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Gelecek Fırsatları Görme
Pandemi başlayacak , başladı çok kötü durumdayız derken pandemi bitti. ( pek çok uzman
bize itiraz edebilir ama global verilere göre yorum yapıyoruz) Elbette hepimiz bu süreçte
inanılmaz tecrübeler elde ettik.
Bu kapsamda tam da şimdi gelecek projeksiyonunu belirleme ve yolumuzu çizme buna göre
stratejimizi belirleme zamanındayız.
Pek çok firma şu an Türkiye’nin önünde olan fırsatları göremiyor ve mevcut konjektürde
olan olumsuzlukları göz önünde bulundurarak süreci nasıl yöneteceği konusunda maalesef
fikir sahibi bile değiller.
Oysaki Türkiye’nin önü her zamankinden açık ve firmalar inanılmaz fırsatlara sahipler. Bu
fırsatları değerlendiren Türk firmaları gelecekte çok ciddi konumlara gelecekler.
Aklımıza bu nasıl olacak ? Sorusu gelebilir. İşte bizde bu sayımızda büyük bir değişimle
oluşan yeni dünya düzeninde Türk firmalarının rolünü ve önündeki fırsatları konuştuk.
Keyifle okumanız temennisiyle..
Saygılarımızla,
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YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE
Dr. Sevg� Yılmaz (Phd. Management Sc�ences)
Dünyada tüket�m toplumundan üret�m
toplumuna geçme noktasında tar�hsel
olarak
dört
sanay�
devr�m�
gerçekleşm�şt�r.
Türk�ye’n�n
bu
devr�mlerdek� durumu �ncelend�ğ�nde
1929-1950 yılları arasında plan ve
stratej�ler�yle atılımlar yapmış fakat
sürekl�l�ğ�n�
sağlayamamıştır.
Bu
�st�krarsızlık Türk�ye’n�n �lk üç sanay�
devr�m�n� kaçırmasına neden olmuştur.
2011 yılında Almanya’da gündeme
gelen ve gel�şm�ş ülkelerde hayata
geç�r�lmeye başlanan yen� b�r dönem
yaşanmaktadır. Bu yen� dönem Endüstr�
4.0 yan� 4. Sanay� Devr�m� olarak tar�hsel
süreçte yer�n� almıştır. Endüstr� 4.0, temelde
sanay�-teknoloj� bütünleşmes� olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Dönemsel koşullarından dolayı �lk üç sanay�
devr�m�n� kaçıran Türk�ye �ç�n Endüstr� 4.0
değerlend�r�lmes� gereken öneml� b�r fırsattır.
Bu fırsatın kaçırılmaması artık b�r zorunluluk
olmuştur. Çünkü 4. Sanay� Devr�m�, yen�
sektörler�n açılmasına ve ger�de kalmış
sektörler�n �se yok olmasına neden olacaktır.
Bu durum sadece sektörel boyutta kalmayacak
aynı zamanda ş�rketler ve ülkeler �ç�n de böyle
olacaktır. Yen� sürece ayak uyduramayan
ülkeler oyun dışı kalacaktır.
Türk�ye bu süreçtek� rolünü Pandem�
Dönem�nde test etm�şt�r. Özell�kle Türk
F�rmalarının
sanay�teknoloj�
bütünleşmes�ndek� zayıf noktaları bu dönemde
çok daha yakıcı b�r şek�lde ortaya çıkmıştır.
İşte bu nedenle Türk F�rmaları bu dönemde
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D�j�talleşme alt çalışmalarını �ved� b�r şek�lde
çözmel�, bugüne kadar süren klas�k çalışma
metotlarını değ�şt�rmel� ve küresel ekonom�ye
ayak uydurarak Endüstr� 4.0’ün olumlu
sonuçlarından faydalanmalıdır.
Tüm dünyayı etk�s� altına alan pandem�
dönem�nde reel sektör c�dd� b�r hammadde
sorunu yaşamış bu durum devamında �ş ve
müşter� kayıplarına neden olmuştur. Tüm bu
olumsuz koşullarda Ç�n’de kırılan alternat�f
tedar�kç� rolünü zorlamalarına rağmen Türk�ye
büyük başarı verm�şt�r.
Pek çok Avrupa ve Amer�kalı yen� müşter�
ed�n�lmes� Türk�ye’n�n c�dd� b�r potans�yel
olduğu noktasında d�kkatler�n çek�lmes�n�
sağlamıştır. Ancak unutulmaması ve d�kkat
ed�lmes� gereken esas konu bu potans�yel�
bundan sonrak� süreçte nasıl yöneteceğ�m�zd�r.
Perdes� pandem�de açılan oyunun asıl
göster�s� pandem�den sonrası başlayacaktır.
Türk ekonom�s� her ne kadar sıkıntılı b�r

süreçten geçse de k�ş�sel görüşüm; elbette k�
aşağıdak� şartların sağlanması koşuluyla,
gelecek on yılda Türk�ye’n�n küresel
ekonom�de potans�yel�n�n karşılığının vereceğ�
yönünded�r.
Pek� Sağlanması Gereken Olmazsa Olmaz
Koşullar Nelerd�r?
Mevcut koşullar ne olursa olsun tüm
ekonom�ler öncel�kle güven ortamından
beslen�r ve gel�ş�r. Bu noktada, hem yaptıkları
�şler hem de f�nansal alt yapılarıyla Türk
F�rmalarının
öncel�kl�
amacı,
yabancı
yatırımcı ve müşter�lere gerekl� güven�
ortamını yaratmak ve sürekl�l�ğ�n� sağlamak
olmalıdır.
Hammadde tem�n� ve tedar�k z�nc�rler�n�
gel�şt�rmek aynı zamanda klas�k yönet�m
metotlarından
sıyrılarak
bu
noktadak�
sorunlarını m�n�m�ze etmel�d�r.
En öneml� husus �se Endüstr� 4.0’ün temel
prens�b�
olan
endüstr�-teknoloj�
entegrasyonunun
sağlanmasıdır.
Türk
f�rmaları hem kurumsal yönet�mler�n� hem
tekn�k alt yapılarını hazırlayarak d�j�talleşme
yolunda hız kazanmalıdır.

Bu l�stey� uzatmak elbette k� mümkün fakat
yukarıdak� konulara çok d�kkat ed�lmel� ac�l
aks�yon alınmalıdır.
Bu anlatılanlar karşısında aklınıza şu soru
geleb�l�r. Zaten çok c�dd� ekonom�k sorunlar
yaşayan Türk f�rmaları pandem� sonrasında
global ekonom�ler arasında nasıl yer
alab�lecek?
Bugün Ç�n’de �malat yaptıran pek çok ABD‘l�
ve Avrupalı üret�c�ler lokasyon ve mal�yetler�
sebeb�
�le
üret�mler�n�
Türk�ye’ye
kaydırmaktadır. Global yayınlarda da yer
almaktadır.
Kısacası, Türk f�rmaları Ç�n’l� üret�c�ler�n
yer�n� alma yolunda �lerlemekted�r.
İlk üç sanay� devr�m�n� kaçırarak Türk
ekonom�s� geçt�ğ�m�z yıllarda çok büyük
bedeller ödem�ş ve mevcut potans�yel�n�n çok
çok altında kalmıştır. Bundan dolayı
pandem�n�n
yarattığı
koşulları
fırsata
çev�rerek
dördüncü
sanay�
devr�m�n�
kaçırmamalı global ekonom�de hak ett�ğ� yer�
almalıdır.

Türk Ekonom�s�n�n
yoktur.

kaybetme

lüksü

Dr. Sevg� Yılmaz K�md�r ?
Türk�ye’de Satınalma 4.0 / D�j�talleşen Satınalma ve
Yönet�m 4.0 / D�j�tal Yönet�m �le �lg�l� �lk akadem�k
çalışmaları

gerçekleşt�rd�.

kurumsallaşması

,stratej�k

A�le

ş�rketler�n�n

yol

har�talarının

bel�rlenmes� , ş�rket karlılıklarının artması �le �lg�l�
akadem�k çalışma / makaleler� bulunuyor. Bahçeşeh�r
ve

İTÜ ‘de satınalma / yönet�m b�l�mler� üzer�ne

dersler ver�yor.
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PANDEMİ ERTESİ...
Çet�n Ünsalan
Gazetec� / TV- Radyo Programcısı
Ekonom� Gazetec�ler� Derneğ� Yönet�m Kurulu Üyes�

Yen� b�r ekonom�k sürece g�r�yoruz. Sanırım
bu konuda herkeste b�r farkındalık oluştu.

zaman �çer�s�nde f�yatlar da artmaya başladı.
Bunun üzer�ne teknoloj�k hamleler hızlandı.

Şüphes�z pandem� sürec� daha büyük
kırılmaları da sorunlarıyla b�rl�kte önümüze
get�rd�.

Almanya endüstr� 4.0 meseles�n� b�r motto
olarak ortaya koydu.

Bu
kırılmayı,
dönüşümün
kend�s�yle
karıştırmak büyük hata olur. Çünkü sadece b�r
hastalık sürec�nden değ�l, �ş yapış modeller�n�n
ağırlaşan faturadan çok, ver�ml�l�k olarak
kurgulanmış önceden başlayan temel üzer�ne
oturtulmuş b�r değ�ş�mden söz ed�yoruz.
Yan� bu kapanmalar olmasaydı da bu süreç
yaşanacaktı. Z�ra 2 b�nl� yılların parasal
gen�şleme pol�t�kalarının zeh�rled�ğ� ve ağır
hasar bıraktığı b�r ekonom�k s�stem�n yen�den

Z�ra
rekabet�
ancak
ver�ml�l�k
�le
dengeleyeb�l�rd�. Bu arada Uzakdoğu ülkeler�
de boş durmayıp, uzay çalışmalarından
yazılıma kadar her alanda kend�n� gel�şt�r�rken,
mortgage kr�z�yle b�rl�kte dengeler de alt üst

yapılanmaktan başka çares� yoktu.

olunca b�r kırılmanın eş�ğ�ne geld�k.

Fakat üret�m gücü tamamen doğuya kayınca,

7

Aslında her şey Ç�n başta olmak üzere
Uzakdoğu
ülkeler�n�n
tahm�n
ed�len�
yapmaması üzer�ne değ�şt�. Kred�lend�rme
yoluyla tüket�m arttırılacak, Uzakdoğu fason
üret�m yapacak, ucuz mallar tüket�m�
desteklerken, enflasyon da engellenecekt�.

MonDesBusiNess

Özetle c�n ş�şeden çıktı. Bundan sonrak�

süreçte b�z� neler bekl�yor? Öncel�kle
sürdürüleb�l�rl�k
ve
ver�ml�l�k
üzer�ne
kurgulanmış ekonom�k b�r yapı. Kesk�nleşen ve
sertleşen b�r rekabet.
Dünyada
f�rma
evl�l�kler�
ya
da
kapanmalarıyla beraber dengelenecek b�r arz
faktörü. B�rl�kte �ş yapma kültürünün gel�şt�ğ�,
çalıştırılanın sömürülmes�yle değ�l, yetenekl�
olanla �şb�rl�ğ� yapılarak katma değer
yaratmanın yolunun açıldığı b�r evre.
Esasen bu sürece uzun zamandır hazırlanan
ülkeler b�r tarafta teknoloj�k gel�ş�mler�n�
sürdürürken, öte tarafta eğ�t�m, �nsan kaynağı,
�ş yapış modeller�, doğaya uygunluk, sosyal
katkı g�b� unsurları da devreye soktular.
Türk�ye’n�n bu alanda sıfır noktasında olmasa
da büyük ölçüde ger�de kaldığını �t�raf etmek
durumundayız. Fakat teknoloj� aynı zamanda
doğru �şler yapılırsa o tren�n yakalanması
olanağını da ver�yor.
Mukayese hatası yapmaktan vazgeçmel�y�z.
Esk�den Türk�ye’de şu yoktu; ş�md� var
yaklaşımı dünyanın en aldatıcı tavrıdır.
Bugünde genç kuşaklara bakıp ne kadar akıllı

ve farklı olduklarını konuşuyoruz.
Elbette b�zden daha farklılar, daha çok
teknoloj�ye aş�nalar, daha �lg�nç yaklaşımlar
serg�l�yorlar. Ama mukayese etmem�z gereken
esk� kuşaklar, hatta mevcut kuşaklar değ�l.
Dünyada kend�ler�yle aynı dönem� yaşayan
kuşaklar arasındak� çıtaların ne olduğu öneml�.
Yan� Türk�ye’de Z kuşağını, Y kuşağıyla
mukayese etmen�z�n anlamı yok. Türk�ye’dek�
Z kuşağının, F�nland�ya’dak� Z kuşağıyla
muhakemes�n�n yapılması gerek�r.
F�rmalarda da durum aynı. Yen� kuşakların,
b�r öncek� kuşaklara göre ne yaptığı, sadece
kend� �ç�ndek� farklılaşmayı b�ze anlatır. O
kuşakların ya da f�rmalarımızın dünyadak�
rak�pler�ne karşı ne durumda olduğu öneml�.
Bu nedenle pandem� sonrasını doğru okumak
�st�yorsak;
kısır
gündemler�m�z
�ç�nde
kend�m�z� pohpohlamayı bırakıp, dünyanın
nereye g�tt�ğ�n� �ncelemel�y�z. Z�ra öyle kr�t�k
b�r süreçtey�z k�, kaçırdığımız sanay�
devr�mler�yle b�rl�kte oluşan 70-80 senel�k fark,
b�r anda 3-4 seneye de �neb�l�r; b�n yıla da
çıkab�l�r. Karar s�z�n…

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
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SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ DÜNYASI
Tuğrul Günal
Yönet�m Kurulu Başkanı
TEDAR-Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m� Derneğ�

Çok uzun yıllardır tartışılır, ülkem�z�
yabancı yatırımcı b�zler�n beklent�ler�
doğrultusunda neden terc�h etmez d�ye. İy�
yet�şm�ş
gençler�m�z,
doğal
loj�st�k
konumumuz ve �y� sev�yede olan alt
yapımız, ülke ekonom�m�z�n çok büyük b�r
kes�m�n� tems�l eden başarılı KOBİ ler�m�z,
Osmanlı dönem�nden bu yana batıyla olan
yakın �şb�rl�ğ�m�z, yabancı sermayey�
ülkem�ze
çekmeye
maalesef
yeterl�
olamamakta. Batı, olası tüm r�skler� ve
fırsatları hep uzun vadel� düşünür,
değerlend�r�r ve uygular, çünkü ş�rket�n�z�n
kuruluşundan bu güne tırnaklarınızla
kazıyarak �lg�l� paydaşlarınız nezd�nde elde
etm�ş olduğunuz marka değer�n�zle �lg�l�
olası b�r negat�f gel�şmey� asla kabul
etmezs�n�z. Kend� sektörünüzde kabul
görmüş
kurum
kültürünüz,
kal�te
güvencen�z, sonuçta ş�rket �majınız, marka
değer�n�z ve müşter� nezd�nde oluşmuş olan
güven
ve
memnun�yet�n�z
r�ske
atılamayacak en öneml� değerler�n�zd�r.
Bundan 174 yıl önce kurulmuş olan S�emens
ş�rket�n�n kurucusu olan Ernst Werner von
S�emens’ �n daha o günlerde çok değerl� b�r
�ş yapış �lkes�n� s�z�nle b�r cümle �le
paylaşmak �ster�m; ‘’Kısa vadel� kar �ç�n
ş�rket�m�n geleceğ�n� tehl�keye atmam’’. Bu
hususu tüm ş�rketler�n kend� kurumsal
yapıları �çler�nde değerlend�rmeler�n� arzu
eder�m, bu cümley� yalnızca satış bölümü �le

�l�şk�lend�rmey�n lütfen, üret�m�n�z�, tüm
tedar�k z�nc�r�n�z�, �nsan kaynaklarınızı ve
d�ğer b�r�mler�n�z�n �ş yapış şek�ller�yle
değerlend�rmeye gayret edeb�l�rs�n�z bu
bazda em�n�m ş�rketler�n�zde gözden
geç�r�lmes� gereken b�r çok husus ortaya
çıkacaktır.
Ayrıca ş�rket�m�z�n ana �lkeler� nelerd�r
kuruluşumuzdan bu yana nasıl b�r ş�rket
kültürü oluşturab�ld�k mevcut kültürümüz
b�z� yarınlara taşıyab�lecek güçtem�d�r
şekl�ndek�
soruları
da
kend�m�ze
sormamızın zamanı gelm�şt�r sanırım.
Her ş�rket uzun vadede başarılı b�r şek�lde
faal�yetler�n� sürdürmek amacını taşır.
Ülkem�z ekonom�s�n�n büyük b�r kısmını
oluşturan KOBİ ler�m�z�n de bell� b�r yol
har�tası çerçeves�nde mutlaka tam anlamıyla
kurumsal yapılarını hayata geç�rmel�lerd�r,
ş�rket�m�z �ç�ndek� yapıları �şler�n�n ehl�
MonDesBusiNess
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olan yönet�c� ve uzmanlara kend�ler�ne
gerekl� yetk� ve sorumlulukları vererek
devretmel�y�z. Günümüz b�lg� ve uzmanlık
çağıdır eğer profesyonel son derece olgun
kurumsal yapılarımızı ş�md�den kuramaz
�sek,

yarın

b�zler�

çok

zor

günler

olmaz,

ş�rket

bekleyecekt�r.
Değ�nmeden

geçmek

pol�t�kalarımız

�ç�nde

sürdürüleb�l�rl�k
almış

tab��

konumuzu

olmalıyız.

Batı

değ�neceğ�m

hususları

desteklemekte

ve

k�

mutlaka

artık

aşağıda

kanunlar

eks�kl�k

ele
�le

tesp�tler�nde

yaptırımlar uygulamaktadır, anlayacağımız
üzere sürdüreb�l�rl�k ş�rketler�m�z �ç�n artık
kes�nl�kle

b�r

yaşam

b�ç�m�

B�rleşm�ş m�lletler� �lkeler�n�n bazılarını
s�zlerle paylaşmak �sted�m, zannedersem bu
maddelere �t�razı olan �ş dünyasından k�mse
çıkmayacaktır, özetle;
•
İnsan hakları desteklenmel�
haklara saygı duyulmalı

ve

•
Çalışma standartları send�kalaşma ve
toplu sözleşme özgürlüğü desteklenmel�
•
Her türlü çocuk �şç� çalıştırılmasına
son ver�lmel�
•
İş dünyası, çevre sorunlarına karşı
�ht�yat� yaklaşımları desteklemel�
•
İş dünyası, rüşvet ve haraç dah�l her
türlü yolsuzlukla savaşmalı

hal�ne

gelmel�d�r.
Sonuç olarak yukarıda değ�nd�ğ�m hususlara ek olarak jeopol�t�k, pol�t�k sürdürüleb�l�rl�ğ�n
hayat�

önem�n�n

yanında

hukukun

üstünlüğü

prens�pler�

vazgeç�lmeyecek faktörler olduğuna değ�nmek �ster�m.

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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de

ekonom�k

başarıda

BU TREN KAÇMAMALI
Dr. Hakan Çınar
Mentor Grup Ortağı/
DIŞYÖNDER Yönet�m Kurulu Başkanı

Bu yıla damgayı şüphes�z korona v�rüsü �le
yaşanan ve tüm dünyanın denges�n� bozan
pandem� kr�z� vurdu. Yaz aylarına g�rerken
normalleşmen�n tadını çıkartalım, nasıl olsa
aşıları da olduk derken, pek de beklenmed�k
b�r tablo �le karşılaştık ve vakalar y�ne
artmaya başladı. Neden� �se, elbette
aşılamanın
sanıldığı
boyutta
yüksek
m�ktarlara çıkamaması, b�rçok k�ş�n�n de aşı
olmayı �stemey�ş� ve dünyadak� kap�tal�st
yaklaşıma duyulan güvens�zl�k. Net�cede
aşıya karşı b�r muhalefet oluştuğu �ç�n
beklend�ğ� g�b� Cov�d �le vedalaşamadık.
Dünya
genel�nde
Cov�d-19’a
karşı
uygulanan aşı, 4 m�lyar 70 m�lyon dozu
geçt�.
Ç�n 1 m�lyar 620 m�lyon dozla en fazla aşı
yapılan ülke olurken, bu ülkey� 456 m�lyon

�le H�nd�stan, 344 m�lyon �le ABD, 140
m�lyon �le Brez�lya, 91,5 m�lyon �le
Almanya, 84,5 m�lyon �le İng�ltere, 84
m�lyon �le Japonya, 72 m�lyon �le Türk�ye,
71,9 m�lyon �le Fransa, 67,5 m�lyon �le
İtalya, ardından Endonezya, Meks�ka, Rusya
ve İspanya �zled�. Türk�ye böylece en çok aşı
yapılan 8.ülke oldu.
Cov�d’�n etk�ler�n� unutmamak gerek�yor
her şeyden önce. Seyahat yasakları, kapanan
mağazalar, �ptal ed�len fuarlar, sokağa
çıkma
yasakları,
karant�na,
duran
ekonom�ler, �şs�zl�k ve ortaya çıkan yüksek
enf lasyon ve yüksek taşıma mal�yetler�.
Hazır yüksek taşıma mal�yetler� dem�şken,
bu durumun ülkem�z �ç�n yanı başımızdak�
pazar olan ve b�z�m �ç�n her zaman en
öneml� müşter�m�z konumunda yer alan
MonDesBusiNess
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Avrupa B�rl�ğ�’ne �hracatımızı arttırmak
�ç�n öneml� de b�r fırsat olduğunu
bel�rtmel�y�m. Detaylarına g�receğ�m, ancak
bunun �ç�n yönetmem�z gereken �k� öneml�
nokta var. B�r tanes� tedar�kte yaşanan
problemler, k� bu b�z�m kontrolümüzde olan
b�r konu ne yazık k� değ�l. D�ğer� �se
tamamen b�z�m yöneteb�leceğ�m�z b�r alan;
n�tel�kl� üret�m�n hacm�n� yükseltmek.
Pandem� �le arz talep denges�n�n yen�den
sağlanab�lmes� şüphes�z zaman alacak.
Sanay�de yaşanan hammadde f�yatlarındak�
artıştan dolayı tedar�k sıkıntısı devam
ed�yor. Kurlarda yaşanılan dalgalanma da
üret�m �le �hracat güçler�n�n zayıf lamasına
sebeb�yet ver�yor. Hammadde mal�yetler�
halen yüksek sev�yes�n� koruyor. Başta
dem�r çel�k olmak üzere, plast�k, metal g�b�
ana hammaddelere ulaşab�lmek ve f�yat
tutturab�lmek sanırım bundan sonra da
devam edecek. Dem�r çel�kte yaşanılan
darboğaza sebeb�yet veren Ç�n, halen esk�
günlere dönmüş değ�l. Keza sacda da
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Bu öneml� hammaddeler elbette bell�
zorlukları da beraber�nde get�r�yor. Tedar�k
sorunu, dünyada pek çok üret�c� ülken�n
karşı karşıya kaldığı ve yönetmekte
zorlandığı b�r süreç.
Sanay�c�ler�n, �thalatta tem�n ve term�n
sorunu devam ederken, loj�st�kte yaşanılan
başta den�zyolu olmak üzere tüm taşıma
mal�yetler�n�n yükselmes� �le b�rl�kte konu
çok daha karmaşık b�r hal almış durumda.
Üstel�k bu aylarda düşeceğ� tahm�n ed�len
konteyner taşıma mal�yet� hala yukarı doğru
çıkmaya devam ed�yor. İşte aslında bu
durum uzak coğrafyalardak� ülkeler �ç�n b�r
dezavantaj �ken, bel�rtt�ğ�m sebeple b�z�m
�ç�n b�r avantaja dönüşeb�l�r. Güçlü karayolu
taşıma f�losuna sah�p ülkem�z�n, durumu
çok �y� değerlend�rmes� mümkün. Ancak
tab� bunun �ç�n üretmek, üret�m tes�sler�m�z�
arttırmak,
sanay�c�y�
teşv�k
etmek,
mal�yetler� düşürmek ve h�ç şüphes�z güven
ortamı yaratmak gerek�yor.

Önümüzdek� dönem Türk�ye’s� �ç�n h�ç sözü uzatmaya, çözümler� farklı noktalarda aramaya
gerek yok. Tek çıkar yolumuz üretmekten, ama katma değerl� üretmekten geç�yor. Ger�s� zaten
kend�l�ğ�nden gelecek.

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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TÜRKİYE’NİN ÇIKIŞI
Gal�p Arbak
Sunparad�se Group AG
Manag�ng D�rector
Bell� b�r sanay� programı olmayan
Türk�ye’n�n yen� dönemde dünya ekonom�s�
�çer�s�nde b�r çıkış yolu yakalayab�lmes� �ç�n
halen şansı var. Aslında pandem� dönem�nde
yaşananlar bunu kolaylaştırdı den�leb�l�r
ancak devlet�n öncülüğünde olması gereken
bu çıkış arayışları Türk�ye’n�n �ç�nde
bulunduğu zorluklar neden� �le bugünlerde
pek mümkün görünmüyor o nedenle özel
sektörün belk� de �lk defa olarak Türk
ekonom�s�nde yol göster�c� rolü üstlenmes�
olası.
Ancak buna g�rmeden önce tar�hsel
örnekler� gözden geç�rerek benzerl�kler�
bulab�l�r�z. Bunu bulduğumuz noktada da
çıkış yolu b�z�m �ç�n netleşecekt�r.
Kısa İng�ltere Tar�h�
İng�ltere'n�n b�l�nen �lk yerl�ler� Keltlerd�r.
Romalılar, Batı Avrupa'yı �st�la ederken
İng�ltere'y� de fethed�p (MS 1. yüzyıl) adaya
"Br�tan�a" adını verd�ler.
Br�tanya'dak�
Roma
yönet�m�n�n
çöküşünün
ardından
4.
yüzyılın
ortalarından �t�baren, Cermen kab�leler�
İng�ltere'ye yerleşmeye başladı. Toplu olarak
"Anglosaksonlar"
olarak
b�l�nen
bu
kab�leler; şu anda Dan�marka/Almanya sınır
bölges� olan yerden gelen Angluslar,
Saksonlar ve Jutland yarımadasından
Jütlerd�.
Anglosaksonlar 6 ve 7. yüzyıllarda
b�rb�r�ne rak�p küçük krallıklar kurdular.

15

MonDesBusiNess

İskand�nav �st�lasından sonra Anglosakson
hanedanından

Edward

(1042-1066)

İng�ltere'n�n bağımsızlığını sağladı.
İdar� gel�şmelerle �lg�l� öneml� b�r olay I.
Henry

(1100-1135)

Kral�yet
düzenl�

hukukunun
ve

s�steml�

dönem�nde
kapsamı

yaşandı
verg�ler�n

toplanmasından

ve

g�derler�n denet�m�nden sorumlu Kral�yet
Haz�nes�’n�n büyümes�yle daha da gen�şled�.
Yönet�m�n gel�ş�m� ve �st�krarı �ç�n öneml�
olan yazılı kayıtların kullanımı arttı. Bu
sürec�n

tamamlanmasında

profesyonel

yönet�c� grupların rolü büyüktü. II. Henry
(1154-1189) dönem�nde hukuk� uygulamalar
ve verg�ler�n toplanması daha düzenl� hale
geld�. Hukuk ve n�zam saraya bağlı gezg�n
yargıçlar tarafından uygulanıyordu. Hukuk
s�stem�n�n

güç

kazanması

İng�ltere’n�n

homojen b�r devlet olmasına yol açtı ve
İng�ltere’n�n yönet�m b�ç�m�ne büyük katkı
sağladı.

1215'te İng�ltere Kralı John'a karşı
ayaklanan as�ller krala zorla Magna Carta
adlı b�r belge �mzalatıp �lk defa o zamana
kadar sadece Tanrıya karşı sorumlu olduğu
kabul
ed�len
kralın
halka
karşı
sorumluluğunu da tesc�lled�ler. Bu belgen�n
�nsan haklarıyla �lg�l� �lk yazılı antlaşma
olduğu kabul ed�l�r. Magna Carta kral�yet
gücünün yasalara uyması gerekt�ğ�n�n altını
ç�z�yordu. Belge İng�ltere tar�h�nde özell�kle
on üçüncü ve on yed�nc� yüzyıllardak�
hükümetler�n keyf� uygulamalarına karşı
olanlar tarafından başvuru kaynağı olarak
görüldü. Temel olarak Magna Carta
parlamentonun kuruluş yolunu açtı ve
anayasal hükümete geç�ş yolunu hazırladı.
Avrupa �le �l�şk�ler İng�ltere Krallığı �le
Fransa Krallığı'nı uzun savaşlara sürükled�.
Bunların başlıcası 1337-1453 seneler�
arasında süren Yüzyıl Savaşlarıdır. Bu
savaşlar sonucunda parlamentonun yetk�ler�
verg�ler�n yükselt�lmes� �ht�yacı neden� �le
daha da arttı. Ulusal k�ml�k kavramı bu

savaşlar sonrasında
ülke gündem�nde daha
fazla
yer
almaya
başladı.
Fransa’dak�
toprakları sah�plenme
arzusunun
uzun
vadede
başarısız
kalması daha sonrak�
okyanus
ötes�
tutkuların
perde
arkasını oluşturdu.
A v r u p a ’ n ı n
Br�tanya’dak�
�k�
öneml�
değ�ş�mde
kes�n rolü oldu. B�r�
Protestan
reformu
ötek� okyanus ötes� �le sömürgec�l�ğ�n
gel�şmes�.
Br�tanya
bu
değ�ş�mler�n
h�çb�r�nde ön planda değ�ld�. Öte yandan her
�k�s� de Br�tanya’nın çıkarları ve k�ml�ğ�
açısından yaşamsal önem taşıyordu ve 20.
yüzyıl sonlarına dek İng�ltere’n�n gücünün
pek�şmes�ne yardımcı oldu.
1455-1487 dönem�nde York Hanedanı
taraftarları
�le
Lancaster
Hanedanı
taraftarları arasında çıkan �k� tarafın
amblem� Yorkluların "beyaz gülü" ve
Lancasterlıların "kırmızı gülü" dolayısıyla
Güller Savaşı adını alan �ç savaş İng�ltere'y�
der�nden etk�led�. Bu savaş sonunda
Lancasterlılar gal�b�yet elde ederken ve Tudor
Hanedanı
İng�ltere
Krallığı'nı
el�ne
geç�rm�şt�r.
Avrupa’nın
Br�tanya’dak�
�k�
öneml�
değ�ş�mde kes�n rolü oldu. B�r� Protestan
reformu
ötek�
okyanus
ötes�
�le
sömürgec�l�ğ�n gel�şmes�. Br�tanya bu
değ�ş�mler�n h�çb�r�nde ön planda değ�ld�.
Öte yandan her �k�s� de Br�tanya’nın çıkarları
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ve k�ml�ğ� açısından yaşamsal önem
taşıyordu ve 20. yüzyıl sonlarına dek
İng�ltere’n�n gücünün pek�şmes�ne yardımcı
oldu.
1455-1487 dönem�nde York Hanedanı
taraftarları
�le
Lancaster
Hanedanı
taraftarları arasında çıkan �k� tarafın
amblem� Yorkluların "beyaz gülü" ve
Lancasterlıların "kırmızı gülü" dolayısıyla
Güller Savaşı adını alan �ç savaş İng�ltere'y�
der�nden etk�led�. Bu savaş sonunda
Lancasterlılar gal�b�yet elde ederken ve Tudor
Hanedanı
İng�ltere
Krallığı'nı
el�ne
geç�rm�şt�r.
Tudor Hanedanı Dönem�nde İng�ltere
Krallığı güçlenerek İskoçya'yı ger�de bıraktı.
Tudor Hanedanı'ndan VII. Henry ve VIII.
Henry (1458-1541), parlamentoyu kullanarak
ülkede düzen ve b�rl�ğ� sağlamlaştırdılar,
krallık otor�tes�n�n halkın kabullenmes�n�
sağladılar. VIII. Henry K�l�sede de reform
yaptı ve İng�l�z den�z gücünü kurdu. VIII.
Henry dönem�nde yapılan d�nsel reformlar
halka yen� ufuklar açtı, d�nsel eğ�t�m
kurumlarının
yer�ne
açılan
okullarla
ortaokul sev�yes�nde eğ�t�m�n temeller�
atıldı, resm� İng�l�z İnc�l’�n�n basılmasıyla
her k�l�sen�n bu baskıyı ed�nmeye zorlanması
matbaanın gücünü arttırıp yöresel d�l
farklılıklarını azalttı. Bu şekl� �le okur
yazarlık gel�şmeye başlarken toplumun
muhakeme yetenekler� artmaya başladı.
I. El�zabeth 1588 yılında Avrupa'nın en
güçlü donanması olan yen�lmez İspanyol
armadasını bozguna uğratarak Br�tanya
İmparatorluğu'nun
temeller�n�
attı
ve
sonrasında İrlanda'yı İng�ltere topraklarına
kattı.
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1688 Devr�m� olarak da b�l�nen olayda
Hollanda genel val�s� III. W�lhelm, İng�l�z
ayânın davet� üzer�ne ordusu ve donanması
�le İng�ltere'y� �şgal ett� ve kayınpeder� de
olan II. James'� tahttan �nd�rd�. II. James'�n
kızı, karısı II. Mary �le b�rl�kte Büyük
Br�tanya İmparatorluğu tahtına oturdular.
1688Devr�m�'n�n
ardından
İng�ltere
parlamentosu, "B�ll of R�ghts (Hakların
belges�)" �sm� ver�len b�r kanun çıkarttı.
Böylel�kle, İng�ltere Krallığı'nın k�l�se
taassubu ve kral �st�bdadı �le yönet�lmes�ne
son ver�l�p, yen�den "anayasal monarş�" ya da
"meşrut�yet" düzen�ne dönüldü ve bu düzen,
anayasa �le de korumaya alındı.
Imparatorluğa Evr�lme
Güçlü
parlamento
dış
t�caret�n
gel�şmes�nde,
okyanus
ötes�
gücün
yayılmasında ve bu yen� bölgeler�n
yönet�m�ne yardımcı olacak b�r çerçeven�n
oluşturulmasında rol oynadı. 1600 c�varında
Güney ve Güneydoğu Asya �le Doğu H�nt
adalarıyla den�z t�caret�n� yürütmek üzere
Doğu H�nd�stan Ş�rket� kuruldu, bu ş�rket
emsals�z b�r şek�lde H�n alt kıtasında
k�raladığı b�r l�man sonrasında Devlete
dönüştü
ve
H�nd�stan’dak�
İng�l�z
egemenl�ğ�n� sağladı.
Hammadde kaynağı sermaye ve den�z
�şletmec�l�ğ�n�n yanı sıra t�caret ve
kolon�lerde
hükümet�n
desteğ�
çok
öneml�yd�, yönet�m b�r bütün olarak
den�zc�l�k ve t�carettek� gücün farkına vardı.
Sömürgelerle b�rl�kte artan t�caret sadece
kazancın artmasına değ�l aynı zamanda
çeş�tlenmeye de yol açtı bu da ekonom�de
ölçeğ� get�rd�, sermaye artışı ve ölçek

ekonom�s� sanay� gel�ş�m�n� kamçılayıp
devr�me
dönüştürdü.
Paralel�nde
sömürgelerde kısıtlı sermaye kaynakları
Londra’nın para p�yasalarındak� hak�m�yet�n�
sağlayıp pek�şt�rd�.
Artan t�caret ve �ş fırsatları İskoçya �le �lg�l�
sorunları perdelemeye başladı bu sayede
adadak� pol�t�k çek�şmeler hız kaybetmeye
başladı. Emperyal�st uygulamalar da pol�t�k
�lg�y� dışarı sevk ett�, ana görev� t�car�
akt�v�teler� korumak ve gözetmek olan
donanma ağırlıklı ordu �ç pol�t�k meselelerde
herhang� b�r yer ed�nmed�.
Buhar gücünün önce tekst�l sonra
dem�ryollarında kullanılması �le b�rl�kte
t�car� hayat yen� b�r atılıma ulaştı,
dem�ryolları sayes�nde �let�ş�m, ulaşım ve
t�caret hız kazandı, üret�m ve pazarlama
s�stem� dem�ryolları �le b�rl�kte hızla
gel�şmeye başladı. Yazılı materyaller bu
sayede ülken�n dört b�r tarafına kısa b�r
sürede ulaşab�l�yordu. Ekonom�k gel�ş�m�n
�ç�nde yer almak �steyen kentler ve ş�rketler
ulaşıma
odaklanmak
zorunluluğunu
h�ssetmeye başladılar, sanay�de muazzam b�r
büyüme devam ederken artan sanay�
bölgeler�n� beslemek �ç�n de tarımsal
faal�yetler
büyük
b�r
hızda
arttı.
Sömürgelerden gelen kazançla b�rleşen
tarımsal faal�yet gel�rler� sermaye artışını
hızla besled�.

Sömürge yönet�mler� sayes�nde hem toprak
hem de nüfus açısından d�ğer dünya
güçler�nden daha üstün b�r hale gelen
İng�ltere, kalabalık nüfusa sah�p H�nd�stan’a
odaklandı ve özell�kle kara savaşlarında bu
gücünden yararlandı.
20 yüzyıla dünya üzer�ndek� mutlak
hak�m�yet� �le g�ren İng�ltere Almanya’nın
büyüyen güç olması neden� �le onu
dengelemek �ç�n Rusya �le yakınlaşmayı
terc�h ett� ancak Rusya’nın gereğ�nden fazla
güçlenmes� ve özell�kle Akden�z’e ulaşmasını
da kend� t�car� çıkarları açısından terc�h
etm�yordu o nedenle güçten düşmüş Osmanlı
İmparatorluğunu Ruslara karşı kullanma
yolunu
terc�h
ett�.
Rusların
büyük
stratej�ler�ne karşı koyuş ve onların kontrol
atında tutulmaları s�yaset� genel olarak Doğu
sorunu olarak ele alındı. Sovyet devr�m�ne
kadar bu s�yaset başarılı b�r şek�lde
sürdürüldü.

1805’te
Trafalgar
savaşında
Fransız
donanmasını yenen Nelson �le donanma gücü
z�rves�ne ulaşan �mparatorluk bu sayede
sömürge merkezler�ne den�zden saldırma
�mkanını arttırdı ve bu halkların üzer�nden
büyük kazanımlar elde ed�lmes�ne yardımcı
oldu.
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İk� büyük savaş sonucunda �mparatorluk
gücünü kaybeden İng�ltere �mparatorluk
dönem�
kurgusu
sayes�nde
dünya
ekonom�s�nde halen ana merkezlerden b�r�
olma özell�ğ�n� sürdürüyor.
Neden Osmanlı değ�l de İng�ltere?
Fat�h dönem�ndek� v�zyon yan� Balkan
�mparatorluğu hatta yen� Roma olma v�zyonu
Yavuzla beraber terk ed�l�nce toplumsal
d�nam�zm yara aldı, Batıya yönel�k
gen�şleme stratej�s�n�n olmazsa olmazı güçlü
b�r donanmaya sah�p olmaktı ama Ortadoğu
coğrafyasına yayılma �le İmparatorluk den�z
gücünden çok devasa
b�r kara gücüne
dönüşmey� terc�h ett�.
1681 yılındak� Bahçesaray antlaşması �le
Ukrayna üzer�ndek� �dd�alardan vazgeçen
�mparatorluk çöküşü hızlandıracak azılı b�r
düşmanın yan� Rusya’nın gel�şmes�ne yol
açtı, 1699’dak� Karlofça antlaşması �le
Azak’ın terk� Kuzey’den gelecek baskıyı
netleşt�rd�. 1783 yılında Kırım’ın Rusya
tarafından �lhakı Avrupa ve Kaf kas
kıyılarındak� Osmanlı topraklarına baskı
kuracak büyük b�r Karaden�z gücünün kes�n
surette tes�s ed�leceğ� anlamına gel�yordu.
18 yy sonuna doğru Osmanlının batıyı
doğrudan �ncelemek ve gel�şmeler hakkında
�lk elden b�lg� almak �mkanları yok denecek
kadar azdı oysa k� ters� olarak batılılar den�z
t�caret� hak�m�yet� neden� �le doğuluları
gözlemleme konusunda çok yetk�nd�ler ve
bunu yüzyıllardır yapıyorlardı. Batılı güçler
önce bürolar sonra konsolosluklar en sonunda
da büyükelç�l�kler açarak b�lg� akışında
devamlılık sağladığı halde Osmanlı bunu
�zlemem�ş yalnızca kısa sürel� özel heyetler
gönderm�şt�r. Paralel şek�lde batılı tac�rler
Osmanlı topraklarında serbestçe seyahat
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ederken Osmanlı tac�rler Batı’ya g�tmey�
pek terc�h etm�yordu. Bu koşullar altında
batı d�ller�n�n b�l�nmemes� de batıda
yaygınlaşan yazılı materyal�n de Doğu’ya
�let�lmemes�
sonucunu
doğurmuştu.
Osmanlı bu anlamda en öneml� ve hızlı
g�r�ş�m� çok geç b�r tar�hte III. Sel�m
sonrasında ancak 1830’larda yapmaya
başladı.
Aslında sanay� devr�m�n�n başlamasından
az önce Osmanlı düzen�nde t�caret, çağına
göre çok �ler� b�r kurguya sah�pt�. Derbent
örgütü yol ve köprüler�n �y� halde
bulundurulması kadar tüccarın can ve mal
güvenl�ğ�n� de sağlamaktaydı. Her 30-40 km
de b�r hanlar ve kervansaraylar mevcuttu.
Verg�den
muaf
tutulan
b�rçok
köy
derbentç�l�k yapmaktaydı
16 yy önces� b�rçok Türk köyü çağın
şartları gereğ� t�carete açık ve entegre
yaşamaktaydı. 1608-1619 yılları arasında

Anadolu’yu dolaşan Polonyalı Ermen�
S�mon 1000 haney� aşan S�vas köyler�nden
bahsetmekted�r. Evl�ya Çeleb� Anadolu’nun
her tarafında 500 hanel� bağlı bahçel�
köyler� anlatır. Köyler�n cam��, medrese ve
hamamları vardır. Hemen heps� küçük b�rer
s�te hal�ne gelm�şlerd�r. Öte yandan
Selçuklu g�b� t�caret yolları üzer�nde gel�şen
Osmanlı, �dd�a ed�len göçebel�k kavramının
ters�ne başından �t�baren büyük şeh�rlere
dayanmıştır, bu hal� �le 16. yy’da Ege �le
b�rl�kte bütün Yakın Doğu ve Doğu
Akden�z’�n t�caret bakımından en hak�m
oyuncusu Türkler olmuştur. Bunun dışında
17. yy başında İstanbul nüfusu 800 b�ne
yaklaşmış Par�s ve Londra o dönemde bu
nüfusun yarısı kadar olmakla b�rl�kte
Istanbul dünyanın en büyük şehr� olmuştur.
Bazı kaynaklarda o dönem �ç�n Ed�rne’de
200 b�n S�vas’ta 150 b�n Kayser�’de 95 b�n
nüfusa
�şaret
eder.
Aynı
dönemde
Manchester nüfusu �se 20 b�n c�varındadır.
Bu büyük şeh�rler�n varlığı ve devlet
organ�zasyonu �le düzenleneb�lecek b�r �aşe
sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu demekt�r
k� dönem �t�barı �le Osmanlı merkez�
yönet�m� b�r zamana kadar bu �ht�yacı doğru
ve sağlıklı b�r b�ç�mde karşılamaktadır.
Bunu yapab�lmes�n�n en büyük sebeb�
fet�hlerden gelen kaynaktır.
Uluslararası t�caret yolları üzer�nde büyük
şeh�rlere dayanarak kurulan Osmanlı �ç�n
kolay ve karlı b�r faal�yet olan fet�hler de
devlet pol�t�kası olarak ben�msenm�şt�r bunu
sürekl� kılab�lmek �ç�n de gen�ş b�r
profesyonel ordu �ht�yacı bulunmaktadır. Bu
ordu �le devamlı olarak sürdürülen fet�hler�n
merkez� b�r devlete yol açacağı da açıktır,
bunun dışında gen�ş t�caret şebekes�n�n

korunması mal ve can güvenl�ğ�n�n
sağlanması ancak bu merkez� otor�te
tarafından yürütüleb�l�rd�.
Bütün
bunlardan
daha
öneml�s�
Osmanlı^da 15 yy’da ve 16. yy başlarında
bağnazlıktan uzak b�r şek�lde batı b�l�m ve
tekn�ğ�ne �lg� göster�lmekte, İmparatorluk
d�n� ve s�yas� baskı dolayısı �le batıda
barınamayan
b�l�m
adamlarına
tekn�syenlere ve uzmanlara kucağını
açmakta ve gen�ş olanaklar sağlamaktadır.
N�tek�m Fat�h’�n ağır topları, Volga ve Don
neh�rler�n� b�rleşt�rmek, Süveyş kanalı
açmak g�b� projelerle açık den�zlere çıkma
projeler� c�dd�yetle çalışılmaktadır.
Tüm bunlar yaşanırken İng�ltere üret�c�ler�
200 yıl boyunca H�nt pamuklusunu kal�te ve
mal�yet
açısından
yakalayacak
ürün
gel�şt�rme peş�nded�r. En sonunda dokuma
tezgahlarının adım adım �y�leşt�r�lmes� �le
b�rl�kte �stenen kal�te ve mal�yet sev�yes�n�
İng�l�z üret�c�ler yakalar ve bu aşamadan
sonra İng�l�z hükümet� H�nt pamuklularının
ülkeye g�r�ş�n� yasaklar. Kumaş t�caret�
Saray �ç�n öneml� b�r verg� kaynağı
olduğundan hükümet�n gümrük h�zmetler�n�
gel�şt�rmes�ne ve t�car� çıkarları kollayacak
pol�t�kalar üretmes�ne yol açar.
İng�ltere ve Avrupa pazarlarında İng�l�z
pamuklusunun
satışının
artması
ve
n�hayet�nde sömürgelerde de bu ürünler�n
tüket�lmes� ve t�caret�n�n yapılması
�le
b�rl�kte başta pamuklu t�caret� olmak üzere
mal akışının yönü ters�ne dönmüş,
sömürgelerdek� rekabetç� kahve ve şeker�n
Asya malının yer�ne geçmes� �le b�rl�kte,
kolon�lerdek� değerl� madenler�n büyük
sermayeler yaratması, ve n�hayet�nde köle
t�caret� yardımı �le çok düşük �şç�l�k
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mal�yetler� toplam gel�rler� muazzam
oranda arttırmış ve sanay� �ç�n gerekl�
sermaye b�r�k�m�ne yol açmıştır. Sanay�
sermaye bolluğuna kavuşunca parlamenter
düzen�n yarattığı güvenl�kl� ortamda ver�m�
arttıran yen� buluşlar devreye g�rm�ş, önce
dokuma tezgahlarında kullanılan buhar
enerj�s� sonrasında lokomot�f�n kullanıma
yol açınca t�car� akt�v�teler ulaşım desteğ�
�le katlanmış gel�şmeler sanay� devr�m�ne
evr�lm�şt�r.
Uzun
süre
Osmanlı
topraklarından
Avrupa’ya ulaşan kahve, şeker, baharat ve
tekst�l ürünler� daha bol ve ucuza tem�n
ed�lmeye
başlanınca
t�caret
ters�ne
dönmüştür. Osmanlı ekonom�s� �şç�l�k
mal�yetler� açısından Avrupa �le baş
edememekted�r n�tek�m İslam’da kölel�k
Avrupa’dan ayrı olarak ekonom�den z�yade
ev �şler�nde kullanılmak �ç�nd�r. Dolayısı �le
Avrupa’dak� tarzda b�r kölel�k anlayışı da
ekonom�k akt�v�telerde yoktur.
İng�ltere’n�n Doğu H�nd�stan Ş�rket�n�n
H�nt alt karasında k�ralama �le yer tutarak
başlattığı
kolon�
sürec�
Babür
�mparatorluğunun
�ç
karışıklıklarından
sermaye
gücü
sayes�nde
faydalanma
sonucunda zaman �çer�s�nde tüm kıtanın
İng�l�z kolon�s�ne dönüşmes�ne sebep
olmuş,
kalabalık
ve
canlı
b�r
ekonom�ye
sah�p
olan
H�nt
yarımadasında 30-40 yıl �çer�s�nde tüm
sanay� kolları yok olmuş ve koca ülke
İng�l�z mallarını tüketen b�r pazara
dönüşmüştür.
İng�ltere’n�n
sanay�
devr�m�n�n
öncülü olması b�rkaç etkene bağlıdır
bunlardan b�r�nc�s� s�yas� yapıdır, çok
erken dönemlerde Kral’ın yetk�ler�
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kısıtlanmış ve yönet�m Kral’dan önce
halkın genel�n�n faydasını gözetecek
kararlar almaya başlamış, adalet ve k�ş�
özgürlüğü d�ğer toplumlardan daha önce
s�steme yerleşm�şt�r. Osmanlı örneğ�nde �se
yetk� ve yönet�m tek elde toplanmışı, k�ş�sel
düşünceler ve terc�hler yönet�mde daha
ağırlıklı b�r hal almıştır.
İng�ltere’n�n dünya gücü olmasına yönel�k
tüm atılımları devam ederken t�caret�n yön
değ�şt�rmes� Osmanlı’da buhrana yol
açmıştır. N�tek�m sıkıntıların �şaretler�
Doğu-Batı t�caret yolunun Akden�z’den
okyanuslara
kayması
b�ç�m�nde
h�ssed�lm�şt�r. Uluslararası t�caret yollarının
değ�şmeye başlaması �le b�rl�kte bu
t�caretten faydalanan kalabalık şeh�r ve
köyler�n devlet haz�nes� üzer�nde ağırlıkları
artmıştır. Bu değ�ş�kl�k 16 yy �k�nc�
yarsından 18 yy’a kadar artan b�r oranda
h�ssed�lm�şt�r. T�carettek� üstünlüğün ve
sermaye
gücünün
etk�s�
�le
alım
satımlardak� fark Batı leh�ne değ�şm�ş
bunun üzer�ne de Osmanlı’da altın ve gümüş
kıtlığı baş göstermeye başlamıştır.
Osmanlı’nın ana gel�r kaynaklarından
b�r�n�n
Fet�h
olduğunu
yukarıda
bel�rm�şt�m. Bu dönemde Fet�hler de esk�s�

g�b� değ�ld�r. Onun dışında topraklardak�
genel düzen ve huzurun devlet sınırları
�ç�nde yaşan �nsanların �ht�yaçlarının
karşılanması üzer�ne kurulduğunu da
bel�rtmekte fayda var. Yan� yönet�c�ler�n
z�hn�nde İng�l�z yönet�c�den farklı olarak
ana hedef halkın tüketeceğ� malın eks�k
kalmamasıdır. Yan� tüket�m ana pol�t�kadır
ve gözet�lmekted�r.
Ana amaç malın nereden geld�ğ� veya
üret�ld�ğ�nden
çok
halkın
�ht�yacını
alab�lmes�d�r. Bunun temel sebeb� de
kalabalık şeh�r ve köyler�n �aşes�n�n
sürdürüleb�l�r olması ve ulus devlet
yapısının Osmanlı devlet düzen�nde henüz
yer bulmamış olmasıdır. Bu şekl� �le
İng�ltere örneğ�nde anlattığımız g�b� �ç
üret�m�n korunması ve �hracatın teşv�k� g�b�
b�r kavrayış yoktur.
Bu hal� �le eldek� üret�m becer�ler� düşük
mal�yetl� dış alımlar ve kap�tülasyon
destekl� batılı tüccarların f�yat kontrolü
sayes�nde kaybed�lmeye başlamıştır. Tüm
gel�şmeler olurken güçlenen batı orduları
karşısında fet�h amacı �le çıkan seferlerde
başarısızlıklar baş göstermeye başlamış
gen�ş topraklar üzer�ndek� merkez� kontrol
zayıf lamıştır,
Fet�hler�n
rantabl
olmaktan
çıkması �le b�rl�kte ters�ne dönen
t�caret neden� �le azalan değerl�
madenler,
savaş
üstünlüğünü
y�t�ren ordunun �ç pol�t�kada ger�c�
b�r güç hal�ne dönüşmes�yle
b�rl�kte, para darlığını g�dermek
�ç�n arttırılan verg�ler toprak
düzen�n� alt üst etm�ş , köylü ve
taşranın
hoşnutsuzluğunu
arttırmış üstüne de halkın

�ş�
ve
gel�r�
Avrupa’dak�
değ�ş�m
paralel�nde b�rer b�rer yok olmuştur.
Devlet adına görev yapan s�pah�ler
azalanotor�te ve artan rant �mkanları sebeb�
�le halk üzer�nde baskı unsuru olmaya
başlamış, köylü toprağını bırakıp kaçmaya
yönelm�şt�r. Sonuç �t�barı �le �şs�zler güruhu
çeteler hal�nde köyler� ve şeh�rler� basacak
ve kanlı yağmalara g�rmeye başlayacaktır.
N�hayet�nde bu kalkışmalar Anadolu
tar�h�ne Celal� �syanları olarak geçecek, bu
�syanları bastırmakla yükümlü görevl�ler�n
de katılımı �le hareket yaygınlaşacak ve
kontrolden çıkacaktır.
10-15 sene �çer�s�nde Anadolu’da köyler bu
yağmacılıktan kurtulmak �ç�n 3 -5 hanel�
köylere kadar tüm alana dağılacaktır.
Başıbozukluk ve yağma yalnız z�raat
�şletmec�l�ğ� alanındak� düzen� değ�l bütün
ekonom�k hayatı, para el değ�ş�m s�tem�n�, �ç
ve dış alım satım denges�n� alt üst edecekt�r.
Celal� �syanları Anadolu’yu b�r daha
kend�ne gelemeyecek şek�lde etk�leyecekt�r.
Tar�hsel olaylar çıkışı da çöküşü de
göster�r
İng�ltere örneğ�nde sömürgec�l�ğ� b�r
kenara bırakırsak çıkış endüstr�yel devr�me
yol açan zorunluluktur. İthal mallara
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bağımlılıktan kurtulmak �ç�n göster�len
çabadır. N�hayet�nde H�nt tekst�l ürünler�
�le rekabet edeb�lecek ürünler� yapmaktır.
Bunu yapmasaydı İng�ltere’n�n ekonom�k
başarısından bahsed�lemezd�. Arkasından
devlet�n gel�rler�n�n de toplum gel�rler�ne
bağlı kılınması çıkışı sağlama almıştır.
Benzer b�r durumu günümüzde Ç�n de
gerçekleşt�rmekted�r. Yoksunluk sebeb� �le
önce batıdan daha ucuz ve daha �y� üreterek
ekonom�k
�n�s�yat�f�
ele
almıştır,
sonrasında da Ç�n Malı 2025 programı �le
yen� teknoloj�de dünya l�der� olma hedef�n�
önüne koymuştur.
Benzer şek�lde Türk�ye �ç�n de çıkış yolu
aynı olacaktır. Osmanlı’dan geld�ğ� şekl� �le
ana sorunumuzun tüket�m�n devamı değ�l
de başkasından daha ucuz ve daha �y�
üretmek ve bunu başardıktan sonra çağın
ötes�ne geçecek teknoloj�de l�derl�k yolunu
araştırmak olmalıdır.

Bu çerçevede b�r devlet pol�t�kamız
olmaması ve kısa dönem �çer�s�nde de böyle
b�r g�r�ş�m�n olmayacağı b�l�nc� �le burada
öncülüğü özel sermayen�n üstlenmes�
gerek�r. Pandem� sonrası dönem�n tedar�k
problemler� had saf hadadır, ana pazarımız
olan Avrupa’da ürün f�yatları 2021 �çer�s�nde
çok artmıştır. Kur avantajını kullanarak
ver�m ve kal�tey� �y�leşt�r�p, yaratıcılığımızı
arttırarak rak�plerden daha �y� ve ucuz
ürünler üret�p satmalıyız. Bu dönemde
�hracat Türk özel sektörünün en öneml�
hedef� olmalıdır.
Bunları yaparken yen� müşter� ve Pazar
bulmada ver� anal�t�ğ�n�n değer�n� anlamalı
ve f�rma özel�nde �ş zekasını kullanmanın
yollarına bakarken, d�j�tal �mkanları da
zorlamalıyız.
Kısaca Türk�ye �ç�nde yaşadığı yoksunluğu
hayatta kalmak ve �ler�ye g�tmek �ç�n
avantaja çev�rmel�d�r.

Gal�p Arbak k�md�r?
İş hayatına 1995 yılında Arçel�k’te başladı. 2005 yılına kadar bu ş�rkette üret�m, bakım, kal�te,
satınalma, yardımcı sanay� �y�leşt�rme, plast�k parça tasarım ve ürün yönet�m� üzer�ne çalıştı.
2005 yılından bu yana büyük çaplı yerl� ve yabancı çok uluslu ş�rketlerde üst düzey yönet�c�l�k
yaptı.
Yönett�ğ� tüm organ�zasyonlarda başarılı yalın dönüşüm çalışmalarını çev�k tekn�klerle
b�rleşt�rerek organ�ze ett�. Bu organ�zasyonların tamamında f�nanslarlarda çok hızlı �y�leşmeler,
operasyonel süreçlerde de kalıcı ver�m artışları yaşandı. Organ�zasyonel dönüşüm ve gel�ş�m
çalışmalarını yalnızca üret�m süreçler� �le kısıtlı tutmayıp tüm b�r�mlere yaydı.
Yönett�ğ� organ�zsyonlarda dönüşüm �ht�yaçlarını f�rma bünyes�ne uygun özgün çözümlerle
sağlayan Arbak “Lean Bl�tz” kavramının yaratıcısı ve �lk uygulayıcısı olmasının yanısıra “Yüksek
Güven�rl�kl� Organ�zasyon” kurgusunu özgün yöntemlerle tedar�k ve yönet�m süreçler�ne adapte
etm�şt�r
2014 yılından bu yana B2B Pazarlama konusunda Esk�şeh�r Anadolu Ün�vers�tes� Pazarlama yüksek L�nans öğrenc�ler�ne tecrübeler�n�
aktaran Gal�p Arbak halen % 100 İsv�çre sermayel� b�r ş�rket�n Avrupa satış ve pazarlama operasyonlarını yönetmekted�r. ODTÜ Mak�na
Mühend�sl�ğ� Bölümü 1995 yılı mezunu olan Arbak, y�ne aynı ün�vers�tede EMBA programını tamamlamıştır.
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#tasarimtamburada

MonDesBusiNess

24

PANDEMİ SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİNDE
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EĞİTİM
Sedanur M�lls
Akadem�syen
Un�tedwords Kurucu Eğ�tmen�
Pandem�den
d�rekt
olarak
etk�lenen b�r çok
sektör
g�b�
eğ�t�m sektörü de hem yerel hem de global
olarak büyük b�r değ�ş�m�n �ç�ne g�rd�. İlk
ve orta öğret�mde yüzyüze geleneksel eğ�t�m
b�r çok ülkede bell� dönemlerde tamamen
kadırılırken,
Türk�ye’de
pandem�n�n
başlaması �le kapanan okullar halen yüz
yüze eğ�t�me geçm�ş değ�l. Bu durum
beraber�nde hem eğ�t�mde fırsat eş�ts�zl�ğ�n�
hem de alt yapısı ve yeterl� donanımı
olmadığı �ç�n eğ�t�m kal�tes� tartışmalarını
get�rd�. Fakat uluslarası alanda eğ�t�m�n baş
aktörü olan ülkelere baktığımızda, bu
dönemden en az şek�lde etk�lenecek şek�lde
ve hatta yen� eğ�t�m stratej�ler� �le başarıyla
çıkılab�leceğ�n�
görüyoruz.Ekonom�s�n�n
c�dd� b�r bölümünü yabancı öğrenc�
gel�rler�n�n oluşturduğu İng�ltere’de seyahat
kısıtlamaları ve pandem� kaygılarından dolayı
öğrenc� sayısı hatırı sayılır oranda düştü.
Fakat yüksek öğren�mde d�j�talleşme sürec�n�
pandem�n�n çok önces�nde başlatan İng�ltere
yen� düzene ayak uydurmakta pek de
zorlanmadı. Uluslarası eğ�t�mde rekabet�
devam ett�reb�lmek �ç�n de yen� stratej�ler
gel�şt�rmeye başladı. Bu noktada Turk�ye’n�n
rolü büyük önem kazandı. Yakın zamana
kadar İng�ltere ve Avrupa ülkeler�ne l�sans ve
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yüksek l�sans eğ�t�mler� �ç�n öğrenc�
gönderen Türk�ye, pandem� ve Türk l�rasının
değer kaybetmes� neden�yle öncek� yıllardak�
öğrenc� sayılarına ulaşamadı. Bu noktada
İng�ltere’n�n gel�şt�rd�ğ� �k� stratej� Türk�ye’y�
ve Türk öğrenc�ler� yakından etk�l�yor.
B�r�nc�s�; kısa kurslar, d�l eğ�t�m� ve hatta
yüksek öğren�m olmak üzere eğ�t�m�
tamamen d�j�talleşt�rerek, Türk öğrenc�ler ve
d�ğer yabancı öğrenc�ler� daha ulaşılab�l�r
ücretlerle eğ�t�me devam etmes�n� sağlamak.
B�r d�ğer� �se, eğ�t�mde farklı b�r stratej�
�çer�s�ne g�rerek, gerçekleşt�rd�kler� �ş
b�rl�kler� sayes�nde Türk�ye g�b� gel�şmekte
olan ülkelerde acentalar dışında, kalıcı yer
ed�nmek. Bu stratej� �le hem Türk�ye’dek�
yet�şm�ş akadem�syenlere ulaşab�l�yorlar hem
de Türk�ye eğ�t�m pazarındak� öğrenc�lere
ulaşab�l�yorlar. Bu durum, kaynakları kısıtlı
öğrenc�ler �ç�n de elbette b�r avantaja
dönüşmekted�r. Bu sayede, İng�ltere veya
d�ğer
Avrupa
ülkeler�ndek�
eğ�t�m
kurumlarının
akred�te
ett�ğ�
yüksek
kal�tedek� programlara devam etme şansı elde
etm�ş oluyorlar. Yüksek öğren�m dışında, d�l
eğ�t�m�
�ç�n
de
Br�t�sh
Counc�l`ın
Türk�ye’dek� faal�yetler�n� pandem� sonrası
arttırdığı gözlemlen�yor. İlk ve orta öğret�m
sev�yes�nde yaptıkları çeş�tl� projelerle
Türk�ye pazarında yerler�n� korumak ve
yakınlaşmayı amaçlıyorlar.

döndükler� gözlemlenmekted�r. Bu da
göster�yor k�, eğ�t�m yarışında Ç�n pandem�
sonrasında da önde g�d�yor olacak.
Turk�ye’n�n de benzer stratej�ler gel�şt�rerek
hem yet�şm�ş genç bey�nler�n� daha etk�l� b�r
şek�lde kullanması hem de kal�tel� eğ�t�me
ulaşmak �steyen gençler� desteklemes�
pandem� sonrası dönem �ç�n en mantıklı
yatırım olacaktır.
Bu bağlamda Türk�ye’n�n amaçlaması
gereken nokta öğrenc�ler� �ç�n global olarak
pandem� önces�ne göre çok daha kolay ve
makul olarak ulaşılab�len eğ�t�m fırsatlarını
değerlend�rmek ve öğrenc�ler� teşv�k etmek
olacaktır. Ç�n’�n son 10 yıllık eğ�t�m
pol�t�kasına bakarsak, benzer b�r yaklaşım
görüyoruz. Ülkes�nde, yoğunlukla İng�l�z,
Avrupa un�ver�steler� �le �şb�rl�ğ� yapan,
devlet destekl� kal�tel� d�l eğ�t�m�n�
yet�şmekte olan jenerasyonuna sunan Ç�n,
aynı zamanda da ülke dışında okumak
�steyen öğrenc�ler�n� de madd� olarak
desteklemekted�r. İng�ltere ve Amer�ka
ünvers�teler�nde
eğ�t�m
alan
Ç�n’l�
öğrenc�ler�n b�r çoğunun eğ�t�mler�n�n
tamamladıktan sonra ülkeler�ne ger�

Görünen o k�, Avrupa ülkeler� her ne kadar
ülkeye eğ�t�m amaçlı g�ren öğrenc� sayısında
düşüş yaşasa da, uyguladıkları eğ�t�m
sratej�ler� �le global eğ�t�m pazarındak�
yerler�n� korumaya devem ed�yorlar. Benzer
şek�lde, başta Ç�n olmak üzere, Asya ülkeler�
de eğ�t�me verd�kler� önem ve ayırdıkları
bütçe �le pandem�den eğ�t�m alanında çok
etk�lenmeden hatta gel�şerek çıkmayı
başarmışlardır d�yeb�l�r�z. Hem lokasyonu
açısından hem de genç nufüsu açısından
eğ�t�m alanında yüksek potans�yele sah�p
olan Türk�yen�n de, yen� dünya düzen�ne
geç�şte başarılı eğ�tm aktörler� arasında
yer�n� alarak değ�ş�me ayak uydurmakta geç
kalmayacağını umuyoruz.

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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Saha Kurulum Hazırlıkları
Ürün Tedariği
Lojistik
Montaj Çalışmaları
Testler
Devreye Alma
Kurum Kabulleri
Garanti İçi Bakım ve Servisleri
Garanti Sonrası Bakım ve Servisleri
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GERÇEK FAYDALANICI DÜZENLEMESİ TAM ANLAMI İLE OLMASA DA
NİHAYET HAYATA GEÇİRİLDİ!
Ekrem Öncü
DKR Verg� Denetleme Kurucu Ortağı
Bazı �ş adamları ş�rketler� yanında resm� ya
da gayr� resm� çalışan bekç�, çaycı, şöför g�b�
k�ş�ler�n üzer�ne yapıp, ş�rketler�n yaptığı
sıkıntılı �şlemlerden kurtulmaya çalışmaktalar.
Bunun en son ve medyat�k örneğ� �se SBK
Hold�ng’te karşımıza çıkmıştı. Konu �le �lg�l�
olarak Borsagündem’de yer alan köşemde
yazdığım 4 Ocak 2021 tar�hl� köşe yazımda
“SBK'da K�m Sorumlu, SBK Mı Bekç� M�?
Patron Gözüken Bekç� M� Sorumlu, Patron
Gözükmeyen Arka Plandak� Gerçek Patron Mu
Sorumlu?” başlığını kullanmış ve konuyu ele
almıştım.
N�hayet konu �le �lg�l� olarak adım atıldı ve
düzenlemeler
yapıldı.
Düzenlemeler�n
yapılmış olması öneml� ama kanaat�mce
yapılan düzenlemelerde eks�kl�kler söz konusu.
Düzenlemen�n uygulamada nasıl şek�lleneceğ�
de çok öneml�.
Konu �le �lg�l� olarak 13 Temmuz 2021 tar�hl�
Resm� Gazete’de 529 sıra numaralı Verg� Usul
Kanunu Tebl�ğ� yayımlandı.

b�lg� değ�ş�m� konusunda ülkeler�n uyması
gereken uluslararası asgar� standartların
oluşturulduğu, tüzel k�ş�l�kler�n ve tüzel
k�ş�l�ğ�
olmayan
teşekküller�n
gerçek
faydalanıcısının b�l�nmes� hususu standardın
unsurlarından
b�r�
olduğu”
şekl�nde
bel�rlenm�şt�r.
Tebl�ğ uygulamasında;
Gerçek faydalanıcı: Tüzel k�ş� veya tüzel
k�ş�l�ğ� olmayan teşekküller� n�ha� olarak
kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzer�nde
n�ha� nüfuz sah�b� olan gerçek k�ş� veya
k�ş�ler�,
Trust: B�r malvarlığının bel�rl� b�r lehtar ya
da lehtar grubunun yararlanması �ç�n,
malvarlığının mal�k� olan sözleşme kurucusu
tarafından, söz konusu malvarlığının yönet�m�,
kullanımı ya da sözleşmede bel�rt�len d�ğer
tasarruflarda
bulunulması
amacıyla
sözleşmey� �cra eden b�r mütevell�n�n
kontrolüne bırakılmasını hüküm altına alan
hukuk� �l�şk�y�, �fade etmekted�r.

Tebl�ğde yapılan düzenleme �le amaç,
“gel�rler�n/servetler�n arkasındak� gerçek
�s�mler�n b�l�nmes� verg� kaçakçılığı �le
mücadele açısından büyük önem arz ett�ğ�,
ülkem�z�n de üyes� bulunduğu Ekonom�k
İşb�rl�ğ� ve Kalkınma Teşk�latı Verg�
Amaçlarına Yönel�k Şeffaflık ve B�lg�
Değ�ş�m� Küresel Forumu (Küresel Forum),
verg� kaçakçılığıyla mücadele amacına yönel�k
olarak çalışmalar yürütüldüğü. bu bağlamda,
Küresel Forum, faal�yetler� gereğ� şeffaflık ve
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GERÇEK
FAYDALANICI
BİLGİSİ
BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU
GETİRİLENLER
KİMLERDİR?
Gerçek faydalanıcı b�lg�s� b�ld�r�m�n�,
b�ld�r�m verme süres�n�n başladığı 1/8/2021
tar�h� �t�barıyla faal olan (tasf�ye �şlem�
devam edenler dâh�l);
a)

Kurumlar

verg�s�

mükellef ler�,

b) Kollekt�f ş�rketlerde ş�rket� tems�le
yetk�l� k�mse veya ortak, eshamsız komand�t
ş�rketlerde komand�te ortaklardan b�r� ve ad�
ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına
sah�p k�ş�, Türk�ye’de yönet�m merkez� olan
veya Türk�ye’de muk�m yönet�c�s� olan
yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzer�
teşekküller�n yönet�c�ler�, mütevell�ler� veya
tems�lc�ler�, vermek zorundadırlar.
Ayrıca;
Tedb�rler
Yönetmel�ğ�nde
11/10/2006 tar�hl� ve 5549 Sayılı Suç
Gel�rler�n�n
Aklanmasının
Önlenmes�
Hakkında
Kanunun
uygulanmasında
yükümlü sayılan;
a) Bankalar,
b) Bankalar dışında banka kartı veya kred�
kartı düzenleme yetk�s�n� ha�z kuruluşlar,
c) Kamb�yo mevzuatında bel�rt�len yetk�l�
müesseseler,
ç) F�nansman ve faktor�ng ş�rketler�,
d) Sermaye p�yasası aracı kurumları ve
portföy yönet�m ş�rketler�,
e) Ödeme kuruluşları �le elektron�k para
kuruluşları,
f ) Yatırım ortaklıkları,
g) S�gorta, reasürans ve emekl�l�k ş�rketler�
�le s�gorta ve reasürans brokerler�,
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ğ) F�nansal k�ralama ş�rketler�,
h) Sermaye p�yasası mevzuatı çerçeves�nde
takas ve saklama h�zmet� veren kuruluşlar,
ı) Kıymetl� Madenler ve Kıymetl� Taşlar
P�yasasına �l�şk�n saklama h�zmet� �le sınırlı
olmak üzere Borsa İstanbul Anon�m Ş�rket�,
�) Posta ve Telgraf Teşk�latı Anon�m Ş�rket�
�le kargo ş�rketler�,
j) Varlık yönet�m ş�rketler�,
k) Kıymetl� maden, taş veya mücevher alım
satımı yapanlar �le bu �şlemlere aracılık
edenler,
l) Cumhur�yet altın s�kkeler� �le Cumhur�yet
z�ynet altınlarını basma faal�yet� �le sınırlı
olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürlüğü,
m) Kıymetl� madenler aracı kuruluşları,
n) T�caret amacıyla taşınmaz alım satımıyla
uğraşanlar �le bu �şlemlere aracılık edenler,
o) İş mak�neler� dâh�l her türlü den�z, hava
ve kara nak�l vasıtalarının alım satımı �le
uğraşanlar �le bu �şlemlere aracılık edenler,
ö) Tar�h� eser, ant�ka ve sanat eser� alım
satımı �le uğraşanlar veya bunların
müzayedec�l�ğ�n� yapanlar,
p) M�ll� P�yango İdares� Genel Müdürlüğü,
Türk�ye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşk�lat
Başkanlığı dâh�l tal�h ve bah�s oyunları
alanında faal�yet gösterenler,
r) Spor kulüpler�,
s) Noterler,
ş) Savunma hakkı bakımından d�ğer kanun
hükümler�ne aykırı olmamak ve 19/3/1969
tar�hl� ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun

35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası �le
alternat�f
uyuşmazlık
çözüm
yolları
kapsamında �fa ed�len meslek� çalışmalar
neden�yle ed�n�len b�lg�ler har�ç olmak üzere;
taşınmaz alım satımı, sınırlı ayn� hak
kurulması ve kaldırılması, ş�rket, vakıf ve
dernek kurulması, b�rleşt�r�lmes� �le bunların
�dares�, devred�lmes� ve tasf�yes� �şler�ne
�l�şk�n f�nansal �şlemler�n gerçekleşt�r�lmes�,
banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar
�le bu hesaplarda yer alan varlıkların �dares�
�şler�yle sınırlı olmak üzere serbest
avukatlar,

GERÇEK
FAYDALANICININ
BELİRLENMESİ NASIL OLACAKTIR?

t) B�r �şverene bağlı olmaksızın çalışan
serbest muhasebec�, serbest muhasebec� mal�
müşav�r ve yem�nl� mal� müşav�rler,

c) (a) ve (b) bentler� kapsamında gerçek
faydalanıcının
tesp�t
ed�lemed�ğ�
durumlarda, en üst düzey �cra yetk�s�ne sah�p
gerçek k�ş� ya da k�ş�ler,

u) F�nansal p�yasalarda denet�m yapmakla
yetk�l� bağımsız denet�m kuruluşları,
ü) Kr�pto varlık h�zmet sağlayıcılar,
v) Tasarruf f�nansman ş�rketler�,
�le bunların şube, acente, tems�lc� ve t�car�
vek�ller� �le benzer� bağlı b�r�mler� Gel�r
İdares�
Başkanlığı
tarafından
talep
ed�ld�ğ�nde
müşter�ler�
tarafından
gerçekleşt�r�len �şlemler�n gerçek faydalanıcı
b�lg�s�n� Başkanlığa b�ld�rmek zorundadır.
Merkez� yurtdışında bulunan yükümlünün
şube, acente, tems�lc� ve t�car� vek�ller� �le
benzer� bağlı b�r�mler� Gel�r İdares�
Başkanlığı tarafından talep ed�ld�ğ�nde
müşter�ler�
tarafından
gerçekleşt�r�len
�şlemler�n gerçek faydalanıcı b�lg�s�n�
Başkanlığa b�ld�rmek zorundadır.

(1) Tüzel k�ş�lerde;
a) Tüzel k�ş�l�ğ�n yüzde y�rm� beş� aşan
h�sses�ne sah�p gerçek k�ş� ortakları,
b) Tüzel k�ş�l�ğ�n yüzde y�rm� beş� aşan
h�sses�ne sah�p gerçek k�ş� ortağının gerçek
faydalanıcı olmadığından şüphelen�lmes�
veya bu oranda h�sseye sah�p gerçek k�ş�
ortak bulunmaması durumunda, tüzel k�ş�l�ğ�
n�ha� olarak kontrolünde bulunduran gerçek
k�ş� ya da k�ş�ler,

gerçek faydalanıcı olarak kabul ed�lerek
b�ld�r�me konu ed�l�r.
(2) Tedb�rler Yönetmel�ğ�n�n 12 nc�
maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len tüzel
k�ş�l�ğ� olmayan �ş ortaklıkları g�b�
teşekküllerde;
a) Tüzel k�ş�l�ğ� olmayan teşekküller� n�ha�
olarak kontrolünde bulunduran gerçek k�ş� ya
da k�ş�ler,
b)
(a)
bend�
kapsamında
gerçek
faydalanıcının tesp�t ed�lememes� hal�nde
tüzel k�ş�l�ğ� olmayan teşekkül nezd�nde en
üst düzeyde �cra yetk�s�ne sah�p gerçek k�ş�
ya da k�ş�ler,
üst düzey yönet�c� sıfatıyla gerçek
faydalanıcı olarak kabul ed�l�r ve b�ld�r�me
konu ed�l�r.
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Gerçek
faydalanıcının
bel�rlenmes�
konusunda açıklamalar yapılmakla b�rl�kte
kanaat�mce burada açıkça �fade ed�lmes�
gereken mesele, hukuken ortak gözüküp
gözükmed�ğ�ne
bakılmaksızın
gerçek
faydalanıcıya atıf yapılmalıdır. Yan� aslında
yapılması gereken hukuken değ�l, f��len �şler�
gerçekten yöneten ve bundan çıkar sağlayan
k�ş�ler�n tesb�t� amaçlanmalıdır.
Bu tesb�t�n nasıl yapılacağı sorusu akıllara
geleb�l�r. Bu tesb�t� yapacak olan �nceleme
elemanlarıdır. Hukuken ortak gözüken�
sorumlu tutmak �ş�n kolay yanıdır ve gerçek
faydalanıcıların amacı da budur. Dolayısı �le
burada aslolan f��l� durumdur. İnceleme
elemanları f��l� durumu �ncelemelerde tesb�t
etmel�d�r.
BİLDİRİMİN DÖNEMİ VE VERİLME
ZAMANI NEDİR?
B�ld�r�m yapma yükümlülüğü get�r�len
kurumlar verg�s� mükellef ler�, gerçek
faydalanıcı
b�lg�s�n�
geç�c�
verg�
beyannameler� ve yıllık kurumlar verg�s�
beyannames� ek�nde b�ld�rmek zorundadır.

BİLDİRİMİN
OLACAKTIR?

ŞEKLİ

NASIL

Kurumlar verg�s� mükellef ler� yıllık ve
geç�c� verg� beyannameler�n�n ek�nde,
kurumlar verg�s� mükellef ler� dışında kalan
mükellef ler �le b�ld�r�m yapması gereken
d�ğer k�ş�ler �se “b�ld�r�m formu” �le b�ld�r�m
yaparlar.
B�ld�r�m yapma yükümlülüğü get�r�len
kurumlar verg�s� mükellef ler� söz konusu
beyannameler
aracılığıyla;
gerçek
faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları,
k�ml�k numaraları ve adresler�, varsa telefon,
faks ve elektron�k posta b�lg�ler� �le gerçek
faydalanıcılığın sebeb�n� b�ld�r�rler.
B�ld�r�m formu �le b�ld�r�m verme
yükümlülüğü
get�r�lenler,
“gerçek
faydalanıcıya �l�şk�n b�ld�r�m formu” �le
gerçek
faydalanıcıların
adı,
soyadı,
vatandaşlıkları, k�ml�k numaraları, adresler�,
varsa telefon, faks ve elektron�k posta
b�lg�ler� �le gerçek faydalanıcılığın sebeb�n�
b�ld�r�rler.

Kurumlar verg�s� mükellef ler� dışında kalan
d�ğer mükellef ler �le d�ğer k�ş�ler gerçek
faydalanıcı b�lg�s�n� her yılın Ağustos ayı
sonuna kadar Gel�r İdares� Başkanlığına b�r
form �le elektron�k ortamda b�ld�rmek
zorundadır.

Kapsama g�ren mükellef ler ve d�ğer k�ş�ler
tarafından
b�ld�r�m;
İnternet
Verg�
Da�res�nde yer alan açıklamalara uygun
şek�lde elektron�k ortamda İnternet Verg�
Da�res� üzer�nden “gerçek faydalanıcıya
�l�şk�n
b�ld�r�m
formu”
doldurularak
ver�lecekt�r.

B�r�nc� ve �k�nc� fıkrada bel�rt�lenler�n yen�
mükellef�yet tes�s ett�rmes� veya daha önce
b�ld�r�me ekled�kler� b�lg�lerde değ�ş�kl�k
olması hal�nde, yen� mükellef�yet tes�s�n�
veya
b�lg�
değ�ş�kl�ğ�n�,
bunların
gerçekleşt�ğ� tar�h� tak�p eden b�r ay
�çer�s�nde b�ld�rmeler� gerekmekted�r

Kapsama g�ren mükellef ler ve d�ğer
k�ş�ler�n bağlı bulunduğu verg� da�res�nden
kullanıcı kodu, parola ve ş�fre almaları
gerekmekted�r. Kağıt ortamında (elden veya
posta
�le)
b�ld�r�m
formu
kabul
ed�lmeyecekt�r.
B�ld�r�m
formunun
elektron�k ortamda ver�lm�ş sayılab�lmes�
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tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan asl� ve
�ç�n s�stem üzer�nden onaylama �şlem�n�n
yapılması şarttır. Onaylama �şlem� en geç
b�ld�r�m�n ver�lmes� gereken süren�n son
günü saat 23:59’a kadar tamamlanmalıdır.
B�ld�r�m�n elektron�k ortamda gönder�lmes�
zorunlu
olduğundan
verg�
da�res�
müdürlükler�/malmüdürlükler�,
b�ld�r�m�
kâğıt ortamında h�çb�r şek�lde kabul
etmeyecekt�r.
Elektron�k ortam dışında gönder�len
b�ld�r�m ver�lmem�ş sayılacaktır.
“Gerçek faydalanıcıya �l�şk�n b�ld�r�m
formu”,
mükellef
tarafından
b�zzat
gönder�leb�leceğ� g�b� �lg�l� dönemde,
aracılık ve sorumluluk sözleşmes� bulunan
serbest muhasebec� mal� müşav�r veya gel�r
veya kurumlar verg�s� beyannames� tasd�k
sözleşmes� (tam tasd�k sözleşmes�) bulunan
yem�nl� mal� müşav�rler aracılığıyla da
gönder�leb�l�r.
B�ld�r�m�n
yapılmasının
ardından
b�ld�r�m�n hatalı veya eks�k olduğunun
anlaşılması durumunda b�ld�r�m�n bu

maddede
bel�rt�len
usullerde yen�den ver�lmek
suret�yle
düzelt�lmes�
gerekmekted�r.
B İ L D İ R İ M D E
BULUNMAMANIN
CEZASI NEDİR?
Bu
düzenlemeler
kapsamında
b�ld�r�lmes�
gereken
b�lg�ler�
b�ld�rmeyen, eks�k veya yanıltıcı b�ld�r�mde
bulunan mükellef ler hakkında 213 sayılı
Kanunun �lg�l� ceza hükümler� tatb�k olunur.
Burada atıf doğrudan VUK’a yapıldığından
VUK’ta
yer
alan
cezaların
tamamı
uygulanab�lecekt�r.
Mal� Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
tarafından yapılacak araştırma, �nceleme ve
uluslararası b�lg� değ�ş�m� �le verg�
�ncelemes�ne yetk�l� olanlar tarafından
yapılacak
araştırma
ve
�ncelemeler
net�ces�nde, mükellef ve d�ğer k�ş�ler�n
gerçek faydalanıcı b�lg�s�ne �l�şk�n hatalı
kayıtların bulunduğunun tesp�t ed�lmes�
hal�nde, gerekl� ceza� �şlemler�n ve s�c�l
kayıtlarında
gerekl�
değ�ş�kl�kler�n
yapılab�lmes�
amacıyla
Gel�r
İdares�
Başkanlığına b�lg� ver�l�r.
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İLK BİLDİRİM NE ZAMANA KADAR
YAPILACAKTIR?
Gerçek
faydalanıcı
b�lg�s�
verme
yükümlülüğü get�r�len kurumlar verg�s�
mükellef ler� dâh�l bütün mükellef ler �le d�ğer
k�ş�ler�n, en geç 31/8/2021 günü sonuna kadar
gerçek faydalanıcı b�lg�s�n� elektron�k
ortamda
Gel�r
İdares�
Başkanlığına
b�ld�rmeler� gerekmekted�r.
Kanaat�mce geç kalınmış b�r düzenlemed�r.
Özell�kle, SBK Hold�ng’te yaşanılan süreç bu
düzenlemen�n yapılmasında etk�l� olmuştur.
Geç kalınmış olsa da düzenlemen�n
yapılması yer�nde atılan b�r adım olmuştur.
Özell�kle
vurgulanmalıdır
k�,
verg�

�ncelemeler�n�n tamamına bu gözle
bakılmalı ve gerçek kullanıcı tesb�t
ed�lmel�d�r. N�tek�m, �şlemler�n arkasındak�
k�ş�ler f��len �ş� �dare ed�p, çıkar elde ederken,
hukuken h�çb�r noktada gözükmemeye gayret
etmekted�r. İncelemelerde sorumlu olarak
hukuken
gözüken
tems�lc�ler
sorumlu
tutulunca da �ş�n arkasındak� gerçek
kullanıcılar �ş�n madd� ve hürr�yet� bağlayıcı
ceza kısmından kurtuluyorlar. Devlet te
alacağını tahs�l edem�yor ve yanlış k�ş�ler
yan� çaycı, şöför vb hakkında suç
duyurusunda
bulunuluyor.
Senelerd�r
defalarca yazdığım üzere bu düzenleme
öneml�d�r ve verg� �ncelemeler� bakımından
da akt�f olarak kullanılmalıdır.

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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COVID-19 İLE KIRILAN TEDARİK ZİNCİRLERİNDE
YENİ DENGELER
Dr. İsma�l Karakış
PWC D�rektör Tedar�k Z�nc�r� Yönetmen�
COVID-19
�s�ml�
koronav�rüs,
modellenmes�, ölçümü ve tahm�n� zor olacak
şek�lde dünya üzer�ndek� operasyonlarda ve
tedar�k z�nc�rler�nde etk�s�n� göstermekted�r.
Etk�lenen coğraf� bölgeler pek çok global
tedar�k
z�nc�r�n�n
merkez�nde
yer
almaktadır. Yaşadığımız bu olağan dışı süreç
boyunca
kant�tat�f
ver�n�n
eks�kl�ğ�
bel�rs�zl�ğe neden olmakta ve planlama
yapmayı zorlaştırmaktadır.
İşletmeler�n bu çalkantılı dönem� yönetmeler�
�ç�n Şek�l 1’de ver�len üç aşamalı b�r yaklaşım
öner�yoruz:
*Kr�z Yönet�m�: Hızlıca b�r kr�z yönet�m
ek�b� kurularak tedar�k z�nc�r� öncel�kler�n�
(talep, tedar�k, stok, loj�st�k) gözden
geç�rerek �ler�ye yönel�k kısa vadel� planları
değ�ş�kl�klere
göre
hızlı
b�r
şek�lde
güncellenmel�d�r. Bu doğrultuda talep / arz
denges�n� yakın tak�p ve koruma �le
operasyonel sürekl�l�ğ� sağlamak, kr�t�k
tedar�kç�ler üzer�nden tedar�k güvenl�ğ�n�
sağlamak, zayıf tedar�kç�ler�n faal�yetler�ne
devam etmes� �ç�n desteklemek, kr�t�k olmayan
ve �kame ed�leb�l�r tedar�kç�lere odaklanmak,
nak�t ödeme gücünü kullanmak, müşter�
�l�şk�ler�n� yönetmek gerekmekted�r.

*

Kısa

Vade:

Salgından

etk�lenm�ş

bölgelerdek� üret�m tes�sler� yavaş yavaş
faal�yete döndükçe ve b�lg� eks�kl�kler�
tamamlandıkça, ş�rketler tedar�k z�nc�rler�
üzer�ndek� etk�ler� daha kapsamlı şek�lde
tanımlamaya başlayab�lecekt�r. Bu dönemde
ş�rketler salgının arz ve talep üzer�ndek�
etk�ler�n�

ölçümlemel�,

stratej�ler�n�

gözden

tedar�k
farklı

geç�rerek

alternat�f ler� bel�rlemel�, operasyonel r�sk
değerlend�rme

ve

senaryo

planlama

çalışmalarına odaklanmalıdır.
* Orta Vade: Tedar�k z�nc�r� boyunca
görünürlük sağlanmalıdır. Tedar�k ağında
yer alan tüm paydaşlar arasında gerçek
zamanlı, tam ve doğru b�lg�n�n entegre b�r
şek�lde paylaşılması daha da kr�t�k hale
gelm�ş

olup

tedar�k

z�nc�rler�n�n

d�j�talleşmes�ne yönel�k adımların hızla
planlanıp
kr�zlere

uygulamaya
hazırlıklı

ve

geç�r�lmes�,
dayanıklı

yen�
olacak

şek�lde alternat�f l� ve d�rençl� tedar�k
z�nc�rler�n�n

tasarlanması

ve

devreye

alınması son derece önem arz etmekted�r.

Şekil 1. COVID-19 Döneminde Üç Aşamada Tedarik Zinciri Yönetimi
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Avrupa ve Amer�ka’dak� fabr�kaların
operasyonu durmakta olup tekrar esk� hal�ne
dönüş başlamıştır. Bu fabr�kaların ne zaman
tekrar salgın önces� dönemdek� şek�lde
faal�yetler�n� gerçekleşt�receğ�ne yönel�k
bel�rs�zl�kle b�rl�kte tedar�k z�nc�r� gen�ş
çaplı b�r kes�nt�ye uğramaktadır. Ülkeler ve
AB �çer�s�nde dah� ürünler�n taşınması
konusunda c�dd� kısıtlamalar mevcuttur.
Kr�z Yönet�m�
Salgının ülkem�zde etk�ler�n�n net olarak
görülmeye başladığı Mart ayı ortası
�t�bar�yle tedar�k z�nc�rler�ndek� kırılmaları
m�n�mum sev�yeye get�rmek ve bu sev�yey�
korumak �ç�n farklı alanlarda aşağıdak� kr�z
yönet�m� önlemler� alınmış olup bu
önlemler�n b�r kısmı hala geçerl�l�ğ�n�
korumaktadır:
• Tedar�kç� Yönet�m�
o Tedar�k güvenl�ğ�n� sağlamak amacıyla
tedar�k ağını dengelemek; zayıf tedar�kç�ler�
destekleyerek faal�yetler�ne devam etmes�
�ç�n yardımcı olmak
o Kr�t�k ve güçlü tedar�kç�ler�n�z �le
�l�şk�ler� güçlend�rmek

ek üret�m kapas�teler�n� garant� altına
almak
o
Hal�hazırda
güven�l�r
�k�nc�l
tedar�kç�ler� olmayan parça ve hammaddeler
�ç�n ürünün yen�den tasarımını ya da
malzeme kal�f�kasyon kaynaklarını devreye
sokmak
o Kaynaklarınızı tedar�kç�ler�n�z
b�rl�kte akt�f olarak yönetmek

�le

o Tedar�kç�ler�n�z ve d�ğer tüm paydaşlar
�le �ş b�rl�ğ� hal�nde problemlere b�rl�kte
çözüm üretmek
•

Müşter� Yönet�m�

o
Müşter�ler�
gec�kmelerle
�lg�l�
b�lg�lend�rmek ve kısa vadel� kârı opt�m�ze
edecek ya da sözleşme maddeler�n�
karşılayacak şek�lde müşter�ye ayrılan
kaynakları düzenlemek
o Kısa vadel� gel�rler� opt�m�ze edecek
şek�lde (örn. yaz mevs�m� başı �t�bar�yle
tedar�kte sıkıntı yaşanab�lecek durumlarda
hal�hazırda elde bulunan ürünler�n stokuna
�nd�r�m yaparak) taleb� şek�llend�rmek
•

Stok Yönet�m�

o Kr�t�k olmayan ve �kame ed�leb�l�r
tedar�kç�ler�n�ze odaklanarak nak�t gücü
avantajını kullanmak

o Salgından etk�lenm�ş alanlardak�
tedar�k� kısıtlı olan hammadde ve stok
malzemeler�n� önceden tem�n etmek

o B�r�nc�l tedar�kç�n�n etk�lend�ğ� ancak
�k�nc�l
tedar�kç�n�n
etk�lenmed�ğ�
durumlarda onaylı parçaların ve alternat�f
hammaddeler�n kullanımını başlatmak

o İç�nde bulunduğunuz tedar�k ağını
d�kkate
alarak
stok
yönet�m�n�
gerçekleşt�r�p �şletme sermayes�n� opt�m�ze
etmek

o İk�nc� ve üçüncü kademe tedar�kç�ler�n
kapas�teler�n�,
tesl�matlarını;
eğer
mümkünse tahs�s ed�lm�ş kaynaklarını ve

o Eldek� stoku karant�na alanlarından
uzaklaştırıp l�man g�b� sevk�n kolay
yapılab�leceğ� alanlara çekmek
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•

Loj�st�k

o Alternat�f tedar�k kaynaklarını
bel�rlerken
taşıma
rotaları
ve
komb�nasyonlarını da eş zamanlı olarak
tanımlamak
o Tedar�k ve kapas�te sağlandığı ölçüde
geleceğe yönel�k havayolu taşımacılığını
güvenceye alıp den�zyolu taşımacılığı bazlı
tedar�k süreler�n� kısaltmak
Bugün �t�bar�yle geld�ğ�m�z noktada Kr�z
Yönet�m� fazı büyük ölçüde tamamlanmış;
normalleşme dönem�ne kademel� geç�ş
sürec�n�n başlaması �le b�rl�kte Kısa Vade
dönem�ne geç�lm�şt�r. Ş�rketler önümüzdek�

b�rkaç çeyrek �ç�n baz tahm�nler�ne
öngöreb�ld�kler�
talep
ve
tedar�k
değ�ş�mler�n� yansıtmak �ç�n eller�nden
gelen�n en �y�s�n� yapmaktadır. Ancak
etk�n�n ne ölçüde arttığı �le �lg�l� gerçekç�
b�lg� ed�nmek güçtür. Kısıtlı b�lg�ye rağmen
ş�rketler, Şek�l 2’de göster�len tedar�k
yönet�m�
kr�z
yaşam
döngüsündek�
aşamalardan
geçmekted�r.
Şu
anda
düzgünleşme fazına geçmekle b�rl�kte
ş�rketler�n bu faz sonrasındak� talep ve
kapas�te artışlarına karşı hazırlıklı olmaları;
büyüme eks�kl�ğ� dönem�n� mümkün olduğu
kadar kısa tutacak önlemler� uygulamaları
gerekmekted�r.

Şekil 2. Tedarik Yönetimi Kriz Yaşam Döngüsü

Kr�z dönem�nden çıkış �le b�rl�kte �şletmeler�n operasyon modeller�n� «Yen� Denge»
dönem�n gereks�n�mler�ne göre kal�bre etmeler� gerekecekt�r. Küresel ölçekte tedar�k
z�nc�rler�n� kıran salgın dönem�nde tedar�k z�nc�rler� açısından öne çıkacak hususları şöyle
özetlemek mümkündür:

MonDesBusiNess 36

• Yen� gerçek durum �ç�n güvene ve
kazan-kazan
�l�şk�s�ne
dayalı
Yen�
Ortaklıklar gündemde olacak
• Tedar�kç�ler �le b�rl�kte �ş b�rl�ğ�
sağlamak
�ç�n
karşılıklı
şeffaf lık
sağlanması daha öneml� hale gelecek
•
Kr�z çev�kl�ğ�n önem�n� net olarak
ortaya koyduğu �ç�n yen� dönemde tedar�k
z�nc�r� stratej�ler� bu perspekt�f �le yen�den
gözden geç�r�lerek güncellenecek
• Tedar�k z�nc�r� boyunca yer alan tüm
paydaşları kapsayan şek�lde r�skler�n
�let�ş�m� ve yönet�ş�m� konusunun öncel�ğ�
arttığı �ç�n �şletmeler tedar�k r�sk yönet�m�
konusunda detaylı ve s�stemat�k çalışmalar
yapacak
• Sürdürüleb�l�rl�k önem�n� artırdı ve
gündemdek� yer�n� koruyarak üst sıralarda
yer almaya devam edecek
• Her ş�rket �ç�n Toplumsal Yükümlülük
şekl�nde yen� b�r değer tanımlandı. Ş�rketler
tedar�k z�nc�r� yönet�m�nde bu değer� de göz
önüne alarak faal�yetler�n� gerçekleşt�recek
Kısa Vade
Kr�z dönem�nden çıkış �le b�rl�kte
�şletmeler�n operasyon modeller�n� «Yen�
Denge» dönem�n gereks�n�mler�ne göre
kal�bre etmeler� gerekecekt�r. Söz konusu
dönem,
tedar�k
z�nc�rler�
açısından
aşağıdak� hususları ortaya koymuştur:
1. Yen� denge dönem�nde güvene ve
kazan-kazan
�l�şk�s�ne
dayalı
Yen�
Ortaklıklar gündemde olacak
2. Tedar�kç�ler �le b�rl�kte
sağlamak
�ç�n
karşılıklı
sağlanması gerekecek
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�ş b�rl�ğ�
şeffaf lık

3. Kr�z, çev�kl�ğ�n önem�n� vurgulamıştır
4. Tedar�k z�nc�r� boyunca yer alan tüm
paydaşları kapsayan şek�lde r�skler�n
�let�ş�m� ve yönet�ş�m� konusunun öncel�ğ�
öneml� düzeyde artmıştır
5. Sürdürüleb�l�rl�k önem�n� artırarak
gündem�n üst sıralarında yer almaya devam
edecekt�r
6. Her ş�rket �ç�n Toplumsal Yükümlülük
adı altında yen� b�r değer tanımlanmıştır
Salgından etk�lenm�ş bölgelerdek� üret�m
tes�sler� yavaş yavaş faal�yete döndükçe ve
b�lg� eks�kl�kler� tamamlandıkça, ş�rketler
tedar�k z�nc�rler� üzer�ndek� etk�ler� daha
kapsamlı
şek�lde
tanımlamaya
başlayacaktır.
Bu
tanımlama
büyük
olasılıkla aşağıdak� başlıkları �çerecekt�r:
• V�rüsün arz ve taleptek� kısa ve uzun
vadel� sorunlara ve gelecektek� pazar
performansına olan etk�s�n� ölçmek
•
Kr�t�k
�şletme
fonks�yonlarına
operasyonel r�sk değerlend�rmes� yapmak;
coğrafya bazında �ş sağlığı, h�jyen ve
güvenl�k koşullarını (örn. üret�m sahası,
depo) sağlamak
• Potans�yel hasarı değerlend�reb�lmek �ç�n
tüm kademelerdek� kr�t�k tedar�k z�nc�r�
ver�ler�ne er�şmek, üret�m etk� anal�z�n�
gerçekleşt�rmek
• Geç�c� b�r sürel�ğ�ne stok �y�leşt�rme ve
değerlend�rme sürec�ne (örn. talep artışı)
mümkün olduğu ölçüde hazırlık yapmak
• Alternat�f satınalma stratej�ler� (örn.
stratej�k ortaklıklar, yerl� veya loj�st�k
açıdan
r�sk
teşk�l
etmeyen
tedar�k
kaynakları �le �lerlemek vb.) gel�şt�rmek

• Çok merkezl� / alternat�f l� tedar�k
z�nc�rler� kurmak / Talep-tedar�k-loj�st�k
darboğazlarına
�l�şk�n
s�mülasyonlar
yapmak
• Tak�p eden b�rkaç çeyrek �ç�n tedar�k
hacm� ve talep m�ktarındak� değ�ş�kl�klerle
�lg�l� olarak kr�t�k tedar�k z�nc�r� paydaşları
�le haberleşmek, üret�m�n yen�den başlaması
ve kademel� olarak artırılmasına yönel�k
senaryo çalışmaları yapmak
• F�nansal olan ve olmayan operasyonel
etk�ler� daha �y� anlayab�lmek adına global
ölçekte senaryo planlama çalışmaları
yapmak
Daha öncek� bölümlerde de bel�rt�ld�ğ�
üzere, Satınalma ve Tedar�k R�sk
Yönet�m� konusunun önümüzdek� dönemde
kr�t�k b�r gündem maddes� olarak yer alacağı
öngörülmekted�r. Bu konuda ülkem�zde de
tedar�k z�nc�r� ve satınalma b�r�mler�n�n
öneml�
gel�ş�m
alanları
olduğunu
söyleyeb�l�r�z. PwC ve Tedar�k Z�nc�r�
Yönet�m� Derneğ� (TEDAR) tarafından bu
sene �k�nc�s� gerçekleşt�r�len ve tema olarak
R�sk Yönet�m� konusuna odaklanan Yen�
Nes�l
Satınalma
Araştırması
2020
raporuna göre çalışmaya katılan ş�rketler�n
%57’s�nde satınalma r�sk yönet�m� �ç�n ayrı
b�r organ�zasyon bulunmadığı, %27’s�nde
�se tedar�kç�ler�n r�sk sınıf larına göre
segmente ed�lmed�ğ� ortaya çıkmıştır.
Salgının çok ön plana çıkardığı sürekl�l�k
�le �lg�l� r�sk değerlend�rmes� yapan
ş�rketler�
oranı
�se
%10
olarak
görülmekted�r. Aynı raporda ş�rketler�n
%38’�nde satınalma r�sk yönet�m� �le �lg�l�
tanımlı b�r süreç bulunmadığı tesp�t

ed�lm�şt�r. Bu bağlamda, tedar�k r�sk
yönet�m� �le �lg�l� çalışmaların önümüzdek�
kısa vadede hızla ve yoğunlaşarak artacağı
öngörülmekted�r.
Orta Vade
Bu dönemde geleceğe yönel�k r�skler�n
proakt�f olarak yönet�lmes� ve tedar�k
z�nc�rler�n�n bugün yaşadığımıza benzer
şek�lde küresel ölçekte potans�yel kr�zlere
daha d�rençl� olmasına yönel�k çalışmalar
yapılması öner�lmekted�r.
• Tedar�k Z�nc�r�nde Şeffaf lık: B�r�nc�,
�k�nc� ve üçüncü kademe tedar�kç�ler�n�zle
�lg�l� kapas�te kısıtlarını görünür kılmak �ç�n
tedar�k z�nc�r�nde görünürlük ve şeffaf lık
sağlanmalıdır. Tedar�k z�nc�r�ndek� tüm
oyuncular ve ağda yer alan tüm paydaşlar
arasında gerçek zamanlı, tam ve doğru
b�lg�n�n entegre b�r şek�lde paylaşılması
daha da kr�t�k hale gelmekted�r. Bu
bağlamda,
tedar�k
z�nc�rler�n�n
d�j�talleşmes�ne yönel�k adımların hızla
planlanıp
uygulamaya
geç�r�lmes�
beklenmekted�r.
•
R�sk
Modelleme
ve
Mal�yet
Yönet�m�: Yönet�c�ler yen� araç ve
teknoloj�ler�n �ş zekâsına nasıl katkı
sağlayacağını �ncelemel�d�r k� bu husus
d�j�tal tedar�k z�nc�r� �le bağlantılı olarak
değerlend�r�leb�l�r.
Örneğ�n,
mak�ne
öğrenmes�n� kullanan r�sk değerlend�rme
araçları makroekonom�k, jeopol�t�k ver�lere;
küresel sağlık, kur ver�ler�ne bakarak bel�rl�
�l�şk�ler kurab�l�r ve bu sayede r�sk ve
fırsatları bel�rleyeb�l�r. Ş�rket yönet�c�ler�
potans�yel karbon dengeleme mal�yet� g�b�
ek unsurları dâh�l edecek şek�lde toplam
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üret�m ve loj�st�k mal�yet araçlarının
kapsamını gen�şletmel�d�r.
• D�rençl� Tedar�k Z�nc�r� Tasarımı:
Salgından ed�n�len öğren�mlerle b�rl�kte,
tedar�k z�nc�r� operasyonlarının rekabetç�
yönü daha kapsamlı proakt�f b�r modele
doğru g�tmekted�r. COVID-19 salgını
neden�yle tedar�k z�nc�rler�n�n d�renç
sağlamak �ç�n daha uzun ömürlü yen�den
yapılandırmalar uygulaması beklenmekted�r. Ş�rketler bu tür olaylar

net�ces�nde değ�şen t�caret pol�t�kaları
neden�yle coğraf î boyutta operasyonlarını
çeş�tlend�rmeye başlamış olup tedar�k
z�nc�r�ndek� d�renc� artırıcı yaklaşımları
proakt�f ve s�steml� b�r şek�lde devreye
almaları beklenmekted�r.
Bu bağlamda, tedar�k z�nc�r� boyunca Şek�l
3’te göster�ld�ğ� üzere uçtan uca kapsamlı
b�r r�sk değerlend�rmes� �ç�n teknoloj�
destekl� anal�t�k yaklaşımların kullanımının
yaygınlaşması öngörülmekted�r.

Şekil 3. PwC’nin Tedarik Zinciri Risk Modeli

Yukarıda bel�rt�len hususlar doğrultusunda ve PwC tarafından 33 farklı ülkeden 1600 tedar�k
z�nc�r� yönet�c�s�n�n katılımıyla gerçekleşt�r�len Connected and Autonomous Supply Cha�n
Ecosystems 2025 raporunda da bel�rt�ld�ğ� üzere, geleceğ�n tedar�k z�nc�rler�n� Şek�l 4’te
ver�ld�ğ� üzere “Bağlantılı ve Otonom Tedar�k Z�nc�r� Ekos�stem�” olarak tanımlıyoruz.
+90 (212) 355 23 37
ismail.karakis@pwc.com
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Şekil 4. Bağlantılı ve Otonom Tedarik Zinciri Ekosistemi

Bu modele göre günümüzdek� geleneksel
uygulamalardan farklı olarak planlamanın
opt�m�zasyonu sonrasında, yürütme �le
gerçek zamanlı senkron�zasyon hal�nde
değ�ş�kl�klere karşı sürekl� yen� opt�mal
sonucu bulması öngörülmekted�r. B�r başka
dey�şle, operasyonlardan sürekl� ger�
besleme �le çalışan ve kend�n� hep opt�mum
sev�yede tutmayı amaçlayan kapalı devre
entegre planlama ve yürütme faal�yetler�n�
gerçekleşt�reb�len
b�r
tedar�k
z�nc�r�
yönet�m�nden bahsed�yoruz. Söz konusu
raporda tedar�k z�nc�rler�n� en üst sev�yede
d�j�talleşt�ren d�j�tal şamp�yonların%72’s�n�n
uçtan uca planlama yaklaşımlarını kısmen
veya tamamen uyguladığı, y�ne

aynı grupta yer alan ş�rketler�n %82’s�n�n
�se akıllı loj�st�k uygulamalarını kısmen veya
tamamen uygulamaya aldığı görülmekted�r.
D�j�tal
Şamp�yonların
ayrıca,
tedar�k
z�nc�rler�n�
d�nam�k
segmentasyon
doğrultusunda
dönüştürmeye
başladığı
görülmekted�r.
Ş�rketler�n tedar�k z�nc�rler�n�n d�j�tal
olgunluk sev�yes�ne göre en düşükten en
yüksek sev�yeye sırasıyla, d�j�tal acem�ler,
d�j�tal tak�pç�ler, d�j�tal yen�l�kç�ler ve d�j�tal
şamp�yonlar
olarak
sınıf landırıldığı
çalışmaya göre �ler� sev�ye tedar�k z�nc�r�
yetk�nl�kler�, kr�t�k kal�tat�f ve kant�tat�f
kazanımlar sağlamaktadır. Bu kazanımlara
�l�şk�n göster�m Şek�l 5’te ver�lmekted�r.
MonDesBusiNess
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Şekil 5. Dijital Olgunluk Seviyesine Göre Kazanımlar

Şek�l 5’te de göster�ld�ğ� üzere, ş�rketler,
tedar�k z�nc�rler�ndek� olgunluk sev�yeler�n�
arttırdıkça
mal�yet
etk�nl�ğ�,
yüksek
performans, artan ürün/h�zmet satış gel�r�
g�b�
b�rden
fazla
kazanım
elde
edeb�lmekted�r. D�j�tal acem�ler genel
planlama ve karar verme yöntemler� �le
kal�ten�n �y�leşt�r�lmes�ne odaklanmakta ve
rekabet
ortamında
pazar
paylarını
artırmaktadır. Ayrıca, D�j�tal şamp�yonlar
varlıklarını ve kapas�teler�n� opt�m�ze
etmekte, tedar�k z�nc�r� r�skler�n� etk�n
olarak yönetmekte ve yen� �ş modeller�

doğrultusunda
artırmaktadır.

satış

gel�rler�n�

İç�nde bulunduğumuz süreç, tedar�k z�nc�r�
yönet�m� yaklaşımının ve fonks�yonunun
ş�rketler �ç�n ne kadar öneml� ve kr�t�k b�r
fonks�yon
olduğunu
b�r
kez
daha
gösterm�şt�r. Bu dönem sonrasında da
farklılaşan müşter� talep ve beklent�ler�n�
destekleyecek şek�lde değ�şecek olan �ş
modeller�n�n uygulanmasını mümkün kılan,
destekleyen ve olası benzer kr�zlere hazırlıklı
olacak şek�lde tasarlanmış d�rençl�, şeffaf ve
d�j�tal tedar�k z�nc�rler�ne sah�p ş�rketler
rekabet avantajına sah�p olacaklardır…

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

TÜRKİYE YAZ TURİZMİ KADAR
DİĞER TURİZMLERDENDE GELİR ELDE EDEBİLİR
Ömer N�z�pl�oğlu
N�z�pl�oğlu Hold�ng
Yönet�m Kurulu Başkanı
kayak

ve

kış

tur�zm�ne

dönüştürmel�y�z.Kış
tur�zm�n�

sadece

kayak

olarak

düşünmemel�y�z

kayağın yanında konferans
toplantı

sem�ner

kullanab�l�r�z
Davos’un

�ç�nde

.

Örneğ�n

ülkeye

katkısını

göz önünde bulundurmalıyız
yaz �ç�n 25 m�lyon m�saf�r
ağırlıyorsak kış ve kar �ç�nde
Türk�ye �nanç ,kültür ,kış ,kayak ve tar�h
tur�zm�nden yaz tur�zm� kadar gel�r elde
edeb�l�r.
1) Kış ve kayak tur�zm� ; Ülkem�z�n öneml�
b�r kısmı yüksek dağlara sah�pken bu
dağları
yeter�nce
planlayıp
tur�zme
açamıyoruz.
Avusturya m�ll� gel�r�n�n büyük bölümü
tur�zm�nden ve ağırlıkla kayaktan sağlıyor
İsv�çre ve İtalya yüksek b�rçok dağları
kayak tur�zme açarak öneml� gel�r elde
ederken yüksek dağı olmayan Hollanda
gençler�n ve kayakçıların kayak yapab�lmes�
�ç�n atık malzemeden dağ yapıp kayak
merkez�ne
dönüştürmüştür.
Ülkem�zde
örnek olarak Erzurum Palandöken kes�nt�s�z
14 km. kayak p�st�yle Avrupa üçüncüsü
olmasına rağmen b�r kaç otelle h�zmet
ed�yor, aynı şek�lde Kayser� Erc�yes,
Uludağ, Kartepe, Kartalkaya vb. dağlar

15

m�lyon

hedef

koyarak

planlama

yapmalıyız ve bu m�saf�r�n m�lyarca dolar
get�receğ�n� unutmamalıyız.
2) Tar�h : Ülkem�zde 77 tane ant�k kent
vardır yen� bulunanlarla b�rl�kte bu 100 ün
üzer�ne

çıkmaktadır.

82

�l�m�z

olduğu

düşünüldüğünde �l�m�zden daha çok ant�k
kente sah�b�z fakat bunların durumu kötü ,
�y�leşt�r�p tar�h tur�zm�ne sunmalıyız. Bu
kadar ant�k kent ve tar�h� eser� �y�leşt�rmey�
şu

ank�

ekonom�m�z

karşılayamayacağı

b�l�nd�ğ� �ç�n buna b�r çözüm üretmel�y�z.
Örneğ�n

�y�leşt�r,

�şlet

,devret

yöntem�

çözüm olab�l�r. Truva Çanakkale’y�, S�de
Manavgat’ı, Efes İzm�r’�, An� Kars’ı, M�let
Aydın

Söke’y�,

Kn�das

Datça’yı

vb.

ekonom�k olarak kalkındırmaya fazlasıyla
yeter.

Tar�h

b�l�nmel�d�r;

tur�zm�n�n
kış

ve

yaz

12

ay

olduğu

mevs�m�

g�b�

sezonun beklenmemes� de öneml�d�r .
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3) Kültür tur�zm�: Bu topraklar nerdeyse
tüm �nsanlık tar�h�ne ev sah�pl�ğ� yapmıştır.
Başta H�t�tler, Fr�gler, Urartular olmak üzere
onlarca
meden�yet
bu
topraklarda
yaşamıştır.
Kültür
tur�zm�
dünya
tur�zm�nde öneml� b�r yere sah�pken ve
ülkem�z bu konuda çok şanslıyken bu şansı
yeter�nce �y� kullanamadığı görüyoruz.
Kültür tur�zm�n� daha çok önemsemel�
Mard�n, D�yarbakır, Şanlıurfa, Hatay’ıda
ayrıca kültür şeh�rler� �lan ed�p m�lyonlarca
m�saf�r beklemel�y�z.
4) İnanç : Bu topraklar b�r çok semav�
d�n�n geç�ş güzergahında yer aldığı �ç�n çok
öneml� eserler�de ülkem�ze bırakmışlardır.
Örnek olarak İnc�l’de adı geçen 7 k�l�se Batı
Anadolu’dadır. Ayasofya çok öneml� b�r
k�l�sed�r. Meryem Ana2nın ev� Efes’ted�r.
İlk
k�l�se
Antakya’dadır.
Kapadokya
hr�st�yanlık tar�h� �ç�n başlı başına öneme
sah�pken, Göbekl�tepe dünya �nanç tar�h�n�
değ�şt�rm�ş b�r
bölged�r. Noel
B
a
b
a
Demrel�d�r ve
k�l�ses�
Az�z
N � k o l a s
buradadır.
Az�z
Paul
Ta r s u s l u d u r.
Sayısız az�z bu
toprakların
�nsanıdır
ve
k�l�seler�
mevcutt ur.
Aynı
şek�lde
İ s l a m
Eserler�nde de
b�r çok esere

43

MonDesBusiNess

ev sah�pl�ğ� yapmaktayız. Anadolu’nun �lk
cam�s� Hab�b� Neccar Cam� Antakya’dadır.
Ayrıca Sultanahmet Cam�, Ed�rne Cam�,
Bursa’dak�
Yeş�l
Cam�
g�b�
b�rçok
eser�m�zde
mevcuttur.
Ayrıca
kutsal
emanetler�n büyük bölümü müzeler�m�zde
serg�lenmekted�r. Aynı şek�lde Musev�l�k
�nancınında öneml� eserler� yurdumuzda
yer almaktadır. Vat�kan’ın m�lyonlar Katol�k
m�saf�r� ağırlarken Ortodoksların ruhan�
l�der� Fener Rum Patr�khanes� yeter�nce
m�saf�r ağırlıyab�l�yor mu? M�lyonlarca
tur�st�n alternat�fs�z olarak bu kutsal
mekanlara gelmes�n� sağlamalıyız. İnanç
tur�zm�n� yaz kış tur�zm� g�b� düşünmel�
eserler
�y�leşt�r�lmel�
gezecek
dest�nasyonlar
yaratmalı
yeme
�çme
eğlenme ve �badet mekanları sağlamalıyız
sadece �nanç tur�zm�yle şuank� tur�st
sayımızı �k�ye katlayab�l�r�z.

5) Gem� : Doğu Akden�z tur�zm�n� Hatay’a
yapılacak
cru�se
l�manıyla
ülkem�ze
çekeb�l�r�z. Zaten var olan rotaya Hatay’ında
eklenmes� durumunda m�lyonlarca tur�st�
ağırlayab�l�r�z.
6) Kaplıca : Termal su bölgeler�n� tur�zm
bölges� �lan etmel� ve planlayıp yatırımcılara
sunmalıyız. Bu sayede Yalova, Man�sa,
Kütahya, Den�zl�, Bursa, Bolu, Kapadokya
termal tur�zm merkez� olab�l�r. Bu yolla bu
şeh�rlerde
�şs�zl�ğ�
öneml�
ölçüde
b�t�reb�l�r�z. Bunun �ç�n en güzel örnek
Afyon’dur.
7) Yaylalar : Özell�kle Karaden�z, �kl�m� ve

doğası neden�yle talep gören b�r bölged�r.
Özell�kle sıcaktan bunalan Ortadoğulu
m�saf�rler �ç�n caz�be bölges� olab�l�r; çünkü
her toplum den�z� sevmeye b�l�r İsv�çre’n�n
Alpler� nasıl sunduğunu b�l�yoruz. B�rkaç
yayla tur�zme açılmalı, tüm bu güzell�klerde
hem yurdumuz hemde dünya m�saf�rler�n�
ağırlamalıyız.
8) Spor: Ülkem�z�n coğrafyası b�rçok sporsal
akt�v�teye
müsa�t
bunları
uluslararası
standarda
çıkarıp
spor
müsabakaları
düzenlemey�z. Sörf, yelken, dağçılık, kayak,
raft�ng, yamaç paraşütü, dalgıçlık, kampçılık
g�b� akt�v�teler� çoğaltmalı ve tüm dünyadan
spor severler� davet etmel�y�z.

Ömer N�z�poğlu k�md�r?
K�l�s 1974 doğumlu olan Ömer N�z�poğlu �lk, orta, l�se eğ�t�m�n� İskenderun’da
tamamladı. İstanbul tekn�k Ün�vers�tes� M�marlık bölümü mezunu olan
N�z�poğlu evl� ve �k� çocuk babasıdır. B�rçok STK’da

sanay� kom�syon

başkanlığı görev�n� üstlenmekted�r. ULİKAD Ulusal İkt�sad� Kalkınma Düşünce
Kuruluşu’unun başkanlığını yürütmekted�r. ULİKAD bünyes�nde ülkem�z�n
ekonom�k olarak kalkınması �ç�n çalışmalar yapılmaktadır. Bunların yanında
N�z�pl�oğlu Hold�ng Yönet�m Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten N�z�pl�oğlu’nun
�ş kolları tur�zm, enerj�, �nşaat ve madend�r.
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SEKTÖR LİDERİ FİRMANIN
BAŞARILI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HALDUN PAK
RASYOTEK İNSAN KAYNAKLARI BİLİŞİM A.Ş.
değer katacak projeler üretmek, ben�m �ç�n
�ş hayatının öneml� b�r parçasıdır. Bu
sebeple grup ş�rketler�m�z�n faal�yetler�
dışında, çeş�tl� s�v�l toplum kuruluşlarında a
akt�f rol alıyorum. Hâl�hazırda CEO
Platformu’nda (CEOP) İcra Kurulu Başkanı
ve Z�nc�r Mağazalar Derneğ�’nde (ZMD)
Yönet�m Kurulu Üyes�y�m.
Rasyotek çok başarılı b�r f�rma,
Rasyotek
har�c�ndek�
ş�rketler�n�z
hakkında b�lg� vereb�l�r m�s�n�z?

Haldun Pak k�md�r?
2015 yılında beş ortak kurduğumuz
Rasyotek İnsan Kaynakları B�l�ş�m A.Ş. ve
grup ş�rketler�m�z�n Yönet�m Kurulu
Başkanlığını yürütüyorum. İş�nde başarıya
önem veren b�r� olarak başarının yalnızca
kar�yer�m�zdek�
yüksel�şlerden
�baret
olmadığına �nanıyorum. Gerçek başarı ve
bununla gelen mutluluğun yaşadığı çevreye
faydalı, kend�n� b�len ve �nsana saygı duyan
k�ş�ler tarafından daha kolay yakalanacağına
�nanıyorum. İç�nde bulunduğumuz topluma

Am�ral gem�m�z olan Rasyotek A.Ş’den
ayrı olarak Oblav�on, Toptan�a ve ER-SA
unvanlı üç ş�rket�m�z daha bulunuyor.
Oblav�on, gen�ş ve kal�tel� ürün yelpazes� �le
kadın g�y�m� ve ayakkabısı üzer�ne;
Toptan�a �se Oblav�on ürünler� öncel�kl�
olmak üzere tüm sektörler� ve ürünler�
kapsayan toptan e-t�caret üzer�ne h�zmet
verd�ğ�m�z
ş�rketler�m�zd�r.
Her
�k�
ş�rket�m�z de yalnız Türk�ye’de değ�l
uluslararası arenada t�caret yapmamızı
sağlamaktadır. Mevcut �şler�m�zden en
farklı olanı �se hayvancılık alanında faal�yet
gösteren ER-SA tavuk bes� ç�ftl�kler�m�zd�r.
Memleket�m�z Düzce’ye yaptığımız �lk
yatırım olması sebeb�yle b�z�m �ç�n ayrı b�r
öneme sah�pt�r.
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Müşter�ler�n�ze
verd�ğ�n�z
h�zmette
aksamalar yaşadınız mı yaşadıysanız ne
g�b� aksamalar yaşadınız?
Gerek
faal�yet
gösterd�ğ�m�z
sektör
�t�bar�yle
gerekse
güçlü
teknoloj�k
altyapımız sayes�nde h�zmetler�m�z� h�ç
aksama yaşamadan sürdürmeye devam ett�k.
D�j�tal dönüşümün tüm sektör ve ş�rketler�n
hatta ülke yönet�mler�n�n ana gündem�
olduğu b�r dönemde, güçlü teknoloj�k
altyapımız �le faal�yet göstermem�z bu
başarının temel �zahıdır.
Bu dönemde yaşadığımız tek aksaklık;
müşter�ler�m�zle sıcak �l�şk�ler kurmaya
alışkın b�r ş�rket olarak pandem� etk�s�yle
f�z�k� z�yaretler�m�z�n sekteye uğramasıdır.
Bu, kurum kültürümüz adına alışkın
olmadığımız b�r durumdu. Süreç �çer�s�nde
müşter�ler�m�z
�le
gerçekleşt�rd�ğ�m�z
onl�ne toplantılar, eğ�t�mler ve etk�nl�kler
�le �let�ş�m kopukluğunu olab�ld�ğ�nce
engellemeye çalıştık. Altyapımızın buna
uygun
olması
da
en
büyük
başarılarımızdandır.
Pandem� dönem�nde pek çok sektörün
ters�ne büyüme kaydett�n�z. Bununla �lg�l�
sürec� nasıl yönett�n�z?
Ülkem�z�n ve tüm dünyanın Cov�d-19
pandem�s� �le uğraştığı ve t�caret�n olumsuz
etk�lend�ğ� b�r dönemde büyümek, b�ze
buruk b�r sev�nç yaşatmaktadır. Bu dönemde
büyüme sağlamamızın en temel neden�n�;
müşter� portföyümüze, kal�tel� ve �st�krarlı
h�zmetler�m�ze bağlayab�l�r�z. Ş�rketler
d�j�tal dönüşümü yen� yen� konuşmaya

47 MonDesBusiNess

başlamışken b�z, kurulduğumuz günden bu
yana d�j�tal dönüşümden bahsed�yor ve her
yen� projem�z� d�j�tal dönüşümü odağımıza
alarak gerçekleşt�r�yoruz. Bununla b�rl�kte
d�j�tal dönüşümün çok daha yüksek sesle
�fade ed�ld�ğ� pandem� dönem�n� b�z, ders
çıkarılması gereken b�r öğret� olarak
değerlend�rmeye
çalıştık.
Pandem�
dönem�nde en çok sürdürüleb�l�rl�ğe ve
sosyal sorumluluk projeler�ne ağırlık
vermem�z gerekt�ğ�n� değerlend�r�p öyle de
hareket ett�k.
İşletmen�z�n başarısının en temel faktörü
ne olab�l�r?
Rasyotek’te
kurum
kültürü
olarak
ben�msed�ğ�m�z
“Teknoloj�k
İnsan”
mottomuzu �ş�m�z�n tüm ayrıntılarına kadar
s�rayet ett�rmeye çalışıyoruz. D�j�tal Çağ
olarak adlandırılan 21. yüzyılda teknoloj�yle
�ç �çe olmayan b�r başarının çok da mümkün
olab�leceğ�n�
düşünmüyoruz.
Bunun
yanında merkeze �nsanı almadığımız b�r
teknoloj�n�n
de
yeterl�
değer�
yaratamayacağına �nanıyoruz. Tüm bunları
göz önüne alarak Rasyotek’�n başarısının
temel�nde �nsan odaklı b�r teknoloj� f�rması
olmamızın yattığını söyleyeb�l�r�z.

CEO’DAN HABER VAR
Sektörün geleceğ� �le �lg�l� yorumunuz
ned�r?
B�l�ş�m sektörü her geçen gün daha da
büyüyerek gel�şecekt�r. D�j�tal dönüşüm ve
yapay zekâ destekl� süreçler, yazılımlar �le
b�l�ş�m sektörünün önem� g�t g�de artacaktır.
B�z de sektörün geleceğ�nde söz sah�b�
olmak adına çalışıyor ve Türk�ye’n�n �lk
B�l�ş�m Hold�ng� olmayı hedef l�yoruz.
S�z� pek çok sosyal g�r�ş�mde görüyoruz.
B�ze bunlardan bahsedeb�l�r m�s�n�z?
Sosyal
sorumluluk
projeler�n�
gerçekleşt�rmen�n �ş dünyasında varlık
gösteren her ş�rket�n asl� görev� olduğunu
düşünüyoruz. Bu ekos�stem �ç�nde yalnızca
almaya odaklı b�r yaklaşımla gel�ş�m
göster�lemeyeceğ�ne �nanıyoruz. Hayatın
b�ze
verd�kler�n�,
başarılarımızı
ve
kazançlarımızı paylaşmalıyız. Bu bağlamda
pek çok yardım kuruluşu �le �ş b�rl�ğ�
�ç�ndey�z. Yaşadığımız zor günler� ancak
b�rl�k beraberl�k �le atlatab�leceğ�m�z�n
farkındayız.
Tüm dünya çok c�dd� b�r değ�ş�me sahne
oluyor? S�z bu değ�ş�me nasıl adapte
oluyorsunuz?
B�r b�l�ş�m ş�rket� olarak değ�ş�me
adaptasyon konusunda b�rçok sektöre göre
daha şanslıyız. İş süreçler�m�z� d�j�tal
dönüşümü odağımıza alarak yönet�yoruz.
Değ�ş�me
d�renmek
yer�ne
değ�ş�m�
yönetmeye gayret ed�yoruz. Bugünün
�şler�n� yapmaya devam ederken b�r yandan
da yarını planlıyoruz.

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?
Yen� dünya düzen� pandem� sonrasında
karşılaştığımız b�r kavram. B�z bu kavramı
�ş yapış b�ç�mler�n�n yen�den gözden
geç�r�ld�ğ�
b�r
dönüşüm
olarak
algılamaktayız. Globalleşmen�n artık yen�
b�r anlam kazandığını ve teknoloj�n�n bunun
ayrılmaz b�r parçası hal�ne geld�ğ�n� �fade
edeb�l�r�z.
Oyun
kurallarının
tüm
sektörlerde yen�den bel�rlenmeye başlandığı,
�nsan ve çevre odaklı yaklaşımların çok
daha güçlend�ğ� yen� b�r döneme g�rd�ğ�m�z�
değerlend�rmektey�z. B�r başka �fade �le
globalleşmen�n
kazanç
ve
büyüme
odaklılıktan çıkıp �nsan ve çevre odaklı b�r
hâl
alacağını
öngörmektey�z.
Zaten
kalkmakta olan sınırlar ve gel�şen global �ş
b�rl�kler�, bu �k� kavramı da d�kkate alarak
şek�llenecekt�r.
Son olarak ne söylemek �sters�n�z?
Okuyucularımıza vereceğ�n�z mesaj ne
olur?
Ş�rketler�n �ş dünyasında söz sah�b�
olmaları �ç�n değer yaratmaları gerekt�ğ�ne
�nanıyoruz.
Gerek
kurumsal
gerekse
b�reysel hedef ler�m�z� bel�rlerken çevre ve
�nsanın
merkezde
olması
gerekt�ğ�n�
aklımızdan çıkarmamalıyız. Tab� aynı
zamanda her ne �ş yaparsak yapalım d�j�tal
çağın gerekl�l�kler�n� yer�ne get�rmem�z
gerekt�ğ� gerçeğ�n� de göz ardı etmemel�y�z.
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HERZAMAN GEÇERLİ TEMEL
İNSAN KAYNAKLARI SÜREKLEYİCİLERİ ( DRIVERS)
Nur� Düzgören
Arbol Zeyt�n
1-Takım
calışması;
b�r
organ�zasyonun
olmazsa
olmazıdır. S�nerj�y� yaratan b�r
unsur olup hatta başarının en
büyük neden�d�r. En güzel tar�f�:
“Arkadaşın �stemese b�le yard�m
etme
�steğ�n�n
tüm
organ�zasyonda hak�m olması”
d�ye açıklanab�l�r.

İnsan kaynakları ş�rketler�n ver�ml�l�ğ�
açısından en öneml� departmanlardan b�r�d�r.
Bu kapsamda 4 ana temel öğe üzer�nde
kurgulanab�l�r.
4 temel öge;
- Takım Çalışması
- Tanıma ve Ödüllend�rme
- İnsana Yatırım
- Çalışanlarla İlet�ş�m
Bunların b�rleşt�ğ� kümen�n tam ortasında
- Operasyonel d�s�pl�n
Y�ne bütün bunları kapsayan �se
- sosyalleşm�ş güç bulunmaktadır.
Neden �nsan kaynakları yönet�m�nde öneml�
olduklarını tek tek ele alırsak su hususlardan
bahsedeb�l�r�z ;

İnsan kaynakları yönet�c�ler�
planlı b�r faal�yet �le kend�
grubunda takım calışmasını nasıl
daha artırıp ver�ml� ve etk�n b�r
çalışma ortamı yaratab�l�r�z�n arayışı �ç�nde
olmalıdur. Yıllık stratej�k planlarda mutlaka
yer almalıdır. Bel�rlenm�ş metr�klerle ölçümler
yapılarak �lerlemeler gözlenmel�d�r.
2-Tanıma ödüllend�rme; Mesaj vermen�n en
çok kullanılan yöntem� tavs�ye şekl�nde
yapılan konuşmalar olmaktadır. Halbuk� en az
etk�l� yöntemd�r ve �stenen mesajı almakta
veya alsa da kalıcı şek�lde �çselleşt�rmes�
etmes� zordur. Tanıma ve ödüllend�rme
kalabalık k�tlelere en �y� mesaj verme
yöntem�d�r. Böylel�kle yonet�c�ler�n ney�
takd�r ett�ğ�n�z ve etmed�ğ� açık şek�lde
anlaşılır. Çalışan bu açık ayan beyan yapılan
bu mesaja göre kend� tavrını bel�rleyecek ve bu
tavır �ç�nde olduğunda yada olmadığında ne
g�b� sonuçlar olacağını tahm�n edecekt�r.
Mesajlar�n olumlu olması poz�t�f olmanın b�r
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gereğ�d�r. Ancak herkes�n takd�r edeceğ� g�b�
mesajların ters� olumsuzluklarda neler
olacağını ve/ veya yaptırımların gündeme
geleceğ�n� �nd�rekt yollardan anlatılmış
olmaktadır.
3-İnsana yatırım; B�r organ�zasyon �ç�n en
büyük kaynak �nsan. Bu kaynağı gel�şt�rmek
ve yatırım yapmak geleceğ� kurtarmak
demekt�r. Gelecek her süreçte yaratıcılığa ve
rekabette öne çıkmaya bağlıdır. Bunu yapacak
olan �nsan kaynaklarını ne versek azdır. Bu
prens�plerle
eğ�t�m
,eğ�t�m
,eğ�t�m.
Gel�şt�rme, �stenen kültüre ulaşmak büyük
amaçlardan b�r�d�r.
4-Çalışanlarla �let�ş�m: Düzenl� b�r faal�yet
�le calışanlarla açık ve gerçekc� b�r �let�ş�m
�ç�nde olmak , calışanların temel �ht�yaçlarını
karşılamak �c�n zorunluluktur. Çalışanlar
�nsan olmanın doğası gereğ� düzenl� ve sam�m�
b�r �let�ş�m �le kend�s� �le �lg�l� konularda b�lg�
sah�b� olmak �stemekted�r. Bu �ht�yaç esasında
hayatın her alanında doğuştan gelen b�r özell�k
olarak ortaya çıkmaktadır. Yönet�c�n�n gorev�
sam�m� ve dürüstlük �lkes� �le açık ve düzenl�

(yapılandırılmış) şek�lde çalışanlarla �let�ş�m
�ç�nde olmaktır. Bu yapılmadığı takd�rde b�r
eks�kl�kt�r ve �nsan kaynaklar� yönet�m�n�nde
h�jen faktördür, ( olduğunda poz�t�f değer
katmak n�speten az ama olmadığında zararı
büyük etkenler)
5-Operasyonel d�s�pl�n; Genel olarak
kalabalık gruplarda ve ek�plerde �nsan
kaynakları yönet�m�n�n sank� tabu konusu g�b�
algılanıp zaman zaman olumsuz b�r anlam
yüklenmekted�r. Halbuk� d�kkatl� stratej�lerle
yönet�lmes� gereken b�r başka �nsan
kaynakları yönet�m� sürec�d�r. D�s�pl�n anlam
olarak �steklere gem vurmak olduğu �c�n doğal
olarak �t�c� gelmekted�r. Ancak d�s�pl�n
olmadan önceden bel�rlenm�s ve anlatılmış
kurallar olmadan b�r organ�zasyonu kaosa
götürmeden uzun surel� yönetmek mümkün
değ�ld�r. Değerler prens�pler �lkeler �le yönet�m
şekl� bel�rlen�r. Güzel b�r söz var; ”başarı
değerler�n yan ürünüdür” d�ye . Her sene tüm
calışanların
tems�lc�ler�n�n ve yönet�m
ek�b�n�n katılımı �le workshop’lar yapılmalı.
Değerler, �lkeler , prens�pler bel�rlenmel� , ne
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anlaşıldığı konusunda mutabakata varılmalı,
sonrasında da tüm organ�zasyona �lan
ed�lmel�d�r.
6-Sosyallest�r�lm�ş güç; Ps�koloj�n�n konusu
olan bu husus �nsan kaynakları yönet�m�nde
çok geçerl� b�r konuya parmak basmaktad�r;
mot�vasyon
ve
mot�vler.
Yönet�mdek�
açıklaması �se: çalışanların �şler�nde daha da
başarılı olmalarını sağlamak

onlara destek olmaktır. K�ş�ler� harekete
geç�ren ve onları mot�ve eden unsurları
b�l�rsek �şler�n� daha �y� yapab�lmeler� �c�n
fırsatları daha fazla yaratırız. En güzel �fades�
olarak şu şek�lde söyleneb�l�r; ”�şe ayakları
ger� ger� g�derek değ�l mutlu b�r şek�lde
gelmek ve mutlu huzurlu b�r ortamda
calışmak”

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

Yen� b�r dünya düzen�n�n şek�llend�ğ� veya
kurgulandığı ayan beyan ortada. Artık
komplo teor�s� olmaktan çıkmış ve eyleme
geçm�ş b�r gerçek. Ülkeler o veya bu şek�lde
güç göster�ler� �le b�rb�rler�ne meydan
okuyorlar k�m�ler� de �ş b�rl�ğ� adı altında
bölge
paylaşımlarını
gündemler�nde
tutuyorlar. Sıcak çatışmaların yanı sıra çoğu
ekonom�k stratej�ler sayes�nde devam ed�yor.
Yen� f�k�rler, düşünceler, kavramlar türemeye
başladı. Yan� kısacası dünya artık esk� dünya
değ�l.
Büyükler�m�z�n
senelerd�r
söyled�kler�nden (bu dünyanın ç�v�s� çıkmış
arkadaş) çok daha farklı b�r şeyler oluyor.
Aslında bütün bunların heps� enerj� ve
yeraltı/yer üstü kaynakları ve rezervler� �le
�lg�l�. Yen� dünya düzen�ndek� ‘güç’
tanımının böyle yapıldığı düşünces�ndey�m.
Yıllarca çeş�tl� telev�zyon kanallarında
yayınlanmış olan enerj� �le �lg�l� b�r TV
programının ses�yd�m. Zannedersen yen�
bölümler� de yayınlanacakmış. İşte bu
programları seslend�r�rken b�r çok yerl� enerj�
f�rmasının faal�yetler�n� �zled�m ve okudum.
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Çoğunlukla fotovolta�k p�ller aracılığı �le
güneş
enerj�s�
depolama
s�stemler�ne
�nanılmaz yatırım yapılıyor. Bu enerj�n�n
depolanab�lmes� �ç�n �se Türk�ye’n�n coğraf�
yatkınlığı çok �dealm�ş ve güneş paneller�n�n
yerleşt�r�lmes�ne
olanak
sağlıyormuş.
Böylel�kle dışa bağımlılıktan ülkem�z� c�dd�
oranda kurtarıyormuş. Tab� bu yatırımcılar
devletten destek beklemekteler.
B�r d�ğer kaynağımız �se h�droelektr�k
santraller�nden sağlanmakta ve y�ne coğraf�
şanslılığımız bu konuda da b�z� ayrıcalıklı
kılmakta. Güzel ülkem�z neh�rler ve göllerle
dolu üç yanı den�zlerle çevr�l� b�r cennet. Bu
doğal lütfu �şletmek de b�ze kalıyor.
D�ğer b�r kaynak �se �lk okuduğumda h�ç
aklıma gelmeyecek b�r s�stem. Yeraltında
b�r�ken
sıcak
su
kaynaklarının
yer
değ�şt�rmes� �le elde ed�len jeotermal enerj�.
Son olarak �se rüzgar enerj�s�. Son yıllarda
bazı bölgelerde de kullanılmaya başlandı.
D�kkat ett�ysen�z b�r çırpıda sadece
seslend�rme yaptığım b�r TV programının
katkısıyla dört doğal enerj� kaynağını
sıraladım. Konunun uzmanları elbette
detaylarını daha �y� b�l�rler ama ben�m
�lg�lend�ğ�m kısım; cennet ülkem�z�n dışa
bağımlı olmadan kend� kend�ne yetecek ve
hatta d�ğer ülkelerle t�caret yapıp büyük gel�r
kalemler� yaratab�leceğ� öneml� kaynakları
var. Aslında doğallık olarak bolluk bereket

ülkes�y�z. Bu fırsatları �y� değerlend�r�rsek dünyanın k�l�t aktörler�nden b�r� olmamız �şten b�le
değ�l.
Yaşadığımız ev�m�z�, b�ze hayat, yaşam veren doğaya zarar vermeden n�metler�nden
faydalanmamız �ç�n daha fazla çok daha fazla hatta kocamaaaaannn fazla eğ�t�me, b�l�nçlenmeye
ve farkındalığa �ht�yacımız var. Türk�ye’n�n, dünyanın dört b�r yanı yanıyor. Doğa �le barış �ç�nde
yaşamamız gerek�rken, b�z� bu derece koruyup kolladığı �ç�n teşekkür etmem�z ve b�z�m de onu
korumamız gerek�rken neden onu yok etmek �ç�n uğraşalım k�? Akadem�k eğ�t�m�n yanı sıra her
türlü sosyal eğ�t�mler� de eklemekte fayda görüyorum.
Pandem� sonrası ve sırasında Türk�ye bu ulv� rolü üstlenecek temenn�s�nde bulunuyorum. B�z�m
tar�h�m�z bu rolü tekrar üstlenmem�z �ç�n yeter� kadar başarılarla dolu b�r yen�s� neden olmasın

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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PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE İÇİN PAZARLAMA FIRSATLARI
Onur Öner
Jeunesse Global
Türk�ye, Azerbaycan ve Türkmen�stan Genel Müdürü

Tüm dünyada ve ülkem�zde Cov�d-19
salgınının mücadeles�ne yönel�k aşılama
çalışmalarının yaygınlaşmasıyla b�rl�kte
pandem�n�n etk�ler�n�n azalacağına da�r
umutlar da artmaya başladı. Bunun sonucu
olarak da normalleşme ve pandem� sonrası
döneme hazırlık çalışmaları da hız kazandı.
Değ�şen dünya düzen�nde �se tab�� k� Türk�ye
�ç�n de fırsatlar bulunuyor. Bu fırsatları
pazarlama gözü �le değerlend�rd�ğ�mde 3
nokta ön plana çıkıyor. Bunlardan �lk� onl�ne
alışkanlıkların uzun vadede devam edecek
olması, �k�nc�s� dünyanın üret�m merkez�
olan Ç�n’�n bu özell�ğ�n� y�t�rmeye başlaması
ve son olarak değ�şen tüket�c� talepler�ne
uyum sağlayab�lmek.
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Türk�ye, onl�ne mecraların kullanımı
konusunda çok kuvvetl� b�r ülke. 44 m�lyon
Facebook hesabı �le dünyada 9. sırada, 47
m�lyon Instagram kullanıcı �le de dünyada 6.
Sırada. Aslında ülke olarak onl�ne’a
fazlasıyla
yatkınız.
Ancak
�nternet
kullanımımızın daha çok sosyal medya �le
sınırlı kaldığını görüyoruz. Aynı rakamları
onl�ne satış ve e-t�caret alanlarında
yakalayamıyoruz. Global anlamda onl�ne
toplantılar ve araçlar pandem�den önce dah�
sıklıkla kullanılırken, b�z zoom g�b�
uygulamalarla pandem� �le tanıştık. D�j�tal
yatkınlığımızı sosyal medya kullanımından
z�yade
değer
yaratacak
alanlara
yönlend�rmem�z gerekt�ğ�n� düşünüyorum.

Burada büyük b�r potans�yel var ancak
enerj�m�z�
değer
yaratacak
alanlara
kaydırmamız gerek�yor. Değ�şen yen� dünya
düzen�nde onl�ne kısmı kuvvetl� pazarlama
uzmanları ve ş�rketler büyük farklar
yaratacaklardır.
Ç�n'e baktığımızda, son 20 yıldır dünyanın
üret�m merkez� hal�ne geld�ğ�n� görmektey�z.
Ancak ekonom�k kalkınma �le beraber ucuz �ş
gücü avantajını y�t�rmen�n yanında pandem�
dönem�nde
de
dünyanın
ger�
kalan
ülkeler�n�n Ç�n’den uzaklaştığını görüyoruz.
Ayrıca Ç�n’l� �ş �nsanları da kend�ler�ne
yatırım yapab�lecek yen� ülke arayışlarına
g�r�yorlar. Bu noktada özell�kle Türk�ye'n�n
b�r caz�be merkez� hal�ne geld�ğ�n�
görmektey�z. Loj�st�k sektörünün pandem�
dönem�nde
gerçekleşen
yoğun
taleb�
karşılayamaması,
Türk�ye’n�n
özell�kle
dünya üzer�ndek� stratej�k konumunu daha da
öneml� hale get�r�yor. Ulaşılab�l�r olmak artık
esk�s�nden daha öneml�. Ülke olarak burada
odaklanmamız gereken şu ank� ucuz �ş
gücümüzün get�rd�ğ� üret�m merkez� olma
avantajını değerlend�rerek, elde ed�lecek olan
gel�rle uzun vadel� kalkınmamızı sağlayacak
katma değerl�, fark yaratan ve �novat�f

ürünler/h�zmetler gel�şt�rmem�z olacaktır.
Son olarak değ�nmek �sted�ğ�m konu �se
değ�şen

tüket�c�

vereb�lmek.

talepler�ne

Pandem�

dönem�nde

cevap
b�rçok

sektörler arası geç�şler meydana geld�. K�m�
sektörler c�dd� anlamda küçülme evres�ne
g�rerken, k�m� sektörlerde talep patlamaları
yaşanıyor. Burada trendler� �y� okuyup
g�r�ş�mc�ler�n fırsatları �y� değerlend�rmes�
gerek�yor. En bas�t örnekle yıllarca yatırım
yaptığımız ve kuvvetl� olduğumuz otel
tur�zm� sektöründe c�dd� b�r daralma var.
İnsanlar artık �zole tat�l terc�h ed�yorlar ve
bu b�r alışkanlık hal�ne gelmeye başladı.
Buradak� daralmanın aks�ne şu anda sıfır
veya �k�nc� el karavan veya tekne bulmak
neredeyse mümkün değ�l. 3 tarafı den�zlerle
çevr�l� güzel ülkem�z �ç�n aslında bu büyük
b�r fırsat olab�l�r. Burada doğru hamleler�
görerek hızla uygulamaya geçmek gerek�yor.
Pandem�n�n

b�ze

en

öneml�

öğret�s�

"değ�ş�m" oldu. Şu anda �se pandem� sonrası
dönem �ç�n hızla hazırlanmamız gerek�yor.
Ürün odaklı, fark yaratab�lecek, trendler� �y�
okuyab�len pazarlama uzmanları �le ülke
olarak b�z� c�dd� b�r fırsat bekl�yor.

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

GENEL OLARAK

Korona v�rüs (Cov�d-19), Ç�n’�n Wuhan
kent�nde �lk görüldüğü �lk görüldüğü Aralık
2019’dan ber� hızla yayılarak 23 Temmuz
2021 tar�h� �t�bar� �le dünya genel�nde
192.284.207 k�ş�y� etk�lem�ş ve y�ne
bel�rt�len tar�h �t�bar� �le 4.136.518 k�ş�n�n
ölümüne sebep olmuştur . Türk�ye’de �se
5.514.373 k�ş� hastalıktan etk�lenm�ş ve
Korona v�rüs 19 50.450 k�ş�n�n ölümüne
sebep olmuştur .
Cov�d-19 �le mücadele kapsamında �şyer�nde
bell� sayıda personel�n bulunması, �şyer�nden
değ�l uzaktan çalışma yapılması g�b� tedb�rler
öner�lm�ş ve hatta hastalık sayılarının çok
arttığı dönemlerde bell� �st�snalar dışında tam
kapanma olarak �fade ed�len sokağa çıkma
yasaklarının uygulanması söz konusu
olmuştur. Uluslarası ş�rketler başta olmak
üzere ş�rketler�n b�r kısmı özell�kle of�s
çalışanları açısından uzaktan çalışma
model�ne geçm�ş ve uzaktan çalışma
uygulamasının Cov�d-19 sonrası da kalıcı
olarak devamı konusunda da hukuk�, �dar�,
tekn�k alt yapı hazırlıklarını yapmakta ve
tamamlamaktadır. Bu çerçevede Cov�d-19
sonrasında da uzaktan çalışma model�n�n
özell�kle of�s çalışanları açısından devam
edeceğ�, bu çalışma model�n�n esas çalışma
model� olacağı söyleneb�l�r.
Uzaktan çalışma yapılab�lmes� �ç�n yapılan
�ş�n uzaktan çalışmaya elver�şl� olması kadar
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öncel�kle b�r “d�g�talleşme” sürec�n�n
tamamlanmış olmasının gerekl�l�ğ� açıktır.
D�j�talleşme (Sayısallaştırma), analog ver�n�n
sıfırlar ve b�rler �le kodlanarak b�lg�sayarlar
tarafından �şlenmes�n�n, depolanmasının ve
�let�lmes�n�n
sağlanması
olarak
�fade
ed�leb�l�r. D�j�talleşt�rme �se �ş süreçler�n�n
d�j�tal hale get�r�lmes�d�r. D�j�tal dönüşüm,
sayısallaştırma ve d�j�talleşt�rme sürec�n�n,
“hızla
gel�şen
b�lg�
ve
�let�ş�m
teknoloj�ler�n�n sunduğu �mkânlar ve değ�şen
toplumsal
�ht�yaçlar
doğrultusunda,
organ�zasyonların daha etk�n, ver�ml� h�zmet
vermek ve faydalanıcı memnun�yet� sağlamak
üzere �nsan, �ş süreçler� ve teknoloj�
unsurlarında
gerçekleşt�rd�ğ�
bütüncül
dönüşümü” olarak tanımlanmıştır. Türk�ye
Cumhur�yet�
Cumhurbaşkanlığı
D�j�tal
Dönüşüm Of�s� ver�ler�ne göre Türk�ye’de
807 Kurum, 5.857 h�zmet� d�j�tal olarak
vermekted�r .

d�nlen�lmeler�ne �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekted�r.
e-Duruşma, aynı anda ses ve görüntü
nakled�lmes� yoluyla amacıyla UYAP’a
entegre olarak kurulan ve güvenl�ğ� sağlanan
s�stem�
e-Duruşma
s�stem�
üzer�nden
gerçekleşt�r�lmekted�r.

Cov�d 19’un çok önces� dönemde başlayan
yargı b�r�mler�n�n tamamında; yargısal, �dar�
ve denet�m faal�yetler�n�n elektron�k ortamda
yürütüldüğü Ulusal Yargı Ağı B�l�ş�m
S�stem�
(UYAP),
elektron�k
ortamda
hazırlanan tebl�gatların alıcılara �let�lmes�n�
sağlayan Ulusal Elektron�k Tebl�gat S�stem�
(UETS), ceza yargılamasında 2011 yılından
ber� uygulama alanı bulan ceza �nfaz
kurumlarındak� tutuklu ve hükümlüler�n
v�deo konferans s�stem� �le ceza �nfaz
kurumundan duruşmalara katılmaları ve
�fadeler�n�n alınmaları sağlayan Ses ve
Görüntü B�l�ş�m S�stem�n�n (SEGBİS) yanı
sıra 30 Haz�ran 2021 tar�h�nde “e-Duruşma”
yönetmel�ğ�n�n çıkması �le b�rl�kte yargılama
süreçler� açısından d�j�tal dönüşümde yen� b�r
aşamaya daha geç�lm�şt�r .
II.

e-DURUŞMA

e-Duruşma
yönetmel�ğ�,
hukuk
mahkemeler�ndek�
yargılamalarda
gerçekleşecek duruşmalara dava taraf larının
veya avukatlarının duruşma salonunda f�z�k�
olarak bulunmaksızın kend� bulundukları
yerden duruşmaya katılmalarına; tanık,
b�l�rk�ş�, uzman ve d�ğer �lg�l�ler�n

e-Duruşma, UYAP mob�l uygulamaları,
avukat veya vatandaş portalı üzer�nden
duruşma gününden en az �k� �ş günü önce
e-Duruşma
taleb�n�n
gerekçes�n�
de
bel�rtmek suret�yle mahkemes�nden talep
ed�l�r ve hak�m tarafından duruşma
gününden en az b�r �ş günü önce kabul veya
ret hususunda y�ne gerekçes�n� bel�rtmek
üzere kes�n olarak karar ver�l�r. Hak�m her
durumda e-Duruşma taleb�n� kabul etmek
zorunda
değ�ld�r.
Taleb�n
süres�nde
yapılmaması; hakkın kötüye kullanılması,
yargılamanın
sürüncemede
bırakılması;
hukuk�, f��l�, tekn�k engeller�n bulunması söz
konusu �se hâk�m e-duruşma yapılmamasına
karar vereb�l�r.
Yönetmel�k
uyarınca;
e-Duruşmaya
katılımın sağlanacağı yer�n, her türlü etk� ve
yönlend�rmeden
uzak,
�lg�l�n�n
yüz
�fadeler�n�, vücut hareketler�n�, tavır ve
davranışlarını gözlemlemeye, duygularını
anlamaya ve söyled�kler�n� net b�r şek�lde
d�nlemeye �mkân sağlayacak n�tel�kte olması
gerekl�d�r. Avukatlar, avukatlık bürosundan,
baro tarafından bu amaç �ç�n bel�rlenen
bölümden, adl�yede bu amaca tahs�s ed�len
yerden veya yönetmel�kte aranan koşulları
sağlayan b�r başka uygun b�r yerden
e-Duruşmalara katılab�l�r. Avukatın k�ml�k
tesp�t�; güvenl� elektron�k �mza veya mob�l
�mza �le UYAP kayıtları ve benzer� yöntemler
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kullanılarak mahkemece yapılır Davanın
taraf ları vek�l� �le bu bel�rt�len yerlerden
duruşmaya katılab�l�r ve bu durumda dava
tarafının k�ml�k tesp�t� Uyap kayıtları
�ncelenerek
veya
benzer�
yöntemler
kullanılarak yapılır.
Mahkemece, e-Duruşmaya katılmasına
karar ver�len taraf, tanık, b�l�rk�ş�, uzman ve
d�ğer �lg�l�ler�n k�ml�k tesp�t�; bulundukları
yerdek� adl�ye veya ceza �nfaz kurumunda
e-Duruşma �ç�n tahs�s ed�len yerde
görevlend�r�lecek yazı �şler� müdürü, zabıt
kât�b� veya ceza �nfaz kurumu görevl�s�
tarafından yapılır ve bu hususta b�r tutanak
düzenlen�r.
e-Duruşmada beyanda bulunan tarafın,
vek�l�n
ve
d�ğer
�lg�l�ler�n
sözlü
açıklamaları, zabıt kât�b� aracılığıyla hak�m
tarafından tutanağa yazdırılır. Beyanda
bulunan tarafın, vek�l�n veya �lg�l�ler�n
�mzası, UYAP’a entegre olmuş güvenl�
elektron�k �mza �le alınab�l�r.
e-Duruşma, mahkeme huzurunda yapılan
duruşma �le aynı hukuk� sonuçları doğurur.
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MonDesBusiNess

D�ğer
taraftan
e-Duruşma
yoluyla
duruşmaya katılan taraf veya vek�l�nce
davaya son veren feragat, kabul ve sulhe
�l�şk�n beyanda bulunulması hâl�nde,
mahkemece yen� b�r duruşma günü tay�n
ed�l�r ve tay�n ed�len günde feragat, kabul ve
sulhe �l�şk�n bu �şlem mahkeme huzurunda
yen�lenerek, duruşma tutanağı beyanda
bulunan tarafından �mza ed�l�rse geçerl� hâle
gel�r.
e-Duruşma esnasında ses ve görüntü
nakl�n�n aynı anda sağlanamaması veya
yaşanan kes�nt�n�n beyanların anlaşılmasını
güçleşt�rmes�
durumunda
e-Duruşma
yen�den açılır ancak aksaklığın devam etmes�
hâl�nde gerekçes� bel�rt�lerek e-Duruşma
sonlandırılır ve bu husus tutanağa geç�r�l�r.
Eğer Taraf veya vek�l�n kusuru olmaksızın
tekn�k sebeplerden dolayı e-Duruşmanın
yapılamaması söz konusu olursa �lg�l� taraf
veya vek�l yönünden Hukuk Muhakemeler�
Kanunun �lg�l� maddes� uyarınca usulüne
uygun şek�lde duruşmaya davet ed�len tarafın
duruşmaya
katılmaması
hal�nde
uygulanab�lecek dosyanın �şlemden

kaldırılması hükmü uygulanmaz.
e-Duruşma düzen�, mahkeme huzurunda
yapılan duruşma düzen�yle aynı usul ve
esaslara
tab�d�r.
e-Duruşma
sırasında
fotoğraf çek�lemez ve h�çb�r şek�lde ses ve
görüntü
kaydı
yapılamaz.
Ancak,
yargılamanın zorunlu kıldığı hâllerde,
mahkemece kayıt yapılab�l�r. Kayıt ve yayın
yasağına aykırı davrananlar Türk Ceza
Kanunu uyarınca 6 aya kadar hap�s cezası �le
cezalandırılır.
III.

SONUÇ YERİNE

Teknoloj�k gel�şmeler�n doğal sonucu olan
D�g�tal Dönüşümün, Cov�d-19 sebeb� �le

alınan tedb�rler neden�yle daha da
hızlanması yargılama süreçler�nde de
etk�s�n� göstermekted�r. Bu çerçevede hukuk
yargılamasında da duruşma salonunda f�z�k�
olarak
bulunmaksızın
da
duruşmaya
katılmak mümkün hale gelm�şt�r. Bu �mkân
özell�kle büyük şeh�rlerde ve farklı
şeh�rlerde görülen duruşmalara katılmak
�ç�n harcanan zamandan, masraftan tasarruf
ed�lmes�n� sağlayacağı g�b� taraf ların,
avukatların, b�l�rk�ş�, uzman g�b� �lg�ler�n
duruşmaya
katılamaması
neden�yle
ertelenmek zorunda kalan duruşmaların
sayısının
azalması
�le
yargılama
süreçler�n�n
hızlanmasının
sağlaması
bekleneb�l�r.

İzzet Gürler k�md�r?
2000-2008 yılları arasında İzm�r Barosu, 2008 yılından bu yana �se İstanbul Barosu ve
Türk�ye Barolar B�rl�ğ� üyes� olan İzzet Gürler, 2002 yılından bu yana da Türk Patent
Enst�tüsü nezd�nde Marka Patent vek�l�d�r. Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�’n�
1999 yılında, Anadolu Ün�vers�tes� Bankacılık ve S�gorta bölümünü 2004 yılında b�t�rm�ş,
2005 yılında Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsünde Özel Hukuk bölümünde
yüksek l�sansını tamamlamıştır, halen İstanbul Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü Özel
Hukuk Bölümünde doktora programına devam etmekted�r.
Ş�rketler & F�nans Hukuku, Yabancı Sermayel� Ş�rketler, Projeler, Gayr�menkul Hukuku,
T�caret Hukuku, F�kr� Mülk�yet, Hukuk� İht�lafların Çözümlenmes� alanlarında sayısız
deney�m� bulunan İzzet Gürler, sektörel olarak İnşaat ve Altyapı, Gıda, Tüket�c� Ürünler� ve
Perakende, F�nansal H�zmetler, Endüstr�yel Üret�m, Enerj� ve Madenc�l�k ve B�l�ş�m ve
İlet�ş�m Hukuku alanlarında uzmanlık sah�b�d�r. İş Hukuku ve K�ş�sel Ver�ler�n Korunması
alanlarında da uzmanlaşmış olan İzzet Gürler çok uluslu ş�rketler ve büyük ulusal
organ�zasyonlara bu kapsamda da hukuk� destek sunmaktadır.
İzzet Gürler halen Bornova Anadolu L�ses� Eğ�t�m Vakfı, IBA Uluslararası Barolar B�rl�ğ� ve İstanbul Tahk�m Derneğ� üyes�d�r ve
çok �y� derecede İng�l�zce b�lmekted�r.
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PANDEMİ SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİNDE
TÜRKİYE
Seda Tek�n
Kurucu Ortak – F�dele Consult�ng
Kurucu Ortak ve Genel Müdür – MORVERA D�j�tal Satınalma S�stem�

Pandem� �le �lg�l� mücadele devam ederken,
b�r
yandan
pandem�
sürec�nde
öğrend�kler�m�zden çıkardığımız dersler
kısa vadel� aks�yonlarımızı d�ğer yandan
pandem� sonrası yen� dünya düzen�nde
bulunduğumuz yer� korumak ve daha �ler�ye
g�tmek �ç�n yapacaklarımız da orta-uzun
vadel� stratej�ler�m�z� bel�rl�yor olacak.
Pandem� sürec� boyunca �ş yapma
şek�ller�m�zdek�
dönüşümler
hang�
alanlarda gel�şmem�z gerekt�ğ�n�, nelere
�ht�yacımız olduğunu veya hang� alanlarda
yeterl� veya daha az �ht�yaca sah�p
olduğumuzu
görmem�z�
sağladı.
Bu
konularda çıkarımlarımız b�ze kısa vadel�
aks�yonları tanımlamamız da yardımcı
olacak.
R�sk yönet�m�n�n ve beklenmed�k olaylara
hazırlık olmanın önem� pandem�de belk�de
en öne çıkan konulardan b�r�. İş
sürekl�l�ğ�n�n sağlanması �ç�n kamu ve özel
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sektörde r�sk algısının gel�şmes�,
beklenmed�k durum planlarının
hazırlanması ve test ed�lmes�
kısa-orta
vadel�
aks�yonların
öneml� konularından. Bu anlamda,
yatırım bütçeler�n�n oluşturulması,
kamu ve özel sektör çalışanlarının
eğ�t�lmes�, farklı olağanüstü durum
senaryoları eşl�ğ�nde hazırlıkların test
ed�lmes� �ler�de olası d�ğer durumların
yönet�lmes�n� yumuşatacaktır.
Orta ve uzun vadede hem teknoloj�n�n
kaldıraç etk�s� hem de pandem� sürec�
boyunca öğren�lenlerden yola çıkarak
özell�kle sağlık, eğ�t�m ve perakende
sektörler�nde
reformsal
değ�ş�kl�kler
göreb�l�r�z.
Sağlık sektöründe araştırma ve gel�şt�rme
yatırımları artarken, bu alanda hem sağlık
hem de teknoloj� b�rleş�m� �le yaratılan
uzmanlıklar �le becer�ler�n evr�mleşmes�
olası.
Eğ�t�m sektöründe uzaktan eğ�t�m�n
get�rd�ğ� olumlu ve olumsuz etk�ler
değerlend�r�lerek, h�br�d model�n kalıcı
olacağı ve özell�kle olumsuz etk�lerden
arındırılmış ver�ml� ve etk�n uzaktan eğ�t�m
tekn�kler�n�n gel�şt�r�leceğ�n� öngöreb�l�r�z.

Perakende sektörü �se pandem� �le beraber
öneml� b�r dönüşüm sürec�ne g�rm�ş
durumda. Dönüşümün perakende sektörünü
besleyen eko s�stem� de dönüştüreceğ�;
müşter� deney�m�, mal�yet ve tedar�k hızının
bu dönüşümün öneml� b�leşenler� olacağını
söyleyeb�l�r�z.
Türk�ye’de f�nans dünyası ürünler� ve �ş
yapış modeller� yıllardır dünyada özenerek
tak�p
ed�lmekte,
çoğu
zaman
kopyalanmakta. F�nans dünyasındak� b�rçok
kurum
d�j�tal
dönüşüm
hazırlıklarına/çalışmalarına
pandem�
önces�nde başlamış olmasına rağmen,
pandem� �le beraber çalışan deney�m�,
müşter� deney�m�, ürün ve süreçler
anlamında y�ne dünyaya �lham verecek
�ns�yat�f ler� orta-uzun vadede ortaya
koyacaktır.
Tedar�k z�nc�r� yönet�m� �se pandem�de
y�ne öne çıkan ve orta-uzun vadede

üzer�nde çalışılacağımız
konulardan.
Tedar�kç� r�skler�n�n yönet�lmes� amacı �le
alternat�f tedar�kç�ler�n bulunması, dışa
bağımlılığın
azaltılması
ve
r�skler�n
yönet�m� �ç�n hang� ürünlerde yerl� üret�m�n
artırılacağı veya yerl� üret�me geç�leceğ� de
araştırılması ve hayata geç�r�lmes� gereken
konulardan.
Yukarıda bel�rt�len konulara �lave olarak,
globalleşen dünya, gel�şm�ş teknoloj�ler�n
yaygınlaşması, pandem� sonrası dönüşen �ş
modeller� �le beraber emsaller�ne göre ucuz
ve n�tel�kl� �ş gücü barındıran Türk�ye’n�n
d�ğer ülkeler adına �ş gel�şt�rmes�ne ve �hraç
etmes�ne fırsat yaratmaktadır.
Son olarak, Türk�ye’dek� eğ�t�m s�stem�n�n
yen� dünya düzen�n� destekleyen b�r �çer�ğe
dönüştürülmes�,
Türk�ye’n�n
bu
yen�
düzende güçlü şek�lde var olması ve yen�
nes�ller�n düzene etk�n katkısı �ç�n
öneml�d�r.

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� transformasyonuna 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.
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Satınalma süreçlerinizi uçtan uca kolay, hızlı ve
etkin şekilde dijitalleştirmek
- için yanınızda

www.morvera.com
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destek@morvera.com

TÜGİAD VE DOSABSİAD’IN İLK KADIN BAŞKANI
NİLÜFER ÇEVİKEL
TÜRK KADINI, EKONOMİYE DAHA FAZLA YÖN VERECEK
N�lüfer Çev�kel k�md�r? Şu ana kadar
hang�
sosyal
sorumluluk
projes�nde
(projeler�nde) yer aldınız?
Bursa'da dünyaya geld�m, tüm eğ�t�m
hayatım Bursa'da geçt�. Uludağ Ün�vers�tes�
İşletme Bölümü’nden mezun olunca sah�b�
olduğum Görükle'dek� öğrenc� yurtlarını
�şletmeye başladım. Bu �ş�me devam ederken,
2002 yılında �pl�k büküm, ardından 2007
yılında dokumayı da katarak N�l-San
markasıyla tekst�l sektörüne adım attım. Bu
alanda üret�m yapmaya devam ed�yoruz.
Ayrıca Bursa’da Dem�rtaş Organ�ze Sanay�
Bölges� Sanay�c� İş İnsanları Derneğ�
(DOSABSİAD ) ve Türk�ye Genç İş İnsanları
Derneğ�
(TÜGİAD)
Yönet�m
Kurulu
Başkanlığı görev�n� yürütmektey�m. Kar�yer
basamaklarını tırmanırken sosyal sorumluluk
konusunda her zaman duyarlı oldum. Şahsen
ve Yönet�m Kurulu Başkanı olduğum
TÜGİAD ve DOSABSİAD’da çok sayıda s�v�l
toplum kuruluşu �le ortaklaşa çalışmaları
hayata geç�rd�k ve geç�rmeye de devam
ed�yoruz.

g�r�ş�mc�ler�nce �lk sırada terc�h ed�len,
sosyoekonom�k değ�ş�m, �st�hdam yaratma ve
ekonom�k kalkınma konularında karar
ver�c�ler�, medyayı ve kamuoyunu etk�lemeye
odaklanmış l�der b�r s�v�l toplum kuruluşu
olmaktır.
Aynı
zamanda
genç
g�r�ş�mc�ler�m�z�n Türk�ye’dek� ve dünyadak�
ses� olarak Türk genç g�r�ş�mc�s�n� dünyaya
tanıtmak �ç�n çalışmalar yürütüyoruz.
G�r�ş�mc�l�ğ�n
b�r
kar�yer
olarak
algılanmasını sağlamak ve g�r�ş�mc�l�k
kültürünü yaymak adına Türk�ye’de karar
ver�c�ler� etk�leyen, gündem yaratan b�r s�v�l
toplum kuruluşuyuz. Hayat boyu b�reysel
gel�ş�m ve sürekl� eğ�t�m programları �le
üyeler�n�n
l�derl�k
ve
g�r�ş�mc�l�k
yetenekler�n�
artırmayı,
yurt�ç�
ve
yurtdışında üyeler�n�n t�car� menfaatler� �ç�n
yen� �ş olanaklarını ve uluslararası kurumsal
�şb�rl�kler�n� gel�şt�rmey� hedef l�yoruz.

TÜGİAD, oldukça akt�f b�r dernek. Bu
kapsamda neler yapıyorsunuz?
TÜGİAD yaş ortalaması 35 olan ve d�nam�k
�ş �nsanlarını, üret�c�ler� ve dünya çapında
100 ülkeye �hracat yapan �hracatçıları
bünyes�nde barındırıyor. TÜGİAD üyeler�n�n
yıllık dış t�caret hacm� 50 m�lyar dolar.
TÜGİAD’ın
v�zyonu,
Türk
genç
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Kadın
Başkan,
karşılandı?

TÜGİAD’da

nasıl

Tüm üyeler�m�z�n destekled�ğ� ve tek aday
olarak katıldığım Genel Kurulumuzun
ardından göreve başladım. TÜGİAD pek çok
sektörden
üyeler�
tek
çatı
altında
barındırıyor. Her b�r üyem�z; hem sektörü,
hem de ekonom�k g�d�şat noktasında
donanımlı. Yen�l�kç� b�r bakış açısına sah�p
TÜGİAD’da Kadın Başkan çok kısa sürede
ben�msend�. Emek verd�ğ�m�z, yıllardır
�ç�nde bulunduğumuz derneğ�m�z� daha da
güçlü kılarak, �ç�nde kadınların daha çok
görev aldığı b�r yapı hal�ne get�receğ�m�ze
daha �lk günden �nandık. Bugün gel�nen
noktada,
bu
konuda
yanılmadığımızı
rahatlıkla göreb�l�yoruz. Bu görev, Türk �ş
kadını olarak ben�m �ç�n b�r onurdur. 35 yıl
sonra �lk Kadın Genel Başkan olarak
geld�ğ�m bu görevde ben� destekleyen tüm
üyeler�m�z�n beklent�ler�n� boşa çıkarmamak
�ç�n
gecem�z�
gündüzümüze
katarak
çalışmaya devam edeceğ�z.
Toplam üye sayınız ned�r ve Türk�ye’de kaç
bölgede şuben�z var?
Türk�ye çapında 850’e yakın üyem�z
bulunuyor. Üyeler�m�z 60’tan fazla sektörü
tems�l ed�yor. Yurt �ç�nde Ankara, Bursa, Ege
ve Çukurova olmak üzere 4 şubem�z var.
Bunun yanısıra Türk�ye �le sınırlı kalmayıp
Dünyada 13 tems�lc�l�ğ�m�z bulunmaktadır.
Kadın g�r�ş�mc�lere özel programlarınız
var mı? S�zce kadınlar neden g�r�ş�mc�
olmaktan korkuyorlar?
Ülkem�zde ve dünya genel�ndek� yen�l�kç�
teknoloj�ler� tak�p etmek, üyeler�m�z�
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b�lg�lend�rmek, yen�l�kç� teknoloj� �çeren
projeler� �ncelemek, TÜGİAD’ın g�r�ş�mc�l�k
ekos�stem�nde öneml� b�r aktör olarak yer
almasını sağlamak amacıyla kurduğumuz
G�r�ş�mc�l�k ve İnovasyon Kom�syonu’muz
var.
Kadınları
kadın
oldukları
�ç�n
desteklemen�n
doğru
olduğunu
düşünmüyorum. Bu ayrımın günümüzde
artık yapılmıyor olması gerek�r ama ne yazık
k� hala yapıldığına şah�t oluyoruz. Kadınlar
geçm�şten gelen toplumsal önyargılardan
dolayı
belk�
g�r�ş�mc�l�k
konusunda
çek�n�yordu ama günümüzde böyle olduğunu
düşünmüyorum.
Öncel�kl�
amacım,
kadınların karar ver�c� mekan�zmalarda daha
çok yer alab�lmes�n� sağlamak ve onlara
örnek teşk�l etmek.
Gelecekte Türk sanay�c�ler�n�n ekonom�k
potans�yel� hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ekonom�, tüm dünyada yen�den d�zayn
ed�l�yor. Küreselleşme, �nsanları ve ülkeler�
b�rb�r�ne
her
geçen
gün
daha
da
yakınlaştırıyor. Artık zaferler esk�s� g�b�
sadece ordularla kazanılmıyor. Güçlü
ekonom�ler, savaşların kazananı oluyor.
Güçlü ekonom� hedef�ne yaklaşab�lmem�z
�ç�n �se öncell�kle tüm dünyada pandem�
sürec�nde hızla gel�şen d�j�tal dönüşüm
konusuna yakından eğ�lmem�z gerek�yor.
Bunun yanında t�car� �l�şk�ler�m�z�n üst
sev�yede olduğu Avrupa pazarında söz sah�b�
olab�lmek ve ürünler�m�z� buralara satmaya
devam edeb�lmek �st�yorsak yeş�l dönüşüme
de en kısa sürede geç�ş yapmalıyız. Türk�ye
ekonom�s�n�n gelecektek� yer�, bunlara
gösterd�ğ�m�z uyumla paralel �lerleyecek.
Eğer yüksek teknoloj�y� kullanarak katma

değerl� üret�m yapar ve bunu yaparken de
çevrem�z� korumayı öncelersek gelecekte çok
daha �y� yerlerde olacağımızı düşünüyorum
S�zce Türk sanay�c�ler�n�n yaşadığı en
büyük problem ned�r? S�zce bu problem
nasıl g�der�leb�l�r?
Sanay�c�m�z, b�lhassa �hracatçımız dalgalı
döv�z kurundan ş�kâyetç�. Her geçen gün
daha da �st�krarsızlaşan kurlar, yatırım
planlarının yapılmasını zorlaştırıyor. Yüksek
fa�z ve enf lasyon da yatırım �ştahımızı
düşüren faktörler arasında. İhracatçı, enerj�
mal�yetler�nde süregelen artışlar �le b�rl�kte
loj�st�k ve tedar�ktek� sorunlar �le de
boğuşuyor. Sanay�c�m�z, bunların yanında
eleman �ht�yacını karşılamakta da zorlanıyor.
İst�hdam
pol�t�kalarının
da
gözden
geç�r�lmes�
gerek�yor.
Pandem�
g�b�
olağanüstü dönemlerde sanay�c�m�ze yönel�k
destekler�n kapsamının gen�ş tutulması
gerekt�ğ�n� düşünüyorum.

Türk�ye’dek� STK çalışmaları hakkında ne
düşünüyorsunuz?
S�v�l toplum kuruluşları, resm� kurumlar
dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan,
pol�t�k, sosyal, kültürel, hukuk� ve çevresel
amaçları doğrultusunda lob� çalışmaları, �kna
ve
eylemlerle
çalışan,
üyeler�n�
ve
çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar
amacı gütmeyen ve gel�rler�n� bağışlar
ve/veya üyel�k ödemeler� �le sağlayan
kuruluşlar. Son yıllarda sayıları artan
STK’lar �ç�n n�cel�k değ�l, n�tel�k öneml�.
B�reyler�n
sosyalleşmes�
ve
sektörel
sorunlarının çözümü �ç�n tek ses olması
açısından STK’ların önem�, b�r hayl� fazla.
B�r STK değerlend�r�l�rken köklü geçm�ş� ve
üye prof�l� göz önünde bulundurulmalı
Farklı derneklerle �ş b�rl�kler�n�z var mı?
Ortak ne g�b� projeler yapıyorsunuz?
K�ş� ve kurumlarla ortak projelere her
zaman açığız. Üyeler�m�ze yarar sağlayacak
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her
türlü
�ş
b�rl�ğ�n�
gerçekleşt�r�yoruz. İş dünyasının yanı
sıra d�ğer s�v�l toplum kuruluşları ve
akadem�k kurum ve kuruluşlar �le de
yoğun ortak çalışmalarımız sürüyor.
Tüm dünya çok c�dd� b�r değ�ş�me
sahne oluyor? Türk f�rmaları bu
değ�ş�me adapte olab�l�yor mu?
Değ�ş�me adapte olma konusundak�
hızımızın daha da artması gerekt�ğ�n�
düşünüyorum.
Değ�ş�me
ayak
uydurmaktan öte onun b�r parçası olup
değ�ş�me yön veren poz�syonda
olmamız gerek. Değ�ş�m süreçler�ne
geç kalmamız, t�car� �l�şk�ler�m�zde
başarılı olmamızı �mkânsız hale
get�r�r.
S�z aslında çok başarılı b�r kadın
g�r�ş�mc�s�n�z. Kadın yönet�c� olarak
başarınızın sırrı ned�r?
Kadın g�r�ş�mc� ya da erkek g�r�ş�mc�
olarak ayrım yapılmasını doğru
bulmuyorum.
G�r�ş�mc�ler,
başarılarına göre değerlend�r�lmel�.
Eş�t rekabet ortamı sağlandığında herkes�n
hayaller�n�
gerçekleşt�reb�leceğ�ne
ve
başarılı olab�leceğ�ne �nanıyorum. Kadınlar
�ş dünyasının her alanında yeterl� sayıda
olmasa da var. Ancak öneml� olan k�l�t
noktalarda
var
olmak,
karar
ver�c�
mekan�zmalarda yer alab�lmek. Her şarta çok
çalışmak ve zorluklar karşısında pes
etmemek, başarıyı beraber�nde get�r�yor.
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BLOKZİNCİRİ ANLAMAK
Enes Türk

İlk sayımızda blokz�nc�r teknoloj�s�n�n
d�j�talleşme sürec�nde ne kadar kr�t�k b�r rol
oynayacağından ve 2020 yılı �çer�s�ndek�
beklenen
gel�şmelerden
bahsetm�şt�k.
Gelecekte b�r çok teknoloj�n�n tekn�k
altyapısını oluşturacak blokz�nc�r� anlamak �se
�çer�s�nde bulunduğumuz d�j�talleşme yarışında
ülkeler�n konumlarını bel�rl�yor. 2009’da
B�tco�n �le tanıştığımız blokz�nc�r teknoloj�s�,
devamında ortaya çıkan d�ğer kullanım
alanlarıyla
b�rl�kte
b�reysel
anlamda
ben�msend�. Blokz�nc�r, kısa süre �çer�s�nde
kurumlar ve ülkeler�n de d�kkat�n� çekerek,
ajandalarda kend�ne üst sıralarda yer buldu.
Bugün dünyada blokz�nc�r teknoloj�s� üzer�ne
Türk�ye’de dah�l olmak üzere b�rçok çalışma
grubu ve konsors�yum, mevcut �ş süreçler�n�
blokz�nc�r �le yen�den tasarlamak �ç�n
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çalışmalarını
sürdürüyor.
Bu
değerl�
çalışmaların meyveler�n� toplayab�lmek �ç�n
teknoloj�n�n ülken�n her kes�m� tarafından
ben�msenmes� gerek�yor. Blokz�nc�r üzer�ne
toplumsal
farkındalığı
artırmak
�ç�n
odaklanılması gereken anahtar kel�me �se
eğ�t�m.
Dünya’da blokz�nc�r� konusunda toplumsal
farkındalık çalışmalarında �lk sırada Ç�n
bulunuyor. Devlet Başkanı X� J�np�ng’�n Ek�m
2019’da yaptığı çağrı üzer�ne Ç�n’de blokz�nc�r
teknoloj�s� üzer�ne çalışmalar hızlandı. Bu
çalışmalar arasında blokz�nc�r tabanlı akıllı
şeh�rler,
ürün
sahtec�l�ğ�
engelleme
platformları, ulusal d�j�tal para b�r�m� g�b�
uygulamalara yer ver�l�rken, teknoloj�ye
sağlanan fon desteğ� artırıldı ve blokz�nc�r
ürünler�n�n gel�ş�m� �ç�n uygun ortamların

sağlanması hedeflend�. Bu çalışmalara ek
olarak ben�m en çok d�kkat�m� çeken �se
teknoloj�n�n ülken�n memurdan ev hanımına
kadar her b�r ferd� tarafından ben�msenmes�
�ç�n Xuex� Q�angguo adında b�r uygulamanın
yayınlanması oldu. Al�baba Group tarafından
gel�şt�r�len uygulama �çer�s�nde Blokz�nc�re
G�r�ş dersler� bulunuyor. Bu uygulamanın
amacı kullanıcılarına devlet başkanının
blokz�nc�r hakkındak� düşünceler�n� en temel
düzeyde öğretmek olarak bel�rlend�. Ayrıca
Ç�n
hükümet�,
ülkedek�
blokz�nc�r
farkındalığını artırmak adına 24 Ek�m’� Ç�n
Ulusal Blokz�nc�r Günü olarak �lan etmek
�st�yor.
Günümüzde blokz�nc�r hala emekleme
aşamasında olan b�r teknoloj�. Yan� blokz�nc�r
tren� henüz kaçmış değ�l. Ülke olarak
blokz�nc�r eğ�t�m�ne önem vermel� ve bu
konuda �çer�k üreten toplulukları desteklemeye
devam etmel�y�z. Bankalararası Kart Merkez�
(BKM) olarak sürdürdüğümüz blokz�nc�r
çalışmalarında b�r teknoloj�n�n anlaşılmasında
Türkçe kaynakların olmazsa olmaz olduğunu
düşünüyoruz. Bu nedenle üret�len her b�r
eğ�t�m kaynağı ve Türkçe �çer�ğ�n, ülkem�z�n
blokz�nc�r teknoloj�s�nde söz sah�b� b�r konuma
gelmes� açısından çok öneml� b�rer değer
olarak görüyoruz. Bu kapsamda tüm
ekos�stem�n
faydalanması
adına
tecrübeler�m�z� ücrets�z yayınlarla web
s�tem�zde yayınlıyoruz. Geçt�ğ�m�z hafta
problem�n� arayan teknoloj� blokz�nc�r�n ne
olduğundan
başlayarak
bakışımızı,
öğrend�kler�m�z� ve dünyadak� örnekler�n�
sade ve anlaşılab�l�r b�r d�lle anlattığımız Yalın
Blokz�nc�r adlı raporumuzu yayınladık.
İlk bölümler�nde blokz�nc�r teknoloj�s�n�n
temeller�nden bahsett�ğ�m�z Yalın Blokz�nc�r

raporunda,
güven
mak�nası
olarak
adlandırdığımız blokz�nc�r�n b�ze sunduğu
merkez�yets�zl�k, dağıtıklık, değ�şt�r�lemezl�k
ve şeffaflık g�b� olguların ardındak� matemat�k
b�l�m�n�n önem� vurgulamak �sted�k. Devam
eden bölümlerde, “B�r blokz�nc�r projes�
yaparken �lk adımınız ne olur?” sorusuna
ver�len cevapları derlem�ş ve tecrübeler�m�z
çerçeves�nde kend� bakış açımızı aktardık.
Blokz�nc�r, felsefes� �t�barıyla yen� b�r düşünce
yapısını ortaya koyduğunu ve �ş yapış
b�ç�mler�m�z�
değ�şt�receğ�n�
b�l�yoruz.
Merkez�yets�z
b�r
dünyanın
temel�n�
oluşturacak
blokz�nc�r
teknoloj�s�n�n
hayatımıza get�receğ� yen�l�kler� ve parad�gma
değ�ş�kl�kler�n� b�r kısmını özümseyeb�lmek
�ç�n
günümüzdek�
blokz�nc�r
kullanım
alanlarından öneml� örnekler� özetled�k.
Sonbölümde �se blokz�nc�r�n en değerl� varlığı,
yan� ekos�stem�n önem�nden bahsed�lm�şt�r.
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Ülkem�zde ve yurt dışında blokz�nc�r
teknoloj�s� konusunda çalışmalarına devam
eden öneml� ekos�stemlerden bahsed�lm�şt�r.
Ekos�stemler �se
blokz�nc�r özel�nde
toplumsal farkındalığı artırmak adına b�r
ülken�n �ht�yaç duyacağı en öneml� rolü
üstlen�yorlar.
Ülkem�zde
de
blozk�nc�r
çalışmalarını üreten b�rb�r�nden değerl�
topluluklar
bulunuyor.
Türk�ye’de
sürdürüleb�l�r
blokz�nc�r
ekos�stem�
oluşturarak, bu teknoloj� �le yen� dönem �ş yapış
b�ç�mler�n�n
önündek�
zorlukların
g�der�lmes�ne yönel�k b�r paylaşım platformu
gruplarına destek verd�ğ�m b�r platform.
BCTR'n�n f�nans, s�gorta, loj�st�k, perakende,
teknoloj� sağlayıcıları ve taşımacılık g�b� b�rçok
sektörden 68 üyes� bulunmaktadır. Ayrıca
ün�vers�teler, düşünce kuruluşları, b�l�m, sanay�
ve teknoloj�-akadem�ler� g�b� kamu sektörü
kurumlarıyla da 15 �şb�rl�ğ� bulunuyor.
BCTR �çer�s�nde alanında uzman b�rey ve
kurumlar tarafından oluşturulmuş 5 çalışma
grubu bulunuyor.

• F�nans, Bankacılık ve S�gortacılık
• Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İl�şk�ler�
• Üret�m, Loj�st�k ve Taşımacılık
• Uluslararası İl�şk�ler
• Sağlık
BCTR
çalışma
grupları,
blokz�nc�r
teknoloj�s�n� kend� �ş süreçler�ne adapte etmey�
amaçlarken, yapılan çalışmalarda elde ed�len
b�lg� b�r�k�mler�n� Türkçe raporlar hal�nde web
s�teler�nde paylaşıyorlar.
Blokz�nc�r konusunda farkındalığını artırmak
�steyen okurlarımızı BKM Yayınlar sayfasını
ve BCTR web s�tes�n� z�yaret etmeye davet
ed�yorum.
Yalın Blokz�nc�r raporuna ulaşmak �ç�n
buraya tıklayab�l�rs�n�z.
Blokz�nc�r hakkında d�ğer �çer�kler�me
ulaşmak �ç�n https://enesturk.substack.com/ ‘a
üye olab�l�rs�n�z.

Enes Türk K�md�r?
Bankalararası Kart Merkez�'nde (BKM) İş Gel�şt�rme Mühend�s� olarak çalışan
Enes Türk, blokz�nc�r, f�ntech ve d�j�tal ödemeler alanlarında çalışmalarını
sürdürmekted�r.
BKM, M�crosoft ve Ver�Park ortaklığında hayata geç�r�len d�j�tal sert�f�kaları,
blokz�nc�r altyapısında güvenl� ve değ�şt�r�lemez b�r şek�lde saklanmasını ve
paylaşılmasını sağlayan belgem.�o uygulamasını gel�şt�ren ek�b�n �çer�s�nde yer
almıştır.
Blockcha�n Türk�ye Platformu'na (BCTR) çalışma grubu üyes� olarak katkı
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sağlamaktadır. BayBayNak�t Akadem�'de Ethereum Platformunda Akıllı Sözleşme ve Dağıtık Uygulama Gel�şt�rme
eğ�t�m� vermekted�r. Tw�tter, Med�um ve L�nkedIn hesaplarında blokz�nc�r alanında öne çıkan gel�şmeler� 15 günlük
per�yotlarda derler.
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MİKRO ÖRGÜTLENME VE ORGANİZASYON YETENEĞİ
Özkan Başak
İnsan Kaynakları Danışmanı
Pandem� �le başlayan maalesef
b�tmek b�lmeyen ve her yen� olayda
kend�s�n� başka şek�lde b�ze gösteren
zorlukların olduğu yıllardan ve
yıldan geç�yoruz. Yaşadığımız her
kötü
olay
kend�m�z�,
vatandaşlığımızı, planlarımızı ne
olmak
�sted�ğ�m�z�,
nerde
olduğumuzu,
nereye
g�tmekte
olduğumuzu b�ze tekrar tekrar
sorgulatmakta.
Bu satırları yazarken maalesef ülke
olarak
ormanlarımız,
kaybett�ğ�m�z
�nsanlarımızla �ç�m�z ve onca d�ğer canlı �ç�n
de hayaller�m�z yandı ve yanmaya devam
etmekte. B�r kez daha ülkem�zde ney�
görmüş olduk bu üzücü olaylarla bu ülke, bu
coğrafya ve ülkede yaşayan herkes
�sted�ğ�nde organ�ze olab�lmekte çare
beklemektense çarey� kend� oluşturab�lmekte
örgütlenmekte ve çok güzel sonuçlar
doğurab�lmekte… Pek� sıkıntı nerede?
Sıkıntı nasıl koord�ne olacağımızı, nasıl
hızla aks�yon alacağımızı bunu k�mler
sah�plenecek ve �let�ş�m nasıl olacak. Konuya
İnsan kaynakları gözü �le baktığımızda; bu
sıkıntıları, zor zamanları atlatab�lecek;
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•

B�r olma yeteneğ�

•

Organ�ze olab�lme ,

•

Hızla �let�ş�m kurab�lme,
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•

Empat� yeteneğ�,

•

Koord�nasyon vb.

Çokça n�tel�k aslında b�z�m �nsanımızın
genler�nde var gal�ba. Bu sebeple bu
kaynaklar b�zde var. Sorun kaynağı
yöneteb�lmekte. Hazırlayab�lmekte. Bence
burada en büyük �mkan ve hazırlama
süreçler�ne f�rmalarımızın İnsan Kaynakları,
Kurumsal İlet�ş�m, İdar� İşler ve İSG (İş
Sağlığı ve Güvenl�ğ�) b�r�mler� önceden bu
tarz olaylar �ç�n en azından çalışanlarını ve
çalışanları
üzer�nden
a�leler�
b�lg�lend�reb�lme,
eğ�teb�lme
ve
s�mülasyonlarla
bunlara
hazırlayab�lme
kapas�tes�ne sah�p.
Y�ne bu acı olaylar b�ze ney� gösterd� bu
tarz büyük felaketlerde vatandaş olarak
devletten ayrıca b�r koord�nasyon yapma

yeteneğ� olaya müdahale etmede çokça
faydalıdır. Pek� bu nasıl olacak �şte başlıkta
bel�rt�ğ�m g�b� m�kro örgütlenme ve
organ�zasyonlar �le.

Em�n olun k� bu konu sadece yangınlar �ç�n
değ�l, depremler �ç�n, sel �ç�n hatta pandem�k
hastalıklar �ç�n de böyle olacak. Pandem�n�n
�ş hayatını ve özel yaşamı değ�şt�rd�ğ�
bugünlerde d�ğer felaketlerde artık hayata
bakış açımızı değ�şt�rmel� ve onlarla
yaşamayı ama kabul etmey� değ�l önlem
almayı, organ�ze olab�lmey�, müdahalede
akt�f olab�lmey� ve ülkem�z�n her b�r yanı
�ç�n bunları b�len farkındalığı yüksek b�reyler
yet�şt�rmey� hedef almalıyız.

Çoğumuzun f�rmalarında zaten sosyal
kulüpler, kom�teler, sosyal sorumluluk �le
�lg�l� b�r çok ek�pler olab�lmekte. Y�ne büyük
çoğunlukla İSG �le b�rl�kte ac�l durum
müdahale ek�pler� vb. ek�pler de var. Bundan
sonrak� düşüncem�z bunlar �le daha büyük
amaçlar ve farkındalık �ç�n aslında bu
kaynağı
kend�nden
hazır
küçük
organ�zasyonları kend�ler� ve a�leler� �ç�n
hazırlamak, gönüllülük esası �le b�rl�kte olası
büyük felaketlerde koord�nasyon �ç�n sahaya
göndereb�lmek ve toplumun faydası �ç�n daha
büyük sıkıntılara hazır olmasını sağlamak
olab�l�r.

Pandem� �le b�rl�kte ve sonrası bunları
başarmada örnek olan ş�rketlerle, �nsan
kaynakları �le bunları a�lelere de ulaştırarak
yaşatan b�r Türk�ye herkese örnek olacaktır.
Neden olmasın k�?

Özkan BAŞAK K�md�r?
İş hayatına 2006 yılında başlamıştır. Kurumsal tarafta 15 yıldır
farklı yapı ve büyüklüktek� ş�rketlerde İnsan Kaynaklarının tüm
fonks�yonları alanında çalışmış, gel�şen süreçlerde İdar� İşler ve
İş

Sağlığı

Güvenl�ğ�

ek�pler�n�n

yönet�m�

de

kend�s�ne

ver�lm�şt�r. 2019 Yılından �t�baren kurumsal hayattan ayrılarak
masanın d�ğer tarafında İnsan Kaynakları Danışmanı olarak
çalışmaktadır.
İnsan Kaynakları alanında yayımlanmış b�r k�tabı olan Özkan
Başak

çeş�tl�

Ün�vers�telerde

Yüksek

L�sans

ve

L�sans

Dersler�nde, Kar�yer Günler�nde İnsan Kaynakları hakkında
eğ�t�m ve konferanslara konuşmacı olarak katılmakta olup ICF
onaylı

Profesyonel

Koçluk

sert�f�kasına,

PSI

onaylı

Değerlend�r�c� sert�f�kasına sah�pt�r. Aynı zamanda İnsan Kaynakları alanında eğ�t�mler vermekted�r.
Uzmanlık Alanları ;
İnsan Kaynakları S�stemler� Kurma ve Gel�şt�rme, Performans ve Eğ�t�m Süreçler�, İK Bütçe Yönet�m�,
R�sk Yönet�m�, İK Uygulamaların D�j�tal Dönüşümü, Yetk�nl�k Süreçler�, Özlük ve Bordrolama İşlemler�,
SGK ve Mevzuatlar, İnsan Kaynakları Denet�mler�
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TÜRKİYE'DE DİJİTAL MARKALAŞMANIN ÖNEMİ VE GELECEĞİ
Yusuf Z�ya P�r�m
Marka Danışmanı
El�n�zde x ürün olab�l�r ve s�z
bunu mevcut sektör pazarınızda
100 L�raya alıcı bulab�l�rs�n�z
fakat dünya çapında tanınmış b�r
marka et�ket�n� aynı ürüne
yapıştırıp dünyaya açtığınız anda
mevcut alıcıların aynı ürüne
b�nlerce L�ra vermeye hazır
olduğunu göreceks�n�z. Bas�t
olarak Markalaşmanın önem�n�
bu şek�lde anlayab�l�r�z.
D�j�tal Markalaşma ter�m�n� ele almadan
önce D�j�talleşme Ned�r? Sorusuna cevap
vermem�z gerekmekted�r. 18. Yy sonları ve
19. Yy başlarına doğru gerçekleşen Sanay�
devr�m�yle beraber değ�şen d�nam�kler
bugün
d�j�tal
teknoloj�ler
çevres�nde
gel�ş�yor. Günümüzde her kademeden ve her
sektörden markanın e-dönüşüm furyasına
ayak uydurab�lmek adına yatırımlarını d�j�tal
kanallara yönlend�rd�ğ�n� görmektey�z.
Markalaşmanın önem�ne genel olarak
bakacak olursak, gel�şm�ş ve gel�şmekte olan
ülkeler�n dünya pazarında söz sah�b� olmak
ve mevcut pazara tutunab�lmeler� adına
fazlasıyla önem sarf etmekted�r. Günümüzde
dünya pazarında yer ed�nm�ş ve yıllardır
üret�m faal�yetler�ne devam eden markalara
bakacak olursak. Yüksek kar marjları �le
satış
yaptıklarını
görmektey�z.
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D�j�talleşme �se markalaşma
hızınızı olağanüstü b�r boyutta hızlandıracak
görünürlük ve ulaşılab�l�rl�ğ�n�z� arttıracak
yegane
unsurdur.
Uluslararası
pazara
bakacak
olursak
geleneksek
t�caret
s�stem�nden gelen markaların gel�rler�n�n
çok büyük b�r kısmını d�j�tal t�carete
“e-t�caret” s�stemler�ne yatırdığını ve
geleneksel
t�caret�n
aks�ne
e-t�caret
s�stemler�nden daha fazla gel�r elde
ett�kler�n� görüyoruz. Geleneksel t�caret
s�stemler�n�n satışlarını yapmaları �ç�n
kurulu b�r mağazaya, satış ek�b�ne bunların
yanı sıra yüklü personel g�derler�ne sah�p
olduğunu b�l�yoruz. E-T�caret s�stemler� �se
bunları olab�ld�ğ�nce m�n�m�ze eden ve
karlılık oranlarını arttıran b�r unsurdur.
D�j�tal markalaşmanın tanımını yapacak
olursak; d�j�tal pazarlama ve marka yönet�m�,
�let�ş�m süreçler�n�n bütünleş�k b�r anlayışla

gerçekleşt�r�lmes� anlamına gel�yor. D�j�tal
pazarlama unsurlarını ele aldığımız zaman
geleneksel pazarlama s�stemler�n�n aks�ne
el�n�zdek� ver� �nanılmaz derecede büyük ve
kullanılab�l�rl�ğ� fazladır. Daha ayrıntılı
bakacak olursak geleneksel pazarlama
stratej�ler�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n mevcut b�r
hedef k�tle anal�z�n�n yapılması, hedef
alınacak müşter� portföyünün gel�şt�r�lmes�,
satış
odaklı
pazarlama
stratej�ler�n�n
güncellenmes�
gerekmekted�r.
D�j�tal
pazarlama s�stemler� �se değ�nd�ğ�m�z tüm
parametreler� hal� hazırda �ç�nde bulunduran
araçlarla anal�z�n� kısa sürede yapıp zaman
kaybetmeden
satış
odaklı
büyümen�n
kolaylığını b�zlere sağlamaktadır.
Ülkem�z�n sosyal medya kullanımındak�
akt�f kullanıcı sayısına bakacak olursak 62
m�lyon �nternet kullanıcısı, 54 m�lyon sosyal
medya kullanıcısı, 77 m�lyon �se mob�l
kullanıcı
yer
almaktadır.
Rakamlara
baktığımızda D�j�tal Markalaşmanın önem�n�
daha fazla anlıyoruz. Markanızı her gün
m�n�mum 54 m�lyon k�ş�n�n z�yaret ett�ğ� b�r
pazara
taşıdığınızı
düşünün
bu
azımsanmayacak kadar öneml�d�r. Satış
rakamları, görünürlük, k�ş�sel güven endeks�
vb. parametreler�n heps� günümüzde d�j�tal
platformlar sayes�nde kuvvetlenmekted�r.
Örneğ�n x müşter� s�z�n f�rmanızı terc�h
edecek �se öncel�kle �nternet yorumlarınıza,
kullanıcıların s�zler �ç�n ne söyled�ğ�ne,
�nternet s�tes� ve sosyal medya hesaplarınıza
er�ş�p �ncelemekted�r güçlü b�r prof�l
ç�zd�ğ�n�z
takt�rde
müşter�n�n
satışa
yönlenmes� daha hızlı olacaktır.

Özell�kle pandem� �le beraber e-t�caret
s�stemler�n�n fazla önem kazanmasıyla
beraber
�nsanlar
geleneksel
t�caret
s�stemler�n�n destekç�s� olarak e-t�caret
kanallarını görmüştür. Bunlara ek olarak
ülkem�zde sosyal medya platformlarının
kullanıcı sayısı çok fazla olsa dah� e-t�caret
platformlarının kullanıcıları sosyal medyaya
oranla
oldukça
az
sayıdadır.
Fakat
günümüzde yen� kurulacak �k� ş�rket�n b�r�
geleneksel t�caret s�stemler�yle markasını
pazara sunsun d�ğer ş�rket �se e-t�caret
s�stemler�n� kullanarak markasını pazara
sunsun. Araştırmalar göster�yor k� e-t�caret
s�stemler�n� kullanan ş�rketler�n büyüme
hızları
geleneksel
t�caret
s�stemler�n�
kullanan ş�rketlere göre kat be kat daha
fazladır.
Markalaşma ve D�j�talleşmey� b�rl�kte ele
aldığımızda dünya çapında karşımıza çıkan
b�rkaç ş�rketlerden bahsedecek olursak
teknoloj�n�n
get�rd�ğ�n
yen�l�kler
�le
mal�yetler�n�
m�n�m�ze
eden
ş�rketler
teknoloj�k çek�c�l�ğ� de ön planda tutarak
mevcut pazarı daha �y� dom�ne ederek
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satışlarını arttırıyor bununla beraber
b�l�n�rl�k ve görünürlüğünü maks�m�ze
ed�yor.
Günümüzde �nsanların �stekler� arasında
kal�tel� ve ucuz ürünler bulunmakta. Bunun
sağlanmasındak� temel nokta �se teknoloj� �le
sağlanmakta. Teknoloj�n�n hızla �lerlemes� ve
ulaşılab�l�rl�ğ�n artmasıyla beraber �nsanların
d�j�talleşmes� daha hızlı ve etk�n olacaktır.
Etk�nl�ğ�n� arttıran d�j�talleşmeyle beraber
onl�ne kullanıcı sayısı dünya çapında
m�lyarları bulurken tüket�c�ler�n tamamı
b�rkaç on yıl �çer�s�nde geleneksel t�caret
s�stemler�n� bırakıp e-t�caret s�stemler�ne
yönelecek. İnsanlar market alışver�ş�nden
tutun sağlık ek�pmanlarına – eğlence den
çalışma rut�nler�ne kadar hayatın her
kademes�nde d�j�tal b�r hayata adapte olmaya
başladı. Yıllar �çer�s�nde gel�şen teknoloj�k
konjonktürü ele aldığımız zaman �nanılmaz
b�r hız �le bahsett�ğ�m�z yönde �lerleme
mevcut.
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Gelecekte b�zler� d�j�talleşm�ş b�r dünya
�çer�s�nde geleneksel t�caret s�stemler�nden
e-t�caret s�stemler�ne adapte olamayıp
p�yasadan s�l�nmeye yüz tutmuş markaların
yanında e-t�caret s�stemler�ne adapte olan ve
şuan adını b�le duymadığımız markalara
ulaşmak �ç�n can atacağımız dönemler b�zler�
bekl�yor.
Tüket�m toplumunun d�zayn ed�ld�ğ� ve
gelecekte d�j�talleşme �le beraber tüket�m
alışkanlıklarının fazlasıyla kolaylaşacağı
dünya d�zayn ed�lmeye başlandı. İster şeh�r
merkez�nde �ster kırsal b�r kasabada olun
d�j�talleşme �le beraber ulaşılab�l�rl�k artık
her yerde mümkün. Markanızın bu dünyaya
adapte olab�lmes� adına e-t�caret s�stemler�n�
entegre olmaya b�ran önce başlamalı ve
güncel üret�m s�stemler�n�z�
e-t�caret
s�stemler�ne adapte etmen�z gerekmekted�r.
İç�nde bulunduğumuz dönem şarlarını ele
adlığımızda bahsett�ğ�m�z yakın geleceğe
ulaşmak çok zaman almayacaktır bunun kısa

sürede
gerçekleşeceğ�n�
s�zler
de
farkındasınızdır. Bu dönem� ele aldığımız
zaman markalaşama ve D�j�talleşmen�n
b�rl�ktel�ğ�n� bozmadan önümüzde olan
b�rkaç yoldan bahsedel�m. Sosyal Medya
kullanıcı sayısına daha önce değ�nm�şt�k
bununla beraber e-t�caret s�stemler�ne adapte
bu kadar hızlı yaşanmamakta. Hala
geleneksel t�caret s�stemler�n� terc�h eden
�nsanların sayısı daha fazla. Sosyal medya
kullanıcı sayısının e-t�caret s�stemler�ne
entegre
ed�lmes�
çok
uzun
zaman
almayacaktır. Günümüzde sürekl� adını
duydugumuz Z kuşağı geleneksel t�caretten

öte e-t�caret s�stemler�n�n �çer�s�nde yer alıp
hem
alışver�şler�n�
bu
platformlardan
gerçekleşt�r�yor üstel�k kend� adlarına açmış
oldukları platformlardand satış yapıp gel�r
elde ed�yorlar.
Bahsett�ğ�m�z konuları toparlayacak olursak
öncel�kle Markalaşma yolunda D�j�tal
s�stemler�n kulllanımı önce lokal gel�şmeyle
beraber güven�l�rl�ğ� arttırıp daha sonrasında
global pazara açılmakla beraber �hracat �le
döv�z gel�rler� elde edeb�l�r. Dünya çapında
tanınır b�r markaya sah�p olab�l�r bunlara ek
olarak da fazlasıyla eğleneb�l�rs�n�z.

Yusuf Z�ya P�r�m k�md�r?
L�sans Eğ�t�m�n� İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�
İşletme Bölümünde görmüş veMenkul Kıymetler ve Sermaye
P�yasaları üzer�ne akadem�k çalışmalarına devam
etmekted�r. Gıda-Restoran-Güzell�k-Sağlık-Dem�r Çel�k
sektörü başta olmak üzere yerel�şletmelere personel ve
kurumsallaşma eğ�t�m� verd�. B�rçok s�v�l toplum
kuruluşunda akt�f rol aldı, projeler yürüttü.D�j�tal Medya
İlet�ş�m Reklam ve Pazarlama Ajansını "Hayal Ett�kler�n�z"
sloganı �lekurdu. 1 yıl süren faal�yetler�n�n ardından pek
çok Kob�ye �le kurumsal sosyalmedya danışmanlığı h�zmet�
sağladı. 2020'n�n son çeyreğ�nde gerçekleşt�rd�ğ� ser�
g�r�ş�mler �le Markatej� MarkaDanışmanlığı ve İt�bar Yönet�m�n� ve E-t�caret s�tes�n� faal�yete
alarakarsatapusu.com evtapusu.com arabaruhsat�.com projeler�ne �se başlangıç adımı atarak
kar�yer hayatına Ser� G�r�ş�mc� olarak devam etmekted�r. Kurumsallaşma, satış, pazarlama,
reklam, büyüme stratej�ler� üzer�ne çalışmaları devam etmekted�r. Yazmış olduğu "Göz
Personel" k�tabı �ç�n genç yaşlarında dönemsel olarak �r�l� ufaklı �şletmelerde çalışmıştır.
Yazmakta olduğu "Göz Kap�tal" k�tabı �ç�n 1 yıla aşkın gözlem ve raporlama yapmış kalanını
�se yönet�c� deney�mler�n� aktararak tamamlamıştır.
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YENİ DÜNYA DÜZENİ VE TÜRKİYE
Dünyadak� malların %40’ı tek başına
Ç�n’de üret�l�yor. Üret�mde kullanılan
n�kel, alüm�nyum, çel�k, bakır g�b� temel
hammaddeler�n %50’s� tek başına Ç�n’de
tüket�l�yor. Dünyada üret�len pamuğun
%30’u Ç�n’de �şlen�yor. Dünyada üret�len
petrolün %15’�, kullanılan enerj�n�n
%14’ü tek başına Ç�n’de kullanılıyor.
Dünyada kullanılan Apple ürünler�n�n
%92’s� Ç�n’de 12 farklı bölgede
üret�l�yor.
B�rçok
dünya
çapında
elektron�k f�rması ürünler�n�n en az
%40’ını
Ç�n’de
ürett�r�yor.
Ç�n’�n
2019’dak� toplam 2.7 tr�lyon dolarlık
�hracatının %43.5’�n� elektr�k-elektron�k
tabanlı ürünler, otomot�v yan sanay� ve
mak�ne
�malat
sektörü
ürünler�
oluşturuyor. ABD Başkanı Trump’ın 2019
yılında çok sert yaptırımlarla başladığı
“Ç�n’dek� üret�m� azaltın” baskısıyla
sonuç almakta zorlandığı global f�rmalar,
koronav�rüs kr�z�yle üret�m� kaydırmayı
planlamaya başladılar.
Ç�n Devlet Başkanı Ş� C�np�ng, 2013
yılında dünyanın en büyük altyapı projes�
olan “B�r Kuşak- B�r Yol Projes�”n� �lan
ett�. B�r nev� “Modern İpekyolu” projes�
olan bu büyük atılım �le Ç�n; Avrupa
pazarlarına açılan t�caret kor�dorlarını
gel�şt�rme, kapas�teler�n� arttırmak,
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ülkede üret�len ürünler�n n�tel�kl�
pazarlara olan nakl�ye süres�n� 14 günün
altına �nd�reb�lmek �ç�n 1 tr�lyon dolar
bütçe ayırdı. İlk 7 yılda 350 m�lyar dolara
yakın yatırım yaptı.
Ç�n, son 15 yıl �ç�nde üret�mden ve
teknoloj�den aldığı güçle yüzlerce
m�lyarder Ç�nl� yarattı. Ç�nl� �ş �nsanları,
aynı
zamanda
sermayen�n
global
aktörler� arasında yer aldılar. Huawe�,
Al�baba, Tencent g�b� f�rmalar, teknoloj�
üret�m�nde, kategor�ler�nde dünyada
l�der konuma gelmeye başladılar.
Ancak Ç�n’dek� üret�m�n Ocak-N�san
2020 dönem�nde sekteye uğramasıyla
b�rl�kte, batılı üret�c�ler�n, Ç�n’e bağımlı
olan tedar�k z�nc�rler� büyük zarar gördü.
Almanya ve ABD’l� sanay� ve teknoloj�
üret�c�ler� başta olmak üzere, f�rmalar
kr�ze g�rd�, fabr�kalar, ardı ardına
kapandı.

ABD ve Avrupa b�rkaç centl�k cerrah�
maskeye muhtaç oldu Üret�mde farkında
olmadan sıra- dışı b�r şek�lde Ç�n’e
bağımlı hale gelm�ş ABD’l�, İng�l�z ve
AB’l� üret�c�ler, mal�yet� 10 cent olmayan
cerrah� maskeye ulaşab�lmekte ve
üretmekte sorun yaşadılar. B�rçok ülkede
“Yerl� Solunum C�hazları Üret�m�”
gündem�n b�r�nc� maddes� hal�ne geld�.
Tesla, GM, S�emens, VW g�b� devler,
solunum c�hazı üret�m�ne soyundular.
N�tek�m
hastanelerdek�
sağlık
personel�ne yeterl� N95 maske, tulum
üret�p veremed�ler ve kend�ler�n�n b�le
kabullenmekte zorlandığı dramat�k b�r
acz ve güçsüzlük �ç�ne düştüler.
İlk şoku atlatan global markalar, ş�md�
Ç�n’de yoğunlaşmış üret�m�, nasıl
kademe kademe d�ğer ülkelere ve kend�
ülkeler�ne
aktarab�lecekler�n�n
hesaplarını yapıyorlar. Önümüzdek� 5 yıl
�ç�nde 500 m�lyar dolarlık, tak�p eden 5
yıl �ç�nde de en az 500 m�lyar dolarlık
daha üret�m�n, Ç�n’den d�ğer ülkelere
kayması beklen�yor.

sah�p olarak görünüyor. Türk�ye, Batı
toplumu �nsanlarının, uygun şartlarda
n�tel�kl� yaşamak ve yaşlanmak �ç�n
öncel�kle terc�h edeceğ� ülke hal�ne
geleb�l�r.
Sağlık s�stem� ve ek�pmanlarının
yeterl�l�ğ�, kend� kend�ne yeterl� üret�m
ve kapas�te kullanım gücü, ürün ve
h�zmetlere
kr�z
durumunda
hızla
er�şeb�lme yetk�nl�ğ�yle Türk�ye, bu
kr�z�n d�kkat çeken ülkeler�nden b�r�s�
oldu. Dünyanın b�rçok ülkes�ne organ�ze
sağlık ek�pmanı yardımları da gönderen
Türk�ye, ortaya koyduğu performansıyla
d�kkat çekt�.
Tur�zmdek� kapas�tes� �le dünyada �lk
sıralarda yer alan Türk�ye, sağlık
h�zmetler�ndek� kal�tes� ve kapas�tes�yle
de dünyada adından söz ett�rmeye
başladı.
Türk�ye,
uygun
f�yatları,
n�tel�kl�
ve
sürdürüleb�l�r
h�zmet
kal�tes�yle “sağlık tur�zm�nde” herkes�n
öncel�kl� terc�h� hal�ne geleb�l�r.

Alternat�f üret�m üssü olarak
Tayland, V�etnam, Endonezya ve
H�nd�stan ön plana çıksa da,
Avrupa’nın hemen yanındak�
konumu, n�tel�kl� �ş gücü ve
koronav�rüs
kr�z�n�
yönetme
becer�s�yle Türk�ye bu �şten
kazanan olarak çıkma fırsatlarına
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Türk�ye,
koronav�rüsle
mücadelede
ortaya koyduğu kapas�te yönet�m�yle,
sağlık alanında kend�n� dünyaya gösterd�.
Bu durum önümüzdek� 10 yıl �ç�nde
Türk�ye’ye sağlık alanında 50 m�lyar
dolarlık doğrudan yatırım çekeb�l�r,
emekl�l�k s�gorta fonlarından en az �lave
25-30 m�lyar dolarlık fon, yaşlı Batılı
çalışanlar �ç�n yaşam merkezler� ve sağlık
köyler� oluşturulmasına yönlend�r�leb�l�r.
Bu durum, Türk�ye �ç�n en az 400 b�n
k�ş�ye doğrudan �ş ortamları yaratab�l�r.
Bu yapıları destekleyecek ekos�stem
tarafında �se, 1.5 m�lyonun üzer�nde
�st�hdam, yıllık 60 m�lyar doları
geçeb�lecek yen� gel�rler yaratab�l�r.
Özetle
Türk�ye,
Batı
toplumu
�nsanlarının, uygun şartlarda n�tel�kl�
yaşamak ve yaşlanmak �ç�n öncel�kle
terc�h edeceğ� ülke hal�ne geleb�l�r.
Türk�ye, halen dünyanın en gözde tur�zm
merkezler�nden b�r�s� konumdadır. 600
b�n� aşkın yatak kapas�tes�, 2 b�n�n
üzer�ndek� tes�s� �le Antalya, dünyada en
fazla tur�st� ağırlayan 3 şeh�rden b�r�s�d�r.
Caz�bes� artacak Türk�ye tur�zm�, tüm
ülkeye homojen yayılab�l�r ve Türk�ye 12
ay boyunca tur�zm�n güvenl� ve �st�krarlı
l�manı olab�l�r. Sadece Ç�n’den her yıl 300
m�lyon Ç�nl� dünyayı gez�yor. Kültür
tur�zm� �ç�n her yıl 20 m�lyon Ç�nl�
Türk�ye’y� terc�h edeb�l�r. Türk�ye’n�n
tur�zm gel�rler�n�n 10 yıl �ç�nde 150
m�lyar doların üzer�nde çıkarması h�ç de
uzak b�r hedef değ�ld�r.
81
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Türk�ye’n�n sağlık kapas�tes�, global
s�gorta fonlarının ve sektör f�rmalarının
yatırımlarını gel�şt�rmek, yer�nde üret�m
yapmak �sted�ğ� gözde ülke olab�l�r,
çünkü artan sağlık h�zmetler� kapas�tes�
caz�bey� arttıracaktır.
Ç�n, son 20 yılda dünyanın “üret�m
üssü” hal�ne geld�. Bu güç sayes�nde,
k�ş�-başı m�ll� gel�r hızla artarak b�n
dolardan 10 b�n dolara geld�. Ç�n, �ç�nden
b�n�n üzer�nde m�lyarder çıkardı ve
sonuçta �y� b�r üret�m (sourc�ng)
tecrübes�
ed�nd�.
O
yatırımcıları,
Türk�ye’de üret�me davet etmel�y�z.
Önümüzdek� 10 yıllık süreçte Ç�n’dek�
üret�m�n b�r kısmı üçüncü ülkelere
kayarken, o yatırımlarla Ç�n’de c�dd�
sermaye sah�b� olmuş Ç�nl� üret�c�ler
yen� ülkelerdek� b�ld�kler� �şlerde bu defa
“yatırımcı”
k�ml�ğ�yle
bulunmayı
�steyeb�leceklerd�r. Bu durum, Türk�ye
g�b� gel�şmekte olan ülkeler �ç�n fırsat
olab�l�r. Ç�n’den önümüzdek� 5 yıl �ç�nde,
dünyanın d�ğer bölgeler�ne kayması
muhtemel
500
m�lyar
dolarlık
yatırımdan, 100 m�lyar dolarını Türk�ye
tek başına kend�ne çekeb�l�r. Türk�ye,
dünyanın n�tel�kl� tüket�m merkez�
konumunda olan Avrupa’nın hemen yanı
başında, genç ve n�tel�kl� �şgücüyle
üret�m yetk�nl�ğ� olarak üst düzeyded�r.
Avrupa’nın en büyük loj�st�k �mkanlarına
sah�p olması, depolama kapas�tes� ve
ürünler� �ntermodel vb. h�br�t

yöntemlerle hedef pazarlara hızla
ulaştırma gücüyle de çok sayıda
cezbed�c�
avantajı
bünyes�nde
barındırmaktadır.
Ç�n’�n ülke dışındak� yatırımları hang�
sektörlere geleb�l�r?
1-100 m�lyar doların tamamı doğrudan
k�tlesel üret�m (mass product�on) yapılan
�malat sektörüdür. Bunun da çoğunluğu
b�lg�sayar, TV, mon�tör ve cep telefonu/
aksesuarları tabanlı elektron�k ürünler,
otomot�v yan sanay� ürünler�, Ç�n’dek�
beyaz eşya, küçük mutfak aletler�,
�kl�mlend�rme sektörü ürünler� ve tab�
doğrudan mak�ne ve ek�pman üret�mler�
olab�l�r.
2- %20-25 arasında tekst�l, oyuncak,
ayakkabı vb. üret�mler� olab�l�r.
3- % 5 c�varı med�kal teknoloj�ler,
b�yoteknoloj� ürünler�, kuyum ürünler�
olab�l�r.

4- %10 c�varı ev mob�lyası, kağıt ve
kerestec�l�k ürünler�, �zolasyon ürünler�n
üret�mler�n�n başka ülkelere kayması
beklen�yor. N�tek�m, ağır sanay� (çel�k,
dem�r �şleme ), mamul-yarı mamul
madenler, cam ve cam ürünler, petrol
türev� ürünler y�ne ağırlıkla Ç�n’de
kalmaya devam edecekt�r.
Türk�ye’y� sosyal devlet�yle, doğal
güzell�kler�yle, yaşam kal�tes�yle dünyada
“yaşanacak yer” yapmalıyız. Bu yaklaşım
b�z� bambaşka b�r yere taşıyacaktır. 2023
hedef ler� şu anda tekn�k olarak uzak
olab�l�rken, doğru hamleler� yaparsak
2025 sonunda onun da ötes�ndek�
hedef lere ulaşab�l�r�z.
Unutmayın! Her zaman b�r çözüm vardır,
öneml� olan s�z�n çözüme ne kadar yakın
olduğunuzdur. Kr�z aynı zamanda �ç�nde,
fırsatları
da
barındırır.
Türk�ye,
koronav�rüs kr�z�n�, global b�r fırsata
dönüştürüleb�l�r.
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ENDÜSTRİ TV İZLEYİCİLERİYLE BULUŞMAK İÇİN
GÜN SAYIYOR

İş dünyasının ses� ST Endüstr� Radyo, yen�
yatırımı olan Endüstr� TV �le kısa b�r süre
sonra yayın hayatına başlıyor. Önce d�j�tal
yayın yapacak olan Endüstr� TV ardından
uydudan da yayın yapmayı planlıyor.
Üret�m,
yatırım,
�hracat
üçgen�nde
Türk�ye’de b�r �lk� gerçekleşt�rerek �k� yıl
önce karasal radyo yayınına başlayan ST
Endüstr� Radyo, ş�md� de TV yayınına
başlıyor. TV kanalının �lk lansmanı 5-9 Ek�m
2021 tar�hler� arasında Otomasyon ve Enerj�
Çözümler� Haftası kapsamında Tuzla V�aport
Mar�na Expo’da gerçekleşt�r�lecek. Endüstr�
TV önce d�j�tal yayın yapacak ardından uydu
yayınını da başlayacak.
İLK YAYIN 5 EKİM’DE BAŞLIYOR
5-9 Ek�m 2021 tar�hler� arasında Robot
Yatırımları
Z�rves�,
Endüstr�
4.0
Uygulamaları Z�rves�, Enerj�s�n� Üreten
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Fabr�kalar Z�rves� ve Proses Z�rves�
kapsamında Otomasyon ve Enerj� Çözümler�
Haftası
organ�ze
ed�lecek.
Tüm
bu
organ�zasyonun canlı olarak yayımlanmasını
sağlayacak olan Endüstr� TV, �lk lansmanını
da burada yapacak.
ÜRETİM ODAKLI YAYINLAR
Fabr�kaların üret�m, yatırım, bakım ve satın
alma süreçler�nde yaşanan sorunlar ve
çözüm öner�ler�n� kapsayan yayınlar başta
olmak üzere, sadece ş�rketler� �lg�lend�ren
yayınlarıyla, ülkem�z �ç�n öneml� b�r �ht�yacı
karşılayacak olan Endüstr� TV, stüdyo
programları dışında KOBİ’lerden mega
fabr�kalara kadar üret�m�n farklı süreçler�n�
yer�nde görüntüley�p ekrana taşıyacak.
''ÖNCE RADYO SONRA TV’YİZ''
Endüstr� TV hakkında b�lg�ler veren, ST
Endüstr� Medya CEO’su Recep Akbayrak,

yen� yatırımları ve hedef ler� hakkında
şunları söyled�: ''Türk�ye’de yayın yapan ve
aynı adı taşıyan radyo ve TV kanalları
öncel�kle telev�zyon kanalı olarak kuruldu.
Ardından da TV yayınlarının ses�n�
radyodan aktaran b�r yapıda yayıncılık
yapmayı terc�h ett�ler. B�z bunun tam ters�n�
yapacağız. Yan�, ağırlıklı olarak radyo
yayınlarımızdan
oluşan
�çer�kler�m�z�
ekrana taşıyacağız.''
DAHA FAZLA ONLINE ETKİLEŞİM
Günümüzde radyo yayınlarının etk�s�n�n
azaldığı g�b� yanlış b�r algı oluştuğunu, oysa
gerçeğ�n bunun tam ters� olduğunu söyleyen
Akbayrak, radyoculuğun şu an b�r devr�m
sürec� yaşadığını, TV ve sosyal medya �le
entegre b�r yayın yapısına �ht�yaç olduğunu,
bunu başarab�len ve daha fazla onl�ne
etk�leş�m sağlayab�len radyo ve TV’ler�n
markalar �ç�n çok öneml� b�r pazarlama
kanalı olacağını söyled�.
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN İÇERİK
B�lg�ye kolay ulaşılab�len b�r çağ
yaşadığımızı
ama
tüket�m
alışkanlıklarımızın göz adı ed�lmemes�
gerekt�ğ�n� bel�rten ST Endüstr� Medya
CEO’su Recep Akbayrak, sözler�ne şöyle
devam ett�: ''Kuşkusuz her geçen gün daha
fazla d�j�talleş�yoruz, bu tamam. Ancak,
üret�len �çer�ğ� sadece tek format ve tek
kanaldan sunmanın yeterl� olmadığı da
aş�kar. Çünkü �çer�k aynı olsa da k�m�s�
okumayı, b�r başka k�ş� d�nlemey� ya da
�zlemey� terc�h edeb�l�yor. Hem de bu
eylem�, �sted�ğ� anda, �sted�ğ� yerde
yapab�lmey� terc�h ed�yor.''

ARABADAN EVE KESİNTİSİZ YAYIN
ST Endüstr� Radyo d�nley�c�ler� arasından
çok sık d�le get�r�len b�r konuyu açıklayan
Akbayrak, şunları söyled�: ''Şu tartışmasız
b�r gerçek k� şu an radyo en çok arabada
d�nlen�yor. Hele traf�ğ�n yoğun olduğu
�llerde bu d�nleme oranı günlük 4 saate
kadar b�le çıkab�l�yor. ST Endüstr� Radyo
d�nley�c�ler� arasında, takıldığı b�r programı
bırakamadığı �ç�n ev�ne ya da �ş yer�ne
gelm�ş
olmasına
rağmen
aracından
�nemeyen d�nley�c�ler�m�z var. Ş�md� TV
yayını sayes�nde radyoda yarım kalan
programını
telev�zyondan
tamamlayab�lecekler.''
ŞİRKETLER ARASI PAZARLAMA İÇİN
Müşter� hedef k�tles� şahıs olan markalar
�ç�n pazarlama �let�ş�m�n�n n�speten daha
kolay olduğunu bel�rten Akbayrak, ''İy� b�r
pazarlama bütçen�z varsa ve son tüket�c�ye
ulaşmak �st�yorsanız �ş�n�z kolay, b�r�m
er�ş�m mal�yet�n� hesaplayarak d�led�ğ�n�z
kadar potans�yel müşter�ye ulaşab�l�rs�n�z.
Bunun �ç�n zaten çok sayıda kanal var.
Ancak, potans�yel müşter�ler�n�z şahıs
değ�l,
ş�rketlerse
kullanab�leceğ�n�z
pazarlama �let�ş�m kanalları oldukça sınırlı.
Tek kanal kullanımı da farkındalık sağlamak
ve �kna etmek �ç�n yeterl� olmuyor. İşte b�z
ST Endüstr� Medya olarak bu kanalları
çoğaltmak �ç�n Endüstr� TV’y� kurduk.''
ded�.
Akbayrak, hem radyo hem de TV kanalının
�şley�ş�nde yurt�ç� ve yurtdışından çok
sayıda
ajansla
�ş
b�rl�ğ�
hal�nde
çalışacaklarını da sözler�ne ekled�.
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YAYINCILIK SEKTÖRÜNDE BİR KADIN LİDER
MENEKŞE POLATCAN SERBEST
Menekşe Polatcan Serbest k�md�r?
Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Felsefe Bölümü
mezunuyum. B�r dönem �nsan kaynakları
alanında
çalıştıktan
sonra
yayıncılık
sektörüne geç�ş yaptım. Aynı zamanda �nsan
kaynakları alanında akadem�k çalışmalarım
oldu;
Yed�tepe
ve
Bahçeşeh�r
Ün�vers�tes�’nde ders verd�m, kurumsal
ş�rketlerle eğ�t�m projeler� yürüttüm. 2008
yılında
Hüman�st
K�tap
markasıyla
yayınev�m� kurdum ve o günden bu yana pek
çok kurumsal f�rma �le �çer�k projeler�
ürett�k, tüm p�yasaya yönel�k �ş k�taplarımız
�le yayıncılık faal�yetler�m�z� yürüttük ve
bugün
aynı
zamanda
Kadıköy
Kozyatağı’ndak� k�tabev�m�z �le perakende
lokasyonumuzda da m�saf�rler�m�ze kal�tel�
k�taplar ve kahveler �le h�zmet ver�yoruz.
G�r�ş�mc� olma öykünüzden bahsedeb�l�r
m�s�n�z? Neden g�r�ş�mc� olmaya karar
verd�n�z?
B�r okur olarak yayıncılık alanında
gözlemled�ğ�m fırsatlar ve gel�şt�r�leb�lecek
alanlar olduğuna �nancım ben� g�r�ş�mc�
olmaya yönlend�rd�. Özell�kle �ş k�tapları
alanında b�r boşluk vardı o dönemde ve
ben�m de özel �lg� alanım olduğu �ç�n bu
alana odaklanmaya karar verd�m. Ş�rket�m�
kurduktan bu yana b�r g�r�ş�mc� olarak kend�
alanımda kal�tel�, yen� ve key�f l� �şler
çıkarmaya
ve
dokunduğum
tüm
�ş
ortaklarımıza,
yazarlarımıza
fayda
sağlayacak adımlar atmaya gayret ett�m.

Neden yayıncılık sektörünü terc�h ett�n�z?
Ben�m tüm g�r�ş�mc�l�k adımlarım özel �lg�
duyduğum, hal�hazırda müşter�s� olduğum
alanlarda gerçekleşt�. Aslında hob�ler�m� �şe
dönüştürdüm deneb�l�r. K�taplar da l�se
çağlarımdan bu yana �lg�m� çeken, satın
aldığım ve araştırdığım ürünlerd�. İlk
yayıncılığa başlayışım da ben�m �ş
k�taplarına olan �lg�m� b�len yayıncı b�r
dostumun �ş tekl�f� �le oldu. İş�n �ç�ne g�r�nce
de bana uygun olduğunu ve b�ze özgü
gel�şt�rmeler, özgün eserler ve f�k�rler
yaratab�leceğ�m�z� gözlemled�m ve ş�rket
kurmaya karar verd�m.
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Bu yıl da d�ğer �lg� alanım olan kahvey� b�r
g�r�ş�me dönüştürme kararı aldım ve
k�tabev�m�z� kafe olarak da h�zmet verecek
şek�lde dönüştürdüm. Ancak bunu yaparken
y�ne gözlemler�m çerçeves�nde hem hedef
k�tlem�ze uygun hem de gel�ş�me açık,
özgün b�r alan terc�h etmeye karar verd�m.
Türk�ye’n�n �lk n�tel�kl� Türk Kahves�
çek�rdekler�n�z� seçeb�leceğ�n�z, yanında
geleneksel el yapımı şerbet�n�z ve kal�tel�
lokumunuz �le keyf�n� çıkaracağınız b�r
mekân yarattık. Bunu yaparken Türk
Kahves�
alanında
çalışan
bar�stalar,
dernekler ve gastronom� uzmanları �le
üzer�nde çalıştık.
Hüman�st
K�tap
Yayıncılık’tan
bahsedeb�l�r m�s�n�z? Nasıl doğdu?
Hüman�st
K�tap,
�lk
olarak
�nsan
kaynakları alanındak� Türkçeleşt�r�lmem�ş
eserler�n çev�r�ler� �le hayata gözler�n� açtı.
O nedenle �ç�nde “human” geçen b�r �s�m
koymayı �sted�m. Hüman�st, kel�me anlamı
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�le de et�k ve �nsanı odağına alan b�r
yaklaşımı �fade ett�ğ� �ç�n özell�kle marka
adı olarak �lg�m� çekt�. İlk olarak �nsan
kaynakları ve yönet�m alanındak� çev�r�
eserler� yayınlarken, bugün �ş dünyası
odağında olmak üzere pek çok farklı eser�
yayınlıyor ve aynı zamanda Kozyatağı
Şakacı Sokak’ta k�tabev� olarak da h�zmet
ver�yor.
İşletmen�z�n başarısının en temel faktörü
ne olab�l�r?
Başarının altında yatan öneml� b�r sebeb�n
fırsat
olduğu
düşünülen
n�ş
alana
odaklanmak, ısrarcı b�r şek�lde yaklaşımı ve
h�zmet mantığını bozmadan yürümek
olduğunu düşünüyorum. B�z� bu günlere
taşıyan bu yaklaşımımız oldu. Tab�� ben
herhang� b�r sermayem veya ek�b�m
olmadan, sıfırdan yarattığım �ç�n b�r
noktaya gelmek vakt�m� aldı deneb�l�r. Çok
öneml� olanın kend�n�z� ve sunduğunuz
h�zmet� doğru tanımlamak ve o tanıma

uygun
adımlar
eklemel�y�m.

atmak

olduğunu

Türk�ye’de yayıncılık sektörü dünyanın
neres�nde? Sektörün geleceğ�n� nasıl
görüyorsunuz?
Türk�ye
Yayıncılar
B�rl�ğ�’n�n
2021
Bandrol ver�ler�ne göre 2021 yılının Haz�ran
ayında toplam 41.798.817 adet bandrol
ver�ld�. 2020 yılı �le karşılaştırdığımızda
aylık bazda %17,5’l�k kesk�n b�r düşüş
olduğu görülüyor. 2021’�n �lk 6 ayında �se
geçen yıla göre %5,91 düşüş var. B�z�m de
faal�yet gösterd�ğ�m�z araştırma-�nceleme,
edeb�yat ve çocuk yayıncılığı alanlarının
oluşturduğu kültür yayıncılığı, Haz�ran
ayında alınan 11.282.342 adet bandrolle 6
aylık toplam k�tap üret�m�n�n %44,87’s�n�
oluşturdu, 2020 yılının �lk 6 ayına göre bu
alanda %2,69 düşüş var.
Yayıncılık sektörü de d�ğer pek çok sektör
g�b� pandem� sürec�nde zorluk çekt�.
Of�sler�n, okulların ve mağazaların kapalı
olması satışları olumsuz etk�led�. Bu satışlar
kısmen İnternete kaysa da çok olumlu b�r
tablo yok ortada maalesef. Mutlaka dünyada
da aynı sorunlar yaşanıyor. Türk�ye’n�n bu
anlamda y�ne de sektörel bazda hareketl�
ülkeler arasında olduğunu söyleyeb�l�r�z.
Hüman�st K�tap Yayıncılık
g�r�ş�mler�n�z var mı?

har�c�nde

Yayınev�ne ek olarak geçen yıl açılışını
yapmış olduğumuz b�r k�tabev�m�z mevcut.
K�tabev�m�z alt katında 100 m2 �ç alan ve 50
m2 bahçes� �le key�f l� b�r ortam sunuyor. Bu
yıl yaz aylarında da yen� kafe konsept�m�z
�le n�tel�kl� Türk Kahves�’n� �lk kez

m�saf�rler�m�z�n onlara sunduğumuz beş
farklı bölgeden gelen kahve çek�rdeğ�
seçenekler� arasından seçeb�leceğ� b�r seçk�
�le �kram ed�yoruz. Ayrıca Turk�sh Affogato
(geleneksel adıyla Yandırma Kahves�) ve
Iced Turk�sh Latte (geleneksel adıyla
M�hr�mah Sultan Kahves�) g�b� normalde
espresso �le alışkın olduğumuz tatları Türk
Kahves� sunumu �le m�saf�rler�m�z�n
deney�m�ne sunuyoruz.
İhracat yapıyor musunuz? Yapıyorsanız
hang� ülkelere yapıyorsunuz? Gelecekte
hang�
pazarlara
satış
yapmayı
planlıyorsunuz?
K�taplarımızı al�express ve amazon g�b�
platformlarda yurt dışı pazarlara satışa
açtık. Bu alanda eks�kler�m�z� g�der�p
adetler�n
artması
�ç�n
çalışmalar
yürütüyoruz. Yayıncılık alanında d�l
bar�yer� olduğu �ç�n yurt dışı açılım b�raz
daha sınırlı kalab�l�yor. Tab�� bu konuda
g�deceğ�m�z çok yol var ancak bu konuda
keş�f yapmak ve ülkem�ze ufak da b�r katkı
sunab�l�yor olmak çok mutlu ed�yor b�zler�.
Kaç k�ş�l�k �st�hdam sağlıyorsunuz? Kadın
çalışan sayınız % kaç?
Şu an beş k�ş�l�k b�r ek�b�m�z var ve
sev�nçle
söyleyeb�l�r�m
k�
çoğunluk
kadınlarda. Ben özell�kle kadın yazarlarla
çalışmayı ve hem k�tabev�m�zde hem de
yayınev�m�z
çerçeves�nde
onları
desteklemey�
ve
öne
çıkarmayı
önems�yorum. Bu amaçla 2019 yılında
düzenlem�ş olduğumuz Woman Talks
etk�nl�ğ�nde de kadın konuşmacıların
uzmanlık alanlarında 15’er dak�kalık
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sunumlar yaptığı b�r etk�nl�kte bu
yaklaşımımızı destekleyen b�r çalışma
yürütmüştük. Bundan sonrak� dönemde de
aynı alanda başarılı kadınlara destek olmak
ve onların önler�n� açacak projeler üretmek
�ç�n çalışmak �st�yoruz.
Son olarak ne söylemek
Okuyucularımıza vereceğ�n�z
olur?

�sters�n�z?
mesaj ne

Öncel�kle derg�n�zde yer verd�ğ�n�z ve
okurlarınızla buluşma fırsatı sunduğunuz
�ç�n teşekkür eder�m. Türk�ye’de ve dünyada
�ş yapmanın ve büyümen�n g�tt�kçe
zorlaştığı,
ekonom�k
ve
toplumsal
sorunların tüm �şletmeler� zorladığı b�r
dönemde b�z g�r�ş�mc�ler �şb�rl�kler�m�z�
artırmak ve mot�vasyonumuzu yüksek
tutarak daha özgün, daha kal�tel� �şler�
ısrarcı şek�lde üretmek ve daha da çok
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çalışmak zorundayız. Atatürk’ün “Vatanını
en çok seven, görev�n� en �y� yapandır.”
sözünü esas alarak b�z de Hüman�st a�les�
olarak �ş�m�z� en �y� şek�lde yaparak, kal�tel�
�ş çıkarmayı hedef leyerek bu yönde
el�m�zden gelen tüm gayret� göster�yoruz.
Tüm
kadın
g�r�ş�mc�
dostlara
da
çalışmalarında başarılar d�l�yorum ve yolları
Kozyatağı’ndan
geçerse
kahveler�m�z�
tatmak ve k�tapları �ncelemek �ç�n
k�tabev�m�ze bekl�yorum…

Eyüboğlu Onl�ne
Eyüboğlu a�les�n�n
tek resm�
�nternet satış sayfasıdır.

BEDRİ RAHMİ
EYÜBOĞLU
MİRASI

eyubogluonlıne.com

Adres�nde
S�zlerle
Buluşuyor

0 (542) 765 18 04

�nfo@eyubogluonl�ne.com

Toplu s�par�şler�n�z �ç�n lütfen b�z�mle �let�ş�me geç�n�z.
Randevu s�stem� �le Bedr� Rahm� Eyüboğlu Sokak’ta yer alan atölyem�zde ürünler�m�z� satın alab�l�rs�n�z.
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BOĞAZİÇİ’NDEKİ CAMİLER: KANDİLLİ CAMİ
Zeynep Emel Ek�m
Dr. Öğr. Üyes�, Fat�h Sultan Mehmet Vakıf Ün�vers�tes�

Boğaz’ın dar b�r kes�m�nde konumlanan,
kuzey�ndek�
Göksu
Deres�
�le
güney�ndek� Van�köy yerleş�m� arasında
kalan Kand�ll� semt�, 16. yüzyılda
“Bağçe-�
Kand�l”
olarak
anılan
hasbahçelerdend�r. Kand�ll� semt�n�n
adını nereden aldığı �le �lg�l� b�rçok
r�vayet bulunur. Sultan IV. Murad, Revan
feth�ne çıkarken Kand�ll�’ye büyük b�r
saray yapılmasını emretm�şt�r. Zaferle
sonuçlanan
seferden
döndükler�nde,
burada yapılan yen� sarayda şehzade
Mehmed
dünyaya
gel�r,
yapılan
kutlamalarda yed� gece kand�l donanması
yapıldığından bu mevk�ye Kand�ll� adı
ver�l�r. B�r d�ğer r�vayete göre �se, semt
adını, Göksu deres�nden dönen pad�şahlar
�ç�n burada yakılan b�r kand�l sebeb�yle
almıştır.

Sultan I. Mahmud sarayı harap
olduğundan yapıyı yen�den yaptırırken,
etrafına Nev-âbâd adı ver�len b�r bölgede,
vakıf ları olan, cam�, çarşı, dükkân,
hamam ve çeşme yaptırmıştır. Bu
yapılaşma sırasında Kand�ll� Cam� de 1751
senes�nde �nşa ed�l�r. Sultan I. Mahmud,
sarayın bazı bölümler�n� halka dağıtır,
böylece hasbahçe g�derek b�r Boğaz�ç�
köyü olan Kand�ll� semt�ne dönüşür.
Günümüzde cam�, Üsküdar İlçes�
Kand�ll� Mahalles�’nde, Kand�ll� Göksu
Caddes� �le Kand�ll� Vapur İskeles�
Sokağı’nın köşes�nde yer almaktadır.
Ortaköy Cam�, Bebek Hümayunabad
Cam�, Beykoz Bostancıbaşı Mustafa Ağa
Cam�, Rumel�h�sarı Hacı Kemalett�n
Cam�, Kand�ll� Cam�, Beylerbey� Cam�,
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Ortaköy Defterdar İbrah�m Paşa Cam�,
Van�köy
Cam�,
Boğaz�ç�
kıyı
yerleş�mler�nde yapılmış cam�lerdend�r.
1916’dak� gaz yangınında yanarak
tekrardan Cumhur�yet Dönem�’nde farklı
b�r m�mar� tarzda yapılmış olan Kand�ll�
Cam�, her �k� dönem� de yansıtması
açısından sanat tar�h� ve m�marlık tar�h�
bakımından önem taşımaktadır. Boğaz
kıyısında yer alması 19. yüzyılda ve 20.
yüzyıl başlarında Boğaz’da meydana
gelen yangın, patlama g�b� afetlerden
zarar görmes�ne neden olmuştur. Cam�
ahşap olduğundan tamamen yanmıştır.
Savaş
yıllarındak�
�mkânsızlıklar
neden�yle b�r süre onarılamayan yapının,
yen�den �nşasına, ancak 1929 yılında
başlanab�lm�ş, �nşaat Kurşuncu Mehmet
Efend� tarafından sürdürülmüş ve 1931
yılında
tamamlanmıştır.
M�mar
Kemaledd�n Bey tarafından tes�s ed�len
“Evkaf Nezaret� İnşaat ve Tam�rat Heyet-�
Fenn�yes�” tarafından yen�den yaptırılan,

Kand�ll� Cam�� I. Ulusal
M�marlık akımının gen�ş saçak,
s�vr� kemer g�b� geleneksel m�mar�
özell�kler�n� taşımaktadır. hattat
Ahmet Z�ya Akbulut cam�n�n
har�m
duvarlarındak�
kalem
�şler�n�m�nber perdeler�n� yaparak
bazı hat levhalarını da cam�ye
asmıştır. Kıble tarafına açılan �k�
penceren�n üstündek� Revzen �ç�ne
renkl� camlardan oluşan hat yazılar
dışında vazodan çıkan ç�çekler g�b�
b�tk�sel bezemeler yerleşt�r�lm�şt�r. Aynı
zamanda ç�n� m�hrabın sağında ve solunda
“Allah” ve “Muhammed” yazılı ç�n�
panolar yer alır.
Güneydoğu cephes� üzer�nde yer alan
m�hrap, ç�n�ler �le bezel�d�r. Ç�n� m�hrabı,
yapının 1931 yılında yen�den �nşası
sırasında, Okmeydanı’ndak� Yemen Fat�h�
S�nan Paşa’nın harap olan cam�s�nden
buraya nakled�lm�şt�r. M�hrabın �k�
yanındak� ç�n� �k� sütünce üzer�ndek�
bahar dalları helezon şekl�nde yukarıya
yüksel�r. Bu panolar �ç�nde �se vazo
�ç�nden çıkan karanf�l, sümbül, lale g�b�
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ç�çekler�n ve dalların yukarıya doğru
s�metr�k b�r şek�lde ele alındığı görülür.
Beyaz zem�n üzer�nde yeryer alan bu ç�n�
panoları,
lac�vert
zem�n
üzer�nde
hatay�ler�n ve saz yapraklarının olduğu
ç�n� bordür çevreler. Har�m duvarlarının
tamamı kalem�ş� süslemelerle bezel�d�r.
Cam�n�n har�m kısmının tavanını
çıtalardan oluşan ahşap kaset s�stem�
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kaplamaktadır.
Cam�n�n
ahşap
tavanının ortasında ve köşeler�nde ahşap
çıtalardan geleneksel Türk üslubundak�
sek�zgen yıldız mot�f� yer alır. Har�m
kısmındak� ahşap tavanın göbeğ�nden
sarkan kr�stal av�zen�n sek�z kolundak�
fanusları �ç�nde y�rm� dört tane mum
lambası bulunur. Bu av�ze Çubuklu Cam
İmalathanes�’n�n yapımı olab�l�r.
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ÇEVRİMİÇİ YAZ SANAT OKULU
Çocuklar İstanbul Modern’�n Çevr�m�ç� Yaz Sanat
Okulu’nda Ben�m Renkler�m, Lekeler ve Ç�zg�ler,
Doğadan Mot�f ler, Tuval�mdek� İzler, Dokulu
Res�mler, Renk Oyunları, Boyanın Öyküsü,
Fotoğraftan Resme, B�rleşen Nesneler ve Ben�m
Bakışım başlıklı 10 farklı etk�nl�ğe katılab�l�yor.
09.08.2021-27.08.2021
4-7 yaş grubu çocuklu a�leler �ç�n 11.00-12.00, 8-12
yaş grubu çocuklar �ç�n 14.00-15.00

KÜÇÜK ÇİFTLİK PARK ETKİNLİKLERİ
7 Ağustos Cumartes� – The Blaze DJ Set
8 Ağustos Pazar – KüçükÇ�ftl�k Bahçe Olduğu G�b�
Sunar: Khontkar ve Güneş
10 Ağustos Salı – KüçükÇ�ftl�k F�lm Kulübü Sunar:
Bahçe S�neması – The Gentlemen
11-12 Ağustos – KüçükÇ�ftl�k Bahçe T�yatrosu C�mr�
13 Ağustos Cuma – Park’ta Rock Gr�p�n – Yaşlı Amca
14 Ağustos Cumartes� – KüçükÇ�ftl�k Bahçe Olduğu
G�b� Sunar: Yok Öyle Kararlı Şeyler – Can Of laz –
Bağzıları
15 Ağustos Pazar – KüçükÇ�ftl�k Bahçe Olduğu G�b� Sunar: Hey! Douglas ve Kerkeyas
17 Ağustos Salı – KüçükÇ�ftl�k F�lm Kulübü Sunar: Bahçe S�neması – B�r Nefes Daha
20 Ağustos Cuma – %100 Mus�c Sunar: Park’ta Rock – Büyük Ev Ablukada ve Fırtınayt
21 Ağustos Cumartes� – %100 Mus�c Sunar: Park’ta Rock – Büyük Ev Ablukada ve Fırtınayt
22 Ağustos Pazar – %100 Mus�c Sunar: Park’ta Rock – Yüzyüzeyken Konuşuruz
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MonDes Global , Turkuaz Sağlık ve Tek�ş Kalıp �le
yen�den yapılandırma danışmanlık projeler�ne başladı.

Türk�ye’n�n sayılı otomot�v f�rmalarından b�r� �le
D�j�tal Alt Yapı kurma çalışmalarına başlandı.

Haz�ran 2021 sayısı d�j�tal platformlarda 50000
k�ş�ye ulaştı ve okunma oranı %31,2 oldu.

Türk Telekom �le Stratej�k Yönet�m eğ�t�m� organ�ze
ed�ld�.

İTÜ & MonDes Global �şb�rl�ğ� �le 4. Yen� Kuşak
Yönet�m eğ�t�m� organ�ze ed�ld�.
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YÖNETİM
4.0

4. SERTİFİKA PROGRAMIMIZA

18 EYLÜL’DE BAŞLIYORUZ

YENİ KUŞAK YÖNETİM EĞİTİMİ

Eğitim Başlama Tarihi: 18.09.2021
Eğitim Takvimi: Cumartesi-Pazar
10:00-12:45 ve 13:45-16:30
Eğitim Yeri: İTÜ Maçka Kampüsü

İletişim: 0533 541 09 14

mondesglobal.com

