönet�m� b�z� ağ 
yönet�m�yle tanıştırmıştır.

Ulusal Tedar�kç� m�? Uluslararası 
Tedar�kç� m�?

Dünya kalabalıklaştıkça küçülür 
oldu. Telefonumuzdan Al�baba 
aracılığıyla Ç�n’den çocuğumuza lego 
s�par�ş� vereb�l�yorsak; sınırlar, 
mesafeler ve zaman kavramları, 
yen�den tanımlanır hale gelm�şt�r. 
F�yat rekabet� ve ürün çeş�tl�l�ğ� g�b� 
gerekçeler �le ulusal ve uluslararası 
tedar�kç�ler� yönetmek durumunda 
kalıyoruz. Bu b�zler �ç�n sürec�n 
karmaşıklığını daha da arttırırken 
aynı zamanda da müşter�ler�m�ze 
daha kal�tel� ve mal�yet-etk�n ürünler    
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sunmamızı mümkün kılarak b�zler� 
daha da rekabetç� yapıyor. 
Uluslararasılaşma sürec�ndek� artış 
trend� Tedar�k Z�nc�r�n� ağa 
dönüştüren d�ğer b�r etk�d�r. 

İş Ortamında ve Talepte Artan VUCA

VUCA term�noloj�k olarak, p�yasalarda ve 
talepte yüksek dalgalanma (volat�l�ty), artan 
bel�rs�zl�k (uncerta�nty), g�tt�kçe 
karmaşıklaşan (complex�ty) süreç ve 
d�nam�kler �le bulanıklaşan (amb�gu�ty) 
gelecek olarak �fade ed�leb�l�r. Tedar�k 
Z�nc�r� Yönet�m� planlaması talep tahm�n� 
başlar ve yönet�m� aşamasında da talepte 
oluşab�lecek her türlü değ�ş�kl�k d�kkate 
alınarak gerekl� düzenlemeler yapılır. İşte 
�ç�nde bulunduğumuz VUCA dünyası b�z�m 
daha proakt�f, daha akıllı ve çok boyutlu 
olarak öngörüsel çalışmamızı zorunlu 
kılmaktadır. Bu noktada başarıyı 
kullandığımız tüm yönetsel s�stemler� akıllı 
hale get�rmek �le elde edeb�l�r�z. 

D�j�talleşen Yönet�m Fonks�yonları

Yönet�m alanında d�j�talleşme üssel olarak 
devam etmekted�r. Yönet�m fonks�yonları 
�ç�nde �lk ve en çok d�j�talleşme yatırımı 
alan Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m� olmuş ve 
olmaya devam etmekted�r. Bu bağlamda 
d�j�talleşen s�stemler�n yönet�m� daha akıllı 
ve ağ tabanlı çözümler �le yönet�leb�lmes� 
mümkün hale gelm�şt�r. Öngörüsel 

s�mülasyon g�b� yöntemler �le proakt�f 
yaklaşımların bu noktada daha fazla 
kullanılmaya başladığını gözleml�yoruz. 
D�j�talleşen s�stemler artık daha da 
akıllanmalı mı? 

Yen� İş Gücü Demograf�s�

Değ�şen �şgücü demograf�s� �t�bar�yle 
b�l�ş�m uygulamalarını standart olarak 
ben�msemekted�r Bu bakış açısı �le gerekl� 
b�l�ş�m altyapısını taşıyan ş�rketlerde 
çalışıyor olmaları mot�vasyonlarını ve 
performanslarını olumlu etk�lemekted�r. 
Ayrıca tasarımsal olarak akıllı çözümler� 
kullanma ve gel�şt�rme konusunda yen� 
�şgücünün terc�hler�, b�zler �ç�n b�r �t�c� güç 
olmaktadır. 

Eko-S�stem Altyapısı

Tedar�k Z�nc�r� yapısı �t�bar�yle pek çok 
aktörü ve paydaşı bünyes�nde barındırır. 
Bunların da en az ana tedar�k z�nc�r� l�der� 
olan ş�rket�n sev�yes�nde b�l�ş�m altyapısına 
ve d�j�tal v�zyona sah�p olması sürec� 
kolaylaştıracak unsurların başında 
gelmekted�r. S�stem�n başarısı tek b�r 
ş�rket�n akıllı s�stem kurması �le değ�l, aynı 
zamanda tüm eko s�stem�n akıllı olmasına 
bağlıdır. Tedar�k Z�nc�r� en zayıf halka kadar 
akıllı olacağı unutulmamalıdır. Ancak 
mevcut d�j�talleşme ve gerekl� ERP ve d�ğer 
d�j�tal s�stemler�n�n sektörde yoğun 
kullanılıyor olması bu alanda umut ver�c�d�r.  
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dönüşecek. Nesneler�n �nternet� �le 
sensörler tüm süreçler�n ve �şler�m�z�n �ç�nde 
yaygın b�r şek�lde daha çok yer alacak.  İşte 
tüm bu teknoloj�k gel�şmeler Tedar�k Z�nc�r� 
Yönet�m�n� çok daha akıllı hale get�recekt�r.  

Sonuç olarak yen� b�r dünyaya evr�l�yoruz. 
Daha akıllı ve dağıtık ağ dünyasına hoş 
geld�n�z. Tedar�k Z�nc�r� dünyasına 
odaklaşacaksak o zaman gel�n hep b�rl�kte 
Akıllı Tedar�k Ağları Yönet�m�n� masaya 
yatıralım ve tanımlayalım. Profesyonel �ş 
uygulamalarında da bu v�zyon �le yen� 
evr�len dünyayı gözeterek, stratej�k 
kurgularımızı ve komunlanmalarımızı buna 
göre yapalım. 

Teknoloj�de Endüstr� 4.0 Kırılımı

Endüstr� 4.0 olarak v�zyon tanımı yapılan 
s�ber-f�z�ksel robotlar dünyasının �konu 
karanlık fabr�kalar oluşturmaktadır. Üret�m 
hatlarında depolarımızda �nsanların saha da 
çalışmadığı ve onların yer�n� robotların 
aldığı b�r dünya en çok Tedar�k Z�nc�r� 
Yönet�m �lkeler�n� etk�leyecek.  Düşünen, 
öğrenen, algılayab�len, dış dünya �le �let�ş�m 
kurab�len ve hatta karar vereb�len Cobot’lar 
(Collaborat�ve Robot) b�z�m dünyamızı 
umarım �y� yönde değ�şt�reb�l�rler. D�ğer 
yandan Blokz�nc�r� tedar�k z�nc�r yönet�me 
b�reb�r örtüşen çözümler sunuyor. 5G �le 
daha da artacak büyük ver�, mega ver�ye 

Prof.Güner GÜRSOY K�md�r?
 Prof. Gürsoy yüksek l�sansını (MSc.) Naval Postgraduate 
School, Moterey CA, USA aldı ve doktora eğ�t�m�n� B�lkent 
Ün�vers�tes�’nde tamamladı. Değ�ş�k yükseköğret�m 
kurumlarında öğret�m üyel�ğ� yaptı ve akadem�k yönet�c�l�k 
poz�syonlarında çalıştı. Profesyonel olarak da tedar�k z�nc�r� 
yönet�m� ve satınalma alanında stratej�k projelerde 
yönet�c�l�k ve danışmanlık poz�syonlarında görevler 
üstlenm�şt�r. F�nans, Yen� teknoloj�ler �le Yen� �ş modeller�, 
Uzgörü çalışmaları ve Stratej�k Karar verme, Tedar�k Z�nc�r� 
Yönet�m�, Satınalma alanlarında akadem�k çalışmaları 
vardır. 



Büyükdere Cad. No:257 Nurol Plaza 21/A Maslak, İstanbul     0 (212) 951 0 975 (WRK)         info@workhaus.com.tr

Workhaus tüm alt yapısı ile sizlerin konforuna uygun 
olarak hazırlanmış bir ofis kompleksidir.

Çalışmaya başlamak için bilgisayarınızı alıp gelmeniz 
yeterli! 

Kahveniz masanızda sizleri bekliyor.
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FARK YARATAN BİR GİRİŞİM HİKAYESİ

SAADET YALÇIN
 

Saadet hanım workhaus �le �lg�l� b�lg� 
vereb�l�rm�s�n�z? 

Workhaus Maslak Nurol Plaza’da bulunan 
b�r of�s kompleks�d�r; �çer�s�nde  
cowork�ng/paylaşımlı of�s alanı, toplantı 
odaları,ve hazır of�sler ve café 
bulunmaktadır. Maslak Nurol Plaza’da ana 
plazadan bağımsız kend�ne a�t g�r�ş çıkışı ve 
önünde 100 m2 kadar açık bahçe teras alanı 
bulunmaktadır. Özell�kle bahar aylarında 
teras oldukça key�f l� b�r çalışma ortamına 
dönüşüyor, önümüzdek� büyük ağaçlar �le 
yeş�le bakarak  kuş sesler� eşl�ğ�nde 
Maslak’ta çalışmak gerçekten sıradışı. 
Pandem� süres�nce g�r�ş katında olmamız, 
asansör kullanmak zorunda kalmamız ve 
açık havada çalışılab�lecek b�r teras 
alanımızın olması üyeler�m�z�n ve 

m�saf�rler�m�z�n kend�ler�n� daha rahat ve 
güvenl� h�ssetmeler�n� sağladı.   

Neden böyle b�r �şletme kurmaya karar 
verd�n�z?

Workhaus’un hayata geç�ş�n� b�z�m 
kurumsal hayatımızdak� tecrübeler�m�z ve 
�ht�yaçlarımız tet�kled�. Kend�m�z�n de 
�ç�nde çalışab�leceğ� kurumsal hayatta 
alıştığımızkonfordan ger� kalmayan aynı 
zamanda sosyal ve paylaşıma açık çalışma 
ortamını hedef led�k.

Workhaus’ta çalışma prens�b�n�z ned�r? 
Pandem� ‘de nasıl b�r yöntem 
gel�şt�rd�n�z?

Workhaus’un cowork�ng alanını, hazır 
of�sler�n� ve toplantı odalarını tasarlarken 
odağımızı çalışmaya yöneltt�k.   Hep b�rl�kte 
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daha ver�ml�, daha key�f l� nasıl çalışab�l�r�z 
üzer�ne �şe bakış açımız. 5 k�ş�l�k çok genç, 
enerj�k ve güleryüzle b�r ek�b�m�z var, 
Workhaus’tan �nsanların mutlu çıkmalarına  
çok özen göster�yoruz. 

 Pandem�den sonra hep�m�z�n b�reysel 
olarak d�kkat ett�ğ� h�jyen kurallarına 
kurumsal olarak ta önem göster�yoruz, 
Tem�zl�k, hava kal�tes�, sensörlü lavabolar 
g�b� konulara 5 yıl önce kurulduğumuz �lk 
günden ber� özen gösterd�ğ�m�z �ç�n 
Workhaus’u yen� düzene çok kolay adapte 
edeb�ld�k.

 Sosyal sorumluluk kapsamında nelere 
öncel�k ve önem ver�yorsunuz?

 Workhaus olarak sosyal sorumluluğa önem 
ver�yoruz.  Çocukların eğ�t�m�n� ve kadın 
g�r�şmc�l�ğ�n� destekleyen, teşv�k eden STK 
larla �şb�rl�ğ� yapmaya, mekansal olarak 
onlara destek  vermeye çalışıyoruz. Bugüne 
kadar Payda Platformu, Yen�denB�z, B�zb�ze 
g�b� b�r çok derneğ� Workhaus’un toplantı 
odalarında m�saf�r ett�k. 
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SANAT GÜNDEMİ 
HİKÂYE VE ROMAN ATÖLYESİ: MARIO LEVI 

İLE

 İstanbul Modern, 2010 yılından bugüne her Atölye Modern 
dönem�nde katılımcılarının yoğun �lg�s�yle gerçekleşt�rd�ğ� 
Yaratıcı Yazarlık atölyes�n�, yazar Mar�o Lev� �le �ler� 
sev�yeye taşıyor: Atölye Modern kış dönem�nde “H�kâye ve 
Roman Atölyes�” adlı yen� b�r atölye başlatıyor.

On yılı aşkın süred�r devam eden, farklı yazı türler�n�n ele 
alındığı temel sev�ye programının ardından, katılımcıların bu 
defa roman ve h�kâye türüne odaklandıkları atölye çalışmalarına, Atölye Modern’�n temel sev�ye programı olan 
Yaratıcı Yazarlık atölyes�n� tamamlamış ya da b�r roman, b�r h�kâye k�tabı yazmayı �steyen ve kend�n� gel�şt�rmey� 
hedefleyen herkes kayıt yaptırab�l�yor.

“Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah” Serg�s�

Sabancı Ün�vers�tes� Sakıp Sabancı Müzes�’nde 

Sakıp Sabancı Müzes� (SSM), Fat�h Sultan Mehmed 
ve Sultan II. Bayez�d dönemler�n�n büyük hattatı 
Şeyh Hamdullah’ı, ölümünün  500. yılında çağdaşları 
�le b�rl�kte özel b�r serg�yle anıyor.

K�tap Sanatları ve Hat Koleks�yonu’nda Şeyh 
Hamdullah ve çağdaşlarının, Şeyh yolundan g�den 

hattatların ve 16. yüzyılın usta müzehh�pler�n�n el�nden çıkmış nad�r eserler� koruyan SSM’�n hayata 
geç�rd�ğ� “Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah” serg�s�, 15. yüzyılın �k�nc� yarısı ve 16. yüzyılın 
�lk yarısında üret�lm�ş nad�r el yazması k�taplar, Kuran-ı Ker�m nüshaları, kıtalar ve albümlerden 
oluşuyor. 

İş Sanat

İş Sanat’ın Aralık ayındak� d�ğer etk�nl�kler� sosyal medya hesapları üzer�nden 
�zley�c�lerle buluşmaya devam ed�yor. 

İş Sanat Okuma T�yatrosu’nda W�ll�am Shakespeare’�n “Kuru Gürültü” ve 
“B�r Yaz Geces� Rüyası” eserler�nden seç�lm�ş bölümler, 23 ve 30 Aralık’ta 
edeb�yatseverlerle buluşacak. İş Sanat Masal T�yatrosu’nda �se “Ç�zmel� Ked�” 
20 Aralık’ta çocuklarla. “B�r Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan” başlıklı 

Nâzım H�kmet ş��r d�nlet�s� 14 Aralık’ta yayında olacak. Yazarının Ses�nden ser�s�nde bu ay Yavuz 
Ek�nc� “Bana İsma�l Dey�n” ve S�nan Tuzcu “Böcek” k�taplarıyla 21 ve 28 Aralık’ta yayında olacak. 
Sempl�ce Quartet: “İy� k� Doğdun Beethoven” başlıklı konser�yle 17 Aralık’ta, Iraz Yıldız 22 
Aralık’ta, “Çayel�’nden Öteye Karaden�z Ezg�ler�” projes�yle Ayşenur Kol�var 26 Aralık’ta, Murat 
Karahan �le Yen� Yıl Konser� 31 Aralık’ta sanatseverlerle buluşacak.
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Borusan sponsorluğunda ‘Askıda Ne Var ?’ 
eğ�t�m�e destek olarak ‘Fel�x ‘ten 2 kategor�de ödül 
almasında destekç� oldu.

13-14 Aralık’ta Amazon �şb�rl�ğ� �le eğ�t�m 
organ�ze ed�ld�.

MonDesBus�Ness & Google Play �le �şb�rl�ğ� 
yaparak mob�l telefon uygulaması �le akıllı 
telefonlardan �nd�r�lerek okuyucuları �le buluştu.

‘ Hayata Destek Ol ‘ derneğ� �le ‘Müzakere 
Yönet�m� Eğ�t�m� ‘ koord�ne ed�ld�.

MonDes Global & 360 Cnp �şb�rl�ğ�nde yılın en 
kapsamlı ‘Yönet�m Z�rves� Web�nar’ına sponsor oldu.

İTÜ & MonDes Global �şb�rl�ğ� �le ‘2. Yen� Kuşak 
Yönet�m’ eğ�t�m� 27 Şubat 2021 ‘de açılması 
planlandı.

.

Ek�m 2020 sayısı d�j�tal platformlarda 50000 k�ş�ye 
ulaştı ve okunma oranı %25,6 oldu.

‘den Haberler

F�rmaların d�j�tal alt yapısı ‘nın 
kurgulanmasında gerekl� çalışmaları 
yaptığı �ç�n konu �le �lg�l� Türk�ye’n�n en 
köklü f�rmalarından b�r� �le proje anlaşması 
yaptı.

Yaşadığımız her yılı uğurlarken her yen� 
gelen yıla daha da umutlu ve mutlu bakarız. 
Her geçen seney� bu sene d�ğer yıllara göre 
daha zordu d�ye anarken yen� yıl çabucak 
gels�n d�yerek çocuksu b�r hevesle bekler�z. 
Ama em�n�m k� bu sene �ç�n s�zler de bana 
katılacaksınız ve bu kadar zor geçen b�r yıl 
olmadığı konusunda hem f�k�r olacağız. 

2020’n�n �lk ayları da hem k�ş�sel hem ülke 
olarak beklent�ler�m�z�n yüksek olduğu b�r 
yıldı. Maalesef k� �lk deprem haber�n� 
aldığımız zamana kadar. Sonra ne oldu �se 
ardı arkası kes�lmed�. Ne doğa olayları kaldı 
ne terör ne de salgın. Nasıl oldu da her b�r� b�r 
yıla sığmaya başarmıştı nasıl oldu da ardı 
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