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Editörün Kaleminden

Nic e Senelere..

MonDe s Global, 60 yıl l ık iş te crübe sini farklı alanlarda kullanarak ülkemize hizmet vermeyi 
i lke e dinmiş bir yapıdan gelmekte dir.  Bu kapsamda , müşterilerimizin hem Türkiye’de hem 
global’de olan gelişmelerden haberdar olması için bir yayın çıkarmaya karar verdik ,  bir yı l  
önc e küçük bir ekiple yola çıktık  ve Monde sBusine ss ‘ı  yayına aldık.
Bu kısa süre çte pek ç ok alanda otorite olan değerli yazarlarımızla, ve gittikç e güçlenen  
ekibimizle Türkiye’de değinilmeyen pek ç ok konuya biz değindik.
Monde sBusiNe ss ,  ç ok kısa bir süre de dijital platformlarda ortalama 50000 kişiye ulaşan, 
ortalama okunma oranı %30 olan bir dergi haline geldi.  
Elbette bu başarı ‘nın arkasında ç ok değerli yazarlarımız ,  iç erik oluşturan , tasarım yapan 
,sosyal me dya ve mailingler i le insanlara temas e den ç ok kıymetli ve değerli bir ekip var.
Bu  ç abanın arkasında olan bu değerli ekip üyelerine ve siz değerli okurlarımıza ç ok 
te şekkür e diyoruz.
Bil iyoruz ki yolun ç ok başındayız ç ok ç alışac ağız, ç ok ürete c eğiz ve sizlerin kıymetli 
de stekleriyle başarılarımız katlanarak büyümeye devam e de c ek. 

Saygılarımızla,
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Derg�n�n tüm tasarım 
çalışmaları 

Tam Bura Tasarım ve M�marlık 
tarafından yapılmaktadır,

�nfo@tamburatasar�m.com

Tekn�k altyapı çalışmaları 
ve uygulamaları Much Better 

tarafından yapılmaktadır.
www.muchbetter.us
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Yan� pandem� sonrası �şlere nasıl 
devam edeceğ�z ve büyüteceğ�z ?
Bu sayımızda ana temamız bu.
Türk�ye �ç�n 2020, hem salgın hem 

tedar�k z�nc�r� açısından sarsıntılı geçt�. 
Salgın sürec�, küresel görünüme paralel 
seyrett�. Bu sebeple, toparlanma da 
küresel toparlanma �le paralel 
gerçekleşecek.
Öncü göstergeler, Türk�ye �ç�n de en 

kötünün ger�de kaldığını söylüyor ve 
kalıcı toparlanma adımlarının, 2021 
yılında atılması beklen�yor. Bu süreçte 
artan r�sk �ştahı, gel�şen ekonom�ler �ç�n 
güçlenen sermaye g�r�şler�, hemen hemen tüm 
ülkelerde hızlı büyüme rakamları ve 
normalleşmeye başlayan genel makro 
göstergeler �le karşılaşacağız.
Kısa vadel� öngörüler, öncek� dönemlere 

kıyasla görece olumlu olmakla b�rl�kte, 
salgında yen� dalgaların yaşanması ya da aşı 
sürec�n�n beklend�ğ� g�b� devam etmemes� g�b� 
r�skler de önem�n� koruyor.
Türk Üret�c�ler, Özell�kle İhracat 

Sektöründe Yen� Pazarlar Buldu
Bunun en temel neden�, pandem�ye rağmen 

Türk üret�c�ler�n �malata devam etmes� ve 
globalde tedar�k z�nc�r�ne destek olmasıdır.
B�rçok ülke ekonom�s�nde küçülmeler 

olurken, Türk ekonom�s�nde, özell�kle dem�r 
çel�k ve farklı sektörler, pandem�ye rağmen 
çok c�dd� b�r büyüme kaydett�.
Türk�ye, artık global p�yasalarda rol 

değ�şt�rmeye başladı. Bu kapsamda Türk 
üret�c�ler, pandem� sürec�nde elde ett�kler� 
avantajları devam ett�rmes� �ç�n çok c�dd� alar 

çalışmalar yapmak zorunda.

Tüket�c� davranışlarındak� değ�ş�mler �se 
kalıcı hale geld�. Yen� düzene büyük b�r hızla 
adapte olan �ş dünyasının gel�şt�rd�ğ� yen� 
modeller, yakın geleceğ�n normaller� olarak 
hayatımızdak� yerler�n� alacaklar. Bu süreçte 
tanışacağımız yen�l�kler, geleceğe uzanan 
köprünün temel taşlarını oluşturacaklar.  

Türk ş�rketler�n�n en büyük sorunlarının 
başında, ş�rketler�n� yönetememeler� ve kend� 
bünyeler�nde yapısal reformları 
yapamamalarından kaynaklanmaktadır.

Bu süreçte atılacak reform adımları �se, yılın 
ger� kalanı ve daha uzun vade �ç�n öneml� 
temel taşı olacaktır.

Yan� Türk f�rmaları pandem�de elde ett�kler� 
başarıları kalıcı hale get�rmek �ç�n çalışma 
yapmak durumundadır.

PEKİ ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?
Dr. Sevg� Yılmaz (Phd. Management Sc�ences)
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Bu süreçler� genel manada aşağıdak� g�b� 
özetlersek;
1-İnovasyon çalışmaları,
2-Ar-ge çalışmaları ve sürdürüleb�l�r kal�te,
3-Yen� pazarlara odaklanma ve f�rma �ç� 

detaylı pazar anal�zler�,
4-F�rma yönet�m alt yapısının 

sağlamlaştırılması,
5-Mal�yet düşürme anal�zler�n�n yapılması. 

Buna �st�naden global rak�plere göre 
müşter�ler�ne f�yat avantajı sağlamaları.

Yukarıda bahsett�ğ�m�z yapılandırma 
maddeler� �le genel yapılandırmayı �fade 

etmeye çalıştık. Bu ş�rketlere göre 
değ�şkenl�k gösterse de, aslında ş�rketler�n 
genel�nde bu ana taslağı baz alarak yen�den 
yapılanma sürec�ne b�r başlangıç yapılab�l�r.

Bu Süreç Nasıl Değerlend�reb�l�r?

Dünya çok hızla değ�ş�yor elbette bu hızla 
mevcut pazarlarda de değ�ş�m oluyor / olmaya 
devam edecek. Maalesef bu süreçte değ�ş�me 
uyum sağlayamayan ve yapılanmasını 
tamamlamayan f�rmalar önümüzdek� dönem 
önüne çıkan fırsatları değerlend�remeyecekt�r.

Ş�md� yen�den yapılanma ve �ler� stratej� 
gel�şt�rme zamanı, yarın çok geç olab�l�r.
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Dr. Sevg� Yılmaz K�md�r ? 

Türk�ye’de Satınalma 4.0 / D�j�talleşen Satınalma ve 
Yönet�m 4.0 / D�j�tal Yönet�m �le �lg�l� �lk akadem�k 
çalışmaları gerçekleşt�rd�. A�le ş�rketler�n�n 
kurumsallaşması ,stratej�k yol har�talarının 
bel�rlenmes� , ş�rket karlılıklarının artması �le �lg�l� 
akadem�k çalışma / makaleler� bulunuyor. Bahçeşeh�r 
ve  İTÜ ‘de satınalma / yönet�m b�l�mler� üzer�ne 
dersler ver�yor.
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Türk�ye pandem� sürec�nde kısır tartışmalara 
ve s�yas� gündeme odaklanmışken, dünya 
gerek �kt�sad�, gerekse bağlantılı olarak s�yas� 
anlamda büyük kırılmalar yaşıyor. Pandem� 
sürec�n�n gereğ�n� yer�ne get�rerek, �nsanlarını 
ve ş�rketler�n� yarına ulaştırma hedef�n� 
taşıyan ülkeler, adım adım gelen bu sürec� 
yönet�yorlar.

Fakat bunu b�r d�z� mantığı �ç�nde, sank� 
ışınlanacakmışız ve dün yaşananların anlamı 
kalmayacak g�b� anlatanlar da akılları 
karıştırmaya devam ed�yorlar. Sevg�l� dostlar; 
bu b�r süreç. Eğer bugünün dünyasında b�r 
taraftan açlıkla mücadele sürerken, d�ğer 
taraftan Ç�n �le ABD’n�n öncülüğünde Mars 
temell� uzay rekabet� yaşanıyorsa ortada b�r 
dönüşüm değ�l, kırılma oluyor anlamına gel�r.

Yan� dünün gerçekler�nden sıyrılarak, yarını 
kurgulamak mümkün değ�l. Nasıl b�r ekonom�k 
fırtına gel�yor; onu açalım. Öncel�kle üret�m 
metotlarından, �ş yapış modeller�ne kadar 
teknoloj�n�n daha çok devreye g�rd�ğ�, bu yolla 
da ekonom�n�n hızlandığı b�r çağa g�r�yoruz.

Ama en büyük dönüşümün bakış açısında ve 
düşünce s�stem�nde olduğu unutmamak gerek�r. 
Daha öncek� ekonom�k devr�mlerde teçh�zatın 
öne çıktığı, lak�n bu sefer düşünce yapısının 
etk�l� olduğu b�r süreç yönet�m� gerek�yor. Yan� 
fabr�kanıza aldığınız otomasyona uygun c�haz, 
düşünce yapınızı değ�şt�rmeden s�ze 
kurtarmaz; sadece borçlandırarak batırır.

Yen� b�r düşünceye değ�l, dünün değerler�n�n 
üzer�ne kurguladığınız yen� b�r bakış açısına 
�ht�yaç var. Dünü unutun söylemler�ne 

EKONOMİK FIRTINAYA HAZIR MISINIZ?
Çet�n Ünsalan

Gazetec� / TV- Radyo Programcısı
Ekonom� Gazetec�ler� Derneğ� Yönet�m Kurulu Üyes�
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kanmayın. Bugüne kadar b�r�kt�rd�kler�n�z, 
yarını kurgularken sermayen�z olacaktır.

Bu nedenle doğru �şler� yaparak en küçük 
�şletmen�n dah�, bu fırtınadan geçerek yarının 
güneşl� ve d�ng�n den�z�ne ulaşması mümkün. 
Fakat yapılması gerekenler var. Dün rekabet�n 
karşılıklı yaşandığı, yarın b�rl�kte değer 
yaratmanın öne çıkacağı b�r dönüşümün 
ar�fes�ndey�z.

Dünya pazarı açısından baktığımızda 
ülkeler�n, f�rmaların kıyasıya rekabet ett�ğ� b�r 
dönem� ger�de bırakıp, ortak değer, f�k�r ya da 
ürün oluşturanların, ortak pazarlarda 
dayanışma �ç�nde olanların dönem�ne g�r�yoruz.

Bu dönemde en büyük hata yalnızlaşmak ve 
b�ld�ğ�n� okumaktır. Sadece dönüşümünde 
değ�l, yaşanmasında da uyum göstermeyenler�, 
dönüşmeyenler� dışarıda bırakacak, savurup 
atacak b�r ekonom�k fırtınadan söz ed�yoruz.

O halde buna hazırlanmak gerek�yor. Tat�le 
çıkacağınızı düşünün. Ne yapıyorsunuz? 
Aracınızı serv�se götürüp, genel bakımını 
yaptırıp, varsa eks�kl�kler�n� g�dererek, onu 
uzun yola hazır hale get�r�yorsunuz değ�l m�?

Veya b�r gem�n�n ya da uçağın sefere 

çıkacağını hayal ed�n. Gel�ş�güzel yola çıkar  
mı? Gerekl� hazırlıklarını yapar; bakımlarını 
yaptırır; �ht�yaçlarını gözden geç�r�r, 
eks�kler�n� tamamlar ve yola çıkar.

Çünkü yolda sıkıntı yaşamamanın, b�r 
fırtınayla ya da kötü hava koşullarıyla 
karşılaştığında hazırlıklı olmanın gereğ� 
budur. İşte bu mantıkla, yaklaşan ve ayak 
sesler�n� duyduğumuz ekonom�k fırtınayla 
karşılaşmadan, yan� yola çıkmadan ş�rketsen�z 
yapınızı, mal�yetler�n�z�, �ş yapış 
s�stemler�n�z�, b�reysen�z yeterl�l�kler�n�z� 
gözden geç�rmek ve bu fırtınaya hazır hale 
gelmek durumundasınız.

Dün b�r�kt�rd�ğ�n�z yetenekler�n�zle, avantajlı 
ve dezavantajlı yönler�n�z� bel�rley�p, değ�ş�m 
gereken noktaları s�ze uygun yapılarla 
dönüştürüp sefere öyle çıkın. Çünkü bu 
ekonom�k fırtına gelecek; kaçış yok. 

Fırtınadan sağlam çıkıp, yarının 
ekonom�s�nde var olanlar �se, dünkü 
tecrübes�n�n, b�r�k�m�n�n üzer�ne yen�l�kler� 
katanlar olacaktır. Fırtınanın �ç�nde değ�ş�m� 
yönetemezs�n�z. Ayak sesler�n� d�nley�n ve 
önces�nde hazırlıklarınızı yapın. Yoksa üzülen 
s�z olacaksınız.

Çet�n Ünsalan K�md�r?
Meslekte 28’�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





Yapılan global araştırmalar, Cov�d 19 
dönem�nde çok az sayıda sektör har�ç genel 
anlamda ş�rket karlılıklarının düşeceğ�n� ve 
seyahat, ulaşım, perakende g�b� sektörler�n 
�se pandem�den çok fazla etk�leneceğ�n� 
göstermekted�r. Bazı f�rmalar �se �ç�nde 
bulundukları durumdan tamamen yen�den 
yapılanarak çıkmayı hedef lemekted�r. 
M�lyonlarca ş�rket tedar�kç�s�n�n Cov�d 
19’un çok yoğun yaşandığı bölgelerde yer 
alması sıfatıyla tedar�k z�nc�rler�nde 
aksamalar yaşayab�lecekt�r.

Cov�d 19 pandem� dönem�n� 1929 ve 2008 
yıllarındak� ekonom�k buhran veya kr�zlerle 
karşılaştırdığımızda, aslında bu dönemde 
yaşadığımız kr�z�n ekonom�k performansla 
�lg�l� değ�l, sağlık kaynaklı olmasına 
rağmen global ekonom�y� tamamen 
etk�led�ğ�n� görmektey�z. 
Dünyada b�rkaç ülke har�ç ülke 

ekonom�ler�nde ağır negat�f etk�ler yaratmış 
ve global GDP 2020 yılında takr�b� 4 % 
sev�yes�nde ger�lem�şt�r. Yaşanan ekonom�k 
zorlukların daha haf�f aşılması maksadı �le 
devletler, ş�rket ve b�reylere çok kapsamlı 
yardım paketler� açıkladı. Bu kapsamda 
gerekl� tüm önley�c� sağlık önlemler�n�n 
tav�z vermeden alındığı takd�rde, ülke 
ekonom�ler� �şlerl�kler�n� devam 
ett�reb�lecekt�r. Tab�� k� alınması gereken en 
öneml� tedb�rler�n başında aşılama 
gelmekted�r. Bugün �t�barıyla ülkeler 
bazındak� aşılama oranlarının toplam ülke 
nüfuslarına göre dağılımına baktığımızda, 
b�rkaç ülke har�ç �ş�n çok daha başında 
olduğumuz açıktır. Güncel ver�ler ışığında 
2021 ve 2022 yıllarında global ekonom�n�n 
yıl bazında tahm�n� 4% oranında büyümes� 
beklenmekted�r. Gerekl� tedb�rler�n 
alınmasının gec�kmes� hal�nde �se, hem ülke 
ekonom�ler�n� hem de global ekonom�y� ağır 
b�r ekonom�k faturanın bekleyeceğ� 
aş�kardır.
  

DÜNYA EKONOMİSİNE COVID 19 ETKİSİ
Tuğrul Günal

Yönet�m Kurulu Başkanı

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

MonDesBusiNess   10
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Global ş�rketler�n tedar�k z�nc�r� bölümler� 
pandem� dah�l bundan sonrak� çeş�tl� 
r�sklere çok daha hazırlıklı olab�lmek �ç�n, 
onlarca alternat�f senaryoyu kapsayan testler 
uygulamaya başlamıştır.

Tedar�k z�nc�r� yönet�m� alanında yapılmış 
olan genel araştırmalarda, tedar�k z�nc�r� 
bölümler� dayanıklılıklarını çok daha fazla 
artırılmak �stend�ğ� ortaya çıkmaktadır.

Ve alınması gereken bazı aks�yonlar;

• Ek mal�yet üstlenmek pahasına da olsa 
alternat�f tedar�kç� yaratılarak bundan 

Ş�rketler�n �ş hac�mler�n� yöneten en öneml� fonks�yonların başında gelen tedar�k z�nc�r� 
bölümler�, geçm�şte olduğu g�b� bugünde ş�rketler�n kr�zlerden çıkmalarına yardımcı 
olab�leceklerd�r.

sonrak� zorluklarda daha dayanıklı 
olunab�leceğ�,

• Üret�m alanlarının yen� lokasyonlara 
kaydırılab�leceğ�,

• Katma değer yaratan kategor� yönet�m� 
uygulamasına geç�leceğ�,

• D�j�tal transformasyonun hızlandırılarak 
çev�k b�r operasyon model�n�n uygulamaya 
alınması,

• Ş�rketlerde �nsana ver�len önem�n, her 
zamank�nden daha fazla olacağı şekl�nde 
sıralanmaktadır.

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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K�m�ler� tat�l planı yaparken, k�m�ler� 
evlenmek �ç�n düğün planı, k�m�ler� �se 
yurtdışında okuma planları yaparken, b�r 
v�rüs çıkageld�. Tüm hayaller�, tüm aşkları, 
tüm planları yerle b�r ett�. İnsanları kurulan 
hayallerden uzaklaştırdığı g�b�, b�r çok 
�nsanın da yaşamına mal oldu. 

Dünya Sağlık Örgütü pandem� �lan 
ett�ğ�nde, em�n�m b�r çok k�ş� bu kel�mey� 
daha önce duymadığını farkett�. Ne de olsa 
bugüne kadar pek de gündem�m�ze g�rm�ş 
b�r kel�me değ�lken, b�r anda d�l�m�ze 
yerleşt�. Pandem�ler veya pandem�k 
hastalıklar, b�r kıta, hatta tüm dünya yüzey� 
g�b� çok gen�ş b�r alanda yayılan ve etk�s�n� 
gösteren salgın hastalıklara ver�len genel ad. 
Dünyada eş zamanlı olarak çok 
yaygın b�r şek�lde çok fazla 
sayıda �nsanı tehd�t eden 
bulaşıcı hastalıklara bu �s�m 
ver�l�yor. Son 1,5 yılda tüm 
dünyanın ortak gündem� olan 
Korona V�rüsü namı d�ğer 
Kov�d-19, artık salgın olarak 
değ�l “pandem�” olarak 
hep�m�z�n hafızalarına kazındı.

Cov�d’�n başlarında tüket�m 
alışkanlıklarının ve tedar�k 
anlayışının değ�şeceğ�ne; 
özell�kle Avrupa B�rl�ğ� �le olan 
�l�şk�m�zde, bunun b�z�m �ç�n 
b�r avantaja dönüşeb�leceğ�ne 
d e ğ � n m � ş t � m .

Zaman ben� gün geçt�kçe haklı çıkartmayı 
sürdürüyor. Uluslararası kred� 
derecelend�rme kuruluşu Moody's’de 
COVID-19 salgınının tedar�k z�nc�r�  
değ�ş�kl�kler�n� hızlandıracağını bel�rt�rken, 
tedar�k z�nc�rler�n�n daha sağlam, parçalı ve 
bölgesel odaklı hale geleceğ�n� ve küresel 
t�caret �l�şk�ler�ndek� temel değ�ş�kl�kler�n 
özell�kle Asya'da etk�l� olacağını bel�rtm�ş. 
Tedar�k z�nc�rler�n�n gücü artırarak arz 
güvenl�ğ�n� sağlamanın mal�yet ve 
ver�ml�l�k konularını ger�de bırakan b�r 
hedef hal�ne geleceğ�ne �şaret ederken, 
ş�rketler�n güçlü tedar�k z�nc�rler� 
oluşturmasının, hem çeş�tlend�rme hem de 
bölgeselleşme stratej�ler�n� kullanmalarının 

YENİ DÖNEM, YENİ DÜNYA
Dr. Hakan Çınar

Mentor Grup Ortağı/

DIŞYÖNDER Yönet�m Kurulu Başkanı
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kullanmalarının ve yanı sıra, tek b�r 
tedar�kç�ye olan bağımlılığın azaltılacağına 
da �şaret etm�ş. Ayrıca raporunda 
üret�mler�n pazara yakın noktalara 
taşınmasının söz konusu olacağına da�r de 
b�r beklent�den söz ed�lm�ş. 

B�rçoğuna katılmakla b�rl�kte, Asya 
üzer�ndek� etk�s�n�n daha çok üret�m�n y�ne 
ucuz �ş gücü arayışı �le ancak avantaja 
dönüşeb�leceğ�n� düşünüyorum. El�m�zdek� 
tüm enstrümanları �y� kullanab�l�rsek bu 
fırsatı ülkem�ze çekmem�z söz konusu 
olab�l�r. Daha önce de söyled�ğ�m g�b� 
Cov�d’�n yaratacağı en büyük değ�ş�m�; 
konforundan vazgeçmeyecek olan �nsanın, 
y�ne tüketmey� sürdüreceğ�, ancak bu kez 
tüket�m ve satın alma m�ktarlarını daha 
küçük hale dönüştürecek olması olarak 
görüyorum. Yan� daha az, daha sık ve daha 
kal�tel� alışver�ş yaparak; tasarrufu daha çok 
ben�mseyecek b�r hale dönüşecek Batı’lı 

ülkeler. Sağlığa ve tur�zme de daha fazla 
zaman ayırır hale gelecek, parasını daha 
d�kkatl� harcayacak. Kısmen de olsa tüket�m 
de elbette b�r parça da olsa ger�leyecek. Bu  
durumu elbette ülkem�z �ç�n, üstel�k Batı’ya 
olan yakınlığımız ve loj�st�k avantajımız �le 
fırsata dönüştüreb�l�r�z. Asya �le 
kıyaslanıldığında, daha az adet� onlara göre 
daha yüksek f�yatlar �le üreten b�r ülke 
olduğumuzun, ama kal�tem�z�n 
yüksekl�ğ�n�n de farkındayız. Tab� bunun 
�ç�n f�rmaların üret�m güçler�n� bu dönemde 
kaybetmemeler� ve f�rmalarının çalışma 
s�stemler�nden ödün vermemeler� de öneml�.

Cov�d �le bazı yen�l�kler�n yaşamımızda 
kalıcı hale geleceğ� kes�n. Onl�ne yaşam, 
d�g�tal dünya, �ş yaşantısının evlere g�rmes�, 
e-t�caret�n artması bunlardan sadece b�rkaçı 

Hep�m�z b�l�yoruz k� bu süreç yen� 
kavramları veya yaşamımızda olmayan 
yen�l�kler� doğurmadı.  Aslında zaten 
kısmen uygulanan bazı süreçler�n kısalıp 
daha hızlı b�r şek�lde yaşamımızda yer 
ed�nmes�ne neden oldu. Sorgulamaları 
arttırdı mı, muhakkak. Örneğ�n bu kadar 
çok metrekare kullanmaya gerek var mı, 
çalışanlarımız evler�nden de çalışab�l�rm�ş 
g�b� �ş dünyasını düşündüren; b�r ucunda 
zaman b�r ucunda �se mal�yetten tasarrufu 
bulunduran türde sorgulama ve tartışmaya 
açtı bazı konuları.

Bugünlerde sıkça duyduğumuz 
normalleşme sürec� �le, f �rmalar 
t�caretler�ne y�ne hız vermeye devam eder, 
alışver�şler hızlanır ve ekonom�ler esk� 
düzey�ne gel�r. Sadece bu sürec� borçlu ve öz 
sermaye sıkıntısı çeken f�rmalar d�kkatl�ce 
yönet�p, tedb�rl� davranmak zorundalar. 
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Kap�tal�zm�n yarattığı gel�r adalets�zl�ğ�n�n acısını böyle dönemlerde daha çok çeken halk 
�se, sosyal devletç�l�ğe daha sıkı bağlanarak bazı kavramları sorgulamayı terc�h eder. Ancak 
baskın sermaye gücü ve serbest ekonom� anlayışları, markaların p�yasadak� güçler�, yen� 
nes�ller�n ne olursa olsun markalara ve alışkanlıklara yönel�k güçlü bağları; yalnızca 
sorgulama ve ah-vah �le sınırlı tutar bahse konu serzen�şler�. B�r süre sonra, y�ne esk� s�stem 
hak�m olur, olacaktır da. Çünkü bu çağın �nsanı borçlanma �le de olsa konforlu yaşamaya 
alışkındır, terc�h neden�d�r. 21.yüzyıl �nsanı geleceğ�n� �potek altına çoktan aldırmıştır; bu da 
mevcut s�stem�n dışına çıkılmasına kolay kolay �z�n vermeyecekt�r. 

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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b�r şek�lde kontrol etmek uzun b�r süre 
daha önem�n� koruyacaktır.

İhracat ve kr�zde hac�m artışı yaşayan bazı 
�ş kolları dışında uzaktan çalışma, tesl�mat 
ve e-t�carete yönel�k açılım yapab�len ve bu 
sayede operasyonlarının sınırlı b�r şek�lde 
devam etmes�n� sağlayab�len f�rmalar �ç�n 
nak�t akışında yen� b�r denge kurma �mkânı 
ortaya çıkmaya başlamış olab�l�r ancak 
yurt�ç� pazara bağımlı b�rçok �şletme de 
gel�r kaynakları durduğu �ç�n tamamen 
kapanmış durumda.

Bu hal� �le �şler�n� yürütme �mkânı bulan 
�şletmeler aşağıdak� sorulara cevaplar 
bularak kaos sonrasına hazırlık yapab�l�rler: 

B�r kr�z�n ortasında �ler�y� görmek kolay 
olmayab�l�r. Doğal olarak, böyle durumlarda 
kuruluşlar hayatta kalmaya odaklanırlar bu 
hal� �le de b�r gelecek �ç�n plan yapmak zor 
olab�l�r. Ancak sürekl�l�ğ� sağlayab�lmek 
�ç�n kaos yatıştıktan sonra �şler�n ne yöne 
evr�leceğ�n� düşünmek ve �ş�n o zamana 
uyumunu sağlamak �ç�n planlama yapmak 
ger� dönüş �ç�n hayat� önemded�r.
Bunun üzer�ne çalışırken en öneml� 

şeylerden b�r� de, en azından kısa ve orta 
vadede �ş� �st�krara kavuşturmak olmalıdır. 
Bu anlamda salgınının �şler üzer�ndek� 
etk�s�n�n b�r süre daha devam edeceğ� bell� 
�ken yeterl� l�k�de sah�p olacak şek�lde 
mal�yetler� düşürmek ve nak�t akışını sıkı 

BUNDAN SONRA…
Gal�p Arbak

Sunparad�se Group AG

Manag�ng D�rector
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1-COVID-19'dan sonra tüket�c�ler�n 
�ht�yaçları nasıl değ�şecek? COVID-19'un 
b�r sonucu olarak müşter�ler�n (kurumsal ya 
da b�reysel müşter�) �ht�yaçlarının değ�şme 
olasılığı var mı? Öyleyse, müşter�ler mevcut 
ürün/h�zmetten geçm�şte olmayan ne 
�steyeb�l�rler?
2-Ürünler veya h�zmetler�n gel�şen 

�ht�yaçlarla �lg�s� ve bağlantısı devam ed�yor 
mu? Eğer buna cevap olumlu �se ve kurum 
�y� h�zmet vermeye hâlâ uygun �se, mevcut �ş 
hacm�n�n katlanarak artması senaryosuna 
çalışmak doğru olacaktır.  Ürün veya 
h�zmetler müşter� �ht�yaçlarına artık uygun 
olmayacaksa değ�ş�kl�kler�n ne olacağı ve 
zamanlamanın planlanması gerekecekt�r.  
3-COVID-19'dan sonra rekabet ortamı nasıl 

görünecek? Rak�plerden hang�ler� �şler�ne 
devam ed�yor olacak ve b�r bütün olarak 
sektör ve özel olarak f�rmanın �ş yaptığı 
pazarlarda bunun ne anlamı olacak? Pazar 
payını / müşter� sayısını arttırma fırsatları 
olacak mı? 

Geleceğ�n neler 
g e t � r e c e ğ � n d e n 
k�msen�n kes�n olarak 
em�n olmadığı b�r 
zamanda bu �ler�ye 
dönük soruları 
yanıtlamak zor 
olab�l�r. Ancak, bugün 
bunları d�kkate almak, 
yarın �ş� zamanın 
şartlarına uygun hale 
get�rmey� daha kolay 
b�r yola sokab�l�r. 
Geleceğ� %100 
doğrulukla öngörmek 
çok öneml� değ�ld�r, 

bunun yer�ne geleceğe uyum sağlamayı 
planlamak ve bunun neye benzeyeb�leceğ�ne 
da�r b�rkaç farklı senaryoyu göz önünde 
bulundurmak daha öneml� olacaktır.

Yukarıdak� sorulara net cevaplar bulab�lmek 
�ç�n çalışanlar ve müşter�lerle tutarlı �let�ş�m 
ve şeffaf lık, mutlaka göz önünde 
bulundurulması gereken yönetsel davranışlar 
olacaktır.  Ama bunun dışında salgın 
önces�nde gündemde olan ve salgın sonrasında 
önem� daha da artacak olan kavramların yen� 
şartlarda �ş model�ne eklenmes� 
gerekmekted�r. Bu hal� �le ne �ş yaptığımızdan 
bağımsız olarak �ş ve müşter� �le �lg�l� ver� 
toplama becer�ler�n�n arttırılması ve daha �y� 
ver�ler�n elde ed�lmes� b�r gerekl�l�k hal�ne 
gelm�şt�r. 

Sektörden bağımsız olarak bel�rl� zaman 
�çer�s�nde tüm �şler as�metr�k ver� den�len 
kavramla karşı karşıya kalacaktır. Yan� daha 
çok kullanılab�l�r ver�ye sah�p olan yapılar bu 
konuda �y� olmayan rak�pler�ne karşı daha 
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avantajlı olacaklardır. Bu açıdan ver� 
toplama, yönet�m ve yorumlama becer�ler� 
en öneml� yönetsel gündemlerden b�r� olmak 
üzered�r. Bu sayede kaçınılmaz olarak daha 
akıllı, daha hızlı, daha uygun mal�yetl� 
üret�m veya h�zmet süreçler� rekabet� 
yönlend�recekt�r. 

Bazı �ş kollarının d�ğerler�nden daha zor b�r 
�y�leşme sürec�ne sah�p olacağını tahm�n 
etmek zor değ�l.  Ancak şartlar, �ş kolu ve 
f�rma büyüklüğü ne olursa olsun yen� 
dönemde ver�ye dayalı d�j�tal pazarlama 
gözden kaçırılmaması gereken b�r konudur. 
İş sonuçlarından bağımsız olarak �şletmen�n 
rekabette öne çıkması �ç�n markanın da 

değ�ş�me uyum sağlamasına yönel�k 
planlama yapılması gerekmekted�r. Pandem� 
sırasında daha az zarar gören yapıların  
rekabet edeb�lmek �ç�n markalarını 
rak�pler�nden ayrılması gerekecekt�r k� bu 
açıdan marka algısını yen�den 
değerlend�rmek faydalı olacaktır.

Geleceğ� düşünmek ve geleneksel s�stemlere 
veda etmek bundan sonrasının çıkış kararı 
olacaktır. 2020'ler ve sonrasında doğru 
�lerlerken, g�tt�kçe hızlanan b�r dünyada �ş� 
�y�leşt�rme konusunda b�l�nçl� olmak, daha 
parlak, daha umutlu b�r geleceğe g�den yol 
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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olmadığı fark 
ed�l�yor. Bununla 
b�rl�kte elbette d�j�tal 
ağların kullanılarak 
eğ�t�mler�n ver�lmes� 
çok daha stratej�k b�r 
hale geld�. 

A r a ş t ı r m a 
sonuçlarına daha 
yakından bakacak 

olursak 2014 �le karşılaştırıldığında bugün, 
araştırmaya katılan akadem�syen ve çevr�m�ç� 
eğ�t�mler� veren eğ�tmenler�n çok büyük b�r 
bölümün d�j�tal öğrenme sürec�n�n faydalı 
olduğunu ve öğrenme sürec�n�n 
gel�şt�r�lmes�ne olumlu katkıda bulunduğunu 
görüyoruz. Bu sonuçlar Mart 2021 �t�bar�yle 
başta İng�ltere olmak üzere, Avrupa’dak� 
b�rçok kurumun d�j�tal öğrenmeye ve 
öğret�me er�ş�m� arttırmak �ç�n stratej�k b�r 
çalışma �çer�s�ne g�rmes�ne de öncülük 
etm�şt�r. Bunlara ek olarak, çevr�m�ç� 
eğ�t�mlere katılanlara bakıldığında, 
yet�şk�nler�n ve profesyoneller�n sayısının 
arttığı gözlemlenmekted�r.

Pandem�n�n �lk günler�ne dönecek olursak, 
Mart 2020 �t�bar�yle B�rleş�k Krallıktak� �lk, 
orta ve yüksek öğren�m kurumlarının kapıları 
öğrenc�ler�ne yüz yüze eğ�t�mde tamamen 
kapanmış oldu. Hatta çevr�m�ç� eğ�t�me hızlı 
ve başarılı b�r şek�lde geç�ş yapan 
eğ�t�mc�ler�n pandem� dönem�ne hükümet

Avrupa’da ve 
dünyada, d�j�tal 
öğrenme ve 
ö ğ r e t � m � n 
öncüler�nden olan 
B�rleş�k Krallık 
Cov�d-19 pandem� 
d ö n e m � n � n 
başlaması �le 
beraber, Yüksek 
öğren�m başta olmak üzere, kurumsal ve 
meslek� eğ�t�mler� büyük oranda d�j�tal alana 
taşımayı başardı. Cov�d-19 dönem� mecbur� 
olarak gerçekleşt�r�len çevr�m�ç� eğ�t�mler�n 
uygulanab�l�rl�ğ�n�n ve ver�ml�l�ğ�n�n 
beklenenden çok daha yüksek olduğunu 
�spatlanmış oldu ve aynı zamanda da d�j�tal 
öğrenme alanındak� �ht�yaçları ortaya koydu.
Avrupa Ün�vers�teler B�rl�ğ�n�n yen� raporu 

konu �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� sunuyor. Rapor, 
yüksek öğren�m sektörünün Cov�d-19 kr�z� 
önces�nde ve başında d�j�tal öğrenmey� ve 
öğret�m� nasıl deney�mled�ğ�ne da�r 48 
Avrupa ülkes�nden gelen ver�ler� �çer�yor. 
Rapora göre, 2014’te İng�ltere başta olmak 
üzere b�rçok Avrupa ün�vers�tes� tarafından 
hatırı sayılır derecede uygulanmaya başlanan 
çevr�m�ç� programların, son 6 yıl �ç�nde 
gel�şt�ğ�n� ve uygulanab�l�rl�ğ�n�n arttığı 
görülüyor.  Dolaysıyla yüksek öğren�mde ve �ş 
dünyasında çevr�m�ç� eğ�t�mlere tamamen 
geçen Avrupa kurumlarının bu kr�ze 
hazırlıklı olduklarını ve değ�ş�m�n b�r gecede 

PANDEMİ SONRASI 
İNGİLTERE’DE EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME

Sedanur M�lls

Akadem�syen

Un�tedwords Kurucu Eğ�tmen�
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bakanlarından daha hazırlıklı 
yakalandıkları söylend�. Fakat elbette k� 
geç�c� olduğu düşünülen durumun kalıcı, 
hatta yen� dünya düzen� ve eğ�t�m�n yen� 
şekl� olduğu anlaşılınca, b�rçok kurum 
eğ�tmenler�n� h�zmet�ç� eğ�t�mlerle 
destekleyerek çevr�m�ç� eğ�t�m dünyasına 
hazır hale get�rd�.

Bazı kes�mler �ç�nse beklenen Edtech 
patlaması gec�km�ş durumda. Ekonom�k 
İşb�rl�ğ� ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 

eğ�t�m başkanı Andreas Schle�cher da 
salgını öğrenme ve öğretme �ç�n “har�ka b�r 
fırsat” olarak n�telend�rd�. Bu fırsatı ve aynı 
zamanda eks�kl�kler� de görüp anal�z 
edeb�len İng�l�z Hükümet� “B�g Tech”�n  
eğ�t�mde gen�şlemes�ne yardımcı olmak 
amacıyla M�crosoft ve Google �le 
görüşmelerde bulunarak bu eğ�t�m 
araçlarından ücrets�z tekn�k destek ve eğ�t�m 
sağlama planlarını hayata geç�rd�.

Gel�nen son durumda, İng�ltere başta olmak 
üzere b�rçok Avrupa ülkes�nde, eğ�t�mde 
d�j�tale geç�l�rken alınan kararlar ve 
uygulamalar �le, eğ�tmen ve öğrenc�ler�n ger� 
dönütler� değerlend�r�ld�ğ�nde, bu dönem�n 
olab�lecek en �y� şek�lde geç�r�ld�ğ� ve 
önümüzdek� yıllarda “hybr�d” öğrenmeye 
geç�lse dah�, beklenen “Edtech” patlaması 
gerçekleşt�ğ� �ç�n d�j�tal öğrenmen�n 
önem�m� koruyacağı net b�r şek�lde 
görünmekted�r.

Sedanur Akyalı M�lls  k�md�r?
İng�l�z D�l� ve Edeb�yatı L�sans ve Yabancı D�l olarak Türkçe yüksek l�sans eğ�t�mler� �le beraber 

İng�ltere’de Cambr�dge Ün�vers�tes� onaylı uluslararası İng�l�zce öğretmenl�ğ� eğ�t�m�n� de 

başarıyla tamamlamıştır. Londra’da bulunan �k� ün�vers�tede l�sans, yüksek l�sans ve doktora 

düzey�nde Akadem�k İng�l�zce dersler� vermekte ve aynı zamanda uzun yıllardır eğ�t�m alanında 

faal�yet gösteren, kurucusu oldugu, Un�tedwords UK’de, yönet�c� ve eğ�tmen olarak, çocuk, genç 

ve yet�şk�n tüm öğrenc�ler�n�, ek�b� �le beraber, akadem�k alanda �sted�kler� hedeflere ulaştırmaya 

devam etmekted�r.  D�l ed�n�m�, b�l�şsel öğrenme, öğrenme stratej�ler�, eğ�t�mde teknoloj� 

kullanımı ve çok d�ll�l�k �lg� ve çalışma alanları arasındadır.

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

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

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİ-

LECEKTİR?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA 
OLAN BORÇLAR

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

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

(aa) 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) 
öncek� dönemlere, beyana dayanan verg�lerde 
bu tar�he kadar ver�lmes� gereken 
beyannamelere �l�şk�n verg� ve bunlara bağlı 
verg� cezaları, gec�kme fa�zler�, gec�kme 
zamları,

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

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

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

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

YENİ BORÇ YAPILANDIRMASI KANUNUNA GÖRE 
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK, HANGİ BORÇLAR SİLİNECEKTİR?

Ekrem Öncü

DKR Verg� Denetleme Kurucu Ortağı
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GÜMRÜK BORÇLARI

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

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 
OLAN BORÇLAR

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

1) 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel 
Sağlık S�gortası Kanununun 4 üncü 
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentler� kapsamındak� s�gortalılık 
statüler�nden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos 
ayı ve öncek� aylara �l�şk�n s�gorta pr�m�, 
emekl�l�k keseneğ� ve kurum karşılığı, 
�şs�zl�k s�gortası pr�m�, sosyal güvenl�k 
destek pr�m� �le bunlara bağlı gec�kme cezası 
ve gec�kme zammı alacakları,

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

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

zammı alacakları,

4) 31/8/2020 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) 
yapılan tesp�tlere �l�şk�n olup �lg�l� kanunları 
uyarınca uygulanan �dar� para cezaları �le 
bunlara bağlı gec�kme cezası ve gec�kme 
zammı alacakları,

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

İL ÖZEL İDARELERİNE OLAN 
BORÇLAR

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

BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Beled�yeler�n;

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

2) 2464 sayılı Kanunun 97 nc� maddes�ne 
göre tahs�l� gereken ve vades� 31/8/2020 
tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde 
bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla 
ödenmem�ş bulunan ücret alacakları �le 
bunlara bağlı fer’� alacakları,

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

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

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON 
İDARESİNE OLAN BORÇLAR

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

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNAS-

YON BAŞKANLIKLARINA (YİKOB) 
OLAN BORÇLAR

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

YAPILANDIRMADA HANGİ BORÇLAR 
ÖDENECEK HANGİLERİ SİLİNECEK-

TİR?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, İL 
ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELE-

RİN KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARININ 
YAPILANDIRILMASI

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

a) VERGİ ASILLARINDAKİ DURUM

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

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

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

b) VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN 
CEZALARDA DURUM

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

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

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

c) İDARİ PARA CEZALARINDAKİ 
DURUM

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

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

ç) DİĞER AMME ALACAKLARINDAKİ 
DURUM

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

ödenmem�ş alacağın sadece fer’� alacaktan 
�baret olması hâl�nde fer’� alacak yer�ne 
YİÜFE aylık değ�ş�m oranları esas  alınarak 
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len 
süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla 
uygulanan fa�z, ceza� fa�z, gec�kme fa�z�, 
gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacaklarının 
tamamının, tahs�l�nden vazgeç�lecekt�r.



d) 5736 SAYILI BAZI KAMU 
ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ 
İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN 
KAPSAMINDAKİ ALACAKLARDAKİ 
DURUM

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

TİCARET BAKANLIĞININ ALACAK-

LARININ YAPILANDIRILMASI

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

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

ödenmem�ş alacağın sadece fer’� alacaktan 
�baret olması hâl�nde fer’� alacak yer�ne 
Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len 
süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla 
gümrük verg�ler�ne bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, 
gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları ve 
aslı bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce 
ödenm�ş olanlar dâh�l olmak üzere asla bağlı 

olarak kes�len �dar� para cezalarının 
tamamının, tahs�l�nden vazgeç�lecekt�r.

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

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

İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN 
BEYANLARDAN KAYNAKLI 
BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

İht�raz� kayıtla ver�len beyannameler 
üzer�ne tahakkuk etm�ş olan verg�ler 
hakkında yukarıda bel�rtt�ğ�m�z şek�lde 
�şlem tes�s ed�lecekt�r.

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

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN 
YAPILANDIRILMASI FENNİ 
MUAYENEYE ENGEL OLACAK MIDIR?

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

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEN 
DOĞAN ALACAKLARIN 
YAPILANDIRILMASI

Tütün mamuller�, makaron, yaprak s�gara 
kâğıdı ve alkollü �çk�ler�n üret�c�ler� ve 
�thalatçılarının, 213 sayılı Kanunun mükerrer 
257 nc� maddes�n�n (6) numaralı bend�n�n 
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına verd�ğ� yetk� 
kapsamında kullanılma zorunluluğu get�r�len

özel et�ket ve �şaretler� kullanmalarına �z�n 
ver�leb�lmes� �ç�n bu Kanun kapsamında 
yapılandırılan ve vades� 1/3/2016 tar�h�nden 
sonra gelen 6/6/2002 tar�hl� ve 4760 sayılı 
Özel Tüket�m Verg�s� Kanununun III sayılı 
L�stes�n�n (A) ve (B) Cetveller�nde yer alan 
ürünlere �l�şk�n özel tüket�m verg�s� ve bu 
verg�ye a�t beyannameden doğan damga 
verg�s� �le bu verg�lere bağlı gec�kme fa�z� ve 
gec�kme zammı yer�ne bu Kanunun yayımı 
tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları 
esas alınarak hesaplanacak tutarın 
tamamının ödenmes� şarttır.

YARGI KARARI İLE KESİNLEŞEN 
ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

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

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNA 
GÖRE ÜCRETE TABİ İŞLERDEN 
KAYNAKLI ALACAKLARIN 
YAPILANDIRILMASI

 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanununun 
97 nc� maddes�ne göre tahs�l� gereken 
ücretler �le su, atık su ve katı atık ücret� 
alacaklarından vades� 31/8/2020 tar�h�nden 



(bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu 
Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş 
olanlar �le bunlara bağlı fer’�ler 
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar 
dâh�l) hakkında bu madden�n b�r�nc� 
fıkrasının (ç) bend� hükümler�ne göre 
yapılacak hesaplamalar sonucu bel�rlenen 
tutarların aynı fıkra hükümler� çerçeves�nde 
ödenmes� hâl�nde bu alacaklara bağlı 
cezaların ve fer’�ler�n (sözleşmelerde 
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâh�l) 
tahs�l�nden vazgeç�l�r.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN 
KATI ATIK ÜCRETİ ALACAKLARININ 
YAPILANDIRILMASI

Büyükşeh�r beled�yeler�n�n, 2872 sayılı 
Kanunun 11 �nc� maddes�ne göre vades� 
31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce 
olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� 
�t�barıyla ödenmem�ş bulunan katı atık ücret� 
alacak asıllarının tamamı �le bunlara bağlı 
fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� 
fer’�ler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü 

zamlar dâh�l) hakkında bu madden�n 
b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� hükümler�ne 
göre yapılacak hesaplamalar sonucu 
bel�rlenen tutarların aynı fıkra hükümler� 
çerçeves�nde ödenmes� hâl�nde bu 
alacaklara bağlı cezaların ve gec�kme fa�z�, 
gec�kme zammı g�b� fer’�ler�n 
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve 
zamlar dâh�l) tahs�l�nden vazgeç�l�r.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN 
SU VE KANALİZASYON 
İDARELERİNİN ALACAKLARININ 
YAPILANDIRILMASI

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

YATIRIM İZLEME VE 
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 
ALACAKLARINDA YAPILANDIRMA

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

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
ALACAKLARINDA YAPILANDIRMA

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

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

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tar�h� 

�t�barıyla �lg�l� mevzuatına göre ödenmes� 
�mkânı ortadan kalkmamış �steğe bağlı 
s�gorta pr�m� ve topluluk s�gortası pr�m�,

c) Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafından �lg�l� 
kanunları gereğ�nce tak�p ed�len damga 
verg�s�, özel �şlem verg�s� ve eğ�t�me katkı 
payı, asılları �le bu alacaklara ödeme 
süreler�n�n b�tt�ğ� tar�hlerden bu Kanunun 
yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n 
Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın,bu Kanunda bel�rt�len 
süre ve şek�lde ödenmes� hâl�nde, bu 
alacaklara uygulanan gec�kme cezası ve 
gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların 
tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r.

ÖZEL NİTELİKLİ İNŞAATLAR İLE 
İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLI 
SİGORTA PRİMLERİNİN 
YAPILANDIRILMASI

31/8/2020 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) 
b�t�r�lm�ş özel n�tel�ktek� �nşaatlar �le �hale 
konusu �şlere �l�şk�n olup bu Kanunun yayımı 
tar�h�nden önce Kurumca resen tahakkuk 
ett�r�lerek �şverene tebl�ğ ed�ld�ğ� hâlde bu 
Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş 
olan;özel n�tel�ktek� �nşaatlar �le �hale konusu 
�şlere �l�şk�n yapılan ön değerlend�rme, 
araştırma veya tesp�tler sonucunda bulunan 
eks�k �şç�l�k tutarı üzer�nden hesaplanan 
s�gorta pr�m� asılları �le bu alacaklara 
gec�kme cezası ve gec�kme zammı 
hesaplanan süren�n başlangıç tar�h�nden bu 
Kanunun yayımı tar�h�ne kadar geçen süre 
�ç�n Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda 
bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes� hâl�nde, 
bu alacaklara uygulanan gec�kme cezası ve 
gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların 
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tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA 
KESİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 
YAPILANDIRILMASI

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

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU FER’İ 
A L A C A K L A R I N I N 
YAPILANDIRILMASI

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

BAĞKUR BORÇLARININ 
YAPILANDIRILMASI

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n 
b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamındak� 
s�gortalılar �le ek 5 ve ek 6 ncı maddeler� 

kapsamında s�gortalı olanların, bu madde 
kapsamındak� borçlarını yapılandırmaları 
hâl�nde, yapılandırılan borç har�c�nde altmış 
günden fazla pr�m ve pr�me �l�şk�n 
borçlarının bulunmaması veya altmış günden 
fazla pr�m ve pr�me �l�şk�n borçları 
bulunmakla b�rl�kte bu borçlarını �lg�l� 
kanunlara göre taks�tlend�rm�ş veya 
yapılandırmış olup ödeme yükümlülükler�n� 
de yer�ne get�r�yor olmaları ve bu maddeye 
göre yapılandırılan borçlarının �lk taks�t�n� 
ödemeler� kaydıyla genel sağlık s�gortasından 
yararlanmaya başlatılır.

GELİR TESTİNE BAŞVURMAYANLA-

RIN BORÇLARININ YAPILANDIRIL-

MASI

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

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

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

SİGORTALILIK SÜRESİ DURUDURU-

LANLARA BU SÜREYİ DE SİGORTALI 
SAYILMALARI İÇİN HAK VERİLMEK-

TE VE BORÇ YAPILANDIRILMAKTA-

DIR

Köy ve mahalle muhtarları, kend� adına ve 
hesabına bağımsız çalışanlar �le tarımda 
kend� adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlardan, 5510 sayılı 
Kanuna, 2/9/1971 tar�hl� 
ve 1479 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve D�ğer 
Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal S�gortalar 
Kurumu Kanunu mülga 
hükümler�ne ve mülga 
17/10/1983 tar�hl� ve 2926 
sayılı Tarımda Kend� 
Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal 
S�gortalar Kanununa 
göre tesc�ller� yapıldığı 

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

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



MÜCBİR SEBEP NEDENİ İLE 
ERTELENEN PRİM BORÇLARI 
YAPILANDIRILMIYOR!

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

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

Bu kanun düzenlemeler�nden yararlanmak 
�steyen borçluların maddede bel�rt�len 
şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış 
davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına 
başvurmamaları şarttır.

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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Son b�r seney� aşkın b�r süred�r �çer�s�nde 
bulunduğumuz pandem� sürec�nde önce kırılan 
tedar�k z�nc�rler�n�n düzelt�lmes� �le değ�şen 
müşter� öncel�kler�n�n talep, tedar�k, stok ve 
loj�st�k yansımalarının yönet�lmes� bağlamında 
kr�z yönet�m� yapan tedar�k z�nc�r� l�derler�, 
�lerleyen zaman �çer�s�nde �se alternat�f tedar�k 
kaynakları ve loj�st�k rotaların bel�rlenmes�, 
tedar�k r�sk�n�n yönet�m� vb. operasyonların 
sürekl�l�ğ�n� güvence altına almaya yönel�k 
çalışmalar yapmaya devam etmekted�r. 

Tedar�k z�nc�r� yönet�m� yaklaşımı temel 
olarak �sten�len müşter� h�zmet düzey�n� en az 
mal�yet �le yapmayı hedefleyen, operasyonel 
ver�ml�l�ğ� ve �l�şk�l� d�ğer performans 
düzeyler�n� sağlamak �ç�n z�nc�r boyunca yer 
alan tüm paydaşların s�stemat�k ve stratej�k 
olarak eş güdümünü esas almaktadır. Bu 
bağlamda, bu yaklaşımın ana odağında �ş 
sürekl�l�ğ�n�n sağlanması, r�skler�n 
yönet�lmes� g�b� pandem� sürec�nde yaşanan 
sorunların çözümüne yönel�k b�r öncel�k 
bulunmadığı �ç�n yaşanılan süreç sonunda 
tedar�k z�nc�rler�n�n ve yönet�m 
yaklaşımlarının dönüşüme �ht�yacı olduğu net 
olarak ortaya çıkmıştır.

Pandem� sürec� sonrasında oluşan yen� denge 
dönem�nde tedar�k z�nc�r� yönet�m� açısından 
öne çıkan kr�t�k 10 gündem maddes� şu şek�lde 
tanımlanab�l�r:

1.Stratej�k Ortaklıklar: Ş�rketler, olası b�r 
benzer kr�z dönem�nde kend�ler�n� güvenl� 
bölgeye çekmek ve müşter�ler�ne verd�kler� 
taahhütler� kes�nt�s�z olarak 
gerçekleşt�rmeye devam etmek amacıyla 
tedar�k z�nc�r�nde yer alan başta tedar�kç�ler 
olmak üzere farklı paydaşlar arasında 
güvene ve kazan-kazan �l�şk�s�ne dayalı yen� 
ortaklıkların kurulması gündemde olacak. 

2.Şeffaf lık: Güvene dayalı ortaklıların 
kurulup �şlet�leb�lmes�ne yönel�k olarak 
tedar�k z�nc�r� boyunca gerçek zamanlı, tam 
ve doğru b�lg�n�n entegre b�r şek�lde 
paylaşılması daha da kr�t�k hale 
gelmekted�r.

3.Çev�kl�k: Pandem� dönem�nde yaşanılan 
kr�z, çev�kl�ğ�n önem�n� ortaya koydu. 
Pazardak� değ�ş�kl�klere ve farklı 
d�nam�klere tedar�k z�nc�r�n�n hızlı yanıt 

PANDEMİ SONRASI TEDARİK ZİNCİRİ 

YÖNETİMİNDE GÜNDEM NE OLACAK?
Dr. İsma�l Karakış

PWC D�rektör Tedar�k Z�nc�r� Yönetmen�
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vereb�lmes�n�n yen� dönemde bundan sonra 
oldukça kr�t�k b�r konu olduğu 
düşünüldüğünde tedar�k z�nc�rler�n�n 
performans odağının mal�yet etk�nl�ğ�nden 
çev�k olma odağına doğru kayması 
beklenmekted�r.

4.R�sk Yönet�m�: Tedar�k z�nc�r� boyunca 
yer alan tüm paydaşları kapsayan şek�lde 
r�skler�n �let�ş�m� ve yönet�m� konusunun 
öncel�ğ� artmış olup, bu konuyla �lg�l� 
tedar�k z�nc�r� �şlev�ne yönel�k 
yetk�nl�kler�n gel�şt�rmes� gerekt�ğ� ortaya 
çıkmıştır. Bu noktada da özell�kle dışarıdan 
geleb�lecek r�skler�n tanımlanması ve 
yönet�lmes� özell�kle tedar�kç� r�sk yönet�m� 
konusunu ön plana çıkarmaktadır.

5.D�j�talleşme: Tedar�k z�nc�rler�ndek� 
d�j�talleşme çalışmaları, aslında pandem� 
sürec� önces�nde de başlamış olmakla 
b�rl�kte bu yen� dönemde d�j�talleşme 
çabalarının �vme kazanacağı net olarak 
görülmekted�r. D�j�tal alt yapının 
kuvvetlend�r�lmes� yukarıda bahsed�len 
konuların da ş�rketler bünyes�nde 
uygulanması �ç�n kr�t�k öneme sah�pt�r.

6.D�rençl� Tedar�k Z�nc�r� Tasarımı: 
D�rençl� tedar�k z�nc�r�, temel olarak 
rekabetç� b�r ortamda gelecekte ortaya 
çıkab�lecek bel�rs�z gel�şmeler ve bozucu 
etk�ler karşısında, değ�ş�mle başa çıkma 
yeteneğ�n� kullanarak esk� durumuna veya 
kabul ed�leb�l�r b�r sev�yeye tekrar geleb�len 
tedar�k z�nc�r� olarak tanımlanmaktadır. Bu 
noktada z�nc�r�n esnekl�ğ� ve adaptasyon 
özell�kler� önem kazanmaktadır. Ş�rketler, 
tedar�k z�nc�rler�n� bu doğrultuda gözden 
geç�rmel� ve yen�den tasarlamalıdır.

7.Kategor� Tedar�k Stratej�ler�: Pandem� 
sürec�nde alternat�f� olmayan tedar�k 
z�nc�rler� yöneten ş�rketler�n bu süreçten 
daha fazla olumsuz olarak etk�lend�ğ� 
görülmüştür. Bu bağlamda kategor� 
yönet�m� yaklaşım ve stratej�ler�n�n hem 
performans hedef ler� (mal�yet, yen� ürün 
gel�şt�rme, kal�te, r�sk vb.) hem de 
alternat�f l� tedar�k z�nc�rler�n�n 
kurulmasına yönel�k olarak gözden 
geç�r�lmes� ve farklı stratej� seçenekler�n�n 
değerlend�r�lmes� gerekmekted�r.

8.Küreselleşmen�n Ters�ne Çevr�lmes�: 
Pandem� sürec�nde global tedar�k 
z�nc�rler�n�n daha kırılgan olduğu 
gözlemlenm�şt�r. Dolayısıyla globalleşme 
trend�n�n aks�ne bölgeselleşme / yerelleşme 
g�b� küreselleşmen�n ters�ne 
döndürülmes�ne yönel�k stratej�ler üzer�nde 
çalışılarak olası benzer b�r global kr�zden 
çok daha az etk�lenecek b�r yapı kurulması 
gerekmekted�r.

9.Kategor� Tedar�k Stratej�ler�: Pandem� 
sürec�nde alternat�f� olmayan tedar�k 
z�nc�rler� yöneten ş�rketler�n bu süreçten 
daha fazla olumsuz olarak etk�lend�ğ� 
görülmüştür. Bu bağlamda kategor� 
yönet�m� yaklaşım ve stratej�ler�n�n hem 
performans hedef ler� (mal�yet, yen� ürün 
gel�şt�rme, kal�te, r�sk vb.) hem de 
alternat�f l� tedar�k z�nc�rler�n�n 
kurulmasına yönel�k olarak gözden 
geç�r�lmes� ve farklı stratej� seçenekler�n�n 
değerlend�r�lmes� gerekmekted�r.

10.Küreselleşmen�n Ters�ne Çevr�lmes�: 
Pandem� sürec�nde global tedar�k 
z�nc�rler�n�n daha kırılgan olduğu 
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gözlemlenm�şt�r. Dolayısıyla globalleşme 
trend�n�n aks�ne bölgeselleşme / yerelleşme 
g�b� küreselleşmen�n ters�ne 
döndürülmes�ne yönel�k stratej�ler üzer�nde 
çalışılarak olası benzer b�r global kr�zden 
çok daha az etk�lenecek b�r yapı kurulması 
gerekmekted�r.

Yukarıda l�stelenen 10 maddey� göz önünde 
bulundurduğumuzda, tedar�k z�nc�r� 
yönet�m� �şlevler�n�n pandem� sonrası yen� 

denge dönem�nde katma değer üretmeye 
devam etmes� �ç�n b�r dönüşüm sürec�ne 
g�rmeler� gerekt�ğ� açıkça görülmekted�r. Bu 
dönüşümü başarılı b�r şek�lde 
gerçekleşt�reb�lmek �ç�n de ş�rketler�n bu 
yolculuğa �l�şk�n stratej�k öncel�klend�rme �le 
zamanlama açısından planlama yapması ve 
bu doğrultuda dönüşüm yol har�talarının 
oluşturması kr�t�k öneme sah�pt�r…

 

 

Dr. İsma�l Karakış  k�md�r?
Dr. İsma�l KARAKIŞ, İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� Endüstr� Mühend�sl�ğ� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. İsmail Karakış, 
Direktör, Tedarik 
Zinciri Lideri 
Yönetim Danışmanlığı 
 +90 (212) 355 23 37  
ismail.karakis@pwc.com 
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İskender Ulusay k�md�r? 

Merhaba. 1969 yılı İstanbul doğumluyum. 
T.E.D. Ankara Kolej�’nde ortaöğren�m�m� 
tamamladıktan sonra, İkt�sat ve Mak�ne 
Tekn�kerl�ğ� eğ�t�mler�n� tamamladım.

Profesyonel kar�yer�m boyunca; enerj�, 
otomot�v ve danışmanlık g�b� farklı 
sektörlerde çalışma fırsatım oldu.

EKODAŞ, Global Menkul Değerler, Petrol 
Of�s�, ERK Otomot�v HEMA TRW A.Ş. g�b� 
ş�rketlerde öneml� sorumluluklar üstlend�m. 

2018 yılından bu yana da Aktaş Hold�ng’de 
İcra Kurulu Başkanı olarak görev 
yapıyorum.

Evl�y�m ve 17 yaşında 1 kız çocuk 
babasıyım.

Aktaş Hold�ng �le �lg�l� b�lg� vereb�l�r 
m�s�n�z?

Aktaş Hold�ng’�n temeller� 1938 yılında 
atılmıştır. Yan� ş�rket�m�z, 80 yılı aşkın 
geçm�ş� bulunan, köklü b�r f�rmadır. 

Aktaş Hold�ng olarak; Otomot�v, Yapı ve 
Endüstr�yel Grup g�b� temel �ş alanlarının 
yanı sıra, savunma sanay� ve raylı s�stemlere 
yönel�k özel üret�mler gerçekleşt�rmektey�z. 

Grubumuzun odak faal�yet alanı otomot�v 
tedar�k sanay�s� olarak öne çıkıyor. Tüm 
dünyadak� en b�l�nen havalı süspans�yon 
ürünler� markamız A�rtech �le Türk�ye’de 
l�der, dünya çapında oyuncularından b�r�y�z. 
Tüm ş�rketler�m�zde 500’e yakın çalışanı 
�st�hdam etmektey�z. Dünyada kend� 
sektöründe yüzde 20'ye ulaşan pazar 
payımız söz konusuyken, 2000’den fazla da 
ürün çeş�d�m�z bulunuyor. Türk�ye’de k� 
ş�rketler�m�z�n yanısıra Bulgar�stan ve 
Ç�n’de fabr�kalarımız, ABD ve Almanya’da 
dağıtım ş�rketler�m�z ve loj�st�k 

AKTAŞ HOLDİNG, SEKTÖRÜN AMİRAL GEMİSİ

OLMAYA DEVAM EDİYOR

İSKENDER ULUSAY

AKTAŞ HOLDİNG İCRA KURULU BAŞKANI

CEO’DAN  HABER VAR
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merkezler�m�z �le faal�yet göstermektey�z.

Hold�ng bünyes�nde pek çok sektörde 
f�rma var. Pandem�’de en çok hang� 
sektörde hang� problemler� yaşadınız?

2020 üçüncü çeyreğ�nden �t�baren otomot�v 
ana g�rd�ler�nden sıcak haddelenm�ş sac ve 
alüm�nyum hammaddede yaşanan dar 
boğaz, taleb�n arzdan yüksek olması 
sebeb�yle emt�a f�yatlarını c�dd� oranlarda 
yukarı çekm�şt�. 2021 �lk çeyreğ�nde arzın 
artmasına rağmen f�yatlar esk� sev�yelere 
�nmed�ğ� g�b� global t�caret�n de loj�st�k 
kısıtlar sebeb�yle normal düzene 
dönemed�ğ�n� görüyoruz. 

Uzakdoğu’da Ç�n l�derl�ğ�nde başta 
konteyner, sonrasında gem� traf�ğ�nde 
yaşanan aksaklıklar devam etmekted�r. 
Dünyada yaşanan hammadde ve ç�p 
sorunundan öncel�kle ana sanay� f�rmaları 
etk�lend�ğ� �ç�n buna bağlı olarak tedar�k 
sanay�s� de �ster �stemez etk�len�yor.

Yapı sektöründe yurt�ç�nde hem özel sektör 
hem de kamu’da �nşaat faal�yetler� çok 
yavaşlamış durumda, membran 
ürünler�m�z�n kullanıldığı başta gölet 
projeler� çok yavaş �lerlemekted�r. Bu 
süreçte alternat�f ürün gel�şt�rme 
çalışmalarımız �le başta Avrupa olmak üzere 
�hracat pazarlarına h�tap eden, yapı 
marketlerde tüket�leb�lecek ürünler �le 
pazara g�r�ş yaptık ve ürünler� 
endüstr�yelleşt�rd�k.

Müşter�ler�n�ze verd�ğ�n�z h�zmette ne 
g�b� aksamalar yaşadınız? 

Bu dönem, global pazarlarımıza �hracat 
�ç�n ana gem� rotalarında yaşanan yoğunluk 
kaynaklı aksaklıklar, otomot�v tedar�k 
sektörünün tüm paydaşlarının ortak sorunu 
hal�ne geld�ğ� �ç�n b�z�m adımıza da çeş�tl� 
sıkıntılar ortaya çıkardı. Ayrıca 
gümrüklerde de benzer sorunlarla karşı 
karşıya kaldık.

Her şeye rağmen özell�kle Cov�d 
vakalarının �lk olarak görülmeye başlandığı 
Ç�n’de bulunan ş�rket�m�z sayes�nde, 
grubumuzun ger� kalanında da karant�na 
şartlarında �ş yönet�m�n� erken dönemde 
tecrübe etme fırsatımız oldu. Bu açıdan, 
pandem� dönem�nde esnek çalışma 
koşullarına hızlı uyum sağlamanın 
avantajlarını kullandık. 

Ve Aktaş Hold�ng olarak, pandem� 
dönem�n�n �lk zamanlarından bu yana 
olduğu g�b� dünyadak� güçlü global 
organ�zasyonumuz ve AR-GE 
yetenekler�m�z �le zorlu dönem� fırsata 
çev�recek hamleler yapmaya odaklanmış 
durumdayız. Hammadde darboğazını aşmak 
�ç�n alternat�f tedar�kç� gel�şt�rme 
çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmektey�z. 
R�skl� gördüğümüz komponentler� 2 veya 
daha fazla kaynaktan tem�n edecek şek�lde 
�ş akışımızı düzenl�yoruz. 

Pandem� dönem�nde pek sektörün ters�ne 
büyüme kaydett�n�z. Bununla �lg�l� sürec� 
nasıl yönett�n�z?

Pandem� dönem� kuşkusuz herkes �ç�n 
zorlu geç�yor. Bu süreçte b�z, her şeye 
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rağmen üretmeye ve ülkem�ze katma değer 
sağlamaya devam ett�k. 

Sah�p olduğumuz global organ�zasyonumuz 
ve AR-GE yetenekler�m�z sayes�nde, zorlu 
dönem� fırsata çev�recek hamleler yapmaya 
odaklandık. 

Yen� �novat�f ürün yatırımlarımız ve 
operasyonel yalınlaşma hamleler�m�z 
sayes�nde de 2020’y� hedef led�ğ�m�z 
noktada kapattık. 

2020 yılında 500.000 adetl�k b�r üret�m 
gerçekleşt�rd�k. 2021 hedef�m�z �se 30% 
artış yapmaktır.

Son dönemde, elektr�kl� araçlarla b�rl�kte 
b�nek araçlarda kullanılacak alternat�f 
süspans�yon s�stemler� �le �lg�l� AR-GE 
çalışması yürütmektey�z.

Aynı zamanda, pandem� dönem�nde 
yapılandırdığımız d�j�tal pazarlama ve 
onl�ne satış akt�v�teler�n� daha da 
gel�şt�rerek, uluslararası �ş b�rl�kler� �le 
tamamlayıcı ürün n�tel�ğ�ndek� ürünlere 
da�r �ş gel�şt�rme çalışmalarımız sürüyor.

Otomot�v sektöründek� ürünler�m�ze, t�car� 
araçların d�ng�l ağırlıklarını d�j�tal olarak 
ölçen yen� b�r ürünü daha dah�l ett�k.  Bu 
ürünümüzün sektöre çok öneml� katkılar 
sağlayacağına �nanıyoruz.

Ayrıca 2021’de de teknoloj� gel�şt�rmeye ve 
küresel müşter� talepler�ne göre hareket 
etmeye devam ederek, dünya çapındak� 
büyüme �vmem�z� sürdürmey� hedef l�yoruz.

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

Ş�rket�m�z, kurulduğu günden bu yana 
da�ma mükemmel� hedef leyen v�zyonu ve 
sürdürüleb�l�r gel�ş�me olan �nancı �le 
çalışmalarını sürdürmekted�r. 

Sektörde pek çok �lke �mza atan ve da�ma 
yen�l�kç� b�r v�zyonla �lerleyen Aktaş 
Hold�ng’�n bugün, dünyanın dört b�r 
yanındak� başarısının altında da �şte bu 
yen�l�k üretmeye olan tutkusu ve 
sürdürüleb�l�r gel�ş�me olan �nancı yatıyor. 

Ve bugün gel�nen noktada, ş�rket olarak 
tamamen kend� öz kaynaklarımızla 
gel�şt�rd�ğ�m�z ürünler�, Amer�ka B�rleş�k 
Devletler�’nden Almanya’ya, 
Bulgar�stan’dan Ç�n’e kadar dünyanın 
hemen her noktasına ulaştırmanın gururunu 
yaşıyoruz.

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

Cov�d-19 pandem�s�, pek çok alanda olduğu 
g�b� küresel otomot�v endüstr�s�nde de 
öneml� değ�ş�mler� beraber�nde get�rd�.

Otomot�v sektörü; nesneler�n �nternet�, 
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yapay zekaya sah�p, otonom ve b�rb�rler�yle 
konuşab�len araç teknoloj�ler� g�b� 
gel�şmeler�n etk�s�yle, tüm dünyada çok 
hızlı b�r dönüşüme sahne oluyor. 

Elektr�kl� ve otonom araçlar �le havalı 
süspans�yon s�stemler�n�n daha 
kullanılab�l�r duruma geleceğ�n� 
düşünüyoruz.

Aynı şek�lde sektör, salgının ortaya 
çıkardığı yen� �ş yapış modeller�ndek� 
değ�ş�me ayak uydurmak �ç�n özell�kle 
d�j�tal dünyayı daha akt�f şek�lde 
kullanmaya başladı. 

Bu süreçte, sektörde yaşanan trendler�n 
küresel otomot�v endüstr�s�n�n değer 
z�nc�r�ndek� tüm b�leşenler�ne doğrudan 
yansımaları oluyor.

Tüm dünya çok c�dd� b�r değ�ş�me sahne 
oluyor? S�z bu değ�ş�me nasıl adapte 
oluyorsunuz?

Dünyada özell�kle teknoloj�n�n gel�ş�m�yle 
b�rl�kte çok hızlı b�r değ�ş�m yaşanıyor. 
Pandem�n�n etk�s�yle de bu değ�ş�m artık 
çok daha fazla h�ssed�l�r hale geld�. 

Cov�d-19 sonrası ortaya çıkan yen� 
normalde; yen�l�kç� yaklaşım ben�mseyen, 
değ�ş�me ayak uyduran, hızlı ve çev�k olan 
öne çıkacak.

Bu anlamda ş�rket olarak, değ�şken müşter� 
beklent�ler�ne karşı çev�k olup hızlı aks�yon 
alab�lmekte ve sektörde değ�ş�m�n / 
yen�l�ğ�n öncüsü olma rolümüzü başarıyla 
sürdüreb�lmektey�z.

80 yılı aşkın know how’ıyla geleceğ�n 
beklent�ler�ne karşı hızlı aks�yon alab�len 
ş�rket�m�z Aktaş Hold�ng, sektörün 

Cov�d-19 sonrası yaşadığı değ�ş�m 
sürec�nde de sah�p olduğu global gücü 
efekt�f şek�lde kullanmayı başarmıştır.

Ş�rket�m�zde pandem� koşullarına erken 
dönemde uyum sağlamamızın verd�ğ� 
tecrübey�, grubumuzun ger� kalanında da �y� 
şek�lde değerlend�r�p, zorlu sürec� en az 
kayıpla atlatmaktayız. 

Dolayısıyla ş�rket olarak, pandem� sonrası 
ortaya çıkan değ�ş�mlere karşı kend�m�z� her 
an hazır tutarak, hızlı ve çev�k şek�lde 
sektöre değer katmaktayız.

Yen� Dünya Düzen� kavramı var. Bu 
kavramda sınırların kalkacağı ve global �ş 
b�rl�kler�n�n daha da artacağı söylen�yor. 
Bu konudak� görüşünüz ned�r?

Dünyada normalleşme adımları atılsa da 
bundan sonrak� normalleşmey�, ‘yen� 
normal’ olarak yorumlamak gerek�yor. 
Çünkü pandem� b�r süre daha hayatımızda 
olmaya devam edecek. Öneml� olan, bu 
süreçte gerekl� önlemler� alarak yaşamımızı 
devam ett�rmek.

Sektörümüzün, salgınla ortaya çıkan 
çalışma modeller�ndek� hızlı değ�ş�m 
sürec�ne adapte olab�lecek tecrübeye sah�p 
olduğunu düşünüyorum. Zaten yaşanan 
küreselleşme �le b�rl�kte dünyada artık 
sınırların kalmaya başladığını ve global �ş 
b�rl�kler�n�n bundan sonrak� dönemde çok 
daha hızlanacağını söyleyeb�l�r�z.

B�z de ş�rket olarak, global stratej�k 
planlarımız kapsamında adım adım 
�lerl�yoruz. Mevcut pazarlardak� payımızı 
artırarak, yen� pazarlara yen� ürünler�m�zle 
g�r�ş yapma çalışmalarımız hızla sürüyor.
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Bu dönemde, Avrupa’da pazarda daralma 
olsa da ABD ve Ç�n’de faal�yetler�m�z� 
büyütecek anlaşmalara �mza attık. 
Dolayısıyla bu pazarların büyümes�nden 
payımızı almayı öngörmektey�z.

Yatırımlarımızı da �nsan öncel�ğ�nde, çevre 
�le uyumlu sürdürüleb�l�r b�r gelecek �nşa 
etmek �ç�n hayata geç�r�yoruz. Öncel�kle 
�malat teknoloj�ler�m�z� çağın yen�l�kler�ne 
göre yen�l�yoruz; daha az enerj� tüket�m� �le 
katma değerl� ürün �mal etmey� 
hedef l�yoruz.

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

Yen� normalde, rekabette ger� kalmamak 
�ç�n yen�l�ğe, Ar-Ge’ye, teknoloj� 
gel�şt�rmeye odaklanan ş�rketler ön plana 
çıkacak. Tab�� bunu yaparken de hızlı olan, 
çev�k olan, değ�ş�me çabuk adapte olan 
da�ma d�ğerler�nden önde olacak.

B�z de bu b�l�nçle, 80 yılı aşkın köklü 
geçm�ş� bulunan ş�rket�m�z�, Aktaş değerler� 
ışığında gelecekte de en �y� şek�lde 
konumlandırmak ve ş�rket�m�z�n geleceğ�n� 
sağlam temellerle �nşa etmek �ç�n 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam ed�yor.

Özell�kle de değ�ş�me hızlı uyum 
yeteneğ�m�z�n ş�rket�m�ze bundan sonrak� 
süreçte de öneml� katkılar sağlayacağına 
�nanıyorum.
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Durum tesp�t�;

- Esasında mevcut pandem� koşullarına 
baktığımızda alıştığımızın dışında olağan üstü  
koşullar varmış g�b� gözüküyor.

- Oyunun yen� kuralları oluştu ve   bu duruma 
adapte olmalıyız görüşü pek çok f�rma ve k�tle  
tarafından kabul ed�l�yor.

- Hemen her organ�zasyon da yen� stratej�ler 
gel�şt�rmeye çalışmak üzere kend�ler�ne 
görevler b�ç�l�yor.

B�r an şunu düşünel�m ; pandem� h�ç olmadı 
b�z ne yapmalıyız?

* Rekabet gücümüzü artıracak yen� stratej� ve 
�ş modeller� arayışımız devam etmel� ,

* Bunun �ç�n her süreçte ve tüm ürün/ h�zmet 
gamlarında sürekl� �novasyona �ht�yacımız 
var,

*İnovasyon da atılımcı b�r �y�leşt�rme 
yapmak ve b�r t�car� menfaat sağlamak �ç�n 
organ�zasyonun yaratıcılık potans�yel�n� etk�n 
ve ver�ml� şek�lde kullanmalıyız,

*Eğer organ�zasyonun yaratıcılık potans�yel� 
yeterl� değ�l �se �nsan kaynakları  

pol�t�kalarımız �le yaratıcılık 
potans�yel�n� arttırmalıyız.

Dolayısı �le �nsan 
kaynaklarımızı organ�zasyonun 
amaçları doğrultusunda  nasıl 
daha �y�  yönetmem�z 
lazım?,İlg�lenmel� ve önem 
vermel�y�z.

*Etk�nl�k ve ver�ml�l�k süreç �y�leşt�rmeler� 
ve yönet�m� �le mümkün olacağı �ç�n sürekl� 
�y�leşt�rme felsefes�nden h�ç uzaklaşmamak 
gerek�yor.,

Esasında çok b�r şey değ�şmed�;

-Sürekl� �y�leşt�rme, �nsan kaynakları 
yönet�m�, stratej� ve �ş gel�şt�rme, �novasyon, 
yaratıcılık ...bunlar modern yönet�m�n�n 
ayrılmaz b�rb�r�n� tamamlayan öneml� 
meseleler�.

-Hang� yönet�m model�n� seçersen�z sec�n ( 
�ster toplam kal�te yönet�m� dey�n �ster toplam 
ver�ml� bak�m dey�n ,�ster Efqm dey�n, �ster 
süreçlerle yönet�m dey�n....vs) heps� sonunda 
bu öneml� meseleler� �y� ve başarılı şek�lde 
yapmak meseles�ne gel�yor.

-Çünkü bunlar temel meseleler bunları 
yapmadan başarılı olmak mümkün değ�l.

-Meselen�n zorluk kısmı da bunlar yalnız 
b�lg� becer� ve deney�m �le yapılmıyor olması. 
Başka �lave gerekler de var bunlar olmazsa 
olmaz zaten üstüne “soft yönet�m konuları “ 
gerekl� oluyor.

PANDEMİ ‘DE YÖNETİM SORUNLARINA 

ÇÖZÜMLER DEĞİŞTİ Mİ? 
Nur� Düzgören

Arbol Zeyt�n

 



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 .

Soft yönet�m konuları:

-Başlıklar vermeye çalışarak anlatsak şunları 
söylerd�k;

HAYATA GECEN DEGERLER .

KALBE DOKUNMAK.

KISILERE ILHAM VERMEK.

AMACLAR DOGRULTUSUNDA MOTIVE 
ETMEK. 

UYGUN ORGANIZAYONEL IKLIM.

HEDEF ORGANIZAYON KULTURU......

* Daha önce bahsett�ğ�m�z temel meselelere 
b�r de bu y�ne temel �nsan� daha �y� yönetme 
konuları �lave etm�ş olduk. 

*Pek� ş�md� pandem� koşullarında ne 
yapacağız? 

*Bence çözüm yolları  ve aynı temel gerçekler 
yönet�m açısından değ�şmeden duruyor. 
*Yaratıcılık ,�novasyon ,stratej� ,�s model� 
gel�şt�rmeler�n� �y� beceren organ�zasyonlar bu 
şartlar altında da başarılı olacak ve yen� 
duruma adapte olacak .olamayan rekabette ger� 
kalacak. 

*Yıllar boyu ev ödev�n� �yj yapan 
organ�zasyonlar yen� pandem� koşullarında 
farkı daha arttıracak z�ra sorunlar daha 
kesk�nleşt� çözümsüzlükler� telaf� edecek 
mekan�zmalar artık azaldı.

•Bugün başlamak yarın başlamaktan daha 
erkend�r. Sabırla genel doğrulardan 
ayrılmayarak , uzun vadel� stratej�lerle , �nsana 
yatırım yaparak , �y� b�r ek�p çalışması �le çok 
büyük �şler başarılab�l�r.
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İşte yen� b�r paradoks daha bekl�yor b�z�. 

B�r seney� aşkındır ha bugün ha yarın 
derken b�r kaç seneler konuşulmaya başlandı 
ama aynı zamanda da kontrollü normalleşme, 
aşılanma, yen� normal, mutasyon g�b� 
kalabalık b�r çok şey var hayatımızda. 
Hang�s�n� düşünmem�z gerekl� d�ye soracak 
olursanız; heps�nden tabağa b�rer kaşık 
alırsak h�ç fena olmaz. 

B�raz yen� başlangıç, b�raz kaldığımız 
yerden ama mutlaka b�r adım �ler�den 
devam.

En başta artık durumu rasyonel olarak 
kabullenmekte fayda var artık. Salgın var 
hem de c�dd�, salgında yaşamanın bazı 
şartları var, herkes� etk�l�yor vs. B�r kere 
bunu b�r kabul edel�m. Eğ�t�mler�mde çok 
kullandığım b�r çalışmadır; el�m�zde bu

malzemeler varken b�z� bu kr�zden 
çıkartacak ne üreteb�l�r�z? Bence artık bunun 
üzer�ne b�raz odaklanmalıyız. Artık bundan 
sonra öyle olur, böyle olur d�ye sonuçsuz ve 
uçsuz bucaksız düşüncelere dalmayı 
bırakalım. Daha pragmat�k, eyleme döküp 
fayda sağlayacağımız sonuç odaklı f�k�rler 
üretmem�z gerek�yor. Ben bu yazıyı yazarken 
haberlerde Hollanda da 3D yazıcı �le 
üret�lm�ş b�r ev�n �lk k�racılarının 
yerleşmes�n� �zl�yordum. İşte bu, bugünler 
geçt�ğ�nde nereden devam edeceğ�m�z� şu 
anda k� kararlarımız, madd�, manev�, f�kr� 
üretken yatırımlarımız bel�rleyecek.

Göz önünde bulundurulması gereken d�ğer 
b�r husus �se; değ�ş�me açık olmak. Yen� 
şartlara, teknoloj�ye, �ht�yaçlara, prat�k 
çözüm ve uygulamalara açık olmalıyız. 
Bunları ş�md�den düşünmel�y�z. Daha fazla

YENİ BAŞLANGIÇ MI,

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM MI?
Cem Gal�p Kahvec�; PCC

ICF Profess�onal
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b�lg�ye sah�p olmalıyız. Geleneksel 
metodların b�r çoğu yen� düzende 
fonks�yonal�tes�n� y�t�rm�ş olacak. Ben yüz 
yüze eğ�t�mler� b�t�rd�m. Görüşmeler�m� de 
yüz yüze yapmıyorum. Her şey çevr�m �ç�… 
Mesleğ�m�n elverd�ğ� ölçüde �ş�m� böyle 
ev�rd�m ve yen� f�k�rler üretmeye de devam 
ed�yorum. Aynı şey� -meslek� şartlar 
elverd�ğ�nce- herkes�n bu şek�lde düşünmes� 
gerek�yor. 

Yen� �ş başlangıçlarında, yen� marka veya 
ürün p�yasaya sürülmeden ya da üret�lmeden 
önce odak grupları �le çalışılır. Yönet�c� grup 
ya da karar grubu bu odak gruplarının doğal 
tepk�ler�ne, f�k�rler�ne çok değer ver�rler. 
Aynen böyle odak grupları -ş�rket �ç� veya 
hedef k�tley� tems�len- oluşturulab�l�r. Çok 
öneml� �stat�st�k ver�ler elde ed�leb�l�r. Bakın 
buradan çok öneml� tüyolar ver�yorum:) 
Aklına get�rmem�ş olanlar kullanab�l�r:) 
Büyük oluşumlar bunu sürekl� yapıyorlar, her 
h�zmet sonrası telefondan ve/veya �nternetten 
ya da yüz yüze s�zden ger� b�ld�r�m �sterler, 
�şte bütün bunlar ver� yönet�m�n�n b�r 
parçası. Bu ver�ler devasa boyutlarda 
olduğunda buna da büyük ver� yönet�m� adı 
ver�l�yor. Bu ver�ler�n heps� gelecek �ç�n çok 
öneml�. Google ve benzer� ölçekte büyük 
ş�rketler büyük ver� yönet�m�ne �nanılmaz 
büyük yatırımlar yapıyorlar. H�ç b�r ver� 
anlamsız ya da çöp değ�l heps� yararlı ancak 
nasıl kullanacağınızı �y� b�lmen�z gerek�yor. 
B�l�nçl� oluşumlar bu ver�y� nasıl 
kullanılması gerekt�ğ� �le �lg�l� de eğ�t�msel 
yatırımlar yapıyorlar. Em�n�m çünkü ben de 
bu konu üzer�ne eğ�t�m alıyorum. 

Ekonom�de global olarak makro düzeyde 
�nanılmaz r�skl� denemeler yapılıyor. Kr�pto 

ekonom�ye geçmek �ç�n halkı bu s�steme  
alıştırmaya çalışıyorlar. S�stem�n açıkları 
kontrol ed�l�yor, bazı uyanıkların kurnazlık 
yapmalarına �z�n ver�l�yor ve davranışları 
kontrol ed�l�yor. Güven telk�n ets�n d�ye Elon 
Musk g�b� popüler �s�mler�n 1,5-2 m�lyar $ 
kr�pto paraya yatırım yaptığı söylen�yor. Bunu 
duyan vatandaş h�ç b�r tecrübes� ve eğ�t�m� 
olmadığı bu konuda cesaretl� b�r şek�lde 
varlıklarını kontrolsüz ve h�ç b�r otor�teden 
güvence ver�lmem�ş bu platformlara 
akıtıyorlar. Yan� bütün dünya çalışıyor. 

Aşı b�le ekonom� yarattı. Ülkeler b�rb�rler�ne 
aşı üzer�nden rest çekmeye başladılar. 

Tüm bunları düşünürken yen� farklı adımlar 
atmak �ç�n cesaretl� olmak hayat kurtarab�l�r. 
Evet, bu cümley� çok �nanarak yazdım. Belk�de 
mevcut �ş�n�z yen� dünyanın �ş� olmayab�l�r ve 
s�z duygusal b�r bağ �le hala aynı �şe devam 
etmekte ısrar edeb�l�rs�n�z. Em�n m�s�n�z? 
Gerçekten �ş�n�z yen� dünyada talep gören ve 
s�z� ekonom�k açıdan esk�s� g�b� tatm�n edecek 
m�? İşte cesaret bu noktada hayat kurtarab�l�r. 
Yen� b�r başlangıç ama �y� anal�z ed�lm�ş b�r 
başlangıç hayatınıza muhteşem b�r soluk 
katab�l�r. Aslında bunun �ç�n pandem� falan 
beklemeye gerek yok, bunu hayatımızın her 
dönem�nde düşünmem�z gerek�r.  
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Yen� başlangıçlar yapan müşter�ler�m�n çok başarılı olduklarına defalarca şah�t oldum.

Yan� kısacası, el yordamı yer�ne b�raz güncellenerek, b�raz da b�l�msel metodlar �le bu 
konuya yaklaşmamız b�z�m faydamıza olur kanaat�ndey�m. Kend�m�z� gel�şt�rmem�z 
şart, uzmanlardan yen� ve güncel eğ�t�m almak şart. Bu eğ�t�mler b�z� yen� dünyada 
ayakta tutacak tek şey. Unutmayalım; b�lg� çağına g�rd�k ve bu çağın en öneml� değer� 
b�lg�. B�lg�ye yatırım yapan kazanacak.

Ezcümle; kafa yormanın tam zamanı. Z�ra yen� normal m�, kontrollü normalleşme m� 
artık adına ne koyarsınız b�lmem ama takv�m� bell� değ�l ş�md�den hazır olmakta fayda 
var. 

Tekrar hatırlatmak �ster�m b�r adım �ler�den başlamak lazım. 

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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Modern yönet�m teor�s� 
ş�rket ömrünün dört evreden 
oluştuğunu �ler� sürmekte: 
kuruluş (KOBİ, start-up), 
büyüme, scale-up ve 
dom�nasyon dönemler�.  
Elbette her f�rma bu 
evreler�n tümünü 
yaşayamaz, k�m� daha �lk 
evrede yaşama veda eder, 
k�m� erken evrelerde takılır 
kalır.  

İlk evrede �k� tür ş�rket 
vardır. Bunların �lk� olan KOBİ’ler a�leler�n� 
besleme amaçlı kurulan, b�l�nen ürün, 
b�l�nen müşter�, düşük r�sk koşullarında 
faal�yet göster�rler. Başlangıç yatırımına, 
borç alab�lmeye, desteğe �ht�yaç duyarlar. 
Amaçları öncel�kle hayatta kalmaktır. Bu 
nedenlere KOBİ’lere; “küçük olup büyümek 
�stemeyen �şletme”, “kend�m�n oğlumun 
babamın �şletmes�”, “kred� organ�zasyonuyla 
batırılan �şletme”,  “kalıcı olamayıp 
batırılan �şletme”, “kr�z ortamında batan 
�şletme” g�b� yarısı şaka takılmalar yapılır.

İk�nc� tür ş�rket olan Start-up’lar 
KOBİ’lerden tamamen farklıdır. 
Kurucularının büyük ve dünya klasında 
ş�rket olma v�zyonu vardır,  �novat�ft�rler, 
yepyen� ürünlerle yen� pazarlar yaratırlar, 
müşter� prof�ller� önceden bell� değ�ld�r. 
Daha fazla r�sk alırlar, aldıkları r�sk� çoğu 
zaman erken aşama ve geç aşama 
yatırımcılarla paylaşırlar. Start-up’lar 

mentorluğa, yetenekl� çalışanlara ve 
küresel network’ler�n parçası olmaya �ht�yaç 
duyarlar. Onlar dünyayı daha güzel b�r yer 
yapmaya katkı sağlarlar. 

Konjonktür �y�, yönet�m de büyük hatalar 
�ç�nde değ�lse KOBİ de �k�nc� evreye geç�p 
büyüyeb�l�r. İş model� doğruysa start-up da 
büyüme yaşar. Büyüme gel�rde, pazar 
payında, çalışan sayısında artışlar, yen�, ek 
yerleşkeler demekt�r. Ancak büyüme hem 
nak�t, hem zaman emer. Kred�ler alınır, 
operasyonlar yoğunlaşır, a�le hayatı g�der. 
B�r süre sonra ş�rket�n ödemeler�n�n 
gel�rler�n� aştığı görülür. Fakat büyüme 
devam etmekted�r. Ancak b�r süre sonra ger� 
dönüşü olmayan noktaya ulaşılır ve batış 
gerçekleş�r. Jatom�, Genpower, Hacıbey, 
Kırkpınar, İnc�r.com, C�neplus, Br�colage, 
Groupon bunlara örnekt�r. Hele 
tazed�rek.com aylık %30 büyürken 
batmıştır. Büyürken batmanın neden� 

YENİ DÖNEMDE ŞİRKETLER NEYİ ÖĞRENMELİ?
Dr. Hal�l Halefşan Sümen

İTÜ Öğret�m Üyes�
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negat�f ölçek ekonom�s� alanına geçmekt�r. 
Bu durumu doğrusal olmayan başabaş 
noktası anal�z� de açıklar. Bu anal�zde kâra 
başlayab�lmek �ç�n bel�rl� b�r satış aded�ne 
ulaşılması gerek�r. Ancak b�r noktadan daha 
fazla satmak ş�rket�n tekrar karsız bölgeye 
düşmes�ne yol açar. Ekonom� b�l�m� 
term�noloj�s�yle marj�nal gel�r mal�yetler�n 
altına �ner.

Peter Drucker “üretkenl�ğ� arttırmayan 
büyüme yağ, üretkenl�ğ� azaltan büyüme 
kanserd�r” dem�şt�r. Büyüme KOBİ’lerde 
daha çok kanser, startup’larda daha çok 
yağlanma şekl�nded�r. 

Yağlanmanın da, kanser�n de �lacı aynıdır: 
“Ölçekleme”. Ölçekleme üçüncü evren�n 
adıdır. Bu evreye ulaşan f�rmalara 
“scale-up” denmes� bundandır. Ş�rket 
büyümey� ölçekleneb�l�rl�ğe 
dönüştürdüğünde yaşama kuvvetle tutunur. 
Büyümede sonrak� satış öncek� kadar zaman 
ve çaba gerekt�r�rken ölçeklenmede her satış 
öncek�nden daha düşük mal�yetle yapılır, ya 
da ek gel�r ek mal�yetlerden çok daha büyük 

oranlarda artar. Netf l�x’�n süper l�g�n yayın 
hakları �ç�n tekl�f vermey� düşünmes� 
yapısının ölçekleneb�l�rl�ğ� neden�yled�r. 
Esasen “cl�ck only” ş�rketler doğal 
ölçekleneb�l�r ş�rketlerd�r. Bu yapı br�ck and 
mortar türler�nde bulunmadığı 

�ç�n d�j�tal transformasyon bu kadar 
gündemde ve öneml�d�r. Ölçekleneb�l�rl�k 
d�ğer �fade �le büyümey� doğrusallıktan 
çıkarıp Amazon,com örneğ�nde görüldüğü 
g�b� üstel hale get�r�r. Bunu yapmak �ç�n her 
şeyden önce gel�r - mal�yet bağlantısı 
b�rb�rler�nden ayrılır. D�ğer öneml� �lke 
kaynakların s�nerj� yaratacak şek�lde 
kompoze ed�lmes�d�r. Yönet�m danışmanlığı 
bu noktada yaşamsal önem taşır. 
Ölçeklemey� başarab�len ş�rketler f�nansal 
güçler�n� z�rveye taşırlar, önceden 
kuramadıkları ek�pler� kurab�l�rler, 
yapamadıkları yatırımları yapab�l�rler, 
yönet�c�ler� operasyon dramalarından 
kurtulur, a�le hayatlarını ger� alab�l�rler. 
Sermayeye ulaşab�l�rsen�z büyümey� satın 
alab�l�rs�n�z, ancak yönet�m becer�n�z varsa 
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ölçeklemey� başarab�l�rs�n�z. Bu gerçeğ� 
b�lmeyen KOBİ’ler çözümü a�le ş�rketler� 
nasıl kurumsallaşır türü yanlış projelerde 
aramaya koyulur.

Büyümeden ölçekleme evres�ne geçmek 
hayl� zordur. Ama ölçeklemey� başarmış 
ş�rket dördüncü evreye geçerken daha az, 
ama farklı zorlukla karşılaşır. Bu evrede 
hayatta kalamama ted�rg�nl�ğ�nden 
kurtulmuş f�rma artık sektörü dom�ne  

etmeye hazırdır. Bunun �ç�n de her gün  
kend�s�n� yen�den �cat etmel�d�r. Bu evre 
ülkem�z f�rmaları �ç�n hayal b�le 
ed�lemeyeceğ�nden daha fazla b�lg� vermek 
de çok anlam �fade etmeyecekt�r. Y�ne de 
f�k�r vermes� �ç�n konuyu Peter Drucker’ın 
başka b�r sözü �le kapatalım: “İş�n�z� 
kend�n�z yıkın, yoksa bunu rak�b�n�z 
yapacaktır”.    

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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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� pazar-

la �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.    

Cov�d – 19 dönem� ş�rketler�n �ler�ye 
yönel�k sağlıklı kararlar vereb�lmes� ve 
anal�t�k rekabette öne geçeb�lmes� �ç�n �ş 
zekası çözümler�ne odaklandırdı. Ver�ler�n 
der�n keşf�, akıllı teknoloj�ler �le b�rl�kte 
ş�rketler� hızlıca b�r sonrak� sev�yeye 
çıkarırken gelecekler�n� de sağlam olarak 
şek�llend�rmes�ne yardımcı olduğu kes�n. 

Ham ver�ler�n anal�z� yapılarak anlamlı 
ver�ye dönüştürme sürec� ver� anal�t�ğ� 
olarak adlandırılıyor. Son dönemde büyük 
ver�n�n anlamlandırılması, �şletme 
kaynaklarının daha doğru kullanılması, 
rekabet yönet�m�, ver�ml�l�ğ�n arttırılması 
ve geleceğe yönel�k planlamaların yapılması 
�ç�n büyük b�r önem taşıyor. Ver� anal�t�ğ� 
�çer�s�nde öneml� b�r noktada yer alan yapay 

zekanın �se büyük ver�lerden beslenmes�  
gerek�yor. Yapay zeka yöntem� olan der�n 
öğrenme �se günümüzde anal�t�k çözümler 
�çer�s�nde öneml� b�r yere sah�p. Cov�d-19 
salgınının ardından toparlanma ve esk� 
normale dönme sürec�n�n odağında da 
teknoloj� yer alacak. 

Özetlemek gerek�rse, ver� odaklı �şletmeler 
pandem� sonrası dönemde sürdüreb�l�rl�ğ� 
devam ett�recekler ve olası kr�zde veya 
dalgalanmalarda anlık karar zekasını 
çalıştırab�lecekler. Günümüzde çok uluslu 
f�rmalar dönüşümü tamamlamış ve süreçler�n� 
ver� odaklı yönetmekteler. Gelecek dönemde 
orta ölçekl� f�rmaların bu g�b� konulara yatırım 
yapması büyümeler� ve sürdüreb�l�rl�ğ� 
açısından öneml� olduğunu ayrıca bel�rtmek 
�ster�m.   

YENİ DÖNEMDE VERİNİN DEĞERİ
Se�ful Umatov

Zap
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Başlığı gördükten sonra, “bu konu y�ne 
b�l�ş�mc�ler�n b�r sürü b�l�nmeyen ter�m 
kullandığı o tekn�k yazılardandır” 
demey�n�z.

Her anlamda zor zamanlar geç�rd�ğ�m�z bu 
dönemde d�j�tal dünya �le olan bağların 
güçlenmes� ve buna bağlı olarak, s�ber 
güvenl�k algısının oluştuğu b�r dönemdey�z. 
Bu duruma maruz kalmadan farkındalık 
oluşturmak �ç�n dünü, bügünü ve geleceğ�n� 
ele alalım.

B�r çoğumuz, Sanal Korsan, (İng�l�zce: 
Takedown) f�lm�n�n ana karakter� olan 
Kev�n M�tn�ck �sm�n� duymuşsunuzdur. 
Kev�n 1970 l� yıllarda telefon şebekeler�nde 
bedava görüşme yapmak ya da görüşmeler� 
d�nlemek amaçlı bazı açıklar buluyordu. O 
zamanlar b�lg�sayar s�stemler� henüz 
emekleme aşamasındaydı. Hatta o dönemde 
John Draper �s�ml� b�r V�etnam gaz�s�, mısır 
gevreğ� kutusundan çıkan promosyon 
düdükler�n 2600 MHz tonda ses çıkarttığını 
fark ett�. Bedava telefon görüşmes� yapmak 
�ç�n düdüğü telefonun alıcısına üf lemek 
yeterl�yd�. Kev�n, Fuj�tsu, Motorola, Nok�a, 
Sun M�crosystems g�b� ş�rketlere sızmak 
�ç�n onların çöplükler�ndek� evrakları b�le 
araştırdığını söylüyor.

Ülkem�zde �se yargılanarak resm� kayıtlara 
geçen �lk hacker Tamer Şah�n’d�r. Çöpler� 
h�ç karıştırdı mı b�lm�yorum ama yaptığı 
�şlem Kev�n �le benzer b�r yöntemd� aslında. 
Bugünlerde adını çokça duyduğumuz sosyal 
mühend�sl�k. 

Sosyal Mühend�sl�k Ned�r?

Sosyal mühend�sl�k, �nternette �nsanların 
zaaf�yetler�nden faydalanarak çeş�tl� �kna ve 
kandırma yöntemler�yle �sten�len b�lg�ler� elde 
etmeye çalışmaktır. Hedef k�ş�n�n karar verme 
algısına yönel�k tekn�kler �çer�r. 

Sosyal Mühend�sl�k Süreçler�;

B�lg� Toplama : Öncel�kle aldatılacak olan 
kurbanın hakkında maks�mum sev�yede b�lg� 
toplanır ve b�rçok özell�k araştırılır. Elde ed�len 
b�lg�ler ş�rket web s�teler�nden, d�ğer 
yayınlardan ve sık olmamakla b�rl�kte hedef 
s�stemde çalışan �şc�lerle konuşarak b�rçok b�lg� 
toplanır.

Saldırıyı Planla : Saldırganlar saldırıyı nasıl 
yürütmek �sted�ğ�n� açıklar.

Saldırma Araçları : Saldırganın saldırıyı 
başlatırken kullanacağı b�lg�sayar 
programlarını �çermekted�r.

B�lg�ler� Kullanma : Ev hayvanı �s�mler�, 
organ�zasyon kurucularının doğum tar�hler� 
g�b� b�rçok sosyal mühend�sl�k takt�kler� 
sırasında toplanan b�lg�ler, parola 
tahm�nler�nde kullanılab�l�r.

Sosyal Mühend�slerde bulunması gereken 
özell�kler aşağıdak� g�b�d�r:

1- İkna etme yetenekler� gel�şm�şt�r.

2- Etk�leme özell�ğ� yüksekt�r.

3- Aldatmaktan çek�nmezler her yolu mubah 
görürler

SİBER SUÇLAR: BİZE OLMAZ, BOŞVER
Mesut Budak

MUCH BETTER Co -Founder 
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4- B�lg�l� ve donanımlı olduğunu karşı tarafa 
gösterme

5- Senaryo üretme yet�ler� oldukça fazladır.

Bugün çokça gördüğümüz telefon 
dolandırıcılığı da b�r sosyal mühend�sl�k 
sayılır aslında. Gündeme da�r hassas b�r konu 
ele alınır. Darkweb ya da deneme yöntemler� 
�le arama l�steler�n� oluşturup küçük b�r çağrı 
merkez� yada tek b�r telefon �le kurbanı 
ağlarına atarlar. Eğer s�z kend�n�zden 
em�nsen�z ne terörle mücadeleden korkun ne 
de organ�ze suçlardan. Tab� ülkem�zde pardon 
d�yeb�lecek b�rçok vaka olduğundan k�ş� 
kend�s�nden b�le b�r an şüphe edeb�l�r. Her ne 
kadar haberlerde ve mesaj yoluyla b�ld�r�mler 
yapılsa da maalesef �nsanları b�r şek�lde 
�nandırıyorlar. Bu k�ş� b�r profesörde olab�l�r, 
normal b�reyde. Günümüzde sosyal medya 
kullanımıyla b�rl�kte yapılan paylaşımlar, 
konum b�ld�r�mler� ve fotoğraftak� detaylar 
sosyal mühend�sler�n �şler�n� b�raz daha 
kolaylaştırıyor. Örneğ�n; Çocuğunuzun okula 

başladığı gün hatıra olsun d�ye okulun 
önünde fotoğraf çekt�n�z. B�r süre sonra s�z� 
okulun müdürü olduğunu söyleyen b�r�s� 
telefonla arayıp herhang� b�r talepte bulunsa 
s�z bu �şlemden şüphelenmezs�n�z. Daha da 
kötüsü eğer varlıklı b�r�ysen�z ya da 
düşmanlarınız var �se, çocuğunuzu okuldan 
b�le kaçırab�l�rler.

Bunun en yakın örneğ�n� �se son günlerde 
Sedat Peker’�n a�les�n�n paylaştığı b�r sosyal 
medya paylaşımı sonrası Duba�’de kaldığı 
otel�n �fşa olması ve yer değ�şt�rmek zorunda 
kalmasıdır. 

Sosyal mühend�sl�k kavramı s�ber saldırı 
çeş�tler�n�n en tekn�k olmayan konusudur. 
Ş�md� daha tekn�k olan s�ber saldırı çeş�tler�n� 
�nceleyeceğ�z.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KARŞILAŞILAN BEŞ 
SİBER SALDIRI ÇEŞİDİ

S�ber saldırganların durmaksızın 
sürdürdüğü saldırılar, k�m� zaman 
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kullanıcıları k�m� zaman da ş�rketler ve 
devlet kurumlarını hedef alıyor. Türk�ye �se 
her zaman en çok saldırı alan ülkeler�n 
arasında yer alıyor. Trend M�cro’ nun 
yayınladığı güvenl�k raporlarına göre �se 
Türk�ye en çok s�ber saldırıya uğrayan 
ülkeler arasında son yıllarda hep �lk beş 
arasında yer alıyor. Pek�, Türk�ye en çok 
hang� s�ber saldırı çeş�tler�ne maruz kalıyor?

FİDYE YAZILIMLARI

F�dye yazılımlarını; kullanıcıların 
dosyalarını ve c�hazlarını ş�freley�p, tekrar 
ulaşılab�lmes� �ç�n k�ş�ler� ücret ödemeye 
zorlayan b�r zararlı yazılım şekl�nde 
tanımlayab�l�r�z. Cryptolocker �se 
Türk�ye’de en çok görülen f�dye yazılımı 
çeş�tler�nden b�r�s� olarak karşımıza çıkıyor. 
Genell�kle sahte e-postalarla kullanıcılara 
yollanan sahte faturalara saklanıyorlar. 
Cryptolocker k�ş�ler�n ya da kurumların 
ver�ler�n� ve c�hazlarını ş�freleyerek 
er�ş�lemez hale get�r�yor. Kullanıcılar �se 
karşılaştıkları k�l�t ekranında 
yönlend�r�ld�kler� noktalara ödeme yapmak 
zorunda bırakılıyor. 

OLTA SALDIRILARI

Ph�sh�ng, yan� olta saldırısı olarak da 
adlandıran bu s�ber saldırılar tamamen 
karşıdak� k�ş�y� aldatma esasına dayanan b�r 
yöntem. Bu saldırının amacı �se hedeftek� 
k�ş�n�n ş�freler�n� ve kullanıcı hesaplarını 
ele geç�rmek. S�ber saldırganlar b�r 
kurumdan yollanmış g�b� hazırladıkları 
e-postalarla, kullanıcıları bu kurumların 
adını kullanarak hazırladıkları sahte s�telere 
yönlend�r�yorlar. Bu s�teler genell�kle 
or�j�nal s�te �le çok benzer b�r kullanıcı ara 
yüzü kullanıyorlar. Bundan dolayı 

kullanıcılar aradak� farkı anlayamıyorlar 
ve kend� hesaplarına er�şt�kler�n� 
zanned�yorlar. Kullanıcı adı ve ş�fres� 
kısmına b�lg�ler�n� g�rd�kler�nde �se bu 
b�lg�ler b�lg�sayar korsanları tarafından 
çalınıyor. Bu yöntem Türk�ye’de özell�kle 
kullanıcıların banka hesapları ya da sosyal 
medya prof�ller�n� ele geç�rmek �ç�n 
kullanılıyor.

KREDİ KARTI DOLANDIRICILIKLARI

S�ber suçlular kullanıcılara özell�kle 
herkes�n �lg� gösterd�ğ� ürünler �ç�n çeş�tl� 
kampanya, fırsat ve �nd�r�mler �çeren sahte 
s�par�ş sayfalarını �çeren e-postalar 
yolluyorlar. Bu e-postalar özell�kle 
Sevg�l�ler Günü, Anneler Günü, Babalar 
Günü ve Yıl Başı g�b� b�rçok k�ş�n�n 
b�rb�r�ne özell�kle onl�ne alışver�ş yaparak 
hed�ye aldığı dönemlerde oldukça 
yoğunlaşıyor. Bu e-postalardak� bağlantılara 
tıklayıp sahte s�par�ş sayfalarından 
alışver�ş�n� yapan k�ş�ler�n kred� kartı 
b�lg�ler� b�lg�sayar korsanları tarafından 
çalınıyor.

DDOS SALDIRILARI

Özell�kle son dönemde Türk�ye’n�n 
gündem�n� meşgul eden yoğun b�r saldırı 
dalgasında kullanılan DDoS yöntem� aslında 
bas�t b�r s�ber saldırı b�ç�m�. DDoS 
(D�str�buted Den�al of Serv�ce Attack) 
saldırıları genell�kle bant gen�şl�ğ�n� �st�laya 
uğratarak s�stemler� ve sunucuları h�zmet 
veremez hale get�ren b�r saldırı çeş�d�d�r. 
Örneğ�n; Her 5 dak�kada b�r, başka b�r 
k�ş�ym�ş�m g�b� s�z�n sekreter�n�z� arayıp 
‘Reng�n Arslan orada mı?’ d�ye soruyorum. 
Sekreter�n�z de her sefer�nde s�z�n of�ste 
olup olmadığınızı öğren�p bana b�lg� ver�yor. 
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Fakat ben�m aynı k�ş� olup olmadığımı h�ç 
sorgulamıyor. Böylece sekreter�n�z� bütün 
gün meşgul ed�yorum, başka �ş 
yaptırmıyorum.

MOBİL TEHDİTLER 

Mob�l c�hazların artışıyla �let�ş�m, 
dolayısıyla ver� m�ktarı sürekl� artıyor. 
Bundan dolayı mob�l tehd�tler g�derek daha 
tehl�kel� hale gel�yor. Özell�kle Andro�d 
platformundak� güvenl�k problemler�nden 
dolayı b�rçok zararlı yazılım mob�l c�hazlara 
�nd�r�l�yor. stat�st�ca.com web s�tes�n�n 
ver�ler�ne göre en son yapılan ölçümlerde, 
kullanıcılar zararlı ve yüksek tehl�ke �çeren 
mob�l uygulamaları (2020 yılı �lk çeyrek 
ver�ler�) 1,15 m�lyondan fazla mob�l zararlı 
yazılım kurulum paket� tesp�t ed�lm�şt�r.

Yukarıdak� saydığımız saldırı türler�n� 
engellemek ya da zararı en aza �nd�rmek �ç�n 
f�rmaların ve kullanıcıların daha da 
b�l�nçlend�rmes� ve b�rtakım önlemler 
alması gerekmekted�r. 

GÜVENDE MİYİZ?

Türk�ye’de yapılan b�r araştırmaya göre 
f�rmalardan sadece %27,4’ü f�rewall 
kullanırken, bu f�rmaların %30,2’s� açık 
kaynak kodlu, %43,8’� kutu çözüm güvenl�k 
duvarı kullandığı görülmekted�r. F�rmaların 
gelen ve g�den traf�ğ�n� organ�ze ve kontrol 
eden bu c�hazların ayrıca kullanıcı 
hareketler�n� loglama özell�kler� de 
bulunmaktadır. Ülkem�zde 5651 sayılı 
yasaya göre log tutulması ve elektron�k 
olarak �mzalanması zorunludur. Hatta 
KVKK kapsamına g�ren f�rmaların loglama 
s�stemler�n�n b�r sonrak� sev�yes� olan SIEM 
ded�ğ�m�z loglama ve uyarı s�stemler�n� de 
entegre etmeler� ve bu uyarıları devamlı  

gözlemlemeler� gerekmekted�r. 

Sonuç olarak bu tür s�ber saldırılara maruz 
kalmamak �ç�n F�rewall (Güvenl�k Duvarı) 
çözümler� almanız b�le tek başına yeterl� 
olmazken Türk�ye’de f�rewall kullanmayan 
f�rmaların başka çözümler� yok �se bu yönde 
farkındalığının artırılması gerekmekted�r. 
Ayrıca, f�rmaların çalışanlarını 
b�l�nçlend�rmek �ç�n b�lg� güvenl�ğ� 
farkındalık eğ�t�mler�n� de önemsemeler� 
gerekmekted�r. Çünkü z�nc�r�n en zayıf 
halkası genelde personel�n kullandığı 
b�lg�sayar olab�l�yor. Bu tür çalışmalardan 
mal�yetten dolayı kaçmak �steyen 
f�rmaların, herhang� b�r f�dye yazılımına 
maruz kaldıktan sonra daha astronom�k 
rakamlar öded�ğ� aş�kardır. 

UZAKTAN ÇALIŞMAYA HIZLI VE 
SAVUNMASIZ GEÇİŞ

Türk�ye’de b�r yılda 1,692,320 adet kötü 
amaçlı yazılım saldırısı düzenlend�. Geçen 
yıla göre %81 oranda artışın gerçekleşt�ğ� 
Türk�ye’de, dak�kada 3 adet kötü amaçlı 
yazılım saldırısı yaşandı. Ver�zon'un 2021 
ver� �hlaller� araştırması raporuna göre 
uzaktan çalışan sayısındak� artış neden�yle 
oltalama (k�ml�k avı) saldırılarının %11 
c�varında arttığı, f �dye yazılımı 
saldırılarının 2020 yılına göre 2021’�n �lk 5 
ayında %6 arttığı raporlandı.

WatchGuard f�rmasının yaptığı 
araştırmaya göre geçt�ğ�m�z yıl boyunca 
gerçekleşen 1.6 m�lyon adet kötü amaçlı 
yazılım saldırısının 460 b�nden fazlasının 
Mayıs ayında gerçekleşt�ğ�n� ve bunun en 
büyük neden�n�n ş�rketler�n uzaktan 
çalışmaya tedb�rs�z b�r şek�lde geçt�kler�n� 
hackerler�n fark etmes� olduğunu aktardı. 
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Kullanıcıya yapılan bu saldırılar çoğu zaman f�rmaları/kurumları etk�lemekted�r. Ülkem�zde 
geçt�ğ�m�z yıl çok öneml� markalar s�ber saldırıya maruz kaldı. Dünya genel�nde bu yıl 
Facebook ve L�nked�n g�b� sosyal medya mecraları üzer�ndek� kullanıcı b�lg�ler� �fşa ed�lse de 
ülkem�zde daha çok e-t�caret s�teler�n�n maruz kaldığını görmektey�z. KVK kanunu �le b�rl�kte 
bu tür saldırıların duyurusunu ş�rketler kullanıcılarına resm� olarak yapmaktadır. Ne tür b�r 
ver�n�n �hlale uğradığını ve kullanıcıların neler yapması gerekt�ğ�n� b�ld�rmekle mükelleft�rler. 

Ülkem�zde bu tür durumlar �ç�n K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurumu’nun 2020 yılında verd�ğ� 19 
adet cezanın toplamı 6.870.500,00 ₺ d�r.

2020 yılında yayınlanan cezalar aşağıdak� şek�lded�r;
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SUÇ VE CEZA

S�ber suçlar geleneksel suçlara göre daha 
zor tesp�t ed�leb�lmekted�r. Adl� anal�z 
yöntemler� ve tutulan log kayıtları ver�ler� 
�le s�ber suçlar tesp�t ed�leb�lse dah� çoğu 
zaman adl� �şlem yapılamamaktadır. Bu 
durumun sebepler� şu şek�lde sıralanab�l�r; 

1. S�ber saldırılar net�ces�nde f�rma ya da 
b�reyler�n b�lg�ler� çalınsa dah�, f �rma ya da 
b�reyler ver�ler�n�n çalındığını duyurmak 
�stememekted�r. 

2. S�ber saldırıların duyurulması ş�rketler� 
özell�kle borsa g�b� farklı ortamlarda zor 
duruma düşürdüğünden f�rmalar saldırıları 
g�zlemeye çalışmaktadır. 

3. Lokasyon farklılıkları, yapılan s�ber 
saldırıların çözümünü zorlaştırmaktadır. 
Saldırganın çok uzakta olması, farklı 
yasalara tab� olması ve suçun karşılığında 

doğrudan şahıs tesp�t ed�lememes�, 
saldırıyı  ve yapılan saldırının tak�b�n� 
güçleşt�rmekted�r. Bu nedenle s�ber 
saldırıya uğrayanlar saldırıya uğradıklarını 
zorunlu olmadıkça kolluk kuvvetler�ne 
b�ld�rmek �stememekted�r. 

4. S�ber saldırılar konusunda yet�şm�ş 
kolluk kuvvetler� personel� sayısının azlığı, 
saldırıya uğrayanların nasıl olsa bulunamaz 
düşünces� �le davranmalarına sebep 
olmaktadır. 

5. Saldırıya uğrayanların büyük b�r kısmı, 
saldırıya uğradığının farkına 
varamamaktadır. 

6. Doğrudan madd� zarar görmeyen k�ş�ler 
saldırıyı önemsememekte dolayısı �le genel 
çözüm üret�lememekted�r.

Yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı bu 
tür s�ber suçlar genell�kle cezasız kalıyor. 
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Mesut Budak k�md�r?
Akadem�k kar�yer�n� İşletme ve Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� üzer�ne master yaparak tamamlayan 

Mesut Budak, 22 yıldan ber� b�l�ş�m sektöründe yönet�m, proje yönet�m� ve s�stem danışmanlığı 

poz�syonlarında f�nans, tekst�l, basın, loj�st�k ve e-t�caret g�b� onlarca sektöre h�zmet verm�şt�r.

Hızla d�j�talleşen dünyada yen� �ş fırsatlarını müşter�ler�ne sunmakta ve Amer�ka'da Ş�rket 

Kurulumu üzer�ne danışmanlık yapmaktadır. Budak, Türk�ye'de kamu kuruluşlarına da danış-

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

Saldırılar h�ç b�tmeyecek. Burada yazdığımız 
saldırı türler� de gelecekte devam edecekt�r. 
Ama gelecekte IoT(Internet of Th�ngs), deep 
learn�ng, mach�ne learn�ng, deepfake g�b� 
kavramların üzer�nden de saldırılar gelecekt�r. 
İran’dak� nükleer santrale yapılan saldırı ya da 
b�r uçağa yapılab�lecek b�r saldırı türü en 
klas�k örnekler�d�r. IoT ded�ğ�m�z nesneler�n 
�nternet� ve bununla �lg�l� açıkların doğuracağı 
çok büyük sorunlar b�z� bekl�yor. Bugün ve 
gelecekte değ�şmeyen tek kural �se 
kullanıcıların mutlaka güvenl� ve kompleks 
ş�freler kullanması ve bu ş�freler� k�mseyle 
paylaşmaması gerekl�l�ğ�d�r. Atalarımızın b�r 
dey�ş�n� günümüze uyarlıyorum. Araç, S�lah 
ve ŞİFRE emanet ed�lmez. 

D�yel�m k� saldırıya maruz kalıp madd� 
zarara uğradınız, B�lg�ler�n�z� kurtarmak �ç�n 
f�dye öded�n�z, b�r de buna bağlı olarak ceza 
yed�n�z. Kurum �t�barı, müşter� kaybı, ver� 
kaybı ve �ş gücü kaybı g�b� b�rçok kayıp 
yaşadınız. B�r daha tekrarlanmaması �ç�n b�r 
d�z� yatırım yaptınız. Aradan b�r yıl geçt� ve 
s�z hala güvende olduğunuzu 
düşünüyorsunuz. İşte bu daha büyük b�r 
sorun. Bu tür yatırımları yapan f�rmalar 
bunun tek seferl�k b�r yatırım olduğunu 
düşünüyorlar. Yıllık l�sans, destek v.b 
ödemeler� yapmadıklarında �se tekrar 
savunmasız kalab�l�yorlar. Aslında bu tür 
g�derler�n elektr�k faturası ya da k�ra 
g�derler�nden b�r farkı olmamalıdır. 
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“Değ�ş�m�n sırrı tüm enerj�n�z� esk� �le 
mücadeleye değ�l yen�y� �nşaa etmeye 
odaklamaktır.” Socrates 

Pandem� hem b�reyler hem de kurumlar 
�ç�n zorlukları �le beraber fırsatları da 
get�ren, 21. yüzyıla damga vuran b�r 
değ�ş�m/dönüşüm dönem�d�r.

Pandem� senaryosu bugüne kadar b�rçok 
küresel ş�rket�n felaket senaryolarında ele 
alındı ve test ed�ld�. Ancak boyutun bu 
kadar büyük ve etk�l� olacağı h�çb�r 
senaryoda �çer�lm�yordu. Pandem�n�n 
boyutu, sadece kurumların değ�l ülkeler�n 
de konuya ne kadar hazırlıklı olduğunu test 
etm�ş oldu.  Hayat tarzımızı, �ş yapma 
b�ç�m�m�z�, alışkanlıklarımızı bundan önce 
h�ç deney�mlemed�ğ�m�z b�r boyuta taşıdı. 

Bu süreç, of�se, okula, bankaya, markete, 
mağazaya g�tmeden neler yapab�ld�ğ�m�z� 
test etmek adına da oldukça öğret�c� oldu. 
B�reyler�n ve kurumların hang� konularda 
yen� normale uyum sağladıkları, 
hang�ler�nde zorlandıkları veya 
zorlanacakları da süreç boyunca b�ze b�rçok 
�pucu ver�yor.

Esk� normal�m�ze dönmeyeceğ�m�z b�r 
gerçek. Pandem� �le beraber uygulanmaya 
başlayan �ş modeller�n�n b�rçoğu kalıcı 
olarak hayatımızda yer�n� bulacak. Bu 
bakımdan henüz başlamadıysak kolları 
sıvayıp yen� normale uyum �ç�n neler� hayata 
geç�rmem�z gerekt�ğ�n� düşünmem�z, 
değ�ş�m� kurum stratej�s�n�n b�r parçası 
hal�ne get�r�p, b�r yol har�tası eşl�ğ�nde 

DEĞİŞİMİN SIRRI
Seda Tek�n

Kurucu Ortak – F�dele Consult�ng

Kurucu Ortak ve Genel Müdür – MORVERA D�j�tal Satınalma S�stem�
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kararlı ve somut adımları atmamız 
gerek�yor.

D�j�talleşme, ver� anal�ğ�, müşter� 
deney�m�n�n �y�leşt�r�lmes�, çev�kl�k, hız ve 
güvenl�k b�rb�rler�n�n tamamlayıcıları olan 
ve dönüşüm yolculuğunu destekleyen öğeler. 

Öncel�kle kurumların dönüşüm sürec�n� 
gerçekleşt�rmeye hazır olmaları, bunun �ç�n 
gereken çalışan yetk�nl�k ve becer� setler�n� 
barındırmaları veya bunları dönüştürmeler�, 
süreç ve altyapılarını değerlend�rerek 
öncel�kle ele alınması gereken konuları 
bel�rlemeler� öneml� olacaktır.  

Süreç �şley�şler�n�n anlaşılması, altyapı 
eks�kl�kler�n�n ve sıkıntı yaratacak alanların 
bel�rlenmes�, teknoloj� yönet�ş�m 
kab�l�yet�n�n gel�şt�r�lmes�, hem �ş kolları 
hem de teknoloj� b�r�mler�n�n dönüşüme 
hazır hale get�r�lmes� dönüşümün sürekl�l�ğ� 
ve kalıcı olması açısından öneml�.

İç�nde bulunduğumuz dönüşüm dönem�nde, 

teknoloj� kullanımını artırmamız ve 
süreçlere yaygınlaştırmamız kaçınılmaz b�r  
adımdır. İş süreçler�m�z� yen�den 
modellerken, doğru teknoloj�ler� doğru �ş 
�ç�n kullanmak hem süreç hem de altyapı 
etk�nl�ğ�m�z� artıracak ve dönüşüm 
yolculuğumuzu hızlandırarak daha etk�n 
hale get�recekt�r. Yanısıra teknoloj�ler�n 
kullanımı ver� yönet�m�, müşter� 
deney�m�n�n �y�leşt�r�lmes�, güvenl�k g�b� 
kavramların desteklenmes� �ç�n de şartdır. 

Yapay zeka, mak�na öğrenmes�, sanal 
gerçekl�k, artırılmış gerçekl�k, g�y�leb�l�r 
c�hazlar, IOT vb  dönüşümü destekleyen 
teknoloj�ler olarak karşımıza çıkmakta ve bu 
alanlardak� ürünler artık yeterl� olgunluğa 
er�şme aşamasındadır. Ancak, teknoloj�ler� 
sadece teknoloj� olduğu �ç�n değ�l, �ş 
hedef ler�m�ze uygun, doğru teknoloj�ler 
olup olmadığını sorgulayarak ve gerekl� 
olgunluğa sah�p olduğundan em�n olarak ele 
almamız b�z� sonrası r�sklerden 
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Seda Tek�n k�md�r?
Kar�yer�’ne 1986 yılında Türk Hava Yolları’nda B�lg�sayar Programcısı olarak başlayan Seda 

Tek�n,  aynı göreve 1988 yılında Türk�ye Sına� Kalkınma Bankası’nda devam ett�. 1989 yılında 

Dem�rbank’a yen� bankacılık paket� uygulamasında görev almak üzere katıldı. Bankanın 

otomasyon ve transformasyon çalışmalarında hem Türk�ye hem de yurtdışı �şt�rakler�nde 

programlama, proje ve m�mar� yönet�m� çalışmalarını gerçekleşt�rd�. 2000 -2001 yılları 

arasında Dem�rbank’ın B�lg� Teknoloj�ler� grubunu yönett� ve bankanın teknoloj� transformasyo-

nuna l�derl�k ett�. Dem�rbank’ın HSBC Türk�ye �le b�rleşmes�n�n ardından 2001-2005 yılları 

arasında Uygulama Gel�şt�rmeden sorumlu D�rektör olarak görev aldı. 2005 yılında Teknoloj� 

Grup Başkanı olarak atanarak, bankanın �ş süreçler� ve teknoloj� transformasyon programına 

l�derl�k ett�. 2012 yılında BNP Par�bas Card�f Türk�ye ek�b�ne katılan Seda Tek�n kurumda 

Teknoloj�, B�lg� Güvenl�ğ�, Proje Yönet�m� ve İş Süreçler�nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

ve İcra Kurulu üyes� olarak çalıştı ve bu süreçte kurumun �ş süreçler� ve teknoloj� transformasyonuna l�derl�k ett�. 2020 yılında kurumlara 

teknoloj� ve ver� mahrem�yet� alanında destek olmak üzere çalışma arkadaşı �le beraber F�dele Consult�ng’� kurdu. Yanısıra, 2020 yılında 

KOBİ’ler�n satınalma süreçler�n�n d�j�talleşmes�ne katkı sunmak üzere gel�şt�r�len Morvera D�j�tal Satınalma S�stem�’n�n de kurucu ortağı 

olup, markanın Genel Müdür’ü olarak görev yapmaktadır. 

�şb�rl�ğ�, yen� becer�ler� ve kab�l�yetler�  
bünyede oluşturmak amacı �le bu konuda 
uzmanlığa sah�p oluşumlardan destek almak 
değ�ş�m sürec�n� yumuşatacak, 
kolaylaştıracaktır.  

Pandem� sonrası yen� normale uyum 
sağlamak ve büyümek �ç�n, dönüşmek ve bu 
dönüşümü �nsan kaynağı, süreç ve teknoloj� 
eksenler�nde kurgulayarak çalışanlarımıza, 
müşter�ler�m�ze ve �ş ortaklarımıza en �y� 
deney�m� yaşatacak şek�lde uygulamaya 
almak kurumlar �ç�n hayat� b�r konudur.

koruyacaktır. Büyük ver� ve anal�t�ğ�, s�ber 
güvenl�k, k�ş�sel ver�ler�n korunması, çev�k 
�ş gel�şt�rme modeller� �se y�ne dönüşümü 
destekleyen ve sürekl�l�ğ� sağlayan 
konulardır.  

Yanısıra dönüşümün hızını ve etk�s�n� 
arttırmak, becer� ve teknoloj�ler� 
tamamlayıcı unsurlar olarak bünyeye 
katmak üzere �şb�rl�kler� üzer�ne kurulu 
çalışma modeller� mutlaka d�kkate 
alınmalıdır. Bu amaçla, yen� �ş modeller�n� 
destekleyeb�lecek şek�lde xtech’ler �le 
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1. Hakan Çel�k k�md�r? 

 Samsun doğumluyum, yüksek l�sans 
mezunuyum ve doktoraya 
hazırlanıyorum. İnsan kaynakları 
alanında b�r ş�rket�m var. 45 yaşında, 
�k� kız çocuğu babasıyım. Tasavvuf, 
özel �lg� alanım ve tasavvuf la �lg�l� 
yayımlanmış b�r k�tabım bulunuyor. 
Kend�m� ülke sevdalısı olarak 
tanımlayab�l�r�m. Projeler üret�p 
hayata geç�ren b�r �ş �nsanıyım. Şu an 
akt�f olarak CEO Platformu’nun 
başkanlığını yürütüyorum. 

 2. Çok etk�l� b�r platform kurdunuz? 
Neden CEO‘ların bulunduğu b�r 
platformu kurmak �sted�n�z?  

 B�ze b�lge �nsanlar lazım, ded�m. İş 
hayatının b�lgeler� k�mlerd�r sorusuna cevap 
aradım. K�m bütün sınavları ver�p o 
mertebeye er�şm�şt�r, d�ye düşündüm. Hem 
�ş hayatı hem de sosyal hayatın �ç�nde, tam 
ortasında ham �ken p�şm�ş, yanmış ve 
yakmak �ç�n o noktaya gelm�ş olanlar 
k�mlerd�? K�m�n peş�nden g�d�l�r, ded�m. 
K�m tecrübel�d�r, k�m başarısızlığı d�b�ne 
kadar yaşamıştır ve başarıyı sonunda 
yakalamıştır? K�m ekmek verme, paylaşma 
derd�ne düşmüştür soruları sordum sürekl�. 
Her sorunun cevabında karşıma �ş hayatının 
l�derler�, üst düzey yönet�c�ler çıktı.

 3. Yapılanmanızdak� planlı büyümeden 
uzun süred�r bu proje üzer�nde çalıştığınızı 
anlıyoruz. Ne zamandan ber� bu proje 
üzer�nde çalışıyorsunuz? 

 Kafamın �ç�ndek� tohumları 2019 Kasım 
ayında sulamaya başladım. O gün bugündür 
çalışmalara, projeler üretmeye devam 
ed�yoruz.  

4. İlk açıkladığınızda aldığınız tepk� ne 
oldu? Mevcut durumda nasıl �lerleme 
kayded�yorsunuz? 

Çevremde bulunan �ş �nsanı dostlarıma bu 

CEOPLATFORMU 

EZBERLERİ BOZMAK İÇİN YOLA ÇIKTI
Hakan Çel�k

Ceo Platformu Derneğ�



MonDesBusiNess  64

projey� açıkladığımda, beklent�m�n 
ötes�nde poz�t�f yorumlar aldım. Daha önce 
böyles� düşünülmem�şt�, herkes�n ben�m 
heyecanımı paylaştığını fark ett�m. Daha 
sonra da o arkadaşlar çek�rdek kadroyu 
oluşturdular. Pandem� dönem�ne rastladığı 
�ç�n f�z�k� buluşmalar yer�ne onl�ne 
ortamlarda b�r araya gel�yoruz sıklıkla. 2020 
Ek�m’�nde b�r buluşma yemeğ� 
gerçekleşt�rm�şt�k ancak �let�ş�m� daha çok 
WhatsApp grupları üzer�nden sağlıyoruz. 

5. Şu an kaç üyen�z var? Üye prof�l�n�zle 
�lg�l� genel b�lg�lend�rme yapab�l�r m�s�n�z? 
(Hang� sektörler vs) 

Ş�md�l�k Ceo, C-Level, Yönet�m Kurulu 
Başkanı ve üyeler�nden oluşan 400 üyem�z 
var. On sek�z kom�tem�z bulunuyor. Enerj�, 
sanay�, gıda, b�l�ş�m, otomot�v, sağlık, 
tarım, �hracat gel�şt�rme g�b� pek çok farklı 
sektörün b�r arada olduğu b�r platformuz. 
Kom�te başkanları aynı zamanda, �cra 
kurulunu oluşturmaktadır. 

6.Sosyal sorumluluk kapsamında 
oluşturduğunuz bu yapı s�zce nereye 
evr�l�r? 

Devlet�m�z�n önem verd�ğ� yapılardan b�r� 
TOBB dersek k� bu yapı bütün �şletmeler� 
kapsıyor, buna sağ kol d�yel�m. B�zden çok 
daha esk� b�r yapı. B�z de sol kol olmaya 
tal�b�z. B�z�m platformumuzda da yöneten, 
l�derl�k eden k�ş�ler bulunuyor. 

7. Üyeler arası �ş b�rl�kler� oluyor mu?  

 Fevkalade b�r şek�lde network oluştu. 

 Üyeler aralarında gerek ürün gerekse �nsan 
kaynağı anlamında t�caret ve �ş b�rl�ğ� 
yapıyor. 

 8. Pandem� dolayısıyla pek çok sektör 
sıkıntı yaşadı ancak pek çok sektör �hracatı 
arttırdı. S�z bu sürec� nasıl 
değerlend�r�yorsunuz? 

Ben kr�zler� fırsat olarak görenlerden�m. 
Bu sıkıntıdan çıkaracağımız çok ders 
olmalı. Hazırlıksız yakalanmak nasıl b�r 
durummuş, hep�m�z yaşayıp görmüş olduk. 

9.S�zce pandem�den sonra Türk�ye 
ekonom�s� hang� noktaya evr�lecek? Genç 
g�r�ş�mc�lere nasıl b�r mesaj vermek 
�sters�n�z?  

E-t�caret ve loj�st�k sektörü daha da büyük 
önem kazandı. Türk�ye'n�n jeopol�t�k 
konumu ve İpek Yolu m�henk taşı özell�ğ� 
öne çıktı. Görüyoruz k� b�rçok ülke 
markalarının üret�m�n� Türk�ye'ye taşımaya 
başladı ve bu böyle devam edecek. Gençlere 
öner�m geleceğ�n �ş kollarını, meslekler�n� 
b�r z�h�n har�tası şekl�nde projelend�rs�nler 
ve mümkünse eğ�t�mler�n� ve kar�yerler�n� 
bu doğrultuda şek�llend�rs�nler. 

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

Ceoplatformu /üst düzey yönet�c�ler 
derneğ� s�yaset üstü b�r oluşumdur. Her d�ne 
saygı duyuyoruz. Kırmızı ç�zg�m�z 
ülkem�zd�r. Bu ülke �ç�n el�n� taşın altına 
koymak �steyen, her ülke sevdalısına 
kapımız açıktır. B�z, b�rl�kte �y�y�z; b�rl�kte 
güzel�z. 
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Cov�d-19 Pandem�s�n�n gölges�nde geçen 
tam kapanma sürec�n�n ardından, kademel� 
normalleşme �le b�rl�kte esk� yaşam 
şekl�m�z� ger� kazanmaya başladık. 
Özell�kle �ş hayatını an� ve hazırlıksız 
yakalayan pandem�, �şverenler ve çalışanlar 
arasındak� kurumsal bağlılığı oldukça 
sınadı. Bu küresel kr�ze b�r şek�lde adapte 
olarak hızlı reaks�yon alab�len ş�rketler daha 
az sorun yaşarken, altyapı yeters�zl�kler� ve 
stratej�k hatalarla boğuşan kurumlar sürec� 
atlatmakta oldukça zorlandı. Ek�pler�n 
koord�nasyonlarının sağlanması, gerekl� 
�mkanların ev ortamında çalışanlara 
sunulması ve uzaktan çalışma s�stem�n�n 
ben�msenmes� epey b�r zaman alsa da bu 
s�stem� oturtan ş�rketler 2020 yılını daha 
başarılı sonuçlar �le karşıladı.

Kademel� normalleşme sürec� ş�rketler� 
esk� düzenler�ne ger� döndürürken, en çok 
merak ed�len şey pandem� neden�yle çalışma 
hayatında gerçekleşen değ�ş�kl�kler�n ne 
kadarının kalıcı olacağı. Pandem� 
sonrasında �ş hayatımıza nasıl devam 
edeceğ�z?

Büyük ş�rketler�n pandem� �le b�rl�kte 
yaygınlaşan evden çalışma s�stem�n� kalıcı 
hale get�rme kararı �ş dünyasında oldukça 
büyük ses get�rd�. Aslında bu, çalışma 
hayatlarımızda gelecekte b�z� ney�n 
bekled�ğ�ne da�r öngörü oluşturan 
kararlardan b�r�. Küresel ölçekte yapılan

çalışmalar pandem� sonrasında �şgücünün 
%25’ten fazlasının evden veya uzaktan 
çalışacağını göster�yor. B�rçok kurum evden 
ve uzaktan çalışma model�n� devam ett�rerek 
çalışanlarına yen� b�r çalışma model� 
sunuyor. Bu durum, pandem� sonrasında 
çalışanların dayalı b�r çalışma düzen� �le 
karşı karşıya kalab�lecekler�n�n b�r 
gösterges�. 

Evden ve uzaktan çalışma model�, 
ş�rketler�n çalışanlar üzer�nde sıkı b�r 
e-denet�m sağlamasını zorunlu hale get�r�r. 
Bu da �y� b�r teknoloj� ve d�j�tal altyapı 
sayes�nde olab�l�r. D�j�tal dönüşümü 
zamanında uygulamaya başlayamayan 
ş�rketler pandem� sürec�nde çalışma 
modeller�n�n, gerekl� teknoloj� ve altyapıya 
sah�p olmaması neden�yle başarısız olduğunu 
gözlemled�ler. Elde ed�len sonuçlar ışığında 
kurumlar, her ne şek�lde olursa olsun,olası b�r 
kr�z karşısında çalışma s�stemler�n� ayakta 
tutab�lmek �ç�n gerekl� hazırlığı yapmak 
zorunda olduklarının farkına vardılar.

PANDEMİ SONRASI İŞ DÜNYASI
Ecenur Ak

Kurumsal İlet�ş�m D�rektörü

Say Elektromekan�k
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Pandem� dönem�nde ş�rketler�n çalışma 
stratej�ler�ndek� değ�ş�kl�kler kurumsal 
bağlılık kadar mot�vasyonunda önem�n� 
vurguladı. Bu süreçte çalışanların 
ş�rketler�ne bağlılıkları, yönet�c�ler� �le olan 
uyumları ve ek�p çalışmasına katkı sağlayan 
performansları oldukça öneml� unsurlar 
hal�ne geld�. Bu durum göster�yor k� 
pandem� sonrasındak� �ş hayatında, 
çalışanlarını �şb�rl�ğ�ne teşv�k eden, 
uyumlu, kr�z yönet�m� güçlü, uygun çalışma 
ortamları sunan kurumlar başarılı k�ş�ler 
tarafından daha çok terc�h ed�lecek. Genel 
mevcut çalışma düzenler�n� çalışan 
performansı odağında güncelleyen ve 
yen�l�kler� tak�p eden ş�rketler �ş dünyasında 
daha fazla yer ed�neb�lecek.

D�j�tal ortamda çalışma kültürü öneml� b�r 
değ�ş�m olarak pandem�ye a�t g�b� gözükse 
de bu kültürü pandem� önces�nde de 

stratej�ler�yle bütünleşt�reb�len ş�rketler  
mevcut. Bu ş�rketler d�j�tal adaptasyonları ve 
çalışma modeller� bazında sundukları 
teknoloj�k altyapıları �le pandem� sonrası 
süreçte de terc�h ed�lmeye devam edecek. 
Çalışanların performanslarının ölçüldüğü 
kr�terler g�b� bu ölçümler�n yapılış şek�ller� 
de pandem� dönem�yle b�rl�kte değ�ş�kl�k 
gösteren tekn�kler arasında. Evden ve 
uzaktan çalışma model�nde çalışan 
performansları d�j�tal kanallar aracılığıyla 
denetlend� ve bu kanallardan gelen ver� 
anal�zler� pandem� sonrasındak� çalışma 
b�ç�mler�n� şek�llend�rd�. D�j�tal dönüşüm 
konusunda hazırlıklı olan ş�rketler evden ve 
uzaktan çalışma b�ç�mler�n� daha sağlam 
uygularken, d�j�tale adapte olmayan 
kurumların bu dönemde f�z�ksel çalışma 
koşullarından uzak kalmasıyla güç 
kaybett�ğ� gözlend�.
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İstat�st�ksel ver�ler �ncelend�ğ�nde pandem� 
sürec�nde küçülmeye g�den ş�rketlerde �nsan 
kaynakları yapılarında değ�ş�kl�k meydana 
geld�ğ�n� söylemek mümkün. Bu durum, 
kadrolu çalışandan z�yade proje bazlı ve 
dönemsel çalışmaları gündeme get�rd�. 
Araştırmalar göster�yor k� ş�rketler pandem� 
sürec�nden sonra da, proje bazlı ve dönemsel 
uzmanlarla çalışmayı terc�h edecekler. Bu, 
teknoloj�k yatırımların arttığı b�r süreç 
olacak. Ş�rketler, tüm süreçler�n� d�j�tal 
araçlar �le baştan tasarlayacak ve f�z�ksel 
of�slere olan yaklaşımlar yer�n� uzaktan 
çalışma prens�b�ne bırakacak. İsteğe bağlı 
çalışma alanlarının yaygınlaşması teşv�k 
ed�lecek ve çalışma ortamları olası kr�zlere 
karşı hazır duruma get�r�lecek.

Pandem� �ş dünyası �ç�n beklenmed�k, zorlu 
ancak fırsatlarla dolu kr�t�k b�r süreçt�. Tüm 
dünya farklı çalışma modeller�n� 
deney�mleme şansı elde ett�. Bu süreç 
aslında her kuruma cesaret edemed�ğ� 
d�j�talleşme sürec�n� ve çalışma 
yöntemler�n� uygulamak, anal�z etmek ve 
gözlemlemek �ç�n b�r fırsat verd�. Ş�md�, 
normalleşme dönem�nde tüm bu deney�mler 
ş�rketler tarafından masaya yatırılacak, 
çalışanların performansları göz önünde 
bulundurularak tüm eks�kl�kler�n tesp�t 
ed�ld�ğ� anal�zler yapılacak. Sonunda her 
ş�rket, kend� çalışma model�n� bel�rleyerek 
uygulamaya başlayacak. Bu da d�j�tal 
dönüşümün hızlanması ve ş�rketler�n 
adaptasyonlarının artmasına neden olacak.

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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DAVRANIŞSAL BİYOMETRİ VE BLOKZİNCİR

Kullanıcı doğrulama süreçler� k�ml�k hırsızlığını önlemek �ç�n f�zyoloj�k ve davranışsal 
b�yometr� sayes�nde yen� b�r �şley�şe sah�p olacak. K�ml�ğ�m�z�n en mahrem �k� parçası ne 
kadar güvende?

D�j�tal adaptasyon sürec�n�n hızlandığı 
bugünlerde �nternet kullanıcı sayısısının 
artışı beraber�nde d�j�tal k�ml�k odaklı 
s�ber saldırıların da çoğalmasına sebep 
oluyor. Bugün �nternet dünyasında her b�r 
b�rey�n ortalama 190 adet çevr�m�ç� 
hesabı bulunuyor. D�j�tal ayak �zler�n�n bu 
kadar fazla olduğu b�r dünyada, s�ber 
saldırganlar �ç�n k�ml�k ver�ler�n� ortaya 
çıkarmak b�r hayl� kolay hale gel�yor. Bu 
nedenle eposta, ş�fre �k�l�s� yer�n� �k� 
faktörlü doğrulama (2FA), tek seferl�k  

parola (OTP) ve b�yometr�k ver� g�b� 
yen� yaklaşımlara bırakmış durumda. 
Ancak kullanıcı �hmaller� ve d�j�tal okur 
yazarlığın düşük sev�yelerde olması, 
sosyal mühend�sl�k ve benzer� 
dolandırıcılık yöntemler�n�n sonuç 
almasına neden oluyor.

Güvenl�k uzmanlarına göre sadece 
ABD’de her yıl -her 15 k�ş�den b�r�- 
k�ml�k hırsızlığına maruz kalıyor. 
Kaynak: B�lg� Güvende
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DAVRANIŞSAL BİYOMETRİ İLE TANIŞIN

F�zyoloj�k b�yometr�n�n aks�ne davranışsal 
b�yometr� yaklaşımı, �nsanların f�zyoloj�k 
özell�kler�n�n dışında kalan çevr�m�ç�/dış 
dünya davranışlarına ve faal�yetler�ne a�t 
ver�ler� toplar, �şler ve bunlardan b�r�c�k 
tanımlar oluşturur. B�r �şlem�n s�z�n 
tarafınızdan yapıldığını doğrulamak �ç�n 
�zled�ğ�n�z yolun, daha öncek� seferlerde 
�zled�ğ�n�z yol uyumlu olması beklen�r. 
Davranışsal b�yometr� yaklaşımı hang� 
ver�ler� toplar deresen�z l�ste oldukça 
kalabalık ve ürkütücü. Ürkütücü d�yorum 
çünkü bu ver�ler�n güvenl�ğ�n�n 
sağlanamaması durumunda çok daha büyük 
b�r kr�z ortaya çıkab�l�r. Tuş vuruş 
d�nam�kler�, yürüyüş anal�z�, ses k�ml�ğ�, 
fare kullanım karakter�st�kler� ve �mza 
anal�zler� öne çıkan davranışsal b�yometr� 
ver�ler� olarak göster�leb�l�r.

Aslına bakarsanız 2007 yılından bu yana 
davranışsal b�yometr� sürec�ne dah�l 
oluyorsunuz. “Nasıl?” dersen�z em�n�m k� 
aşağıdak� görseller s�ze tanıdık gelecekt�r.

FİZYOLOJİK BİYOMETRİ İLE TANIŞIN

F�zyoloj�k b�yometr� yaklaşımı �le b�r b�reye 
a�t parmak �z�, damar �z�, el, �r�s, yüz ve 
DNA g�b� b�lg�ler, k�ş�n�n k�ml�k doğrulama 
süreçler�nde kullanılab�l�r.

Apple 2013 yılında �Phone 5S model�n� 
tanıttığında beraber�nde parmak �z� 
doğrulamasına �mkan sağlayan TouchID 
teknoloj�s�n� tanıttı. Kullanıcıların ekran 
k�l�d�n� açmalarını ve uygulama mağazası 
�çer�s�nde alışver�şler�n� gerçekleşt�rmeler�n� 
sağlayan bu teknoloj�, kısa sürede Andro�d 
ekos�stem�, d�züstü b�lg�sayar üret�c�ler� ve 
uygulama sağlayıcıları tarafından 
ben�msend�. İşlemler�n� tek “tık” �le 
gerçekleşt�ren kullanıcılar �se sürec�n 
prat�kl�ğ�nden oldukça memnundu. Pasaport 
başvuruları g�b� �ved� �şlemler �ç�n �stenen ve 
kolluk kuvvetler� tarafından alınan bu b�lg�, 
teknoloj� f�rmalarına oldukça kolay b�r 
şek�lde ver�ld�. Bu süreç, �r�s tarama, yüz 
tanıma g�b� farklı f�zyoloj�k b�yometr� 
ver�ler�n�n kullanıcı k�ml�kler�ne doğrulama 
yöntem� olarak eklenmes�yle devam ett�.

MondesTeknoloj�  Team

 



HER ŞEY HALLOLUR , SİZ BİR ÇAY KOYUN DA ÖNCE ….
Özkan Başak

İnsan Kaynakları Danışmanı

Üstada sormuşlar; “Herşey� 
kaybett�k ne yapacağız? 

Üstad cevap verm�ş; “Çay koyun 
yen�den başlayacağız”…

Her yen� gelen� klas�k olarak 
yen�den adlandırıyoruz belk� de 
adlandırmayı sev�yoruz. Esk� 
Normal, Yen� Normal, Para-normal � 
Pandem� Önces�, Pandem� Sonrası… 
Zaman geçt�kçe, alıştıkça ya da 
azımsadıkça belk� başta zor olanlar, 
kabul ed�l�r olamayanlar b�ze normal 
gelmeye başlamış olab�l�r m�?

Allahtan yen�lere alışmada uyum 
sağlamada üstümüze yok. Her şeye en 
hızlısından uyum sağlamak alışmak ve 
geçm�ş� b�r anda yok saymak b�ze göre 
bey�nde format at yer aç model� g�b�.

İş dünyası olarak önümüzdek� sorular, 
sorunlar artık o puslu havadan sıyrılmaya 
daha net seç�lmeye başlandı. Aynı b�r doğal 
afet sonrası g�b� maalesef…  Yaşadığımız şok 
sonrası artık hava aydınlanmaya ve 
yaşanılanların etk�ler�n� görmeye ve ortak 
karar vermeye başlıyor. 

K�mler neler neler yaşadı? Her b�r� ayrı b�r 
olay, ayrı b�r yaşanmışlık, ayrı b�r yara ve 
ayrı b�z �z… Pek� bu yaralar nasıl �y�leşecek, 
ne zaman �y�leşecek ve es� günler nasıl ger� 
gelecek. 

Konun b�r tabanı tamamen Sağlık ve 
uzmanlarını �lg�lend�rmekte. D�ğer tarafı 
Ekonom� ve uzmanlarını �lg�lend�rmekte. B�r 
tarafı Sosyoloj� ve uzmanlarını 
�lg�lend�rmekte d�ğer tarafı Ps�koloj� ve 
uzmanlarını �lg�lend�rmekte. Pek� İnsan 
Kaynaklarını neres� �lg�lend�rmekte. Evet 
heps� b�rl�kte ve heps� ayrı ayrı olarak 
�lg�lend�rmekte. 

B�z değ�l m�yd�k pandem� önces�, gel�ş� ve 
devamında kurumlarımız �ç�n araştıran, 
bunalmadan öğrenmeye çalışan ve 
öğrend�ğ�n� aktaran ve bu süreçte hep �nsana 
değer� ön planda tutmaya çalışan. 

Ş�md� sıra y�ne İnsan Kaynaklarında bu 
sıkıntılı günlerde bolca sorular beklemekte ;
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İnsan Kaynakları; 

• Ş�md� ne olacak? 

• Ne yapacağız? 

• Nasıl yapacağız?

• K�mlerle yapacağız?

• Kurumlarımızın stratej�s�ne nasıl     
    destek vereceğ�z? 

• Pol�t�kalarımızda ne değ�şecek? 

• F�z�k� olarak neler değ�şecek? 

• B�zlere düşen görevler neler?

• İşe alımlarda neler olacak? 

• Norm kadrolar nasıl şek�llenecek?

• Organ�zasyonel yapılar nasıl          
    değ�şecek?

• Evden veya uzaktan çalışma ya da h�br�t       
    çalışma nasıl olacak?        

• Çalışanların a�d�yet� nasıl  sağlanacak?

• Pandem� de ücrets�z �z�n ya da ayrılan

  personele öncel�k nasıl ver�lecek?   

• Üret�mler�m�z ve h�zmetler�m�z� nasıl en              

  hızlı şek�lde toplayacağız?

• Bunları gerçekleşt�r�rken kal�teden nasıl 

   ödün ver�lmemel�d�r?

• Yen� mezun olacaklarla �lg�l� neler 

   yapılacak?

• Engell� çalışanlar �ç�n nasıl yen�den 

  çalışma düzen� oluşturulacak?

• Ek�pler�m�z� nasıl koord�ne hal�nde 

  tutacağız?

• Nasıl çev�k ek�pler olab�l�r�z?

• D�j�tale yatırımları ve uygulamaları nasıl 

  arttırab�l�r�z?

• Tekrar b�r salgına ve kr�ze hazırlıklı 

  olacağız? 

• Neler� yanlış neler� doğru olarak yaptık?

• Yedek planlarımız nasıl olacak?

• ....

Devlet; 

• Bu pandem�den çıkarılacak dersler nelerd�r?

• Neler� yanlış neler� doğru yaptık?

• İş görene nasıl yardımcı olacağız?

• İşverene nasıl yardımcı olacağız?

• Ekonom� pol�t�kalarımda neler değ�şmel�?

• Sağlık pol�t�kalarımda neler değ�şmel�?

• Eğ�t�m pol�t�kalarımda neler değ�şmel�?

• A�le pol�t�kalarımda neler değ�şmel�?

• Çalışma pol�t�kalarımda neler değ�şmel�?

• Tekrar etmemes� �ç�n neler yapmalıyız?

• Kayıpları nasıl karşılayacağız?

• İşs�zl�ğ� nasıl azaltacağım?

• ….

Kend�m�z; 

• B�r daha olursa nasıl davranmalıyım?

• Nelerden ders çıkarmalıyım?

• Yedek planlarım olmalı mı?

• Bütçem �ç�n de yedek yapmalı mıyım?

• B�r �ş b�r daha mı öğrenmel�? Yedek kar�yer?

• Kend�m� nasıl gel�şt�rmel�y�m? 

• ……
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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�

Em�n�m bu soruları düşünmek, düşünmeye başlamak b�le b�r hareket �ç�n yeterl� olacaktır. 
Esk�ye takılır kalırsak halen pandem�n�n �lk günler�ndek� g�b� davranmaya devam edersek 
söylemek �stemem ama kurumlarımızı, devlet�m�z� ve k�ş�sel olarak b�zler� daha da kötü günler 
beklemekte. 

Her şeye rağmen hayat karanlık değ�l. Esk� b�r h�kayede den�ld�ğ� g�b�, her şeye yen�den 
başlayacağız s�z hele b�r çay koyun da...
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Bazı yazlar zorlu geçen kışın ardından 
güneş�n altında d�nlence, tasasız muhabbet 
zamanı �ken �ç�nden geçt�ğ�m�z g�b� yazlar 
hasat zamanına hazırlıkla geçen yazlardan… 
Bu yaz güneş�n altındak� d�nlence b�le 
öyles�nel�kten uzakta daha çok b�l�nçl� b�r 
�radeyle enerj� depolarını doldurayım 
mot�vasyonuyla …. Zaten yorulduk bu 
kadarı yetmez m� d�yoruz ? Hayır hayır bu 
b�r maraton ve yaşadığımız sınavlar 
ün�vers�te hazırlık öğrenc�s�n�n g�rd�ğ� 
çeş�tl� deneme sınavları g�b� öneml� 
sınavlardı ama daha koşu b�tmed�… Bu 
yazın b�ze d�nlences� de el�nde testlerle ev�n 
b�r köşes�ne s�nm�ş genc�n yaşadığı 
ps�koloj�de b�r yaz. Umut ve kaygı sank� 
omuzlarımızda b�r şal… Önümüzü net 
göremed�ğ�m�z b�r v�rajı almaktayız ve her 
b�r�m�z�n el�ndek� deneme sınavlarımızın 
sonucu kulağımıza �ler�s� �ç�n b�r şeyler 
fısıldamakta.

9 Haz�ran geces� gerçekleşmeye başlayan 
güneş tutulması �le enteresan b�r yaza 
merhaba d�yoruz. Güneş ve Ayın boğa 
burcunda olduğu Ay tutulmasının roh�n� 
nakşatrada başlayıp mr�gaş�ra nakşatrada 
sonlandığı b�r Güneş tutulması. Y�ne 
mr�graş�ra takımyıldızında retro olarak 
seyretmekte olan merküründe katıldığı bu 
tutulma yazın tüm havasına etk�s�n� 
vuruyor.

Rahu odaklanmamız gereken yolu göster�r. 
Rahu boğa tutkularımız ve arzularımızın 
ger�s�ndek� gerçek �ht�çlarımıza 
odaklanmayı �şaret eder. Bu �ht�yaçlar 
varoluşsal temel �ht�yaçlardır. Bu 
�ht�yaçların karşılanması �le temel güvenl�k 
�ht�yacımız g�der�lm�ş olur, üzer�nde 
yaşadığımız dünyayı daha güvenl� b�r yer 
olarak algılarız.

HASAT ZAMANINA ADANMIŞ BİR YAZ
Yasem�n Asyalıoğlu

Astrolog
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üzer�nden kurduğumuz tüm sosyal �l�şk� 
ağlarının çöktüğü ve sadece güven ve saygı 
temell� oluşturduğumuz �l�şk�ler�m�zle(ketu 
teraz�)  hedef ler�m�ze yol aldığımız (rahu 
koç)günler� gelecek. 

19 haz�randa jüp�ter�n retro hareket�ne geç�ş� 
�le b�rl�kte gökyüzünde Satürn ve Merkürün de 
retro oluşu halı altına süpürdüğümüz ya da hal 
oldu o �ş ded�ğ�m�z konuları tekrar 
gündem�m�ze taşıyab�l�r.  9 temmuzda 
merkürün retroya başladığı konuma ger� 
dönmes�yle ve �k�zlerde gerçekleşen yen� ay 
dan sonra ay büyüdükçe hayatı (sank� ) daha 
akışta h�ssedeb�l�r�z. 

23-24 temmuz günler� şaravana nakşatrasında 
gerçekleşen dolun ay spekülat�f haberler�n 
ortaya çıkmasına �şaret ederken, bunun retro 
Satürn yanında ülkem�z�n 8. ev�nde olması 
enteresan gel�şmeler� tet�kleyeceğ�n� �şaret 
etmekte.  

16 ağustos güneş sıkıntılı dereceden 
geçerken, ayın da akrepte ketu �le kavuşumda 
olması duyguların gel�p geç�c� olduğunu 
kend�m�ze hatırlatmanın öneml� olduğu 

B�yoloj�k açıdan beslenme vücudumuzun  
hayat� fonks�yonları �ç�n �ht�yaç 
duyduklarının tem�n�d�r: sebzeler, meyveler 
, v�tam�nler, am�noas�tler vb

 Ps�koloj�k açıdan beslenme �se �çsel b�r 
merkezleneb�lme kab�l�yet�n� destekley�c� 
akt�v�teler bütünü : güzel k�taplar,  der�n 
d�nleme, med�tasyon vb

 Sosyal açıdan beslenme �se �ç�nde 
bulunduğumuz toplumun b�r üyes� olarak 
varoluşsal �ht�yaçlarımıza cevap ver�ld�ğ� ve 
cevap olab�ld�ğ�m�z akt�v�teler�n �ç�nde 
olmak k� bu beslenmen�n doyumunu net b�r 
güvenl�kte olduğumuz algısıyla h�sseder�z. 

Bu yaz kend�m�z� gerçek ve sah�c� 
besleyel�m.. . Bu yapmayı �sted�ğ�m şey 
gerçek �ht�yacım mı yoksa �ht�yaç değ�l de 
kend�m� daha özel, daha değerl�, daha güçlü 
ya da daha “…..” h�ssetmek �ç�n yapmayı 
�sted�ğ�m b�r şey m� ? Bu dönemde her 
zamank� alışkanlıklarımızla ya da yerleşm�ş 
ref leksler�m�zle el�m�z�n uzandığı her b�r 
arzu nesnes� tatm�n sağlamak b�r yana 
toks�k zeh�re (ketu akrep) dönüşüyor aman 
d�kkat !!! 

İş�m�z� düzgün et�k 
yapmanın ve helal kazanç 
sağlamanın enfes başarısının 
ötes�nde güç –nüfuz g�b� yan 
arzu unsurlarını ölçüsüzce 
arzulayışın get�rd�ğ� 
eylemler�n sonuçlarının 
faturalarının kes�ld�ğ� 
günlerdey�z…. Yakında bu 
günler b�tecek ketu teraz� 
rahu koç aksına 
geçt�ğ�m�zde. Güç ve nüfuz 
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olduğu günlerde olduğumuzu söylüyor. Bu 
konum b�ze ps�koloj�k açıdan aşağı çeken 
etk�ler ver�rken,  fazlaca aj�te olunab�lecek bu 
günlerde b�zler� rahatlatan uğraşların �ç�nde 
olmak hep�m�ze �y� gelecekt�r.

21 ağustos dolunayı ülkem�z�n natal 
har�tasındak� rahu ketu aksı üzer�nde 
gerçekleş�yor. Güneş Mars ve Merkür �le 
aslanda 3. ev�m�z de �ken Ay retro Jüp�ter �le 
kova burcunda 9.ev�m�zde. Ün�vers�teler�n yen� 
düzenlemelerle önümüzdek� sene cov�d 19 
gündem�ne rağmen daha akt�f hareket 
edeb�leceğ�n� düşünüyorum. Ülkem�z bu  

dönem dış �l�şk�ler�nde daha kend�n�, 
sınırlarını, �lkeler�n� koruma yönünde açık 
hareket edeb�l�r ya da etmek zorunda 
kalab�l�r. 

Kend� etk� alanımızda el�m�zden gelen� 
yapmak ve küçük mutluluklara şükretmey� 
b�lmek bu sürec� atlatmamızda b�ze 
yardımcı olacaktır. Atatürk ün ded�ğ� g�b� 
“vatanını en çok seven görev�n� en �y� 
yapandır.” Üstel�k haz�ran sonu yengeç 
burcuna g�ren Venüs de sevd�kler�m�zle 
b�rl�kte �çt�ğ�m�z b�r çayın kıymetl� anlarını 
zevk edeb�lmem�z� desteklemekte… 

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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Ot�zm, erken çocukluk yıllarında 
başlayarak ömür boyu devam eden, sosyal 
etk�leş�m ve �let�ş�m�nde sorunlara yol açan 
b�r farklılıktır. Neden� hala tam olarak 
çözülemese de araştırmacılar genet�k 
nedenler�n üzer�nde durmaktadırlar.

Ot�zm�n bel�rt�ler� k�ş�den k�ş�ye ve 
ot�zm�n ş�ddet�ne göre değ�ş�kl�k 
göstermekted�r. Ot�zm�n tanısını koymak 
�ç�n genel bel�rt�lerden b�rkaçı ya da heps� 
görüleb�lmekted�r. Ot�zml� çocuklar: Göz 
teması kurmaktan kaçınırlar. İs�mler�ne ve 
sese karşı duyarsızdırlar genell�kle bu 
nedenle a�leler�n �ş�tmes�nde sorun 
olduğunu düşünerek doktora g�tmeler�yle 
durumun farkına varılır. Tekrarlayıcı 
dönme, uçuyormuş g�b� yapma, öne arkaya 
sallanma, el çırpma g�b� hareketler 
gözleneb�l�r. D�kkat sınırlılıkları ve sosyal 
olarak etk�leş�mden uzak olmaları sebeb�yle 
d�l ve konuşma gel�ş�mler�nde de ger�l�k 
gözlen�r. Bazı ot�zml� b�reyler yakın 
temastan ve dokunulmaktan hoşlanmazlar. 
Duygusal paylaşımları sınırlıdır. Dönen 
veya ışıklı nesnelere büyülenm�şçes�ne çok 
uzun süre bakab�l�rler. Şaka yapıldığında 
bunu tam olarak anlamlandıramazlar, sosyal 
olarak gülme davranışı çok fazla gözlenmez. 
Empat� kurma yetenekler� zayıftır. Normal 
gel�şen çocuklardak� g�b� oyun kurma ve 
oyun oynama davranışı göstermezler. Çok 

seç�c� ve takıntılı oldukları �ç�n yemek 
yeme bozuklukları görüleb�l�r ancak genel 
olarak sağlıklı b�reylerd�r. Çevres�ndek� 
�nsanlara ve kend�ler�ne zarar ver�c� 
davranışlarda bulunab�l�rler.

Türk�ye’de yaşayan ot�zml� sayısı üzer�ne 
net b�r araştırma yapılmamış olmasına 
rağmen 550.000 çocuğun ot�zml� olduğu 
tahm�n ed�lmekted�r. Amer�kan sağlık 
bakanlığının tüm dünya üzer�nde yaptığı 
araştırmada �se dünyada her 48 çocuktan 1 
�n�n ot�zml� olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Erkek çocuklarında görülme olasılığı �se kız 
çocuklarından 3-4 kat daha fazladır.

GFK Türk�ye’n�n yaptığı ‘Türk�ye’dek� 
B�reyler�n Ot�zm Algısı ve B�lg� Düzey�’ 
araştırması �se her 10 k�ş�den 8’�n�n ot�zm 
bel�rt�ler�n� b�lmed�ğ�n� ortaya koymuştur.

OTİZM SALGININDA PES ETMEYİN
Derya Dural�

Özel Eğ�t�m Öğretmen�

 Gülgün Aydoğan

D�l Konuşma Terap�st�

MonDesBusiNess   78



Özel eğ�t�m öğretmen�m�z ve 
kurucularımızdan olan Derya Dural�’n�n 
yazdığı, b�z� der�nden etk�leyen, bu 
çocuklarımızdan asla vazgeçmemem�z 
gerekt�ğ�n� gösteren b�r çocuğun başarı ve 
gel�ş�m h�kayes�n� s�zler �le paylaşmak 
�st�yoruz. 

Kahramanımın adı Kağan. Tanısı ot�zm ve 
bedensel yeters�zl�k �d�.Kağan şu an 14 
yaşında b�r genç. L�seye g�d�yor. Kağan �le 2 
yaşındayken tanışmıştım. O sıralar bende 
alanda çok yen� b�r öğretmend�m. K�m� 
zaman umutsuzluğa kapılır ve bu �ş� 
yapamayacağımı düşünürdüm. İşten sonra 
mutlaka okur, araştırır ertes� güne 
hazırlanır, öğrenc�ler�me heyecanla ve 
sevg�yle koşardım. Kağan �le çalışmalarımız 
haftada üç seans özel eğ�t�m şekl�nde devam 
ed�yordu. Annes� h�ç yılmadan, yorulmadan 
ve yüzündek� gülümsemey� asla eks�k 
etmeden terap�lere kucağındak� Kağan �le 
gel�yor ve büyük b�r d�kkatle neler yapması 
gerekt�ğ�n� not alıyordu.

Eğ�t�m görmes� gereken 350 b�n 
c�varındak� ot�zml�den sadece 26 b�n� 
eğ�t�me ulaşab�lmekted�r. Erken yaşta tanı 
ve eğ�t�m süreçler� ot�zml� çocuklarımızın 
�lerleyen yıllarda sosyal hayata 
karışab�lmeler� ve bağımsız b�r b�rey 
olmaları yolunda elzem önem taşımaktadır.

Bu nedenle ot�zm farkındalığının 
ülkem�zde ve dünyada artırılması �ç�n her 
kes�me b�lg� aktarılması çok öneml�d�r.

B�zler Juno ek�b� olarak ot�zm 
farkındalığının artması ve daha çok ot�zml� 
çocuğun eğ�t�me ulaşab�lmes�n� kend�m�ze 
görev ed�nd�k. B�ze danışan ot�zml� 
çocuklar ve a�leler�ne de profesyonel 
ek�b�m�zle her türlü dested�ğ� vermek �ç�n 
canla başla çalışıyoruz. 

A�le b�ze başvuru yaptığında gel�ş�m 
değerlend�rme testler� yapıyor, a�leden 
doğum önces� ve sonrası h�kaye alıyor, eğer 
a�le çocuklarını, çocuk ps�k�yatr�st�ne, 
çocuk doktoruna ya da çocuk nöroloğuna 
götürmüşlerse mutlaka doktorları �le 
�let�ş�me geç�yoruz.

Ek�b�m�zde bulunan 
ergoterap�stler, d�l ve konuşma 
terap�stler�, oyun terap�stler� ve 
özel eğ�t�mc�ler �le 
mult�d�s�pl�ner b�r şek�lde 
çalışarak ot�zml� çocuklarımızı 
sosyal ve bağımsız b�r hayata 
hazırlıyoruz.

Yıllardır pek çok a�le ve pek 
çok çocukla çok mutlu 
olduğumuz, beraber 
ağladığımız, beraber çözüm 
yolu bulmaya çalıştığımız anlar 
yaşadık. 

79  MonDesBusiNess



MonDesBusiNess   80

Zaman geç�yordu ve b�r buçuk yıl olmuştu 
çalışmalarımıza başlayalı…Kağan’dan ne b�r 
tepk� ne b�r ses alab�l�yordum. Her dersten 
sonra annes�n�n �çten sorusu, gülümsemes� 
ve umutlu gözler� karşısında ne yapacağımı 
b�lem�yordum. Ben� çok üzen, çıkmaza 
g�rd�ğ�m b�r durum hal�ne gelm�şt�. Israrla, 
kartları, oyuncakları göstermeye devam 
ed�yordum. Çoğu zaman kend� kend�me 
konuşuyormuş g�b� h�ssed�yor ve sahte b�r 
gülümseme takınmak zorunda kalıyordum 
ders sonraları �ç�n.. Ben�mde umuda, hatta 
muc�zeye �ht�yacım vardı.

Uzun süre düşündükten sonra pes etmeye 
karar verd�m. Sorun belk� de benle �lg�l�yd�, 
başka b�r uzman Kağan’a çok daha �y� gel�r 
d�ye düşündüm. O gün, seansta o ben�m 
söyleyecekler�mle �lg�lenmesed, ben ona 
veda edecek ve seans sonrası anneye başka 
b�r�n� tavs�ye edecekt�m. Kağan’la 
konuştum, onu çok sevd�ğ�m� ama bugünden 
sonra görüşemeyeceğ�m�z� anlattım. O bana, 
sonra da el�mdek� karta baktı ‘’elma’’ ded�. 
Doğrusu duyduğuma �nanamadım ve kend� 
kend�me ses duyduğumu düşündüm. Bana ve 
karta tekrar baktı ‘’elma’’ ded�. Ne ded�n 
sen? Tekrar söyler m�s�n ded�m, bu sefer 
el�mde cep telefonum kayıt almaya 
çalışıyordum, hem kend�m �ç�n hem de 
annes�ne d�nletmek �ç�n.

Seans sonunda annes�ne, Kağan’ın 
konuştuğunu söyled�m. Ne güzel ded� 
annes�, her zamank� g�b� b�r gülümseme 

vardı ama bu sefer gözler�nde b�r 
�nanmamışlık ve çok fazla umutsuzluk 
görüyordum. Gerçekten konuştu ded�m. Ne 
kadar güzel ded�. Telefonumu çıkarıp ses 
kaydını d�nlett�m. Ağlayarak sarıldık 
b�rb�r�m�ze…Seanlarda ne olursa olsun 
durmadan çabalamıştım, bazen ağlıyordu 
bazen de gülümsüyordu.Ben �se kararlılıkla 
programıma uyuyordum ve sonunda 
olmuştu,b�rl�kte başarmıştık.

Seanslara büyük b�r heyecanla g�d�yor ve 
mutluluk �le tamamlıyorduk. Kağan �k� 
kel�me, üç kel�me ,dört kel�me derken 
cümleler akıyor g�d�yordu. B�r gün beraber 
harf ler� çalışmaya başladık başka b�r gün 
okuma, başka b�r gün tuşlarla yazı yazma. 
Ara ara geç�rd�ğ� amel�yatlar b�z� ayırıyordu 
ama sonrasında büyük b�r key�f le 
seanslarımıza devam ed�yorduk. Sonunda 
okula başlamıştı. Ve her şey yolunda 
g�d�yordu. Şu an oldukça �y� b�r öğrenc�. 
Bazı yeters�zl�kler ona eşl�k etse de o bunun 
üstes�nden geleb�l�yor. Ve mutlulukla, 
az�mle yoluna devam edeb�l�yor. En son 
görüştüğümüzde ‘’sen� sev�yorum Derya 
ablacığım’’ dem�şt�…’’Ben de sen� 
sev�yorum Kağan’cım’’ yoluma devam 
etmemde destek ve umut olduğun �ç�n 
teşekkür eder�m.

Her çocuğun yolu ışıl ışıl ve umut dolu 
olsun. Ek�p olarak umudumuzu 
kaybetmeyeceğ�m�ze söz ver�yoruz.

Özel Eği�m Öğretmeni Derya Durali 

Dil Konuşma Terapis� Gülgün Aydoğan  
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Derya DURALİ K�md�r?
1986 Esk�şeh�r doğumlu Derya Dural�, 2008 
Marmara Ün�vers�tes� Özel Eğ�t�m Bölümü Ana 
B�l�m Dalı Z�h�nsel Engell�ler Öğretmenl�ğ�nden 
mezun olmuştur.
2011 yılında ‘’Bend’’ adında �lk kısa f�lm� II. 
Uluslararası Engels�z Yaşam F�lm Fest�val�nde 
�lk 13’te yer almış ve Türk�ye’de çeş�tl� 
ün�vers�telerde ve kültür sanat merkezler�nde 
göster�me g�rm�şt�r.
2018 yılında İstanbul Ün�vers�tes� Açık Öğret�m 
Fakültes� Çocuk Gel�ş�m Bölümüne kayıt 
yaptırmıştır ve buradak� eğ�t�m�n� hala 
sürdürmekted�r.
2019 yılında Beykent Ün�vers�tes� Sosyal 
B�l�mler Enst�tüsü S�nema ve Telev�zyon Yüksek 
L�sans Programından mezun oldu.
Tez f�lm� olarak, ot�zm konusunu ele almış, 
yönetmenl�ğ�n� ve yapımcılığını yaptığı ‘’Savaş 
ve Başar ‘’adlı f�lm� 2020 yılında N�san ayı 
ot�zm farkındalık ayında �zley�c� �le buluşmuştu
2019 yılında İstanbul Ün�vers�tes� Edeb�yat 
Fakültes� Antropoloj� bölümünü kazanmış ve 
hala l�sans öğrenc�s� olarak öğren�m�n� 
sürdürmekted�r.
2018 yılında, Saara Solo ve Aslı Candan 
Kodalak mentörlüğü �le Nad�s Danışmanlık ve 
Theraplay Enst�tüsü Onaylı 1. Ve 2. Sev�ye 
Theraplay Oyun Terap�s�, Marschack Etk�leş�m 
Metodu ve Grup Theraplay L�derl�ğ� 
Uygulayıcılığı almıştır. Aslı Candan Kodalak 
mentörlüğü �le grup süperv�zyonlarını 
tamamlamıştır.
Ün�vers�teden bu yana, Dr. Öğret�m Üyes� Oktay 
Taymaz Sarı’dan vaka danışmanlığı almaktadır.
Doç. Dr Yeş�m Güleç Aslan’dan OÇİDEP 
(Ot�st�k Çocuklar İç�n Davranış Eğ�t�m 
Programı ) ve Güç Kartı Stratej�s� Eğ�t�m� 
almıştır.
Dr. Öğr. Üyes� Ertan Görgü’den “Ben�m de 
ses�m var.” adlı �let�ş�m programı eğ�t�m� 
almıştır.

FEAS Funct�onal Emot�onal Assessment Scale / 
Greenspan Fonks�yonel Duygusal 
Değerlend�rme Ölçeğ� Eğ�t�m� almıştır. -Ç�ğdem 
Ergül ve Fr�e Heyndr�ckx
G�ll�am Ot�st�k Bozukluk Derecelend�rme Ölçeğ� 
uygulaması almıştır./Prof. Dr. Hal�l İbrah�m 
D�ken
Denver II Gel�ş�m Değerlend�rme Test ölçeğ� 
almıştır./ Gel�ş�msel Çocuk Nöroloj�s� Derneğ�
Floort�me 202 süperv�zyon grubuna, mentörü 
Fr�e Heyndr�ckx �le devam etmekted�r.
Bebek �zleme ve Değerlend�rme süperv�zyon 
grubuna , mentörü N�lcan Kulel� Sertg�l �le 
devam etmekted�r.
Theraplay Oyun Terap�s� süperv�zyonlarına 
mentörü Aslı Candan Kodalak �le devam 
etmekted�r.
Öğrenmey�, öğretmey�, anlatmayı ve anlamaya 
çalışmanın çok kıymetl� olduğunu düşünür. 
Çocukları anlamak �ç�n önce onlar g�b� oyun 
oynamanın gerekl�l�ğ�ne �nanır.
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Gülgün AYDOĞAN K�md�r?
2018 yılında Anadolu Ün�vers�tes� Sağlık 
B�l�mler� Fakültes� D�l ve Konuşma Terap�s� 
Bölümünden mezun olmuştur.
2016-2017 yılları arasında çeş�tl� rehab�l�tasyon 
merkezler�nde gec�km�ş d�l ve konuşma 
bozuklukları, art�külasyon ve fonoloj�k 
bozuklukları, akıcılık bozuklukları, motor 
konuşma bozuklukları, ot�zme bağlı d�l ve 
konuşma bozuklukları, genet�k bozukluklara 
bağlı d�l ve konuşma bozuklukları ve 
dudak-damak yarıklıklarına bağlı d�l ve 
konuşma bozukluklukları üzer�ne gözlem 
yapmıştır.
2018 yılında Esk�şeh�r Yunus Emre Devlet 
Hastanes� ve Zübeyde Hanım F�z�k Tedav� ve 
Rehab�l�tasyon Merkez�’nde ed�n�lm�ş d�l 
bozuklukları, motor konuşma bozuklukları ve 
yutma bozuklukları üzer�ne, Anadolu 
Ün�vers�tes� DİLKOM’da �se gec�km�ş d�l ve 
konuşma bozuklukları, art�külasyon ve fonoloj�k 
bozuklukları, akıcılık bozuklukları ve ed�n�lm�ş 
d�l bozuklukları üzer�ne uygulama stajını 
tamamlamıştır.
Eylül 2018 – Ocak 2020 tar�hler� arasında 
Ataşeh�r Beyaz Merd�ven Özel Eğ�t�m ve 
Rehab�l�tasyon Merkez�nde d�l ve konuşma 
terap�st� olarak görev aldı. Ş�md� �se Juno 
Danışmanlık Merkez� ve Florya D�l ve Konuşma 
Bozuklukları Merkez�’nde d�l ve konuşma 
terap�st� ve floort�me terap�st� olarak görev 
yapmaktadır.
Eğ�t�m ve Sert�f�ka Programları:
Prompt’a G�r�ş Tekn�k Kursu, Ağustos 2020
DIR®Floort�me 201: Promot�ng Bas�c 
Funct�onal Emot�onal Developmental 
Capac�t�es, Ç�ğdem Ergül, ICDL & Günışığı 
Çocuk Merkez�, Mart 2020
B�run� Ün�vers�tes� - Kekemeler Derneğ� – “5. 
Türk�ye Kekemel�k Konferansı”, 20 Ek�m 2019
DIR® Floort�me 101: Başlangıç Düzey� Kursu, 
Ç�ğdem Ergül, ICDL, Ek�m 2019
İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� – “Ulusal D�l ve 

FEAS Funct�onal Emot�onal Assessment Scale / 
Greenspan Fonks�yonel Duygusal 
Değerlend�rme Ölçeğ� Eğ�t�m� almıştır. -Ç�ğdem 
Ergül ve Fr�e Heyndr�ckx
G�ll�am Ot�st�k Bozukluk Derecelend�rme Ölçeğ� 
uygulaması almıştır./Prof. Dr. Hal�l İbrah�m 
D�ken
Denver II Gel�ş�m Değerlend�rme Test ölçeğ� 
almıştır./ Gel�ş�msel Çocuk Nöroloj�s� Derneğ�
Floort�me 202 süperv�zyon grubuna, mentörü 
Fr�e Heyndr�ckx �le devam etmekted�r.
Bebek �zleme ve Değerlend�rme süperv�zyon 
grubuna , mentörü N�lcan Kulel� Sertg�l �le 
devam etmekted�r.
Theraplay Oyun Terap�s� süperv�zyonlarına 
mentörü Aslı Candan Kodalak �le devam 
etmekted�r.
Öğrenmey�, öğretmey�, anlatmayı ve anlamaya 
çalışmanın çok kıymetl� olduğunu düşünür. 
Çocukları anlamak �ç�n önce onlar g�b� oyun 
oynamanın gerekl�l�ğ�ne �nanır.
İlg� Alanları:
• Ot�zme bağlı d�l ve konuşma bozuklukları
• Gec�km�ş d�l ve konuşma bozuklukları
• Genet�k bozukluklara bağlı d�l ve konuşma 
bozuklukları
• Art�külasyon ve fonoloj�k bozuklukları
• Motor konuşma bozuklukları
• Akıcılık bozuklukları
• Dudak-damak yarıklıklarına bağlı d�l ve 
konuşma bozukluklukları



üzer�nden kurduğumuz tüm sosyal �l�şk� 
ağlarının çöktüğü ve sadece güven ve saygı 
temell� oluşturduğumuz �l�şk�ler�m�zle(ketu 
teraz�)  hedef ler�m�ze yol aldığımız (rahu 
koç)günler� gelecek. 

19 haz�randa jüp�ter�n retro hareket�ne geç�ş� 
�le b�rl�kte gökyüzünde Satürn ve Merkürün de 
retro oluşu halı altına süpürdüğümüz ya da hal 
oldu o �ş ded�ğ�m�z konuları tekrar 
gündem�m�ze taşıyab�l�r.  9 temmuzda 
merkürün retroya başladığı konuma ger� 
dönmes�yle ve �k�zlerde gerçekleşen yen� ay 
dan sonra ay büyüdükçe hayatı (sank� ) daha 
akışta h�ssedeb�l�r�z. 

23-24 temmuz günler� şaravana nakşatrasında 
gerçekleşen dolun ay spekülat�f haberler�n 
ortaya çıkmasına �şaret ederken, bunun retro 
Satürn yanında ülkem�z�n 8. ev�nde olması 
enteresan gel�şmeler� tet�kleyeceğ�n� �şaret 
etmekte.  

16 ağustos güneş sıkıntılı dereceden 
geçerken, ayın da akrepte ketu �le kavuşumda 
olması duyguların gel�p geç�c� olduğunu 
kend�m�ze hatırlatmanın öneml� olduğu 

MonDesBusiNess   82



Neden eğ�t�m alıyoruz k�?

Eğ�t�me neden �ht�yaç duyuyoruz? B�r 
d�ploma veya sert�f�ka alıp kend�m�z� 
dünyaya �spatlamak �ç�n m�? 
Hayaller�m�z� gerçekleşt�rmem�ze �mkân 
sağlayacak yetk�nl�kler� kazanab�lmek 
�ç�n m�?  Yaşamımızı sürdüreb�lmek, �ş 
ed�nmek, para kazanab�lmek �ç�n m�? 
Soruya soruyla cevap vermeye çalışırken 
bu soru türevler� çeş�tlend�r�leb�l�r. 
Herkes�n değ�ş�k amaçları olab�l�r ve 
saygı duyulmalıdır. Ancak sadece okumuş 
olmak �ç�n ve özell�kle de d�ploma 
alab�lmek �ç�n eğ�t�m alma f�kr�ne h�çb�r 
zaman alışamadım. Gelecekte daha 
dayanıklı olab�lmek ve sürdürüleb�l�r ve 
kal�tel� b�r yaşam tem�n ed�leb�lmes� �ç�n 

İç�nde yaşadığımız S�yah Kuğu VUCA 
dünyasında, hep�m�z�n gelecek �le �lg�l� 
algıları sarsıldı. Son yaşadıklarımızla her 
şey o kadar kısa sürelerde rad�kal b�r 
şek�lde değ�ş�me uğradı k�, gelecek �le 
�lg�l� sorgulamalarımız her boyutta arttı. 
Ben de bu yazımda eğ�t�m� sorgulamayı 
terc�h ett�m. 
Eğ�t�m�n geleceğ� ded�ğ�m�z zaman 

görecel� b�r değ�ş�m� �şaret ederken, 
geleceğ�n eğ�t�m�nde rad�kal değ�ş�m� ve 
parad�gma kırılımını adresl�yorum. Bana 
göre eğ�t�m, mevcut yapısından z�yade, 
kılıf değ�şt�rmel� ve geleceğ�n dünyasına 
yönel�k yetk�nl�klere ve yen� kuşakların 
öğrenme eğ�l�m ve terc�hler�ne göre 
yen�den tasarlanmalı. Günümüzde 
�ht�yaç duyulan yetk�nl�kler de 
evr�l�rken, temel �k� yetk�nl�ğ�n önem�n� 
uzun yıllar koruyacağına �nanmaktayım. 
Bunlar, değ�ş�m� algılayarak ona uyum 
sağlayab�lme �le sürekl� olarak 
öğrenmey� öğreneb�lmed�r. Yen� kuşak 
mezunların yaşam döngüler� boyunca 8 
�le 10 farklı kar�yer ed�nmek durumunda 
kalacaklarına �l�şk�n uzgörüler 
konuşulmaktayken, bu �k� yetk�nl�k, 
gençler�m�z� geleceğ�n fırtınalarına karşı 
daha dayanıklı kılacaktır.

EĞİTİMİN GELECEĞİ Mİ?

GELECEĞİN EĞİTİMİ Mİ?
Prof.Dr. Güner Gürsoy

İstanbul Okan Ün�vers�tes� Rektör Yardımcısı
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öğrenc�ler�m�z�n d�plomadan çok daha 
fazlasını talep edeb�lmel� ve eğ�t�m de çok 
daha fazlasını vereb�lmel�d�r. Gazetelerde 
ve derg�lerde boy boy geleceğ�n 
meslekler� üzer�ne uzgörüler yazılıyorken, 
bunların geleceğ�n resmed�leb�lmes� 
anlamında faydalı olduğunu 
değerlend�r�yorum. Ancak, bu 
yönlend�rmeler�n, öğrenc�ler�n günün 
modasına uygun mesleğ� adresleyerek 
eğ�t�m terc�h� yapmasına yol açmaması 
gerek�r. K�ş�n�n k�ş�l�k yapısına ve 
potans�yel�ne uygun alanda eğ�t�m alması 
yaşam başarısı çarpanıdır. Öğrenc� 
kend�n� keşfedeb�lmel� ve gelecek algısı 
�çer�s�nde kend� hayaller�n� 
gerçekleşt�reb�leceğ� program ve 
bölümlerde okumayı terc�h etmel�d�r. 
Yoksa maalesef, alanından mutlu olmayan 
çalışan ordusuna katılma r�sk� terc�h 
yapan k�ş� �ç�n artab�l�r. 

Eğ�t�m alınmalı mı? Ver�lmel� m�? 

Öğrenc� talebed�r. Yan� öğrenmey� talep 
edend�r. Bu nedenle eğ�t�m ver�lmemel�, 
alınmalıdır. Eğ�t�m alınan b�r h�zmet 
olduğuna göre, talep edenler�n 
�ht�yaçlarına ve öğrenme merkezl� uygun 
eğ�t�m alternat�f ler� sunulab�lmel�d�r. Bu 
nokta da öğrenc�n�n �lk önce kend�s�n� 
tanıması ve özell�kle güçlü ve zayıf k�ş�l�k 
özell�kler�ne dayalı potans�yel�n� 
keşfetmes� gerek�r k� talep edeceğ� eğ�t�m 
gerçekç� olab�ls�n. 

Gel�n gençler�m�z�n yaşam başarılarını 
katlayacak ve potans�yeller�n�n üzer�ne 
�nşa edeb�lecekler� gelecekler�n� 
destekleyecek eğ�t�m s�stem�n� bu 
bağlamda sorgulayalım ve eğ�t�mde çok 
çeş�tl�l�ğ� gel�şt�rel�m. Büyük k�tleler�, tek 
b�r eğ�t�m s�stem�nde veya model�nde 
sınırlamayalım.  Kend� potans�yel�n� 
gel�şt�rmek ve yaşam başarısını 
gerçekleşt�rmek �steyenlere, daha fazla 
eğ�t�m çeş�tl�l�ğ� ve özgürlüğü sunalım.   

Eğ�t�m teknoloj�ler� çok mu öne çıktı?  

Eğ�t�mde teknoloj� çıkınca acaba mertl�k 
m� bozuldu? Pandem�; çok organ�ze b�r 
şek�lde olmasa da, eğ�t�m teknoloj�ler�n�n 
yaygın kullanımını zorunlu kıldı, 
farkındalığı arttırdı. Uzun yıllar uzaktan 
eğ�t�m b�r�mler� bana bağlı olmasına 
rağmen, ‘uzaktan eğ�t�m’ tanımını h�ç 
ben�mseyemed�m ve hep bunu ‘yakından 
eğ�t�m’ olarak �fade ett�m. Çünkü, eğ�t�m 
teknoloj�ler� kullanılarak, eğ�t�m konu, 
�çer�k ve hedef ler�ne göre eğ�t�m tasarımı 
uygun b�r şek�lde yapılab�l�rse, öğrenc�, 
b�lg�sayarına, tablet�ne veya cep 
telefonuna mesafes� kadar eğ�t�me yakın 
olab�lmekted�r. 

Öğrenme sadece sınıfta �şlenen ders �le 
kısıtlı olmayıp, öğrenme sürec� �ç�n 
üstlen�len �ş yüküne yan�, öğren�m 
çıktılarına ulaşmak �ç�n harcanan emek ve 
zamanı kapsayan faal�yetler bütünü olarak   
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tanımlanmaktadır. Bu tanımıyla 
öğrenme, eğ�t�m teknoloj�ler�n�n 
gel�ş�m�yle ve yaygınlaşmasıyla sınıf 
atlamaktadır.  

Profesyonel Kar�yer Gel�ş�m�nde Rozet 
Eğ�t�m�? 

Değ�şen dünya düzen� �çer�s�nde, l�sans 
ve l�sansüstü eğ�t�m g�b� d�ploma 
programlarının çok hızlı b�r şek�lde 
güncellenememes� ve talep çeş�tl�l�ğ�ne 
esnek b�r şek�lde cevap verememes� 
d�kkate alınarak, rozet eğ�t�mler� �le 
tamamlanması �ht�yacını doğurmuştur. 
Yetk�nl�k tabanlı rozet eğ�t�mler�, 
öğrenme d�s�pl�n� �çer�s�nde ölçme 
s�stemler� entegre ed�lm�ş olarak, eğ�t�m 
alan k�ş�lere sert�f�kalar ve hatta m�kro 
k�ml�k b�lg�ler� (m�cro-credent�als) 
sunmaktadır. Yetk�nl�k kazanımını tem�n 
eden bu rozet eğ�t�mler�, b�rey�n kar�yer 
hedef ler�ne ulaşmasında gerekl�l�k 
olmaktadır. İş poz�syonları �ç�n, �ş 
tanımlarının yanı sıra yetk�nl�k har�taları 
da çıkarılmaya başlanmasıyla b�rl�kte, her 
�ş poz�syonuna a�t yetk�nl�kler� karşılayan 
k�ş�ler�n �şe alımını tem�n 
ed�leb�lmekted�r. Ayrıca �şe alım 
sonrasında bu k�ş�lere �ht�yaç duydukları 
�lave yetk�nl�kler�n kazandırılab�lmes� 
�ç�n rozet eğ�t�mler� planlayab�len, 
yetenek yönet�m� tabanlı �nsan kaynakları 
pol�t�kaları devreye alınab�lmekted�r. 

Yetenek yönet�m� neden çıktı? 

Kurumsal olarak ekonom�k 
sürdürüleb�l�rl�ğ� tem�n edeb�lmek ancak 
kurum veya ş�rket �ç� yetenekler�n 
keşfed�lmes�ne ve her b�r�n�n kar�yer 
gel�ş�m yol har�tasına uygun 
poz�syonlarda uzun sürel� �st�hdamına 
bağlıdır.  Kurumsal sürdürüleb�l�rl�k 
yetenek olarak tanımlanab�len k�ş�ler�n 
omuzlarında hayata geç�reb�l�r. Bu 
nedenle hem mevcut yetenekler� 
kucaklamak hem de yen� yetenekler� 
kazanma pol�t�kalarını gel�şt�rmek 
öneml�d�r. K�ş�l�k ve potans�yel anal�z ve 
değerlend�rmeler� bu bağlamda öne 
çıkarken, bunu rozet eğ�t�mler� 
desteklemeye devam edecekt�r. Yetk�n 
yetenekler ordusunu kurab�len kurum ve 
ş�rketler�n kurumsal dayanıklılığı ve 
sürdürüleb�l�rl�ğ� çok daha yüksek 
olacaktır.  
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B�reysel müfredata dayalı k�ş�ye özel 
eğ�t�m mümkün mü?

Her b�r b�rey�n kend�s�ne özgü 
farklılıkları, güçlü ve zayıf yönler�n�n 
yanı sıra b�reysel hayaller�, beklent�ler�, 
�mkanları ve �mkansızlıkları onu eşs�z 
yapmaktadır. Bu kadar eşs�z b�rey�n tek 
b�r eğ�t�m müfredatı �le eğ�t�m alab�lmes� 
maalesef s�stem� zorlamaktadır. B�r de 
buna b�rey�n kend�n� keşfedememes�n� 
ekled�ğ�m�zde eğ�t�m s�stem� daha 
karmaşık olab�lmekted�r. M�lyonlarca 
b�rey�n kend� k�ş�sel farklılık ve 
terc�hler�ne göre kend�ne özgü tasarlanan 
müfredatlar �le eğ�t�m alab�lmes� 
günümüzde hayal değ�l. Ancak bunu da 
hayata geç�reb�lm�ş de değ�l�z maalesef. 
Bu alanda yakınlarda çok daha fazla 
eğ�t�m teknoloj�ler� yen� çözümler 

b�zlere sunacaklar.

M�kro öğrenme öne m� çıkıyor?

Yen� nes�l gençler�n öğrenme 
eğ�l�mler�ne ve terc�hler�ne baktığımızda,  
bunların b�zler g�b� öğrenemed�ğ�n� 
görmek h�ç de şaşırtıcı olmadı. Daha 
d�nam�k, d�kkatler�n�n çabuk başka 
şeylere kayab�ld�ğ�, görsel �çer�kler�n ve 
teknoloj�k yaklaşımların öğrenmede 
katal�zör olduğuna tanıklık ed�yoruz. 
Oyunlaştırma �le öğrenme özell�kle yen� 
nes�llerde �lg� görmekte. M�kro öğrenme 
ded�ğ�m�z ve kısa ama yetk�nl�k ve 
öğrenme çıktılarına dayalı eğ�t�m veya 
modüller�n�n görsel �çer�klerle ve yapay 
zekaya dayalı anlık değerlend�rmeler �le 
k�ş�ye özel - adapt�f öğren�lme 
platformları son yıllarda ön plana 
çıkmakta. Gen�ş k�tlelere b�reysel 
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öğrenme eğ�l�mler�ne göre müfredat 
oluşturulab�ld�ğ� ve daha da öneml�s� her 
b�r eğ�t�c�n�n öğrenme düzey�n�n öğrenme 
çıktıları bazında tak�p ed�lerek b�reysel 
veya grup olarak har�talanab�ld�ğ� m�kro 
öğrenme çözümler� günümüzün eğ�t�m 
teknoloj�ler� arasında en çok �lg� 
çekenler�nden.

Geleceğ�n eğ�t�m�

Geleceğ�n eğ�t�m�; daha b�reysel, daha 
akıllı, b�rey�n güçlü yönler�n� keşfederek 
onun üzer�ne b�reysel müfredatla 
yetk�nl�klere dayalı eğ�t�mler �nşa ederek 
b�rey� daha rekabetç� ve gelecek şoklara 
d�rençl� yet�şt�reb�lme üzer�ne 

kurgulanacaktır. Yapay zekayı, m�kro 
öğrenmey�, yetk�nl�k ve öğrenme  
har�talamayı, m�kro k�ml�k b�lg�ler�n�, 
oyunlaştırmayı ve akran öğrenme 
çözümler�n� daha çok göreceğ�z. Öğrenme 
Yönet�m S�stemler�n�n (LMS) daha 
akıllanarak Öğrenme Tecrübe 
Platformlarına dönüştüğüne tanıklık 
edeceğ�z. Rozet eğ�t�mler�n�n artacağız ve 
m�kro k�ml�k b�lg�ler�n� 
(m�cro-credent�als) b�reysel yetk�nl�k 
cüzdanlarımızda taşıyacağımız b�r 
dünyaya g�r�yoruz. 

Geleceğ�n eğ�t�m� �le geleceğ� 
keşfetmeye hazır mıyız?

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





ÇELİK SEKTÖRÜNDE  BİR KADIN LİDER 

BİRAZ ÇELİK...BİRAZ TEKNİK...ÇOKCA TUTKU...

 

Ayşe Ağaç Dağ k�md�r ? 

Doğu Karaden�zl� a�len�n en küçük 
kızıyım. Ben� hep erkek çocuk olarak 
beklem�şler. A�leme b�r sürpr�z oldum 
d�yeb�l�r�m. Babam çok demokrat, kız 
çocuklarını çok seven öncü ve v�zyoner b�r 
baba. Kend�s� �nşaat müteahh�t� olduğundan 
l�se yıllarım hep �nşaatlarda, şant�yelerde 
geçt�. L�sey� b�t�r�nce Yıldız Tekn�k 
Ün�vers�tes� İnşaat Bölümünü kazandım. 
B�t�r�nce prefabr�k konusunda öncü 
f�rmalardan b�r�nde çalışmaya başladım. B�r 
yıl çalıştıktan sonra ayrıldım.O dönemler de 
�s arayışlarımız gazeteler�n İK ekler�nden 
sağlardık.  

Proje departmanı �ç�n müracaat 
ett�m.�k�nc� �ş de tesadüfen prefabr�k 
üzer�ne olunca, “Ayşe sen�n kader�n 
prefabr�k üzer�ne çalışmak demek k�” 
ded�m. 4.5 yıl orada çalıştım. 1999  
deprem�nden sonra f�rma kurma tekl�f� 
aldım. Çel�k konut üzer�nde  marka 
oluşumundan �malat ve satış süreçler�n� 
yönett�m.Ardından 2004 yılında Türk�yen�n 
öncü gruplarından tekl�f geld�.Sevd�ğ�m 
süreçler y�ne sıfırdan marka yaratma üret�m 
pazarlama satış kadrolarını kurup markayı 
büyütüp yönetmek...  Genel Müdür 
Yardımcısı olarak 7.5 yıl çalıştım.
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G�r�ş�mc� olma öykünüzden bahsedeb�l�r 
m�s�n�z? Neden g�r�ş�mc� olmaya karar 
verd�n�z?

G�r�ş�mc� olmak aklımda yoktu fakat 
bulunduğunuz poz�syonda ve kurumda 
yapacaklarınız  yapmışsanız yen� ufuklara 
yelken açmak lazım...ben de  entelektüel 
sermayemı�n desteğ�yle g�r�ş�mc�l�k 
serüven�me başladım...

Neden prefabr�k sektörünü terc�h 
ett�n�z?

17 yıl profesyonel olarak prefabr�k 
sektöründe çalışıp f�nansmanı başkasına a�t 
�k� de f�rma kurunca prefabr�k sektörü 
olması kaçınılmazdı ...

Ben   g�r�ş�mc�l�ğe başlarken en �y� b�ld�ğ�n 
�ş� yapmak gerekt�ğ�ne �nananlardanım.

İş�n tüm süreçler�n�z� b�ld�ğ�n�zden daha az 
hata ve daha az mal�yet kaybına uğrarsınız 
d�ye düşünüyorum

Prefsan’dan  bahsedeb�l�rm�s�n�z? 

“Üret�m�m�z�n yüzde 90’ını 
�hraç ed�yoruz”
İnsanların barınma problemler�n� 

çözüyoruz... Prefabr�k ev, çel�k ev, demonte 
konteyner g�b� konut sektörüyle �lg�l� 
çalışmalar yapıyoruz. B�zde �ş�n şant�ye 
mob�l�zasyonları da var. Görmüş olduğunuz 
plazalar, raf�ner�ler, term�k santraller, 
barajlar, yol �nşaat f�rmalarının personeller� 
�ç�n yemekhaneler, �dar� of�sler yapıyoruz. 
İnşaat malzemeler�n� koruyab�leceğ�n�z 
çel�k depolar yapıyoruz. Hayvan barınakları 
da yapıyoruz. Tab�� bu üret�mler�n çoğu dış 
pazara… Üret�m�m�z�n yüzde 90’ını �hraç 
eden b�r f�rmayız. 

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

B�raz Çel�k... B�raz Tekn�k... 
Çokca Tutku...
Sam�m�  çevreye duyarlı b�r �şletme  

olduğumuzu düşünüyorum...müşter�ler�m�z 
kel�mes�n� pek sevm�yorum...yol 
arkadaşlarım dey�m�n�  daha çok 
kullanırım... yan� yol arkadaşlarımızın 
problem� b�z�m problem�m�z olarak düşünür 
ve çözüm üret�r ve çözüm süreçler�nde 
yanlarında oluruz...

Türk�ye’de prefabr�k sektörü dünya’ da 
nerede? Sektörün geleceğ�n� nasıl 
görüyorsunuz?

50 yılı aşkın Türk�ye de geçm�ş� olan b�r 
sektör. Üret�m kal�tes� dünya ölçeğ�nde... 
Gerek loj�st�k gerekse üret�m mal�yetler� 
açısından dünyanın her tarafına gönder�lyor. 
Bunun �ç�nnde Avrupa ve Amer�ka da var.

Fakat haf�f çel�k henüz prefabr�k kadar 
yaygın değ�l;

Çel�k konstrüks�yon tamamen mühend�sl�k 
hesabına dayanan, projen�n üret�m 
detaylarının hazırlanıp sahada sabunlama 
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yapamayacağımız b�r alan. Dolayısıyla hem 
altyapı olarak hem tekn�k açıdan hem de 
mal�yet açısından buna hazır b�r ülke hal�ne  
get�r�lmed�k bazı kap�tal sebeplerden... Hala 
geleneksel yöntemlerle yapı s�stemler�ne 
devam ed�yoruz... 1999 deprem�nden sonra 
çel�k yapılara �lg� göster�lse de söyled�ğ�m 
sebeplerde maalesef uygulanamadı. 

Çel�k dünyada 1800 lerden ber�  yaşam 
alanlarında kullanılıyor. Gel�şm�ş ülkelerde 
çel�k kullanım oranı %30 �ken ülkem�zde 
maalesef sadece  % 6...

Ben bu konuda karamsar değ�l�m pandem� 
�le b�rl�kte zorunlu evde kalınca  hep�m�z 
beton hap�shaneler de oturduğumuzu �drak 
ett�k.

Balkonlu evler�n b�le lüks olduğu , bahçel� 
evler delüks oldu. Büyük kentlerde yaşayan 
beyaz yakalılar 10 yıl sonra egeye , güneye 
yerleşme planlarını öne çekt�ler. Buda çel�k  
evlere �lg�l� artırdı ve daha da artırcak.

 PREFSAN olarak hedef�m�z çel�k 
kullanım oranını artırmak...

“Öncel�ğ�m�z teknoloj�ye 
uyumlu çel�k konutları 
ülkem�zde yaygınlaştırmak”

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

Pandem� önces� planladığımız yurtdışı 
yatırımımız vardı fakat ötelemek zorunda 
kaldık...

Sanırım 2022 de hayata geç�rm�ş oluruz.

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

İç pazarda seç�c� davranıyoruz açıkçası, 
sadece yer almayı terc�h ett�ğ�m�z projelerde 
bulunuyoruz d�yeb�l�r�m. Daha çok �hracat 
odaklı b�r f�rmayız. Dünyanın her yanına 
gönder�m sağlıyoruz. Hang� ülkede hareket 
varsa oradayız aslında. Bu, zaman zaman 
Türk� Cumhur�yetler oluyor, Afr�ka ya da 
Doğu Avrupa oluyor, bazen de afet yapıları, 
asker� yapılar oluyor. Bu yapıların 
projeler�nde de bulunuyoruz. Bu dönem de 
pandem� hastahaneler� yapıyoruz. 
Azerbaycan   hastahane �nşaatlarımız devam 
ed�yor...

S�z�n aynı zamanda sosyal g�r�ş�mc�l�k 
rolünüz de var. Bunlardan bahsedeb�l�r 
m�s�n�z?

Aslında yaptığımız �ş�n temel�nde sosyal 
g�r�ş�m var. Çel�k malzemes� % 100 ger� 
dönüşümlü materyal  olması  çevrec� b�r 
g�r�ş�m olduğunun �spatıdır.

Prefsan Prefabr�k olarak kadın 
tedar�kç�lerle çalışmaya özen göster�yoruz.

Bu bağlam da yakın zamanda b�r vakıf la 
ortak b�r proje yapacağız.
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Türk�ye’de kadınlara özgü sosyal 
sorumluluk projeler� hakkında pek çok 
proje yapılıyor.  Bunların başarı oranları 
hakkında b�lg� vereb�l�rm�s�n�z?

Ben her projey� çok değerl� buluyorum. 
Büyük küçük heps�n�n etk� alanı olanı 
olduğuna �nanıyorum.

Bazı projeler sadece reklam �ç�n yapılır çok 
sevmem ama bunların b�le b�r çok kadının 
hayatında çok büyük etk�s� var b�zzah şah�t 
oluyorum.B�z KAGİDER  ve ARYA  da 
kadın ve gençlere yönel�k çok güzel projeler 
yapıyoruz.

Yeterl� m� değ�l ve h�ç b�r zaman yeterl� 
olmayacak. Dünya değ�ş�yor teknolj� 
�lerl�yor bu paralelde  kadına ve gençlere 
yönel�k projelerde gel�şek ve büyüyecek... 

Ürün gamınızdan bahsedeb�l�rm�s�n�z? 

Prefsan Dünya nın b�r çok yer�ne �hracat 
yapmaktadır.

Ağırlıklı prefabr�k  şant�ye 
mobol�zasyonları (of�sler, yemekhaneler, 
yatakhaneler, sosyal tes�sler)

Konteynerler,

Çel�k depolar,

Prefabr�k konutlar,

Çel�k konutlar,

Prefabr�k motel ün�teler�,

Çel�k hastahaneler,

Sosyal tes�sler,

Yan� İNSANLARIN BARINMA 
İHTİYAÇLARINI çözüyoruz

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

Memleket�me ve �nsanlarına çok 
güven�yorum. Geleceğ�m�z�n parlak 
olduğuna �nanıyorum.

B�z �nanırsak gelecek kuşaklara her alanda 
yaşanab�l�r refah b�r ülke bırakab�l�r�z.

Üretmeye  �st�hdam yaratmaya devam...

B�r kadına asla �mkansız deme… 

Güç s�ze sunulmaz bunu almanız gerek�r. 

Akıllı kadınlar 
y a ş a m a k , 
toplumlarını olumlu 
etk�lemek �ç�n �z�n 
�stemezler… 

S�z� ne mutlu 
ed�yorsa onu yapın…
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SANAT GÜNDEMİ 

ÜSTÜN YETENEKLİ PİYANO SANATÇISI 
ÖDÜLE DOYMUYOR!

Daha önce derg�m�zde yer verd�ğ�m�z üstün yetenekl� p�yano sanatçısı Carmen D�lara 
Bağış ödüle doymuyor. 

Katıldığı pek çok yarışmada ödüller alan Carmen D�lara Bağıs en son katıldığı Orbetello 
P�ano Compet�t�on ‘da 
2.l�k ödülü alarak 
ülkem�z� başarı �le 
tems�l ett�.

Carmen’�n hayattak� en 
büyük hayal�, dünyaca 
ünlü b�r konser p�yan�st� 
ve Bach yorumcusu 
olmak. D�ğer bestec�ler� 
çok sevse de Bach’ın yer� 
tamamen ayrı d�ye 
dusunuyor. Mozart’ın 
eserler�n� de çok beğen�yor ve �ler�de Mozart sonat ve koncertolarını da çalmayı �st�yor.

Devlet sanatçımız Sn. Güls�n Onay’ın ustalık sınıfına katılması ,Carmen’e ,farklı 
�nsanlardan cok farklı b�lg�ler alab�leceğ�n� ve kend�s�ne farklı katkılar saglayab�leceg�n� 
ogretm�s.Mart ayından ber� Chr�st�an W�lm Müller �le çalışmaya başlamış ve devam 
edeb�lmey� çok �st�yor.

Carmen’�n çalma tekn�ğ�nden en �lham aldığı 
p�yan�st Horow�tz. Iler�de, eller�n� Horow�tz g�b� 
rahat,esnek,hızlı ve ustalıkla kullanab�lmek �ç�n var 
gücüyle çalışıyor.

Hayaller�n� �se buyuk b�r kuyruklu p�yanoya sah�p 
olmak süslüyor.Çalışmalarını kuyruklu p�yanoda 
yapab�leceğ� günler�n hayal�n� kuruyor.Ama ,bu 
p�yano ozel b�r p�yano olmalı ve sayfaları kend� 
kend�ne çev�reb�lmel� d�yor..
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SANAT GÜNDEMİ 

Ödüller�nden Bazıları;

2 nd Pr�ze of  Orbetello P�ano 
Compet�t�on,May 2021

1 st pr�ze of IMKA Mus�c Compet�t�on 
, Bosn�a and Herzegov�na ,May 2021

W�nner at 6 th Internat�onal 
Stage4K�ds Fest�val Onl�ne/Hamburg , 
May 2021

1 st Pr�ze of 10th ed�t�on of the "C�ttà 
d� Massa" Internat�onal Compet�t�on 
Category 11-12 , March 2021

2 nd Pr�ze of   VI Od�n Internat�onal 
Mus�c Onl�ne Compet�t�on,Category 
11-13 age , January 2021

2 nd Pr�ze of    Franz L�szt Center 
P�ano Compet�t�on , Category A  ,  31th of January,2021

2 nd Pr�ze of II.Rhapsody Internat�onal P�ano Compet�t�on 
Onl�ne,December 2020

2 nd Pr�ze of V.Danub�a Talents Internat�onal P�ano 
Compet�t�on Onl�ne, December 2020

2 nd Pr�ze of P�anoTalents Compet�t�on M�lan,2020

1 st Pr�ze of Karl Adler P�ano Compet�t�on ,Germany,2020

1 st Pr�ze of Oe�ras P�ano Compet�t�on ,Portugal,2020

2nd pr�ze of The Muse Internat�onal Mus�c 
Compet�t�on,Greece,2020

1 st pr�ze of North Internat�onal Mus�c 
Compet�t�on,Sweden,2020

2 nd pr�ze of IMKA Mus�c Compet�t�on , Bosn�a and 
Herzegov�na ,March 2020

3 rd pr�ze of ON STAGE Internat�onal Compet�t�on,Italy, 
2020
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3 rd pr�ze of W.A.MOZART 5th Internat�onal Compet�t�on,Tb�l�s� –Georg�a 

W�nner at 5th Internat�onal Stage4K�ds Fest�val/Hamburg on the 16th of 
February 2020

1 st pr�ze of Casp� Art 9 th  INTERNATIONAL ART COMPETITION 
,Turkey, 2019

1 st pr�ze of 7 th INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION “HEIRS OF 
ORPHEUS”,2019,VARNA ,BULGARIA

Very  Good Performance Pr�ze of 23 rd INTERNATIONAL YOUTH 
MUSIC COMPETITION “HOPES, TALENTS, MASTERS” - Dobr�ch 
2019,BULGARIA                    

2nd pr�ze of H�sar School 3rd Internat�onal Pİano Compet�t�on., Turkey,2019

3 rd pr�ze of 14th of Pera Internat�onal P�ano Compet�t�on,Turkey, 2019

Masterclasses:

P�ano masterclass w�th Mrs.Guls�n Onay on 28.06.2019 & December 2019.

P�ano masterclass w�th  Dr.Zsuzsanna Csaszar �n February 2020.

Hav�ng p�ano masterclass regularly  w�th Mr.Chr�st�an W�lm Müller (s�nce 
March 2021)

She hopes to be a concert p�an�st �n the future .





MonDes Global & Un�ted Words �şb�rl�ğ� yaptı ve 
MonDes Global sert�f�kaları artık uluslararası geçerl� 
oldu.

N�san 2021 sayısı d�j�tal platformlarda 50000 k�ş�ye 
ulaştı ve okunma oranı %30 oldu.

Türk Ç�mento B�rl�ğ� �le ‘Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m�’ 
eğ�t�m �çer�ğ� hazırlandı.

MonDes Global Pazar sohbetler� ‘ne başladı ve Mayıs 
ayının �lk konuğu Çet�n Ünsalan oldu. Yoğun katılım �le 
gerçekleşt�r�len etk�nl�kte ‘Yönet�c�ler�n Başarılı Kr�z 
Yönet�m�’ konuşuldu.

Albaraka Türk �le ‘Etk�l� İlet�ş�m Tekn�kler� 
gerçekleşt�. Eğ�t�me yaklaşık 250 katıldı.

İTÜ & MonDes Global �şb�rl�ğ� �le 3. Yen� Kuşak 
Yönet�m eğ�t�m� organ�ze ed�ld�.

‘den Haberler
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&
işbirliği ! 

MonDes Global 
eğitimlerine ait sertifikalar 
artık uluslar arası geçerli 

olacak


