Editörün Kaleminden
Değişim Zamanı
Hiç şüphesiz, 2020 yılı hepimiz için
ezber bozan bir sene oldu. Tüm
dünyada farklı tecrübeler yaşandı. Bu
kapsamda alışkanlıklarımızın büyük
çoğunluğu da değişti. Elbette bu
değişimlerin bazıları kalıcı oldu ya da
olacak.
Böylesi baş döndürücü değişim
sürecinden şirketlerin etkilenmemesi
mümkün değil. Hatta pek çok şirketin
var olup olmayacağı, bu değişim
sürecini
başarı
ile
yönetip
yönetememesi ile doğrudan etkili
olacak. Aslında pandemi, bu değişim
sürecinin başlangıcı Endüstri 4.0 ve
Dijitalle şme kelimelerinin hayatımıza
girmesiyle başladı. Ancak COVID
19’un
hayatımıza
girmesiyle
bu
değişim hızı inanılmaz bir ivme
kazandı.
Peki şirketler bu değişim sürecini nasıl yönetecekler?
İşte işin en enteresan ve önemli olan kısmı bu.
2021 yılındaki ilk sayımızda, alanının en iyisi olan yazarlarımız, uzmanlarımız ve bu işten
önemli kritik analizleri yapan danışmanlarımızla pek çok sektör ve konu üzerinde çalıştık.
Tüm dünyada değişim kaçınılmaz, baş döndürücü bir hızda ilerliyor. Bizler bu baş
döndürücü yolculuğu, şirketlerimiz için karlı hale getirip kendi lehimize döndürmek
zorundayız.
Saygılarımızla,
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CHANGE MANAGEMENT
Dr. Sevg� Yılmaz (Phd. Management Sc�ences)
2020 yılı h�ç şüphes�z, hep�m�z �ç�n çok
farklı tecrübeler� ve aynı zamanda çok c�dd�
değ�ş�mler� yaşatan b�r seneyd�. Sanırım tüm
dünya bu yılı unutmayacak. B�zler, bu konuyu
yönet�msel olarak değerlend�receğ�z.
Değ�ş�m; mal�yetler� azaltmak, gel�rler�
�y�leşt�rmek, sorunları çözmek, fırsatları
değerlend�rmekt�r. Ayrıca, �ş ve stratej�y�
düzenlemek veya kurum �ç�ndek� b�lg� akışını
kolaylaştırmak g�b�, organ�zasyonu �y�leşt�rme
hedef�d�r.
Değ�ş�m Yönet�m� (Change Management)
Ned�r?
Değ�ş�m yönet�m�, organ�zasyon başarısını ve
sonuçlarını doğru yönlend�rmek adına yapılan
çalışmalardır. B�reyler�n değ�ş�m� başarılı b�r
şek�lde ben�msemeler� �ç�n hazırlanmalarına
ve desteklenmeler�ne rehber olan s�stemat�k b�r
yaklaşımdır.
İnsanların değ�ş�me d�renç göstermes�, y�ne
�nsanın doğal ve ps�koloj�k tepk�s�d�r. Böyle
durumlar olsa da b�reyler, değ�ş�m anlarında
doğru desteklend�ğ�nde başarılı b�r şek�lde
adapte olab�l�rler.
İşte tam bu noktada, 2020 yılında
yaşadıklarımız sebeb� �le değ�ş�m yönet�m�n�n
önem�n� anlamış olduk . Şunu çok açık ve net
�fade etmem�z gerek�rse, bu yüzyılda değ�ş�m�
yönetemeyen h�çb�r f�rma veya kurum
maalesef ayakta kalamayacak.
O halde ş�rketler�m�z ne yapacak ve bu
değ�ş�m� nasıl yönetecek?
B�l�yoruz k�, 2020 yılı b�ze çok şey� öğrett�.
Pek çok alanda farklı tecrübeler elde ett�k.
Globalde pek çok f�rma bu değ�ş�m� yönetmek
ve değ�ş�m� tak�p ed�p ş�rketlere adapte etmek
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�ç�n ayrı departmanlar kurmaya başladı.
B�r ş�rket�n değ�ş�m� yönetmes� �ç�n nasıl b�r
süreç yaşamalı?
Hang� noktalarda müdahale etmel� ?
Ve en öneml�s� ver�y� nasıl yönetmel� ?
Çağımızın en öneml� yakın gelecek
problemler�nden b�r�, baş döndürücü değ�ş�me
ayak uyduramamak. Ve elbette, değ�ş�m�n
yakalanamaması net�ces�nde ger� kalan
f�rmalar ve ger�leme net�ces�nde �flaslara
kadar g�den b�r süreç.
Bu yazdıklarım s�zlere kötümser senaryo g�b�
görüneb�l�r ama �ster �nanın �ster �nanmayın
günün sonunda hep�n�z�n karşısına gelecek acı
reçete bu.
Pek� b�z ne yapacağız ?
En başta değ�ş�m� kabul edeceğ�z. Akab�nde
sağlam b�r �ş planı çıkaracağız ve planlama
yapacağız.
Aşama aşama – s�nd�re s�nd�re değ�ş�m�
gerçekleşt�receğ�z.

Ş�rketler�m�z�n değ�ş�me ayak uydurması �ç�n
�lg�l� departmanların gel�ş�m� şarttır. Bu
kapsamda
gerekl�
eğ�t�m,
workshop
çalışmaları, kurum kültürünün adaptasyon
çalışmaları yapılmalıdır. Ama tüm bunların
çok c�dd� b�r t�t�zl�kle ve kurum kültürüne
entegre b�ç�mde yapılması gerekmekted�r.
Değ�ş�m Yönet�m�n�n Aşamaları Nelerd�r?
1.AŞAMA : Değ�ş�me Hazırlık
Değ�ş�m�n Kapsamının
Değerlend�r�lmes�

Ve

Organ�zasyonun

Bu değ�ş�m ne kadar büyük?
Değ�ş�mden kaç departman ve departman çalışanı
etk�lenecek?
Aşamalı mı yoksa rad�kal b�r değ�ş�m m�?
Değ�ş�m �ç�n b�r zaman çerçeves� var mı?
Değ�ş�me ne kadar ve ne t�p b�r d�renç göster�lmes�
beklen�yor?
Değ�ş�m Yönet�m� Ek�b�n�n Bel�rlenmes�
Bu ek�b�n kurgulanmasında aşağıdak� sıralama baz
alınmalıdır.
1-Değ�ş�m Yönet�c�ler�n�n bel�rlenmes�,
2-Proje yönet�m� ek�b�ne destek olan b�r değ�ş�m
yönet�m� ek�b�n�n bel�rlenmes�,
3-Değ�ş�m
yönet�m�
kaynakları
ve
sorumluluklarının ek�p üyeler�n�n k�ş�l�kler� ve �ş
tanımları göz önüne alarak dağıtılması.
İş l�derler� ve yönet�c�ler� değ�ş�m zamanlarında
kr�t�k b�r rol oynamaktadır. Tepe yönet�c�s� ya da

yönet�c�ler�, değ�ş�kl�ğ� onaylayan
ve savunan k�ş�lerd�r. Bu k�ş�ler,
proje boyunca değ�ş�me akt�f ve
gözle görülür şek�lde dah�l
ed�lmel�d�rler.
Proje
ek�b�,
değ�ş�me öncülük etmekte akt�f
olarak yer alması gereken ve
değ�ş�mden etk�lenen grupların
l�derler� ve yönet�c�ler�nden oluşur. Bu k�ş�ler,
değ�ş�mden etk�lenen �lg�l� ek�pler� �le �let�ş�m
kurarak destek olmaktan sorumludurlar.
Ş�rket�n CEO’su projey� destekleyeb�l�r, ancak bu
değ�ş�m ek�b�n�n b�reb�r �ç�nde olmakla aynı
değ�ld�r. Proje ek�b�, süreç boyunca üst düzey �ş
l�derler�n�n akt�f ve görünür katılımını, d�ğer
l�derler arasında b�r destek koal�syonu kurmayı ve
doğrudan çalışanlarla �let�ş�m kurmayı �çer�r.
2.AŞAMA: Değ�ş�m Yönet�m� Planlaması
Değ�ş�m Yönet�m� Planlarının Hazırlanması Ve
Uygulamaya Konulması
Bu aşamada;
- K�mler�n hang� anahtar kel�melerle etk�lenen
k�ş�lere g�decek mesajları göndereceğ�n� �çeren b�r
�let�ş�m planı,
- Ek�plerle �let�ş�m kurarak destek sağlayan ve
l�derl�k eden proje ek�pler�, değ�ş�m planlarının,
çalışanların değ�ş�me karşı d�renc�n� yönetmek �ç�n
d�renç yönet�m� planı yapmalıdır. Bu planın,
değ�ş�m ek�b�n�n desteğ�yle yönet�c�ler tarafından
yapılması gerekmekted�r.
Daha sonra, değ�ş�mden etk�lenecek k�ş�lere
değ�ş�m�n gerçekleşmes�n�n amacı ve beklenen
çıktıları anlatılarak değ�ş�m �ç�n farkındalık ve
�stek kazandırılmalıdır. Bunlar kazandırıldıktan
sonra, proje yönet�c�ler� ve değ�ş�m ek�b� tarafından
gerekl� eğ�t�mler�n ver�lmes� gerekmekted�r. Bu
eğ�t�mler, değ�ş�m�n �mplemente ed�leb�lmes�
adına, b�reyler�n �ht�yaç duyduğu becer�ler� ve
b�lg�ler� ed�nmes� �ç�n gerekl� olan eğ�t�mlerd�r.
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3.AŞAMA : Gel�ş�m ve Adaptasyon
Kr�t�k olan fakat en çok göz ardı ed�len bu
aşamada, değ�ş�m�n sürekl�l�ğ�n� sağlamak
�ç�n, proje ve değ�ş�m ek�pler�, değ�ş�m�n ne
kadar �y� olduğunu ölçen mekan�zmalar
gel�şt�r�r. Çalışanların �şler�n� gerçekten yen�
düzende yapıp yapmadıklarını ve esk�
alışkanlıklarına dönüp dönmed�kler�n� kontrol
eder. S�stemdek� boşlukları tesp�t ed�p düzelt�r.
Çalışanlardan alınan ger� b�ld�r�mler, değ�ş�m
yönet�m� sürec�n�n k�l�t unsurlarından b�r�d�r.
Değ�ş�m yönet�c�ler�, değ�ş�kl�kler�n tam
anlamıyla ben�msenmes�n� sağlamak �ç�n ger�
b�ld�r�mler�
anal�z
edeb�l�r.
Bu
ger�
b�ld�r�mlere dayanarak düzelt�c� eylem
uygulayab�l�rler. Bu aşamada, adaptasyon ve
başarıların kutlanması �se b�r o kadar
öneml�d�r.
4.AŞAMA: Ver� Anal�z� ve Ver� Anal�z� �le
Entegrasyon
Değ�ş�m projes� sonrası sürec� gözden
geç�rme ve anal�z aşamasıdır. Bu noktada,
başarılar ve başarısızlıklar değerlend�r�lmel�
ve b�r sonrak� proje �ç�n süreçte yapılması
gereken değ�ş�kl�kler tanımlanmalıdır.
Böylel�kle
değ�ş�m
yönet�m�
�le,
organ�zasyonu �y�leşt�rme sürec�nde yapılması
gereken değ�ş�mler�, çalışanların başarılı b�r
şek�lde ben�msemes� sağlanır. Süreç anal�zler�
�le de b�r sonrak� değ�ş�m süreçler� s�stemat�k
b�r şek�lde oturtulab�l�r.

Yukarıda bahs� geçen aşamaların doğru
şek�lde uygulanmasıyla başarılı b�r değ�ş�m
yönet�m� sürec� geç�r�lerek, zaman kaybı,
değ�ş�m�n yaratab�leceğ� olası olumsuz etk�ler
ve ver�ml�l�k kaybı m�n�m�ze ed�leb�l�r. Katma
değer sağlayan çalışanların kaybı önleneb�l�r.
Ayrıca bu süreç �novasyon süreçler� �le örtüşen
b�r prens�be sah�p olduğundan, ş�rketler�n
kurumsal �novasyon s�stemat�ğ� oluşturması
�ç�n öneml� b�r öğret� olacaktır.
5.AŞAMA: Sürdürüleb�l�rl�k Planlaması
Sürdürüleb�l�r
değ�ş�m
yönet�m�
s�stemat�ğ�n�n oluşturulmasıdır. Bu çağın
gerekl�l�ğ�n�n en öneml� mottosu h�ç şüphes�z
ver� yönet�m�d�r. D�j�talleşme �se, bu ver�
yönet�m�n�n s�stemat�k b�r data hal�ne
get�r�lmes� ve bu kapsamda stratej�k hedefler�n
değ�ş�m
sürec�ne
adaptasyonunun
sağlanmasıdır.
Uzun zamandır yönet�m�n d�j�talleşmes� �le
�lg�l� çalışmalar yapmaktayım. BU yüzden,
etk�ler� ve uygulama sonuçlarının anal�t�k
ver�lerle
sürdürüleb�l�rl�ğ�n�
çok
net
ölçümled�ğ�m� söyleyeb�l�r�m.
Bu kapsamda b�r değ�ş�m sürec�n�n
kaçınılmaz olduğunu ve elbette bu sürec� b�l�m
ve akılla entegre çözümlerle ve teknoloj�y�
kullanarak yönetmem�z gerekt�ğ�n� kabul
etmek zorundayız.

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�.

kurumsallaşması

,stratej�k

A�le

ş�rketler�n�n

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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KENDİ BESTENİZİ YAPIN
Çet�n Ünsalan
Gazetec� / TV- Radyo Programcısı
Ekonom� Gazetec�ler� Derneğ� Yönet�m Kurulu Üyes�

Ekonom�de öyles�ne farklı b�r döneme g�rd�k
k�, alışkanlıklardan bakış açılarına, üret�m
metodoloj�s�nden �nsan kaynağı kullanımına
kadar her şey�n değ�ş�me uğradığı b�r yapıda
b�z� karşılıyor.
Elbette bundan geçm�ş�n üzer�ne b�r sünger
çek�yoruz ve yepyen� �nsanlar ya da f�rmalar
hal�ne dönüşüyor anlamı çıkmasın. Dünün elde
ed�len kazanımlarıyla, yarının kurgulanan
ekonom� �ç�nde yer almak adına, ortaya
çıkacak uyum sürec�nden söz ed�yorum.
Teknoloj�n�n, b�l�ş�m�n konuşulduğu kadar
yaratıcılığın, n�tel�kl� �nsanlarla b�rl�kte
yürümen�n, hesaplanab�l�r ve şeffaf süreçler�n
öne çıktığı doğaya olan saygıdan topluma
fayda yaratmaya kadar b�rçok d�nam�ğ�n
barındığı b�r yapıya doğru yol alıyoruz.

İşte bu yolculukta en kr�t�k başlık �se or�j�nal
olmak... Yan� fayda üret�rken de, üret�m
yaparken de, �nsan kaynağını da f�nansmanı da
konuşurken, el�n�zdek� veya s�ze sunulan
ver�lerle b�lg� yaratıp, kend� h�kayen�z� yazmak
durumundasınız.
Or�j�nal olmak ya da kend� h�kayen�z� yazmayı
belk� de b�r besteye benzeteb�l�r�z. Öyle k�
yaşananlar ve yaşanacaklar, müz�k sektörüne
değer katmanız ama kend� besten�z� yaratmanız
gereken b�r süreçle eş değer özell�kler taşıyor.
Bunun yolu da bestey� oluşturan müz�k
b�l�m�n�, duyguyu, alın ter� kadar akıl ter�n� de
�ç�ne katacağınız yen� b�r beste yaratmaktan
geç�yor. Belk� de buna m�syonunuz, besten�n
nasıl çalınacağınızı da v�zyonunuz olarak
bel�rlemel�s�n�z.
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Dünyanın en güzel bestes�n� de yapsanız,
onun bell� b�r profesyonell�k, estet�k �çer�s�nde,
ustaca �cra ed�lmemes�, belk� besten�n değer�n�
düşürmez lak�n, besten�n değer�n� bulmasına
engel olur.
İşte tam bu aşamada tedar�kç�n�zden
çalışanlarına kadar oluşturacağınız koronun
önem� daha çok artıyor. İş�n�z� oluşturan
evreler�, yan� prosesler� müz�ktek� notalara
benzetmel�s�n�z. Her ayrı b�r değer katarak o
bestey� �cra ederken yen�den oluşturmalı. Ona
hayat katmalı. Sadece süreçler�n�z� değ�l,
çalışanlarınızı
da
bu
bakış
açısıyla
seçmel�s�n�z.
B�r orkestranın en değerl� müz�k alet� ve
�cracısı k�md�r? Olmayanı... Bu b�l�nç
�çer�s�nde seçeceğ�n�z v�rtüöz kal�tes�ndek�
çalışanların, kend� kullandığı müz�k alet�yle,
besten�z�n
�crasına
katkı
sağlarken,
yaratıcılıklarını kullanıp, değer�n� arttırmasını
sağlayacak b�r bakış açısına sah�p olmalısınız.
Aks� takd�rde çalınmış notalarla yapacağınız
besten�n de, kötü �cra ed�len b�r konser�n de, o
konser� �cra eden saz ustalarının da kıymet�
kalmaz. Kend� besten�z� yaparken, o bestey�

sunmanın da ancak n�tel�kl�, �ş�n�n ehl� ve
değer katacak �nsanlarla, tedar�kç�lerle,
f�rmalarla, hatta müşter�lerle hayat bulacağını
unutmamalısınız.
21. yüzyıl ekonom�s� teknoloj�n�n, f�nansın
�y� kullanıldığı, ama n�tel�kl� b�r �ş ortaya
çıkarırken, değer yaratmanın, o değer
karşılığında mutlu olab�lmen�n ve bu değer�
yaratacağınız
arkadaşlarınıza
kıymet
vermen�n, ama en öneml�s� or�j�nal olmanın
gerekler�n� taşıyor. Bu fırsatı kaçırmayın
der�m; yoksa sadece başkalarının bestes�n�
d�nlers�n�z.
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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KURUM KÜLTÜRÜ
Tuğrul Günal
Yönet�m Kurulu Başkanı
TEDAR-Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m� Derneğ�
Değ�şen
dünyamızda
kurumsal
kültürümüz, sürekl� yen�lenen �ş yapma
b�ç�mler�, prens�pler�, ağır rekabet
şartları ve sektör bazındak� baş
döndürücü
gel�şmeler
kapsamında
bütünley�c� olmasına rağmen, eğer
ş�rket başarısını destekleyemez duruma
gelm�ş �se; ş�rket kültürümüzün de
mutlaka
yen�den
değerlend�r�lmes�
gerekl�d�r.
Kültür değ�ş�m�, kurumsal hayatta en
uzun soluklu ve gerçekleşt�rmes� zor
hususların başında gelmekted�r çünkü
odağında
tüm
çalışanlarınız
bulunmaktadır ve f�rmanızın değer
yargıları, �lkeler�, �nançları, normları ve
davranışları
sorgulanmaktadır.

Aslında
hep�m�z
b�l�nmeyene
hep
çek�nerek yaklaşırız çünkü alışageld�ğ�m�z
b�r konfor alanımız vardır. Ben�msenm�ş
prens�pler, �lkeler, �ş b�rl�ğ�, �let�ş�m,
kurallar, normlar, davranış b�ç�m�m�z,
prosesler�n akışı, rolümüz, sorumluluğumuz
ve paydaşlarımızla �ş yapış tarzımızı benzer
şek�lde yürütmek hep kolayımıza gelm�şt�r.
Cov�d19 dönem�nde, b�r yıla yakın
zamandır hep b�rl�kte yaşamaktayız; her şey
son derece muğlak, karmaşık, değ�şken ve
bel�rs�z hale dönüşmüş durumdadır.
11
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Sürdürüleb�l�r
b�r
şek�lde
üst
yönet�m�n koşulsuz desteğ�, kurum
kültürüne uygun yönet�m prens�pler�n�n
uygulanması ve çalışanlarla bu yönde
sürekl� �let�ş�m hal�nde �ş b�rl�ğ� �ç�nde
olunması, onlara güven ver�lmes�, böylel�kle
tüm çalışanlar arasında b�rl�k, beraberl�k ve
uyumun
sağlanması
başarının
k�l�t
noktalarıdır.
Kültür, bütünleşt�r�c� olduğundan kuruma
olan a�d�yet� artırır ve kurum performansını
genel
anlamda
�y�leşt�r�r.
Çalışanlar,
davranışlarını yen�den düzenler; kurum
�ç�ndek� “BİZ” kavramını gel�şt�r�r, ortak
paydada buluşturur ve böylece temel yapı
taşlarının ortaya çıkmasını sağlar. Yen�

oluşacak
kurum
kültürüne
yönel�k,
eks�ks�z şek�lde tüm çalışanlara eğ�t�m
ver�lmel�
ve
kültürün
ben�msenmes�
desteklenmel�d�r.
Kültür değ�ş�m�nde kısa, orta �le uzun
vadel� planlar yapılmalı ve çalışanlarla çok
yoğun olarak gerçekleşt�r�len görüşmeler
net�ces�nde oluşturulan sonucun planlanmış
olan
tüm
aşamaları,
mutlaka
bell�
dönemlerde b�rb�rler�yle karşılaştırılmalı ve
arada farklar var �se �lg�l� düzenley�c�

önlemler alınmalıdır.
Her kurumun geçm�şten gelen b�r b�r�k�m�
olduğundan kurum kültürü, başka ş�rketlere
bakarak güncellenemez, tamamen özgün ve
çalışanlarımızın kurum �ç�ndek� yaşam
b�ç�m�n� bel�rleyen n�tel�kte olmalıdır.
Kültür ayrıca kurumların topluluk �ç�ndek�
yer�n�
bel�rler.
Kurum
kültürü
�le
kurumların �majları ve performansları
tamamen b�rb�rler�ne bağlıdır.

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�k 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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DEĞİŞİM DEĞİŞİMLE BAŞLAR
Dr. Hakan Çınar
Mentor Grup Ortağı/
DIŞYÖNDER Yönet�m Kurulu Başkanı
-Netf l�x'�n Tv kanalı yok.
-B�tco�n'�n f�z�ksel parası yok.
-Uber'�n kend�ne a�t arabası yok.
-Udemy sınıfı olmadan ders ver�yor.
-Amazon'un neredeyse h�ç dükkanı yok.
-A�rbnb'n�n kend�ne a�t gayr�menkulu yok.
Ama heps�n� alanının en büyüğü olmayı
başarmışlar. Gel�ş�me ve değ�ş�me ayak
uyduramayanların, çağın dışında kalacağı
gerçeğ�n� akıllara kazımak gerek�yor.

Klas�kleşm�ş b�r sözdür “Değ�şmeyen Tek
Şey Değ�ş�md�r”. Her ne kadar benzer olsa
da, b�raz daha der�nl�k katmak �sted�m
kend�me a�t bu sözle. Vermek �sted�ğ�m
temel mesajın değ�ş�me �lg� duymak
olduğunun altını ç�zmel�y�m. Değ�ş�m�
sevmel�,
değ�ş�m�
�stemel�
ve
kabullenmel�y�z. Zaten başka türlü olsa �d�,
bugün hala �lk çağdak� g�b� yaşıyor, halen
yer�m�zde sayıyor olurduk. Değ�ş�mden
korkmamalı, cesaret �le hep daha fazla
�stemel�y�z. Bakalım şu değ�şenlere:

13
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Ne değ�şm�yor k� dünyada, bakın ABD’de
yıllardır süregelen tabular, yer�n� farklı
anlayışlara bırakmaya başladı b�le. Mevcut
Başkan Trump, pek çok ezber� bozmaya
geld�ğ�n� söyleyerek değ�ş�m sözü verd�.
Trump açıklamalarında hep “Yurdumuzu
artık yen� b�r v�zyon yönetecek. Öncel�k
ABD olacak. Verd�ğ�m�z her karar önce
Amer�kan halkı gözet�lerek ver�lecek.
Tr�lyonlarca Dolar harcayıp başka ülkeler�
zeng�n ett�k.
Artık bu geçm�şte kaldı.
Sadece geleceğe bakacağız.” Derken değ�ş�m
vaad� �le seç�m� kazandı. Yen� b�r v�zyon,
alışılmışlığın değ�şeceğ�ne �şaret ederken,
başka ülkeler� zeng�n ett�k cümles�n�n
altında yatanın �se, üretmek yer�ne tüketmek
alışkanlığını çok daha fazla ben�msem�ş b�r
ülken�n başkanının geleceğe da�r kaygılarını
okuyab�l�yoruz.
Aslında
der�nl�ğ�ne
�ncelend�ğ�nde
�lk
kez
Almanya’da
d�llend�r�len Endüstr� 4.0 anlayışının altında

yatan temel de pek farklı değ�ld�r. Varlıklı
ülkeler üretmekten vazgeçt�kçe, emeğ�n
ucuz olduğu ülkeler bu durumu lehler�ne
çev�rd�ler. Elbette ülkeler arası t�caret�n, dış
t�caret gerçeğ�n�n önlenmes� veya global
ekonom�den vazgeçmek değ�l bahsed�len, ve
olmamalı da; ancak bu durum gel�şm�ş
ülkeler� end�şelend�rd�kçe daha fazla
korumacı, daha fazla üreten ve dış t�caret�n�
kontrol
altında
tutan
ekonom�ler�n
varlığından söz etmekte kaçınılmaz hal
alıyor. Aynı ABD y�ne değ�ş�mden söz eden
yepyen� b�r başkana devrederken koltuğu,
İng�ltere Başbakanı’nın da Brex�t, yan� başlı
başına değ�ş�m� vaat ederek görev�
devraldığını hatırlayalım. Dünya değ�ş�yor,
Amer�ka değ�ş�yor, Rusya değ�ş�yor, Ç�n
değ�ş�yor. Yıllardır süre gelen bakış açıları
da değ�ş�yor. Düne kadar ABD’de �şs�zl�k
konusu ve üret�m�n gerekl�l�ğ� ele alınmaz
�ken, ülke ekonom�s�ndek� problemler ve 25
m�lyon k�ş�ye �st�hdam yaratma sözü pr�m
yapab�l�yor. Avrupa neredeyse tüm üret�m
gücünü
Uzakdoğu’ya
devrett�
ve

ekonom�s�nde her geçen gün b�raz daha
fazla alarm çanları çalıyor. Üstel�k sosyal
yaşam sev�yes�n�n yüksekl�ğ� devletler� de
artık bütçeler�n� yönetmekte daha fazla zora
sokmaya başladı. Dünya düne kadar her yüz
yılda, yakın tar�hte ell� yılda b�r evr�l�yor
�ken, bu süre artık çok daha kısaldı;
değ�ş�mler çok hızlandı. B�r tarafta tüket�m
alışkanlığından vazgeçemeyen toplumlar,
d�ğer yandan ülke ekonom�ler�n� ayakta
tutmaya çalışan devletler, devlet adamları,
hükümetler.
Ülkelerdek� değ�ş�mlerden söz ederken,
f�rmaların
ve
ş�rketler�n
değ�ş�m
�ht�yaçlarından ve felsefeler�nden söz
etmemek olur mu. Aslında ş�rketler�
yönetenler�n
y�ne
�nsanlar
olduğunu
düşündüğümüzde, b�reyler�n de ş�rketler�n
de değ�ş�m� yönetmeler� ve değ�ş�m
l�derler�n�
herkesten
daha
fazla
desteklemeler�n� gerekt�ğ�n� b�r kez daha
y�nelemek
gerek�yor.
Adına
AR-GE
ded�ğ�m�z zaman �nsanı �çer�s�ne almadığı
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�ç�n, çerçeve şüphes�z daha gen�ş tutularak, �nsanların da değ�ş�m�ne ön ayak olmalı.
Ben b�raz daha makro, yan� devletler açısından baktım bu yazımda konuya. Pandem�’de
yaşamımızda öneml� değ�ş�mlere yol açtı, açmaya da devam edecek. Değ�şt�k, değ�ş�yoruz,
değ�şeceğ�z. Ne dem�şt�m; zaten değ�ş�mlerde hep değ�ş�mlerle başlar.

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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YENİ DEĞİŞİM YÖNETİMİ
Gal�p Arbak
Sunparad�se Group AG
Manag�ng D�rector

90’lı yıllarla b�rl�kte �ş dünyasının
gündem�ne g�ren değ�ş�m yönet�m� kavramı
esas olarak b�r organ�zasyonun üst yönet�m�
tarafından bel�rlenen stratej�k hedef ler�ne
ulaşmasını sağlamak �ç�n kurumsal düzeyde
planlanan ve uygulanan faal�yetler olarak
özetleneb�l�r. Bunlar mal�yet azaltma,
�şletme kârını arttırma, kurum kültürünü
değ�şt�rerek ver�m ve yaratıcılığı arttırma,
kurum �ç� �let�ş�m sorunlarını çözme ve
stratej�y� b�reysel hedef lere �nd�rgeyecek b�r
kurgu oluşturma vb g�b� başlıkları �çer�r. Bu
değ�ş�m �çer�s�nde organ�zasyon b�r takım
yen�
yönet�m
tekn�kler�
deneyeb�l�r.
N�hayet�nde kurum bulunduğu yerden daha
�y� b�r noktaya gelmes� �ç�n değ�ş�m
geç�rmek zorundadır bunun da �y�
yönet�lmes� gerek�r.

Pandem� önces�nde değ�ş�m yönet�m�
kavramını çok sık duymaz olmuştuk. Daha
çok Endüstr� 4.0, Nesneler�n �nternet�,
Büyük ver�, Kr�pto paralar, Blockcha�n,
yapay zeka, robotlar, boşa çıkacak �nsanlar
vb. b�rçok kavram tartışılıyor, f�rmalar da
kend�ler�n�
bu
kavramlara
göre
poz�syonlamaya çabalıyorlardı.
Ancak 2020 sonu �t�barı �le hayatlarımızda
meydana gelen büyük değ�ş�kl�kler �ş
yönet�m�nde değ�ş�m yönet�m� kavramını
yen�den gündeme almamıza gerekt�rd�.
Kapatmalarla gelen büyük sarsıntı hız
konusunu çok daha fazla �ş hayatının
gündem�ne dah�l ett�. Artan hız ve küresel
anlamdak� büyük çalkalanma ac�l�yet
duygumuzu tet�kled� ve bunun sonucunda
�çer�ğ� b�raz daha gen�ş ve farklı olacak
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şek�lde yen�den değ�ş�m yönet�m� kavramı
�ş hayatının gündem�ne g�rmeye başladı.
İç�nde bulunduğumuz dönem g�b� karışık
dönemlerde değ�ş�m b�r kuraldır. Elbette
sancılı ve r�skl� ama heps�n�n ötes�nde de
c�dd� ve planlı çalışma gerekt�r�r. Yen�
değ�ş�m yönet�m�nde de çalışmanın doğru
sonuç vermes� �ç�n ş�rket �ç� kaynaklar yanı
sıra ş�rket dışı kaynak kullanımını
değerlend�rmek gerek�r.
Yen�
değ�ş�m
yönet�m�nde
kârlılığı
arttırmak/korumak,
fırsatları
büyüme
yönünde kullanmak, kültürel altyapıyı
güçlend�rmek, stratej�y� yen�lemek klas�k
anlamdak� değ�ş�m yönet�m� �le aynı
başlıklar olarak ele alınab�l�r ancak yen�
değ�ş�m yönet�m�nde esk�ye oranla bazı
yen�ler
vardır:.
Bunları
4
başlıkta
toparlayab�l�r�z:
İnsanlaştırma
Organ�zasyonlarda değ�şen koşullar altında
yen�l�k
yapma
yeteneğ�n�
nasıl
kazanab�leceğ�m�z� öğrenmel�y�z. Bunun
tek yolu da yapıdak� �nsanlarımızı daha
ver�ml� kullanmanın yollarını araştırmaktır.
Yetk�nl�kler� düşük olanların yen� becer�ler
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kazanmasının
sağlandığı,
rut�nler�n
algor�tmalara aktarıldığı, çok becer�l�, �ş dışı
uğraşları da olan, mot�vasyonu yüksek,
denemekten ve hata yapmaktan korkmayan
yaratıcı çalışanlarının teşv�k�n� sağlayan yen�
b�r anlayış gel�şt�rmek gerekecekt�r. Bu sayede
b�rb�rler�ne
enerj�
verecek
�mkanların
desteklend�ğ� yen� b�r IK pol�t�kasına �ht�yaç
duyulacaktır. Bu bağlamda Organ�zasyonel
Gel�ş�m departmanlarının İnsan Kaynakları
departmanlarının yer�ne geçmes� gerek�r.
Organ�zasyonel Gel�ş�m departmanının ana
hedef�
çalışanların
da
ortaklar
g�b�
yönet�lmes�d�r. Tanım olarak ş�rket ortakları
nasıl b�rb�r�ne eş�t ve b�rb�r�ne em�r verem�yor,
ancak b�rb�r�n� �kna ed�yorsa, çalışanların da
ş�rket ortakları g�b� görülmeler� gerek�r. İkna
söz konusu olunca da Organ�zasyonel Gel�ş�m
kapsamında �nsan yönet�m� de g�derek b�r
pazarlama �ş� olacaktır. Pazarlama kavramında
da konu h�çb�r zaman b�z “ne �st�yoruz?”
sorusu �le başlamaz. “D�ğer taraf ne �st�yor?
değerler�, hedef ler� ned�r?” d�ye sorulur.
Bu yen� kavramda çalışanların b�reysel olarak
d�rençl�
�nsanlar
olması
gözet�lecekt�r.
D�rençl� �nsanlar değ�şkenl�klerde yılmayan ve
mücadeleden
düşmeyen
b�reylerd�r. Bu bağlamda yapı
tarafından sağlığı gözet�len,
d�ğer çalışanlar ve yönet�m
tarafından başarı doğrultusunda
desteklenen, �ş�n anlamı ve amacı
net olan, b�rb�rler�n�n güçlü ve
zayıf yönler�n�n farkında olup
sorunlara
karşı
�ş
b�rl�ğ�
yapab�len,
geleceğe
umutla
bakab�len poz�t�f b�r çalışan
hedef� söz konusu olacaktır.

Yapı �çer�s�nde çalışanlara yönel�k böyle
b�r değ�ş�m söz konusu �ken dışarıya karşı da
organ�zasyonun �nsan� yönler�n� ortaya
çıkarması gerek�r. Bu açıdan �ş�n toplumsal
faydasının daha çok vurgulanması ve
�ş/h�zmet�n �nsan yaşamına daha çok
kolaylıklar get�recek şek�lde yen�den
kurgulanması gerek�r. Ülkes� �le b�rl�kte
dünya üzer�ndek� yaşama daha çok önem
veren ve onu kollayan yapılar da bu anlamda
yen� değ�ş�m yönet�m� kavramı �çer�s�ne
g�receklerd�r.
Tüm ülkelerdek� otor�teler�n pandem�
dönem�ndek� başarısızlıkları bu bağlamda
b�reylere ve devlet dışı yapılara daha fazla
alan
açtığı
�ç�n
sosyal
sorumluluk
projeler�n�n, paylaşıma açık b�lg�ler�n de
�nsanlaşmış ş�rketler�n gündem�ne daha çok
g�receğ�n� söyleyeb�l�r�z.
D�j�talleşme
Yen� değ�ş�m yönet�m�n�n kaçınılmaz b�r
şek�lde d�j�tal dönüşümü de program hal�nde
yapıya uydurması gerekl�d�r. Başlangıç
noktasının müşter� talepler�n� ve satışı
engelleyen/zorlaştıran sorunlar olarak

hedef lenmes� sürekl�l�ğ� destekleyecekt�r.
Bu noktada yapının yetenekler�ne göre
d�j�tal araçların devreye g�rmes� ve her
bedene aynı ölçü şekl�nde b�r uygulama
yer�ne d�j�tal yeteneklere göre b�r yol
har�tası çıkarılması gerekl�d�r.

Bu açıdan

tüm yapılarda ver� toplama ve yorumlama
becer�ler� ölçülüp bunların sev�yeler�ne göre
sorunların �y�leşt�r�lmes�ne ve kullanılacak
araçların kullanımına yönelmek gerek�r.
Yönet�m araçları
Şartlar değ�şm�ş olsa b�le sorunları çözmek
�ç�n kullandığımız yönet�m araçlarını b�r
kenara atmamız söz konusu değ�ld�r. Ancak
bunları yapıya uygun b�r şek�lde konsol�de
etmen�n yollarına bakılması gerekecekt�r.
Önümüzdek� dönemde hızın daha da arttığı
b�r ortamda değ�şkenler�n sayısı da artacak,
kaos hâk�m olmaya devam edecekt�r. Bu
kapsamda çev�k- yalın yöntemler�n hız ve
kes�nl�k

gözet�lerek,

d�j�tal

yeteneklerle

b�rleşerek f�rmaların tüm b�r�mler�ne aynı
anda nüfuzunu sağlayacak yen� b�r yönet�m
anlayışı gerekl� olacaktır.
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Bu açıdan uzun vadel� stratej�k planlar
yer�ne senaryolarla yönet�m kurgusuna
geçen yapıların daha dayanıklı olduklarını
hep b�rl�kte göreceğ�z. Bu yönet�m
kurgusunun da başarısı kanıtlanmış çev�k yalın araçlarla donatılması gerekecekt�r.
Kurumsal
ve
b�reysel
d�renç
ölçümlemeler�
Yen� dönemde ver�ler�n b�rey ve kurum �ç�n

değer�n�n artması �le b�rl�kte, �y�leşt�rmeye
yönel�k ölçümlemeler�n de yapı �çer�s�nde
kurumsal kültüre yerleşmes� gerekmekted�r.
Bu açıdan hızlı �ş f�k�rler�n� deneyecek b�r
yapı kurgusu �le b�rl�kte yapının değ�ş�me
ve kr�z ortamına göre d�renc�n� ölçümley�p
zayıf noktaların �y�leşt�r�lmes� yönet�m�n
değ�ş�m programına g�rmes� gereken b�r
başka başlık olacaktır.

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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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ
Tuğrul Ertuğrul
Genel Müdür
GNCR Enerj�
Kurumlar ve ş�rketler ölçeğ�nde nasıl
yöneteceğ�m�z� çözmem�z ve planlamamız
gereken değ�ş�mler�n öneml� b�r kısmı,
kontrol sınırlarımızın dışındak� çok daha
büyük değ�ş�mler�n sonucudur. Toplumsal,
kültürel,
pol�t�k,
makroekonom�k
ve
teknoloj�k değ�ş�mler�n �ş�m�ze etk�ler�n� �y�
süzmek ve uyum sağlayab�lmek �ç�n kend�
değ�ş�m�m�z� gerçekleşt�rmek zorundayız.
Öte yandan, hayatımızda bu makro etkenler�n
belk� de toplamından daha fazla etk�s�
olab�lecek �kl�m değ�ş�kl�ğ� -sürekl� b�r
yüzeysel �lg�y� saymaz �sek- d�ğerler�nden
herhang� b�r� kadar dah� gündem�m�zde ya da
kend� ölçeğ�m�zdek� planlamalarda yer
almıyor.
Belk� de sonuçları �le ancak parça parça ve
uzak b�r gelecekte yüzleşeceğ�m�z�, ya da o
sonuçlarla b�z h�ç karşılaşmadan b�r�ler�n�n

gerekl�
çözümler�
uygulayacağını
düşündüğümüz �ç�nd�r düşündüğümüz �ç�nd�r
(muhtemelen de çares�zl�kten doğan b�r
umarsızlık söz konusudur.
Aslında hemen hep�m�z, bu yargılarımızın
doğru olmayacağını b�lecek kadar temel
konularda b�lg� sah�b�y�z. Küresel ısınma ve
d�ğer çevre sorunları �le özel olarak
�lg�lenmem�ş b�r�s� dah�, sorulduğunda kısa
b�r süre �ç�nde pek çok farklı neden
sayab�lecekt�r: fos�l yakıtların kullanımı,
madenc�l�k, nüfus artışı, ekonom�k büyüme,
şeh�rleşme ve ortalama refah sev�yes�ndek�
artış,
yanlış
tarım
uygulamaları,
ormansızlaşma, pol�t�k terc�hler, toplumsal
farkındasızlık ve l�ste böyle uzayıp g�deb�l�r.
Aynı k�ş�, daha sayarken dah� bu nedenler�n
çok
yakın
zamanda
yıkıcı
sonuçlar
get�reb�leceğ�n� de, bu nedenlerden herhang�
b�r�n�n
yalnızca
“b�r�ler�”nce
ortadan
kaldırılamayacağını da
h�ssedecekt�r.
Bu nedenlerden sadece
�k�s�n�n orta ve hatta
uzun vadede nasıl b�r
sey�r
�zleyeceğ�
�le
öngörüler�m�z,
çevre
s o r u n l a r ı n ı n
k e n d � l � ğ � n d e n
çözülmeyeceğ�n� açıkça
göster�yor:
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(�)
Dünya nüfusunun �k�ye katlanma
süres� 16-18. yy’ da 300 sene �ken, sonrasında
150 seneye, 1900’lerde �se 50 sene c�varına
düştü. Bu süren�n daha fazla kısalması
beklenmese de, toplam nüfusun artmaya
devam
edeceğ�nde
herkes
mutabık.
Kontrolsüz b�r artışı engelleyeb�lmek �ç�n
2015’e kadar b�r, sonrasında �se �k� çocuk
sınırlaması uygulayan Ç�n (k� 40 yıllık
uygulama dönem�nde nüfusu %40 arttı) ve
belk� b�r parça H�nd�stan (hala yıllık %1
c�varında b�r artış sürüyor) har�c�nde nüfus
�le �lg�l� b�r planı olan hemen hemen tüm
ülkeler�n hedef� azaltmak ya da kontrol altına
almak değ�l, aks�ne artırmak. BM, şu anda 7.8
m�lyar olan toplam dünya nüfusunun 2030’ da
8.5, 2050’ de �se 9.7 m�lyara ulaşacağını
tahm�n
ed�yor.
(��)
B�rçok toplumun kend� �ç�ndek� gel�r
ve varlık adalets�zl�ğ�nde b�r gel�şme olmasa
da, özell�kle tüketeb�lme gücü açısından
bakarsak
dünyadak�
ortalama
refah
sev�yes�n�n son on yıllarda artmakta olduğu
şüphes�z. Buna rağmen, dünya nüfusunun
%20’s�nden azına sah�p çoğunluğu Batı
Avrupa ve Kuzey Amer�ka’ da yer alan
gel�şm�ş ülkeler �le ger�ye kalanların
ortalaması arasında hala öneml� b�r fark var.
Tüm toplumların sadece ekonom�k değ�l
b�rçok açıdan gel�şm�ş ülkeler�n refah
sev�yes�n� yakalama çabası (ve hakkı)
k�msen�n yok sayab�leceğ� b�r husus değ�l. O
nedenle, -her ne kadar kısa dönemlerde
kırılmalar olab�lse de- k�ş� başı tüket�m�n ve
dolayısıyla kaynak kullanımının artmaya
devam
edeceğ�n�
öngöreb�l�r�z.
Mevcut nüfus ve günümüz tüket�m
alışkanlıkları �le dah� dünyamız oldukça zor

b�r durumda. Öyle �se, nüfus ve k�ş� başı
tüket�mdek�
neredeyse
kes�n
artış
beklent�ler��le başedeb�lmek �ç�n kalan
parametreler�n tümünde çok köklü b�r
değ�ş�me �ht�yacımız var.
Hem zorunlu, hem de kaçınılmaz olan bu
değ�ş�m�n nasıl yönet�leceğ� sorusunun
yanıtlanması gerek�yor. Bu sorunun k�m
tarafından ve hang� koşullarda ele alındığına
bakmaksızın, ver�lecek yanıtın öneml� b�r
b�leşen� yen�leneb�l�r enerj� olacak. Z�ra
çözümün bu parçası �ç�n, küresel ve ülkeler
sev�yes�nde -her ne kadar çok gel�şt�r�lmes�
gerekse de- yapılacakların yanında, ş�rketler
ve hatta b�reyler ölçüsünde dah� yapılab�lecek
çok şey var.
Buraya kadar yen� b�r şey söylemed�m,
muhtemelen buradan sonra da b�lmed�ğ�n�z
b�r şey görmeyeceks�n�z. Y�ne de gerekl� b�r
konu ve tekrara kaçmakta sakınca yok.
Nasıl başladı?
Son 20 yılda artan �lg�y� �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne
borçlu olsa da, yen�leneb�l�r enerj� �le �lg�l�
öneml� ölçektek� �lk arayışlar daha farklı b�r
sorunun sonucuydu. 1973 yılındak� petrol
kr�z�n�n ardından başta ABD olmak üzere
Batı
ülkeler�
enerj�
kaynaklarının
çeş�tlend�r�lmes�n� gündemler�ne almaya
başladılar. Sorunun öncel�kl� yanıtı bazıları
�ç�n petrol kaynaklarının çeş�tlend�r�lmes�
olsa da bu tar�hten sonra b�rçok ülke alternat�f
enerj� kaynaklarına da yönelmeye başladılar.
Bu çalışmalar 2000’l� yıllara gel�nd�ğ�nde �lk
kayda
değer
sonuçlarını
üret�rken,
yen�leneb�l�r enerj� de t�car� olarak önem�n�
artırdı. Özell�kle dış kaynak bağımlılığını
azaltmak (bazıları da yen�leneb�l�r enerj�
teknoloj�ler�n� üreten ş�rketler�n� teşv�k
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edeb�lmek) �ç�n b�rçok ülke 2000’l�
yıllardan �t�baren yen�leneb�l�r enerj�
santraller�ne özel elektr�k f�yat tar�feler�n�
uygulamaya aldı.
Tek değ�l çok etkenl� b�r süreç ama bas�te
�nd�rgeyerek şunu söyleyeb�l�r�z: bu tar�feler
yen�leneb�l�r
enerj�
teknoloj�ler�n�n
gel�ş�m�ne ve mal�yet�ne büyük katkı sundu;
böylece, bu teknoloj�ler günümüzde fos�l
yakıtlardan daha ucuza enerj� vaat edeb�l�r
durumda. Ancak artıları mal�yetle sınırlı
değ�l (ver�ml�l�k, çevre, dışa -özell�kle de
fos�l
yakıt
rezerv
sah�b�
ülkelerebağımlılığın azaltılması, vb), ama henüz
tümüyle çözülemem�ş sorunları da var
(kes�nt�l� üret�m, yatırım �ç�n hala tar�felere
�ht�yaç duyulması, vb).
Ver�ml�l�k
Üret�m tes�sler� ve tüket�m noktalarının
aynı bölgede yer almaması, enerj�n�n
�let�m�nde ve dağıtımında yüksek kayıplara
yol açmaktadır. Bu kayıpları azaltmanın en
bas�t görünen yolu “yer�nde üret�m yer�nde
tüket�m”d�r. En uçtak� güzel b�r örnek çatı
üzer�ne kurulacak güneş enerj�s� santraller�
olmakla b�rl�kte, yapılab�lecekler bununla
da sınırlı değ�ld�r. Yerel ölçeklerde
planlanacak b�yokütle, rüzgar ve güneş
santraller�, �let�m s�stemler� üzer�ndek�
yükü büyük ölçüde azaltab�l�r.
Ülkem�zde de 2019 Mayıs ayında çıkarılan
yen� yönetmel�kle b�rl�kte öz tüket�m
model�ne yönel�k GES’ler �ç�n öneml�
teşv�kler ver�lm�şt�r fakat önümüzde daha
alınacak öneml� b�r yol var. Ülkem�zde çatı
üstü GES’ler�n tekn�k potans�yel� şu anda 15
GW’tır ve bu rakam toplam kurulu
gücümüzün
yaklaşık
%17’s�ne
denk
gelmekted�r.
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Öte yandan, rezervl� h�droelektr�k, jeotermal
ve b�yokütle tes�sler�nden farklı olarak,
özell�kle rüzgar ve güneş tes�sler�n�n
değ�şken (ve hatta aralıklı) üret�mler�
neden�yle s�stem üzer�nde yönet�lmes�
gereken ayrı b�r yük oluşturduğu b�l�n�yor.
Enerj� depolama s�stemler�ndek� gel�şmeler ve
mal�yetler�n�n kısa sürede makul sev�yelere
�neceğ� beklent�s� bu -belk� de son- tekn�k
sorunun da kısa sürede aşılması açısından
umut vaaded�yor.
D�ğer teknoloj�lerle etk�leş�m
Yen�leneb�l�r enerj� g�b� elektr�kl� araçlar da
�kl�m değ�ş�kl�ğ� sorununa ver�lecek yanıtın
�y� b�r parçası olab�l�r. Ne var k�, elektr�kl�
araçların
yaygınlaşmasının
karşısında
altyapıların hazır olmaması da b�r engel teşk�l
edeb�l�r. Örneğ�n, İstanbul’dak� 4 m�lyondan
aracın sadece %10’u elektr�kl� olsa, akşamları
aynı saatlerde şarja bağlamaları durumunda
şebekeye ekstra 1 GW yük gelecekt�r. Bu
sorunun çözümünün y�ne gayr� merkez�
yen�leneb�l�r enerj� olacağını söyleyeb�l�r�z.
Örneğ�n, düşünüleb�lecek d�ğer alternat�f ler�n
yanında, gündüz çatıda güneş enerj�s�nden
üret�l�p depolanan enerj� akşam araçları şarj
etmek �ç�n kullanılab�l�r.

Ülke kaynaklarının doğru kullanımı ve
tar�feler�n gerekl�l�ğ�
2015 sonrasında p�yasa elektr�k f�yatları
YEKDEM tar�feler� �le taahhüt ed�len
sev�yeler�n altına �nd� ve bu durum
tar�feler�n
s�stem�m�z
(ve
dolayısıyla
tüket�c�ler) üzer�nde b�r yük olup olmadığı
sorgulamasını get�rd�. Konuyu anal�z eden
-başta yerel büyük bankalar olmak üzerekurumlar, tar�feler olmasa �d� bugüne kadar
kurulmuş yen�leneb�l�r enerj� tes�sler�n�n
kapas�teye
dah�l
olamayacağını
(z�ra
f�nansmanlarının
sağlanamayacağını),
onların yokluğu hal�nde de mevcut duruma
kıyasla daha yüksek b�r ortalama elektr�k
tar�fes� ortaya çıkacağını, dahası farkın y�ne
doğalgaz
santraller�
�le
kapatılması
gerekeceğ�nden çok yüksek b�r ek car� açığa
yol açacağını ortaya koydular.
Fos�l yakıt rezervler� olmayan (ya da
�ht�yaçlarının altında olan) b�z�m g�b� tüm
ülkeler �ç�n yen�leneb�l�r enerj� tes�sler�n�n
kurulması sadece uzun değ�l, kısa vadede
dah� öneml� b�r kazanç. Bu, geçm�ş dönemler
�ç�n uygun tar�feler�n hala aynı sev�yelerde
sürdürülmes� gerekt�ğ� anlamına gelm�yor.
Ancak, doğru tar�fe ya da teşv�k yapılarının
her dönem tesp�t ed�lerek soru �şaretler�
oluşturmaksızın uygulanmasının (ve bu
sayede yen�leneb�l�r enerj� projeler�n�n
f�nansman
adımını
atlayab�lmes�n�n)
gerekl�l�ğ�n�n altını ç�zmek gerek�yor.
Çevre
Karbon ayak �z�, bas�tçe, üret�len sera
gazları
m�ktarı
açısından
�nsan
faal�yetler�n�n çevreye verd�ğ� zararın
ölçüsüdür. Yen�leneb�l�r enerj� teknoloj�ler�,
fos�l yakıtlarla karşılaştırıldığında çok düşük
sera gazı em�syonu üretmekted�r.

2016’da �mzalanan Par�s İkl�m Anlaşması,
sanay�leşme önces� döneme kıyasla küresel
ısınmayı 1.5 C �le sınırlandırmayı hedef l�yor.
Bunun �ç�n de 2030 yılına kadar karbon
salınımlarının yarıya �nd�r�lmes� gerekl�
görülüyor;
bu
amaçla,
yen�leneb�l�r
kaynaklardan üret�lecek enerj� en az %60
oranında artırılmalı. Avrupa’nın 2030’da
karbon em�syonunu %50 azaltma hedef�
olduğunu güncel haberlerden tak�p ed�yoruz.
Ayrıca Avrupa’ya g�den ürünlere karbon
karnes�ne göre verg� uygulanması da
konuşulan konular arasında yer almaktadır.
Bu sebeple yeş�l enerj� kullanılarak üret�len
ürünler�n pazarda daha avantajlı konuma
geleceğ�n� çok rahat b�r şek�lde söyleyeb�l�r�z.
Karbon
salımlarını
sonlandırmayı
hedef leyen Ş�l� ve Yen� Zelanda’ya ek olarak
karbon nötr olma hedef� açıklayan AB,
B�rleş�k Krallık, Ç�n, Güney Kore, Kanada
günümüzde mevcut küresel sera gazı
em�syonlarının yarısından fazlasına neden
oluyor. ABD’n�n de karbon nötr olmayı
hedef lemes� durumunda em�syonların 2060
yılına kadar yüzde 63’ünün sıfırlanması
sağlanab�lecek.
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Dünyayı kurtarab�l�r m�y�z?

paydaşlarını tümüyle �kna etmek kolay değ�l.
Bu dönüşüm b�r günde olmayacak, ama en
yakın zamanda olmalı. Hep�m�z�n hem
vatandaş olarak, hem de �ç�nde yer aldığımız
ş�rketler/kurumlar
aracılığıyla
bunu
mücadele ed�lecek b�r alan olarak görmes�,
mesa� harcaması gerek�yor.

Yen�leneb�l�r enerj�ye tümden geç�ş �ç�n en
azından ekonom�k ve tekn�k açılardan b�rçok
eş�k aşıldı ya da aşılıyor. Y�ne de, bunlara
�kl�m değ�ş�kl�ğ�n� yavaşlatma/ger� çev�rme
perspekt�f� eklend�ğ�nde dah�, fos�l yakıtlara
dayalı s�stem�n doğrudan ya da dolaylı

Tuğrul Ertuğrul k�md�r?
Tuğrul Ertuğrul, 2000'de Bornova
Anadolu L�ses�'nden, 2004'te İTÜ
Endüstr� Mühend�sl�ğ� Bölümü'nden
mezun olmuştur. 2006-2013 arasında
PwC

Danışmanlık

Bölümü'nde

çalışmıştır. 2013'te katıldığı GNCR
Hold�ng'de

enerj�

projeler�

yatırımlardan sorumludur"
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VARLIK BARIŞI KANUNUNDA GİZLİ MATRAH ARTIRIMI DÜZENLEMESİ!
Ekrem Öncü
DKR Verg� Denetleme Kurucu Ortağı
7256 sayılı Kanun genel �t�bar� �le
yapılandırma ve varlık barışı kanunu olarak
yasalaştı. Aslında bu kanunun matrah artırımı,
kasa-stok affı g�b� düzenlemeler� de �çermes�
gen�ş kes�mler tarafından beklenmekte �d�. Bu
düzenlemeler�n çıkmaması neden� �le varlık
barışı kanunu Bu köşede varlık barışı
düzenlemes� detaylı olarak ele alındı. Ancak
varlık barışı düzenlemes�nde �nce b�r ayrıntı
bulunmakta ve bu ayrıntı aslında matrah
artırımı düzenlemes� g�b� hükümler �çermekte.
B�l�nd�ğ� g�b�, 7256 sayılı Kanunla Gel�r
Verg�s� Kanununa eklenen Geç�c� 93’üncü
madde düzenlemes�ne göre, bu madde
kapsamında b�ld�r�len varlıklar neden�yle
h�çb�r suretle verg� �ncelemes� ve verg�
tarh�yatı yapılmayacaktır.
Daha öncek� varlık barışı düzenlemeler�nden
farklı olarak bu varlık barışı düzenlemes�nde
devlet h�çb�r verg� talep etmemekted�r.
Örneğ�n, 5811 sayılı Kanunla get�r�len varlık
barışı düzenlemes�nde yurt dışından get�r�len
varlıklar �ç�n %2 ve yurt �ç�ndek� varlıkların
sermaye olarak konulması �ç�n
%5 verg� alınmakta �d�.
5811
sayılı
Kanun
düzenlemes�,”
gel�r
veya
kurumlar verg�s� mükellefler�nce
sah�p olunan ve Türk�ye’de
bulunan ancak 1/10/2008 tar�h�
�t�barıyla
kanun�
defter
kayıtlarında
�şletmen�n
özkaynakları
arasında
yer
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almayan para, altın, döv�z, menkul kıymet ve
d�ğer sermaye p�yasası araçları �le taşınmazlar,
bu Kanunun yayımlandığı ayı �zleyen üçüncü
ayın sonuna kadar Yen� Türk L�rası c�ns�nden
ray�ç bedelle verg� da�reler�ne beyan ed�l�r.
B�lanço esasına göre defter tutan mükellefler,
bu Kanun hükümler�ne göre 213 sayılı Kanun
uyarınca kanun� defterler�ne, taşınmazlar
dışındak� varlıklarını banka ve aracı
kurumlardak� hesaplara yatırmak suret�yle
kaydederek pas�fte özel fon hesabı açarlar. Bu
fon hesabı, sermayen�n cüz’ü addolunur ve
beyan tar�h�nden �t�baren altı ay �ç�nde
sermayeye �lave olunur. Serbest meslek kazanç
defter� �le �şletme hesabı esasına göre defter
tutan mükellefler, söz konusu kıymetler�
defterler�nde ayrıca göster�rler. Bu varlıklar
dönem kazancının tesp�t�nde d�kkate alınmaz.
Defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gel�r
verg�s� mükellefler�, taşınmazlar dışındak�
varlıklarına a�t tutarları banka ve aracı
kurumlardak� hesaplara yatırırlar, bunlar �ç�n
ayrıca d�ğer şartlar aranmaz” şekl�nde �d�.

Bu düzenleme �le konulan varlıklar pas�fte
b�r fon hesabında toplanmakta ve bu fon da
altı ay �ç�nde sermayeye �lave ed�lmek
zorunda �d�.

yararlanılan tutarlar �ç�n verg� ödenmeyecek
ve bu tutarlar sermayeye �lave ed�lmek
zorunda olmadığı g�b� verg�s�z b�r şek�lde
�şletmeden çek�leb�lecekt�r.

Ancak son çıkan kanunda “gel�r veya
kurumlar verg�s� mükellef ler�nce sah�p
olunan ve Türk�ye’de bulunan ancak kanun�
defter kayıtlarında yer almayan para, altın,
döv�z, menkul kıymet ve d�ğer sermaye
p�yasası araçları �le taşınmazlar, 30/6/2021
tar�h�ne kadar verg� da�reler�ne b�ld�r�l�r.
B�ld�r�len söz konusu varlıklar, 30/6/2021
tar�h�ne kadar, dönem kazancının tesp�t�nde
d�kkate alınmaksızın kanun� defterlere
kayded�leb�l�r. Bu takd�rde, söz konusu
varlıklar verg�ye tab� kazancın ve kurumlar
�ç�n dağıtılab�l�r kazancın tesp�t�nde d�kkate
alınmaksızın �şletmeden çek�leb�l�r. Bu fıkra
kapsamında b�ld�r�len taşınmazların ayn�
sermaye olarak konulmak suret�yle �şletme
kayıtlarına alınması hâl�nde, sermaye artırım
kararının b�ld�r�m tar�h� �t�barıyla alınmış
olması ve söz konusu kararın b�ld�r�m
tar�h�n� �zleyen onuncu ayın sonuna kadar
t�caret s�c�l�ne tesc�l ed�lmes� kaydıyla, bu
madde
hükümler�nden
faydalanılab�l�r”
düzenlemes�ne yer ver�ld�.

BU
VARLIK
BARIŞI
VERGİSİZ
MATRAH ARTIRIMI DÜZENLEMESİ
İÇERMEKTEDİR!

Dolayısı �le kanun kapsamında konulan
varlıklar �şletmeden verg�s�z b�r şek�lde
çek�leb�lecekt�r. Bu varlıklar sermaye olarak
konulmak zorunda değ�ld�r.
İk� kanun arasındak� �k� öneml� farktan
b�r�s� daha öncek� 5811 sayılı Kanunda varlık
barışından yararlananlar �ç�n %5 verg� talep
ed�lmekte �ken, d�ğer öneml� fark �se
yararlanılan tutarın sermayeye �laves� şart
koşulmakta
�d�.
7256
sayılı
Kanun
düzenlemes�nde �se varlık barışından

5811 sayılı Kanunda “B�r�nc� ve �k�nc�
fıkralar kapsamında b�ld�r�len veya beyan
ed�len
varlıklar
neden�yle
1/1/2008
tar�h�nden öncek� dönemlere �l�şk�n h�çb�r
suretle verg� �ncelemes� ve verg� tarh�yatı
yapılmaz. Ancak, d�ğer nedenlerle bu
Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra
başlayan
1/1/2008
tar�h�nden
öncek�
dönemlere �l�şk�n verg� �ncelemeler� sonucu
gel�r, kurumlar ve katma değer verg�s�
yönünden tesp�t ed�len matrah farkından, bu
Kanun kapsamında beyan ed�len tutarlar
mahsup
ed�lerek
tarh�yat
yapılır”
düzenlemes�ne yer ver�lm�şt�.
Bu düzenleme uyarınca varlık barışından
yararlanılan tutar �ç�n verg� �ncelemes�
yapılamamakta ve d�ğer nedenlerle �nceleme
yapılır �se de verg� �ncelemeler� sonucu gel�r,
kurumlar ve katma değer verg�s� yönünden
tesp�t ed�len matrah farkından, bu Kanun
kapsamında beyan ed�len tutarlar mahsup
ed�lerek tarh�yat yapılmakta �d�.
Örneğ�n,5811 sayılı Kanun uyarınca, b�r
kurumlar verg�s� mükellef� 1.000.000.-TL
tutarında varlık barışından yararlandı �se ve
bu mükellef�n 2006 ve 2007 dönemler�ne
�l�şk�n verg� �ncelemes� yapıldı ve verg�
türler� �t�bar�yle herhang� b�r nedenle
900.000 TL matrah farkı bulunmuş �se
herhang� b�r verg� tarh�yatı yapılamayacak,
1.100.000.-TL matrah farkı bulundu �se de
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100.000.-TL matrah farkı üzer�nden tarh�yat
yapılab�lecek/verg� hesaplanab�lecekt�r.
7256 sayılı Kanun düzenlemes� �se “Bu
madde kapsamında b�ld�r�len varlıklar
neden�yle h�çb�r suretle verg� �ncelemes� ve
verg� tarh�yatı yapılmaz. Bu hükümden
faydalanılab�lmes� �ç�n b�r�nc� fıkra uyarınca
b�ld�r�len varlıkların, b�ld�r�m�n yapıldığı
tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde Türk�ye’ye
get�r�lmes� veya Türk�ye’dek� banka ya da
aracı kurumlarda açılacak b�r hesaba transfer
ed�lmes� şarttır” şekl�nded�r.
Güncel düzenleme olan 7256 sayılı Kanun
düzenlemes� uyarınca da, madde kapsamında
b�ld�r�len varlıklar neden�yle h�çb�r suretle
verg�
�ncelemes�
ve
verg�
tarh�yatı
yapılmayacaktır.
Ancak
bu
madde
düzenlemes�nde
5811
sayılı
Kanun
düzenlemes�nde olduğu g�b� öncek� yıllar �ç�n
yapılan verg� �ncelemeler�nde fark bulunursa
bu beyan ed�len tutardan düşülecekt�r d�ye
b�r düzenlemeye yer ver�lmem�şt�r.
29 MonDesBusiNess

Başlığa dönecek olur �sek, örneğ�n 7256
sayılı Kanun kapsamında 1.000.000.-TL
beyan ed�lm�ş ve kayıtlara alınmış �se
1.000.000.-TL
�ç�n
�nceleme
yapılamayacaktır. Bundan ne anlamak
gerekecekt�r? B�r ş�rket ya da serbest
meslek mensubu b�r Avukat 17.11.2020
önces� 1.000.000.-TL kayıt dışı hasılat elde
ett� ve fatura kesmed� �se ve bu durum da
�ncelemede tesp�t ed�ld� �se kend�s�ne
tarh�yat
yapılamayacak
yan�
verg�
hesaplanamayacaktır.
Özell�kle kayıt dışı hasılat elde edenler
elde ett�kler� kayıt dışı hasılatı d�kkate
alarak varlık barışından yararlanacak
olurlar �se kend�ler�n� verg� �nceleme
r�sk�nden korumuş
olacaklardır. Varlık
barışı bu
yönüyle değerlend�r�ld�ğ�nde
herhang� b�r verg� ödemeks�z�n �nceleme
r�sk�nden kurtulmak anlamına gelmekted�r.
Halbuk�, matrah artırımı düzenlemes�nden
yararlanılması hal�nde bel�rl� tutarda b�r
rakamın devlete ödenmes� gerekmekted�r.

Varlık barışı düzenlemes� bu hal�yle matrah
artırımı g�b� verg� �ncelemes� r�sk�nden
korurken h�çb�r verg� ödemes� yapmak da
gerekmemekted�r.
AVUKAT, DOKTOR GİBİ MESLEKLER
İLE KAYIT DIŞILIĞI YÜKSEK OLAN
SEKTÖRLERE BÜYÜK AVANTAJ!

Yukarıda detaylıca açıkladığımız üzere
özell�kle kayıt dışı bırakılan gel�rler �ç�n
varlık barışı çok c�dd� b�r avantaj
sağlamaktadır.
Kanun
yapıcılar
bunu
amaçlamış mıdır b�lemey�z ama kanundan
çıkan sonuç budur. 30.06.2020 tar�h�ne kadar
varlık barışı düzenlemes�nden yararlanmak
mümkündür.

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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SATINALMA VE TEDARİK ZİNCİRİNDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ
Dr. İsma�l Karakış
PWC D�rektör Tedar�k Z�nc�r� Yönetmen�
Yaklaşık son 1 sened�r �ç�nde bulunduğumuz
pandem� dönem�, ş�rketler�n satınalma ve
tedar�k z�nc�r� �şlevler� �ç�n d�j�talleşme odaklı
dönüşüm �ht�yacını ön plana çıkartarak
hızlandırdı. Hem mevcut ve geleceğe yönel�k
olarak değ�şen �ş �ht�yaçları hem de pandem�
sürec�nde yaşayarak kazanılan tecrübeler,
oluşan yen� denge dönem�nde satınalma ve
tedar�k z�nc�rler� �ç�n görünürlük ve şeffaflığın
artırılması,
r�sk�n
modellenmes�
ve
mal�yetler�n yönet�m� �le z�nc�r�n d�renc�n�n en
yüksek sev�yede sağlanması gerekl�l�ğ�n�
ortaya koydu. Bu gerekl�l�kler doğrultusunda
geleceğ�n tedar�k z�nc�rler�n� Bağlantılı ve
Otonom Ekos�stemler olarak tanımladığımız
noktada satınalma ve d�ğer tüm tedar�k z�nc�r�
�şlevler�n�n d�j�tal odaklı b�r dönüşüm
kaçınılmaz oluyor.

Şek�l 1’de göster�ld�ğ� üzere, bu tür b�r
dönüşümün sağlanması ve �çselleşt�r�lmes�
�ç�n gerekl� unsurların b�r�s� dönüşümün
sürekl�l�ğ�n�n sağlanması �ç�n mükemmell�k
merkezler�n�n kurulmasıdır. B�r d�ğer unsur;
d�j�tal uygulama ve yen� nes�l teknoloj�ler�n
adaptasyonu �ç�n gel�şm�ş anal�t�k ve b�lg�
teknoloj�ler�
yetk�nl�kler�n�n
tedar�k
z�nc�r�ne entegre ed�lmes�d�r. Üçüncü olarak
d�j�tal
yetk�nl�kler�n�n
artırılması,
gel�şt�r�lmes� ve sürekl� kend�s� öğrenen ve
kend�s�n� gel�şt�ren b�r organ�zasyonun
kurulmasıdır. Son olarak �novasyonu teşv�k
amacıyla başta tedar�kç�ler olmak üzere
ekos�stemdek� d�ğer oyuncularla yen� �ş
b�rl�ğ�
modeller�n�n
oluşturulması
bel�rt�leb�l�r.

Şekil 1. Bağlantılı ve otonom bir tedarik zinciri ekosistemine dönüşüm için yapı taşları
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Satınalma alanında da d�j�talleşme konusu
hem Türk�ye hem de d�ğer ülkeler �ç�n ön
planda olan d�ğer b�r konu olarak karşımıza
çıkıyor.
d�j�tal

Türk�ye'de,
dönüşüm

satınalma

konusunun

alanında

Avrupa'dak�

ş�rketlere göre daha öncel�kl� durumda
olduğunu görüyoruz .

PwC EMEA olarak

yen� d�j�tal teknoloj�ler�n satınalma alanında
ne kadar yaygın ve başarılı kullanıldığı �le
�lg�l� daha fazla �ç görü elde etmek amacıyla
gerçekleşt�rd�ğ�m�z
ş�rketler

�ç�n

araştırmamıza

satınalma

göre,

süreçler�n�n

d�j�talleşmes�, çev�kl�k ve d�rençl� olmanın
�t�c�

gücü

olarak

görülüyor.

Satınalma

alanındak� d�j�talleşme sev�yes�ndek� artış
oranının,

satınalma

dönüşüm

projeler�ne

yanısıra

satınalma

b�r�mler�n�n
olan

d�j�tal

bağlılığının

fonks�yonunda

d�j�tal

teknoloj�n�n artan rolünü göstererek öncek�
yıllardak� hedefler� aştığı gözlemlen�yor. Her
ölçektek� ş�rketler tarafından yapılan öneml�

yatırımlar
sayes�nde
bu
trend�n
önümüzdek� �k� yıl �ç�nde yoğunlaşması
beklen�yor.
Araştırmanın b�r d�ğer ana bulgusu da
d�j�tal çözümler�n opt�mum sev�yede
kullanımının,
satınalma
organ�zasyonlarında öneml� performans
kazanımları
sağlamasıdır.
Satınalma
organ�zasyonlarının ortalama olarak %79’u,
d�j�tal b�r çözümün uygulanması sonucunda
�ş
performansında
ve
organ�zasyonel
faydalarda
�y�leşmeler
görüldüğünü
bel�rtmekted�r.
Bu
durum,
özell�kle
çözümün kullanıcılar tarafından yoğun b�r
şek�lde kullanıldığı ve �şlevsel özell�kler�nden
tam olarak yararlanıldığı ş�rketlerde geçerl�d�r.
Ş�rketler satınalma alanındak� d�j�tal dönüşüm
net�ces�nde satınalma �şlev�n�n olgunluk
sev�yes�n� artırarak Şek�l 2’de ver�len
faydaların yanı sıra r�sk ve kontrol konularında
da �y�leşme kaydetmekted�r .

Şekil 2. Satınalma Dönüşümü ile Sağlanan Faydalar
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Satınalma alanındak� d�j�tal dönüşüm �ç�n
kr�t�k başarı faktörler�n�n başında �ş
süreçler�n�n dönüşümü ve değ�ş�m yönet�m�
ve yetk�nl�kler �le üst yönet�m desteğ�
gel�yor . Özell�kle 2020 yılı araştırma
raporumuzda süreçler�n adaptasyonu ve
değ�ş�m yönet�m�ne yatırım yapılması aynı
oranda öneme sah�p en öncel�kl� başarı
faktörler� olarak görülüyor. Bu faktörler�n,
teknoloj� seç�m� veya entegratör seç�m�nden
daha öneml� olduğu ortaya çıkıyor. B�r
d�j�tal uygulama projes�n�n başarısında �ş
sürec� dönüşümünün kr�t�k rolü hakkında
katılımcıların ortak b�r görüşe sah�p olduğu
gözlemlen�yor. Süreçler�n yen�den tasarımı
ve değ�ş�m yönet�m� �ç�n harcanan zamanın,
b�r d�j�tal dönüşüm projes� �ç�n d�j�tal çözüm

ve
entegratör
seç�m�n�n
tekn�k
detaylarından daha fazla değer sağlayacağı
öngörülüyor4.
D�ğer taraftan, bu konuyu destekleyecek
şek�lde
global
ölçekte
ş�rketler�n
CEO’larının %78’s�n�n �nsan kaynağı
stratej�s�n�n gelecek �ht�yaçlara cevap
verecek yetk�nl�kler�n yansıtılması yönünde
değ�şt�rd�ğ�n� görüyoruz . Değ�ş�m�n,
özünde �nsan �le �lg�l� b�r süreç olduğunu ve
değ�ş�m�n başarısının da %98 oranında
�nsana bağlı olduğunu söyleyeb�l�r�z . Bu
doğrultuda
yen�
dönemde
ş�rketler�n
satınalma ve tedar�k z�nc�r� yönet�m�
konusunda d�j�tal odaklı b�r dönüşümün
öneml� b�leşenler�nden b�r�s�n�n de değ�ş�m�
yönetmek olduğu söyleneb�l�r.

Şekil 3. Dönüşüm Projesi Boyunca Paydaş Algıları

Şek�l 3’te göster�ld�ğ� üzere, değ�ş�m yönet�m� ş�rketler�n dönüşüm
doğrultusunda yen� stratej�ler� uygulamalarına yardımcı olan b�r süreçt�r.
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yolculuğu

Satınalma ve tedar�k z�nc�r� yönet�m� �ç�n
COVID-19 pandem�s�n�n de tet�kleyeceğ�
öngörülen d�j�tal odaklı b�r dönüşümün
ş�rketler�n kend�ler�n�n dışında tedar�k
z�nc�r� boyunca yer alan paydaşları da
yakından etk�lemes�nden ötürü dönüşüm
yolculuğu boyunca değ�ş�m yönet�m� �le bazı
konuları göz önünde bulundurmalarında
yarar var. Bu konulardan b�r�s�, tedar�k
z�nc�r� boyunca bu tür b�r dönüşümün bel�rl�
b�r zaman per�yoduna yayılmasından ötürü
değ�ş�m süreçler� �ç�n de bu zaman per�yodu
boyunca hazırlık ve çalışma yapılmasıdır. B�r
d�ğer husus, değ�ş�me b�r keş�f yolculuğu
olarak yaklaşılması ve dönüşümde etk�lenen
süreç, s�stem ve �nsan kaynağının dönüşüm
ve değ�ş�me uyum sağlaması �ç�n gerekl�
öğrenme dönem�n�n planlanmasıdır. Son

olarak da satınalma ve tedar�k z�nc�r�
dönüşümünde etk�lenen �ç ve dış paydaş
sayısının oldukça fazla olmasından ötürü
değ�ş�m yaklaşımının söz konusu �ç ve dış
paydaşları
kapsayacak
şek�lde
çapraz
fonks�yonlu
ve
entegre
b�r
şek�lde
yürütülmes� gerekl�l�ğ�d�r.
Sonuç olarak, araştırma raporlarımızdan da
görüldüğü üzere satınalma ve tedar�k z�nc�r�
alanında yen� denge dönem� �ç�n gerekl� olan
dönüşümün başarıya ulaşmasında süreçler�n
adaptasyonu ve değ�ş�m yönet�m� en
öncel�kl� kr�t�k faktörlerd�r. Satınalma ve
tedar�k z�nc�rler�n�n dönüşüm yolculuğunda
“z�nc�r yalnızca en zayıf halkası kadar
güçlüdür”
sözü
bağlamında
d�j�tal
dönüşümün başarıya ulaşması �ç�n bu �k�
konuya mutlaka odaklanılmalıdır…

Dr. İsma�l Karakış k�md�r?
Dr. İsma�l KARAKIŞ, İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� Endüstr� Mühend�sl�ğ�
Programı’ndan 2004 yılında l�sans, Mühend�sl�k Yönet�m� Programı’ndan
2007 yılında yüksek l�sans ve 2014 yılında da doktora dereceler� almıştır.
15 yıldır farklı sektörlerde yönet�m danışma olarak Satınalma ve Tedar�k
Yönet�m�, Stok ve Depo Yönet�m�, Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m� ve Loj�st�k
Yönet�m� konularında stratej�, operasyon ve teknoloj� uygulamalarına �l�şk�n ulusal ve uluslararası
b�rçok kuruma danışmanlık h�zmet� vermekted�r. Bu süreçte yurtdışı da dâh�l olmak üzere 20
ülkede b�rçok operasyon model�, süreç ve teknoloj� dönüşüm projeler� gerçekleşt�rm�şt�r.
Halen PwC Yönet�m Danışmanlığı’nda Tedar�k Z�nc�r� L�der� ve Stratej�k Tedar�k Yönet�m�

Dr. İsmail Karakış,
Direktör, Tedarik
Zinciri Lideri
Yönetim Danışmanlığı
+90(212)
(212)355
35523
2337
37
+90
ismail.karakis@pwc.com
ismail.karakis@pwc.com

h�zmetler�nden sorumlu d�rektör olarak çalışmaktadır.
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2021 YILINDA KARŞILAŞACAĞIMIZ
PAZARLAMA TRENDLERİ
Onur Öner
Jeunesse Global
Türk�ye, Azerbaycan ve Türkmen�stan Genel Müdürü
2020 yılı eş�ne az rastlanır şek�lde büyük
değ�ş�kl�kler�n yaşandığı b�r yıl oldu. Bu
değ�ş�kl�kler toplumun büyük çoğunluğunda
sadece ekonom�k anlamda değ�l, aynı zamanda
ruhsal anlamda da tahr�bata sebep oldu. Bu
derece büyük değ�ş�kl�kler�n yaşandığı b�r
dönemde de kartların yen�den dağıtılması
gelecek �ç�n hem büyük b�r tehd�t hem de b�zler
�ç�n büyük b�r fırsat barındırıyor. W�nston
Church�ll’�n de ded�ğ� g�b� “Asla büyük b�r
kr�z� boşa harcamayın”. Durağan g�den
koşullar altında trendler� b�raz daha yakından
tak�p eden f�rmalar, küçük farklar yakalamayı
kolaylıkla başarıyorlar. Burada trendler�n
öngörüleb�l�r ve uzun vadel� olmasının etk�s�
büyüktür. Ancak bu pandem� sırasında
yaşadıklarımız, trendler�n tamamen değ�şmes�
ve bununla b�rl�kte değ�ş�m�n çok hızlı
yaşanması oldu. Bu nedenle
zaman, var olan trendler�
okuyup
ona
uyum
sağlamaya
çalışmaktansa
yepyen� b�r yaşam tarzına
uyum
sağlama,
yen�
trendler�n
ne
olduğunu
keşfetme zamanıdır. Artık
hem yükselmek hem düşmek
esk�s�nden çok daha kolay.
Çünkü ezbere b�ld�ğ�m�z
kurallar çalışmıyor yan�
oyun yen�den başlıyor!
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Bu değ�ş�kl�kler�n en büyük göstergeler�nden
b�r�s� sektörler arası kaymalar oldu. Çok büyük
b�r trend olan dışarıda yemek yeme alışkanlığı
neredeyse pandem� boyunca alışkanlık
olmaktan çıktı ve modern zamanların en
yüksek evde yemek p�ş�rme oranına sah�p
olduk. Restoran sektöründek� c�ro daha çok
yemek �ç�n malzemeler aldığımız kanallara
kaydı. Oteller�n doluluk oranları oldukça
düşük sev�yelere �nmekle beraber Türk�ye’de
karavan, tekne ve v�lla satışlarında talep arzı
aşan boyutlara ulaştı.
Değ�ş�m sadece sektörler arasında olmakla da
kalmadı, �ş yapış şek�ller�m�z� yen�den
yapılandırdı. Pazarlama anlamında da büyük
değ�ş�mler yaşadık. Yen� normalle beraber yen�
pazarlama trendler�nden seçt�ğ�m 4 balığın
üzer�nden geçeceğ�m.

. Bunları sırası �le; test odaklı pazarlama,
yen� satış kanallarına adaptasyon ve sosyal
satış ve onl�ne etk�nl�kler�d�r.
Test odaklı pazarlama aslında başlangıç
noktası.

Çalışan

sonuçlar

veren

yaramayab�l�r.

etk�nl�kler,

başarılı

kampanyalar
Örnek

artık

vermek

�şe

gerek�rse

perakende sektöründe outdoor reklamların
�y� çalıştığını b�l�yoruz. Yıllarca amacımız o
outdoor reklamın daha okunab�l�r ve çarpıcı
olmasını

sağlamaktı.

Ama

ş�md�

sorgulamamız gereken şey outdoor hala
çalışıyor

mu?

Artık

evden

çalışılıyor,

�nsanlar daha az sokağa çıkıyorlar. Daha az
outdoor

reklamla

karşılaşıyorlar.

Pek�

tüket�c�ler�n yen� yaşam st�ller�nde başarılı
olacak çalışmalar neler? İşte bunun tekrar
keşfetmek gerek�yor. Bu keş�f yolculuğunun
�se anal�t�k metotlar �çermes� keşfetmen�n
mal�yet�n� m�n�m�ze ed�p, çıktının doğru
olma �ht�mal�n� arttıracaktır.
Bu noktada her ne yapıyorsanız (yen� b�r
dağıtım kanalı den�yor olab�l�rs�n�z, yen� b�r
�let�ş�m mecrasını test ed�yor olab�l�rs�n�z)

bunu düşük mal�yetl� olacak kadar küçük
ama anlamlı sonuçlar verecek kadar
ortalamayı yansıtan ve büyük örneklemler
üzer�nde
denemen�z
gerekecekt�r.
Harcadığınız her kuruşu, ulaştığınız her
k�ş�y� hesaplayıp, doğru b�r ROI (Yatırım
Get�r�s�)
hesaplamalısınız
çünkü
bu
dönemde her kuruş çok öneml�!
Geçm�ş
tecrübeler�mden
b�r
örnek
paylaşmak gerek�rse, daha önce K�pa
bünyes�nde çalışırken 20 adet farklı
kampanya metotu sıralamıştık. (Hafta sonu
alışver�şe hafta �ç� �nd�r�m kuponları, kazı
kazanlar, çek�l�şler vs.). Toplamda 3
formatta (Express, Süper, H�permarket) 200
mağazamız vardı. B�r kampanyayı 200
mağazada
b�rden
deney�p
başarısız
olduğunu görmek m�lyonlara mal oluyordu.
Bu nedenle 3 formatın her b�r�nden b�rer
mağaza seçt�k. Bu mağazaları seçerken,
mağazaların satış ver�ler�n�n toplam satış
ver�ler�ne korelasyon anal�z� �le uyumuna
baktık. Yan� genel� en �y� yansıtan
mağazaları bulduk. Yaptığımız testler� bu 3
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mağazada yaparak sonuçlarını anal�z ett�k.
Odaklandığımız soru �se; yaptığımız
yatırımın get�r�s�, harcadığımız tutara değd�
m� oldu. Bu 20 kampanya d�nam�ğ�nden
sadece 3’ünün �şe yaradığını gördük ve
ulusal boyutta uyguladık.
Ş�md� de yapmamız gereken tam olarak bu.
Sürekl� tüket�c�ler�m�zle, müşter�ler�m�zle
�let�ş�m hal�nde olup, onları d�nleyerek
anlamaya çalışmak ve buradan ed�nd�ğ�m�z
b�lg�ye göre yen� b�r şeyler ortaya çıkartmak
ve sonrasında bunları denemek. Bu süreç
�çer�s�nde de her adımı ver�ler� kullanarak
değerlend�rmekt�r.
Yen�
satış
kanallarına
adaptasyon
pazarlama departmanlarında pek çok
değ�ş�kl�ğe sebep olacaktır. Öncel�kl� olarak
Onl�ne satışa yönelme söz konusu. En bas�t
örneğ�yle her köşe başında olan ŞOK
mağazaları b�le b�s�klet alıp evlere serv�se
başladı. Restoranlar geçt�ğ�m�z Aralık
ayında tamamen paket serv�se döndüler.
Bunun �ç�n F�ne D�n�ng konsept�nde faal�yet
gösteren NeoLokal de pandem�n�n b�tmes�n�
beklemek yer�ne Proakt�f b�r yaklaşımla
Evdeneolokal konsept�n� çıkarttı; kend�
ev�n�zde
F�ne
D�n�ng
tecrübes�n�
yaşayab�leceğ�n�z
malzemeler�n
s�ze
gönder�l�p, s�z�n b�rleşt�rd�ğ�n�z b�r konsept.
(Ben Ikea benzer� akşam yemeğ� tecrübes�
d�yorum). Bu değ�ş�m b�r anda b�r restoranı,
onl�ne satış yapan b�r ş�rkete çev�rd�.
Bu değ�ş�m�n s�z�n satış kanalınızı nasıl
şek�llend�receğ�n� öngörüp bu kanaldan
�let�ş�m kurmak �ç�n hazırlıkları yapmanız
gerek�yor. Pandem� sürec� b�tt�kten sonra
h�çb�r şey esk�s� g�b� olmayacak. Bu nedenle
zamanın akmasını beklemek yer�ne ona
uyum sağlamak en doğru yöntem olacaktır.
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Rak�pler�n�z beklem�yor!
Sosyal Satış aslında b�r öncek� madde �le
çok �l�şk�l�d�r. Sosyal medyanın gelmes�yle
beraber tüket�c� ve müşter�lerle ç�ft yönlü
b�r �let�ş�m kanalı oluşmuştu (Sosyal
medyadan önce �let�ş�m tek yönlüydü ve
ş�rketten müşter�ye doğru akıyordu. Sosyal
medya sayes�nde müşter�ler de b�z�mle
�let�ş�m kurmaya başladılar). Hep�m�z�n
evlere kapandığı bu dönemde �se sosyal
medya kanalları ve d�j�tal araçlar satışın
yapıldığı en öneml� alanlar hal�ne geld�.
Sosyal satışı güçlend�rmek �ç�n neler
yapab�l�r�z? Öncel�kle ş�rket�m�z�n sosyal
medya hesaplarını �ncelemen�z gerek�yor
(Facebook, Instagram, Youtube, L�nked�n
başta olmak üzere.) Bu sayfalar hedef
k�tlen�z �le bağlı mı? Onlar tarafından

�zlen�yor mu? Ayrıca üret�len �çer�kler
güncel, �lg� çek�c� ve bell� b�r hedefe yönel�k
stratej�ler�n�ze h�zmet ed�yor mu? S�ze gelen
sorulara, yorumlara hızlı dönüş yapab�l�yor
musunuz? (Tavs�ye: İş�n kolayına kaçıp
tak�pç� satın alma g�b� yöntemlere
başvurmayın. Değer yaratan �çer�kler üret�n
!). Web s�ten�z arama motorlarının
aramalarına uygun mu? (Tavs�ye: Arama
motorlarına uygun olmak �ç�n h�çb�r�m�z�n
okumayı sevmed�ğ� haber s�teler�n�nk�ne
benzer başlıklar kullanmayın “KPSS
sonuçları açıklandı mı? M�lyonlar bunu
bekl�yor”.) Ayrıca tüket�c�ler�n ürünler�n�ze
ulaşması ne kadar kolay? Pazaryerler�n�
kullanıyor musunuz? E-T�caret modüller�n�z
sağlıklı çalışıyor mu ve kullanımı kolay mı?
Son olarak da Onl�ne Etk�nl�kler�n
önem�ne
değ�nmek
�st�yorum.
Bu
etk�nl�kler hayatımıza zorunlu olarak g�rd�.
Sunumlarımızı Zoom üzer�nden yapıyoruz,
lansmanlarımız sosyal medya kanallarından

canlı
yayınlanıyor.
Her
ne
kadar
zorunlulukla başlamış olsak da gönüllü
olarak devam edecek g�b� görünüyor.
Özell�kle İstanbul g�b� traf�k problem� olan
şeh�rlerde 1 saatl�k toplantıya g�tmek �ç�n
yolda 3 saat harcama dönem�n�n sonuna
geld�k. Ürün lansmanları veya eğ�t�m
toplantıları �ç�n oteller� 3 gün boyunca
kapatmanın madd� külfet�nden kurtuluyoruz.
Jeunesse olarak b�z de düzenl� olarak otel
toplantıları düzenley�p ürün ve doğrudan
satış eğ�t�mler� ver�yorduk. Pandem� �le
onl�ne yaptığımız eğ�t�mler sayes�nde çok
daha kalabalık gruplara çok daha etk�n b�r
şek�lde ulaşıyoruz. Bu �şler�n onl�ne olarak
yapılab�leceğ�n� gördük. Uygulayıcılar kadar,
katılımcılar da bu �şten key�f almaya
başladılar. Onl�ne etk�nl�kler herkes �ç�n
zaman ve para kazancı hal�ne geld�. Bu
nedenle kend�n�z� hala onl�ne sunumlara,
eğ�t�mlere,
lansmanlara
hazırlamadıysa
ş�md�den geç kaldınız. Önümüzdek� yılların
trend� bu şek�lde olacak.
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Araştırmalar göster�yor k� bu tarz kr�z
dönemler�nde yönet�c�ler ver�ml�l�ğ� ve
karlılığı artırmaya odaklanıyorlar. Bu
nedenle mümkün olduğunca mal�yetler�
azaltamaya, projeler� ertelemeye başlıyorlar.
Büyümek, pazar payını artırmak, öncel�k
olmaktan çıkıyor. Ancak kr�z olarak
gördüğümüz bu günler aslında gerçek b�rer
fırsat. Elbette ekonom�k daralma önümüzdek�
günlerde normalde dönecek, tüket�c�ler
�s�mler�n�n hakkını ver�p tüketecekler (farklı
kanallarda da olsa) ve hatta hala tüketen b�r
grup var. Bu nedenle ürün lansmanları,
�let�ş�m
harcamaları,
�nsana
yapılan
yatırımlar g�b� çok kr�t�k konuları ertelemek

veya �ptal etmek �ç�n bu kr�z� b�r araç olarak
kullanmak yer�ne yen� yöntemler gel�şt�r�p,
geleceğe bakmaya devam etmek uzun vadede
kazanç
sağlayacaktır.
Paydaşlarımıza
verd�ğ�m�z sözler� pandem� yüzünden
ertelemek yer�ne pandem�ye rağmen tutmaya
devam etmel�s�n�z. Müşter�ler�n�z ney�n
bahane ney�n gerçek engel olduğunu çok �y�
b�l�yorlar. Güven zor kazanılır ama kolay
kaybed�l�r. Bu nedenle müşter�ler�n�z�n,
çalışanlarınız ve d�ğer paydaşlarınızın
güven�n� kaybetmed�ğ�n�zden em�n olun.
Ş�rketler�n�z�n m�syonlarına bu dönemde sıkı
sıkı sarılmaya devam ed�n ve yen� trendler�
yakalayarak evr�l�n.

Onur Öner K�md�r?
15 yılı aşkın süred�r Dalan K�mya, Tesco K�pa, Jeunesse Global g�b� çok uluslu
ve yerel f�rmalarda Pazarlama ve Satış poz�syonlarında çalışan Onur Öner,
Dokuz Eylül Ün�vers�tes� İng�l�zce İşletme bölümünden mezun olmuştur. Y�ne aynı
ün�vers�tede MBA programını başarı �le tamamlamıştır.
Öner, �ş hayatı boyunca hızlı tüket�m malları, perakende ve network market�ng
konularında uzmanlaşma fırsatı bulmasının yanı sıra f�yatlandırma ve karlılık,
ürüneğ�t�m stratej�ler�, marka, onl�ne reklamcılık konularında global projelere
l�derl�k yaptı. Şu anda dünyanın en büyük 14. doğrudan satış f�rması olan
Jeunesse Global’de Türk�ye & Azerbaycan Genel Müdürlüğü görevler�ne ek
olarak Türkmen�stan ‘dan da sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

39 MonDesBusiNess

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
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CEO’DAN HABER VAR

VİZYONER BAKIŞ YENİLİKÇİ MÜHENDİSLİK..
BURAK AKSOY
AKSOYLAR MÜHENDİSLİK CEO’su
MonDesBus�Ness Şubat sayısında,
Ceo’su Burak Aksoy’u ağırladık.

Burak AKSOY k�md�r?
1987
İstanbul
doğumluyum.
Esasen
memleket�m Çorumdur. Evl� ve 2 çocuk
babasıyım.
Mak�ne
mühend�sl�ğ�
mezunuyum.
Aynı
zamanda
Yangın
s�stemler� denet�m uzmanıyım. Şu an da
F�rmamızın
CEO’luk
görev�n�
yürütmektey�m.
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Aksoylar Mühend�sl�k

Endüstr�yel Mühend�sl�k alanına g�rme
öykünüzden bahsedeb�l�r m�s�n�z? Neden
endüstr�? Esasen b�z�m de sektöre g�r�ş�m�z
konut �le başladı. 1992 yılında İstanbul’a
doğalgaz gel�nce b�naların komple kazan ve
tes�sat dönüşüm �şler�n� yaptık. 2000 yılında
Bostancı dan Pend�k bölges�ne taşınınca
sanay�c�ler �le �ş yapmaya başladık. Endüstr�
sektörünün ülkem�zde sürekl� büyümes� ve
gel�şmes� b�z� bu alanda daha �ştahlı hale
get�rd�. 2010 yılı �t�bar� �le yalnızca
endüstr�yel tes�slere h�zmet veren b�r f�rma
hal�ne dönüştük. Yalnızca endüstr� sektörü
�le çalışmamızın en büyük sebeb� sürekl�
gel�ş�m ve fayda sağlayab�leceğ�m�z alan
yaratmasıdır. Endüstr� �le çalışmamızı
sağlayan en öneml� sebep bu.
İşletmen�z�n başarısının en temel faktörü
ne olab�l�r
Bunu 2 başlıkta sıralayab�l�r�m. B�r�nc�s�
Mühend�sl�k ruhuna olan �nancımız. İk�nc�s�
sürekl� gel�ş�m� desteklemem�z ve takım
arkadaşlarımızın
kar�yer
planlamasına
doğrudan katkı sağlamamız. Bana göre
büyümem�zdek� en öneml� temek 2 faktör.

CEO’DAN HABER VAR
Ana
h�zmetler�n�z�
4
başlıkta
topluyorsunuz, pek� s�z�n k�ş�sel �lg�n�z
hang� yönde?
Evet h�zmetler�m�z� Endüstr�yel Mekan�k,
Elektr�k, İnşaat ve Tekn�k serv�s h�zmetler�
olarak 4 ana başlıkta topluyoruz. Burak
AKSOY olarak mak�ne mühend�s� olmam
haseb� �le mekan�k bölümün kurulmasında
ve
gel�şmes�nde
doğrudan
emeğ�m
geçt�ğ�nden dolayı belk� o alanda d�ğerler�ne
göre b�raz daha fazla b�lg�m var. Fakat
�nanın heps� ben�m �ç�n ve sanay� �ç�n çok
kıymetl� başlıklar. B�r�n� ayırt etmek çok
zor.
Sektörün geleceğ� �le �lg�l� yorumunuz
ned�r? Bu gelecek s�z�n hayaller�n�z g�b� m�?
Sektörümüz hızla gel�şmeye ve büyümeye
devam ed�yor. Yurt dışı projeler�nde yer alan
Türk f�rma sayısı da yıllar �ç�nde artış
göster�yor. Bu b�z� sev�nd�ren b�r gel�şme.
Ülkem�z
f�rmalarını
d�ğer
ülkedek�
rak�pler�m�zden öne geç�ren en öneml�
faktör �se mühend�sl�ktek� sıkı çalışma
alışkanlığımız ve uygulama gücümüz.
Bunun yanına kal�tel� mühend�s ve saha
personel� yet�şt�rme noktasında yatırım
yapılırsa
dünya
l�g�nde
1.
Sıraya
geleceğ�m�ze �nanıyorum. Bunu aynı
futboldak�
alt
yapıya
yatırım
g�b�
düşüneb�l�rs�n�z.
B�z�m
hayal�m�z
f�rmamızın
dünya
l�g�ndek� öneml� oyunculardan b�r� olması.
Endüstr�yel tes�s kurulumu den�l�nce
l�sten�n başında yer alan f�rma olmak
�st�yoruz. Bu pencereden ülkem�z �le paralel
b�r büyüme ve gel�şme �çer�s�nde olduğumuzu

ve hayal�m�z�n örtüştüğünü söyleyeb�l�r�m.
Endüstr�yel
Mühend�sl�k
Alanında
özel�kle son yıllarda değ�ş�m hızlanıyor,
s�z bu değ�ş�m�n neres�ndes�n�z?
B�ld�ğ�n�z g�b� endüstr� 4.0 d�ye b�r kavram
var. Gelecek yıllarda tüm endüstr�n�n buna
uyum
sağlayacağını
düşünüyoruz.
Böylel�kle karanlık fabr�kalar (�nsan
gücünün yer almadığı üret�m tes�s�) denen
tes�sler�nde sayısı artacak. Buda tes�sler�n
b�z�m g�b� h�zmet sağlayıcı ve proje yöneten
f�rmalara olan �ht�yacını daha fazla
artıracaktır. B�z bu değ�ş�m� önden görüp
tüm s�stem�m�z� buna göre tasarlıyoruz.
Dolayısı �le değ�ş�m�n tam ortasındayız
d�yeb�l�r�m.
Aksoylar Mühend�sl�k A.Ş olarak köklü
geçm�ş�n�ze bağlı kalıp aynı zamanda
değ�ş�m� olan adaptasyonunuzu çok hızlı
başarıyorsunuz buna neye borçlusunuz?
F�rmamızın 5 temel değer� var. Bunlar
Dürüstlük, Sorumluluk, Açık �let�ş�m,
Müşter� odaklılık ve Saygı. Bu değerler�
geçm�ş b�r�k�mler�m�z �le oluşturduk.
D�nam�k ve genç kadromuz �le de hızlı
değ�ş�m� başarıyoruz. Yan� nerden geld�ğ�n�
ve �ş ortaklarını b�len ama değ�ş�m�n hızını
da düzenl� tak�p eden b�r f�rmayız.
Referanslarınızın
çoğunun
kend�
alanında sektör tems�lc�s� olmasının s�ze
kattığı sorumluluklar nelerd�r?
Müşter�ler�m�z�n %60 ı yabancı sermayel�
f�rmalar. %30 s� �se Türk sermayel� ama
sektörün en büyüğü olan f�rmalar. Ger�
kalan %10 �se kob� ölçeğ�nde ama katma
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değerl� ürün üreten fabr�kalar. Bu portföy
b�ze türlü alanda tecrübe ve c�dd� tekn�k
b�r�k�m sağlıyor. D�ğer taraftan �se
böyles�ne c�dd� ve büyük f�rmalar �le
çalışmak �ş�n�zde de s�z� en �y� olmaya
�t�yor. Çünkü bu tarz kurumlar s�zden hep
güncel ve en �y� tekn�k desteğ� bekl�yorlar.
Bunu yaparken de İSG mevzuatına azam�
derecede
uyum
bekl�yorlar.
Yan�
sorumluluğumuz hem en �y� h�zmet�
sağlamak hem de en güvenl� h�zmet�
sağlamak oluyor.
Son olarak ne söylemek �sters�n�z?
Okuyucularımıza vereceğ�n�z mesaj ne
olur?
Cumhur�yet�n kurucusu Mustafa Kemal
ATATÜRK ün de ded�ğ� g�b� “Hayatta en
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hak�k� mürş�t �l�md�r”. B�z AKSOYLAR
MÜHENDİSLİK a�les� olarak mühend�sl�ğ�n
ve �lm�n gücüne der�nden �nanıyoruz.
Ülkem�z�n kalkınmasındak� en öneml�
etken�n eğ�t�m olduğuna �nanıyorum. B�z�m
f�rmamızın
bu
bağlamda
mühend�s
yet�şt�rme g�b� b�r m�syonu var. Her sene
bünyem�ze
muhakkak
yen�
mezun
arkadaşlarda katıyoruz. Ülkem�zdek� değerl�
her f�rmanın bunu yapmasını ve n�tel�kl�
nes�ller yet�şt�rmes� gerekt�ğ�ne �nanıyoruz.
Her şey� devletten ya da ün�vers�telerden
beklemen�n doğru olmadığını düşünüyorum.
B�rb�r�m�ze fayda sağladığımız ve nesl�m�z�
yet�şt�rd�ğ�m�z sürece güçlü TÜRKİYE
kavramına ulaşacağımıza �nanıyorum.

HUKUKTA DEĞİŞİM YÖNETİMİ
Özlem Kurt
Manag�ng Partner | LLM Lawyer | Attorney at Law at Kurt & Partners Law F�rm

Toplumlar, sektörler veya meslekler
farklılık gösterse de değ�ş�me d�ren�ş
evrensel olup, �nsan doğasının parçasıdır.
İnsanın
değ�ş�me
karşı
gelmes�n�n
gerekçeler�n�n başında b�l�nmezden duyulan
korku vardır ve bu noktada sübjekt�f olarak
k�ş�ler�n veya toplumların dünyayı algılama
şekl�nden kaynaklanan farklılıklar olab�l�r.
Bel�rs�zl�kten duyulan bu evrensel kaygının
gerekçes� �se �nsanın el�ndek� mevcudu
kaybetmekten korkmasıdır.
D�ğer taraftan da değ�ş�m kaçınılmazdır.
Doğada değ�ş�me d�renen canlılar elen�r;
uyum gösterenler soylarını devam ett�r�r.
İşletme ve kurumlar bakımından da ayakta
kalab�lmek �ç�n zamanın değ�şen şartlarına
ve �ht�yaçlarına ayak uydurmak gerek�r.
Değ�ş�me d�ren�ş�n temel�nde yatan
bel�rs�zl�kten, yen� şart ve uygulamalardan
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end�şen�n bertaraf ed�lmes�, b�lg� ve b�lg�ye
dayanarak sürec�n �nsanın odak noktasına
konulması ve �let�ş�m�n doğru yönet�lmes� �le
mümkün olab�l�r.
Bu nedenle değ�ş�m
süreçler�n�n heps�nde farkındalık, kültürel
değ�ş�m�n yönet�lmes� ve bunun sürdürüleb�l�r
kılınması aşamalarının planlı şek�lde ve
sektörlere ve ş�rkete özgü şartlar d�kkate alınarak
yönet�lmes� gerekmekted�r.
Değ�ş�mler� b�r fırsat veya çözülmes� gereken b�r
problem tet�kler. Günümüzdek� değ�ş�m�n temel
gerekçes� teknoloj�k yen�l�kler ve aynı zamanda
bunun b�r sonucu da olan globalleşme olarak
kabul ed�leb�l�r ve artık değ�ş�m dünya
tar�h�ndek� en yüksek hızına ulaştı. Değ�ş�me
uymak konusunda zamanlama öneml� ve artık
doğru zamanlama d�ye b�r şey yok. Geçen her an
geç kalıyoruz.
İnsan, toplumlar, kurumlar bu denl� hızla
değ�ş�rken hukuk bunun neres�nde ve ne kadar

eşl�k edeb�l�yor? Kurumlar her alanda
teknoloj�k değ�ş�m� adapte etmeye
çalışırken ve her geçen gün daha gen�ş
alanda
süreçler�n�
d�j�talleşt�r�rken,
otomasyon
s�stemler�
bu
denl�
yaygınlaşırken, bu yen�l�klere eşl�k eden
hukuk� alt yapı değ�ş�m�n� ne kadar
gözet�yor veya bu hızlı değ�ş�m�n
doğuracağı hukuk� r�skler� ne kadar
d�kkate alıyor? Dahası ve maalesef
teknoloj�
ve
�novasyon
dend�ğ�nde
aklımıza hukuk sektörü veya hukukçular
gelm�yor.
Hukuk prens�p olarak gelenekseld�r.
Hukuk uygulaması özünde teamüllere,
geçm�ş olaylara, tecrübelere ve yasama
n�yet�yle yapılan yorumlara dayanır.
Ayrıca hukuk r�sk� sevmez, tüm yapı
r�skler� tesp�t ve bertaraf etme üstüne
kuruludur. Avukatlar ne yanlış g�deb�l�r
d�ye düşünür ve buna göre hukuk�

�nceleme değerlend�rme yapar ve görüş
oluşturur. Hukuk g�b� r�sk odaklı
meslekler, düşünce yapısı olarak daha
doğrusal bakan ve bu bağlamda bel�rl�
prosedür ve standart uygulamalara tab�
kalmayı terc�h ederler.
Ancak bugün hukukun kend�s� de h�zmet
olarak sunuş şekl� de evr�m geç�r�yor.
Hızlı gel�şen teknoloj�n�n net�ces� olarak
hukuk� �ht�yaçlar ve d�nam�kler�n�n de
değ�şt�ğ� d�kkate alınırsa, bu bakımdan da
değ�ş�m�n yönet�m� d�ğer tüm sektörler
kadar öneml�d�r. Her şeyden önce bu
değ�ş�m, yen� teknoloj�ler, uygulamalar,
ekonom�k ve t�car� �l�şk�ler kadar b�reyler
arasındak� �l�şk�ler bakımından yen�
hukuk� düzenleme �ht�yaçları, uyumluluk
gerekl�l�kler�, �ht�laf çeş�tler� ortaya
çıkardı. Bu değ�ş�m�n önce hukuk eğ�t�m�
aşamasından ele alınması büyüm önem
taşır. Bu denl� hızlı ve dramat�k değ�ş�me
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ayak
uydurmaya
yetk�n
avukatlar
yet�şt�rmek,
örneğ�n
ver�
anal�z�,
kodlama, �stat�st�k veya pazarlama b�len
hukukçular yet�şt�rmen�n önem� her
dönemden daha büyük. Bu değ�ş�m� her
anlamda ben�mseyen, doğru algılayan,
müvekk�ller�n�n değ�ş�m�n� ve buna bağlı
olarak �ht�yaçlarını doğru tesp�t eden
hukukçuların dönem� olacak.
Söz konusu yen� nes�l bakış açısına sah�p
olunmadığında hukukçunun bu kapsamda
ortaya çıkab�lecek sonuçları ve buralardan
doğab�lecek r�skler� tesp�t edememes�nden
öte elde ed�leb�lecek fırsatların da
kaçırılması söz konusu olab�l�r. Z�ra
hukuk kısa vadede sonuçları ortaya
çıkacak günlük ve anlık konularla
�lg�lenmen�n yanı sıra geleceğ� de
şek�llend�r�r.
Bu yen� dönem�n ve değ�ş�mler�n hukuk�
bakımdan
her
aşamada
değerlend�rmes�n�n artık b�r �ht�yaç olarak
kurum ve ş�rketler tarafından da kabulü ve
d�kkate
alınması
büyük
önem
taşımaktadır. Bu bağlamda ş�rketler�n
kurumsal yapı ve uygulamalarının hukuk�
uyumluluk gerekl�l�kler�n� tesp�t etmes�
ve bunlara uyum süreçler�n� layıkıyla
tamamlaması öneml� b�r gerekl�l�k ve
h�zmet olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hukuka uyumluluk zorunluluğu her
dönem�n
konusu
olup,
�ç�nde
bulunduğumuz hızlı değ�ş�m dönem�m�n
b�r sonucu değ�ld�r elbette, ancak bu
teknoloj�k değ�ş�m ve d�j�tal dönüşümün
sonuçları olarak bu alanlardak� hukuk�
�ht�yaçları karşılayacak yen� nes�l hukuk�
düzenlemeler�n yapılması veya mevcut
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düzenlemelerde değ�ş�kl�kler yapılarak
güncel ve bu değ�ş�me da�r �ht�yaçları da
kapsayacak hale get�r�lmes� söz konusu
gerekl�l�ğ�n önem�n� arttırmıştır ve
uyumluluk gerekl�l�kler�n� karşılamamak
ş�rket �ç�n öneml� b�r r�sk ve mal�yet
kalem� olarak karşımıza çıkmıştır.
Bu bağlamda ş�rketler�n öncel�kle hukuk�
uyumluluk
bakımından
mevcut
konumlarının
tesp�t�
ve
yapılması
gerekenler�n bel�rlenmes� en öneml�
adımdır. Bu gerekl�l�kler tesp�t ed�l�rken
poz�t�f
hukukta
bulunan
tüm
yükümlülükler�
yer�ne
get�rmes�,
kapsamına g�rd�ğ� mevzuatta bulunan
b�r�nc�l ve �k�nc�l tüm düzenlemelere
uyumlu olması demekt�r. Bu noktada
genel düzenlemeler har�c�nde faal�yet
göster�len sektöre özgü düzenlemeler g�b�
spes�f�k hukuk� uyumluluk �ht�yaçları da
olab�l�r.
Öte yandan unutulmamalıdır k�, hukuk�
uyumluluk ded�ğ�m�zde kapsamına g�r�len
mevzuatın dışında ş�rketler� ve k�ş�ler�
bağlayacak başkaca �ç düzenleme ve
kurallar da olab�l�r ve bunların da hukuk�
uyumluluk kapsamında tasarlanması ve
uygulamasının bel�rlenmes� gerek�r.
Günümüzde değ�şen teknoloj�n�n ve
�nternete bağlı yaşamın etk� ve sonuçları,
tüm bu ürün ve sürçler�n tasarımı ve
uygulamaları başka başka fakat kes�şen
alanların olduğu hukuk� düzenleme ve
uyumluluk
�ht�yaçlarının
konusunu
oluşturmaktadır. Burada temel bakış açısı
önley�c� hukuk kavramı kapsamında tüm
bu alanlar bakımından mevcut ve
muhtemel hukuka aykırılıkların tesp�t�,

önlenmes� ve mümkün olduğu ölçüde
�ht�laf ların azaltılması olmaktadır.
Özell�kle
d�j�talleşme
ve
değ�ş�m
süreçler�nde söz konusu uyum �ht�yaçları
ş�rketler tarafından genell�kle �hmal
ed�lmekted�r.
Unutulmamalıdır
k�,
değ�ş�m
sürec�n�n
başarılı
şek�lde
sonuçlanmasına katkı sağlayacak olan
hukuk� meseleler� ve �ht�yaçları tesp�t ve
önlemler alınması bu bağlamda büyük
önem taşır. Bu süreçlerde geçm�şten farklı
olarak IT(B�lg� Teknoloj�ler�) alanının
hukuk �le kes�ş�m alanları ve ortak
değerlend�rme
�ht�yaçları
göz
ardı
ed�lmemel�d�r. Bu alanlarda ş�rketler�n
kend�
uygulamalarına
uygun
�ç
düzenlemeler�n� yapmaları, pol�t�ka ve
prosedürler�n� oluşturmaları söz konusu
hukuk� uyumluluk adımlarındandır.
Yasal
düzenlemeler�n
temel
amaçlarından b�r�n�n, ortaya çıkab�lecek
hukuk� r�skler� tesp�t, yönetme ve
m�n�m�ze etmekted�r dem�şt�k. İşte tam da
bu bağlamda bu yen� dönem�n r�skler� ve
sorunları ve elbette bunların boyutları ve
coğraf� olarak yaygınlıkları da yen� ve
muhtemelen büyük olacaktır. Sektör ve
faal�yet konularından bağımsız olarak bu

değ�ş�me her ölçekten ş�rket�n ayak
uydurma ve bunu yaparken b�rçok hukuk�
konu ve alanın eş zamanlı gözet�lmes� b�r
�ht�yaçtır.
Örneğ�n �ş hukuku düzenlemeler� ve
uygulamaları bu değ�ş�mden nas�b�n� hızla
almaya başlamıştır. Daha çok robot�k
uygulama, otomasyon s�stemler�, yapay
zekanın �şler� devraldığı, çalışanların f��l�
çalışma ortam ve şartlarının değ�şt�ğ� bu
dönemde artık geleneksel �ş hukuku
yaklaşımları yer�ne b�l�ş�m teknoloj�ler�
ve
�ht�yaçları
perspekt�f�nden
bu
�l�şk�ler�n ve �ht�yaçların ele alınması,
�ht�laf lar bakımından önley�c� yaklaşımlar
bel�rlenmes� gerekmekted�r.
Bu zamana kadar yakın geçm�şte ş�rket
ver�ler�n�n korunmasına odaklanmış �ken,
artık bu ver�ler �ç�nde özell�kle k�ş�
ver�s�ne da�r ayrı uyum ve uygulama
gerekl�l�kler�n�n gözet�lmes� gerek�yor.
Ver�ler�n saklanması, korunması ve
aktarılması başlı başına ele alınması
gereken hukuk� f��ller olarak karşımıza
çıkıyor. Bulut teknoloj�ler�, ver�n�n s�ber
ortamlarda güvenl�ğ�n�n sağlanması artık
yalnızca IT konusu olmaktan öte hukukun
da öneml� b�r konusu hal�ne geld�.
Söz konusu ver�ler
ve onların sağladığı
t�car� ve ekonom�k
güç başlı başına b�r
rekabet
hukuku
değerlend�r mes�nde
parametre olarak ele
alınıyor.
S�gorta
uyg ulamalar ında
artık s�ber güvenl�k
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b�r ürün olarak hukukun da konusu oldu.
Teknoloj�k ve d�j�tal dönüşümün hızına
yet�şmekte zorlanan ve uyumluluk ve hukuk�
r�skler�n bertaraf ed�lmes� bakımından d�kkat
ed�lmes� gereken b�r d�ğer alan da f�kr�
mülk�yet hukuku ve f�kr� hakların korunması
alanıdır.
Bu ver�len örnekler �le sınırlı olmaksızın

d�j�tal dönüşüm ve değ�ş�m sürec�n�n etk�n b�r
şek�lde ve değ�ş�me ayak uydurab�lm�ş ve
hukuktak�
yen�l�kler�
tak�p
edeb�lm�ş
hukukçular dah�l olarak yürütülmes� büyük
önem taşır. Ş�rketler bakımından değ�ş�m�n
hukuk perspekt�f� dah�l olarak ele alınması,
hukuk� uyumluluk yükümlülüğünün yer�ne
get�r�lmes�nden öte, ş�rketler�n öneml� b�r r�sk�
ve mal�yet kalem�n�n yönet�m� demekt�r.

Özlem Kurt k�md�r?
Türk�ye Barolar B�rl�ğ� ve İstanbul Barosu üyes� olan Özlem Kurt, 1999
yılında Marmara Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�’n� b�t�rd�kten sonra 2004
yılında Londra Metropol�tan Ün�vers�tes� Uluslararası Karşılaştırmalı
T�caret Hukuku Yüksek L�sansını tamamlamıştır. REKAB Rekabet Pol�t�kası
ve Avrupa B�rl�ğ� İl�şk�ler� Danışmanlık Ş�rket�nde Kıdeml� Avukat olarak
çalıştıktan sonra 2007 yılında kuruluşundan ber� K&PHukuk Bürosu
İstanbul Of�s�’n�n yönet�c� ortağıdır.
Rekabet Hukuku, Ş�rketler & F�nans Hukuku, F�kr� Mülk�yet, B�l�ş�m ve
İlet�ş�m Hukuku, T�caret Hukuku, Projeler, Gayr�menkul Hukuku
alanlarındak� uzmanlıklarının yanında sektörel olarak Endüstr�yel Üret�m,
İnşaat ve Altyapı, Gıda, Tüket�c� Ürünler� ve Perakende, Teknoloj�, Enerj�
ve Madenc�l�k, Sağlık H�zmetler�, İlaç ve Med�kal alanlarında özell�kle
uzmanlaşmıştır.
Özell�kle D�j�tal Dönüşüm konusunda çok sayıda öneml� sempozyum,
sem�ner ve eğ�t�m g�b� akt�v�telerde konuşmacı ve yazar olarak yer
almakta, yen� nes�l hukuk� düzenlemelerde ve platformlarda kanaat önderl�ğ� yapmaktadır.
IBA Uluslararası Barolar B�rl�ğ�, C.I.IM. EURASIAMED (Yönet�m Kurulu Üyes�) , İtalyan T�caret Odası, İng�l�z T�caret
Odası, Türk-İng�l�z Avukatlar Derneğ�, Galatasaray Yelken Kulübü üyel�kler� bulunan Özlem Kurt Karayürek çok �y�
derecede İng�l�zce b�lmekted�r.
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DEĞİŞEN ŞARTLARDA ŞİRKETLERDE
DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ
Nur� Düzgören
Arbol Zeyt�n

1- DEĞERLER SİSTEMİNE YENİDEN
BAKIŞ;
Çalışanlar yaptıkları �şler�n anlamlı ve
öneml� olduğunu düşündükler�nde mot�ve
olurlar ve daha ver�ml� çalışmalar yaparlar.
Günümüzde sadece hedef vermek KPI setler�
�le performans başarı değerlend�rme s�stemler�
�le �şler�m�z� yönetmek yeterl� değ�ld�r.
Bu
kadar
değ�şen
şartlara
rağmen
"DEĞERLER SİSTEMİ" n�n öncel�ğ� ve önem�
artmıştır .Bu hem çalışanlar �ç�n hem de
müşter�ler �ç�n hem de toplum �ç�n öneml�d�r.
Müşter�ler artık bu b�l�nç �le ş�rketler�
değerlend�r�yor.

Yönet�m�n artık amacı yalnız hedef koymak ve
düzenl� gözden geç�rmek değ�l aynı zamanda
amaçlara değerler s�stem�n� de hedeflere �lave
etmek olmalıdır.
Değerler s�stem� b�r bütün (toplum ,çalışan ,
müşter�ler)olarak ele alınmalı ve planlı
faal�yetlerle �stenen şek�lde yönet�lmel�d�r.
Üst yönet�m stratej�k planlama g�b� bu
görev� de önemsemel�d�r.
Değerler s�stem� günlük hayata entegre
olmalı, uygulamaya yönel�k çalışmalar
yapılmalı ve �çselleşt�rmes� sağlanmalıdır.
Değerler�n tüm çalışanlar tarafından aynı
şek�lde anlaşması ,anlam b�rl�ğ� yapılmış
olması gerekl�d�r. Değerler� en �y� tems�l
eden örnek davranışlar atölye çalışmaları �le
her sev�yede tüm çalışanların katılımı �le
bel�rlenmel�d�r.
Hızla değ�şen dünyada değerler�m�ze sah�p
çıktığımız zaman , değ�ş�m�n get�rd�ğ�
bel�rs�zl�klerle ve sorunlar �le daha kolay
başa çıkarız.Çünkü s�z�n b�r rehber�n�z var;
DEĞERLERİNİZ.
2-ANLAM YÖNETİMİ;
Değerler s�stem�nde bahsett�ğ�m�z amaç ve
hedef ler�
hayata
geç�rmek
�ç�n
çalışmalarımızın devamını get�rmel�y�z.
Dünyada neler oluyor? Bunun ne kadar
farkındayız? Planlı faal�yetlerle organ�zasyon
dışındak�
değ�ş�mler�
�zlemem�z
ve
yorumlamamız gerekl�d�r. Bu yorumlar
stratej�k planlama sürec�ne g�rd� olarak
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kullanılmalıdır. Bu kısım daha cok problem�n
tar�f�d�r. Problem tar�f�nden sonra �k�nc� etap
yaratıcı çözümler� bulma saf hasıdır.

3-HIZLI PROJE YÖNETİMİ;
Projeler

uzun

süren

faal�yetler

olarak

günümüzde yönet�lemez. Z�ra zaman cok

Yaratıcı
çözümlere
�ht�yacımız
var.
Organ�zasyonda tüm çalışanların yaratıcı
çözümler bulmak üzere yönlend�r�lmes� ve
gerekl�
ortamın
sağlanması
gerekl�d�r.
Standart �ş� herkes yapar. Rekabette ayrıcalıklı
özell�k yaratıcılık ve �nnovasyon dur.

kıymetl� ve hızlı çev�k olmaya etk�n çözümler

Yalnız yaratıcı çözümün �şe yarayıp
yaramadığı anlamadan döndü tamamlanmıyor.
Bulunan çözüm müşter�ler�ne sunulmalı test
ed�lmel�. Eğer sonuç �stenen g�b� değ�l �se önce
yaratıcı çözüm doğru mu? Kontrol ed�lmel�
eğer doğru �se problem�n tar�f� yanlış
demekt�r. Döngüyü ger�ye doğru çalıştırmak
gerek�r.

planlama

Doğru problem�n tar�f� �se b�ze bağlıdır;
Çevrem�z�
ne
kadar
doğru
anladık?
Algılarımız doğru mu? B�l�nç sev�yem�z ned�r?
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üretmeye �ht�yaç var. Aks� takd�rde rekabette
ger� kalma r�sk�m�z var. Projeler hızlı şek�lde
çıktı

kal�tes�nden

ödün

vermeden

gerçekleşmel�d�r.
Hızlı proje yönet�m�nde esk�den olduğu g�n�
süreçler�ne

uzun

uzun

vak�t

ayıramayız. Denemelerle ve protot�plerle arada
kontroller yaparak �lerlemel�y�z.
Çoğu

proje

varsayımlarla
Halbuk�

ara

müşter�ler�ne

planları
uygun

zaten

yapılamamaktadır.

kademelerde
test

yanlış

ett�rerek

protot�pler�
onların

ger�

beslemeler�ne göre düzeltmeler yapılmalıdır.
Böylel�kle hem hatalar azaltılıyor hem de hız
kazanılıyor.

B�rçok ürün ve süreç gel�şt�rme projeler�nde yen� hızlı proje yönet�m metotları uygulanmaktadır.
ARGE faal�yetler�nde aynı şek�lde projeler gerçekleşt�r�lmekted�r.
Ancak bu şek�lde değ�ş�m�n hızına ayak uydurulab�l�r. Yoksa rak�pler�n tak�pç�s� olarak rekabette
ger�ye düşülecekt�r.

Nur� Ref�k Düzgören k�md�r?
K�mya Mühend�s�..Odtü 1981 Mba.. Sabancı Ün�verstes� 2001 Phd .. Kocael�
Ün�vers�tes� .Management and organ�zasyon (tez aşamasında:core competency vs
�nnovat�on cabal�ty of organ�zat�ons) Sabancı Hold�ng KORDSA GLOBAL
ş�rket�nde 32 yıl , YÜNSA’ da 3 yıl toplam 35 yıl tecrübe. 1991’den ber� yonet�m
tecrübes�. 5 değ�ş�k ülkede (Türk�ye, Mısır, İran, Tayland, Endonesya) KORDSA’nın
çeş�tl� fabr�kalarında , plant manager , operat�on d�rector, pres�dent d�rector ,
manag�ng d�rector , board member ..
Türk�ye’de Mısır Endonezya da organ�zasyonel ver�ml�l�k projeler� ( restructur�ng
and downs�z�ng )....
4 büyük yatırım projes� yönet�m�( İzm�t �pl�k fabr�kas� -12 m�yon dolar, endonasyo
polyester ve kordbez� fabr�kas� 83 m�lyon dolar, Arjant�n’den Mısır’a d�p mak�nas�
taşınması ve devreye alınması 11 m�lyon dolar, İran’da büküm-dokuma kordbez�
fabr�kas� 6.5 m�lyon ) KORDSA global teknoloj� l�derl�g�-10 seneden fazla sürede.
Son 3 sene Yünsa genel Müdürü olarak Moda sektöründe Türk�ye’de en buyuk s�rketler�n b�r� olarak ;satışların %65 �hracat �le sektör
b�r�nc�l�ğ�.
Bu 3 senede büyüme stratej�ler�n� hayata geç�rmek. 150 e yakın eğ�t�m sem�ner’e katılım.KORDSA’nın tüm globalleşme sürec�nde
katkılarda bulunmak surec�n bas�ndan ber� sorumluluklar almak. Türk�ye Kalder kal�te ödülünü �lk müracaata Turk�yede 3uncu alma
basar�s�n� gosteren ek�p �c�nde gorev almak , l�derl�k yapmak .
L�derl�k ve yonet�m konular�nda eg�t�m ve sem�nerler vermek .
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SON DÖNEM TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA
DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ
Hakan Akkaya
Olmetsan
Genel Müdür Yardımcısı

Sanay� sektörü �çer�s�nde dem�r-çel�k
sektörü �nsanlığın gel�ş�m� açısından
lokomot�f b�r sektör olarak ortaya çıkmıştır.
Dem�r-çel�k sektörü, ülkeler�n kalkınma
süreçler�nde önem�n� arttırmaya devam
ett�rmekte ve ülkeler�n ekonom�k ve
teknoloj�k sev�yeler�n�n kıyaslanmasında
“üret�m/tüket�m m�ktarları” referans alınan
en temel öge olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öte yandan; g�derek küresel etk�leş�m�n
hâk�m�yet�n� arttırması ve küreselleşmen�n
sonucu olarak b�r ülkede gerçekleşen veya
gel�şen b�r olay tüm dünyadak� aktörler�
s�yas�, teknoloj�k, ekonom�k v.s. tüm
alanlarda süratle etk�lemekted�r.
1980'lerden günümüze hızla �lerleyen
teknoloj� ve küreselleşme sonucu b�reysel

g�r�ş�mler�n yer�ne f�rma oluşumları �le Dünya
Pazarlarında �ş bulma ve rekabet etme �mkânı
g�derek artmaktadır. Sanay�leşme sürec�n�n
�vmelenmes�nde ve uluslararası pazarlarda
rekabet gücünün artmasında öneml� rol oynayan
sektörlerden b�r� de şüphes�z dem�r çel�k
sektörüdür. Dem�r-çel�k sektörünün ülkem�z
sanay�s� teknoloj�s�ne ve ekonom�s�ne etk�ler�n�
daha �y� anlamak �ç�n geçt�ğ�m�z 2020 yılı
dünyadak� ve Türk�ye’dek� sektörel gel�şmeler�
�ncelemem�z gerekmekted�r.
Bugünlerde başkanlık görev�n� devredecek olan
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türk Çel�ğ� ve
Alüm�nyum ’una yönel�k verg� tar�feler�n� �k�ye
katlamasının ardından, zaten zor durumda olan
Türk l�rası, Ocak 2018'den sonra değer�n�n çok
fazlasını kaybederek Euro ve USD karşısında
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tüm zamanların en düşük sev�yes�ne ger�led�.
Bunun sonucu oluşan ekonom�k kr�zle
mücadele eden Türk�ye 2020 yılınınmart
ayında tüm dünyada ekonom� başta olmak
üzere b�rçok alanda etk�s�n� gösteren
COVID-19 �le tanıştı.
Dünya Sağlık Örgütü” WHO” açıklamalarına
göre Ç�n devlet� Aralık 2019'dan ber� Cov�d-19
salgınıyla mücadele ed�yor. Cov�d-19 salgını
neden�yle Ç�n ekonom�s� 2020'n�n �lk
çeyreğ�nde olumsuz yönde etk�led�. Ç�n,
Dünya dem�r-çel�k sektörü �ç�n hem arz/talep
kaynağı hem de dünya ekonom� ve f�nans
p�yasalarında dengeler� bozab�lecek, end�şe
odağı olarak çok öneml� b�r aktör ülke
konumundadır; böylel�kle Ç�n'dek� olumsuz
gel�şmeler�n d�ğer ülkeler� de doğrudan
etk�led�ğ�n� rahatlıkla söyleyeb�l�r�z.
19 Ocak 2021 �t�barıyla Cov�d-19 dünya
genel�nde 96 m�lyondan fazla �nsanı enfekte
ett�, 2 m�lyon dan fazla k�ş�y� öldürdü ve tüm
dünyaya yayıldı. 11 Mart 2020'de Dünya
Sağlık Örgütü, hastalığın küresel yayılımı ve
c�dd�yet� neden�yle Cov�d-19 salgınını resmen
b�r PANDEMİ olarak �lan ett�. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) tarafından süreç her gün tak�p
ed�lmekted�r ve resm� olarak günlük
yayınlanmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2020 yılı
ver� değerlend�rmes�ne göre, Cov�d-19'un
neden olduğu ekonom�k kr�z neden�yle 5,3
m�lyon �la 24,7 m�lyon k�ş�n�n �ş�n�
kaybedeceğ�n� ve �st�hdamdak� bu bozulmanın
aynı amanda 860 m�lyar USD �la 3,4 Tr�lyon
USD arasında büyük b�r gel�r kaybı anlamına
geld�ğ�n�
bel�rtmekted�r.
Dolayısıyla
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PANDEMİ
sürec�nde
uluslararası
konjonktürde d�nam�kler�n hızla değ�şt�ğ�n�
ve
değ�şmekte
olduğunu
görmek
mümkündür.
Global p�yasadak� ana aktörler�m�zden
Ç�n'de
PANDEMİ
sürec�
neden�yle
dem�r-çel�k üret�m� yapan fabr�kaların
kapanması veya üret�mler�n� azaltması
neden�yle �ç�nde Türk f�rmalarının da
bulunduğu küresel ölçekl� �şletmeler tedar�k
z�nc�rler�n�n bozulması sonucu üret�mde
aksama ve gel�r kaybı g�b� sonuçlarla karşı
karşıya
kalmıştır.
Ancak,
Ç�n'dek�
fabr�kaların üret�me ara verme veya üret�m�
azaltma durumları yalnızca dem�r-çel�k
üret�m arzını etk�lemeyecek, aynı zamanda
d�ğer tüm sektörler�n mal üretme, loj�st�k,
depolama vb. kab�l�yetler�ne de zarar
verecekt�r.
Türk�ye’de
PANDEMİ
sürec�
�ncelend�ğ�nde, Ülken�z Cov�d-19 v�rüsünü
�lk doğrulanan vakanın �lan ed�ld�ğ� 11 Mart
2020 tar�h�ne kadar ülkeden uzak tutmayı
başarmıştı. Mart 2020 önces� bu durumu
değerlend�ren Ekonom�k Kalkınma ve
İşb�rl�ğ�
Örgütü
“OECD”
Türk�ye
ekonom�s�n�n büyümes� beklent�s�n� %
0,9'dan %2,7'ye yükseltt� ve hükümet,
dünyada hızla �lerleyen bu salgının Türk�ye
ekonom�s� üzer�nde olumlu b�r etk�
yaratacağını öngörmüştü. Fakat �lerleyen
süreçte hastalığın Türk�ye’de dünyadak�ne
benzer hızla yayılması bu tahm�nler� boşa
çıkardı. Bu durum ülkem�zde başta
dem�r-çel�k sektörü olmak üzere tüm
sektörlerde etk�s�n� der�nden h�ssett�rd�.

Global Teşk�lat yetk�l�ler�n PANDEMİ sürec�
sonuçları hakkında yaptıkları açıklamalardan
bazıları;
• OECD (Ekonom�k Kalkınma ve İşb�rl�ğ�
Örgütü); “-v�rüsten kaynaklanacak ekonom�k
şok, 2008 küresel mal� kr�z�nden daha büyük
olacaktır.”
• OECD Genel Sekreter� Angel Gurría; “B�rçok ülke gelecek yıllarda resesyona g�recek
ve ülkeler Cov�d-19 salgınının ekonom�k
sonuçlarıyla uğraşacak”.
• IMF Genel Müdürü Kr�stal�na Georg�eva,
“-Küresel büyüme �ç�n 2020 dönem�nde en az
2018 dönem� küresel f�nansal kr�z sırasında
olduğu kadar kötü veya daha kötü b�r
durgunluk öngörmektey�z. Bununla b�rl�kte,
2021'de ekonom�k manada b�r �y�leşme
beklenmemekt�r.

“- B�rçok ülkeden gelen ver�ler, zaten
kötümser olan tahm�nler�m�zden daha kötü”
Bu �fadelere göre, dünyadak� ekonom�k
toparlanmanın, “b�t�ş tar�h� bell� olmayan”
PANDEMİ’n�n sona ermes�ne bağlı olacağı
görülmekted�r.
Türk�ye’de 2018 ekonom�k kr�z� ve
Cov�d-19 PANDEMİ sürec�nden en çok
olumsuz etk�lenen sektörlerden dem�r çel�k
sektörüdür. Ülkelere göre dünya çel�k
endüstr�s�n�n büyük üret�c�ler�n�n üret�m
m�ktarları aşağıdak� Tablo 5 ve Tablo 6’te
görülmekted�r. 2002-2015 yılları arasında
çel�k üret�m�nde m�ktar baz alındığında �lk
3 ülke sırayla Ç�n, Japonya ve ABD'd�r. 2002
yılında üret�m m�ktarına göre Türk�ye,
dünya çel�k üret�m�nde 13. Sıradadır.

Tablo 5 : 2002 – 2010 Dönem� Başlıca Çel�k Üreten Ülkeler (M�lyon Ton/Ham Çel�k Üret�m�)

Kaynak : Dünya Çel�k B�rl�ğ� (www.worldsteel.org)
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2002-2010 ver�ler�ne göre: Çel�k üret�m� Dünyada % 56 artmıştır. Y�ne Ç�n, Japonya ve ABD
üret�mde �lk üçe g�rmekted�r. Türk�ye'de üret�m, dünyadak� d�ğer b�rçok ülkeye ve ortalamaya göre
daha fazla kapas�te artırımı sağlanarak %76 büyütülmüştür.
Tablo 6 : 2011 – 2018 Dönem� Başlıca Çel�k Üreten Ülkeler (M�lyon Ton/Ham Çel�k Üret�m�)

Kaynak : Dünya Çel�k B�rl�ğ� (www.worldsteel.org)

2011-2018 ver�ler�ne göre: dünya çel�k
üret�m� çel�k üret�m� % 19 artmıştır. Ç�n,
Japonya ve ABD/H�nd�stan üret�mde �lk üçe
g�rmekted�r. Türk�ye bu dönemde üret�m
m�ktarını dünya çel�k üret�m�n�n artış
oranından daha düşük b�r artış oranıyla (% 9)
artmıştır. B�l�nd�ğ� üzere ve daha önce sıkça
bahsett�ğ�m�z g�b� dem�r çel�k sektörü, ülke
ekonom�s�nde ve sanay�leşmede lokomot�f b�r
sektördür. Bu sektörün önem�, öncel�kle tüm
sanay� dallarına g�rd� sağlaması gerçeğ�nden
kaynaklanmaktadır. Dem�r çel�k endüstr�s�,
başta �nşaat malzemeler� olmak üzere
otomot�v, gem�, uçak, dem�ryolu ve vagon g�b�
tüm araçların ve tüm mak�ne, ek�pman ve
malların üret�m�ne katkıda bulunmaktadır.
Ülkem�z 2023 hedefler�n�n Türk�ye �hracat
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stratej�s� kapsamında 500 m�lyar USD
�hracatında Türk�ye çel�k sektörünün toplam
�hracatın %11 �le 55 m�lyar dolarlık b�r paya
sah�p olması beklenmekted�r.
Dünya Çel�k B�rl�ğ� ver�ler�ne göre tüm çel�k
üret�c�ler� d�kkate alındığında, 2020 �lk
çeyreğ�nde güçlü b�r üret�mden sonra b�r
öncek� yıla göre % 26,3 sektöre daralması
neden�yle 2,2 m�lyon ton üret�me ger�led�ğ�
�ç�n üret�c�ler 2020 yılı N�san ayında üret�m�
durdurdu. 2020 yılı Mayıs ayının �k�nc�
haftasından �t�bar�yle dünya genel�nde alınmış
sıkı sağlık önlemler� sonucunda PANDEMİ
sürec�n�n kontrol altına alındığı gözlemlenm�ş
ve küresel normalleşme çabalarına paralel
olarak Türk�ye de dah�l olmak üzere tüm
sektörlerde üret�m yen�den başlamıştır.

T�p�k olarak en büyük çel�k kullanan sektör
olan �nşaatın, 2020 yılı boyunca 2019
kapas�tes�ne göre küçüldüğü gözlenmekted�r.
T�p�k olarak en büyük �k�nc� çel�k tüketen
sektör olan Türk otomot�v üret�c�ler�, N�san
ayında üret�mdek� yıllık % 91'l�k düşüşün
ardından,
kapas�te
kullanımını
p�yasa
koşullarına bağlı olarak kademel� olarak
arttırdılar.
Genel olarak Türk�ye çel�k endüstr�s�
hurda �thalatına ve çel�k ürün �hracatına
bağımlıdır. Genell�kle her yıl toplam çel�k
üret�m�n�n % 50's�n� �hraç etmekted�r. Ancak
TÇÜD (Türk�ye Çel�k Üret�c�ler� Derneğ�)
raporuna göre, Türk�ye'n�n çel�k �hracatı,
salgın neden�yle 2020 Ocak-Eylül dönem�nde
öncek� yıla göre yıllık % 9,1 oranında azaldı.

Yukardak�
olumsuzluklara
ek
olarak
Ülkem�z dem�r-çel�k sektörü; mevcut tar�fe ve
kota
s�stemler�nde
değ�ş�kl�klere
yol
açab�lecek döv�z kuru dalgalanmalarına ve
küresel t�caret akışlarındak� değ�ş�kl�klere
veya Avrupa ve ABD pazarlarındak� korumacı
akımlara karşı savunmasız durumdadır.
Avrupa ve ABD pazarlarında ürünler�m�ze ek
verg�ler get�rerek çeş�tl� t�car� yaptırımlar
uygulamaktadır. Küresel ölçekte ülkeler,
b�rb�r�ne ekonom�k yaptırımları en etk�n ve
etk�l� b�ç�mde dem�r-çel�k sektörler� ve t�caret�
üzer�nden yapmaktadır.
Küresel ölçekte veya bölgesel düzeydek�
ekonom�k kr�zler, ülkeler�n ve bölgeler�n
büyüme göstergeler�n� doğrudan etk�lemekte,
bu da dem�r çel�k ürünler� üret�m�n� olumsuz
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etk�lemekted�r. B�l�nd�ğ� g�b� ekonom�k
kr�zlere paralel olarak etk�lenen dem�r-çel�k
ürünler�n�n
üret�m
m�ktarları,
kr�z
dönemler�nden
sonra
öneml�
artışlar
göstereb�lse de, der�n ekonom�k kr�zler�n
sektör üzer�ndek� olumsuz etk�ler�n�n yanı
sıra üret�m sev�yeler� ve f�yat dalgalanmaları
g�b� pek çok farklı parametren�n de sektörü
olumsuz etk�led�ğ� görülmekted�r.

Tüm bu bel�rs�zl�kler� ülkem�zde de etk�l�
b�ç�mde h�ssetmektey�z. Tüm dünyayı etk�s�
altına alan bu durumu avantaja dönüştürmen�n
en temel yolu atıl üret�m kapas�teler�n� ve esk�
üret�m teknoloj�ler�n� katma değerl� çel�k
üret�m�ne
çev�rmekt�r.
Ayrıca
t�caret
yaptığımız ülkeler�n korumacı pol�t�kasına
karşı yalın pazarlama/t�caret stratej�ler�m�z�
gözden
geç�rmem�z
ve
gel�şt�rmem�z
gerekmekted�r.

2020 yılını ger�de bıraktığımız bu günlerde
yakın
geçm�ş
dem�r-çel�k
sektörünü
yukardak� b�lg�ler ışığında değerlend�recek
olursak; Cov�d-19’a bağlı PANDEMİ sürec�n�n
başlangıç noktası olan Ç�n'�n dem�r çel�k
üret�m pol�t�kaları, Ç�n'den tüm dünyaya
dem�r-çel�k ürünler� �hracatı, ülkeler�n kend�
�ç pazarlarında dem�r çel�k tüket�m denges�,
ülkeler�n b�rb�r� üzer�nde artan korumacılık
gümrük prosedürler�, bölgesel �st�krarsızlık
öneml� bel�rs�zl�kler yaratmaktadır.

Ülkem�z�n; tam bağımsızlığı, tar�h� ve
jeopol�t�k konumu neden�yle bölgesel huzur ve
barış
�ç�n
üstlend�ğ�
m�syonun
gerçekleşt�rmes�, teknoloj�de gel�ş�m ve dışa
bağımlılığın azaltılması, vatandaşlarının refah
düzey�n�n yükselmes� �ç�n dem�r/çel�k
sektörüne gerekl� önem göster�lmel� kar zarar
muhasebes�nden z�yade yatırımlarla ve
teşv�klerle sektör sürekl� d�nam�k ve z�nde
tutulmalıdır.

Hakan Akkaya k�md�r?
1978 Kayser� Pınarbaşı doğumlu olan
Hakan Akkaya 2000 yılında Sakarya
Ün�vers�tes�

Metalurj�

Mühend�sl�ğ�’n�

b�t�rm�şt�r.

2013

yılında

Mühend�sl�ğ�

Malzeme

ODTÜ/GSİ

bölümünü

Sonrasında
Kaynak

tamamlamıştır.

Uzun yıllar dem�r çel�k sektöründe c�dd�
çalışmalar yapan Hakan Akkaya , halen
Olmetsan f�rmasında Şant�yelerden sorunlu
genel
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müdür

yardımcısı

olarak

DE-NÜŞÜM
Cem Gal�p Kahvec�; PCC
ICF Profess�onal

Özell�kle son dönemlerde
pek sıklıkla duyduğumuz bu
kavram
fazlasıyla
kafa
karışıklığına neden olmaya
başladı. Oraya çek�yoruz
olmuyor, buraya çek�yoruz
olmuyor.
Kar�zmat�k
görünmek �steyenler de
kullanıyor,
profesyonel
takılanlar da…
N�ye kafamız bu kadar
karışıyor? Daha doğrusu
kafamızı karıştıran ne?
Önce şu kavaramı b�r masaya yatıralım ve
�ç�nde geçen her �k� kel�mey� de ayrı ayrı
�nceleyel�m. Ne ders�n�z?
Ben ‘Yönet�m’ den başlamak �st�yorum
�zn�n�zle.
Yönet�m kel�mes�n�n kend�s� zaten der�nce
b�r konu. Bununla �lg�l� b�r çok kuram,
l�teratür, d�s�pl�n, yöntem, felsefe vs. var.
Takd�r eders�n�z k�, ş�md� bunları tartışmaya
başlasak yazının amacına ulaşmasına çok
uzak kalırız. Ama b�z �lk akla gelen ve gerek
profesyonel gerek özel bağlamda kend�
hayatımızda da deney�mled�ğ�m�z öneml� b�r
noktadan başlamayı daha uygun gördüm.
Profesyonel hayatımızda b�r çok kez tanık
olduğumuz yönetsel �şlevlerden başta gelen�;
süreçte �şlevsell�ğ�n� y�t�rmeye başlamış ya da

y�t�rm�ş olanı değ�şt�rme fonks�yonu. Hatta
bu fonks�yonu özel hayatımızda da defalarca
devreye sokarız. Belk� de en kest�rme ve tek
çıkar yol olarak bunu görürüz. Öyle değ�l m�?
Artık s�z�n üret�m kapas�ten�ze katkı
sağlamayan b�r mak�ney�, c�hazı, taşınmazı
vb. b�r çok şey� b�r üst model� veya yen�s�yle
değ�şt�r�r�z. Hatta personel� b�le… Hatta üst
otor�te tarafından yönet�m�n kend�s� b�le
değ�şt�r�l�r. Neden? Çünkü artık s�z�
hedef ler�n�ze
taşıması
�le
�lg�l�
b�r
yeters�zl�k, uygunsuzluk yan� kısacası
�şlevsel b�r sınırlılıktan ötürü. Özel
hayatınızda da böyle. Beyaz eşyanızı,
b�lg�sayarınızı, arabanızı, ayakkabınızı ve
hatta…:) Yok canım o kadar da değ�l :)))
Her neyse konumuza dönel�m. Yönetsel
faal�yetlerde bu kadar çözümcül olan bu
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değ�şt�rme fonks�yonu konunun
hal�ne gel�nce nasıl çalışacak?

öznes�

Kavram karmaşasının merkez� bence bu �k�
kel�men�n yer değ�şt�rmes�nden çıkıyor.
Değ�ş�m� yönetmek? Yan� bunca zaman
yönetmek �ç�n değ�şt�r�rken değ�ş�m� nasıl
yöneteceğ�z? DEĞİŞİM/DÖNÜŞÜM �s�ml�
k�tabımın ana temasını oluşturan bu konuyu
orada da detaylı b�r şek�lde ele aldım. Bu
yazımda da b�r kaç noktaya değ�nmek
�st�yorum. Öncel�kle değ�ş�m, hep�m�z�n her
yerde �stesek de �stemesek de sürekl�
karşımıza b�r dolu afor�zmalarla karşımıza
çıkıyor. Bunların en yaygın olanlarından b�r�
de ‘Değ�şmeyen tek
şey
değ�ş�m�n
k e n d � s � d � r ’.
Katılıyorum, aynen
öyle. Acaba bu
kadar yeterl� m�?
Yan�,
değ�ş�m,
gerekt�ğ�nde gel�p
her şey� b�rden b�re
değ�şt�r�p b�r evvel
k� şey�n yer�ne
başka b�r şey ortaya çıkacak. Elbette bunların
h�ç b�r� değ�l. Değ�ş�m� yönetmek çok ama
çok c�dd� b�r �ş ve süreçt�r. Bence hayattak�
en c�dd� �şlerdenb�r�d�r. Evet, bu konuda çok
�dd�alı b�r söylem oldu ama öyle maalesef.
Özell�kle global gündem�m�z tüm dünyaya bu
konuda sert b�r şek�lde meydan okuyor. Had�
bakalım bu değ�ş�m� yönetecek m�s�n,
yoksa…?
Nereden başlayalım?
Öncel�kle
mental
anlamda
değ�ş�m
kavramına kend�m�z� �y� adapte etmek
gerek�yor. Çünkü kel�men�n öz anlamının net
61 MonDesBusiNess

şek�lde �fade ett�ğ� g�b� b�r öncek�nde farklı
b�r şeyler olacak. Bu yen� şey artık esk�s� değ�l.
Bunun �ç�nde alışkanlıklarınız, değerler�n�z,
rut�nler�n�z kısacası her şey var. Yan� mental
olarak bu duruma uyumlanma konusunda
kend�n�z� hazırlamalısınız.
Durum anal�z� yapmak b�r sonrak� adım �ç�n
sağlıklı

b�r

seçenek

olacaktır.

Ortamın,

p�yasanın, sosyo-ekonom�k coğrafyanın, hatta
coğrafya derken günümüzü de hesaba katarak
tüm dünya koşullarının güncel fotoğrafını
çekmek çok daha �y� olur d�ye düşünüyorum.

Daha

sonra

değ�ş�m

�le

f�k�rler

gel�şt�rmel�y�z. Yan� değ�ş�me neden �ht�yacım
var, neler� değ�şt�rmem gerek�yor, ne kadar
değ�şt�rmem gerek�yor, bu değ�ş�m bana ne
katkı sağlayacak?
Planlama, zaten her projen�n en öneml�
aşamalarından b�r�d�r. Nereden başlamanız
gerekt�ğ�n�, nelere �ht�yacınız olduğunu, bu
�ht�yaçların tem�n yolları, desteğe �ht�yacınızın
olup olmadığı -k� mutlaka var- ve bu desteğ�
nereden bulacağınızı, sürec�n �şley�ş� �le �lg�l�
detaylar, hatta f�nansman g�b� b�r çok stratej�k
kararların ver�ld�ğ� aşama.

Eylem planları hazırlamak b�r d�ğer madde
olab�l�r.
Mevcutlar
ve
�ht�yaçların
sıralamasını �y�
yapıp,
sürec�
harekete
geç�recek
d�nam�klere karar ver�p sürekl� anlık
kontroller �le �lk adım
atılab�l�r.

yapab�l�rs�n�z. Ama günümüzde s�z�nle
b�rl�kte değ�şen b�r de ortam var. Yan� referans
noktaları sab�t değ�l! Lütfen bu cümley�
d�kkate alalım. O yüzden desteğe �ht�yacınız
mutlaka var ded�m. ‘B�lmed�ğ�n�z den�zde
mutlaka kılavuza �ht�yaç vardır.’ Bu da ben�m
afor�zmam olsun:)

Anlık kontrol kısmına ayrıca değ�nmek
�sted�m. Özell�kle şu anda yaşadığımız
pandem�

Tüm bunları yaparken tüm kaynakları
tüketmeden
yedekl�
g�tmekte
fayda
görüyorum.

şartlarını da d�kkate alırsak, sab�t b�r
platformdan
bahsetm�yorum.
Burada
platform tüm

B�raz evvel de söyled�ğ�m g�b� sab�t b�r
platform yok her an her şey değ�ş�yor. Öneml�
olan

dünya oluyor, yan� o kadar büyük. Normal
şartlarda değ�ş�m yönet�m�nde referans
olarak
kabul edeb�leceğ�n�z öncüller ve sab�tler
vardır ve bu ölçeklerde her türlü stratej�k
d�zaynı

dengede kalab�lmek!
Eğer bu yazdıklarım çok kalabalık ve yorucu
geld�yse yazımın ortalarında bel�rtt�ğ�m g�b�,
bu değ�ş�m� yönetecek m�y�z yoksa…
Değ�ş�me ve dönüşüme açık sağlıklı günler
d�ler�m.

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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DEĞİŞİM YÖNETİMİN AZ KONUŞULAN KONULARI
Dr. Hal�l Halefşan Sümen
İTÜ Öğret�m Üyes�

“Değ�şmeyen tek şey değ�ş�md�r” dense de
değ�ş�m�n de değ�şmekte olduğuna, çünkü
değ�ş�m�n
hızının
değ�şt�ğ�ne
tanık
oluyoruz.
Bu
�vme
geçm�ş�n
“çözül-değ�ş-tekrar don” model�n� geçers�z
kılıyor,
değ�ş�m�n
devamlılığını,
durmaksızın
değ�şerek
yaşamamızı
dayatıyor. Esk�den bulunulan yer �le
ulaşılmak �stenen yer arasındak� yolu ve
zamanı nasıl kısaltacağımızı planlayıp o
plana göre hareket ederken günümüzde
ulaşmak �sted�ğ�m�z yer hareketl� hedef
hal�ne geld�ğ� ve alternat�f yolların sayısı da
arttığı �ç�n yaklaşımımızı değ�şt�rmek
zorunlu oldu.
Değ�ş�m�n
azaltmaktır.
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amacı
poz�t�f
entrop�y�
Termod�nam�k
b�l�m�nden

yönet�m
kavramı

dünyasına
örgüt

uyarlanan

�le

çevres�

entrop�

arasındak�

farklılıktan kaynaklanır. Bu fark ş�rket
leh�ne �se entrop� negat�f, çevre leh�ne �se
entrop� poz�t�ft�r. Entrop� artışı f�rmaları
yok oluşa götürür. Değ�ş�m� d�kte eden,
trendler� bel�rleyen Apple, Amazon, Tesla
g�b� ş�rketler�n entrop�ler� eks�d�r. Onlarla
aynı sektörde olan her f�rmanın poz�t�f
entrop�s� vardır. Bu entrop�y� azaltmalarının
b�r yolu değ�ş�me uyum sağlamaktır. Ancak
değ�ş�me
olsaydı

uymak

kolay

Apple’ın

Motorola,
Amazon’unk�ler�

değ�ld�r.

yaptıklarını

Sony,
Walmart,

Kolay
Nok�a,

Blackberry,
Carrefour,

M�gros, Tesla’nınk�ler� GM, F�at, Renault
vb. yapardı…

Değ�ş�me uyum �ç�n öncel�kle onu erken
fazda
yakalamak
gerek�r.
Nok�a
kıpırdanmasını gördüğü Apple’ı yakından
tanımak �ç�n ürünler�n� anal�z ett�ğ�nde
kend�ler� 3G kullanırken onların GSM’de
kaldıklarını ve kend� telefonları 1.5
metreden düştüğünde b�r şey olmazken
�Phone’un bu test� geçemed�ğ�n� görmüş,
müşter�n�n önem verd�ğ�n� düşündüğü satın
alma
kr�terler�nde
üstün
olduğunu
düşünerek kend�n� rahatlatma hatasına
düşmüştür. Sonrasını b�l�yoruz.
Değ�ş�m� gerçekleşt�rmen�n önündek� b�r
d�ğer engel yüksek mal�yett�r. Sab�t
varlıklara yatırım, yen� süreçler�n tasarım
ve kurulumu, personel �ç�n eğ�t�m ve yen�
personel alımı görece kolay katlanılan
mal�yetlerd�r. Ancak en büyük kayıp

önceden yapılmış ve ekonom�k ömrünü
tamamlamamış yatırımların b�rden heba
olacak olmasıdır. Burada Loewe f�rmasını
örnek vereb�l�r�z: tüplü telev�zyonlara
yaptığı öneml� sermaye yatırımının düz
panel ekranlı TV’ler yüzünden an�den heba
olmasına kıyamayan ş�rket duygusallığını
yenememen�n bedel�n� p�yasadan s�l�nerek
ödem�şt�r.
Değ�ş�me uyumda senkron�zasyon (değ�ş�m
hızında hareket etmek) da öneml�d�r. Bu
konuda yavaş kalmak kadar aşırı hızlı
hareket
etmek
de
olumsuz
sonuç
vermekted�r. Değ�ş�me doyma den�len,
kuruma �çselleşt�rme hızından daha fazla
değ�ş�m yüklemek hem b�reyler, hem de
kültür
üzer�nde
negat�f
sonuçlar
yaratmaktadır.

“Geleceğ� tahm�n etmen�n en �y� yolu onu yaratmaktır” sözü değ�ş�m �ç�n daha fazla anlam
�fade eder. Değ�ş�me uyum sağlamaya uğraşmak başkalarının yolundan g�tmek anlamına gel�r.
F�rmalar sadece tak�pte kalarak �z bırakamazlar. Doğrusu �novasyon yaparak değ�ş�m l�der�
olmaktır. Bu, değ�ş�m yönet�m�n�n z�rve prat�ğ�d�r!

Dr. Hal�l Halefşan Sümen k�md�r?
Halefşan Sümen kend�s�n� “yaşam boyu öğren�c�” olarak tanımlamakta.
Öğrenmen�n en �y� yolunun öğretmek olduğu �nancıyla da Maltepe
Ün�vers�tes�nde kadrolu çalışmakta, eğ�t�m ve danışmanlık h�zmetler�
vermekte.
Çalışma alanını “d�j�tal küresel değer z�nc�rler�” olarak bel�rleyen
Sümen bu yola doktora tez�n� �nsansız fabr�kalar konusunu seçerken
adım atmış. Endüstr� 4.0’ın or�j�n� olarak kabul ed�leb�lecek bu konuda
çok sayıda yayını bulunmakta.
Sümen’�n çalışma alanında yolu Ş�şecam, Bosch, Eczacıbaşı, K�bar
Hold�ng, Hayat K�mya, B�l�m İlaç, Ermaksan ve çok sayıda KOBİ �le
kes�şm�ş.
Fransızca, İng�l�zce ve İspanyolca’yı akıcı konuşab�len Sümen
ş�md�lerde İtalyanca öğrenmekte ve kürek sporu yapmakta.
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VERİ ODAKLI DEĞİŞİM YÖNETİMİ
Se�ful Umatov
Zap
Ver�n�n Gücü

D�j�tal Katılım Araçların Kullanımı

Ver� en değerl� kaynaklardan b�r�s�d�r ve
“Çağımızın Petrolü” d�yeb�l�r�z. Her kuruluş
ver� üret�r ve ver�ler�n� geleneksel
yöntemlerle raporlar. Bu g�b� raporlamalar
temel süreçler� tak�p etmek �ç�n yeterl�d�r
ama ver�ler�n barındırdığı b�lg� bunun
ötes�nded�r ve ger� dönüşü kuruluşlar �ç�n
paha b�ç�lmezd�r.

Esk� moda çalışan anketler�n�n yer�n� almaya
başlayan yen� nes�l gerçek zamanlı çalışan f�k�r
araçları
s�ze
çalışanların
her
yıl
düşündükler�nden çok daha fazlasını anlatan
çözümler sunar. Bu araçlar, değ�ş�m
yönet�m�yle bar�z b�r �l�şk�ye sah�pt�r ve
aşağıdak� g�b� soruların yanıtlanmasına
yardımcı olab�l�r:

Ver� b�l�m�, değ�ş�m yönet�m�
�ç�n b�r gerçekl�k hal�ne
gel�yor ve henüz gelmem�ş olsa
da kuruluşların hazırlanma
zamanı geld�. Önümüzdek�
yıllar değ�şmek �ç�n en �y�
konumlandırılan
ş�rketler,
doğru türde ver�ler� toplayarak
ve
anal�t�k
kapas�teler�ne
yatırım yaparak şu anda
kend�ler�n� �y� kuranlar olacak.
Uzmanlar, kuruluşların beş
adıma odaklanmasını tavs�ye
ed�yor:

• B�r değ�ş�kl�k farklı alanlarda eş�t derecede
�y� karşılanıyor mu?

• D�j�tal katılım araçlarını kullanmak
• Paydaş duyarlılığı bel�rlemek �ç�n sosyal
medya anal�t�ğ�
• Mevcut değ�ş�m süreçler�n ver�ler�n�
yakalamak ve anlamak
• Roller� değ�şt�rmek üzere k�ş�ler� seçmek
�ç�n ver�ler� kullanmak
• Değ�ş�kl�k hedef ler�n�z�
gösterge raporu oluşturmak.
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• Bazı yönet�c�ler çalışanlara mesaj �letme
konusunda d�ğerler�nden daha �y� m�?
Bu araçların değ�ş�m programları üzer�nde
zaten büyük b�r etk�s� olur, ancak
oluşturdukları ver� akışı tahm�ne dayalı
değ�ş�m modellere çev�rd�ğ�m�zde daha da
öneml� olab�l�r. Gelecekte ver�ye dayalı değ�ş�m
g�r�ş�mler�yle başarıya ulaşmak �ç�n bunları
ş�md� uygulamak çok öneml�d�r.

Sosyal Medya Kullanımı
Değ�ş�m yönet�c�ler�, değ�ş�m programlarının
etk�s� hakkında �ç görü �ç�n kurum sınırlarının
ötes�ne de bakab�l�rler. Müşter�ler, çözüm
ortakları, tedar�kç�ler ve yatırımcılar, değ�ş�m
programlarının k�l�t paydaşlarıdır. Ayrıca, b�r
ş�rket�n yaptığı değ�ş�kl�kler hakkında sosyal
medyada
yorum
yapma
olasılıkları
çalışanlardan daha fazladır, böylece nasıl tepk�
verd�kler�ne da�r potans�yel olarak hayat�
öngörü sağlarlar. Elde ed�len ver�ler� değ�ş�m
programların ver�ml�ğ�n� ve sonrak� adımları
bel�rlemem�ze yardımcı olmakla b�rl�kte
sayısal hesaplara ve göstergelere dayalı
sonuçlar çıkarmamızı sağlar.
Mevcut değ�ş�m süreçler�n
yakalamak ve anlamak

ver�ler�n�

Kuruluşlar
genell�kle
operasyonel
performanstak� kısm� değ�ş�kl�kler� ölçerek,
satışlar, envanter dev�rler� ve üret�m
ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� ver�lere odaklanmaktadır.
Öncel�kle, bahs� geçen ver�ler� �ncelemek
ş�rket �ç� sorunları bel�rlemek �ç�n önem arz
eder. Sorunlar ve hedefler bel�rlend�kten sonra,
değ�ş�kl�k söz konusu olduğunda, çok azı,
hang�s�n�n hedefler�ne ulaştığını b�lmen�n
ötes�nde performansı projeden projeye tak�p
eder. Projeler�n benzers�z özell�kler� olmasına
rağmen, süreç �y�leşt�rme, s�stem değ�ş�kl�ğ�,
b�rleşme ve satın alma ve yen�den yapılanma
projeler� arasında b�rçok benzerl�k vardır.
Dah�l olan ek�p, değ�ş�me katılan nüfus,
uygulamanın ne kadar sürdüğü, hang�
takt�kler�n kullanıldığı ve benzer� konular
hakkında b�lg� ed�nme fırsatları vardır. Bunun
g�b� b�r referans ver� set� oluşturmak anında
fayda sağlamayab�l�r, ancak genel ver� set�

büyüdükçe, organ�zasyonel değ�ş�m�n doğru
tahm�n
modeller�n�
oluşturmayı
kolaylaştıracaktır.
Roller� değ�şt�rmek üzere k�ş�ler� seçmek
�ç�n ver�ler� kullanmak
Onlarca yıldır ş�rketler, üst düzey roller �ç�n
adayları seçerken ver�ye dayalı yöntemler
kullanıyor. Günümüzde perakendec�ler g�b�
bazı �şletmeler, Mağaza personel�n� �şe almak
�ç�n tahm�ne dayalı anal�t�ğ� kullanıyor. B�r
ek�p oluştururken bu araçları uygulamak hem
proje performansını artırab�l�r hem de başka
b�r yen� ver� kümes� oluşturmaya yardımcı
olab�l�r. Her değ�ş�m l�der� ve ek�p üyes�
projeden önce test ve değerlend�rmeden
geçerse, bu ver�ler, başarılı değ�ş�m projeler�ne
ney�n yol açtığına da�r b�r açıklayıcı model
ararken dah�l ed�lecek değ�şkenler hal�ne
gelecekt�r.
Değ�ş�kl�k
hedefler�n�z�
gösterge raporu oluşturmak

�zleyen

b�r

Her kuruluşun, f�rmanın çalışanlarıyla
ortaklaşa gel�şt�r�len, öncel�kler�n�, rekabetç�
konumunu ve gelecek planlarını yansıtan b�r
gösterge raporuna sah�p olmasını hedefl�yoruz.
Bu şek�lde, gösterge tabloları, kuruluşun
yaptığı bel�rl� dönüşüm yatırımlarına ışık
tutab�l�r. Bu göstergeler� oluşturan ver�ler�n
çoğu
bugün
zaten
mevcuttur,
ancak
kullanılmamaktadır.
Bu
tür
araçları
oluşturmak �ç�n doğru teknoloj�k çözümler�n
kullanımı önem arz eder. Kuruluşların ş�md�
gösterge tabloları oluşturmaya başlaması ve
bunları
otomat�kleşt�rmes�
gerekt�ğ�ne
�nanıyoruz. Günümüzde değ�ş�kl�k kontrol
paneller� sürüm kontrol sorunlarına, �nsan
hatalarına
ve
�ç
pol�t�kalara
karşı
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savunmasızdır.
Gösterge
tablosunun
otomat�kleşt�r�lmes� onu daha şeffaf ve
objekt�f hale get�reb�l�r.
B�z K�m�z
İş zekası sektörünün global f�rması ve
merkez� Londra'da bulunan ZAP’ın Türk�ye
resm� çözüm ortağı B�ver�, yen�l�kç�
kadrosuyla yazılım l�sans satışı, serv�s
h�zmet�, tekn�k destek, eğ�t�m ve danışmanlık
konularında h�zmet vermekted�r. 2001 yılında
kurulan ZAP, Avrupa, Kuzey Amer�ka, Orta
Doğu, Afr�ka ve Asya Pas�f�k'tek� of�sler� ve

ortaklarıyla küresel b�r yazılım ş�rket�d�r.
ZAP DATA HUB İş Anal�t�ğ� ve ETL (Extract,
Transform and Load) araçlarıyla ver�ler�n�z�
modeller,
otomat�kleşt�r�r,
analat�kler
oluşturur ve doğru şek�lde sonuç almanızı
sağlar. M�crosoft Dynam�cs, Sage, Salesforce,
SAP Bus�ness One ve SYSPRO yazılımları �ç�n
hazır çözümler�yle 1 gün �ç�nde s�stem�n�ze
entegrasyonu yapılıp 150’den fazla rapora
er�ş�m sağlanır. ZAP ürünler� orta ölçekl�
�şletmelerden Fortune 500 ve FTSE 100
kuruluşlarına kadar tüm endüstr� sektörler�nde
kullanılmaktadır.

Se�ful Umatov k�md�r?
Eğ�t�m�n� Yed�tepe Ün�vers�tes�nde tamamladıktan sonra orta ölçekl� Rus f�rmalarına
Türk�ye’dek� pazarla �lg�l� f�z�b�l�te çalışmaları ve satın alma süreçler�n danışmanlığını
yaptı. 2015 yılında uluslararası FMCG f�rmalarına loj�st�k, �nşaat ve d�str�bütörlük
h�zmetler�n� sunan ş�rkette Proje Müdürü olarak kurumsal �ş hayatına başladı. Proje
Müdürlüğü dönem�nde farklı otomasyon ve yazılım projeler�n� yürüttü. Kend� alanında
Türk�ye’de b�r �lk olan 45 metre yüksekl�ğ�nde tam otomat�k depo projes�n�n s�stem
tasarım, otomasyon ve yazılım entegrasyonundan sorumluydu. 2019 yılında F�nans
Müdürü görev�n� üstlenerek �ş hayatına devam ett�. Geçm�ş tecrübeler�nde otomat�k
raporlama ve ver� ver�ml�ğ�yle �lg�l� sorunları çözmek �ç�n farklı yazılımlar g�r�ş�m�nde
bulundu ve 2020 yılın sonunda çalıştığı ş�rketten ayrılıp B�ver� Teknoloj� f�rmasını kurdu.
B�ver� Teknoloj�, ver� ambarı otomasyonu, �ş zekası ve raporlama çözümler� sunan
İng�ltere merkezl� ZAP’ın Türk�ye çözüm ortağı oldu.
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2020'DE BLOKZİNCİR

2020 yılını blokz�nc�r teknoloj�s�n�n
daha olgunlaştığı, adının daha fazla
duyulduğu ve hem ülkeler hem de
kurumlar
tarafından
daha
çok
ben�msend�ğ�
b�r
yıl
olarak
değerlend�reb�l�r�z.
Bu yüksel�ş�n arkasında pandem�
sürec�n�n de etk�l� olduğunu söylemekte
fayda var.
2020’n�n blokz�nc�r konusunda en sıcak
gel�şmeler yaşanan ülkes� Ç�n oldu. Bu yıl
�çer�s�nde merkez bankası d�j�tal parasını
halka açan Ç�n’de CBDC’n�n testler� �ç�n
p�lot
bölgelerde
çalışmalar
gerçekleşt�r�ld�. İlk olarak Al�pay’�n
patent başvurularında detayları ortaya
çıkan d�j�tal yuan, p�lot bölge Shenzhen
Luohu’da kullanıcılara dağıtıldı. 50 b�n
k�ş�yle yapılan testlerde toplam 1.5 m�lyon
dolar değer�nde d�j�tal yuan kullanıldı.
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Ayrıca vatandaşların günlük
hayatına da dokunmak �steyen
yetk�l�ler,
Tencent’�n yemek
dağıtım uygulamasında da d�j�tal
yuan’ı test ett�ler. Bu testlere ek
olarak
medya
ve
yayın
organlarında CBDC kullanımına
yönel�k
eğ�t�c�
�çer�kler
yayınlandı.
Testler
gerçekleş�rken bazı sahte d�j�tal
yuan cüzdanları tesp�t ed�ld�
ancak detaylı b�r açıklama yapılmadı.
B�r d�ğer sıcak konu �se ülken�n
yönet�ş�m�n� blokz�nc�re taşıyacak BSN
oldu. Bölgelerdek� kamu h�zmetler�nden
tutun, �ş yerler�n�n, g�r�ş�mler�n ve
b�reysel kullanıcıların faal�yetler�n�n
denetleneb�ld�ğ� b�r blokz�nc�r altyapısı
tanıtıldı. D�ğer kullanım alanlarına
bakarsak, Ant Group, �ş yerler� ve
kob�ler�n mal�yetler�n� azaltmak �ç�n
kend� blokz�nc�r uygulamalarını hayata
geç�recekler� b�r platforma ek olarak
blokz�nc�r tabanlı tel�f hakkı koruma
ağını duyurdu.
Batıda �se CBDC’ye daha temk�nl�
yaklaşılırken, pandem�n�n hayatımıza
g�rmes� b�r anda CBDCler� merkez
bankalarının ana gündem maddes� hal�ne
get�rd�. Ve dünyadak� b�rçok merkez
bankasından CBDClerle �lg�l� f�z�b�l�te

araştırmalarının
başladığını,
testler�n
gerçekleşt�r�ld�ğ�n� ve p�lot hedefler�n�n
duyurulduğunu gördük.
Avrupa �se b�r bütün olarak hareket etmes�
gerekt�ğ�nden d�j�tal Euro f�kr�n� hem
paydaşları hem de halkla sorgulayarak en
uygun model�n �nşası �ç�n detaylı b�r çalışma
sürdürdü. Özell�kle fransa, d�j�tal euro’nun
denenmes� konusunda yaptığı teşv�kler ve
çağrılar �le burada akt�f b�r rol oynadı.
ABD’de �se haz�ne bakanlığı, federal
s�stem�n blokz�nc�r �le modern�zasyonunu
ün�vers�teler ve f�nansal kuruluşlar g�b�
ülkedek� farklı part�lerle denemeye başladı.
Bahamalar Ç�n’den sonra CBDC’y� halka
açan �k�nc� ülke oldu ve dünyanın
kalanından 2021 yılı �ç�n p�lot tar�hler�
gelmeye devam ett�. Bu süreçte mastercard,
merkez bankalarına CBDC testler� �ç�n b�r
test ortamı ürünü gel�şt�rd�ğ�n� duyurdu.
V�sa’da CBDC’ler �ç�n offl�ne ödeme
yöntem� öner�s�nde bulundu.
Tab� bu kadar gel�şme yaşanırken
düzenley�c�ler de hem mevcut kr�pto para
odaklı uygulamalar hem de CBDC’ler �ç�n
yen� regülasyon standartları �ç�n çalışmalara
başladılar. ABD’de bankalara kr�pto para
saklama ve t�caret� yetk�s� ver�ld�kten sonra,
SEC akıllı sözleşmeler�n tak�b�n� yapan b�r
uygulamaya �ht�yacı olduğunu duyurdu.
Tak�b� neredeyse �mkansız olan monero,
zchash g�b� g�zl�l�k ve anon�ml�k odaklı
kr�pto paraların ABD’de faal�yet

gösteren borsalardan kaldırılması �stend� ve
şu anda bu del�st �şlemler� başlatıldı. V�sa ve
Mastercard �se markalarını kullanan kr�pto
deb�t ve kred� kartlarını daha yakından
�zleyeceğ�n� açıkladı. WEF, �se tüm bu
regülasyonların dokunduğu kullanıcıların
blokz�nc�r dünyasındak� temel haklarını
konu alan Blockcha�n b�ll of r�ghts raporunun
�lk bölümünü yayınladı.
ABD’de kr�ptoparalara olan �lg�n�n sene
�çer�s�nde yaşanan BLM g�b� toplumsal
olaylarla artması sonucunda kurumsal
oyuncular da kr�pto paraların yaygınlaşması
�ç�n bazı yatırımlar ve h�zmetler� duyurudu.
En ses get�ren gel�şmelerden b�r tanes�
Square’�n b�tco�n’e 50m dolar yatırım
yapmasıydı ve bunu da d�ğer kurumsal
yatırımcılara örnek olması �ç�n yaptığını
açıklaması oldu. B�r d�ğer� �se oldukça gen�ş
kullanıcı k�tles�ne sah�p olan Paypal’�n
kullanıcılarının
kr�pto
para
t�caret�
yapmasını sağlayacak ürün ve serv�sler�
duyurması oldu. Blokz�nc�r teknoloj�s�nde
akt�f b�r banka olan JPMorgan �se blokz�nc�r
b�r�m�n� Ethereum tabanlı proje gel�şt�ren
ConsenSys �le b�rleşt�rd� ve devamında kend�
ödeme ağını ve JPM Co�n’� duyurdu.
D�ğer ülkelere bakacak olursak, İtalya’da 32
bankanın katılımıyla karşılıklı hesap
mutabakatının sağlandığı spunta banca adlı
blokz�nc�r uygulaması hayat geç�r�ld�.
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İspanyol bankaları �se akıllı sözleşme
destekl� ödemeler�n testler�n� gerçekleşt�rd�.
Japonyada farklı sektörlerden 30 kurum,
kend� aralarında ortak kullanım amacıyla
özel b�r d�j�tal paranın testler�ne başladı.
Y�ne Japonya’da Rakuten Wallet’ın sadakat
programına
dah�l
olan
müşter�ler,
kazandıkları sadakat puanlarını kr�pto
paraya dönüştürdüler.
B�r d�ğer enteresan gel�şme �se IMF’�n
resm� tw�tter hesabından kr�ptoparalarla
�lg�l� eğ�t�c� �çer�kl� v�deonun paylaşılması
oldu. Dünyada bu kadar çok gel�şme
yaşanırken, ülkeler ve düzenley�c�ler
tarafında kötü b�r repütasyona sah�p olan
Facebook
önderl�ğ�ndek�
L�bra
konsors�yumu rebrand�ng yaparak adını
D�em’e, cüzdan uygulamasını da nov� olarak
güncelled�.

D�ğer kullanım senaryolarına bakarsak,
IBM uluslararası t�caret ve f�nansman
çözümü we.trade’�n h�ssedarı oldu. Mob�l
operatörler konsors�yumu abd ve tayvan
arasında �lk fatura ödeme �şlem�n�
gerçekleşt�rd�. D�j�tal k�ml�k tarafında,
m�crosoft’un �on adlı açık kaynak
uygulaması b�tco�n ağı üzer�nde betaya çıktı
ve C�v�c adlı d�j�tal k�ml�k uygulaması
fonks�yonları arasına aşı tak�b� özell�ğ�n�
ekled�. Tayland’da �se mahkeme s�stem�ne a�t
kayıtların tamamen blokz�nc�re geç�r�lmes�
�ç�n çalışma başlatıldı ve 2021 sonu hedef
göster�ld�.
Özetle 2020, blokz�nc�r�n yaygınlık,
ben�msenme, adaptasyon ve düzenleme g�b�
her anlamda olgunlaştığı b�r yıl oldu ve 2021
hedefler�n�n tohumlarının atıldığı ver�ml� b�r
sene
olarak
geçt�.
2021
yılında
düzenlemeler�n daha bel�rg�nleşt�ğ� ve
adaptasyon �vmes�n�n artarak devam ett�ğ�
b�r yıl olarak geçmes� beklen�yor.

MondesTeknoloj� Team
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YAŞAM VE DÖNÜŞÜM
Selda Alemdar D�nçer
Uluslararası BPW- İstanbul İş ve Meslek Sah�b� Kadınlar Derneğ� Başkanı
Gender Spec�al�st, Mentor, NGO Leader, Soc�al Commun�cat�on
Değ�ş�m ve Dönüşümün tam ortasında
k�ş�sel düşünceler
Değerl� MondesGlobal Okurları,
Değ�ş�m ve dönüşüm konusunda ve buna
paralel olarak �ç�nde bulunduğum kadının
toplumsal
konumu
hakkında
benden
düşünceler�m�
�sted�kler�nde
s�zlerle
paylaşmayı seve seve kabul ett�m. Yaşama
ve onun get�rd�kler�ne �nanıyorum ve saygı
duyuyorum. Her şey� yaşayarak ve
deney�mleyerek
zorlukları
aşmayı
öğreneceğ�z. Yaşamın her anında yen�den
doğduğumuzu, hücreler�m�z�n her an
yen�den oluştuğunu ve b�zler de bu akışın
�çer�s�nde her gün farklı b�r güne
uyandığımızı fark ed�yorsak eğer bu hayatın
b�r parçası olduğumuzu anlıyoruz demekt�r.
Nefes�m�z ve onunla olan �l�şk�m�z �se
yaşamımızın her anını bel�rl�yor. S�zlerden
öncel�kle kend�n�ze şu öneml� soruyu
sormanızı �st�yorum. Sabah kalktığınızda
nefes�n�z nasıl? Gün �çer�s�nde kend�n�ze
zaman ayırıyor musunuz? Z�hn�n�z nerelere
g�d�yor ve gel�yor? Geçm�ş �le aranız nasıl,
gelecekten korkuyor musunuz?
Ş�md�de
durumlar
nasıl?
Sabah
yataktan
kalktığınızda
ne
h�ssed�yorsunuz?
Gökyüzüne uzanarak şöyle sesl� b�r
ger�nmek, sıcak b�r çay ve yanında güzel b�r
peyn�rl� s�m�t �şte günün en özel anlarını
fark etmek önümüzdek� bekleyen saatler�n

aslında ne kadar b�z�m olduğunu anlatır.
Yanına b�raz sanat, b�raz müz�k, belk� b�raz
z�h�n çalışması ve belk� dua, hayatın
değer�n� eğer b�z görmek �stersek kafamıza
adeta nakşeder.
Ya da tam ters� �se her gün yaşadıklarınız,
h�ssett�kler�n�z. O zaman s�z karar
vereceks�n�z, kabul mü yoksa değ�ş�m m�?
B�rçok kadın �ç�n �se ne acıdır aslında
yaşamsal b�r tehd�tt�r her yen� doğan gün.
Kend�n�ze önem vermeye başladığınız tam
da o anda fark eder �ç�m�z, evet b�r şeyler�n
farklı olması lazım.
Yaşam s�z�n karar verd�ğ�n�z ölçüde s�ze
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h�zmet edecek ve s�z onun b�r parçası
olacaksınız.
Sadece özel alanınız değ�l, s�z� farklı
yönde gerçekleşt�recek d�ğer b�r alan �se
toplumdak� hayatınız da çok öneml�d�r.
Mutlaka fark etm�şs�n�zd�r, s�z gerçekten
karar verd�ğ�n�zde farklı olanakların ve
farklı kapıların nasıl açıldığını. Bunları
yazmak
ve
bunları
başkaları
�le
paylaşab�lmek
�se
başka
�nsanların
değ�ş�m�ne dönüşümüne olanak sağlıyor.
Ben�m k�ş�sel m�syonum da aslında bu.
Kend� gel�ş�m alanlarımın farkına varmak,
dönüşeb�lmek ve başka �nsanların gel�ş�m
alanlarına destek olab�lmek. B�z yokken ben
olab�l�r m�s�n dem�şler. Duygularınızı
d�nlemey� d�nlemey� öğrend�ysen�z eğer,
onlar s�z�n değ�ş�me ne kadar ve ne zaman
�ht�yacınızın
olduğunu
söylüyorlar.
Gözlemlemek,
çevren�zde
neler
olup
b�tt�ğ�ne şah�t olmak, yen�l�kler� tak�p
etmek ve bunlara kend� merceğ�n�zden bakıp
k�ş�sel harekete geç�reb�lmek kes�nl�kle
mümkün.
Pandem�n�n meşrulaştırdığı teknoloj�k
gel�ş�m
�le
b�rl�kte
artık
önüne
geçemeyeceğ�m�z 21. yüzyıla a�t hızlı
değ�ş�m�n herkes b�r şek�lde paydaşı oluyor.
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İş alanları, �ş yapış şek�ller�, �l�şk�ler, ev �ç�
haller�m�z, uzaktan çalışma, arkadaşlık
�l�şk�ler�m�z�n b�ç�m�, b�r sürü alanımız h�ç
b�lmed�ğ�m�z
belk�
tahm�n
b�le
edemed�ğ�m�z yönlere evr�l�rken, b�reysel
olarak b�z b�r yerlerde yer�m�z� alıyoruz.
Bugünün dünyasında halen o esk� kafa �le
yaşamaya
çalışıyorsanız
mutlaka
b�r
yerlerde b�r şeyler s�z� arkadan �tecek,
tökezletecek ve s�z �stesen�z de �stemesen�z
olmayan �nsanlar �le b�rl�kte yaşayarak �y�
b�r şeyler yapab�l�r ve hayatınıza anlam
katab�l�rs�n�z. İnanın dünyamızın her
zamank�nden daha fazla dayanışmaya ve el
ele yürümeye �ht�yacı var.
Ben�m �ç�nde yer aldığım s�v�l toplum
hareket�, kadınların toplumsal yaşamda
güçlenmes�n� hedef alıyor.
B�rleşm�ş
M�lletler Ekonom�k ve Sosyal Konsey�nde
danışman üye olarak yer alan Uluslararası
BPW – İş ve Meslek Sah�b� Kadınlar
Derneğ�, 100 yıldan bu yana kadınlar adına
değ�ş�m�n ve dönüşümün b�r parçası olarak
çalışmalarını sürdürüyor.
En sevd�ğ�m
tarafı �se, hem gençler �le çalışab�lmek hem
de uluslararası b�r ağın parçası olab�lmek.
35000 üyes� olan bu kadınlar dünyanın
neres�ne g�dersen�z g�d�n s�z�n b�r kolunuz
aslında.

L�derl�ğ�n� sürdürdüğüm Uluslararası BPW
– İş ve Meslek Sah�b� Kadınlar Derneğ�’nde
her meslekten kadınlar �le son zamanlarda
erkek üye de kabul ederek erkekler �le de yol
arkadaşlığı yapıyoruz. Buradak� en öneml�
değ�ş�m ve dönüşüm alanımız, toplumsal
alanda
c�ns�yetler
arası
eş�tl�ğ�
sağlayab�lmek. Fırsat eş�tl�ğ� �le b�rl�kte
gelecek bu alanda kadınlar da erkekler kadar
aynı haklardan yararlanacak ve böylece
toplumsal alanda güçlenen kadınlar �le
ekonom�k ve sosyal alanlarda kadınların eş�t
haklar �le yaşamasını hedef l�yoruz. Öte
yandan, erkek üyeler de kadın hareket�ne
verd�kler� destek �le bu dönüşümün b�r
parçası oluyorlar.
Gençler �le de b�rl�kte olab�lmek, k�ş�sel
gel�ş�m�mde çok büyük yer alıyor. Öyle
gençler var k� gözlemled�ğ�m kend�
alanlarını çok �y� bel�rley�p sürekl�
öğren�yor
ve
hayatı
deney�ml�yorlar.
Yepyen� b�lg�ler ed�n�yorlar, dünya �le
�let�ş�m kuruyorlar ve sürekl� araştırıyorlar.
O nedenle, mentorluk programlarını çok
sev�yorum. Halen BPW İstanbul �çer�s�nde
yürüttüğümüz C�ns�yete Duyarlı Mentorluk
Programımızda ben�m ve üyeler�m�z�n Genç
BPW üyeler�m�z �le eşleşt�rmeler� sayes�nde
gel�ş�yoruz. Bu ben�m gel�ş�m alanlarımdan da

b�r� aslında. Gerçekten bunu çok sev�yorum
çünkü bu t�p programlar �le beslen�yor ve
aşama kaydett�ğ�me �nanıyorum.
Değ�ş�me ve dönüşüme fırsat verecek d�ğer
b�r alan �se eğ�t�m�n yaygınlaşması ve
ucuzlaması.
Udemy, Khan Academy,
B�r�şNet, �k�nc� ün�vers�te g�b� b�rçok
çevr�m�ç� platform �le b�lg� ve becer�ler�n�z�
gel�şt�reb�l�rs�n�z.
Ben�m
kend�me
koyduğum b�r�nc� kural, her gün yen� b�r şey
öğrenmek.
İş gücüne henüz katılmamış ya da farklı �ş
alanlarına kaymak �steyen �nsanlar bu
platformlardan
yararlanarak
b�lg�
ve
becer�ler�n� gel�şt�reb�l�r ve kend�ler� �ç�n
yepyen� �ş alanları yaratab�l�rler. İç�nde
bulunduğum
s�v�l
toplum
alanında
m�syonumuz
h�çb�r
kadın
ger�de
kalmayıncaya kadar çalışmak ve kadınların
gel�ş�mler�ne destek olmak. Her hafta b�rçok
farklı konuda eğ�t�mler, atölyeler ve
söyleş�ler düzenl�yoruz ve sürekl� öğrenme
gayret� �çer�s�nde oluyoruz.
Değ�ş�m ve dönüşüm �ç�n önümüzde
yapacak çok şey var. Az�m, b�lg� ve
dayanışmanın �t�c� gücü �le daha �y� daha
güzel b�r dünya yaratmak mümkün.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA

ULAŞMANIN YOLU KADINLARI
GÜÇLENDİRMEKTEN GEÇER

@bpw�stanbul
@bpw�stanbul

Üyel�k ve katılımlarınız �ç�n;
�nfo@bpw�stanbul.org
adres�nden b�ze ulaşab�l�rs�n�z.

bpw�stanbul
@IstanbuldaBpw

DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Ecenur Ak
Kurumsal İlet�ş�m D�rektörü
Say Elektromekan�k
Yen�ye, değ�şen düzene ve gel�şen
teknoloj�ye ayak uydurma karmaşasının
arasından doğan d�j�tal dönüşüm kavramı,
özünde yaratıcılığı ve �novasyonu merkez
alan b�r süreçt�r. Özell�kle pandem�
dönem�nde toplumsal yapının d�j�tal b�lg� ve
teknoloj�lere olan �lg�s� bu sürec� hızlandırdı
ve neredeyse tüm sektörler d�j�tal dönüşüme
uyum sağlamaya başladı. Pek� aslında çok
uzun süred�r gündemde olan bu
kavram günümüzde neden bu
kadar öneml� hale geld�?
Dünya teknoloj�n�n ışığında
hızla değ�ş�yor ve gel�ş�yor.
Artık her türlü b�lg�ye ve ürüne
tek tıkla ulaşab�l�yor ve
hayatımızı kolaylaştıran bu
d�j�talleşme
sürec�n�
ben�ms�yoruz. Bugün d�j�tale
uyum sağlayamayan herkes
teknoloj�n�n
ve
yen�n�n
ger�s�nde kalıyor. D�j�talleşme
b�reysel olduğu kadar kurumsal ve sektörel
alanlarda da yen�l�ğe kapı araladı. Artık
hep�m�z mob�l uygulamaları kullanıyor,
e-t�caret sayes�nde kolayca �sted�ğ�m�z her
şeye
ulaşıyor
ve
sosyal
medyada
gördükler�m�z� hayatımızda uyguluyoruz.
Bu üret�m ve tüket�m ağına gelen d�j�tal
dokunuş, terc�hler�m�zden yaşam tarzımıza
b�rçok
gelenekselleşm�ş
davranışımızı
değ�şt�r�yor ve yen�ye adapte olmamıza

olanak sağlıyor. D�j�talleşme �le b�rl�kte
tüket�c�
davranışları
ve
kullanıcı
deney�mler� de başkalaşıyor. Örneğ�n bugün
b�r marka reklamı �le karşılaştığımızda önce
araştırıyor, kullanıcı yorumlarını okuyor,
daha sonra satın alma kararı ver�yoruz.
Markaların sosyal medya hesaplarından web
s�teler�ne kadar her şey� �ncel�yor ve d�j�tal
görünümler�ne yönel�k yargılar sunuyoruz.
Bu durum, bugün t�carette fark yaratmak

�steyen ve d�j�tal�n gücünü fark eden tüm
ş�rketler� yen�ye ayak uydurmaya �tt�.
Tüket�c�
ya
da
tak�pç�
olarak
gözlemled�ğ�m�z tüm kurumlar d�j�talde b�r
k�ml�k kazanmak ve yen� teknoloj�n�n
get�rd�ğ� avantajlardan faydalanmak �ç�n b�r
değ�ş�m sürec�ne g�rd�. İşte tüm bu değ�ş�m
sürec� aslında d�j�tal dönüşümün ta kend�s�.
D�j�tal dönüşüm toplumsal ve sektörel
bütün �ht�yaçlara d�j�tal teknoloj�ler�n
MonDesBusiNess 76

entegrasyonuyla çözüm yaratma sürec�d�r.
D�j�tal dönüşümde, bu sürece bağlı olarak �ş
yapış şek�ller� ve kültürü gel�şerek değ�ş�r.
Aslında bunu en bas�t şek�lde b�lg�
teknoloj�ler�n�n kullanımı �le �ş süreçler�n�n
hızla, para ve zamandan tasarruf sağlayarak
d�j�tal
ortama
taşınması
olarak
tanımlayab�l�r�z. Dönüşüm, d�j�tal dünyanın
get�rd�ğ� tüm kolaylıkları hızla �ş sürec�ne
yansıtmamızı
sağlayan
ve
bu
hedef
doğrultusunda yen� teknoloj�ler� hayatımıza
katan b�r d�j�talleşme yöntem�d�r.
D�j�tal dönüşüm, organ�zasyonların çok daha
etk�n hale get�r�lmes�, ver�len h�zmet�n ver�ml�
olması ve memnun�yet sonucu fayda
sağlanılması
hedefler�n�n
doğrultusunda
gerçekleşt�r�len �ş süreçler�nde ve kullanılan
teknoloj�k unsurlarda başlar. Tüm bu süreç
d�j�tal dönüşümün temel ögeler� etrafında
şek�llen�r. Bu öğeler �nsan, süreç ve
teknoloj�d�r. Ver�ml� b�r değ�ş�m �ç�n bütün
unsurların d�j�tal dönüşüme eks�ks�z katkı
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sağlaması gerek�r. D�j�tal dönüşüm adımı atan
kurumlar çalışma şek�ller�n� tamamen yen�den
kurgular. D�j�tal dönüşümün b�r parçası olmak
b�l�nen�n aks�ne yalnızca d�j�tal teknoloj�ler�
kullanmaya başlamak değ�ld�r. D�j�tale a�t tüm
yetk�nl�kler�n ben�msenmes�d�r. Dönüşümün
amacı ş�rket�n çalışma şekl�n� temelden
değ�şt�rerek d�j�tale uygun b�r altyapı üzer�nde
�nşaa etmekt�r.
D�j�tal dönüşüm sürec�n�n �çer�s�nde yer alan
�let�ş�m tek yönlü değ�l, karşılıklıdır. Bunu b�r
döngü
olarak
düşüneb�l�rs�n�z.
D�j�tal
dönüşüme uyum sağlayan ş�rketler modern
teknoloj�y� ben�mserler ve daha ver�ml� b�r
otomasyon oluşmasını sağlarlar. Kurumun
müşter�ler�ne
sunduğu
bu
h�zmet
ben�msend�kçe gel�ş�r ve bu gel�ş�m daha
ver�ml� b�r d�j�talleşmey� beraber�nde get�r�r.
Bu dönüşüm döngüsü arasında kurum, müşter�
ve çalışanlar d�j�tal�n zaman tasarrufunu,
ver�ml�l�ğ�n� ve hızını kullanarak sağlıklı b�r
�let�ş�m ağı oluştururlar.

Yan� söz konusu d�j�tal dönüşüm olduğunda
b�r hedefe ulaşınca duracak b�r süreçten söz
ed�lmez. Sürekl� gel�şen, değ�şen, alternat�f ve
d�nam�k b�r yapıdan bahsed�l�r. Bu yüzden
d�j�talleşmeye başlayan tüm kurumların
sürekl� kend�ler�n� gel�şt�rmes� ve yen�lemes�
gerek�r. Bazı sektörler müşter� ve tüket�c�
kaynaklı beklent�ler neden�yle bu sürece çok
daha hızlı adapte olab�ld�ler. İstat�st�kler d�j�tal
dönüşümü
ben�mseyen
ve
uygulayan
ş�rketler�n marka b�l�n�rl�ğ� bazında c�dd�
artışlar yakaladığını, potans�yel müşter�lere
ulaşma hızlarının arttığını ve aynı oranda
kazançlarını katladıklarını göster�yor. D�j�tal
dönüşümün b�r parçası olmayanlar �se,
d�j�talleşen rak�pler�n�n karşısında yen�k

duruma düşüyor. Yan� bugün d�j�talde var
olmak ya da olmamak g�b� b�r seçeneğ�n�z yok.
D�j�tal dönüşüm sürec� oldukça zor ve güç g�b�
görüneb�l�r. D�nam�kler� değ�şt�ren ve yen�
teknoloj�y� ben�mseten bu süreç hemen alıp
kullanab�leceğ�n�z b�r ürün olmadığı g�b� bugün
sonuçlarını göreb�leceğ�n�z b�r durum da
değ�ld�r. Bu, emek �steyen ve stratej� gerekt�ren
b�r değ�ş�md�r. Alışkanlıklardan vazgeç�lmes�,
net b�r çözüm �le değ�l deneme yanılma yöntem�
�le doğrudan şek�llenmes�, sürekl� �lg�len�lmes�
ve en öneml�s� hemen harekete geç�lmes�
gereken b�r süreçt�r. Yen�n�n, d�j�tal�n ardında
kalmamak ve uyum sağlayanların karşısında
mağlup olmamak �ç�n b�r an önce d�j�tal
dönüşümü ben�msemekte fayda var.

Ecenur Ak k�md�r?
2010 yılından ber� kend� web s�temde blog yazarlığı yapıyorum. Üsküdar Ün�vers�tes�
İlet�ş�m Fakültes�'nde l�sans eğ�t�m� (Yen� Medya ve Gazetec�l�k) alırken aynı anda
İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Anadolu B�l�mler� Meslek Yüksek Okulu'nda Ön L�sans
eğ�t�m� (Radyo ve Telev�zyon Programcılığı) aldım. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı ve
�nternet gazeteler�nde ed�törlük yaptım.
Hal�hazırda Say Elektromekan�k ş�rket�nde ‘Kurumsal İlet�ş�m D�rektörü’ olarak görev
yapmaktayım. 'Sosyal Medya Uzmanı' ve 'İçer�k Ed�törü' ünvanıyla d�j�tal pazarlama
faal�yetler�nde yer almaya devam ed�yorum. Kurumlara blog yazarlığı konusunda
destek ver�yor, d�j�tal stratej�ler�n� planlamalarına yardımcı oluyor, yönett�ğ�m sosyal
medya hesaplarının �çer�kler�n� hazırlıyor,d�j�tal reklam çalışmaları yapıyor ve SEO
odaklı yazılar yazıyorum.
ecenurak@sayelektromekan�k.com
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DEĞİŞMEYENİ DEĞİŞTİREN ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ…
Özkan Başak
İnsan Kaynakları Danışmanı

K�m�ler�
değ�şerek
gel�ş�r,
k�m�ler�
gel�şerek değ�ş�r. Öneml� olan �zlenen metod,
ek�p ve gruplardak� �nanç, projen�n
arkasında duracak yönet�m anlayışı ve en
öneml�s� de b�r anlam yüklenm�ş olmasıdır.

Öyle
dönemlerden
öyle
aylardan
geç�r�yoruz k� değ�şmeyen tek şey�n değ�ş�m
olduğunu b�r kere daha görmem�z� sağlayan
zamanlar oluyor bu günler. Özell�kle
yıllardır üzer�nde çokça durulan bazen v�tr�n
hal�ne get�r�len, bazen dejenere ed�le, bazen
�sted�ğ� anlamı ve görev� ona yükleyen,
bazen �stek uyandıran, bazen zorla yaptırılan
ama halen tam anlamıyla kavrayamadığımız
kavramlardan b�r�d�r Değ�ş�m ve bu
Değ�ş�m� Yönetmek elbette.
K�m�
kurumlar
değ�ş�mler�
sözde
süreçler�nde tutmayı terc�h ederken k�m�
organ�zasyonlarda özünden başlar değ�ş�me.
Değ�şmek demek zaten �ster b�rey�n
değ�şmes�ne
�sterse
organ�zasyon
değ�şmes�ne kend�s�nden başlamasıdır.
İlk adım �nanmaktır. B�rey �ç�n de
organ�zasyon �ç�n bunun b�r süreç olduğuna,
�lk başlarda veya �lerleyen dönemlerde
mutlaka fayda sağlayacağına �nanmak…
Yoksa �nanmadığınız b�r şeye neden bu kadar
emek, zaman ve eylem �ç�n efor harcanır k�?
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Değ�ş�m Yönet�m� de tam da burada
devreye g�rer, organ�zasyonların b�reylerden
başlayarak faal�yetler�n tamamında bu sürec�
yürütmek
üzer�ne
gerekl�
anal�zler�,
planlamaları ve hazırlıkları yapması, örnek
takımlar oluşturması, yönet�mden sponsorlar
(destekleyen ve öncü olan yönet�c�ler) �le en
üstten en aşağıya kadar h�ssed�lmes� �ç�n b�r
kıvılcım yakarak günden güne büyüyen �stek
ve çabalarla durmayan b�r s�stem�n harekete
geç�r�lmes�d�r.

Değ�ş�mle
ne
m�
organ�zasyonlar / b�reyler?

kazanır

• Kabuklarını kırarlar,
• Yen� anlayışlar, yen� �ş yapım metotları
gel�şt�r�rler,
• Değ�ş�rken gel�ş�rler, gel�ş�rken değ�ş�rler,
• Mal�yetler�n� azaltırlar,
• Rekabet avantajı kazanırlar,
• Hızlı ve çev�k ek�p olurlar,
• Kazanımlarını, gel�rler�n� ve karlarını
artırırlar,
• Kr�zle mücadele kasları gel�ş�r,

Değ�ş�m�n başarısız olmasına neler ves�le
olur?

•
Organ�zasyon �ç�nde destek verecek
doğru l�derler ve öncüler tesp�t ederek

• Yönet�m�n yeterl� oranda desteklememes�,
• Doğru planlama yapılamaması, eldek�
argümanların doğru teşh�s ed�lememes�,

•
İlk günden �t�baren tüm çalışanlara
duyurulmalı
ve
kes�nt�s�z
�let�ş�mle
desteklenmel�,

• İçer�den
d�renmeler,

•
Tek b�r defada büyük değ�ş�mler değ�l,
küçük küçük değ�ş�mlerle �lerlemek,

geleb�lecek

g�zl�

ve

açık

• İlet�ş�m kanallarının doğru kullanılamaması,
• Zamanın kısıtlı, yapılacak �şler�n çok
olması,
• Mot�vasyon düşüklüğü,
• Gereks�z korkular �ç�nde olmak,
• Tek seferl�k b�r süreç olarak bakmak,
Değ�ş�m nasıl başlar ve başarılı olur?
• Doğru b�r planlama �ç�n eldek� kaynaklar,
g�d�lmek �stenen nokta ve gerekl� araçlar her
açıdan �y� anal�z ed�lmel�,

•

Değ�ş�mler� ödüllend�r�n,

•
Değ�ş�m�n arkasında durulduğunu ve
neler�n değ�şt�ğ�n� bel�rl� per�yodlarla paylaşın,
•
Organ�zasyon �ç�nde havayı koklayın,
sahaya �n�n,
•
Asla frene basmayın, durmaya ya da
ger�lemeye yol açmayın,
•

İy� b�r d�nley�c� ek�b� oluşturun,

•
Her b�r b�rey�n ve ek�pler�n gel�ş�m�n�
önemsey�n,
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En öneml�s� de bunun b�r kavram
olmadığını adı üzer�nde yönet�msel b�r süreç
olduğu
�ç�n
b�r
d�s�pl�n
�çer�s�nde
duruşunuzdan ve planlanan hedef lerden
ödün vermeden mot�vasyonu sürekl� en üstte
tutacak şek�lde kes�nt�s�z �let�ş�m �le sürec�
anlamlandırmaya ve göstermeye devam ed�n.

Değ�ş�m b�tmeyecekt�r, b�tmeyen b�r kaynağı
da yönetmek s�zler�n her defasında sürece
yönet�msel olarak bakmanız ve gerekt�ğ�nde
durumsallık göstererek her düşme eğ�l�m�nde
destek vererek ayağa kalkmasına yardım
edecek, sürece ve sonucuna �nanan çalışanlar,
takımlar ve yönet�c�ler �le b�r anlayış olarak
s�steme entegre etmen�z olacaktır.
Değ�ş�m S�z�nle Olsun…

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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BÜYÜK DÖNÜŞÜM
Yasem�n Asyalıoğlu
Astrolog

Astroloj�de
Satürn
ötes�
gezegenler
(Uranüs, Neptün, Plüton) yaşanılan dönem�n
ruhunu, o dönemdek� toplumda öne çıkan
trendler� yansıtırlar. Uranüs an� gel�şen
olaylar hakkında ışık tutarken, Neptün ney�
�deal�ze ed�yoruz ya da nerede kend�m�z�
kandırıyoruz, ney�n hayal�n� kuruyoruz ve
nerede b�l�nc�m�z� uyuşturuyor olduğumuzu
göster�r. B�r de Plüton var, güneş
s�stem�m�z�n uzaklarında kup�er kuşağında
bulunan bu cüce gezegen�n
etk�s� pek de küçük değ�ld�r.
Plüton b�z�m güç algımızı
göster�r: ney� güçlü buluyoruz,
neye güç atfed�yoruz. Plüton
enerj�s� geçt�ğ� alana büyük
değ�ş�m,
transformasyon
get�r�r.
Bu
enerj�ye
uyumlanarak dönüşmek daha
da güçlen�p büyüme get�r�rken,
değ�ş�me
d�renmek
organ�zmanın
büyümes�ne
engel olmak demekt�r ve bu da sonunda
ölümü get�r�r. Bu yüzden Plüton ölümün, yer
altının (karanlık güçler�n), dönüşümün ve
gücün tems�lc�s�d�r.
Plüton çok ağır hareket eden b�r cüce
gezegen olarak güneş etrafındak� b�r
döngüsü yaklaşık 248 yıl sürer. Kaot�k
hareket eden bu gezegen b�r burçta her
zaman aynı sürede kalmaz. S�deral Zodyak’a
göre 24 Şubat 2020 de �lk kez oğlak burcuna

g�ren Plüton burada haz�ran sonuna kadar
tam 4 ay kalıp enerj�s� hakkında b�ze b�r ön
fragman yaşatıp, retro hareketle tekrar yay
burcuna dönmüştür. 30 Aralık 2020 de
tekrar plüton oğlak burcuna g�rm�ş ve Ocak
2040 a kadar da yaklaşık 20 yıl burada
bulunacaktır.
Plüton değ�ş�m dönüşüm ve güç enerj�ler�n�
taşıyan b�r gezegen olarak b�zler�n hayatına
etk�s� �ç�nden geçt�ğ� burcun, nakşatraların

(takımyıldızlar) enerj�ler�ne göre b�ç�m
kazanmaktadır.
Geçt�ğ�m�z
15
yılda
plüton’un yay burcunu z�yaret�nde toplumun
sp�rütüel arayışlara yönelmes�n�, kült
grupların etk�s�n�n toplumda ve s�stemde
güçlenmes�n�,
kült
grupların
kend�
aralarındak�
çek�şmes�n�,
kült
grup
karşıtlarının tüm bunlara tepk�s�n� ve
yaşanılanları hep b�rl�kte gözlemled�k. Kült
gruplar her zaman vardı d�kkat edeceğ�m�z
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alan püton’un bu geç�ş�yle güç kazanmış
olmaları. Daha önce olmadığı kadar
hayranlık duyulan ve güç atfed�len gurular,
şeyhler tüm dünyada ve ülkem�zde
hep�m�z�n gündem�nde �d�. Ş�md�yse Oğlak
burcuna geçen Plüton kurumsal yapıları,
büyük organ�zasyonları, sadrazamları, CEO
ları, bakanları, bürokratları, �şletmeler�, b�r
noktada devletler� tems�l eden alanda
değ�ş�me, dönüşüme �şaret etmekte. Oğlakta
k� bu enerj� alanına Plütonun z�yaret� daha
çok genel �ş hayatı, �şler�n �şley�ş şekl�,
h�yerarş�dek� sıralama, protokol kuralları, �ş
geleneğ�
�le
değ�ş�m
dönüşümü
deney�mlemen�n yanında gücün k�ş�ler ya da
kurumlar arasındak� transfer�yle de �lg�l�d�r.
Yaklaşık her 248 yılda b�r gerçekleşen bu
döngüde daha ender yaşanan �se Plüton un
oğlakta
Satürn
ve
Jüp�ter
�le
de
kavuşmasıdır. Satürn oğlak burcunun
tems�lc�s� olarak burada enerj�s�n� rahatça
b�zlere d�rayet, �ş�nde çok çalışmak,
83
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sabır olarak yaşatırken, Jüp�ter bu kavuşumda
umudun, �y�mserl�ğ�n bereket�n tems�lc�s�
olarak boğulmuş bulunmaktadır. Bu üçlü
kavuşum en yakın tar�hte şubat 1784 de
olmuştur. Plüton un oğlağa 1772 de g�rmes�yle
hızlanan sanay� devr�m� �le 1784 de bu üçlü
kavuşumun ardından Fransız �ht�lal �n�n
olduğu tar�hte öneml� b�r değ�ş�m dönem�d�r.
Benzer b�r kavuşum Ocak 1285 te yaşanmış,
dönem Moğol �st�lalarının olduğu, b�r yandan
Osmanlı Beyl�ğ� n�n kuruluşu gerçekleş�rken
b�r yandan Anadolu Selçuklu devlet� n�n
yıkılışına şah�t olunan güç dengeler�n�n
değ�şt�ğ� b�r dönemd�r. Plütonun 534-553
tar�hler� arasındak� yolculuğunda �se yıkılan
–büyüyen devletler�n yanında kayıtlara geçm�ş
pek çok deprem, tsunam�, volkan�k patlamalar
g�b� doğal afetler�n yanında veba g�b�
hastalıkları da görmektey�z.
11 şubat 2021 de oğlak burcunda
gerçekleşecek çok öneml� b�r yen�aya
(amavasya) hep b�rl�kte tanıklık edeceğ�z. Yen�

ayı gökyüzünde ay �le güneş�n kavuşması
d�ye kısaca tanımlayab�l�r�z. Yen� ay
dönemler� yen� oluşları tems�l eder. Bu
dönemde tohumun toprağın altında oluşu g�b�
tam olarak ney�n f�l�z vereceğ�n� b�lemey�z
ama büyümekte olan b�r oluşum vardır.
Dolunay �se ek�len�n ortaya çıkma dönem�d�r.
11 şubat 2021 de Plüton, Satürn, Jüp�ter,
Venüs, Merkür (R) , Ay ve Güneş oğlak
burcunda kavuşacaklar. Kavuşum dışında
kalan tek �ç gezegen olan Mars da koç
burcunda bulunuyor olacak. Ayrıca rahu
(kuzey ay düğümü) boğada, ketu (güney ay
düğümü) akrepte ve tüm gezegenler akrep boğa
aksının b�r tarafına yerleşm�ş olduklarından
dolayı bu gezegen yerleş�mler� kalasarpa yoga
oluşturmaktadır. Ş�md� gökyüzünün b�zlere ne
söyled�ğ�ne, tüm bu yerleş�mler�n b�zler
üzer�nde oluşturduğu etk�n�n ne olduğuna ve
tüm süreçten güçlenerek çıkmak �ç�n
yapmamız gerekenler�n neler olduğuna
bakalım:
Ketu b�z�m �ç�ne saplanma potans�yel�m�z�n
yüksek olduğu konfor alanımızı, rahu �se
harekete geç�p g�tmem�z gereken yer� göster�r.
Ketu hang� burçtaysa o burcu gölge yönler�yle
çalıştırır ve s�stem buradan çık artık hayat
dev�m�md�r ş�md� rahu gündem�ne yol alma
vakt� der. Ketu akrepte tutkularımızın,
arzularımızın b�zde �l�zyon yarattığı alanı
göster�r. İnsanın tutkularının, arzularının
olmasında b�r sakınca yoktur. Ketu akrep
dönem� arzularımızın b�z� �l�zyona ,
otoh�pnoza sürekleme tehl�kes�n�n olduğuna
�şarett�r sadece. Mesela sağlıklı yaşamak
�stemek, d�nç olmak �stemek b�r �nsanın hakkı
ve en büyük �ht�yacıdır fakat ketu akrepte bu
en büyük hak bedel� ne olursa olsun ölmek

�stem�yorum,
yaşlanmak
�stem�yorum
arzusuna evr�l�r ve �çsel korkuların ş�ddetl�
tet�klenmes�ne ve tam ters� b�ç�mde sağlığını
tehl�keye atacak kararlar almasına sebep
olab�l�r. Burada k�ş�y� kurtaracak yegâne
rehber değerler�, �lkeler�d�r. Ketu akreb�n
yarattığı korku ve arzu g�rdabından ancak
Boğaya g�derek yan� değerler�m�ze, gerçek
�ht�yaçlarımıza tutunarak kurtulab�l�r�z.
Burda b�zler� gerçekten zorlayacak
olan akreb�n yönet�c� gezegenler� olan mars ve
plütonun akt�f olarak çalışırken, boğa
yönet�c�s� venüsün �se sıkışmış olup enerj�s�n�
tam gösterememes�d�r. İlkeler�m�ze ve
�ht�yaçlarımıza göre hareket etmen�n b�z� �çsel
olarak
tatm�n
edemed�ğ�,
yetmed�ğ�
duygusuyla büyük b�r �rade mücadelem�z var.
Ayrıca Jüp�ter�n de bulunduğu konum b�zler�
umutsuzluk
ve
kıtlık
ps�koloj�s�ne
sürüklemekted�r yan� hava depres�ft�r.
Neptün hayaller�m�z ve hayakırıklıklarımız
,�dealer �le �g�l� gezegen olarak 2009 dan ber�
kova burcunda �lerlemekted�r. Hep�m�z toplum
olarak hayatımızın �ç�nde kovada �lerleyen
Neptünün b�zler� yen� teknoloj�ler, yen� �catlar
ve keş�fler yolunda hayaller ve heyecanlara
sürüklemes�ne ve yaşamlarımızın �ç�ne g�rm�ş
olan teknoloj�lere �y�ce aş�na olduk. Önceden
sadece teknoloj� �le �lg�l� olanların heves ett�ğ�
b�r takım ürünler ve uygulamalar artık tüm
halkın gerek bankacılık, vatandaşlık �şlemler�
�ç�n gerek her hang� ürünü d�j�tal ortamda satın
alma g�b� olsun günlük faal�yetler�n�n
�ç�nded�r. Neptün 2024 e kadar semboller�nden
b�r� �k� yüz olan purva bhadrapada nakşatrası
(takım yıldız ) üzer�nden geçmeye devam
edecekt�r. Bu nakşatra görünen�n ardında
başka b�r yüz, başka b�r n�yet�n de var
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olduğunu söyler. Konu Neptünün buradak�
seyr� olunca anlamalıyız k� hayatımızın �ç�ne
b�r süred�r g�ren bu yen� �catlar b�zlere
hayatlarımızda
konfor
ve
kolaylık
sağlamasından öte b�zler�n göremed�ğ� başka
amaçlar ya da yan etk�ler taşıyor olab�l�rler ve
bunların �ler�de b�zlerde der�n hayal
kırıklıkları oluşturma potans�yeller� de var.
Yaşarken hep dün güzeld� bugün kötü ve
gelecek �ç�n end�şedey�z g�b� algılıyoruz. Bu
b�r yanılsama. Her zaman �y�y� terc�h eden
�nsanlar ve kötüyü terc�h eden �nsanlar var. Ve
�y�y� terc�h etmek demek yüksek farkındalık ve
akt�f olarak eylemde olmayı gerekt�r�yor.
İç�m�zdek� karanlıkla yüzleşmed�kçe karanlık
n�yet� olanların yem� olmaya mahkûmuz. H�ç
kusura bakmayalım burada mağdur, mazlum
edeb�yatı yapacak değ�l�z. Eğer ben bugün
çalışanımla değers�zl�k pol�t�kası üzer�nden
�l�şk�
kurup
onda
çares�zce
duruma
kabullenme yaratıp kend�m� güçlü h�ssen b�r
patronsam ya da �ş ahlakım zayıfsa ya da
verd�ğ�m sözde durmuyorsam veya alma verme
dengem bozuksa bugün benden daha büyük
hac�mdek� b�r karanlık gel�p ben� yutacak.
Plüton �şler�n �şley�ş yer� olan oğlağa g�rd�.
Plüton karanlık gücün tems�lc�s�d�r. Satürn
g�tt�ğ� yere başöğretmen olarak g�der ve ne
eks�k ne kusurlu ortaya çıkarır. Satürn oğlakta
�ş dünyasında. Ve tüm bu kavuşum Türk�ye
Cumhur�yet�
har�tasında
8.evde.
Esk�
ortaklıkların b�tmes�, büyük transformasyon
dönem�ndey�z ülkece. Bu süreçten ya
güçlenerek çıkıyoruz ya da güçlenerek
çıkıyoruz, başka türlü b�r çıkış yok. Neptünün
hep�m�z�n �ç dünyasında est�rd�ğ� “teknoloj�
�y�d�r.” sloganıyla ve ketu akrep’�n kulağımıza
fısıldadığı gerçek �ht�yaçlarımızla �lg�s�
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olamayan arzularımızla baş edeb�lmek �ç�n
b�l�nc�m�z� akt�f olarak anın gerçekl�ğ�ne
odaklamalıyız. Tüm bu kavuşumlarda en akt�f
olan nakşatra saravanadır (Satürn, Jüp�ter, Ay,
Merkür burada kavuşuyor) ve bu nakşatra
fısıltılarla, spekülat�f haberlerle de �lg�l�d�r.
Her duyduğumuza �nanmamamız gereken ve
�nanarak, ötek�ne bel bağlayarak (o d�yorsa
doğrudur ) hareket etmemem�z gereken b�r
dönemdey�z. Korkularımız çok tet�klenmeye
ve manüp�le ed�lmeye müsa�t ( ketu akrep )
olab�l�r, tüm söylent�ler z�hn�m�z� yormaya
yönel�k (saravana nakştra) olab�l�r ama
gökyüzü d�yor k� �çsel �lke ve değerler�ne
tutunarak (rahu boğa) Jüp�ter ve Venüs’ün
est�rd�ğ� depres�f havaya rağmen bu g�rdaptan
çıkab�l�rs�n.
Kend�m�ze şu soruları sormalıyız :
………nın olmasından bu kadar korkmuyor
olsam gerçekten bu eylem� m� yapar mıydım ?
Ne yapayım düzen böyle d�yerek yaptığım
gerçekten �çsel �lkeler�mle uyuşuyor mu?
Kend�m� �ş yer�mde değerl� b�r eleman olarak
göstermek �ç�n, meslektaşımı karalama,
ded�kodu, man�pülasyon yapıyor olmam (ketu
akrep) gerçekten ben� değerl� kılar mı (rahu
boğa)?
Yaşadığım …..…..bu durumu gerçekten
vatandaşlık
haklarımdan
vazgeçmem�
gerekt�recek b�r durum mu (temel �ht�yaç rahu
boğa )?
Bana göster�len�n ve ben�m görmek
�sted�ğ�m�n dışında arkada başka b�r n�yet
olab�l�r m� ? (ketu akrep,Neptün purva
bhadrapada)
F�rmam �ç�n çağın gerekl� teknoloj�k alt

yapısını

oluştururken

kazancımı

yazılımcılarla paylaşmaya gönülsüz oluşum
akla uygun mu ? ( rahu boğa)
B�l�msel yaklaşım sorgulayab�lme üzer�ne
kuruludur. Sorgulanamayan şey gerçekten
b�l�msel m�d�r ? (ketu akrep, Neptün purva
bhadrapada)
İç�m�zdek� karanlıkla yüzleşel�m k� daha
büyük b�r karanlık b�z� yutamasın. Plüto
karanlık güçler�n tems�lc�s�d�r. Karanlıkla en
�y� mücadele yolu �ç�m�zdek� ışığı artırmaktır.
Elbette

değ�şen

dünyaya

uyum

sağlayıp

teknoloj�n�n n�metler�nden faydalanacağız. Bu
bugünün,

bu

dönem�n

kaçınılamayacak,

görmezden gel�nemeyecek b�r gerçeğ�.
Yapmamız gereken sadece korku ve
arzularımızın h�pnozundan (ketu akrep) çıkıp,
hukuk� haklarımıza sah�p çıkarak (bu �nsan�
yaşam �ç�n gerekl�, gerçek �ht�yaç boğa) ve yen�
gel�şen teknoloj�ler �le uyumlu yen� haklar
talep ederek, b�r kurtarıcı ya da b�r suçlu
aramadan (ketu akrep), sorumluluklarımızı
el�m�ze alıp �nsana yakışır şek�lde d�md�k
durmak. Tıpkı Atatürk’ ün �şaret ett�ğ� aklı hür,
v�cdanı hür �nsan olarak, muhtaç olduğumuz
kudret�n �ç�m�zde zaten var olduğunu
kend�m�ze hatırlatarak hukukun üstün olduğu,
ekonom�n�n güçlü olduğu b�r ülkede, el ele
güzel �şlere �mza atab�l�r�z.

Yasem�n Asyalıoğlu k�md�r?
On sene kadar yüksek f�z�kç� olarak
radyoterap� alanında çalıştıktan sonra
hob� olarak �lg�lend�ğ�m astroloj� �le
profesyonel olarak �lg�lenme kararı
aldım. Uzmanlık alanım s�deral zodyak
temell� çalışan ved�k astroloj�s� olup,
astroloj�y� doğru zamanda, doğru yerde,
doğru eylemde bulunma kılavuzu olarak
görüyor ve kullanıyorum.
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DEĞİŞMEKTEN KORKMAYIN!

Geleneksel
manada
“Değ�ş�m
Yönet�m�”, 1990’lı yıllardan sonra
ortaya çıkmıştır. Kavramın özünde, b�r
�şletmen�n
stratej�k
hedef ler�ne
ulaşmasını sağlamak �ç�n b�reysel ve
kurumsal düzeyde uygulanan dönüşüm
planları ve faal�yetler vardır
Günümüzde
değ�ş�m
yönet�m�,
�şletmen�n başarısını maks�mum sev�yeye
ulaştırmak adına organ�zasyon tarafından
başlatılan ve b�reyler�n bu süreçte başarılı
olmalarını sağlayan, aynı zamanda onlara
rehberl�k eden b�r yaklaşımdır. Bu
yönüyle değ�ş�m yönet�m� kavramı �ç�n
“s�stemat�k” �fades� kullanılab�l�r.
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Değ�ş�m Yönet�m� Ned�r?
Ger�de bıraktığımız son 20 yılda b�rçok
ş�rket, geleneksel �ş modeller�n� terk
etmed�ğ�
�ç�n
yoğun
rekabete
dayanamayarak, tar�h�n der�nl�kler�nde
kayboldular.
Karmaşa, hız, sürekl� değ�şen personel
yapısı,
kaygan
�st�hdam
şartları
günümüzde �şletmeler�n karşı karşıya
kaldığı olumsuzluklardan bazılarıdır.
Bununla b�rl�kte, her geçen gün sayısı
artan
zorlu
rak�pler,
yen�
ürünler/h�zmetler,
yen�
teknoloj�ler,
ekonom�k ve sosyal olgular da �şletmeler�
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değ�ş�me zorluyor. Kısacası tüm bunlar
f�rmalarda köklü değ�ş�mler yaşanmasına
neden oluyor. İşte, değ�ş�m yönet�m� adı
ver�len kavram tam da burada devreye
g�r�yor.
Organ�zasyonlarda değ�ş�m yönet�m�;
mal�yetler�
azaltmak,
kâr
payını
�y�leşt�rmek, çatışmayı azaltarak kurum
�ç�
sorunları
çözmek,
stratej�y�
kurgulamak ve kurum �ç�ndek� �let�ş�m�
kolaylaştırmak g�b� noktalara temas eder.
Sonuç
olarak
değ�ş�m
yönet�m�,
organ�zasyonu
�y�leşt�rmeye
yönel�k
hedef ler �çer�r.
B�reysel Değ�ş�m Yönet�m�
“Değ�ş�m yönet�m� ned�r?” sorusuyla
kavrama da�r b�r anlamlandırma yaptık
ş�md� de değ�ş�m yönet�m� �ç�n önem arz
sürec� sorunsuz b�r b�ç�mde atlatılır.Bahs�
geçen adaptasyon aşamasının, b�reylerden
kaynaklı sorunlar neden�yle aşılamaması,
değ�ş�m yönet�m�n�n hedef lenen sonuca
ulaşmasındak� en büyük engellerdend�r.
Bu sebepled�r k� değ�ş�me da�r süreç
yönet�m� asıl b�reysel değ�ş�m yönet�m� �le
başlar.
Bu konuda başarılı sonuçlar elde etmek
�ç�n çalışanların değ�ş�m sürec�n� nasıl
karşıladığını ve bu sürec� nasıl yaşadığını
b�lmek gerek�r. Ayrıca çalışanların bu
sürec� etk�n b�r şek�lde ve adaptasyon
problem� olmadan atlatab�lmeler� �ç�n
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neler gerekt�ğ�n� b�lmek de en az değ�ş�m
sürec� kadar öneml�d�r.
Değ�ş�m Yönet�m�nde L�der�n Rolü
Bu arada çalışanlara bu noktada
rehberl�k
edecek
yönet�c�ler�n;
mot�vasyon sürec�n� doğru yönetmek g�b�
müh�m b�r sorumluluğu vardır. Çünkü
değ�ş�m
yönet�m�nde
ana
karakter
l�derd�r. Öyle k�; eğer l�der �şletmen�n
eks�kler� ve hataları konusunda sağduyulu
davranarak değ�şmes� gereken noktaları
�y� anal�z etmezse, etk�n b�r değ�ş�m
yönet�m� gerçekleşt�rmek mümkün olmaz.
Özetlemek gerek�rse l�der, �şletmen�n
mevcut
durumunu
değerlend�r�rken
objekt�f olmalıdır.
Değ�ş�m sürec�n�
yöneten l�der�n d�ğer özell�kler� arasında;
v�zyoner, yen�l�kç�, bütünley�c�, kapsayıcı
ve anal�t�k g�b� n�tel�kler de vardır.
Değ�ş�m
yönet�m�nde
l�der�n
sorumlulukları �se; sürec�n, çalışanların
günlük hayatında neler� değ�şt�receğ�n�
öngörmek, süreç boyunca çalışanların
kazanacağı
yetk�nl�kler�
b�lmek,
çalışanların değ�ş�me adapte olmak adına
alacağı eğ�t�mler� bel�rlemek şekl�nde
özetleneb�l�r.
Değ�ş�m� Engelleyen Unsurlar
Bazen tüm unsurlar, tüm karakterler,
tüm olgular değ�ş�m� desteklese de buna
rağmen gerek b�rey düzey�nde gerek
kurumsal anlamda yer�ne oturmayan

taşlar olab�l�r. Değ�ş�m�n önünde engel
teşk�l eden zorluklar �se şunlardır;
• Değ�ş�mden korkmak
• Değ�ş�me �nanmamak
• Değ�ş�m� anlamamak
• Yeters�z zaman
• Ger�de kalma end�şes�
• Yardım alamama end�şes�
• Değ�ş�mden kaynaklanacak �ş yükü
• Başarısız olma korkusu
• Kontrolün kaybolacağı korkusu
Değ�ş�m� ve yararlarını uzun vadede
kalıcı kılmak �ç�n değ�ş�m sürec�ne da�r

�lerleme sürekl� olarak tak�p ed�lmel�d�r.
Bununla b�rl�kte gerekt�ğ�nde değ�ş�m�
yen�den yapılandırmak gerek�yor.
Uzmanlara göre değ�ş�m yolculuğu
sırasında, başarıları duyurmak ve bunları
değ�ş�me katkı sağlayan tüm çalışanlarla
paylaşmak hatta bunu onlarla b�rl�kte
kutlamak d�nam�k ve sürekl�l�ğ� olan
değ�ş�m yönet�m�nde son adımı teşk�l
eder. Aynı zamanda bu adım, sürec�n en
öneml� aşamasıdır. Çünkü, ortaya konulan
değer�n yan� değ�ş�m�n takd�r ed�lmes�;
değ�ş�m
yönet�m�nde
başarıyı
sürdürüleb�l�r kılmanın anahtarı olab�l�r.
Otor�teler�n de söyled�ğ� g�b�; “Esk�
anahtarlar yen� kapılar açmaz.”

Değ�şmekten Korkmayın !
Mondes Academy Team
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ANADOLU’DAN UZAKDOĞU’YA UZANAN İKİ CESUR KADIN...

VİLDAN ÖZYURT AKAY VE SELİN KOYUTÜRK
V�ldan Özyurt Akay

Sel�n Koyutürk
1984 Bartın doğumluyum.
Marmara
Ün�vers�tes�
İşletme Bölümü’nden 2006
yılında mezun olduktan
sonra Bartın’a dönüp a�le
ş�rket�m�zde
çalışmaya
başladım. İnşaat , tarım ,
orman
ürünler�
ve
kozmet�k
sektörler�nde
faal�yet göster�yoruz.

Marmara Ün�vers�tes�
Halkla �l�şk�ler bölümü
mezunuyum. Çalışma
hayatına
ün�vers�te
yıllarında
başladım.
Mezun olduktan hemen
sonra
kozmet�k
sektörüne g�r�ş yaptım.
Yaklaşık
25
yıldır
kozmet�k, otc ve fmcg
sektörler�nde
farklı
alanlarda çalıştım. 7
yıldır
kend�
�ş�m�
yapmaya
devam
ed�yorum.
G�r�ş�mc� olma öykünüzden bahsedeb�l�r
m�s�n�z? Neden g�r�ş�mc� olmaya karar
verd�n�z? Böyle b�r ortaklığa nasıl karar
verd�n�z?
V�ldan Akay: Ben yaklaşık 18 yıllık
profesyonel hayattan sonra kend� Satış ve
Pazarlama Ş�rket�m� kurdum. Özell�kle start
up projelerde danışmanlık h�zmet� vermeye
başladım.
Sel�n Koyutürk: A�le ş�rket�m�z olduğu
�ç�n
kend�
ş�rket�m�z�n
hemen
her
departmanında görev alarak başladım.
V�ldan Akay: İk�m�zde Bartın’lı olmamıza
rağmen yollarımız İstanbul’da pofesyonel �ş
�ç�n b�rleşt�. Deney�mler ve hayaller
b�rleş�nce 2 kadın g�r�ş�mc� h�kayes� olarak
Lyn doğdu. Lyn çok hayal ve çok sevg�n�n
b�r araya get�rd�ğ� eşs�z b�r marka.
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2011
Yılından
ber�
Uzakdoğu,
Amer�ka,
Afr�ka Avrupa kısacası
dünyanın dört b�r yanına
ülkem�n toprağında yet�şen
defney� �hraç ed�yoruz.
Neden
ett�n�z?

kozmet�k

sektörünü

terc�h

V�ldan Akay: Sel�n defne t�caret� yapıyor.
Kend�ler� defneden katma değerl� ürünler
üretmey� düşünüyorlardı. Ben aromaterap�
ve üret�m konularında deney�ml�y�m. Defne
yağı aslında değer� çok b�l�nen b�r yağ değ�l.
Ben�m hep sevd�ğ�m b�r üründü. B�zde bu
�k�s�n� b�r araya get�rerek defneden har�ka
b�r ser� �le sektöre g�rd�k.
Lyn Markanızdan bahsedeb�l�rm�s�n�z?
Nasıl doğdu?
Lyn b�r dermo kozmet�k markası. Ancak
b�z kullanıcımızın bekled�ğ� her şey� çok
prat�k ve etk�l� b�r şek�lde vermek �sted�k.
Hep�m�z çok yoğunuz özell�kle kadın olarak
b�rden çok görevler�m�z var. Gal�ba en hızlı
kend�m�z� atlıyoruz. B�z Lyn’le kadının

kend�n� hatırlamasını her hal�n� sevmes�n�
hayal ett�k. O yüzden yaptığımız her üründe
kend�n� seven ve kabul eden kadınlar olsun
�st�yoruz.

İhracat yapıyormusunuz? Yapıyorsanız
hang� ülkelere yapıyorsunuz? Gelecekte
hang�
pazarlara
satış
yapmayı
planlıyorsunuz?

Lyn b�raz öncede ded�ğ�m�z g�b� çok hayal
ve çok sevg� �le doğdu. Her aşamasında
tutku ve emek var. B�zde kend� ürünler�m�z�
tutkuyla kullanan 2 kadınız.

B�z 2 yıl önce doğduk. 2019 Aralık ayında
�lk �hracatımızı Ç�n’e yaptık. Ancak
pandem�den
dolayı
b�zde
bu
alanı
yavaşlattık. Tab�k� şuan grüştüğümüz
pazarla bulunuyor.

İşletmen�z�n başarısının en temel faktörü
ne olab�l�r?
Önce �nanmak. B�z projeye de markamıza
ve ürünler�m�zde çok �nanıyoruz. B�z her
detayı kend�m�zle �lg�len�yoruz. Çok
çalışıyoruz. Kend�m�z� kullanıcının yer�ne
koyup, ürüne aldığı andan �t�baren tüm h�ss�
onlara geç�rmeye çalışıyoruz. Bu da
müşter�ler�m�zle aramızda özel bağla
oluşturuyor.
Türk kozmet�k sektörü dünya’ da
nerede?
Sektörün
geleceğ�n�
nasıl
görüyorsunuz?
Esk�ye göre Türk markaları daha �y�
durumda. Artık yurtdışına açılan ve
oralarda başarıya ulaşan markalarımız var.
Türk�ye’de de artık yerl� markaya güven
artmaya başladı. Bu da çok sev�nd�r�c�.
Lyn ,har�c�nde g�r�ş�mler�n�z var mı ?
V�ldan Akay: Ben�m y�ne çok yen� b�r OTC
ve Fonks�yonel ç�kolata markam var.
Bütüncül sağlık alanında �lerl�yorum
Sel�n Koyutürk: İnşaat , tarım ,orman
ürünler�n� �çeren b�r a�le ş�rket�m�z var ve
çok yoğun devam ed�yoruz.

Ürün gamınızdan bahsedeb�l�rm�s�n�z?
Ürünler�n�zde özell�kle h�tap ett�ğ�n�z b�r
yaş grubu varmı?
B�z C�lt bakım markasıyız. Kolay
kullanımı ve hızlı etk� eden b�r ürün
gamımız bulunuyor.
* C�lt Tem�zley�c� ürünler�m�z,
* Bakım Ürünler�m�z,
* Leke karşıtı ser�m�z,
* (Çok yen�) BB krem�m�z
* Home ürünler�m�z bulunuyor.
C�ld�n

�çer�den

mutlaka

desteklemek

gerekt�ğ�ne �nanıyoruz. Bundan dolayı b�r
bes�n takv�yem�z ve b�rde c�lt destekley�c�
çayımız bulunuyor.
Son olarak ne söylemek �sters�n�z?
Okuyucularımıza vereceğ�n�z mesaj ne
olur ?
B�z çok �nanarak kal�teden h�ç ödün
vermeden b�r yola çıktık. Son b�r yıldır tüm
dünyada yaşadığımız süreç hep�m�z� çok
zorladı. Bundan da kend�m�z� önemseyerek
hayattan
vazgeçmeden
çıkacağımıza
�nanıyoruz. S�zde kend�n�z� �hmal etmeden
yaşamaya devam ed�n.
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SANAT GÜNDEMİ
İstanbul Modern’den Çocuklara
Modern ve Çağdaş Sanat Programı

Çevr�m�ç�

26 Eylül 2020-4 N�san 2021
4-7 ve 8-12 yaş grubu çocuklar �ç�n hafta sonları
Çocuklara Çevr�m�ç� Modern ve Çağdaş Sanat Programı,
sanatsal üret�mlerde ele alınan konulardan ve çağdaş sanata
da�r farklı yaklaşımlardan �lham alan toplam sek�z farklı
atölyeden oluşuyor. Katılımcı çocuklar bu atölye
başlıklarından b�r�n� ya da d�led�kler�n� seçerek kayıt yaptırab�l�yor. İstanbul Modern, programda yer alan sek�z
farklı atölyen�n tamamına katılanlara Çocuklara Çevr�m�ç� Modern ve Çağdaş Sanat Programı Katılım Belges�
ver�yor!

Zevk Meseles�
Etkinliklerimiz
sosyal medya
hesaplarımızda!
Etkinliklerimiz

23 Şubat - 6 Haz�ran 2021 Pera Müzes�
Zevk Meseles�, ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu
yana anlamı değ�ş�kl�ğe uğrayan k�tsch
kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu
yakın �l�şk�ye ve beğen�n�n şek�llenmes�ndek�
kr�t�k rolüne odaklanan b�r grup serg�s�.

sosyal medya
hesaplarımızda!
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70 YILLIK BİR GELENEK : BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’DAN
EREN EYÜBOĞLU’NA KALAMIŞ YAZMALARI
Eren Eyüboğlu
Aycan Emre
eyubogluonl�ne.com

Ünlü sanatçı Bedr� Rahm� Eyuboğlu’nun
gönlünün yazmalara düşmes� 1950 yıllarına
dayanmaktadır. Par�s’te g�tt�ğ� Musee de
l’Homme’da (İnsanlık Müzes�) günlük
hayata
a�t
b�rçok
sanat
eser�n�n
serg�lend�ğ�n� gören Bedr� Rahm�, bütün
meden�yetler�n
eserler�nden
örnekler�n
bulunduğu müzede sadece Anadolu’dan
eserler�n eks�k olduğunu fark ederek, yurda
döner dönmez geleneksel halk süsleme ve el
sanatlarını �ncelemeye ve araştırmaya
başladı. Mot�f ler�n resme aktarılmasının
yanı sıra, kağıttan başka b�r çok zem�ne
uygulanab�lecek
yöntemler
üzer�nde
çalışmalarını yaparak sadece Anadolu
mot�f ler�n� resme geç�rmekle değ�l, renk ve
farklı malzemeler �le çalışıp gravür,
ser�graf�,
l�tograf�
tekn�kler�n�
de
uygulayarak çok çeş�tl� ürün örnekler�n�
Türk
sanatına
kazandırmıştır.
Yaratıcılığının en büyük enerj�s�n� yaklaşık
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10
yıl
boyunca
yazmacılığa
harcayan Bedr� Rahm� Eyüboğlu, eş�
Eren
Eyüboğlu
�le
çalışmaya
başlamış ve kalıplarını kend� yaptığı
mot�f ler�n Eren Eyüboğlu’nun da
katkıları �le beze aktarımı ve
rengarenk
akr�l�k
boyalarla
renklend�r�lerek ortaya çıkan eserler
�le M�ro ve Art�gas’ı hatırlatan ortak
çalışmaları �le aynı eserlerde güç
b�rl�ğ�ne
g�rm�şt�r.
Par�s’ten
döndükten sonra İstanbul Devlet
Güzel Sanatlar Akadem�s�nde ders veren
Bedr� Rahm�, atölyes�ne gelen tüm
öğrenc�ler�ne yazmacılığı zorunlu kılarak
ortaya çıkan eserler� her yılın haz�ran ayının
�lk cumartes� ve pazar günler�nde “Yazma
Şenl�ğ�” �le görücüye çıkarır ve buradan elde
ed�len gel�rle öğrenc�ler�n�n eğ�t�m ve
malzeme �ht�yaçlarını tem�n eder. Tek amacı
sanatın halktan k�ş�lere ulaşmasını, halkın
�ç�nden çıkan mot�f ler�n çeş�tl� süslemeler
hal�nde kalıplar �le basılıp sevg� ve tar�hten
gelen b�r coşku �le yazmaların üzer�nde
buluşup tüm evlere g�rmes�n� sağlamaktır.
Pek� ned�r bu yazmacılık?
Der�n b�r araştırma sonucu uzun yıllar
boyunca Anadolu’dak� çeş�tl� bölgelerde
kullanılan tahta veya metal kalıplarla her
evde bulunan nar�n desenler�n çeş�tl�
komb�nasyonlarla
kumaşa
basılarak
sonradan renklend�r�lmes� �le ortaya çıkan

b�r el sanatıdır. Bu çalışmada yapılan
renklend�rme tamamen doğal boyalarla
yapılırken
yer�n�
modern
teknoloj�ye
bırakmış ancak ne çeş�tl�l�ğ�nden ne de
Bedr�
Rahm�’ye
ş��rler
yazdıracak
güzell�ğ�nden b�r şey kaybetmem�şt�r.
Yazmalar üret�ld�kler� yer �le anıldıkları �ç�n
Bedr� Rahm�’n�n Eren Eyüboğlu �le ürett�ğ�
“Kalamış Yazmaları” da Türk yazma
tar�h�nde yer�n� almıştır.
1975 yılında hayatını kaybeden Bedr�
Rahm� Eyüboğlu’nun yazmacılık ustalığını
oğlu
Mehmet
Hamd�
Eyüboğlu,
Amer�ka’dak� öğren�m�n� tamamladıktan
sonra Kanada asıllı eş� Hughette Hanım �le
b�rl�kte aynı babası ve annes�n�n �z�nden
g�derek onlardan “el almış” ve sadece
emeğ�n� değ�l, göz nurunu da ekleyerek
babasının felsefes� olan “güzel� çoğaltmak”
ve gen�ş k�tlelere yaymak �ç�n çalışmalara
başladı. Mehmet H. Eyüboğlu 1977 yılında
kalıp oyma dalında kend� buluşu olan
yepyen� b�r tekn�k gel�şt�rerek �lk kez Eren
Eyüboğlu kalıplarını oydu ve hayatının
sonuna kadar Yazma Şenl�ğ�n� aynı
babasının başlattığı ve yürüttüğü
şek�lde yaparak yaşattı.

Buna �kna olduğum �ç�n çok özen
göster�yorum
tezgahıma…
Ve
ben�m
yed�veren ustalarım, annem babam yüreğ�m�n
taa �ç�nded�r. Onlara olan sonsuz sevg�m,
saygım, mesleğe olan aşkım ben� ayakta
tutuyor. Ustalarıma olan sevg�yle er�y�p yok
olasım gel�yor….Kalıplarımı gözyaşlarım �le
oyuyorum, �çler�ne de canımı katıyorum…”
2009 yılında Mehmet H. Eyüboğlu’nun
vefatının ardından oğlu Sabahatt�n Rahm�
Eyüboğlu a�les�n�n, yok olmaya yüz tutan
yazma sanatının yegane tems�lc�s� olan
özell�ğ�ne sıkıca sarılarak onu devam ett�rerek
dedes� Bedr� Rahm�’y�, babaannes� Eren
Eyüboğlu’nu ve babası Mehmet H.Eyüboğlu’nu
gururlandırmaya devam etm�ş ve 70 yıldır aynı
şek�lde yazma atölyes�n�n devamına hayatını
adamıştır. Babasının vefatının ardından
atölyen�n �şley�ş�n� aynen devam ett�rm�ş,
yazmacılığın hamurunda yoğrularak bu �ş�n
günümüze taşınmasında öneml� rol oynamıştır.
Dedes�, babaannes� ve babasından kalan m�rası
yaşatıp sah�p çıkmış, halen onların anısını
yaşatıyor hem de Anadolu kültürünün
yaşamasına aracı olmaya devam etmekted�r.

Mehmet H. Eyüboğlu’nun kend�
sözler�
�le
yazmacılığa
olan
tutkusunu aşağıdak� satırlardan
anlayab�l�r�z:
“Mot�f ler�m�z�n gönüllere g�rme,
akılda kalma, �nsanları mutlu etme,
onlara neşe ve yaşama sev�nç verme
özell�kler� var. Evrensell�kler� var.
B�z�m mot�f ler�n yayılma özell�ğ�
var. İşte bu yüzden yazmacı oldum.
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Babası Mehmet H. Eyüboğu hayatı boyunca
b�rçok yazmaya can verm�ş ve daha öneml�s�
bu �ş�n devamı, b�r sonrak� nes�llere
aktarılması �ç�n de gel�n� S�bel Eyüboğlu’nu
yet�şt�rm�şt�. Torun S.Rahm� Eyüboğlu’nun eş�
S�bel Eyüboğlu, Mehmet H. Eyüboğlu’nun
atölyes�nde çırak olarak başlamış ancak büyük
b�r emek ve t�t�zl�kle çalıştıktan sonra “usta”
olmayı hak etm�şt�r. Yazmaların bugüne kadar
gelmes�nde büyük emeğ� olan S�bel Eyüboğlu,
baskıdak� yaratıcılığını günümüz modern
ç�zg�lerle
geleneksel
mot�fler�m�z�
harmanlayarak yen� yorumlar get�rm�ş,
üret�m�n her aşamasında omuzlarındak�
sorumluluğun hakkını vererek çalışmış ve her
yıl düzenlenen Bedr� Rahm� Geleneksel Yazma
Şenl�ğ�’n�n başrolünü, onurla eş� �le
paylaşmıştır.
97
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Tüm sanat akımlarında olduğu g�b�
dönüşümün kaçınılmaz olduğu günümüzde,
geleneksel yöntemler�n üret�m� yavaşlattığı,
öte yandan da üret�m tekn�kler�n�n gel�şmes�
ve çeş�tlenmes� �le dönüşmes� sonucu Yazma
Şenl�ğ� de ömrünü tamamlamış, yok olmamış
ancak üret�len yazmalar sadece yılın b�r hafta
sonu yer�ne 365 günü alıcıları �le buluşmak
üzere d�j�tal ortama geçm�şt�r. Bu dönüşümün
m�marı, Rahm� ve S�bel Eyüboğlu’nun kızları
Eren Eyüboğlu’dur. Eren Eyüboğlu, soyadının
get�rd�ğ� sorumluluk �le 4.nes�l olarak sanat,
yaratıcılık, v�zyon ve estet�k anlayışını başka
b�r platforma taşımış, özünden uzaklaşmadan
yazmaların büyük dedes�n�n hedefled�ğ� g�b�
her eve g�rmes�” yönünde adımlar atmış, hala
annes�n�n gözet�m�nde ve emeğ� �le üret�len
yazmaların
www.eyubogluonl�ne.com
adres�nde tüm beğenenler� �le buluşmasına ön
ayak olmuştur. Hala b�rçoğu geleneksel
yöntemlerle üret�len ancak yen� baskı
tekn�kler�n� de ekleyerek tüm Bedr� Rahm� ve
Eren Eyüboğlu eserler�n�n her eve g�rmes� �ç�n
büyük b�r kapı aralamıştır.
B�r bayrak yarışı g�b� nes�lden nes�le geçen
yazmalar ve yazmacılık m�rası Eyüboğlu
A�les� tarafından tüm sanat severler�n
buluşması �ç�n sah�plen�lmekte, korunmakta ve
sürdürülmekted�r.
Kaynakça:
Kalamış Yazmaları – Mehmet Hamd� Eyüboğlu
İnsan Kokusu – Bedr� Rahm� Eyüboğlu
Türk Yazmacılık Sanatı – Reyhan Kaya
M�ll�yet Sanat Derg�s� – 1974 Sayı:62
Aylık Güzel Sanatlar Gazetes� – 1976 ( Ahmet Köksal,
Turan Erol yorumları)
S.Rahm� Eyüboğlu anlatıları (torun Rahm� Eyüboğlu)

Yazma Destanı
Söylemes� benden çalıp oynamasıSulukuleden
Yazmacı güzel� B�nnaz, hastır boyaları çıkmaz
Ç�l ç�l olmuş boyadan koltuk altları
Yıldız yıldız benler� var sayılmaz.
Yazmacı güzel� onaltı yaşında
Altı sened�r tezgah başında
Her yanı boya �ç�nde ama alnı açık aklı başında
B�r de karanf�l� var kulağının arkasında
pembe pembe güler
Yazmacı güzel� B�nnaz
Hem yazma basar hem şarkı söyler:
Yazmacı güzel� B�nnaz hastır boyaları çıkmaz.
Her şey�n hası var bu dünyada
Fırının hası var, ekmeğ�n hası
Bahçen�n hası var, �nsanın hası
Çel�ğ�n hası var �nsanın hası
Gel gör k� her şey�n hası çarşıda satılmaz..
Yazmacı güzel� B�nnaz, hastır boyaları çıkmaz.

Hele b�r yeş�l� var zeh�r yeş�l�
B�r defa bulaşmaya görsün yüzüne gözüne
Vallah� b�llah� çıkmaz
Hamama da g�tsen çıkmaz.
Buna cehr� derler cehr�
Aklına eserse al�mallah sarıya boyar bütün şehr�
Cehr� ded�ğ�n b�r küçük tohum

Buna kırmız derler kırmızı değ�l
Ç�n� maçından gel�rm�ş f� tar�h�nde
Kırmız ded�kler� küçük b�r böcek
Buğday g�b� ek�l�p b�ç�lerek
Hasadı yapılırmış f� tar�h�nde.
Buna al makam derler buna mor
Ney�n nes� olduğunu Şaban ustaya sor.
Şaban usta Üsküpten gelm�ş, gelel� otuz yıl
olmuş
Üsküdar’da Fıstık ağacında b�r tezgah
kurmuş

Kaynatırken buram buram temmuz kokar, tarla

Aklını f�kr�n� yazmaya verm�ş.

kokar; bal kokar..

D�l� b�razcık Üskübe çalar
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Mesela gel b�r yemek y�yel�m, demez de
Y�yel�m b�r yemek der…
Ş�pşak b�r sofra kurulur
Tezgahın üzer�ne b�r yazma ser�l�r
B�r yumrukda �k� baş soğan kırılır
Dört beş kalem p�rzola, burcu burcu kek�k
Sank� ömrümüzde yemek yemed�k.
Kaynar kaynar balmumuna daldırır
Ihlamur ağacından oyalar kalıbı
B�r kalıpta onb�n yazma basılır
Kalıp dey�p geçme, yürek �ster, b�lek �ster,
göz �ster
On b�nle çarpılır b�r�n ayıbı
Kalıbın hasını da Hanımyan oyar
Hanımyan altmışbeş yaşındadır
Galata Kules� kadar yerl�, Kızkules� kadar
turfandadır
B�r eller�n� görsen baylırsın
Asur heykeller� g�b� küt küt, çent�k çent�k
emektar eller
B�nlerce kalıp oymuş bugüne kadar
On b�nlerce yazma dağda bayırda onun
şarkısını söyler
Yazmalar uçun, yayladan geç�n
Has reng�, has b�ç�m�; has �nsanı seç�n
yazmalar..
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Yazma üstüne ne söylesem az
En belalısı s�yah üstüne beyaz
Yazmanın s�yahı sıcak �ster hamam sıcağı
Sıcak b�r şey değ�l, ama s�yah boyanın dumanı
Ne d�n� vardır ne �manı
Yazmadan yıldıran budur
Bu çökert�r elmacık kem�kler�n�
Ak�de şeker� g�b� gülen gözler bulanır
Duman değ�l zeh�r, can mı dayanır?
Sonra yazmalar ser�l�r ç�mene kand�l kand�l
Işıktan; renkten; nakıştan b�r bayram kurulur
Davul zurna sesler� gel�r uzaktan
İnsan el�yle tab�at gücü başa güreş�rler
Daha sonra Bağlarbaşı’ndan den�ze �n�l�r
Yazma ded�ğ�n balık m�sal� akar suya, d�r�
suya bayılır
Boğazın suları kütür kütür
Has olmayan ne varsa söker götürür
En sonunda yazmalar havalanır öbek öbek
İstanbul’dan den�z kokan yosun kokan b�r
merhaba!
İstanbul’dan deste deste nur, demet demet ç�çek
Yurdun her yanına uçup g�decek
Yazmalar uçun yayladan geç�n
İy�y�, güzel�; tem�z� seç�n yazmalar!
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‘den Haberler

İTÜ & MonDes Global �şb�rl�ğ� �le ‘2. Yen� Kuşak
Yönet�m’ eğ�t�m� yoğun taleplerle 27 Şubatta başlıyor !

18 Ocak 2021 ‘de ‘Yönet�c�n�n kr�z rehber� ‘
eğ�t�m� koord�ne ed�ld�.

Aralık 2020 sayısı d�j�tal platformlarda 50000 k�ş�ye
ulaştı ve okunma oranı %26,2 oldu.

.

2020 yılı �le b�rl�kte dünya ve ş�rketler çok c�dd� b�r
değ�ş�m yaşadı. MonDes Global ş�rketler�n bu
değ�ş�me kolaylıkla uyum sağlaması ve yönetmes�
�ç�n bünyes�ne ‘Change Management’ �le �lg�l�
danışmanlık konusu ekled�.

Türk�ye’de Dem�r Çel�k Sektöründe l�der olan b�r
f�rma �le ‘ Yönet�c�l�k Akadem�s� ‘ kurulması konusunda
anlaşma sağlandı.
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Eyüboğlu Onl�ne
Eyüboğlu a�les�n�n
tek resm�
�nternet satış sayfasıdır.

BEDRİ RAHMİ
EYÜBOĞLU
MİRASI

eyubogluonlıne.com

Adres�nde
S�zlerle
Buluşuyor

0 (542) 765 18 04

�nfo@eyubogluonl�ne.com

Toplu s�par�şler�n�z �ç�n lütfen b�z�mle �let�ş�me geç�n�z.
Randevu s�stem� �le Bedr� Rahm� Eyüboğlu Sokak’ta yer alan atölyem�zde ürünler�m�z� satın alab�l�rs�n�z.
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