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Editörün Kaleminden

Pandem�, kapanışlar, açılışlar, maskeler ve aşılar ın tuvale ç�z�ld�ğ� resm�n adıdır 2021…
2019’un son günler �nde adını duyurmaya başlayan varyantlar ıyla b�rl�kte sürekl� gündem yaratan 

pandem� sürec�, b�t �ş�ne yaklaşt ığımız yılda da etk�s�n� sürdürmeye devam etm�şt � r. 
Ar t ık sadece salgın hastalık olmaktan çıkan pandem�, esk� hayatımızın yen�s�ne evr �ld�ğ� 

alışkanlıklar ımızın tamamen olmasa da çok büyük kısmının değ�şt �ğ�n�n �lanı olmuştur.
Tüm yerl� ve uluslararası f � rmalar, pandem�n�n başında yaşadıklar ı şaşkınlığı üzer �nden atmış 

bugün ar t ık hem yönet�m hem de tekn�k alt yapılar ını daha da güçlend�rerek d�j�talleşme 
çalışmalar ında oldukça büyük b�r yol kat etm�şlerd�r. Tüm st ratej�ler baştan yazılmaya başlanmış 
oyun kar tlar ı yen�den kar ılmışt ı r.

Ülkem�z �ç�n bu dönem h�ç de kolay olmamıştır. Özell�kle zorunlu kapanmalar ın get�rd�ğ� tedar �k 
z�nc�r �ndek� t ıkanmalar ve d�j�tal dünyaya geç geç�lmes�, p�yasalar ımızın �vmes�n� yavaşlatmış 
hammadde ve döv�z kr �z�ne neden olmuştur. Bu durum ş�rketler � geleneksel yaklaşımdan çıkarmış 
yen� �şlemlere ve teknoloj�lere yönlend�rm�şt � r. Geçm�ş dönemden ed�n�len tecrübeler ş�rketler �n 
özell�kle �hracat tak� yatır ım �ştahını tet �klem�ş, ülkem�z�n yen�den kurulan oyunda yer ed�nmes�n� 
de beraber �nde get�rm�şt � r.

Burada öneml� olan ed�n�len yen� alışkanlıklar ın terked�lmemes� ve bulunan poz�t �f çözümler �n 
sürdürüleb�l� rl �ğ�n�n sağlanmasıdır. Ekonom�n�n güçlenmes� �ç�n gerekl� güven or tamı sağlanmalı, 
doğru st ratej�k planlama �le r �sk değerlend�rmeler � yen�den yapılmalı ve sıklıkla gözden 
geç�r �lmel�d�r.

Negat�f etk�ler �n poz�t �f b�r tabloya dönüşmes� �ç�n b�rl�k ve beraberl�ğ�n öneml� b�r faktör olduğunu 
unutmak yapılacak en büyük gaf let olacaktır.

Tüm dünyada değ�şen d�nam�kler �n peş�nden koşarak aynı zamanda yen� d�nam�kler �n de m�marı 
olmak b�ze çok yakışacaktır. 

Tamamlanmış resme bakıp her detayını çok �y� �ncelemek ve yorumlamak tecrüben�n ta kend�s� 
olacaktır.

2022 hep�m�z �ç�n boş b�r tuval. Üzer �ne ç�zeceğ�m�z resm�n adının “Umut ve Gelecek” olması 
d�leğ�yle..

                                                                                                                 Burcu ÖZGÜN
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Mart 2020’den �t�baren tüm dünyada süren 
pandem� etk�s� ülkem�zde de tam olarak 
g�der�lmem�şt�r. Bu süreç aslında 
alışkanlıklarımızla devam ett�rmeye 
çalıştığımız 20’nc� yüzyılın da b�tt�ğ�n�n �lanı 
olmuştur.

2021 yılı hem pandem� hem de 
p�yasalarımızın hammadde ve döv�z kr�z� 
b�z�m �ç�n de zor b�r dönem olmuştur.

İşte böyles� zor b�r dönem� b�rl�kte ger�de 
bırakırken 2021 Yılı’nın negat�f etk�ler�n� ve 
elbette 2022 yılına devredeceğ� poz�t�f etk�ler� 
de b�rl�kte �rdeleyel�m �sted�k.

2020 yılında karşı karşıya kaldığımız küresel 
salgın gündem� dünya çapındak� tüm 
d�nam�kler�n   değ�şmes�ne yol açtı. Bugün 
hem b�reysel hem de kurumsal olarak pek çok 
stratej� baştan yazılmaya başlandı. Bu durum 
tüm dünyada yepyen� trendler, bakış açıları, 
davranış ve tutumları da beraber�nde get�rd�.

Bu değ�ş�m sürec� �ş dünyasını da büyük 
ölçüde etk�lem�ş özell�kle b�rl�kte geç�rd�ğ�m�z 
bu zorlu süreçte, �let�ş�m her marka �ç�n odak 
noktası hal�ne gelm�ş yen� pazarlama trendler� 
de bu doğrultuda yen�den şek�llenm�şt�r.

Ülkem�z�n mevcut tablodan negat�f 
etk�lenmes�n�n en temel neden� 
�şletmeler�m�z�n geçm�ş dönemde yaşadıkları 
sıkıntılardan elde ett�kler� bu tecrübeler� 
kullanamaması ve buna �st�naden r�sk 
planlamalarını sağlıklı yapamamalarıdır.

Bunun ötes�nde geçt�ğ�m�z yıl 
�şletmeler�m�z�n yaşadığı en öneml� problem 
“hammadde sıkıntısı” olmuştur. Bu durum 
yüzde 40,3 g�b� b�r oranla p�yasaların en 
öneml� b�r�nc� sorunu olarak gündeme 
oturmuştur.

İk�nc� öneml� sorunun en fazla bel�rt�ld�ğ� 
şık �se yüzde 25 �le “nak�t sıkışıklığı” olarak 
tesp�t ed�lm�şt�r. Vadeler�n uzaması �se 
"üçüncü en öneml� sorunun" yüzde 23,7 �le 
l�der şıkkı olarak öne çıkmıştır. Türk�ye 
ekonom�s�n� zorlayan b�r�nc� madde olarak �ş 
dünyası “g�rd� mal�yetler�ndek� artışa” �şaret 
etmekted�r. Bunu sırasıyla “enf lasyon”, 
“üret�m ve sanay� pol�t�kaları”, “verg� 
pol�t�kaları”, “�şs�zl�k”, “jeopol�t�k r�skler” ve 
“hukuk” tak�p etmekted�r. 

2021 yılının tüm zorluklarına rağmen b�r 
öncek� yıla göre büyümelerle kapanacağı ve 
2022 yılında sürdürüleb�l�rl�ğ�n ana eksen 
olduğu yatırımların hızlandığı b�r süreç 
olacağı düşünülmekted�r. 

Ted�rg�nl�k ve bel�rs�zl�ğ�n yaşamda ve 
tüket�mde ne tür alışkanlıklar doğuracağı, 
üret�c�n�n bu koşullara yön verme yöntem�n�n 
değ�ş�m� �se poz�t�f etk�ler� beraber�nde 
get�rm�şt�r.

2021 BİTERKEN…
Dr. Sevg� Yılmaz (Phd. Management Sc�ences)
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Tüm zorlu koşullara rağmen �ş dünyası 
yatırım �ştahından da vazgeçm�ş değ�ld�r. 

Ekonom�k canlanma �ç�n “2022’de başlar” 
d�yenler�n oranı yüzde 41’� bulmaktadır.

Türk f�rmalarının �hracatlarının artması ve 
yen� pazarlara g�rmeler� çok c�dd� b�r t�caret 
hacm� elde etmeler�ne neden olmuştur.

Türk�ye �ş dünyası negat�f etk�ler�n 
aşılmasında güçlü b�r özver�de bulunmaktadır. 

İşletmeler, 2022’de potans�yeller�n� en üst 
düzeye çıkaracak, yen� ortama uyum 
sağlayacak sürdürüleb�l�r çözümlere 
odaklanacaktır. 

Tüm ş�rketler�n ortak end�şes� hal�ne gelm�ş 
olan tedar�k z�nc�r� �st�krarı �lg�l� planlar 
yapılarak c�dd� aks�yonlar alınmaya 
başlanmıştır.

Tedar�k z�nc�r�n� güçlend�rmek adına şu 

alanlara öncel�k verecekler� öngörülmekted�r.

- Teknoloj�n�n Etk�n Kullanımı

- Tedar�kç�ler�n pandem� �le mücadelede 
etk�l� mekan�zmalara sah�p pazarlardan 
seç�lmes�

- Tedar�kç�ler�n operasyonel d�renç ve hızlı 
tesl�mat yetk�nl�kler�ne göre değerlend�r�lmes�

Yerl� �şletmeler bu dönem negat�f etk�lere 
rağmen loj�st�k h�zmet�, kal�tel� üret�m ve 
kal�f�ye �ş gücü �le fark yaratmaya devam 
etmekted�r. Bunun �ç�n yeterl� hazırlıkları 
yapan, geçm�ş tecrübeler� �y� yöneteb�len, r�sk 
planlarını gözden geç�ren, aks�yon planlarına 
uyan tüm f�rmalar 2022 yılını büyüyerek 
geç�receklerd�r. %20 �le %25 oranında b�r artış 
olacağını öngörüyoruz. Yen� pazarlara açılım 
yaparak �hracat hızımızın da artacağını 
düşünmektey�m. 
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H�ç şüphes�z k� yönet�msel alt yapı 
kurulumunun hızlanması, ver�ml�l�ğ�n 
arttırılması, �novasyon çalışmalarının daha 
etk�n ve doğru açılımlarla yapılması, sağlıklı 
/ güçlü mal�yet alt yapısının sağlama alınması 
da kaçınılmaz b�r zorunluluktur.

Globalde yaşanan sıkıntılar hala devam etse 
de her şeye rağmen b�zler�n fırsatları kaçırma 
lüksümüz bulunmamaktadır. 

Yatırımlarımızı, “Kaçan Fırsatlar L�m�ted 
Ş�rket�ne” değ�l aydınlık b�r geleceğe yapmak 
kaçınılmaz gerçeğ�m�z olmalıdır. 

Fırsatları doğru kullanamayan f�rmaların 20 
yıl ger�ye g�tmeler�ne sey�rc� kalmayarak, 
f�rmaların doğru �novasyon çalışmaları 
yapmalarına destek vermem�z gerekt�ğ�n� 
düşünmektey�m.

Aydınlık b�r gelecek; 

R�skler� göreb�len, değerlend�ren, gerekl� 
proakt�f çalışmaları yapan, tedar�k z�nc�r� 
yönet�m�n� de kend� sürec�ne ekleyen 
f�rmaların olacaktır. Bu bağlamda ç�zeceğ�n�z 
yol har�tası s�z� yen� yıllara key�f le 
bağlayacaktır.

2021 b�terken geçm�şe bağlanıp kalmamak 
ama tecrübeler�n de kıymet�n� b�lmek 
gerekmekted�r.  

Büyük b�r key�f le karşılayacağımız ve b�zler 
�ç�n güzel sürpr�zler�yle geleceğ�ne 
�nandığımız yen� yılın hakkını vermem�z 
d�leğ�yle… 
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Dr. Sevg� Yılmaz K�md�r ? 
Türk�ye’de Satınalma 4.0 / D�j�talleşen Satınalma ve 
Yönet�m 4.0 / D�j�tal Yönet�m �le �lg�l� �lk akadem�k 
çalışmaları gerçekleşt�rd�. A�le ş�rketler�n�n 
kurumsallaşması ,stratej�k yol har�talarının 
bel�rlenmes� , ş�rket karlılıklarının artması �le �lg�l� 
akadem�k çalışma / makaleler� bulunuyor. Bahçeşeh�r 
ve  İTÜ ‘de satınalma / yönet�m b�l�mler� üzer�ne 
dersler ver�yor.
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Kapanmalar, artan borçlar, gelen zamlar, 
ulaşılamayan g�rd� mal�yetler�, üret�c� ve 
tüket�c� arasında hızla artan enflasyon farkının 
yarattığı baskılar, yurtdışında pazarlık yapıp 
vade �steyen müşter�ler ve büyük b�r end�şeyle 
tak�p ed�len döv�z kurlarının gölges�nde 2021 
senes�ne veda etmeye hazırlanıyoruz.

2021 senes�n�n önümüzdek� seneye m�rasları 
var ve bu konuda da �y� okuma yapmak 
gerek�yor. Her şey b�r yana dünyadak� 
yükselen enflasyon�st etk�y�, daralan pazarları, 
kesk�nleşen rekabet� ve fa�z yükseltme 
eğ�l�mler� �le varlık alımlarının azaltılması 
açıklamalarını eş zamanlı değerlend�rmek 
lazım. 

Çünkü bunlar b�r tarafta paranın mal�yet�n�n 
artacağı, öte tarafta tüket�c�n�n alımlarda 
�ht�yatlı davranacağı b�r sürec� de beraber�nde 
get�r�yor. Demek k� gel�rler�m�z� enflasyon 
yıpranmasıyla b�rl�kte değerlend�rd�ğ�m�zde, 
çok da artırmamızın mümkün olmadığı b�r yıla 
g�r�yoruz.

Gel�rler�n�z� arttıramıyorsanız; g�derler�n�z� 
masaya yatırmak durumundasınız. Fakat bunu 
da �şten �nsan çıkarmak g�b� artık sonuç 
vermeyecek yöntemlerle değ�l, satınalmada 
etk�n metotları kullanarak, ver�ml�l�k hesapları 
yaparak, alım aşamasında kazançlı çıkmanın 
yollarını arayarak yapmalısınız.

Aslında Satınalma 4.0 kavramının daha çok 
ön plana çıkacağı b�r yıldan söz ed�yoruz. Yan� 
hesap k�tap yılı... Fakat b�r�m mal�yetler� 
yönetmey� sağlayacak bu t�p teknoloj�k 

gel�şmeler kadar, esk�den kalma b�r yöntem�n 
de daha çok konuşulacağı b�r seney� yaratmak 
zorundayız.

Ned�r o ? Geleneksel kültürümüzde, hayatı-
mızın b�r parçası olan, fakat bugün hızla unut-
maya yüz tutmuş b�r değer: İmece ya da �şb�rl�-
ğ�... 2 b�nl� yıllarda parasal gen�şlemen�n de 
etk�s�yle dünyada oluşan b�r arz fazlası gerçeğ� 
var.

S�stem talep ed�len�n üret�lmes�nden çok, üret 
kred� mekan�zmasıyla talep yaratılır �lkes�ne 
dayandırılınca, dünyada b�rçok f�rma 
kapas�tes�n� zorlayarak ek yatırımlara yöneld�. 
2008 ve sonrasındak� süreçten günümüze 
gelene kadar ş�ddet�n� arttırarak h�ssett�ren bu 
arz fazlası 2022 yılının temel problemler�nden 
b�r�n� oluşturuyor.

BENİM DEĞİL, BİZİM YILI
Çet�n Ünsalan

Gazetec� / TV- Radyo Programcısı
Ekonom� Gazetec�ler� Derneğ� Yönet�m Kurulu Üyes�
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Sadece dünyada değ�l, b�zde de f�rma 
kapanmalarının ya da evl�l�kler�n�n ön plana 
çıkacağı b�r döneme g�r�yoruz. Bu süreç zaten 
devam ed�yordu ama yükselecek fa�z ortamı ve 
enflasyon gerçeğ�, hatta p�yasaların 
daralmasıyla b�rl�kte okuduğunuzda gözüken 
stagflasyon sürec� meseley� daha çok 
konuşacağımızı göster�yor.

O nedenle partner f�rmalar arayışına 
ş�md�den g�d�lmel�. Yan� sektörde tek tek yok 
olmak yer�ne, �şb�rl�kler�ne �mza atılacak 
ortamlar yaratmalıyız. Pazarda, müşter�de, 
üret�mde, satınalmada ‘ben�m değ�l, b�z�m’ 
d�ye yaklaşımlarda bulunmanın, kurumsal ya 
da operasyonel b�rl�ktel�kler sağlamanın hayat� 
sonuçları olacağını unutmamak gerek�yor.

Türk�ye’de f�rma sah�pler�, meseleye 
çocukları g�b� bakıyorlar. Bu nedenle de 

paylaşımda zorluklar ortaya çıkıyor ve 
b�rl�kte güçlü olmak yer�ne, tek tek zorlanan 
f�rmalar hal�ne gel�yorlar.

Madem kurumsal olarak bebeğ�n�zden 
vazgeçem�yorsunuz; o zaman �şb�rl�ğ� 
yapacağınız başka ş�rketlerle ortak 
yapılanmaların yolunu açmalısınız. Belk� ortak 
b�r satınalma ş�rket�, yurtdışında b�rl�kte 
hareket edeb�lecek b�r ortak dış t�caret ş�rket� 
g�b� alternat�fler� konuşmalısınız.

Çünkü 2022 yılı, pandem�yle ger�de 
bıraktığımız süreçten daha zor gel�yor. Bu 
dönem güçlüler�n ayakta kalacağı b�r fotoğrafı 
b�ze yansıtacak. O zaman ya güçb�rl�ğ� yapın ya 
ş�rketler�n�z� b�rleşt�r�n ya da operasyonel 
b�rl�ktel�klere �mza atın. Aks� takd�rde 2022 
yılının sonunda üzülen s�z olursunuz.

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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son yıllarda yaşadıkları rekor enf lasyon 
değerler�ne ulaştıklarına görmektey�z. 
Amer�ka B�rleş�k Devletler�’nde enf lasyon 
oranı, son 30 yılın en üst sev�yes� olan 6,2% 
oranındadır, Avrupa bölges�nde son 20 yılda 
1,8%, tüket�c� enf lasyonu �se 4% 
sev�yeler�ne çıkmıştır. İng�lterede enf lasyon 
son on yılın en üst sev�yes�nded�r. 
Ülkem�zde tüket�c� enf lasyon 
değerlend�rmeler� son yılların rekoruna 
ulaşarak 20% sev�yeler�n� görmüştür. Bazı 
ekonom�stlere göre, bu oran çok daha 
yüksek sev�yeded�r.
Özell�kle Cov�d-19 tedb�rler�n�n tur�zm 

sektörünü etk�lemeye devam ett�ğ�n� 
gözlemlemektey�z ayrıca bazı mamullere 
er�ş�m zorluğu devam etmekted�r. En b�l�nen 
örnek �se m�kro devreler�n otomot�v 
sektöründe çok öneml� c�ro kayıplarına 
neden olduğunu bel�rtmekte fayda vardır, 
z�ra 110 m�lyar USD c�ro kaybına yol 
açacağı yönünde tahm�nler yürütülmekted�r.  
Ayrıca global olarak konteyner darboğazı, 
dolayısıyla yükselen loj�st�k f�yatları 
ş�rketler� yen� tedar�kç� arayışlarına �tm�ş ve 
ş�rketler�n artık kend� yakın bölgeler�nden 
t�carete ağırlık verecekler� yönündek� 
yaklaşımları yapılan anketlerde kend�n� 
göstermekted�r. Bu husus, ülkem�z �ç�n çok 
öneml� b�r fırsattır. Batıdak� ülkeler, alım 
ve/veya yatırım yapmak �ç�n kend�ler�ne 2 
b�n km mesafedek� ülkem�z dururken neden 
13 b�n km uzaklıkta bulunan bölgelerden

İy�s�yle kötüsüyle büyük beklent�lerle 
g�rm�ş olduğumuz 2021 yılının sonlarına 
gelm�ş bulunmaktayız. Ancak dünya 
genel�ndek� Cov�d-19 vaka sayıları 2021 
yılında hız kesmem�ş, 253 m�lyon k�ş�ye 
yaklaşmış ve 5,1 m�lyon k�ş�n�n vefat 
etmes�ne neden olmuştur. Pandem�n�n 
önlenmes�nde en öneml� tedb�rler�n başında 
gelen aşılama oranları �se dünya genel�nde 
en az b�r doz aşı olan k�ş� oranı, dünya 
nüfusu oranına göre 51,3% mertebes�nded�r; 
düşük gel�rl� ülkelerde �se bu oran 4,4% 
sev�yeler�nded�r. Bel�rt�len bu oranlar, 
pandem�n�n b�r son bulması �ç�n maalesef 
yeterl� değ�ld�r.
Cov�d-19 dönem�nde ülkeler�n 

vatandaşlarına destek vermek amacıyla 
açıklamış olduğu ekonom�k yardım 
paketler�, bu zor dönem�n kısmen daha rahat 
geçmes�ne, ekonom�ler�n canlanmasını 
sağlamaktadır. Ancak öte yandan ülkeler�n 

2022’ YE GİRERKEN
Tuğrul Günal

Yönet�m Kurulu Başkanı

TEDAR-Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m� Derneğ�
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t�caret�n� gerçekleşt�rs�n?

Yatırımcının yabancı veya yerl� olması fark 
etmez. Yatırım kararlarında en öneml� 
faktör “Sürdürüleb�l�rl�k” t�r. Yatırımcı orta 
ve uzun vadede �lg�l� p�yasayı öngöreb�lmek 
ve güveneb�lmek �ster, bu hususu ülkem�z�n 
şu ank� �ç�nde bulunduğu yatırım atmosfer� 
�ç�n söyleyeb�lmek �sterd�m. Kaldı k� son 
dönemde uluslararası p�yasada an�den ‘’gr�’’ 
l�steye alındık. Kred� �f las r�sk�n� gösteren 
CDS'ler de ülke puanımız bugün �t�barıyla 
takr�b� 401 puandadır. (Örnek olarak 
Almanya’nın 9, İtalya’nın 78 ve 
Yunan�stan’ın �se 90 puanda olduğu 
görülmekted�r.) 

Bunların dışında ülke ekonom�m�zde 
yaşanan bel�rs�zl�kler özell�kle döv�z�n 
TL’ye karşı güçlenmes� devam etmekted�r bu 
husus özell�kle �ş dünyasının 
öngörüleb�l�rl�ğ�n� sekteye uğratmaktadır. 

Dünya ekonom�s�n�n 2021 takv�m yılında 
5,9% sev�yes�nde büyümes� tahm�n 
ed�l�rken, ülkem�z ekonom�s�n�n 9 % 
sev�yeler�nde büyüme göstermes�n�n tahm�n 

ed�lmes� sev�nd�r�c�d�r. Öte yandan 2022 
yılı �ç�n büyüme tahm�nler� dünya genel� 
�ç�n 4,9%, ülkem�z �ç�n �se 3-4 % 
sev�yeler�nded�r.

Ülkem�z ekonom�s�n�n önümüzdek� 
yıllarda dünyadak� �lk 10 ekonom� arasına 
g�rmes� hedef� devlet�m�z�n gündem�nde.  
Bu hedef�m�ze yaklaşab�lmek �ç�n mutlaka 
ekonom�k olarak sürdürüleb�l�r devlet 
pol�t�kalarımızı hayata geç�rmel�y�z. Ayrıca 
özell�kle borsaya kote olan ş�rketler�n hem 
sayılarını hem de p�yasa değerler�n� 
arttırab�lmek �ç�n azam� gayret 
göstermel�y�z.  Bugün İMKB’n�n p�yasa 
değer� tahm�n� 240 M�lyar USD 
sev�yes�nded�r. Sadece Amazon ş�rket�n�n 
p�yasa değer� 1.7 tr�lyon USD veya Apple’ın 
p�yasa değer� 2.5 tr�lyon USD mertebes�ne 
olduğunu düşünürsek, dünyanın �lk on 
ekonom�s�ne g�reb�lmek �ç�n önümüzde çok 
çet�n ekonom�k mücadeleler�n olacağı 
muhakkaktır.

Ekonom�k ve sosyal alanda gerekenler�n 
tümünü eks�ks�z yer�ne get�rerek çok daha 
refah b�r ülke yaratab�lmek umuduyla..

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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Adetten olsa gerek, her sene 
b�t�m�nde hareketl� ve �lg�nç b�r 
seney� ger�de bıraktık der�z. Bu yıl da 
durum pek farklı değ�l derken, aslında 
2020 ve 2021’� b�r bütün olarak 
değerlend�rmen�n daha doğru olacağı 
görüşündey�m. Çok da 2021’de şu oldu 
bu oldu d�ye detaya g�rmey� 
düşünmüyorum. Belk� b�r �k� noktayı 
hatırlamak yılı anlatmak �ç�n çok da 
yeterl�. Zaten ne yaşadıysak b�rl�kte 
yaşadık; ne yaşıyorsak b�rl�kte yaşıyoruz. 
Zor seneler sürüyor, gönül bütün dertler 
ger�de kaldı demek �stese de, şartlar ve 
gel�şmeler ne yazık k� bunu çok da mümkün 
kılmıyor. 

2021’e aşı �le g�rerken, pek de aklımıza 
b�rçok �nsanın aşıya d�renç göstereceğ� ve 
aşı olma oranının beklent�ler�n altında 
kalacağı gelmem�şt�. Yan� pek de 
öngöremem�şt�k demek daha doğru olsa 
gerek. Dolayısı �le pandem�yle mücadele 
beklend�ğ� kadar olumlu seyretmey�nce, 
görece daha hareketl� geçen yaz aylarına 
rağmen, ardından yen�den salgın gündeme 
hak�m oldu. D�ğer yandan 2021 dünyanın 
ABD Başkanı B�den �le tanışma yılı oldu. 
Hep�m�z �ç�n b�r merak �d� B�den’ın 
�zleyeceğ� pol�t�kalar ve tutumlar. Çözdük 
mü, tam da çözemed�k. B�den, az  konuşan, 
sess�z ve der�nden kafasına koyduklarını 
hayata geç�ren b�r başkan olarak aslında b�z� 
şaşırtmaya devam ed�yor. Örneğ�n 
taşımacılıkta yaşanılan konteyner kr�z�n�n 

b�le arkasında B�den’ın, Ç�n’den gelen 
konteynerler�n boş dönmemes� yönündek� 
tal�matının etken olduğunu pek çok k�ş� 
farketmed� b�le. Tek sebeb� ve sorumluluğu 
armatörlere yüklemen�n de doğru 
olmadığını ve pandem�n�n yarattığı pek çok 
olumsuzluklardan b�r tanes�n�n bu olduğunu 
da sözler�me eklem�ş olayım.

Pek� b�z� nasıl b�r yıl bekl�yor, acaba yen� 
yılda en çok ne konuşacağız sorusunun 
cevabı bence hep�m�zde var aslında. 2022’ye 
damgasını y�ne ekonom� vurmaya devam 
edecek. Para pol�t�kalarını konuşurken, 
genelde yapmadığımız b�r şey� yapıp, mal�ye 
pol�t�kalarını da konuşmaya başlayacağımız 
b�r yıl olacak bu kez. Çünkü devlet 
pol�t�kalarının ekonom�ye bu denl� yansıdığı 
ve dengeler� böyles�ne öneml� ölçüde 
etk�led�ğ� b�r dönemden geçmem�şt�k 
ş�md�ye dek. Y�ne fa�zler� konuşmaya devam 
edeceğ�z; ama sadece Türk�ye’n�n değ�l, tüm 
dünyanın tutumu hep gündem�m�zde 
kalacak. Bu yıl farklı olarak esk� b�r 

NASIL GEÇTİ, NASIL GEÇECEK
Dr. Hakan Çınar

Mentor Grup Ortağı/

DIŞYÖNDER Yönet�m Kurulu Başkanı
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tanıdığın da �sm�n�  sıkça duyacağımızı 
söyleyeb�l�r�m. IMF. 

F�rmaların bütçe yapmada en zorlanacakları 
yıllardan b�r tanes�n� yaşayacağımız kes�n; 
öngörüde bulunmanın belk� tar�hte en zor 
olacağı yıla g�rd�ğ�m�z�n altını ç�zmek �ster�m. 
Ne kur tahm�n� yapab�lmek mümkün, ne 
borçlanma oranları, ne TEFE, ne TÜFE. 
Asgar� ücret tartışmalarının son bulamaması 
da zaten durumun gösterges�. Ülkem�ze özgü 
b�r de seç�m beklent�ler�n�n var oluşu �le kamu 
harcamalarının artmasıyla enflasyonun seyr�n� 
de öngörmek b�r hayl� zor olacak g�b� duruyor.

 Tüm bu saydıklarımın, bel�rs�zl�kler�n bol 
olacağı b�r yıl olacağı tez�mden hareketle 
yapılmış söylemler olduğunu bel�rtmek 
�ster�m. Amaç moral bozmak değ�l, ama zor b�r 
yılın geld�ğ�n� aslında zaten tüm ver�ler 
göster�yor. En �y� g�den ve g�tmeye devam 
edecek olanın �se �hracat olacağını 
göreb�l�yorum. Fakat burada da karlılık ve 
ver�ml�l�k g�b� noktaları göz önünde 
bulundurmamız gerekt�ğ�n�n altını ç�zmem 
lazım. 

Adettend�r d�ye başladım, adettend�r d�yey�m 
ve güzel b�r yıl olmasını d�lereyerek sözler�m� 
noktalayayım. 

  
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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gündem�ne 2021 sonu �t�barı �le g�rmeye 
başladı. 
Ön s�par�şlerle çalışmak, tedar�kç�ler �ç�n 

t�p�k olarak önceden planlama yapmak �ç�n 
�y� b�r fırsat sunmakta ve 2021’de sıkça 
önümüze çıkan tedar�k z�nc�r�ndek� 
aksamaların neden olduğu sorunlardan 
kaçınmaya yardımcı olacaktır. Bu nedenle �ş 
koluna bağlı olarak bu �mkânı 
değerlend�rmek �ş sürekl�l�ğ� açısından 
fayda sağlayab�l�r.
Perakendeye yönel�k olarak Ek�m 2020'de 

yapılan b�r araştırma, Amer�kalıların 
haftalık ortalama market harcamalarının 
salgın önces� sev�yelere göre %17 arttığını 
b�ld�rmekteyd�. Mart 2021'de yayınlanan b�r 
McK�nsey raporu �se, b�rçok Avrupalı 
tüket�c�n�n, bazılarının evde yemek 
p�ş�rmeye alışması ve d�ğerler�n�n de 
geçm�şte olduğundan daha fazla evden 
çalışmaya devam edeceğ�n� düşünmes� 
neden�yle �ler�ye dönük olarak market 
alışver�şler� �ç�n daha fazla harcama 
yapmayı planladığını öne sürdü. Tedar�kte 
yaşanan sorunlar da yoksunluk end�şes�ne 
yol açınca perakendec�ler açısından 
tüket�c�ler�n stoklama yönel�mler�n�n 
artacağı değerlend�r�lmeye başlandı.  
Net�ce olarak salgın t�car� hayatta b�r 

havuza büyük b�r taşın atılması �le b�rl�kte 
su üzer�ndek� dalga oluşumu ve taşmalara 
benzer dalgalanmalara neden oldu. Görülen 
o k� atılan taşın etk�s� �le su yüzey�ndek� 

2020’de kapanmalarla artış gösteren çevr�m 
�ç� alışver�şte büyüme 2021’de devam ett�, 
öyle görünüyor k� 2022 ve sonrasında da bu 
eğ�l�m devam edecek.  Sadece Türk�ye’de 
değ�l dünyada da b�rçok çevr�m�ç� 
perakendec� tak�p ve ödeme sürec�n� 
bas�tleşt�rerek ve tesl�mat seçenekler�n� 
arttırarak müşter�ler�n d�j�tal alışver�ş 
deney�m�n� gel�şt�rmekle meşgul, bu sayede 
�nternetten alışver�ş yapmak önces�ne göre 
daha kolay hale geld�.
F�yat artışlarının tüm ülkelerde, tüm 

ürünlerde gerçekleşmes� �le b�rl�kte b�rçok 
ürün, hammadde, malzemede tem�n 
problemler�n�n devam edeceğ� 
öngörüldüğünden ön s�par�ş vererek satın 
alma, son kullanıcıların ve f�rmaların 

2021’DEN ÇIKARKEN 2022’YE BAKIŞ
Gal�p Arbak

Sunparad�se Group AG

Manag�ng D�rector 



dalgalanma b�r süre daha devam edecek. En 
azından 2022 �ç�n bunu söyleyeb�l�r�z. 

Güçlü ekonom�lerde hükümetler�n f�nansal 
destekler�n�n para arzını arttırması 
kısıtlamaların kalkması �le b�rl�kte 
harcamaların artmasına yol açtı Yaşanan 
dalgalanma �le b�rçok üründe taleb�n arzı 
aşması �le tedar�k sorunları ortaya çıktı bu 
da 2021 boyunca b�rçok ürünün f�yatlarının 
artmasına sebep oldu. N�hayet�nde bu durum 
sadece enf lasyonla yaşamaya alışmış 
ülkelerde değ�l bütün gel�şm�ş ekonom�lerde 
gerçekleşt�. 

Artan talep e-t�caret�n ben�msenmes�n� 
hızlandırdı ve aynı zamanda tüket�c�ler�n 
çevr�m�ç� alışver�ş deney�mler�yle �lg�l� 
beklent�ler�n� (f�yat ve tesl�m süres�) de 
yükseltt�. Tüket�c�ler çevr�m�ç� alışver�ş 
yapmak �ç�n daha sorunsuz ve daha uygun 
yollar aramaya başladılar. Sanal denemeler 
(arttırılmış gerçekl�k) perakende sektöründe 
gün geçt�kçe artan b�r �lg�ye sah�p olmaya 
başladı.

B�rçok �ş kolu d�j�tal seçeneklerden halen 
uzak duruyorlar ama gün geçt�kçe bu 
becer�ler üzer�ne harekete geçmek �steyen 
f�rma sayısı artıyor. Bu da f�rmalar �ç�n yen� 
becer�ler gel�şt�rme �ht�yacı doğuruyor. 
Bunu karşılayacak kadro olmayınca da 
dışarıdan �şgücü tem�n� ön plana çıkıyor. Bu 
açıdan 2022 ve sonrasında freelancer 
kavramını daha yaygın duymaya 
başlayacağız den�leb�l�r.  

Kapanmalar süres�nce dışarıda yemek 
yeme �mkanının olmaması ve k�ş�n�n 
mutfağıyla sınırlı kalmasıyla tüket�c�ler, 
evde mutfak becer�ler� gel�şt�rmeye yöneld� 

ve buna yönel�k mutfak aletler�, yemek 
tar�f ler� de popüler oldu. Sonuç olarak, 
kısıtlamaların kalkması ama dalgaların 
devamı �le b�rl�kte bu becer�ler�n 
kullanılmaya devam edeceğ�n� düşünmek 
doğru olur. Aslında kapanma dönem�nde 
mutfakta tecrübe ed�len becer�ler (aslında 
evde yapılan tüm akt�v�teler den�leb�l�r), 
kısıtlamaların kalkması �le b�rl�kte h�br�t b�r 
zevke dönüştü yan� hem evde hem de 
mümkün olduğunca dışarıda sosyalleşmek 
şekl�ne büründü. 

2021'de eve serv�s endüstr�s� büyümeye 
devam ett�, kurye h�zmetler� özell�kle 
Türk�ye’de çok hızlı büyüdü. F�rmalar ölçek 
ekonom�s�nden faydalanmak �ç�n 
b�rb�rler�n�n alanlarına g�rmeye başladı ve 
en sonunda cep operatörler� de eve serv�s 
�şler�ne g�r�verd�ler. Büyük pazaryerler�n�n 
her şey� tesl�m etme anlayışı neden� �le 
tüket�c� tarafında da büyük b�r kafa 
karışıklığı başlamış durumda. Esk�den 
yemek �ç�n b�r platform yaygın olarak 
kullanılırken şu anda b�rden çok platform bu 
h�zmet� verme �dd�asında, pazardan pay 
alab�lmek �ç�n de farklı önermelerle 
tüket�c�ye ulaşmaya çalışıyorlar. Bu sürec�n 
sonunda da oyunculardan bazılarının çok 
hızlı kaybolup g�deceğ�n� öngörmek çok zor 
değ�l. 

Eve serv�s uygulamasının yaygınlaşması 
tüket�c�ler�n tamamında tesl�m hızı �le �lg�l� 
yen� b�r davranış, algı ve beklent� yarattı. 
Bunun genel olarak tüm �ş kollarına 
yayıldığını yan� hızın ve doğru tesl�m�n 
önem�n� h�ç olmadığı kadar arttığının 
farkında olmak gerek�yor.
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Dünya s�yaset�nde neler oluyor?

Trump �le �lan ed�len Ç�n – ABD t�car� 
savaşının salgın �le b�rleşerek 2021 �t�barı 
�le küresel etk�ler� görülmeye başlandı 
den�leb�l�r. Her türlü malzemen�n, 
hammadden�n f�yatının artması, bazılarının 
bulunamıyor olmasını arka taraftak� bu 
mücadele açıklayab�l�r. Bu açıdan 
dalgalanmaların ve tedar�k zorluklarının 
devam edeceğ�n� yan� 2022 ve sonrasına 
sarkacağını öngöreb�l�r�z. Bu hal� �le 
yerel/yakın tedar�k alternat�f ler� ön plana 
çıkacaktır. Türk�ye de �ç�ne düştüğü 
ekonom�k ve pol�t�k daralmadan vak�t 
kaybetmeden çıkarsa bu şartları çok büyük 
b�r avantaja çev�rme şansına sah�pt�r. 

Aks� durumda varlığını ve özgürlüğünü 
kaybetme tehl�kes� �le karşı karşıya 
kalacaktır.

Değ�şen şartlar ne sağlıyor?

Artan e t�caret sektörden ve hac�mden 
bağımsız tüm �şler �ç�n platforma dönüşme 
ve d�j�talden büyüme �mkanını h�ç olmadığı 
kadar arttırmış durumdadır. İşler�n 
platforma evr�lmes� dışında tüm �şler�n e 
-t�caret kurgusuna da sah�p olması 
gerekl�l�ğ� artmış durumda. Bu şekl� �le en 
küçük �şten büyük hac�ml� �şlere kadar 
d�j�tal kab�l�yetler ön plana çıkıyor. Salgın 
önces�nde yapay zekanın büyük ş�rketler 
�ç�n olduğu düşünülürken 2021 �t�barı �le 
küçük yapılar �ç�n de bas�t çözümler ortaya 
çıkmaya başladı. 

Kr�pto paranın özell�kle Türk�ye g�b� 
ülkelerde yoğun talep görmes� blockz�nc�r�n 
ödeme s�stemler� �le b�rl�kte farklı  
konularda �ş hayatına g�receğ�n�n gösterges� 
oldu. 
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Herşey d�j�talleş�rken ve bas�tleş�rken artık 
d�j�tal dönüşüm kavramının da bas�t ve 
uygulanab�l�r olması gerek�yor. Bu nedenle 
gerek büyük yapılarda gerekse küçük �ş 
kurgularında karmaşık d�j�tal çözümler 
yer�ne bas�t ve hız katan paketler�n 
kullanımının artacağını söylemek mümkün

Bu bağlamda pazarlama çalışmalarında 
değer önermeler� sadel�k ve hız etrafında 
dönmeye başlayacak, düşük mal�yetlerle 
yüksek etk� ve �nsanlaşma kavramları 
pazarlamacıların odaklarına daha çok 
g�recekt�r. 

F�rmalar 2022'ye nasıl hazırlanab�l�r?

'Yen� normal'�n ne anlama geld�ğ� �le �lg�l� 
düşünceler devam edecek g�b� görünüyor. Bu 
hal� �le t�car� yapıların tüket�c�ler�n� 
�zleyerek, doğru ver�lerle eğ�l�mler� tak�p 
ed�p anlayarak müşter�ler�ne en �y� 
önermey� yapmayı hedef lerken, 
çalışanlarının �ş/yaşam denges�n� gözet�p, 
becer� ve yaratıcılığın artmasını sağlayacak 
yolları araştırmalıdırlar.  Bütün bunları 
yaparken doğaya ve yaşama saygı duyarak 
teknoloj�y� sadece büyüme amaçlı değ�l 
yaşam odaklı olarak kullanmaya yönelen 
proakt�f yönet�mler başında bulundukları 
�şler�n devamlılığını sağlayab�lecekt�r.
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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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2021 yılında yaşanan bu gel�şmeler, g�derek 
kalıcı olab�leceğ�nden end�şe ed�len b�r 
enf lasyon da yarattı. Enf lasyon neden�yle 
gen�şlet�c� para pol�t�kalarının da sonuna 
gel�nd�. Dünya genel�nde fa�zler yukarı 
yönlü hareket ederken ABD doları da 
gücünü koruyor.
2022 yılı �ç�n dünya ekonom�s� ve 

t�caret�nde �y�mser beklent�ler ağır basıyor. 
Özell�kle aşılamada gel�şen ülkelerde de 
yeterl� sev�yelere ulaşılması planlanıyor. 
Buna bağlı olarak 2022 yılının �k�nc� 
yarısında daha gen�ş b�r açılma yaşanması 
beklen�yor. Dünya ekonom�s�nde genele 
yayılan büyümen�n de süreceğ� öngörülüyor. 
Küresel ekonom�de 2022 yılında tedar�k 

z�nc�rler�ndek� yen�den yapılanmanın 
tamamlanması ve sıkıntıların azalması, 
yüksek emt�a, enerj� ve navlun f�yatlarında 
da sınırlı düşüşler yaşanması beklen�yor. 
2022 yılında parasal gen�şleme pol�t�kaları 
da kademl� olarak sona erecek. Küresel 
ölçekte enf lasyonun da 2022’n�n �k�nc� 
yarısında normal sev�yeler�ne ger� gelmes� 
beklen�yor.

DÜNYA EKONOMİSİ 2021 YILI 
DEĞERLENDİRMESİ & 2022 YILI 
ÖNGÖRÜLERİ
2020 yılında yaşanan pandem� salgını 

sonrasında dünya ekonom�s� aşılama 
çalışmaları ve tam açılmayla beraber 2021 
yılında hızlı b�r büyüme gösterd�. Özell�kle 
gel�şm�ş ülkelerde aşılamada sağlanan 
�lerlemeyle ekonom�lerde tam açılma 
yaşandı ve hızlı b�r büyümeye geç�ld�. 
Dünya t�caret�nde de öneml� b�r gen�şleme 
yaşandı. İst�hdam kayıpları da büyük ölçüde 
telaf� ed�ld�. 
2021 yılında pandem� sonrası yaşanan hızlı 

büyümeler�n yanı sıra küresel ekonom�de 
y�ne pandem�n�n b�rçok artçı etk�s� de 
yaşandı. Bunlarında başında küresel tedar�k 
z�nc�rler�ndek� bozulma ve yen�den 
yapılanma gel�yor. Buna bağlı olarak 
tedar�k, üret�m sıkıntıları ve gec�kmeler� 
yaşanıyor. Emt�a f�yatlarında ve navlun 
f�yatlarında yüksek artışlar gerçekleşt�. Son 
olarak da enerj� f �yatları öneml� ölçüde 
yükseld�.

2021 YILI DEĞERLENDİRMESİ &2022 YILI ÖNGÖRÜLERİ
Ayşe Arkan

GYİAD Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcısı

GYİAD İst�hdam Çalışma Grubu Eş Başkanı
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Türk�ye 2021 yılını yüksek b�r büyümeyle 
kapatacak olmakla b�rl�kte ekonom�de başta 
yüksek enf lasyon olmak üzere öneml� 
sıkıntılar da yaşanıyor. Merkez Bankası’nın 
pol�t�ka değ�ş�m�yle fa�zler� �nd�rmes�yle 
Türk l�rasında yüksek değer kayıpları ortaya 
çıktı. Yüksek kur artışları ve yüksek 
enf lasyon b�rb�r�n� beslemeye başladı.
 Türk�ye 2022 yılına g�derek yaklaşan 

seç�mler�n etk�s� altında g�recek. 2022 
yılında daha gen�şlet�c� ve popül�st 
pol�t�kalar uygulanacak. Buna bağlı olarak 
2022 yılında da yüksek enf lasyon ve Türk 
l�rasında değer kaybı kalıcı olacak. Buna 
rağmen Merkez Bankası ve kamu bankaları 
fa�z oranlarını �nd�rmeye devam edecek.  
2022 yılında yüksek dış talep; buna bağlı 

olarak �hracat artışı ve yatırımlar devam 
edecek. İç talepte �se özell�kle satın alma 
gücündek� ger�lemeye bağlı b�r yavaşlama 
olacak. Bunlara bağlı olarak 2022 yılında 
yüzde 4-5 arasında b�r ekonom� büyüme 
sağlanab�lecek. İst�hdamda �se sınırlı b�r 
�y�leşme olacağı öngörülüyor.
2022 yılında �şletmeler açısından en öneml� 

ve öncel�kl� sorunlar �se s�yas� bel�rs�zl�k, 
Türk l�rasında yüksek değer kaybı, yüksek 

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2021 YILI 
DEĞERLENDİRMESİ 2022 YILI 
ÖNGÖRÜLERİ
2021 yılında Türk�ye ekonom�s�nde yüksek 

b�r büyüme yaşanıyor. Büyüme hem �ç hem 
de dış taleptek� artıştan kaynaklanıyor. 
Aşılamada sağlanan �lerlemeye bağlı olarak 
yılın �k�nc� yarısında tam açılma sağlandı ve  
�ç talepte öneml� b�r gen�şleme yaşandığını 
söylemek mümkün. İşlere ger� dönüşle 
�st�hdamda �y�leşme sağlandı. 2021 yılında 
büyümey� sürükleyen esas unsur �se dış 
talep oldu.
Küresel tedar�k z�nc�rler�ndek� değ�ş�me 

bağlı olarak tedar�ğ�n çeş�tlend�r�lmes� ve 
yüksek navlun f�yatları g�b� unsurlar 
neden�yle Türk�ye’ye yönel�k yüksek b�r 
�lave talep geld�. Hemen tüm sektörlerde 
yaşanan bu �lave talebe bağlı olarak 
Türk�ye’n�n �hracatı 2021 yılında �lk kez 200 
m�lyar doları aştı. İç ve dış talep artışına 
bağlı olarak sanay� üret�m�nde de yüksek b�r 
büyüme yaşandı. İhracat ve sanay�ye �ş 
yapan d�ğer sektörlerde de büyüme hızlandı. 
İlave talep artışı karşısında özell�kle �hracat 
amaçlı yen� kapas�te yatırımları da hız 
kazandı.   



b�le arkasında B�den’ın, Ç�n’den gelen 
konteynerler�n boş dönmemes� yönündek� 
tal�matının etken olduğunu pek çok k�ş� 
farketmed� b�le. Tek sebeb� ve sorumluluğu 
armatörlere yüklemen�n de doğru 
olmadığını ve pandem�n�n yarattığı pek çok 
olumsuzluklardan b�r tanes�n�n bu olduğunu 
da sözler�me eklem�ş olayım.

Pek� b�z� nasıl b�r yıl bekl�yor, acaba yen� 
yılda en çok ne konuşacağız sorusunun 
cevabı bence hep�m�zde var aslında. 2022’ye 
damgasını y�ne ekonom� vurmaya devam 
edecek. Para pol�t�kalarını konuşurken, 
genelde yapmadığımız b�r şey� yapıp, mal�ye 
pol�t�kalarını da konuşmaya başlayacağımız 
b�r yıl olacak bu kez. Çünkü devlet 
pol�t�kalarının ekonom�ye bu denl� yansıdığı 
ve dengeler� böyles�ne öneml� ölçüde 
etk�led�ğ� b�r dönemden geçmem�şt�k 
ş�md�ye dek. Y�ne fa�zler� konuşmaya devam 
edeceğ�z; ama sadece Türk�ye’n�n değ�l, tüm 
dünyanın tutumu hep gündem�m�zde 
kalacak. Bu yıl farklı olarak esk� b�r 
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durum b�r taraftan yüksek eğ�t�me devam 
ver�ler� �ncelend�ğ�nde 1999-2019 yılları 
arasında gençler�n �ş gücüne katılımlarının 
global olarak düştüğü görülmekted�r. Bu 
oranlarındak� artışı göster�rken d�ğer 
yandan da ne okula g�den ne de �st�hdam 
ed�len gençler�n yüzdeler�ndek� artışa �şaret 
etmekted�r.  
Yoğun pandem� etk�s� altında geç�rd�ğ�m�z 

2020 yılının baz etk�s�nden de kaynaklı 
olmak üzere 2021 yılı emt�a f�yatlarının son 
yılların ortalamalarının çok üzer�nde 
arttığı, dünyada ve Türk�ye’de enf lasyonun 
öneml� şek�lde arttığı b�r dönem yaşıyoruz. 

Sayın Can Fuat Gürlesel �le 2021 yılı 
ekonom�k gel�şmeler� ve 2022 yılına da�r 
global ve Türk�ye beklent�ler�n� �nceled�ğ� 
raporda da �fade ett�ğ� g�b� ben de 2022 
yılının normalleşme adına öneml� 
�lerlemeler�n sağlanacağını düşünüyorum. 
Globaldek� enf lasyon�st baskı azalacak, 
tedar�k z�nc�rler�nde yaşanan problemler�n 
öneml� kısmı g�der�lecek; ülkem�zde ve 
dünyada artmış olan loj�st�k ve enerj� 
mal�yetler� ger�leyecek. Bu adımlarla başta 
otomot�v sektöründek� ç�p kr�z� g�b� öneml� 
kr�zler�n çözümü yolunda c�dd� adımlar 
atılacak ve normalleşme sürec� hızlanacak.
 
Türk�ye’de Genç İş P�yasası ve Geleceğ�ne 

Bakış Raporumuzda detayları bulunan 
araştırmamızda, 26 farklı �lde �kamet eden 
18 - 30 yaş aralığındak� 1391 katılımcıya 
CATI (B�lg�sayar Destekl� Telefon 
Görüşmes�) yöntem�yle demograf�, a�le 
yapısı, eğ�t�m, ps�koloj�, c�ns�yet ve 
g�r�ş�mc�l�k olmak üzere 6 farklı ana başlık 
çerçeves�nde sorular yönelt�lerek kapsamlı 

mal�yet artışları �le yeterl� n�tel�kl� �nsan 
kaynağı açığı olacak g�b� görünüyor. 

TÜRKİYE’DE GENÇ İŞ PİYASASI VE 
GELECEĞİNE BAKIŞ RAPORU
Türk�ye’de Genç İş P�yasası ve Geleceğ�ne 

Bakış Raporu b�r gençl�k �ş örgütü olan 
GYİAD’ın Türk�ye’n�n gençler�ne bakışını 
ortaya koyuyor. GYİAD olarak Gençl�ğ�n 
Potans�yel� Türk�ye’n�n Potans�yel� bakış 
açısıyla gençler� �lg�lend�ren her konuya 
eğ�lmekte ve sorunları tesp�t ederken b�r 
yandan da çözüm öner�ler� get�rmekte 
kararlıyız. 
Kuşkusuz gençler�n tek meseles� �st�hdam 

değ�l. Bu nedenle yıllar �çer�s�ne yayılacak 
b�r raporlar ser�s� başlattık. Rapor öncel�kle 
b�r yandan gençler�m�z�n �st�hdamı 
önündek� engeller ve fırsatların netl�kle 
tanımlanması ve anlaşılmasını amaçlarken 
d�ğer yandan da yapay zeka teknoloj�ler�n�n 
�st�hdam üzer�ndek� olası etk�ler�n� gözler 
önüne sermey� hedef l�yor. Raporumuz 3 
öneml� başlık �ç�nde genç �st�hdamı ve 
�şs�zl�k konusunu �rdel�yor. Bu başlıklar:
 
a)     Genç İst�hdam Anket� ve Sonuçları
b)     Meslek L�seler�
c)      Yapay Zeka ve İst�hdamın Geleceğ�
 
Genç �şs�zl�ğ�n nedenler� �ncelend�ğ�nde 

ülkeler�n yaşadıkları ekonom�k 
�st�krarsızlıklar dışında global kr�zler�n de 
genç �şs�zl�ğ�n artışında c�dd� etk�ler� 
olduğu görülmekte, 2007-2011 yılları 
arasında İspanya ve Yunan�stan’da �k�ye 
katlanan genç �şs�zl�ğ� 2008 global 
ekonom�k kr�z� �le açıklanmaktadır. Y�ne 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO, 2020) 
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Raporumuzdak� “Yapay Zeka ve Ekonom�” 
bölümü yapay zeka ve otomasyon 
teknoloj�ler�n�n geleceğ� ve bu alanda 
kayded�len �lerlemeler�n �st�hdam p�yasaları 
üzer�nde yaratacağı dönüşümler� anlamak 
adına öneml� ver�ler sunuyor. Raporumuzda 
üzer�nde durduğumuz ve özell�kle 2030 
sonrası �ş gücü gereks�n�mler� ve �st�hdam 
d�nam�kler�n� temel�nden değ�şt�rmes� 
beklenen d�j�tal dönüşüm ve yapay zekanın 
çalışma hayatına etk�ler�n�n önümüzdek� yıl 
da artacaktır.

b�r genç �st�hdam anal�z� yapılması 
hedef lenm�ş ve �şs�z olup �ş arayışı 
bulunanlar, �şs�z olup �ş arayışı 
bulunmayanlar, çalışanlar, ün�vers�te 
mezunları ve yen� mezunlar başlıkları 
altında gençler�n çalışma durumları ve 
eğ�t�m sev�yeler�ne göre farklı anal�zler 
sunulmaktadır.
 Ülkem�zde gelecek yıl, 2021 yılı kadar 

kuvvetl� olmasa da büyüme �vmes� devam 
edecek ve bu genel �st�hdam durumu ve 
�şs�zl�k ver�ler�ne görece olarak �y�leşt�r�c� 
b�r katkı sağlayacaktır.   
 

Ayşe Arkan  k�md�r?
Sa�nt M�chel Fransız L�ses�’n�n ardından Işık Ün�vers�tes� İng�l�zce İşletme 

Bölümü’nden mezun olan Ayşe Arkan, 2003 yılında yabancı d�l eğ�t�m�n� 

tamamlamak üzere İtalya’da öğren�m�ne devam ett�. Aynı yıl �çer�s�nde 

Arfesan A.Ş.’de İthalat �hracat departmanında çalışmaya başladı. 2005 

yılında İnsan Kaynakları alanında sert�f�ka programlarını tamamladı ve 

akt�f olarak İnsan Kaynakları bölümünde görev almaya başladı. Arfesan 

A.Ş. İcra Kurulu üyel�ğ� ve Yönet�m Kurulu Başkan Vek�l� görevler�n� de 

üstlenen Ayşe Arkan, bunun yanında Arpek A.Ş. ve Arkanlar Gayr�menkul 

Yatırım A.Ş. ş�rketler�n�n de Yönet�m Kurulu üyel�kler�n� sürdürmekted�r.

GYİAD Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcısı ve İst�hdam Çalışma Grubu Eş 

Başkanı olan Arkan, aynı zamanda TAYSAD ve MESS ş�rket tems�lc�s� 

olarak da görev yapmaktadır. Fransızca, İng�l�zce ve İtalyanca b�lmekted�r.
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Nagasak�’ye atılan L�ttle Boy ve Fat Man 
atom bombaları �le Japonya bu yıkımın en 
yakın örnekler�nden sayılıyor.
Kalkınma modellemeler� kapsamında 

Türk�ye’de en çok değerlend�rmes� yapılan 
ülkelerden b�r� Güney Kore. Sebeb� ned�r 
d�ye sorulacak olursa öncel�kle Güney Kore 
�le Türk�ye’n�n benzer kalkınma 
süreçler�nden geçm�ş, kalkınmakta olan 
ülkeler grubunun �k� öneml� tems�lc�s� 
olmamız. Ayrıca, Kore Savaşı’nda Türk 
askerler�n�n kahramanca mücadele etmes�, 
savaş mağdurları �ç�n b�r yet�mhane açması 
ve onların bağımsızlığının öneml� b�r aktörü 
olmamız da den�leb�l�r. 

2000’l� yılların başıydı. Güzel b�r sonbahar 
gününde Güney Kore’de “Teknoloj� Kent�” 
olarak markalaşan Daejon’a yolum düştü ve 
ETRI adlı b�r AR-GE enst�tüsünü davet 
üzer�ne z�yaret ett�m. Özel ş�rketler�n farklı 
AR-GE alanlarında f�nansal destek verd�ğ� 
laboratuvarlardan oluşan ETRI, yüzlerce 
doktoralı, yüksek l�sanslı personel�n görev 
yaptığı b�r kurum ve bunun g�b� onlarcası 
var Daejon şehr�nde. Laboratuvarların 
keş�f ler� özel ş�rketler�n ürünü veya h�zmet� 
t�car�leşt�rmes�yle net�celen�yor. Kurumun 
müdürü çalışma alanlarını gezd�r�rken 
müzem�z� de görmen�z� �ster�m ded�. 
Müzede 1980’l� yıllardan �t�baren tüm 
�catlar ve önümüzdek� yıllarda üzer�nde 
çalıştıkları ürünler�n protot�pler� 
bulunuyordu. Hayranlıkla temaşa ederken 
arkadan �lk ve ortaokul öğrenc�ler�n�n 
cıvıltılı sesler�n� duydum. Başlarında b�r 
rehber öğretmen ülkes�n�n kısa 
den�leb�lecek b�r sürede teknoloj�de aldığı ve 
alacağı yolu gururla anlatıyordu. B�reylere 
ülke ve üretme sevg�s� aşılanacaksa bundan 
daha ver�ml� ve güzel b�r yol var mıdır 
b�lm�yorum. 
Tar�h�n sayfalarını ger� çev�rd�ğ�m�zde 

görüyoruz k� son yüzyılda Dünya üzer�nde 
büyük savaş veya yıkım yaşamış ve 
akab�nde çok hızlı b�r şek�lde ekonom�s�n� 
kalkındırıp refahını arttırmış b�rkaç ülke 
var. İk�nc� Dünya savaşı ve sonrasında 
Almanya ve G. Kore, H�roş�ma ve 

İMİTASYONDAN İNOVASYONA
GÜNEY KORE TECRÜBESİ

Hamd� Del�poyraz

Dış T�caret ve Uluslararası İş Gel�şt�rme D�rektörü
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önem�n� keşfeder, teşv�klerle b�rl�kte AR-GE 
ve sanay� yatırımları yapar.  Bu süreç G. 
Kore’n�n �m�tasyon sürec�nden �nnovasyon 
sürec�ne geç�ş dönem� olarak adlandırılab�l�r. 
Gözle görülür b�r şek�lde özel sektörün ARGE 
harcamaları artar ve t�car�leşen patent 
sayısında �vmelenme olur.

Bunun sonucu olarak 2000’lere geld�ğ�m�zde 
�ler� teknoloj� ürünler�n �hracatının toplam 
�hracatındak� payı 35%’lere ulaşır. Özell�kle 
1980 sonrasında bu ver� Türk�ye’de 2005’l� 
yıllara kadar 5% � aşmazken G. Kore’n�n bu 
rakamlara kadar arttırması �hracat 
değerler�ne de yansıyacaktır. 

1980’lere kadar Türk�ye’n�n GSYİH’sı 
Kore’n�nk�nden fazla olmuştur fakat 
sonrasında Kore’n�n orta ve �ler� teknoloj� 
ürün üret�m� ve gel�şt�rmes�ne 
odaklanmasıyla beraber ters�ne refah ve 
kalkınma farkı bel�rg�nleşmeye başlayacaktır. 
2020 yılı �t�bar�yle G. Kore yaklaşık 2,3 kat 
daha fazla GSYİH’ya sah�pt�r.

Y�ne 1980’lere kadar her �k� ülkede tarım ve 
h�zmet sektörler� ön planda �ken sonrasında 
yollar n�speten ayrışmış ve Kore’de tarım 
hızlı b�r şek�lde düşüşe geçerken sanay�n�n 
payı 1990 ortalarında 40%’lara ulaşmıştır. 
Türk�ye’de benzer paralell�kte ekonom� 
şek�llense de G. Kore’n�n sermaye yoğun orta 
ve �ler� teknoloj�l� sanay�lere ağırlık vermes� 
�hracatın bağıl değer�n� daha yüksek 
kılmıştır.

Örneğ�n, 2000’lerde G. Kore elektr�k 
elektron�k ürünler�n�n sanay� üret�m� �ç�ndek� 
payı 25%’ler sev�yes�nded�r. 2000 sonrasında 
yaşam kal�tes� artan G. Kore, emek yoğun 
sanay� üret�mler�n� daha ucuz �ş gücüne 
ulaşab�leceğ� Kamboçya, V�etnam, 

Pek�, savaş n�hayete erd�ğ�nde dünyanın en 
fak�r 2. Ülkes� olan G. Kore bunu nasıl 
başardı? Orta gel�r tuzağına düşmeden 
kalkınma süreçler�n� nasıl yönett�. 
1960‘lardan bugüne uzanan 60 yıllık geçm�şe 
ışık tuttuğumuzda �m�tasyondan �nnovasyona 
uzanan gayet planlı ve stratej�k ekonom� 
pol�t�kaları �zlend�ğ�n� görüyoruz.

1960’lı yıllardan �t�baren �hracata dayalı 
büyüme modellemes�n� seçen G. Kore, 
�nsanlarının d�s�pl�n�, çalışkanlığı, üretme 
cesaret� ve d�ğer sa�r şartlarında b�r araya 
gelmes�yle öncel�kle emek yoğun sektörlerde 
Japonya’yı takl�t ederek yola koyuluyor. 
Komşuda p�şer b�ze de düşer söylem� 
kalkınmada da geçerl�. Her ne kadar tar�hsel 
anlamda b�rb�rler�nden haz almasalar da G. 
Kore’n�n komşularından b�r�n�n Japonya 
olması onları her anlamda b�r rekabet�n �ç�ne 
�tt� ve öğrett�. Japonya’nın Güneydoğu 
Asya’nın sanay�leşmes�n�n öncülüğünü 
yaptığı ekonom� model�ne “Fly�ng Geese 
Model” (Uçan kaz model�) derler, G. Kore 
Japonya’yı hemen enses�nde tak�p ve takl�t 
eden ülkeler�n başında gelmekted�r o yıllarda. 

Büyümen�n öncüsü olan Chaebol’ler (Devlet 
Destekl� A�le Ş�rketler�), Batı’nın �ht�yaç 
duyduğu ürün gruplarında ve seç�l� 
sektörlerde devlet�n de desteğ� �le üret�me 
başlıyorlar. Öyle k�, 1970’l� yılların 
sonlarında Newsweek “Korel�ler gel�yor” 
temalı kapağında, özell�kle ev eşyası ve 
otomot�v g�b� rekabetç� Kore ürünler�n�n 
hayatlarına sıklıkla g�rmeye başladığını 
anlatıyordu. 

1960-1980 yılları arasında �hracata dayalı 
ucuz �şgücü ülkes� olab�len G. Kore, 1980’l� 
yıllara gel�nd�ğ�nde teknoloj�k üret�m�n 
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 kadar alana sığdıran b�r ülken�n 60 yılda 
b�rçok uluslararası marka gel�şt�rmes�, 
yumuşak-güç olarak sempat� toplaması ve 
refah �ç�nde b�r gelecek �ç�n el b�rl�ğ�yle 
mücadele etmeler� b�ze de yol gösteren, 
mot�ve ed�c� b�r h�kâyed�r.

Son aylarda TL’n�n yabancı döv�zlere karşı 
değer kaybed�yor oluşu ve bu durumun 
�hracatımızın artışına ves�le olacağı 
yorumları, ülkem�z sınırları �ç�nde sayısı 
m�lyonlarla �fade ed�len göçmen nüfusunu da 
hesaba kattığımızda b�zler� ucuz �ş gücü 
merkez� m� olacağız şüphes�ne �t�yor.

Endonezya, Tayland ve Ç�n g�b� ülkelere 
kaydırmış, o ülkelerde markalaşmasına ve 
dolaylı �hracata devam etmekted�r.  

2020 yılında 577 m�lyar USD �hracat �le Ç�n, 
Amer�ka, Almanya ve Japonya’nın ardından 
Dünyanın en büyük 5. İhracatçısı konumuna 
gelen G. Kore, b�r toplumun el ele ver�p b�rl�k 
olduğunda neler� başarab�leceğ�n�n canlı 
kanıtıdır.

Coğrafya kader m�d�r? El-hak doğru. G. 
Kore kalkınmasının sürücü gücüdür kend� 
coğrafyası. Herhang� b�r doğal kaynağa sah�p 
olmayan, 50 m�lyon nüfusu Marmara bölges� 
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Gerçek şu k�, ver�ler ülkem�z�n emek yoğun 
ürün �hracatı �le uluslararası rekabetç�l�ğ�n� 
korumasının pek mümkün olmadığını 
göstermekted�r. İhracatla fak�rleşen b�r ülke 
değ�l önümüzdek� 10 yılı AR-GE ve 
�nnovasyon eksen�nde doğru kurgulayıp, 
tedar�k rotalarının değ�şmes�n� de ves�le kılıp, 
d�nam�k genç potans�yel�m�z ve loj�st�k 
avantajımız �le �hracatla zeng�nleşen ve 
yıldızı parlayan b�r ülke olmak hep�m�z�n 
hedef� olmalıdır. 

. 

Ülkem�z�n b�r yol ayrımına geld�ğ� 
anlaşılıyor. Ya Ç�n g�b� ucuz �şgücü �le 
dünyanın fabr�kalarından b�r� olup 
f�yat-rekabetç� �hracata devam edeceğ�z, ya 
da toplumun tüm paydalarının hemf�k�r 
olduğu, üreterek büyüyeceğ�m�z b�r ekonom� 
model� �le ülkem�zde katma değerl� üret�m� 
gel�şt�r�p, aynı zamanda Kore g�b� emek 
yoğun üret�mler� Afr�ka’da, Rusya 
Federasyonu’nda, Ortadoğu’da onlarla b�rl�kte 
üret�p, gel�şt�r�p �hraç ederek y�ne ülkem�z�n 
gel�şmes�ne katkı sağlayacağız.

Hamd� Del�poyraz  k�md�r?
1978 İstanbul doğumlu olan Hamd� Del�poyraz Hacettepe Ün�vers�tes� K�mya Mühend�sl�ğ�’nden 

mezun olduktan sonra Seul M�ll� Ün�vers�tes� Uluslararası T�caret Yüksek l�sans eğ�t�m�ne devam 

etm�şt�r. 2002-2012 yılları arasında Uzakdoğu’da Güney Kore’de başlayan dış t�caret serüven� 

günümüzde aynı heyecanla devam etmekted�r. Kar�yer�ne dış t�caret ve �ş gel�şt�rme müdürü, 

çeş�tl� f�rmaların yurtdışı tems�lc�s� olarak devam etmekted�r. Dış t�carete ve �ş dünyasına yön 

veren oluşumlarda görev yapan Hamd� Del�poyraz aynı zamanda Ex�m TalkZ Global platformun-

da sektör profesyoneller� �le b�rl�kte gençler�n üretme, g�r�ş�m ve �hracat cesaret� kazanmaları 

�ç�n çalışmalarına devam etmekted�r.
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KDV YÖNÜNDEN MATRAH ARTIRANLAR 
VERGİ İNCELEMESİNE TABİ OLACAK MI OLMAYACAK MI?

Ekrem Öncü

DKR Verg� Denetleme Kurucu Ortağı

e) Artırım taleb�nde bulunulan yılları �zleyen 
dönemlerde yapılacak verg� �ncelemeler�ne 
�l�şk�n olarak artırım taleb�nde bulunulan 
dönemler �ç�n, sonrak� dönemlere devreden 
katma değer verg�s� yönünden ve artırım 
taleb�nde bulunulan dönemler �ç�n �hraç 
kaydıyla tesl�mlerden veya �ade hakkı 
doğuran �şlemlerden doğan terk�n ve �ade 
�şlemler� �le �lg�l� �nceleme ve tarh�yat hakkı 
saklıdır. Sonrak� dönemlere devreden katma 
değer verg�s� yönünden yapılan �ncelemelerde 
artırım taleb�nde bulunulan dönemler �ç�n 
tarh�yat öner�lemez.”

Kanun hükmüne baktığımızda kend� �ç�nde 
çok büyük b�r çel�şk� barındırmaktadır. B�r 
yandan katma değer verg�s� �ncelemes� ve 
tarh�yat yapılamaz den�l�rken, d�ğer yandan 
sonrak� dönemlere devreden katma değer 
verg�s� yönünden ve artırım taleb�nde 
bulunulan dönemler �ç�n �hraç kaydıyla 

Başlığa bakıldığında sanırım �lk ver�lecek 
cevap, öyle şey m� olur, madem mükellef ler 
�ncelenecek �d� neden matrah artırımı 
yapıyorlar ve b�r sürü para ödüyorlar d�ye 
düşünüleb�l�n�r. Ancak, matrah 
artırımlarına yönel�k olarak çıkarılan 
kanunlarda ve en son çıkan 7326 sayılı 
Kanunda bu yönde çok c�dd� b�r çel�şk� 
bulunmaktadır.
7326 sayılı Kanun ve öncek� bu tür 

kanunların “Verg� ve Matrah Artırımı” 
başlığını taşıyan 5’�nc� maddes�n�n 3’üncü 
maddes� düzenlemes� aşağıdak� g�b�d�r.
“Mükellef ler, bu fıkrada bel�rt�len şartlar 

dah�l�nde katma değer verg�s�n� artırarak bu 
maddede bel�rt�len süre ve şek�lde ödemeler� 
hal�nde, kend�ler� nezd�nde söz konusu 
verg�y� ödemey� kabul ett�kler� yıllara a�t 
verg�lend�rme dönemler� �le �lg�l� olarak 
katma değer verg�s� �ncelemes� ve tarh�yatı 
yapılmaz.

durum b�r taraftan yüksek eğ�t�me devam 
ver�ler� �ncelend�ğ�nde 1999-2019 yılları 
arasında gençler�n �ş gücüne katılımlarının 
global olarak düştüğü görülmekted�r. Bu 
oranlarındak� artışı göster�rken d�ğer 
yandan da ne okula g�den ne de �st�hdam 
ed�len gençler�n yüzdeler�ndek� artışa �şaret 
etmekted�r.  
Yoğun pandem� etk�s� altında geç�rd�ğ�m�z 

2020 yılının baz etk�s�nden de kaynaklı 
olmak üzere 2021 yılı emt�a f�yatlarının son 
yılların ortalamalarının çok üzer�nde 
arttığı, dünyada ve Türk�ye’de enf lasyonun 
öneml� şek�lde arttığı b�r dönem yaşıyoruz. 

Sayın Can Fuat Gürlesel �le 2021 yılı 
ekonom�k gel�şmeler� ve 2022 yılına da�r 
global ve Türk�ye beklent�ler�n� �nceled�ğ� 
raporda da �fade ett�ğ� g�b� ben de 2022 
yılının normalleşme adına öneml� 
�lerlemeler�n sağlanacağını düşünüyorum. 
Globaldek� enf lasyon�st baskı azalacak, 
tedar�k z�nc�rler�nde yaşanan problemler�n 
öneml� kısmı g�der�lecek; ülkem�zde ve 
dünyada artmış olan loj�st�k ve enerj� 
mal�yetler� ger�leyecek. Bu adımlarla başta 
otomot�v sektöründek� ç�p kr�z� g�b� öneml� 
kr�zler�n çözümü yolunda c�dd� adımlar 
atılacak ve normalleşme sürec� hızlanacak.
 
Türk�ye’de Genç İş P�yasası ve Geleceğ�ne 

Bakış Raporumuzda detayları bulunan 
araştırmamızda, 26 farklı �lde �kamet eden 
18 - 30 yaş aralığındak� 1391 katılımcıya 
CATI (B�lg�sayar Destekl� Telefon 
Görüşmes�) yöntem�yle demograf�, a�le 
yapısı, eğ�t�m, ps�koloj�, c�ns�yet ve 
g�r�ş�mc�l�k olmak üzere 6 farklı ana başlık 
çerçeves�nde sorular yönelt�lerek kapsamlı 

mal�yet artışları �le yeterl� n�tel�kl� �nsan 
kaynağı açığı olacak g�b� görünüyor. 

TÜRKİYE’DE GENÇ İŞ PİYASASI VE 
GELECEĞİNE BAKIŞ RAPORU
Türk�ye’de Genç İş P�yasası ve Geleceğ�ne 

Bakış Raporu b�r gençl�k �ş örgütü olan 
GYİAD’ın Türk�ye’n�n gençler�ne bakışını 
ortaya koyuyor. GYİAD olarak Gençl�ğ�n 
Potans�yel� Türk�ye’n�n Potans�yel� bakış 
açısıyla gençler� �lg�lend�ren her konuya 
eğ�lmekte ve sorunları tesp�t ederken b�r 
yandan da çözüm öner�ler� get�rmekte 
kararlıyız. 
Kuşkusuz gençler�n tek meseles� �st�hdam 

değ�l. Bu nedenle yıllar �çer�s�ne yayılacak 
b�r raporlar ser�s� başlattık. Rapor öncel�kle 
b�r yandan gençler�m�z�n �st�hdamı 
önündek� engeller ve fırsatların netl�kle 
tanımlanması ve anlaşılmasını amaçlarken 
d�ğer yandan da yapay zeka teknoloj�ler�n�n 
�st�hdam üzer�ndek� olası etk�ler�n� gözler 
önüne sermey� hedef l�yor. Raporumuz 3 
öneml� başlık �ç�nde genç �st�hdamı ve 
�şs�zl�k konusunu �rdel�yor. Bu başlıklar:
 
a)     Genç İst�hdam Anket� ve Sonuçları
b)     Meslek L�seler�
c)      Yapay Zeka ve İst�hdamın Geleceğ�
 
Genç �şs�zl�ğ�n nedenler� �ncelend�ğ�nde 

ülkeler�n yaşadıkları ekonom�k 
�st�krarsızlıklar dışında global kr�zler�n de 
genç �şs�zl�ğ�n artışında c�dd� etk�ler� 
olduğu görülmekte, 2007-2011 yılları 
arasında İspanya ve Yunan�stan’da �k�ye 
katlanan genç �şs�zl�ğ� 2008 global 
ekonom�k kr�z� �le açıklanmaktadır. Y�ne 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO, 2020) 
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dev�r KDV mükellef ler�n çok büyük 
çoğunluğunda bulunmaktadır. Bu boyutu �le 
Verg� Denet�m Kurulu �ncelemelere devam 
edecek olur �se mükellef ler matrah artırımı 
yapsa b�le faydasını göremeyeb�leceklerd�r.

Buraya kadar anlattıklarımız daha çok 
konunun parasal boyutu �le �lg�l� �d�. Ancak, 
b�r de konunun hap�s cezası boyutu 
bulunmaktadır. Özell�kle KDV boyutu �le 
matrah artıran mükellef ler matrah artırdıkları 
dönemlerde örneğ�n sahte fatura kullanmışlar 
�se ve sonrak� döneme dev�r KDV’ler� var �se 
haklarında suç duyurusu raporu da 
yazılab�lecekt�r.

Hatta maalesef �dare sonrak� döneme dev�r 
KDV olmasa b�le sahte fatura kullandığı 
gerekçes� �le matrah artırılan dönemler �ç�n 
verg� �nceleme sürec�ne devam etmekted�r. 
Kanunda verg� �ncelemes� ve tarh�yat 
yapılamaz den�l�rken �dare tarh�yat yapmıyor 
ancak �ncelemeye devam ederek suç duyurusu 
raporu yazab�l�yor. İdare verg� �ncelemes� 
yapılamaz hükmüne rağmen uygulamada 
özell�kle suç duyurusu boyutu �le �ncelemeye 
devam ed�yor. Yan� kanunun bu hükmüne 
�daren�n bakış açısı matrah artırımı defter 
belge �brazı ödev�n� ortadan kaldırmaz 
düşünces� �le �ncelemeye devam etmek 
yönünde. Evet, kanun hükmüne göre defter ve 
belge �braz sorumluluğu kalkmıyor ama bu 
�ncelemen�n devam edeceğ� anlamına da 
gelm�yor. Kanun hang� hallerde �ncelemeye 
devam ed�leceğ�n� sınırlamış �ken bu haller�n 
dışında da �ncelemeye devam etmek kanunen 
mümkün değ�ld�r.

İade hakkı doğuran �şlemler ve �hraç 
kaydıyla tesl�mlerde matrah artırımı yapılan 
dönemler �ç�n de matrah artırımı 

tesl�mlerden veya �ade hakkı doğuran 
�şlemlerden doğan terk�n ve �ade �şlemler� �le 
�lg�l� �nceleme ve tarh�yat hakkı saklıdır. 
Sonrak� dönemlere devreden katma değer 
verg�s� yönünden yapılan �ncelemelerde 
artırım taleb�nde bulunulan dönemler �ç�n 
tarh�yat öner�lemez.

Kanun b�r yandan matrah artırımı yapılan 
dönemler �ç�n �nceleme ve tarh�yat yapılamaz 
derken d�ğer yandan sonrak� döneme 
devreden KDV boyutu �le �nceleme 
yapılacağını ve matrah artırımında bulunulan 
dönem �ç�n tarh�yat yapılamayacağını ancak 
sonrak� dönemler �ç�n tarh�yat 
yapılab�leceğ�n� söylüyor.

Bunun anlamı, mükellef�n matrah artırımı 
yaptığı dönemler�n aslında �nceleneb�leceğ�! 
Mükellef ler matrah artırımı yapıp 
�ncelenmeyeceğ�m d�ye düşünürken sonrak� 
döneme devreden KDV neden� �le �ncelemeye 
tab� tutulacaklardır. Bu mesele öyle bas�t, 
spes�f�k b�r mesele değ�ld�r.

Örneğ�n, b�r mükellef 2016, 2017, 2018, 2019 
ve 2020 dönemler� �ç�n KDV boyutu �le 
matrah artırımı yaptı ve aslında bu beş yıl 
boyunca sonrak� döneme dev�r KDV var �se 
mükellef�n matrah artırımı yaptığı 2016-2020 
dönemler�n�n tamamı �nceleneb�lecekt�r. Evet 
tarh�yat yapılab�lecek tutar sonrak� döneme 
dev�rle sınırlı olacaktır, ancak sonrak� 
döneme dev�r KDV sürekl� b�r�kerek gelm�ş 
�se ve c�dd� boyutlarda �se mükellef�n matrah 
artırımı yaptığı tüm yıllar �ncelenm�ş 
olacaktır. Matrah artırımının bu halde pek de 
b�r anlamı kalmamış olacaktır.

Matrah artırımı yapılan yıllarda ödenecek 
KDV çıkmış �se o dönem ve önces� �t�bar� �le 
�nceleme yapılamayacaktır. Sonrak� döneme 



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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artırımı yapan mükellef ler nerede �se matrah 
artırımının sonuçlarından 
faydalanamayab�l�yor.

Bundan sonra çıkacak kanunlarda bu konu 
netl�ğe kavuşturulmalıdır. Ancak daha 
önces�nde kanaat�mce �dare matrah artırımı 
yapılan dönemler �ç�n �nceleme meseles�nde 
konuya çok katı yaklaşmamalıdır.

yapılmasının b�r mantığı bulunmaktadır. 
Ancak, sonrak� döneme devreden KDV 
boyutu �le ger�ye dönük verg� �ncelemes� 
yapılması meseles�   mükellef ler bakımından 
matrah artırımını bazı durumlar �ç�n 
tamamen etk�s�z kılab�lecek b�r sonuç 
doğurab�l�r. Bu mesele kanunun kend� �ç�nde 
de c�dd� çel�şk�ler barındırmaktadır. B�r 
yandan mükellef lere matrah artırırsan sen� 
�ncelemem den�l�rken d�ğer yandan da matrah 
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İşletmelerdek� tedar�k fonks�yonu, malzeme 
ve/veya h�zmetler�n doğru kal�tede, doğru 
m�ktarda, doğru zamanda ve doğru f�yat �le 
sağlanması �ç�n çaba göstermekted�r. Bütün bu 
“doğru”ların aynı anda 
gerçekleşt�r�leb�lmes�ndek� en büyük etken �se 
bu malzeme ve h�zmetler�n doğru tedar�k 
kaynağından sağlanmasıdır. Özell�kle son 
dönemde küreselleşme ve rekabet�n hızla 
artması tüm pazarlardak� bel�rs�zl�kler�n 
artmasına neden olmuştur. Pandem� dönem� �le 
bu durumun farklı perspekt�ften devam ett�ğ� 
gözlemlenmekted�r. Bu durum, tedar�k z�nc�r� 
kavramının da gel�ş�m�ne paralel olarak 
ş�rketler�n müşter�ler� �ç�n gel�şt�rd�kler� ve 
s�steml� b�r şek�lde uyguladıkları stratej�lere ve 
farklılaşmış �ş modeller�ne �l�şk�n benzer b�r 

yaklaşımın tedar�kç�ler� �ç�n de gerekl� 
olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Bu bağlamda, tedar�kç� �l�şk�ler� yönet�m� 
(Suppl�er Relat�onsh�p Management – SRM) 
müşter� �l�şk�ler� yönet�m�n�n tedar�k 
aşamasına b�r yansıması olarak düşüneb�l�r. 
Tedar�kç� �l�şk�ler� yönet�m�, �şletmeler�n 
tedar�k ve tedar�kç� stratej�ler�n�, tedar�k 
süreçler�n, tedar�kç� seçme, değerlend�rme ve 
�ş b�rl�ğ� g�b� akt�v�teler�n tümünü kapsayacak 
şek�lde tedar�kç�ler �le �lg�l� olan tüm 
�şlemler�n kayıt altına alınarak tak�p ed�ld�ğ� 
ve bel�rl� dönemlerde değerlend�r�ld�ğ� b�r 
yönet�m s�stem�d�r. İş sürec� bakış açısıyla 
tedar�kç� �l�şk�ler� yönet�m� s�stem� Şek�l 1’de 
göster�lmekted�r.

TEDARİKÇİLER İLE REKABET AVANTAJI

SAĞLAMANIN SIRRI
Dr. İsma�l Karakış

PWC D�rektör Tedar�k Z�nc�r� Yönetmen�
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Bu s�stem kapsamında doğru ve güven�l�r 
ver� anal�z� ve değerlend�rmes� 
yapılab�lmes� �ç�n bu yönet�m s�stem�n�n 
teknoloj� �le mümkün olduğu kadar 
desteklenmes� gerekmekted�r. Bu 
yaklaşımın temel amacı �şletmeler�n tedar�k 
tarafından gerçekleşt�r�ld�ğ� farklı 
akt�v�teler�n (alternat�f tedar�kç� bulma, 
tedar�kç� seçme, tedar�kç� performans 
değerlend�rme vb.) bütünsel b�r bakış açısı 
�le �zlenmes� ve değerlend�r�lmes� 
sonucunda kurumsal değer yaratmaktır. 

Tedar�kç� �l�şk�ler� yönet�m� yaklaşımının 
dört temel b�leşen� bulunmaktadır:

- Tedar�kç� Kazanma

- Tedar�kç� Koruma

- Tedar�kç� Değer Katma

- Tedar�kç� İşb�rl�ğ�

Bu yönet�m yaklaşımındak� �lk b�leşen olan 
“Tedar�kç� Kazanma” �le ş�rket�n pazar 
koşullarına uygun olarak gel�şt�rd�ğ� 
stratej�ler doğrultusunda farklı tedar�k 
kaynaklarının araştırılması ve yen� 
alternat�f ler�n değerlend�r�lmes� �le yen� 
tedar�k kaynaklarının kazanılması 
sağlanab�lmekted�r. Böylel�kle temel olarak 
tedar�kç�ler açısından �şletmeler�n müşter� 
konumunda olduğu düşünülürse satınalma 
sürec�nde rekabet yaratarak müzakere 
açısından avantaj sağlanması, dar boğaz 
malzemeler �ç�n �kame malzemeler�n 
araştırılması ve p�yasa bel�rs�zl�kler�ne göre 
hazırlıklı olunması mümkün olab�l�r.

D�ğer taraftan mevcut tedar�kç�ler�n 
korunması �le uzun vadel� stratej�k ortaklığa 
dayalı, r�sk paylaşmaya yönel�k �l�şk�ler�n 

gel�şt�r�lmes� ve sürdürüleb�lmes�  
sağlanab�lmekted�r. Bu da mevcut 
tedar�kç�ler�n�n bağlılığı �le mümkün olan 
b�r husustur k� bu durum “Tedar�kç� 
Koruma” b�leşen�n�n önem�n� 
açıklamaktadır. Özell�kle tedar�kç�ler�n�n 
güçlü olduğu durumlarda veya dar boğaz 
olan malzeme/h�zmet kategor�ler�nde bu 
b�leşen çok daha kr�t�k hale gelmekted�r.

“Tedar�kç� Katma Değer” �lkes� �se 
tedar�kç�ler �le �şletmeler�n değer 
yaratmasını �fade etmekted�r. Tedar�kç�ler 
�le gel�şt�r�lecek olan �l�şk�ler sayes�nde 
satınalma f�yatının yanı sıra sürekl� kal�te, 
sürdürüleb�l�rl�k, �novasyon g�b� farklı 
kazanımlar elde ed�leb�lmekted�r.

“Tedar�kç� İşb�rl�ğ�” �se �şletmeler�n 
tedar�kç�ler� �le karşılıklı güvene, 
entegrasyona ve b�lg� paylaşımına dayalı b�r 
yarar �l�şk�s� çerçeves�nde çalışması 
anlamına gelmekted�r. Bu �lke 
doğrultusunda farklı yetk�nl�kler�n b�r araya 
get�ren tedar�kç�ler �le �şletmeler hem 
kazan-kazan �l�şk�s� çerçeves�nde 
çalışab�lmekte hem de pazarda rekabet 
avantajı yaratab�lmekted�r. Geçt�ğ�m�z yılın 
başından �t�baren yaşamakta olduğumuz 
pandem� sürec�ndek� �lk kr�z dönem�nden 
çıkış �le �şletmeler�n yen� gerçek durum �ç�n 
“güvene” ve “kazan-kazan” �l�şk�s�ne dayalı 
yen� ortaklıkların gündemde olması 
öngörülmekted�r. Tedar�kç�ler �le �ş b�rl�ğ� 
sağlamak �ç�n de karşılıklı şeffaf lık 
sağlanması gerekmekted�r. Çev�kl�ğ�n ve 
rekabet gücünün önem�n�n net b�r şek�lde 
görüldüğü bu dönem, tedar�kç� �l�şk�ler� 
yönet�m� yaklaşımının önem�n� daha da 
artıracaktır. 
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 kadar alana sığdıran b�r ülken�n 60 yılda 
b�rçok uluslararası marka gel�şt�rmes�, 
yumuşak-güç olarak sempat� toplaması ve 
refah �ç�nde b�r gelecek �ç�n el b�rl�ğ�yle 
mücadele etmeler� b�ze de yol gösteren, 
mot�ve ed�c� b�r h�kâyed�r.

Son aylarda TL’n�n yabancı döv�zlere karşı 
değer kaybed�yor oluşu ve bu durumun 
�hracatımızın artışına ves�le olacağı 
yorumları, ülkem�z sınırları �ç�nde sayısı 
m�lyonlarla �fade ed�len göçmen nüfusunu da 
hesaba kattığımızda b�zler� ucuz �ş gücü 
merkez� m� olacağız şüphes�ne �t�yor.

Söz konusu değer oluşturan etkenler Şek�l 2’de ver�lmekted�r.

Günümüzde tüm malzeme ve h�zmet satınalma kategor�ler� �ç�n aynı stratej� ve takt�ksel 
uygulamalar �le tedar�k sürec�n� �şletmek, tüm tedar�kç�ler �le aynı �l�şk� düzey�nde 
bulunarak aynı �ş model� �le çalışmak artık geçerl�l�ğ�n� y�t�rm�şt�r. Bu yüzden �şletmeler�n 
tedar�k tarafında başta mal�yet olmak üzere, kal�te, sürdürüleb�l�rl�k, r�sk yönet�m, yen� ürün 
gel�şt�rme g�b� farklı konularda da kazanım sağlaması tedar�kç� �l�şk�ler� yönet�m� �le 
mümkün olab�lmekted�r. Tedar�kç�ler �le mutluluğun sırrı, bu �l�şk�n�n başarılı ve etk�l� b�r 
şek�lde yönet�m�nde yatmaktadır…

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şekil 2. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi’nde Değer Yaratan Etkenler 



ŞİMDİ KIŞ TURİZMİNİ GELİŞTİRMENİN ZAMANI
Ömer N�z�pl�oğlu
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Sonbaharın gelmes�yle sah�ller boşalmaya 
başladı. Türk�ye’de tat�l algısı sadece yazdan 
�baret olmasına rağmen ülkem�z sah�p 
olduğu güzell�klerle dört mevs�m tat�l 
�mkânı sunuyor.

Türk�ye'n�n yaz tur�zm� başarısına ek 
olarak sah�p olduğu bütün potans�yel�n 
kullanılmasıyla b�rl�kte tur�zmde daha 
büyük başarılar elde ed�leb�leceğ�ne d�kkat 
çeken Ulusal İkt�sad� Düşünce Kuruluşu 
(ULİKAD) Başkanı Ömer N�z�pl�oğlu, 
Türk�ye'n�n tar�h� ve kültürel güzell�kler�ne 
rağmen tur�zmden hak ett�ğ� payı 
alamadığını vurguladı. 

KIŞIN 15 MİLYON TURİST GELEBİLİR

Sadece yaz tur�zm� �le öne çıkan b�r ülke 
olmaktan z�yade eşs�z güzell�kler�yle ve 
doğru b�r planlama �le tur�zm�n farklı 
alanlarında da dünyada öneml� b�r konum 
elde ed�leb�leceğ�n� anlatan Ömer 
N�z�pl�oğlu, “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 b�rçok yüksek dağı kayak 
tur�zme açarak öneml� gel�r elde ederken 
yüksek dağı olmayan Hollanda �se gençler�n 
ve kayakçıların kayak yapab�lmes� �ç�n atık 
malzemelerden dağ yapıp kayak merkez�ne 
dönüştürmüştür” ded�. 

Ülkem�zde örnek olarak Erzurum 
Palandöken kes�nt�s�z 14 km kayak p�st�yle 
Avrupa’da 3. olmasına rağmen b�rkaç otelle 
h�zmet verd�ğ�ne d�kkat çeken N�z�pl�oğlu, 
“Aynı şek�lde Kayser� Erc�yes, Uludağ, 
Kartepe, Kartalkaya vb. dağlar 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 �ç�n de kullanab�l�r�z. Örneğ�n 
Davos’un ülkeye katkısını göz önünde 
bulundurmalıyız. Yaz �ç�n 25 m�lyon m�saf�r 
ağırlıyorsak kış ve kar �ç�nde 15 m�lyon 
hedef koyarak planlama yapmalıyız ve bu 
m�saf�rler�n m�lyarca dolar get�receğ�n� 
unutmamalıyız” d�ye konuştu.

İNANÇ TURİZMİYLE REKOR 
KIRABİLİRİZ

Türk�ye’n�n nerdeyse tüm �nsanlık tar�h�ne 
ev sah�pl�ğ� yaptığını hatırlatan N�z�pl�oğlu, 
“Başta H�t�tler, Fr�gler, Urartular olmak 
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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�ne daha çok önemsemel�. 
Mard�n, D�yarbakır, Şanlıurfa, Hatay’ı da 
ayrıca kültür şeh�rler� �lan ed�l�p 
m�lyonlarca m�saf�r beklemel�y�z” 
�fadeler�ne yer verd�.

Türk�ye’n�n b�rçok semav� d�n�n geç�ş 
güzergahında yer aldığı �ç�n çok öneml� 
eserlere sah�p olduğunu d�le get�ren 
N�z�pl�oğlu, “Örnek olarak İnc�l’de adı 
geçen 7 k�l�se batı Anadolu’dadır. Ayasofya 
çok öneml� b�r k�l�sed�r. Meryem Ana’nın 
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 
Baba Demrel�d�r ve k�l�ses� Az�z N�kolas 
buradadır. Az�z Paul Tarsusludur. Sayısız 
az�z bu toprakların �nsanıdır ve k�l�seler� 
mevcuttur.  Aynı şek�lde İslam eserler�nde 
de b�rçok esere ev sah�pl�ğ� yapmaktayız. 

Anadolu’nun �lk cam�s� Hab�b� Neccar 
Antakya’dadır. Sultanahmet Cam��, 
Bursa’dak� Yeş�l Cam� g�b� b�rçok eser�m�z 
mevcuttur. Ayrıca kutsal emanetler�n büyük 
bölümü müzeler�m�zde serg�lenmekted�r. 
Aynı şek�lde Musev�l�k �nancının da öneml� 
eserler� yurdumuzda yer almaktadır. 
Vat�kan’ın m�lyonlarca Katol�k m�saf�r� 
ağırlarken Ortodoksların ruhan� l�der� Fener 
Rum Patr�khanes� yeter�nce m�saf�r 
ağırlayab�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 şu 
ank� tur�st sayımızı �k�ye 
katlayıp rekor kırab�l�r�z” 
ded�. 



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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ŞEHİRLERİ TERMAL MERKEZ 
YAPALIM

Termal su bölgeler�n� tur�zm bölges� �lan 
ed�p, yatırımcılara sunulması gerekt�ğ�n� 
bel�rten N�z�pl�oğlu, “Bu sayede Yalova, 
Man�sa, Kütahya, Den�zl�, Bursa, Bolu, 
Kapadokya termal 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” ded�.

Baharda yaylalara daha fazla önem 
göster�lmes�n�n yanı sıra spor tur�zm�n�n de 
gel�şt�r�lmes�n� öneren N�z�pl�oğlu şunları 
söyled�: “Ülkem�z�n coğrafyası b�rçok spor 
akt�v�tes�ne müsa�t. Bunları uluslararası 
standarda çıkarıp spor müsabakaları 
düzenlemey�z. Sörf, yelken, dağcılık, kayak, 
raft�ng, yamaç paraşütü, dalgıçlık, 
kampçılık g�b� akt�v�teler� çoğaltmalı ve tüm 
dünya spor severler� davet etmel�y�z.
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H�lal Suerdem  k�md�r? 

1964 yılı İstanbul doğumluyum. 
K�ğılı’dak� kar�yer�me 1993 
yılında satış danışmanı olarak 
başladım. Ş�rket�n hemen hemen 
tüm departmanlarında görev 
aldım. 10 yıldır da K�ğılı Ceo’su 
olarak görev�m� sürdürmektey�m. 
K�ğılı 70 �lde 215 mağazasıyla 
Türk�ye’n�n öncü erkek g�y�m 
markası ve pazar l�der�d�r. 
Hedef�m�z global yatırımlarımızla 
uluslararası arenada söz sah�b� olmak ve  
K�ğılı'yı b�r dünya markası yapmaktır. Şu 
anda yurt dışında 51 ülke, 54 mağaza ve 83 
franch�se �le h�zmet ver�yoruz. Yurt �ç�nde 
ve yurt dışında toplam 348 mağazaya 
sah�b�z.

K�ğılı köklü b�r  geçm�şe sah�p ve her 
geçen günde büyüyor. Sektöründe de c�dd� 
b�r fark yaratıyor. Bu başarının sırrı ned�r?

Bu başarının sırrı tüm süreçler�m�z� 
“�nsana değer” yaklaşımıyla ele almamızdan 
kaynaklanıyor.

K�ğılı olarak her zaman “önce �nsan” 
d�yerek �nsanı değerler� ön planda tutan, 
çalışanına değer veren b�r markayız. Ş�rket 
�ç�nde ve dışında çalışmalarımızı açık-şeffaf 
b�r �let�ş�mle sürdürüyoruz. Ş�rket �ç�ndek� 
mot�vasyonu sağlamak �ç�n çalışanlarımızın 
gel�ş�m�ne özen göster�yoruz. 

Çalışanlarımız �ç�n sosyal akt�v�te 
faal�yetler� düzenl�yor ve kend�ler�n� 
gel�şt�rmeler� �ç�n gerekl� eğ�t�m 
programları hazırlıyoruz. B�z� öne çıkaran 
ve farklılaşmamızı sağlayan alan burası. 
Çalışanlarımıza olduğu kadar tüket�c�m�ze 
verd�ğ�m�z h�zmetle de ön plandayız. K�ğılı 
olarak olmazsa olmazımız “müşter� 
memnun�yet�” d�r. En �y� müşter� 
deney�m�n� yaşatmak �ç�n hızlı ve etk�l� b�r 
�let�ş�m sürec� yönet�yoruz. Müşter� �le �lg�l� 
tüm süreçler� daha yakından tak�p 
edeb�lmek �ç�n Müşter� Deney�m� 
Departmanı kurduk. Alışver�ş esnasında 
olduğu kadar, satış sonrasında da b�zden 
beklent�ler� nelerd�r, nasıl daha �y� h�zmet 
vereb�l�r�z ne tür gel�şt�rmeler yapab�l�r�z 
g�b� konulara eğ�l�yoruz. Yan� müşter�y� 
�lg�lend�ren tüm süreçler� en �nce 
ayrıntılarına �nerek tak�p ed�yoruz.

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

HİLAL SUERDEM

KİĞILI

CEO’DAN  HABER VAR



D�j�tal dönüşümü nasıl yönet�yorsunuz?

Yaşadığımız bu dönüşüm sürec�nde sadece 
�ş süreçler�n�n değ�l, aynı zamanda müşter� 
�l�şk�ler�n�n, pazarlama ve satış süreçler�n�n 
de yen�den tasarlanması gerek�yor. Artık 
müşter� �l�şk�ler�, �let�ş�m platformları ve 
satış kanalları tamamen değ�ş�yor. Bu 
süreçte gördük k�; Pandem�n�n olumsuz 
etk�ler�ne hızlı b�r şek�lde tepk� veren, yen� 
�ş model� oluşturan ve yen� koşullara hızlıca 
adapte edeb�len, müşter�n�n beklent�ler�n� 
ve end�şeler�n� doğru anal�z ed�p çözüm 
sunab�len ş�rketler öne çıkıyor. B�z de son 
yıllardak� e-t�caret yatırımlarımız ve 
f�k�rler�m�zle bu sürece hızla adapte olduk. 
E-t�caret ek�b�m�z� ve depomuzu mevcut 
K�ğılı’nın loj�st�k merkez�nden ayırarak 
5500 m2 l�k b�r alana taşıdık. Yen� e-t�caret 
loj�st�k merkez�m�z modern raf s�stem� ve 
e-t�caret loj�st�ğ�ne daha uygun b�r altyapıya 
sah�p. Fark yaratan nokta sadece ürün değ�l, 
ürünü doğru ve hızlı yet�şt�rmek. Daha hızlı 
loj�st�k sağlamak, müşter�ler�m�ze daha �y� 
h�zmet vereb�lmek �ç�n satın alınan ürünler� 
zamanında ulaştırmak ve hızlı ger� dönüşüm 
sağlamak amacıyla sürekl� kend�m�z� 
gel�şt�r�yoruz. 50 k�ş�l�k ek�b�m�z�n de geç�ş 
yaptığı yen� yer�m�zde s�stemsel altyapıyı da 
gel�şt�rme yönüne odaklanmış durumdayız. 
Teknoloj� altyapımızı da sürekl� gel�şt�r�p, 
günün şartlarına uygun hale get�reb�lmek 
�ç�n her sene yatırım yapıyoruz.

Pandem�’de en çok hang� problemler� 
yaşadınız?

Ülkem�zde de Pandem�’n�n sebep olduğu 
olumsuz tablo, tüm ekonom�y� olduğu g�b� 

�ç�nde bulunduğumuz perakende sektörüne 
de büyük darbe vurdu. Daha önce h�ç 
deney�mlemed�ğ�m�z b�r süreçten geçt�k. 
Çalışanlarımızın ve tüket�c�ler�m�z�n sağlığı 
b�z�m �ç�n her şeyden öneml�. Bu süreçte 
tüket�c�n�n güvenl�ğ�n� sağlayacak konulara 
destek verd�k, planlamalarımızı bu 
doğrultuda yaptık. Küresel salgın dünya 
moda perakendes�nde rad�kal değ�ş�mlere 
neden olurken, satın alma alışkanlıklarında 
da ezber bozan tabloların ortaya çıkmasına 
sebep oldu. Burada öneml� konu ş�rketler�n 
pandem�yle etk�s�n� gösteren d�j�tal 
dönüşüm sürec�ne ne kadar hazırlıklı 
olduğuydu. Son yıllardak� e-t�caret 
yatırımlarımız ve f�k�rler�m�zle bu sürece 
hızla adapte olduk. Müşter�ler�m�ze d�g�tal 
kanallardan ve sosyal medyadan ulaşarak 
onlarla güzel b�r bağ kurduk. K�ğılı olarak 
her zaman halkımızın yanında yer aldık. 
Onlarla olan bağımızı koparmadan, 
gerekt�ğ�nde gıda ve tem�zl�k ürünü 
bulmakta zorlanan vatandaşımıza loj�st�k 
merkez�m�z� bu dönemde h�zmete sokarak, 
halkımıza kolaylık sağladık ve bu konuda 
çok �y� ger� dönüşler aldık. Mağaza 
stoğumuzu müşter�ler�m�ze açtık. Görüntülü 
alışver�ş deney�m� ve 24 saat �ç�nde ürün 
tesl�m� �le her zaman yanlarında olarak 
yaşamlarını kolaylaştırdık.

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

Pandem� dönem�nde en büyük 
hand�kabımız onl�ne alışver�ş dönüşüm 
sürec�ne entegre olmaktı. Kısıtlamaların 
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başlaması ve mağazaların kapanmasıyla 
yaşam şartlarımız b�r anda değ�şmek 
durumunda kaldı. Herkes �ht�yaçlarını 
onl�ne üzer�nden karşılamak zorundaydı.  
Bu dönüşüm sürec�ne hazırlıklı olan ve hızlı 
hareket edeb�len b�r adım öne geçt�.  B�z de 
bu adaptasyon sürec�n� en �y� şek�lde 
değerlend�rd�k çünkü alt yapı olarak 
hazırlıklıydık. Bu nedenle c�dd� aksaklıklar 
yaşamadık. Sadece dönüşüm sürec�n� 
hızlandırdık ve onl�ne mecrayı gel�şt�rmeye 
odaklandık. 

Pandem� dönem�nde pek çok sektörde 
c�dd� hammadde sıkıntısı oldu. S�z bu 
sürec� nasıl yönett�n�z?

Hazır g�y�m�n 3 tane ana ham maddes� var. 
Pamuk, petro k�mya ürünler�, polyester 
akr�l�k ve yün. Bu 3 tane ham madde 
mallarımız koton-pamuklu çıkıyor, 
polyesterle çıkıyor, polyester-pamuk 
karışımlı çıkıyor, yün çıkıyor. Bu üç tane 
ham madden�n tamamı koton dah�l -k� 
heps�n� �thal ed�yoruz- kotonun %50’s� 
Türk�ye’de ama ancak kend� �ht�yacının %50 
s�n� karşılayab�l�yor. Kalan %50 s�n� yan� 
pamuğu �thal ed�yoruz. Petro-k�mya ürünü 
petrolden olan b�r şey ve onun tamamı �thal 
ed�l�yor. Yün ürünün b�r tek tedar�kç�s� var o 
da Avusturalya. Bütün dünyaya 
Avusturalya’dan g�d�yor. Dolayısıyla 
kullandığımız esas ham maddeler�n büyük 
b�r çoğunluğu dışardan gel�yor.Dünyanın 
b�rçok ülkes�nde olduğu g�b� şu anda talep 
patlaması var. Bunu şöyle bas�t b�r şek�lde 
�zah edecek olursak; d�yel�m k� ben�m 10 b�n 
metre yünlü kumaşa �ht�yacım var.

Bu durumda ben önümüzdek� ayları da 
düşünerek �ht�yacımdan daha fazla s�par�ş 
ver�yorum. Dünyanın her yer�nde bütün 
�malatçılar, fabr�kalar �ht�yaçlarının 2-3 kat 
üstünde talepte bulunuyorlar. Talep de arz da 
bell�. Talep bu kadar fazla olunca f�yatlarda 
�ster �stemez sıkıntı yaşıyoruz.

B�z bu sürec� tahm�n ett�ğ�m�z �ç�n 
hazırlığımızı yaptık ama bu ne kadar yeterl� 
olacak önümüzdek� dönem yaşayıp 
göreceğ�z.

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

Şu anda tüm Avrupa, Afr�ka ve Amer�ka 
başta olmak üzere herkes�n gözü Türk�ye’de. 
Jeopol�t�k konumumuz sayes�nde loj�st�k 
anlamında avantajlı konumdayız Avrupa’nın 
herhang� b�r ülkes�ne 1 günde tesl�mat 
yapab�l�yoruz. Komşu ülkelere, Balkanlar’a 
2 saat �ç�nde tesl�mat yapab�l�yoruz. Türk 
hazır g�y�m sektörünün geleceğ� bence gayet 
�y� görünüyor. Türk markaları olarak bu 
fırsatı en �y� şek�lde değerlend�rmel�y�z. 
Sadece b�z değ�l b�z�mle b�rl�kte b�rçok 
Türk markası bu durumdan �st�fade ederek 
hızlı b�r şek�lde dünyaya açılıyor. B�lhassa 
2022 ve 2023’ de tüm Türk�ye’de 200-250 
m�lyar dolar �hracat hedef� bel�rlend� ve bu 
rakamlara çok rahatlıkla ulaşılacağına 
�nanıyorum. İht�yatlı davranacağız, 
attığımız adımı �y� b�leceğ�z, ulaşılab�l�r 
f �yatlarla, kend� karlılığımızdan ayakta 
durmak pahasına fedakârlık yapacağız. Ben 
bu kr�z�n uzun müddet devam etmeyeceğ�ne 
�nanıyorum. 

CEO’DAN  HABER VAR
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K�ğılı’nın sürdürüleb�l�rl�k �le �lg�l� 
çalışmaları hakkında b�lg� vereb�l�r 
m�s�n�z?

Hammadde tüket�m�n�n azaltılması, 
atıkların yen�den kullanılması, enerj� 
tüket�m�n�n m�n�muma �nd�r�lmes� adına 
çok öneml� b�r rol üstlenen ‘ger� dönüşüm’ü 
odak noktamıza aldık. K�ğılı olarak, 
sektörümüz adına üzer�m�ze düşen 
sorumluluğu yer�ne get�r�yor ve 
sürdürüleb�l�r b�r gelecek �ç�n atık 
değerlend�rme konusunda, üret�m esnasında 
çevreye ver�len zararın en aza �nd�r�lmes�n� 
sağlayacak çalışmalara öncel�k ver�yoruz. 
Toplumsal ve çevresel sorumluluk 
b�l�nc�m�zle tekst�l endüstr�s�ne çevresel 
boyutta yen� b�r bakış kazandırıyoruz. 
Yen�l�kç� ve sürdürüleb�l�r ürünler�m�zle 
dünyaya karşı görev�m�z� yer�ne get�r�rken 

Türk�ye ekonom�s�n�n ekoloj�k ve çevresel 
sürdürüleb�l�rl�ğ�n� gözet�yoruz. Yeş�l moda 
öncel�ğ�nde, sektörün çevre etk�ler�n� 
azaltmayı hedef leyerek üret�m süreçler�m�ze 
doğal ve ger� dönüştürüleb�l�r hammaddeler� 
dah�l ed�yoruz. Yüzde yüz doğal boyar 
maddeler ve doğal ürünler kullanarak yeş�l 
moda anlayışıyla rahat g�y�m kapsül 
koleks�yonu hazırladık.  Kenev�r ve kahve 
g�b� doğal l�f lerden üret�len tasarımlara da 
�mza atmaya hazırlanıyoruz.

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

E-t�caret ek�b�m�z� ve depomuzu mevcut 
K�ğılı’nın loj�st�k merkez�nden ayırarak 
5500 m2 l�k b�r alana taşıdık. Yen� e-t�caret 
loj�st�k merkez�m�z modern raf s�stem� ve 
e-t�caret loj�st�ğ�ne daha uygun b�r altyapıya
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sah�p. Fark yaratan nokta sadece ürün 
değ�l, ürünü doğru ve hızlı yet�şt�rmek. 
Daha hızlı loj�st�k sağlamak, 
müşter�ler�m�ze daha �y� h�zmet vereb�lmek 
�ç�n satın alınan ürünler� zamanında 
ulaştırmak ve hızlı ger� dönüşüm sağlamak 
amacıyla sürekl� kend�m�z� gel�şt�r�yoruz. 
50 k�ş�l�k ek�b�m�z�n de geç�ş yaptığı yen� 
yer�m�zde s�stemsel altyapıyı da gel�şt�rme 
yönüne odaklanmış durumdayız. Teknoloj� 
altyapımızı da sürekl� gel�şt�r�p, günün 
şartlarına uygun hale get�reb�lmek �ç�n her 
sene yatırım yapıyoruz.

K�ğılı olarak öncel�ğ�m�z her zaman �nsan 
ve �nsan sağlığıdır. Bu yaklaşımımızdan 
hareketle yaşamı kolaylaştıran uygulamaları 
hayata geç�rmey� kend�ne görev ed�nm�ş b�r 
markayız. Müşter�ler�m�ze ‘Görüntülü 
alışver�ş deney�m�’ ve “24 saat �ç�nde ürün 
tesl�m�” �le her zaman yanlarında olarak 
yaşamlarını kolaylaştırıyoruz.  Bu pandem� 
dönem�nde güvenle alışver�şler�n� 
yapab�ls�nler d�ye “Mağazalarımızda Akıllı 
Alışver�ş Deney�m�n� Yaşayın” d�yerek 
müşter�ler�m�ze mağazalarımıza gelme 
zorunluluğu olmadan �sted�kler� her yerde 
görüntülü konuşarak �nterakt�f b�r şek�lde 
alışver�ş deney�m� yaşatıyoruz. Müşter� 
memnun�yet� b�z�m �ç�n olmazsa olmazımız. 
O nedenle müşter�ler�m�ze en hızlı şek�lde 
h�zmet vereb�lmek �ç�n onl�ne ve off l�ne 
mecraları b�rleşt�ren “omn�channel” 
projem�z� hayata geç�rd�k. K�g�l�.com ve 
abdullahk�g�l�.com s�teler�m�z üzer�nden 
onl�ne-off l�ne ayırt etmeden tüm 

stoklarımızı müşter�ler�m�ze sunuyoruz. 
Müşter�ler�m�z onl�ne 
alışver�ş�n�tamamladıktan sonra s�par�ş 
s�steme düşüyor ve ürünler, akıllı algor�tma 
vasıtasıyla en uygun lokasyona düşürülerek 
hazırlanıp adresler�ne gönder�l�yor. En �y� 
müşter� deney�m�n� yaşatmak �ç�n 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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

K�ğılı olarak, d�j�tal dönüşüm, teknoloj� 
yatırımları, müşter� deney�m� ve 
sürdürüleb�l�rl�k çalışmalarımızın yanında 
“nasıl toplumsal fayda sağlayab�l�r�z” bakış 
açısıyla hareket eden, her zaman “önce 
�nsan, önce sağlık” d�yerek �nsan� değerler� 
önde tutan b�r markayız. Toplum �ç�n 
yükümlü olduğumuz sorumlulukları yer�ne 
get�rmek �ç�n çalışan, �ht�yaç sah�pler�ne 
madd� manev� destek sağlayan b�r kurum 
kültürüne sah�b�z. Toplumsal konularda 
sorumluluk b�l�nc�yle hareket ed�yoruz. 
Farklı v�zyonlarla “sosyal etk� yaratmaya 
yönel�k” neler yapab�l�r�z d�yerek çalışmalar 
yapıyoruz. Üzer�nde yaşadığımız tek b�r 
dünya var ve dünya var olduğu sürece var 
olacağız. Yen� dünya düzen�nde �kl�m 
değ�ş�kl�ğ�, �nsan hakları, yoksulluk g�b� 
toplumsal konular �ç�n çalışmalarımızı 
sürdürmeye devam edeceğ�z.
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B�rçok uzman  pandem� önces�nde  
DIGITALLESME den bahsed�yor �d�. Ama 
artık olmazsa olmaz. Y�ne yukarıda verd�ğ�m 
kaynağa göre ; ş�rket üst yönet�m�n�n üçte �k�s� 
OTOMASYONA ve YAPAY ZEKAYA az veya 
çok önümüzdek� yıllarda yatırım yapılacağını 
söylüyor.

D�g�tallesme de �k�nc� büyük mesele 
DIGITALLESME YOL HARITASI d�r.Her 
organ�zasyon kend�ne uygun b�r v�zyon 
gel�şt�rmel�d�r ,buna göre de hedefler 
bel�rlenmel�d�r. Tab�� bundan sonra da 
projelere karar ver�l�p uygulanması 
gerekmekted�r. Başlangıçta “d�g�tal dönüşüm 
yol har�tası” oluşturmada profesyonel        

Her zaman yen�den başlamak ve mevcut 
durumu gözden geç�rerek �y�leşt�rmeler 
yapmak mümkün ayn� zamanda gerekl� 
olduğunu b�l�yoruz. 

Yaşanan son pandem� �se bu surec� daha da 
hızlandırdı ve önem�n� artırdı. Öncel�kle yen� 
şartların ne olduğunu anlamak ve yen�den 
algılamak sonrasında stratej�ler�m�z� 
oluşturma zorunluluğu var .

The future of world after COVID-19/ 
McK�nsey Global Inst�tute- kaynağına göre 
pandem� �le en öneml� 3 büyük değ�ş�kl�k 
şunlar olacağı tahm�n ed�l�yor;

- Haftada 2-5 gün arasında evden çalışacaklar 
gel�şm�ş ülkelerde %20-25 , gel�şmekte olan 
ülkelerde �se % 10 artacak- 

UZAKTAN ÇALISMA.

-Meslekler�n çeş�tlenmes�nde ve �ht�yacında 
büyük değ�ş�mler olacak. B�rçok meslekte �ht�-
yaç çok azalırken yen� meslekler popüler 
olacak- 

MESLEK TRANSFORMASYONLARI

-E-t�caret 2020 yılında pandem� önces�ne 
göre 2-5 m�sl� arttı. Bu artış devam edecek- 

E-TİCARET.

Uzaktan çalışma, mesleklerdek� 
transformasyon ve e-t�caret pandem� sonrası 
değ�şen şartları dom�ne edecek bu mega 
trendler hayat�m�z� d�rek etk�l�yor dolayısı �le 
de tüm sektörler� etk�l�yor.

 PANDEMİ’DEN SONRA YENİDEN BAŞLAMAK MI ?

YOKSA ZATEN YAPMAMIZ GEREKENLERİ HIZLANDIRMAK MI? 
Nur� Düzgören

Arbol Zeyt�n
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Son soz; L�der olmadan önce , kend�n�z� gel�şt�rmel�s�n�z. L�der olunca �se, başkalarını 
gel�şt�rmede basar� göstermel�s�n�z- Jack Welch

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 .

destekler�n alınması tavs�ye ed�lmekted�r. 
Yalnız burada standart , kalıp sekl�ndek� 
çözümler olası başarısızlıklar �ç�n r�skd�r. 
D�g�tallesmede de kurumdan kuruma hedefler 
değ�şmekted�r.

Örneğ�n Sanay� 4.0 anlayışı �le başlatılan 
otomasyon çalışmalarının sev�yes� her f�rma 
�ç�n çok değ�ş�k olmaktadır. Net�cede bütçe 
�mkânlarına uygun ve �nsan kaynakları 
sorununa bağlı çözümler bulunmalıdır. 

Çözümler �ç�nde bütçe acısından en uygun 
projeler ver�n�n anal�z ed�l�p etk�n 
kullanılab�l�r hale dönüştürülmes�nde ortaya 
çıkmaktadır.Bu projeler n�speten daha az 

mal�yetl�d�r: urun gel�şt�rmede, müşter� 
serv�sler�nde ,mal�yet opt�m�zasyonlarında, 
operasyonel mükemmell�kte  ve b�rçok 
ver�ml�l�k projes�nde çok kıymetl� b�lg�ler 
olarak kullanmak ve t�car� faydalar elde etmek 
mümkün. Hem de burada k� başka b�r avantaj 
proje sureler� çok uzun olmayab�l�yor. 
Amaçlara göre 3-6 ay arasında ver� anal�z� �le 
yapılacak b�rçok proje bulunab�l�r.

Net�ce �t�bar� �le geç kalmadan d�g�tal 
dönüşüm tren�ne son vagon �stasyonu terk 
etmeden atlamalıyız. Yoksa rekabet yarısında 
ger� kalacağız .Buna da l�derl�k yapacaklar 
organ�zasyonların üst kademe l�derler�d�r.
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İhtiyacınız olan tüm ambalaj tasarımları için 

#tasarimtamburada



HOŞ GEL ARTIK YENİ YIL!
Cem Gal�p Kahvec�; PCC

ICF Profess�onal

 

Astrologlara göre 2023 te her şey 
toparlanmaya başlayacak! Ne güzel, umarım 
ded�kler� çıkar z�ra ne söyled�lerse çıktı… 
Ama önce önümüzdek� 2022 y� atlatmamız 
lazım. 

Pek� 2021 nasıldı d�ye sorsam? Em�n�m 
yüzler�n�zde pek fazla mutluluk �fades� 
oluşmayacaktır. Sağlık, ekonom�, düzen 
aklınıza gelecek her konuda tam b�r 
b�l�nmezl�k hak�m. Evvel k� yazılarımı 
okuyanlar b�l�r, eğ�t�mler�mde VUCA 
dünyasına çok değ�n�r�m, k�tabımda da yer 
verd�m. İlk defa karşılaşanlar hemen 
anlamlandıramıyorlar haklı olarak. Kadere 
bak; şu anda kel�men�n tam anlamıyla 
VUCA dünyasını yaşıyoruz, bundan daha �y� 
anlatılamazdı. Her şey muğlak, her şey 
bel�rs�z, her şey uçucu, sabun köpüğü g�b�. 
K�mse geleceğ� ön görem�yor. Gelecek 
derken öyle yıllar falan da değ�l günlük 
hatta saatl�k… Böyle b�r dönemde kr�z� �y� 
yöneten, kr�z� fırsata çev�ren kazandı ve 
kazanmaya devam ed�yor, edecekte. Bu 
kavramın özell�ğ� de tam burada g�zl�. B�r 
kaç sene evvel b�r çok g�r�ş�mc� v�zyoner 
ruhları �le sanal AVM ler kurmaya çalışıp 

 Aralarında arkadaşlarım, yakın 
tanıdıklarım vb. B�r çok k�ş� çağın 
ötes�ndek� bu dah�yane f�kr� b�r türlü 
kazançlı hale get�remed�. Çoğu 
kapattı, vazgeçt�…Ancak bu kaot�k 
ortamda hayaller�nden 
vazgeçmeyenler pandem�n�n 
yarattığı VUCA şartlarında akıllarını 
kullanıp kazanç sağladılar. İşte buna 

kr�z� yönetmek ve fırsata çev�rmek den�r. Ben 
heps�n� alkışlıyorum. Hatta b�r çok geleneksel 
f�rma yepyen� yüzler� �le yen�den doğdular. 
Sadece bunu düşünmek b�le 2022 �ç�n ders 
çıkarmak adına yeterl� d�ye düşünüyorum. 
Problem çözümleme, yen�l�kç� düşünce, �y� 
�let�ş�m, v�zyoner yaklaşım, küreselleşme, 
�nsan odaklı yaşam, �sraf etmeme, ger� 
dönüşüm, yen�leneb�l�r enerj�, akıllı kaynak 
kullanımı… Yan� akıllıca yaşamak. 

Haksız mıyım değerl� okuyucular? Yukarıda 
k� paragrafta bana katılmadığınız her hang� 
b�r şey var mı? Em�n�m karşı karşıya olsak 
sohbet�m�zde s�z�n eklemeler�n�z �le paragraf 
c�lt olur.

Yıla, doğaya, hava şartlarına ona buna fazla 
yüklenmeyel�m. Unutmayın parmağınız �le 
b�r�n� göster�rken d�ğer üç parmağınız s�z� 
göster�yor.  

Evet ben d�yorum k�; geçt�ğ�m�z her 
seneden ama �lla k� son �k� seneden ders 
çıkarmalıyız. ‘B�ze pandem� çok şey öğrett�’ 
d�ye her yerde kl�şe olan bu cümley� bence 
karşımıza alıp şapkamızı önümüze koyarak 
el� yüzü düzgün b�r öz değerlend�rme 
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yapmalıyız. Böylece b�r sonra k� ve daha 
sonra k� ve hatta daha daha sonra k� yılları 
yaşanab�l�r kılab�lel�m, b�zden sonra k� nes�le 
hakları olan dünyayı gönül rahatlığı �le 
bırakab�lel�m. Üret�me, üretmeye, 
sürdüreb�l�rl�ğe, paylaşmaya, değ�ş�me, 
dönüşüme, gel�ş�me yatırım yapma zamanı.

B�r de ps�koloj�k boyutu var tab�…2021 
kend�s�nden evvel k� yıl g�b� çok zorlu 
şartlarda geçt�. 2020 den gözümüzü daha 
açamadan b�z� zorlamaya başladı. Pandem� �lk 
�lan ed�ld�ğ� günlerde el�mden geld�ğ� kadar 
ses�m� duyurmaya çalıştım ve ben�m g�b� b�r 
çok k�ş�. ‘Her türlü �laç, aşı, kür, tedav� 
mutlaka bulunacak, ekonom� b�r şek�lde 
toparlanacak ama asıl g�zl� tehl�ke �nsan ve 
ona bağlı olan toplum ps�koloj�s�’ d�ye. Çünkü 
ps�koloj�k rahatsızlıklar farkına varılmadan 
ya da gözlemlenemeden ortaya çıkab�l�r. İşte 
bu durum �le �lg�l� �lk bel�rt�ler� ben 
gözlemled�m. İnsanlar yadsıma d�ye b�l�nen 
�nkar etme yolunu seçmeye başladılar. Pek� 
yadsımak (�nkar etmek) ne demek? İnsan baş 
edemed�ğ� b�r problem ve/veya tehl�ke �le 
karşılaştığında 

ps�koloj�k olarak savunma 
mekan�zmalarımızın �ç�nde olan yadsımayı 
seçer. Yan� o problem� ya da tehl�key� yok 
sayar, varlığını reddeder. Tıpkı b�r 
çoğumuzun gözlemled�ğ� g�b� yan� pandem�y� 
yok saymak, aşıya �nanmamak, maske 
takmamak, sank� salgın yokmuş g�b� rahat 
rahat dolaşmak, sosyal mesafe, h�jyen g�b� 
öneml� pandem� kurallarını h�çe saymak. Aşı 
olanların ve bu kurallara d�kkat edenler�n 
hayatlarına saygı göstermeden h�çe saymak. 
Sonuç; bugün �t�bar�yle 30.000 ler c�varı vaka 
sayıları ve yüzlerce günlük vefat. Ve hala bu 
yadsıma devam etmekte. Çünkü bu ps�koloj�k 
baskı �nsana çok fazla gel�yor ve bey�n 
organ�zmanın hayatta kalab�lmes� �ç�n bu 
savunma mekan�zmasını çalıştırmak zorunda 
ama bu savunma �ron�k olarak tehd�t de 
oluşturmakta.

Açıkcası ben 2021 de gözlemled�kler�mden 
çok memnun kalmadım. Problem� b�rl�k 
olarak çözmem�z en doğru terc�h d�ye 
düşünenlerden�m. Bu tüm dünya �ç�n geçerl� 
ama b�z önce kend� ev�m�zden başlayalım ne 
ders�n�z?
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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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Tüm Dünya ekonom�k anlamda zor b�r yıl 
geç�rd�. Her ne kadar 2020 yılındak� 
düşüşten sonra b�r toparlanma gözükse de 
�vme yavaşlıyor ve bel�rs�zl�k artıyor.

Global ekonom�n�n 2020’dek� %3.1 
küçülmen�n ardından 2021’de %5.9 
büyümes� beklense de bu oran 2022’de 
%4.9’a ger�yor. Bu daralmadan tedar�k 
z�nc�r�ndek� aksamalarla beraber gel�şm�ş 
ülkeler ve düşük gel�rl� gel�şmekte olan 
ülkeler etk�len�yor. Özell�kle yen� 
varyantların ortaya çıkması bel�rs�zl�ğ�n 
artmasındak� en büyük etken. 

Enf lasyon baskısının tüm dünyada 
artması ve özell�kle Türk�ye’de bu 

oranların da üzer�nde seyreden enf lasyon 
ekonom�k kaygıları beraber�nde get�r�yor.

Tedar�k z�nc�r�ndek� kırılma, arz talep 
denges�zl�kler�ne, artan navlun f�yatlarına 
ve doğal olarak artan mal�yetlere sebep 
oluyor. Üret�m yapan global f�rmalar �ç�n 
nakl�ye kolaylığı ucuz �ş gücünün önüne 
geçemeye başlıyor. Bu noktada Türk�ye �ç�n 
b�r avantaj doğmaya başlıyor. Asya’dan 
nakl�yen�n daha uzun sürel� ve pahalı 
olmaya başlamasıyla beraber, artan pol�t�k 
gerg�nl�kler f�rmalar �ç�n yen� üret�m 
merkez� arayışı �le sonuçlanıyor. Türk�ye �se 
Avrupa’ya olan yakınlığı �le yen� üret�m 
üssü olma konusunda avantajlara sah�p.  

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN VE HİZMETLER UZUN VADEDE KAZANDIRACAK

Onur Öner

Jeunesse Global

Türk�ye, Azerbaycan ve Türkmen�stan Genel Müdürü
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Değer kaybeden Türk L�rası �le beraber 
dolar c�ns�nden �ş gücünün ucuzlaması da 
Türk�ye’y� daha caz�p hale get�r�yor. 
Ancak bu potans�yel� k�net�ğe çev�rmek 
�ç�n daha fazla güven veren b�r yaklaşım 
serg�lemem�z gerek�yor. Ulaşım kolaylığı 
ve ucuz �ş gücü kend� başına yeterl� b�r 
doğrudan d�rekt yatırım sebeb� değ�l. Aynı 
zamanda bu avantajları elde etsek b�le 
uzun vadede gel�şm�ş ülkeler sev�yes�ne 
çıkmamız �ç�n sadece b�r zaman kaldıracı 
oluşturuyor. Buradan elde ett�ğ�m�z 
avantajı katma değerl� ürün ve h�zmetler 
�le teknoloj�k gel�şt�rmek �ç�n 
kullanmamız lazım. Uzun vadede f�yat ve 
mal�yet rekabet� sürdürüleb�l�r olmuyor.

Katma değerl� ürünler �ç�n, yen� �ş 
f�k�rler�, eşs�z ve ulaşılab�l�r mal�yetl� 
ürünler ve h�zmetler lazım. Bu noktada 

pazarlama  departmanları ve ürün/marka 
müdürler� �ş�n �çer�s�ne g�r�yor. İy� b�r 
ARGE ek�b� �le çalışan ve trendler� tak�p 
ed�p onları şek�llend�reb�lecek bakış açısına 
sah�p pazarlama uzmanları, ş�rketler� f �yat 
rekabet�nden çıkartıp değer odaklı f�yatlama 
�le yüksek kar marjları �le çalışab�l�r hale 
get�r�yor. 

Özet olarak Türk�ye’y� önümüzdek� 
dönemde hem düşük �ş gücü hem de konumu 
�le büyük b�r fırsat bekl�yor. Ancak bu 
fırsatı b�r başlangıç noktası olarak kabul 
ed�p katma değerl� ürün ve h�zmetler 
üreterek gel�şm�ş ülkeler sev�yes�ne 
çıkab�l�r�z. Bunu gerçekleşt�reb�lmek �ç�n de 
ş�rketlerde ARGE ve Pazarlama 
departmanlarının harmon� �çer�s�nde 
cesurca çalışab�lmeler� gerek�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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İsv�çre’den 1926 senes�nde aldığımız Türk 
Meden� Kanunu tam 76 sene uygulanmış, 
ancak zaman b�rçok şey� değ�şt�rm�şt�r. 
Mevcut kanunumuz toplum hayatımızdak� 
değ�ş�kl�kler� karşılayamaz hale gelm�ş Yen� 
Türk Meden� Kanunu, 01.01.2002 tar�h�nde 
yürürlüğe g�rm�ş, �st�sna b�rkaç hüküm 
har�ç y�ne İsv�çre Meden� Kanunu’ndan 
çev�r� yapılmıştır. Yen� Türk Meden� 
Kanunu’nun get�rd�ğ� en öneml� 
yen�l�klerden b�r�, mal rej�m� �le �lg�l�d�r. 
Buna göre, eşler arasında ayrı b�r sözleşme 
yapılmamışsa 01.01.2002 tar�h�nden öncek� 
mallar mal ortaklığını, bu tar�hten 
sonrak�ler �se mallara eş�t katılımı kapsar. 

Yargıtay uygulamalarıyla nev� şahsına 
münhasır b�r hal alan yasal mal rej�m� 
hukuku hem uygulama hem de doktr�n 
çabalarıyla şek�llenmeye devam etmekted�r. 
Kanun yen� yen� oturmakta olup vakalar 
çeş�tlend�kçe Yargıtay’ımız da görüş 
değ�şt�rmekted�r.   

Esk� Türk Meden� Kanunu’nda ev kadınları 
boşanma hal�nde ekonom�k olarak 
korunmamakta �d�.  Bu durum kadın-erkek 
eş�tl�ğ�ne aykırı olduğu g�b� tüm emek ve 
çalışmasını, �y� n�yet�n� var gücüyle a�les�ne 
sunan, evl�l�k b�rl�ğ� �ç�nde kocasına 
yardımcı olan, onun mal varlığı ed�nmes�ne 
katkıda bulunan kadın �ç�n büyük 
haksızlıktı. Kadının emek gücü 

 değerlend�r�lmemekteyd�. Bu sebeple yen� 
kanunda tamamen lehe olarak mal rej�m� 
hükümler� get�r�lm�şt�r. Evl�l�k devam 
ederken b�r eş�n d�ğer eş�n mal varlığıyla 
�lg�l� olarak talep edeb�leceğ� en öneml� 
hususlardan b�r� a�le konutudur. Eşlerden 
b�r� d�ğer eş�n açık rızası bulunmadıkça a�le 
konutuyla �lg�l� k�ra sözleşmes�n� 
feshedemez, a�le konutunu devredemez veya 
a�le konutundak� hakları sınırlayamaz. Bu 
koruma boşanma davası süres�nce de devam 
etmekted�r. Ancak boşanma davasının 
sonlanması ve mal tasf�yes� gündeme 
geld�ğ�nde a�le konutu üzer�ndek� koruyucu 
haklar sukut etmekte ve  haklar b�r alacak 
kalem�ne dönüşmekted�r.Mal rej�m� 
boşanma davasının açıldığı gün b�ter. 
Malların tasf�yes�ne karar ver�leb�lmes� �ç�n 
söz konusu malın evl�l�k �ç�nde alınmış 
olması, evl�l�kten önce n�şanlılık dönem�nde 
alınmış b�le olsa ödemeler�n�n evl�l�k �ç�nde 
yapılmış olması gerek�r. Bu tar�hten sonrak� 

AŞKLA BAŞLAYAN EVLİLİKLERİN

 SON DURAĞI MAL PAYLAŞIMI OLABİLİR
Seher Şener

Avukat
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alacak verecekler artık karı kocalıktan 
olmayıp, genel mahkemelerde açılacak genel 
hükümlere tab�d�r. Uygulamada kred� �le 
alınan taşınmazların kred� borcu, boşanma 
davasıyla b�rl�kte ödenmez olmakta ve kred� 
a�le konutunu kullanan tarafından ödenmeye 
mecbur kalınmaktadır. Bu sebeple boşanma 
davası tar�h�nden sonra yapılan kred� 
ödemelerle �lg�l� talepler�n tamamı da aynı 
sebepten genel alacak taleb� olarak 
açılacaktır. 

Türk Meden� Kanunu’nun 225. maddes�ne 
göre mal rej�m� , başka b�r mal rej�m�n�n 
taraf larca yapılacak sözleşmeyle kabulü, 
eşlerden b�r�n�n ölümü veya boşanmayla 
sona erer. Eşlerden b�r�n�n ölümü hal�nde 
m�rasın paylaşılmasından önce mal rej�m� 
tasf�ye ed�lmel�d�r. Örneğ�n, a�lede A ve B, 
b�r de çocuk C bulunmaktadır. A ve B 
arasında boşanma ve mal tasf�yes� davası 
devam ederken B ölmüştür. B’n�n mal varlığı 
20.000 TL’d�r ve evl�l�k �ç�nde ed�n�lm�ş 
maldır. Öncel�kle bunun ½, yan� 10.000 TL 
‘s� katılma alacağı olarak A  ‘ya a�tt�r. Buna 
göre A katılma alacağını, B’den kalan mal 
varlığından öncel�kle alacak ve ger� kalan 
üzer�nde yasal m�ras hakkına sah�p 
olacaktır. A �ç�n yasal m�ras hakkı 
1/4*10.000:2500 TL’d�r. C �ç�n terekeden 
alacağı m�ras payı 3/4*10.000: 7.500 TL’d�r. 
C’n�n 15.000 TL alacağı m�rastan 7.500 TL 
�le yet�nmek zorunda kaldığını bunun b�r 
haksızlık olduğunu düşünenlere 
katılmıyoruz.  Burada sank� ed�n�lm�ş mal 
rej�m�, m�rasçı çocuğun aleyh�ne olmuş g�b� 
görünmekte, C'n�n gelecekte (�stat�ksel ve 
hukuk� olarak) A’nın m�rasçısı olma 
�ht�mal�n�n C’n�n uğradığı haksızlığa 
katlanmasını telaf� edecek n�tel�kte 

olmadığını söyleyenler mevcuttur. Hatta 
yasal mal rej�m� �le sağ kalan eş�n d�ğer 
m�rasçılara göre daha fazla korunmasının 
gündeme geld�ğ�, bunun da tartışma 
yaratmakta olduğu, Türk toplumunda 
çocukların her zaman a�lede eşlerden önce 
geld�ğ�, b�rçok a�len�n kurulma ve 
bazılarının da yıkılma sebeb� olduğu savı �le 
mal rej�m� tasf�yes�n�n yasal m�rasçıların 
haklarına zarar verd�ğ� �ler� sürülmekted�r. 
Kanımızca buna da katılmak mümkün 
değ�ld�r. Mal rej�m� tasf�yes� sadece eşler 
değ�l m�rasçıları da �lg�lend�ren b�r konu 
olduğu doğrudur.  Ancak sağ olanların 
haklarını koruyup kollamak her zaman  
öncel�kl�d�r, bu sebeple hem yaşam hakkı ve 
mülk�yet hakkı Anayasa’da tem�nat altına 
alınmıştır. M�ras hakkı k�ş�ye bağlı b�r hak 
olup k�ş�n�n malvarlığından k�me ne kadar 
kalacağı b�r sonrak� adımdır. İy� n�yetle 
haklarını alamayan mağdur eşe karşı 
çocukların muhtemel m�rasçılık haklarını 
düşünmek, korunan yarar açısından daha alt 
sırada yer almaktadır. 

Yasal mal rej�m� eşler arasında sözleşme �le 
değ�şt�r�leb�l�r. Tek taraf lı talep �le de 
değ�şt�r�lmes� mümkündür. Ancak yasal mal 
rej�m�n�n tek tarafın taleb� �le mal ayrılığına 
dönüştürülmes� �ç�n çok haklı b�r sebep 
olması gerekl�d�r. Böylece yasal mal rej�m�, 
mal ayrılığına dönüşeb�l�r. 

Mal rej�m� tasf�yes� davası, boşanma davası 
�le b�rl�kte açılab�leceğ� g�b� ayrıca münfer�t 
b�r dava olarak da açılab�l�r. Bu dava, b�r 
alacak davasıdır. Taraf ların her �k�s�n�n de 
b�rb�rler�ne mal rej�m� tasf�yes� davası 
açması hal�nde davalar aralarında bağlantı 
olduğundan b�rleşt�r�lecekt�r. Mal rej�m�n�n 
tasf�yes�nde talep ed�lecek alacaklar,    
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nakd� alacaklar ve ayn� alacaklar olarak 
�k�ye ayrılır. Alacak rakam olarak 
bel�rt�lmel� ve bu rakam üzer�nden harç 
ödenmel�d�r. Bu sebeple dava d�lekçes�nde 
sadece mal tasf�yes� taleb� demek hatalıdır. 
Yargıtay’ımızın son uygulamalarında sadece 
alacakların türünün ve m�ktarının ayrı ayrı 
bel�rt�lmes� değ�l, her b�r mal varlığından ne 
talep ed�ld�ğ�n�n de açıklanması 
�stenmekted�r. Kanaat�m�zce her b�r mal 
varlığından ne �stend�ğ� ve m�ktarının ayrı 
ayrı bel�rlenmes� s�stem�n özüne aykırıdır. 
Z�ra katılma alacağı b�r bütündür ve tüm mal 
varlığının tasf�yes�nden tek b�r alacak olarak 
ortaya çıkar. Bu husus, redded�len kısımlar 
�ç�n büyük avukatlık ücretler� ve yargılama 
masraf larına neden olmaktadır ve çok 
tehl�kel�d�r. Eş�n katılma alacağını 
�steyeb�lmes� ya da m�ktarının 
bel�rleneb�lmes� �ç�n eş�n kusurlu veya 
kusursuz bulunması (z�na ve cana kast 
durumu �st�sna olmak üzere) sonuca etk�l� 
değ�ld�r. Yargıtay Genel Kurulumuzun 2013 
senes�nde verd�ğ�  2013/520 K. �le dava 
zaman aşımı 10 sene olarak uygulanmaya 
başlanmıştır.  

Dava başında hak ve alacakları b�lmek 
mümkün olmadığında davacıya 
gereks�z harç yükü get�rmemek  
-yüksek harç yüksek dava değer� 
demek olduğundan- davalar bel�rs�z 
alacak olarak açılmakta, akab�nde harç 
�kmal ed�lmekted�r. Tedb�rl� g�tmek ve 
duruma göre b�rkaç kez harcı 
yükseltmek mümkündür. 

Neler tasf�yeye g�recek mallardır?

1. Çalışmanın karşılığı olan 
ed�n�mler

2. Sosyal güvenl�k ve sosyal yardım kurum 
ve kuruluşlarının veya personele yardım 
amacıyla kurulan sandık ve benzerler�n�n 
yaptığı ödemeler

3. Çalışma gücünün kaybı neden� �le 
ödenen tazm�natlar

4. K�ş�sel malların gel�rler�

Emekte b�r karşılık olduğundan “Surv�vor, 
Yetenek S�zs�n�z, Çarkıfelek, Var Mısın Yok 
Musun?” g�b� yarışmalardan elde ed�len 
büyük �kram�yelerde de b�r eş�n emeğ�, 
b�lg�s�, b�r�k�m� olduğundan elde ed�len para 
veya malın da ed�n�lm�ş mal olarak tasf�yeye 
g�rmes� kanaat� hak�md�r.

Yasal mal rej�m�nden kısa süre sonra 
alınmış mallar , mal tasf�yes�ne g�rer m�? 

Açıkça bağış olarak yapılanlar dışında, 
tapuda b�r karşılık alarak yapılan 
kazandırmaların tümü mal tasf�yes�ne g�rer. 
Arsa payı, �nşaat sözleşmes� �le arsa sah�b� 
eş�n elde ett�ğ� bağımsız bölümler k�ş�sel 
maldır. Müteahh�t eş�n arsa payı karşılığı 
�nşaat sözleşmes�nde yüklen�c� olarak 
yapmış olduğu �nşaattan elde ett�ğ� bağımsız 
bölümler, eser sözleşmes� �le elde ett�ğ� 



karşılıklı kazanmadır ve mal rej�m� süres�nde 
mal varlığına geçm�şse ed�n�lm�ş mal sayılır. 
Ancak Yargıtay uygulamasında bağımsız 
bölümler değ�l, b�nanın arsa mal�yet� düştükten 
sonra elde ett�ğ� net kazancın değer olarak 
bel�rlenmes� yöntem�n� bel�rlem�şt�r.    

Neler tasf�yeye g�rmeyecek mallardır?

Eşlerden b�r�n�n k�ş�sel kullanımına yarayan 
eşya, mal rej�m�n�n başlangıcında eşlerden 
b�r�ne a�t bulunan veya b�r eş�n sonradan m�ras 
yoluyla ya da herhang� b�r şek�lde karşılıksız 
kazanma yoluyla elde ett�ğ� mal varlığı değerler�, 
manev� tazm�nat alacakları, eşler�n a�leler�nden 
devreden mal varlıkları, bağış, ş�rket h�sseler� 
k�ş�sel maldır. Uygulamada ş�rket h�sseler� 
üzer�ne tedb�r koymuşsa �st�naf mahkemes� 
derhal tedb�r� kaldırmaktadır. Ancak eşler�n 
h�ssedar olduğu ş�rketler ve bu ş�rketlerden elde 
ed�len gel�rler ed�n�lm�ş maldır. Ş�rketlerde gel�r 
kâr payıdır. Ş�rket tarafından kâr payı dağıtılmış 
veya tüket�lm�ş �se bu durumda tasf�yeye tab� 
mevcut b�r mal varlığı bulunmamaktadır. Kâr 
payı dağıtılmamış veya dağıtılmayan kâr payı 
ana sermayeye ayn� olarak eklenm�ş �se bu 
dağıtılmayan kâr payları TMK 219/4 bend� 
gereğ� ed�n�lm�ş mal olduğundan tasf�yeye 
g�recekt�r.  Ş�rketlerle �lg�l� b�r değerlend�rme 
yapılırken öncel�kle ş�rket h�sses�n�n eş 
tarafından ed�nme tar�h�ne 

bakılır. Ed�nme tar�h� 2002’den önce �se tümü 
k�ş�sel maldır. Katılma alacağı ayn� olarak veya 
para olarak ödeneb�l�r. Ayn� ödemede malların 
sürüm değer� d�kkate alınır, b�r mesleğ�n 
�crasına ayrılmış b�r�mler �le �şletmeler�n 
ekonom�k bütünlüğü gözet�l�r. Eşler arasında 
paylı mülk�yet varsa d�ğer eş�n üstün yararını 
öne sürerek payın devr� talep ed�leb�l�r. Bu 
konudak� seç�ml�k hakkı dava sonuna kadar �ler� 
sürüleb�l�r. 

Anlaşmalı boşanma protokolünde eşler�n 
karşılıklı olarak tüm alacaklarından vazgeçmes� 
�fades� yeterl� olmayıp protokolde, taşınır 
taşınmazların �smen, adet ve sayı, ada ve parsel 
numaraları �le tek tek bel�rt�lmes� gerekl�d�r. 

Yen� Türk Meden� Kanunumuzdak� ed�n�lm�ş 
mal rej�m� kadınlar leh�ne b�r devr�md�r. 
“A�lemd�r yuvamdır” d�ye hayatını eş�ne ve 
a�les�ne adamış eş�n bu �y� n�yet� ve 
fedakârlığının evl�l�k sona erd�ğ�nde onun 
aleyh�ne olması kabul ed�lemez.  Böylece haksız, 
adalets�z sonuçların doğurulması önlenm�şt�r. 
Ed�n�lm�ş mallara katılım rej�m�n�n boşanan 
eşler�n sayısını arttırdığına görüşlere katılmak ta 
mümkün değ�ld�r. Malvarlığına g�recek her 
malın, kasaya g�recek her kuruşun yarısının eşe 
a�t olacağını düşünmek b�r a�ley� sonlandırmaz 
b�lak�s b�rleşt�r�r. 
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Seher BİNGÜL  k�md�r?
1990 yılında İstanbul Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�’nden mezun oldu.  Br�gton England'da 

�ng�l�zce okudu. 

1996 yılında b�lg�sayar yazılımlarının f�k�r ve sanat eser� kabul ed�lmes� �le yazılım hukukuna 

�lg� duyan Seher B�ngöl, uzun yıllar SAP Türk�ye "Systems, Analys�s and Programme 

Development) avukatlığını yaptı.  Meden� Kanunumuz �ç�nde yer alan ; Eşya Hukuku, 

Gayr�menkul Hukuku ve A�le Hukuku. F�kr� ve Sanay� Haklar ve İş hukuku konusunda 

yoğunlukla çalışmaktadır. B�r çok kadın dayanışması, Kadın Derneğ�, Faal�yet� ve akt�v�tes� ve 

sem�ner�nde  hem �cracı hem konuşmacı olarak bulunmuştur. Ataşeh�rde kend� of�s�nde 

müvekk�ller�ne h�zmet vermekted�r. Her �k�s�de Hukuk Fakültes�nde okuyan �k�z çocuk  
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AL-KOR, “İNSANA” YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYOR
İskender Ulusay

Alkor

AL-KOR, Otomot�v 
Sektörünün yaşadığı 
olağanüstü zorluklara 
rağmen, kurumsallaşma ve 
sürdürüleb�l�r büyüme 
stratej�ler� doğrultusunda 
“Ar-Ge”, “Teknoloj�” ve 
“İnsana” yatırım yapmaya 
devam ed�yor.

 Otomot�v, Beyaz Eşya ve 
Savunma Sanay�ne yönel�k 
tasarım, kalıp ve ser� parça 
üret�m� gerçekleşt�ren, 40’tan 
fazla ülkeye �hracat yapan, 
Türk�ye’n�n öneml� AR-GE 
merkezler�nden b�r�ne sah�p A L - KO R 
Mak�na Kalıp San. Ve T�c. A.Ş., pandem� 
sürec� �le b�rl�kte otomot�v sektörünün 
yaşadığı ç�p, loj�st�k ve muhtel�f tedar�k 
z�nc�r� kr�zler�ne rağmen üret�m hatlarında 
gerçekleşt�rd�ğ� yatırımlara ara vermeden 
devam ed�yor. Yatırımlarının yanı sıra 
Kurumsallaşma yolunda da öneml� adımlar 
atmaya devam eden AL-KOR’da, 18 yılı 
aşkın süred�r otomot�v sektörünün çeş�tl� 
mevk�ler�nde yönet�c�l�k deney�m�ne sah�p 
olan İskender Ulusay, 1 Ek�m tar�h�nden 
�t�baren İcra Kurulu Başkanlığı ve Genel 
Müdür olarak görev alıyor.

AL-KOR Yönet�m Kurulu Üyes� Alen 

Darç�n, “İskender Ulusay’ın aramıza 
katılması �le Al-Kor’da yen� ve güçlü b�r 
s�nerj� yakalayacağımıza �nanıyorum. 
Yönet�m Kurulu olarak, kurumsallaşma 
sürec�m�zde atılan adımın öneml� b�r 
aşamayı geçmem�zde çok faydalı olacağına 
�nanıyorum. Otomot�v sektörünün 

pandem�yle b�rl�kte başlayan ve hal� 
hazırda devam eden başta yarı �letkenler 
olmak üzere tedar�k z�nc�r� problemler� �le 
karşı karşıya olduğu b�r dönemde İskender 
Ulusay’ın v�zyon ve tecrübeler� ve güçlü 
ek�b�m�z�n katkılarıyla ş�rket hedef ler�m�ze 
ulaşacağımıza �nanıyorum. Yönet�m Kurulu 
olarak hızla �lerleyen teknoloj�ler�, sektörel 
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trendler� yakından tak�p ed�yor ve buna 
göre stratej�ler�m�z� güncell�yoruz. 
Otomot�v teknoloj�ler�n�n yanı sıra beyaz 
eşya ve savunma sanay�nde de pazar 
payımızı arttırmayı hedef l�yoruz.” ded�.

AL-KOR İcra Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü İskender Ulusay “Global �malat 
sanay��nde dalgalanmanın ötes�nde gerçek, 
otomot�v sektörünün b�r dönüşüm �çer�s�nde 
olduğudur. Burada elektr�kl� ve h�br�d 
teknoloj�ler�n yaygınlaşması b�z sektör 
oyuncularına  oyuncularına da bu trende 
uyum gösterme görev�n� yüklemekted�r. 
Ana stratej�ler�nde AR-GE yetenekler� �le 
ürün gamına yen� nes�l ürünler� katmak, 
olanları gel�şt�rmek, v�zyonunda Global 

ayak �z�n� güçlend�rmek suret� �le h�zmet 
verd�ğ� müşter� ağını büyütmek ve bu 
m�syonda takım oyununa katkı sağlamak 
hedef� �le takımın kaptanlığını üstlenmen�n 
heyecanını yaşıyorum. Akt�f olduğumuz dev 
pazarlarda daha büyük paylar alab�lmem�z 
�ç�n tüm çalışma arkadaşlarımın gayret ve 
destekler� �le hedef ler�m�ze adım adım 
ulaşacağımızdan şüphem bulunmamaktadır. 
“ ded�.

Geleceğe yönel�k “�nsan odaklı” 
yaklaşımı önems�yoruz.

 B�rçok sektörde yaşanan kal�f�ye eleman 
�ht�yacının altını ç�zen AL-KOR Yönet�m 
Kurulu Başkanı Berç Darç�n �se “Otomot�v 
sektörü her ne kadar zorlu süreçten geç�yor 
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olsa da sektörün geleceğ� bugünden 
şek�llen�yor. H�br�d ve elektr�kl� 
otomob�ller�, günden güne artan otonom 
sev�yeler�n�, serv�s ve yan h�zmetlerde 
nesneler�n �nternet� konularını sıklıkla 
duymaktayız. Otomob�l, çevresel 
teknoloj�n�n gel�şmes�yle b�rl�kte b�r araç 
olmaktan çıkıp yaşam alanına dönüşüyor. Bu 
değ�ş�m neden�yle hem AL-KOR’un 
yönet�c�s� hem de İSO Meslek Kom�tes� 
Üyes� olarak, geleceğ�m�z olan gençler�m�z� 
önems�yor, karşımıza çıkacak problemler� 
çözmeye yönel�k mult�d�s�pl�ner bakış 
açısını ben�ms�yoruz. Türk�ye ekonom�s�n�n 
�hracatında l�der� olan otomot�v sektörüne 
yönel�k kal�f�ye tekn�k eleman ve 
mühend�sler yet�şt�r�leb�lmek temel 
amacımız. Meslek l�seler� ve ün�vers�teler 
�le yakın çalışmaya çabalıyor, bu amaç 
doğrultusunda gerek sponsor olarak gerekse 
eğ�t�mler �le gençler�m�z� otomot�v sanay�ne 
kazandırmayı amaçlıyoruz. En son Eylül 
ayında sponsorları �çer�s�nde yer aldığımız 
Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes� 
Alternat�f Enerj�l� S�stemler 
Kulübü, Lyra ve Hydra araçlarları 
�le TÜBİTAK Eff�c�ency Challenge 
2021’de b�r�nc�l�k ödülü alarak 
b�zler� gururlandırdılar. Benzer 
destekler�m�z�n yanı sıra genç 
mühend�slere AR-GE 
merkez�m�zde çalışma �mkanı 
sağlayarak yerl� üret�m 
hedef ler�m�z doğrultusunda 
değ�şen dünyanın talepler�ne 
uygun, geleceğ�n araçlarına 
yönel�k çözümler üretmeye devam 
edeceğ�z.” ded�.    

Karbon ayak �z�n� azaltarak h�br�d ve 
elektr�kl� otomob�llere yönel�k parça 
üret�mler�nde büyüyerek devam 
edecekler�n� vurgulayan AL-KOR yönet�m 
kurulu Başkanı Berç Darç�n,

“İhracatının öneml� b�r kısmını Avrupalı 
OEM’lere gerçekleşt�ren AL-KOR, karbon 
ayak �z� konusunda çalışmalarına başlamış 
olup, geleceğ�n araçlarında söz sah�b� 
olab�lmek adına AR-GE yatırımlarını bu 
konuda yoğunlaştırmıştır. Alanlarında 
tecrübel� 50’y� aşkın AR-GE mühend�s�n�n 
katkıları ve çevre b�l�nc� �le geleceğ�n 
araçlarına ger� dönüşüme uygun 
hammaddelerden oluşan tasarımlarını ürün 
gamına eklemey� hedef lemekted�r. Bu 
bağlamda Eylül ayında TAYSAD’ın organ�ze 
ett�ğ� “Elektr�kl� Araçlar Günü” 
etk�nl�ğ�nde yen� ürün ve protot�pler�n� 
sektörün önde gelen f�rmalarına tanıtarak 
geleceğe hazır olduğunu gösterm�şt�r. “ ded�.
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2021 yılını uğurlamamıza az b�r zaman 
kaldı. Problemler� çokça konuştuğumuz b�r 
yılı ger�de bırakırken d�leğ�m�z her yen� yıla 
g�r�şte olduğu g�b� sağlık ve refah dolu b�r 
yıla “merhaba” demek. 

2021 yılında dünyada ve ülkem�zde 
pandem� �le mücadele devam ederken, 
aşılamanın yaygınlaşması ve sınırlamaların 
kaldırılması �le beraber ekonom�k olarak 
toparlanma sürec� de başladı. Ancak, bu 
olumlu gel�şmelere rağmen pandem�de yen� 
dalgaların gerçekleş�yor olması da ekonom�k 
bel�rs�zl�ğ� devam ett�rmekde.

2020 yılında tedar�k z�nc�r�ndek� 
aksamalar neden�yle küresel �hracatın 
azalması gözler� 3.part� r�skler�ne çev�rd�. 
Özell�kle k�r�t�k malzemeler�n tedar�ğ� 
(�laçlar, med�kal c�hazlar vb) devletler�n bu 
konudak� kontrollarını arttırırken, 
ş�rketler�nde tedar�k ağının 
sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sorgulamaya zorladı. Bu 
kapsamda bazı küresel ş�rketler�n de 
üret�mler�n� doğdukları ülkelere kaydırma 

planları gel�şt�rd�kler�n� ve önümüzdek� 
b�rkaç yıl �ç�nde hayata geç�recekler�n� 
görüyoruz; örneğ�n Samsung’un bazı 
ek�pman üret�m�n� Ç�n’den V�etnama 
kaydıracağını açıklaması ve Walmart’ın 
ABD’de üret�me ağırlık vereceğ� �le �lg�l� 
planlama yapması. 

2021’de f�nans, perakende, üret�m, eğ�t�m 
g�b� sektörlerde d�j�talleşme çalışması tam 
hız devam ederken özell�kle orta boy 
�şletmelerde de d�j�talleşme alanında 
stratej�ler�n gel�şt�r�ld�ğ�n� ve özell�kle �ç 
süreçlerden başlamak üzere d�j�talleşme 
çalışmalarının planlandığını gözleml�yoruz.  

D�j�talleşmen�n b�r projeden z�yade �ç�nde 
�r�l� ufaklı b�rçok projey� barındıran 
stratej�k b�r program olması neden�yle, 2020 
yılında pandem� �le hızlandırılan 
d�j�talleşme gayretler�n�n 2022 yılında da 
olgunlaşan yen� teknoloj�ler� �ç�ne alarak 
daha çok proje �le devam etmes�n� 
bekl�yoruz. Bu anlamda yapay zeka, der�n 
öğrenme, nesneler�n �nternet� projelere katkı 

2022’YE GÖZ KIRPARKEN
Seda Tek�n

Kurucu Ortak – F�dele Consult�ng

Kurucu Ortak ve Genel Müdür – MORVERA D�j�tal Satınalma S�stem�
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sağlayacak, ver�y� daha akıllıca 
kullanmamıza olanak sağlayacak 
teknoloj�ler.

Ancak, hızlandırılmış d�j�talleşmen�n belk� 
de önündek� öneml� engellerden b�r�, bu 
teknoloj�ler� kullanacak veya 
gel�şt�r�lmes�nde çalışacak �nsan kaynağının 
yeterl� sayıda olmaması, mevcut becer� ve 
yetk�nl�kler�n halen yeterl� sev�yede 
dönüşememes�. Bu bakımdan, her ne kadar 
b�rçok kurum d�j�talleşme �ç�n çaba 
sarfetsede yeterl� n�tel�kte tekn�k uzmanlığı 
barındırmağı ve çalışanlarının becer� ve 
yetk�nl�kler�n� dönüştüremed�ğ� sürece 
d�j�talleşmen�n başarıya ulaşması çok 
mümkün görünmüyor. Dolayısıyla, 
teknoloj�ler�n gel�şt�r�lmes� ve 
gel�şt�r�lenler�n de kullanımı �ç�n yetk�n, 
yeterl� �nsan kaynağının yet�şt�r�lmes�, �şe 
alımı ve elde tutulması 2022’n�n öneml� 
konulardan b�r� olacak. 

2020’de başlayan ve 2021’de artık 
ben�msenen çalışma ve �ş yapma modeller� 
k�m� yerde h�br�d k�m�nde �se uzaktan 
olmak üzere kalıcı hale gelm�ş durumda. Bu 
durum özell�kle lokasyon bağımsız �ş yapma 
model�n� gel�şt�rd�ğ�nden ve bu amaçla 
teknoloj�k olarak da desteklend�ğ�nden artık 
oturduğumuz yerden sadece ülkem�z �ç�nde 
değ�l ülke dışına da h�zmet vereb�l�r hale 
geld�k. Bu trend�n büyüyerek devam edeceğ� 
ve b�r noktada emek �hracatına 
dönüşeb�leceğ� günler yakın görünüyor.

Pandem� dönem�nde h�zmet sektörüne 
yapılan yatırımlar ve elde ed�len gel�rler 
f�nanstan eğ�t�me, perakendeden sağlık 
sektörüne kadar hem küresel hem de ülkeler 

bazında öneml� artış gösterm�ş durumda. 
Yanısıra bu sektörlere h�zmet veren d�ğer 
sektörler de (taşımacılık, müşter� �let�ş�m 
merkezler� vb.) bu gel�şmelerden dolayı 
öneml� büyümeler kaydett�ler. E-t�caret bu 
anlamda h�zmet sektörünün öncü platformu 
oldu ve b�rçok ş�rket şube sayısını çoğaltmak 
yer�ne onl�ne ortamda ürünler�n� tüket�c�yle 
buluşturuyor. 2022 yılında e-t�caret alanında 
tüket�c�ler y�ne öneml� faydalar elde ed�yor 
olacak, bu nedenle büyümen�n devam etmes� 
kaçınılmaz. 

D�j�talleşme �le beraber blockcha�n 
teknoloj�s�, bu teknoloj�den doğan kr�pto 
paralar ve kullanımlarının g�tt�kçe çoğaldığı 
d�j�tal medyalar büyüyerek devam ed�yor. 
Kr�pto paraların test sürüşler� başlamış 
durumda; Starbucks, Travala, Paypal, AT&T 
vb ş�rketler h�zmetler�n�n kullanımında bell� 
kr�pto paraları kabul ed�yorlar. NFT g�b� 
blockcha�n teknoloj�s� �le gel�şt�r�lm�ş ve 
yıldızı parlamakta olan d�j�tal eser (d�j�tal 
sanat, şarkı, oyun vb) platformunda �şlem 
aded� her geçen gün artmakta, eserler satış 
rekorları kırmakta. Bazı devletler resm� para 
b�r�m�n� kr�pto para olarak bel�rlerken 
bazıları da kend kr�pto paralarını 
oluşturmak �ç�n çalışıyor. Yavaş yavaş 
ısınmakta olan blockcha�n teknoloj�s� öyle 
görünüyork� yakın gelecekte günlük 
hayatımızın b�r parçası hal�ne gelmeye aday. 
Her ne kadar regüle ed�lmemes�nden ve 
man�pülasyona açık olmalarından dolayı 
öneml� r�skler� barındırsa da blockcha�n 
altyapısını ve uygulamalarını destekleyen 
kr�pto paraların p�yasa büyüklükler� öneml� 
büyümeler görmeye devam edecek.   
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Seda Tek�n k�md�r?
Kar�yer�’ne 1986 yılında Türk Hava Yolları’nda B�lg�sayar Programcısı olarak başlayan Seda 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

olup, markanın Genel Müdür’ü olarak görev yapmaktadır. 

mevcut durumu değ�şt�rmemem�z veya 
değ�şt�recek adımları atmamamız 
durumunda artarak devam eden olağanüstü 
doğa olaylarını ve yıkıcı etk�ler�n� 
deney�mlemeye devam edeceğ�z. Bu 
bakımdan d�leğ�m, özell�kle ülkem�z�n 
sürdürüleb�l�rl�k stratej�ler�n� gel�şt�rmes�, 
yen�leb�l�r enerj� kaynaklarına yatırımı 
arttırması ve teşv�k etmes�, mevcut karbon 
ayak�z� tüket�m� �le �lg�l� düzenleme ve 
yaptırımları sıkılaştırarak, bu alanda 
uluslararası �ş b�rl�ğ� olanaklarını artırmak 
üzere öncü devlet rolünü üstlenmes�d�r.

2022’n�n ülkem�z ve dünya �ç�n refah, 
sağlık ve huzur get�rmes� d�leğ�yle. 

2021 yılında her ne kadar pandem� ve yan 
etk�ler�n� çokça konuşsakda dünyada ve 
ülkem�zde meydana gelen olağanüstü doğa 
olayları; orman yangınları, seller ve d�ğer 
doğal felaketler �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n 
�nsanlığa, doğaya ve ekonom�lere olan yıkıcı 
etk�s�n� b�zlere acı şek�lde gösterd�. İkl�m 
değ�ş�kl�ğ� tüm ülkeler�n �ş b�rl�ğ� �ç�nde 
hareket etmes� gereken b�r konu �ken bu 
konuda alınan önlemler, yaptırımlar ve 
yatırımların mevcut g�d�şatı 
değ�şt�remeyecek kadar marj�nal kaldığını 
görmüş olduk, yanısıra özell�kle ülkem�zde 
kr�z yönet�m� ve olağanüstü durum planları 
�le �lg�l� ne kadar yeters�z olduğumuza da 
üzülerek şah�tl�k ett�k. 2022 ve ötes�nde 
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Satınalma süreçlerinizi uçtan uca kolay, hızlı ve 

etkin şekilde dijitalleştirmek için yanınızda 

www.morvera.com destek@morvera.com
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�novasyonda l�der konumda tutmada oynadığı 
oneml� rolü b�ld�ğ� �ç�n uluslararası öğrenc�ler 
�ç�n İng�ltere Ün�vers�teler�n� daha caz�p 
kılmak amacıyla mezun�yetten sonrak� yıl �ç�n 
çalışma v�zeler� sağlayacak pol�t�kalar 
uyguladı. Bu da İng�ltere’de okumayı b�r kat 
daha çek�c� hale get�rd�.

ABD, uluslararası öğrenc�ler arasındak� 
popülar�tes� ve sunduğu yüksek kal�tel� eğ�t�m 
neden�yle dest�nasyon olarak 2022 
başvurularında da en üst sıralarda yer alıyor. 
Dünyadak� �lk 100 ün�vers�te �çer�s�nde 28 
kurumu var ve bunlardan beş� �lk 10'da yer 
alıyor - ABD'de eğ�t�m almak öğrenc�lere 
dünyanın en heyecan ver�c� şeh�rler�nden 
bazılarında öğrenc�l�k hayatının tadını çıkarma 
şansı ver�yor. ABD'de yaratılab�lecek 
profesyonel bağlantılarla da mezun olduktan 
sonra, b�r çok ülkeye nazaran öğrenc�lere daha 
fazla �ş olanakları sunulab�lmekted�r. B�r 
Amer�kan ün�vers�tes�nden alınan b�r derece 
öğrenc�ler� hemen hemen her sektörde ve 
ülkede �ş �ç�n daha arzu ed�len b�r konuma 
get�rmekted�r. 

Ozell�kle sözel alanlarda çok başarılı olan ve 
dünyaya en ünlü f�lozof ve sanatçılardan 
bazılarını veren b�r ülke olarak Fransa da 
Avrupa’nın uluslarası öğrenc� çeken populer 
un�vers�te ülkeler�ndend�r. Fransız kültürü ve 
gel�şen ekonom�s�ne ek olarak, öğrenc�ler 
düşük öğren�m ücretler�n�n ve Avrupa’dak� �ş 
fırsatlarının de keyf�n� çıkarab�l�r. Bu da 
Fransa'yı sadece yüksek bütçel� öğrenc�ler �ç�n 

2021 yılını 
ger�de bırakıp 
2022’ye g�rmeye 
ha z ı r la nd ığ ı m ı z 
şu günlerde, b�r 

çok ülkeden genç önümüzdek� akadem�k yılda 
ün�vers�te eğ�t�mler�n� kend� ülkeler� dışında 
geç�rmek �ç�n hazırlık yapıyor. Gençler dünya 
sıralamalarında akadem�k olarak üst 
sev�yelerde bulunan ün�vers�tlerede okumak ve 
farklı kültür ve ülkelerden gelen öğrenc�lerle 
beraber olarak v�zyonlarını gen�şletmek 
�st�yorlar. Özell�kle son �k� sened�r yaşanan ve 
�ş hayatına b�r çok değ�ş�kl�k get�ren pandem� 
�le beraber artık �ş verenler, çalışanlarının 
tekn�k b�lg�ler�n�n dışında, esk�ye göre daha 
esnek, dayanıklı ve uyumlu olmalarını 
bekl�yorlar. Yurt dışında okuyan öğrenc�ler�n 
bu becer�ler� çok daha başarılı b�r şek�lde 
gel�t�şt�rd�ğ� ve değ�şen durumlara daha kolay 
adapte olduğu b�r gerçekt�r. 2022 �ç�n en çok 
terc�h ed�len ve en üst sıralarda yer alan 
ülkelere bakarsak �lk sıralardak� ülkeler�n 
geçen yıllardak� yerler�n� koruduğunu ama 
farklı alternat�ve ülkeler�n de l�steye g�rd�ğ�n� 
görüyoruz.

L�sten�n başında yer alan B�rleş�k Krallık, 
Dünya sıralamasındak� �lk 100 ün�vers�tede 17, 
�lk 10 ünvers�tede 4 yüksek öğret�m kurumuna 
sah�p olarak 2022 yılında da yabancı 
öğrenc�ler�n okumak �ç�n yarıştığı ülkeler 
arasında olacak. B�rleş�k Krallık, uluslararası 
öğrenc�ler�n ülkey� araştırma ve �novasyonda 

2022 ‘YE GİRERKEN..
Sedanur M�lls

Akadem�syen

Un�tedwords Kurucu Eğ�tmen�

 



MonDesBusiNess  64

�ç�n değ�l, herkes �ç�n mümkün olan en �y� 
dest�nasyonlardan b�r� hal�ne get�r�r.

Almanya'nın sunduğu b�rçok fayda arasında 
en çek�c� olanı belk� de düşük eğ�t�m 
mal�yet�d�r. Özell�kle Pandem� sonrası 
ekonom�k olarak daha caz�p hale gelen çoğu 
Alman ün�vers�tes�, hem yerel hem de 
uluslararası öğrenc�ler �ç�n ücrets�z l�sans ve 
yüksek l�sans kursları sunarak, 2022 yılının 
en uygun f�yatlı seçenekler�nden b�r� hal�ne 
gel�yor. Almanya b�l�m ve teknoloj� �le �lg�l� 
alanlarda, özell�kle de mühend�sl�k 
alanlarında çoğu İng�l�zce olmak üzere 
yüksek kal�tel� eğ�t�m seçenekler� 
sunmaktadır. Çalışma �z�nler� �le �lg�l� 
uyguladığı pol�t�kalardan dolayı, mezun 
olduktan sonra ülkede kalmak �steyen 
öğrenc�ler �ç�n en popüler dest�nasyonlardan 
b�r�d�r.

uyguladığı pol�t�kalardan dolayı, mezun 
olduktan sonra ülkede kalmak �steyen 
öğrenc�ler �ç�n en popüler dest�nasyonlardan 
b�r�d�r.

S�ngapur son yıllarda uluslararası öğrenc�ler 
�ç�n en sıcak yerlerden b�r� hal�ne gel�yor. 
Ülkede yalnızca �k�s� dünyanın en �y� 15'�nde 
yer alan altı ün�vers�te  bulunmakta ve bunlar 
dışında da çeş�tl� İng�l�z ve Amer�kan 
ün�vers�teler� �le yaptıkları �ş b�rl�kler� yoluyla 
da l�sans ve yüksek l�sans dereceler� sunarak 
çok çeş�tl� seçenekler� barındırıyor. Kal�tel� 
eğ�t�m ve öğrenc�ler �ç�n sunduğu uygun 
f�yatlı yaşamın dışında S�ngapur'un aralarında 
İng�l�zce ve Mandar�n'�n de bulunduğu dört 
resm� d�le sah�p olması yabancı öğrenc�ler �ç�n 
büyük avantajdır.

Bu ülkeler dışında, elbette daha b�r çok ülke 
ve ün�vers�te alaternat�f� bulunmaktadır. Yurt 
dışında okumak �steyen gençler� doğru kararı 
vereb�lmeler� �ç�n güvend�kler� b�r danışmanla 
en az b�r yıl önces�nde çalışmaya 
başlamalarını öner�r�z. Okulların kabul 
şartları farklılık göstereceğ� �ç�n 
hedef led�ğ�n�z okullara yerleşeb�lmek 
amacıyla akadem�k ve sosyal olarak �y� b�r 
hazırlık yılı geç�rmeler�n� tavs�ye eder�z.

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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SEKTÖREL DERNEKLER FEDERASYONU
Em�ne Erdem

Sedefed Yönet�m Kurulu Başkanı

faal�yetlerde bulunuyor, fakat hedef k�tleler� 
ve öncel�kler� farklı. TÜRKONFED bölgesel ve 
yerel kalkınmayı, KOBİ’lere ulaşmayı 
hedef lerken SEDEFED sektörlere ve sektörel 
rekabetç�l�ğ� uluslararası arenaya taşımayı 
hedef l�yor.

Bölge, sektör ve sanay�c�lerden oluşan üç 
temel sac ayağı aslında baktığımız zaman 
dünyada da s�v�l toplumu gel�şm�ş olan tüm 
ülkede üçgen yapıda göreb�l�yoruz. Özell�kle 
Avrupa’da bu örgütlenmeler�n çok benzer 
olduğunu gözlememek mümkün. Bu ülken�n 
TÜSİAD’ı hang� kurum, Italya’da SEDEFED’�n 
deng� hang� kurumdur g�b� soruların 
yanıtlarını hızlıca vereb�l�yoruz.  

17 yıl önce kurulan ve farklı sektörlerde 
faal�yet gösteren 40 derneğ�n oluşturduğu 
Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED), 
hang� �ht�yaçla kuruldu, amaçları neyd�? 
Çünkü sektörel dernekler zaten kend� 
alanlarında faal�yetler�n� yürütüyor, 
TÜRKONFED genel olarak tüm KOBİ’ler� 
kapsıyor. Böyle b�r tabloda SEDEFED’�n rolü 
ned�r? 

Aslında çok �sabetl� b�r soruyla başlıyoruz. 
Kısaca değ�nmek gerek�rse Sektörel Dernekler 
Federasyonu, daha çok b�l�nen adıyla 
ülkem�z�n Avrupa B�rl�ğ� �le uyum sürec� 
dönem�nde sektörlere destek olmak amacıyla 
2004 yılında TÜSİAD’ın ve kurucu 
üyeler�m�z�n bayraktarlığında kuruldu. 
Ülkem�zdek� s�v�l toplum kuruluşları 
har�tasına baktığınızda, hak temell�, temat�k ve 
bölgesel olmak üzere farklı yapıda s�v�l toplum 
örgütler� varlığını sürdürmeye çalışıyor. 
Türk�ye’de her gün b�rçok derneğ�n 
kurulduğunu gözleml�yoruz, bu sev�nd�r�c� b�r 
gel�şme. Bu büyük har�taya baktığımız zaman 
SEDEFED �ş dünyasını �lg�lend�ren bölümde 
konumlanıyor. Bu alanda odalar, TOBB, TİM, 
B�rl�kler g�b� yarı kamu yarı STK g�b� 
kurumlar yer alıyor. D�ğer yanda �se bölgesel, 
sektörel ve büyük sanay�c�ler� tems�l eden 
STK’ları göreb�l�rs�n�z. Türk�ye’de b�ld�ğ�n�z 
üzere bölgesel ayağı TÜRKONFED, büyük 
sanay�c�ler� TÜSİAD, sektörel çatıyı �se 
SEDEFED tems�l ed�yor. Aslında bu üç kurum 
da Türk�ye’n�n rekabetç�l�ğ�n� artırmak üzer�ne 
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Sektörler �ç�n �se ekonom�de sürdürüleb�l�rl�k 
şüphes�z üret�mden geç�yor. Cov�d-19 kr�z� 
b�ze üret�m ekonom�s�ne dönmem�z, n�tel�kl� 
�nsan kaynağına yatırım yapmamız, yüksek 
teknoloj� kullanarak, yüksek katma değerl� 
üret�m ve �hracat gerçekleşt�rmem�z gerçeğ�n� 
de acı b�r tecrübe �le gösterd�. Üret�m şems�yes� 
el�m�zdek� �st�hdamı ve �ş gücüne katılımı 
artıracak tek güvencem�z. Özell�kle �ş arayan 
her 4 gençten b�r�n�n �şs�z olduğu b�r noktada, 
�st�hdamı artırmanın yolu üret�m 
ekonom�s�nden geç�yor. Ekonom�k durgunluk 
sonucu yaşanacak �st�hdam kaybına ülkem�z�n 
tahammülü olmadığı noktasında herkes�n 
hemf�k�r olduğunu düşünüyorum. İst�hdamı 
korumak, hatta ver�ml�l�k esaslı b�r kalkınma 
h�kayes� �ç�n �st�hdamı artıracak pol�t�kaları 
hayat� geç�rmel�y�z. 

İşs�zl�k ve �st�hdam konuşurken kadınların �ş 
gücüne katılımını özell�kle vurgulamamız 
gerek�yor. Maalesef bu kr�z; çocuk bakımı, 
hasta bakımı, h�jyen ve gıda güvenl�ğ� g�b� a�le 
ve ev �ç�ne �l�şk�n sorumlulukları artırması 
neden�yle özell�kle kadın çalışanlar üzer�nde 
daha yoğun b�r etk� oluşturdu. Çalışanlarının 
�ş-yaşam denges�nde zorlandığını gözlemleyen 
f�rmaların yüzde 34'ü kadınların daha olumsuz 
etk�lend�ğ�n� bel�rt�yor. Üst yönet�mde 
kadın-erkek oranın eş�t olduğu f�rmaların 
yarısı da kadın çalışanların ev sorumlulukları 
sebeb�yle daha çok zorlandığını aktarıyor. 
Sektörel olarak da özell�kle sağlık sektöründe 
çalışan kadınlar zorlanıyor.

Uzlaşmayı ve �st�şarey� öncel�klend�ren b�r 
pol�t�k söyleme �ht�yacımız var. İnsan 
hayatının söz konusu olduğu böyles� olağanüstü 
dönemlerde kutuplaşan ve ayrışan s�yas� 
söylemler yer�ne konuşmanın, uzlaşmanın ve 
sorunun değ�l çözümün b�r parçası olarak ortak 

Spektrumun d�ğer tarafında �se temat�k 
STK’lar yer alıyor. Bu kurumlar �se Kadın 
g�r�ş�mc�ler, genç yönet�c�ler, kal�te g�b� 
alanlara h�tap ed�yor. 

Bu çerçevede baktığımız zaman SEDEFED 
�ster NACE sektörler�n� düşünün, farklı 
sektörel yapılanmaları düşünün, onlarca 
sektörü ve temayı tems�l ed�p bunları b�r araya 
get�reb�l�yor. Yıllar �çer�s�ndek� SEDEFED 
farklı sektörler� de bünyes�ne katarak bugün 40 
derneğ� ve yaklaşık 12 b�n ş�rket� tems�l 
etmekted�r. Tems�l ett�ğ� sektörler arasında 
bugün reklamcılık, mak�ne �malat, h�zmet, 
elektr�k, züccac�ye, tarım, gıda, �nşaat, 
otomot�v, plast�k, k�mya, çel�k ve loj�st�k yer 
alıyor. D�ğer yanda �se üye yapımızın yaklaşık 
yarısını oluşturan temat�k dernekler arasında 
�se tahk�m, kal�te, genç yönet�c�, kadın, halkla 
�l�şk�ler ve kurumsallaşma üzer�ne yoğunlaşan 
paydaşlarımız bulunuyor. Dolayısıyla, s�z�n de 
takd�r edeceğ�n�z üzere sorumluluğumuz 
büyük…

Ger�ye döndüğümüzde AB �le uyumluluk, 
Avrupa B�rl�ğ�’ne üyel�k çıpası taşıyan, bunu 
tüzüğünde barındıran nad�r STK’lardan b�r�d�r 
SEDEFED. AB üyel�ğ� sürec� dönem dönem 
�n�ş ve çıkış serg�lese de t�car� açıdan AB 
Türk�ye’n�n en büyük partner�d�r. C�dd� b�r 
mevzuat uyumu var ve bu süreç d�nam�k olarak 
devam ed�yor. Buna en büyük örnek yeş�l 
mutabakat olacaktır. İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne bağlı 
olarak t�caret�n bu süreç �le 
uyumlulaştırılmasını hedef leyen yeş�l 
mutabakat yakın dönemde Türk�ye’dek� 
�şletmeler� de hızlı ve der�nden 
etk�leyeb�lecekt�r. SEDEFED olarak bu konuda 
b�z de farkındalık artırmaya çalışıyor, 
sektörler�m�z�n yanında olmaya gayret 
ed�yoruz. 
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kadar gerçekleşt�rd�ğ�m�z etk�nl�kler, 
yayımladığımız raporlar ve çeş�tl� �ş b�rl�kler� 
�le sektörler�m�ze katmadeğer yaratıyoruz. 
SEDEFED bugün gücünü ve etk�nl�ğ�n� üyes� 
bulunduğu TÜRKONFED, ve her geçen sayısı 
artan gen�ş yelpazedek� üye dernekler�nden 
alıyor. 

Geçt�ğ�m�z 3 yıl �çer�s�nde SEDEFED sayıca 
c�dd� b�r büyüme gerçekleşt�rd�. Aslında 
baktığımızda pandem� g�b� büyük b�r kr�z� 
fırsata çev�rd�ğ�n� söylemek mümkün. Bu 
noktada geçm�ş dönem başkanlarımızın ve 
mevcut yönet�m�m�z�n çabalarının altını 
ç�zmek ve kend�ler�ne teşekkür etmek �ster�m. 

Bugün gel�nen noktada �se SEDEFED sektör 
sev�yes�nde b�lg� paylaşım noktası, sektörel b�r 
platform olarak görev yapmaktadır. Sektörler�n 
çıkarları arasında dönem dönem farklılıklar 
olsa da SEDEFED tüm sektörler� ülken�n 
rekabet gücünü artırma noktasında b�r araya 
get�rmey� hedef lemekted�r. Bu konuyu 
somutlaştırmak gerek�rse şu soruyu sorab�l�r�z. 
Tüm sektörler� hang� paydalarda b�r araya 
get�reb�l�r�z?

Küçük b�r parantez açmak gerek�rse bu tarz 
soruları sormanın önem�nden bahsetmek 
�ster�m. Dönem dönem STK’ların da 

akılda buluşmanın öneml� olduğunu 
düşünüyoruz. Üret�m, sanay� ve �st�hdam 
odaklanılması gereken öncel�kl� alanlarımız. 
Tarım, tur�zm, gıda, tekst�l, otomot�v, loj�st�k 
ve �malat sanay�m�zdek� sektörlere, belk� de 
stratej�k ş�rketlere ayrımcılık yapmadan 
destekler sağlanması gerek�yor.

Bugün gel�nen noktada SEDEFED’�n 
öncel�kler� ve hedefler� neler, çalışmalarınız 
hakkında b�lg� ver�r m�s�n�z? 

İş dünyasının bağımsız ve gönüllü, aynı 
zamanda öncü s�v�l toplum kuruluşu olarak 
SEDEFED b�raz önce de bahsett�ğ�m g�b� 40 
derneğ� ve 12000’�n üzer�nde ş�rket ve �ş 
�nsanını tems�l etmen�n gururunu yaşıyor. 
Ülkem�ze ve ekonom�m�ze katma değer 
yaratma b�l�nc�yle, ulusal ve uluslararası �ş 
b�rl�kler� gel�şt�r�yor, ekonom� pol�t�kalarının 
yapım süreçler�ne, �çer�k ve savunuculuk 
ölçüsünde katkı sağlıyoruz. Sektörel yuvarlak 
masalarımız, temat�k toplantılarımız, 
ebültenler�m�z, üyeler�m�z�n faal�yetler�, 
rekabet kongrem�z ve yayınladığımız 
raporlarla çalışmalarımız devam ed�yor. 
Pandem� dönem�nde başlattığımız web�nar 
ser�s� ve TÜRKONFED �ş b�rl�ğ�nde yürütülen 
“ortak akıl platformu” 
toplantıları üyeler�m�z�n 
yoğun �lg� ve katılımıyla 
gerçekleşt�. Bunun dışında 
üye dernekler�m�zle �ş 
b�rl�kler� gel�şt�r�yor, 
d e r n e k l e r � m � z � n 
faal�yetler�ne destek vermeye 
devam ed�yoruz. SEDEFED 
olarak rekabet gücümüzün ve 
ver�ml�l�ğ�m�z�n artırılması 
�ç�n çalışıyoruz. Bugüne   gün 
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ülken�n rekabetç�l�ğ�n� artırma yolunda 
kolaylaştırıcı rolü üstlenmekt�r. 

Bu yanıtımı b�raz güncel konulara değ�nerek 
açıklayacağım. SEDEFED olarak doğru tedav� 
�ç�n doğru teşh�s�n gerekl�l�ğ�ne �nanıyoruz. 
Üyes� olduğumuz TÜRKONFED çatısı altında 
yürüttüğümüz çalışmalarımızda Cov�d-19’dan 
en fazla m�kro ve küçük ölçekl� 
�şletmeler�m�z�n etk�lend�ğ�n� göster�yor. 
Ekonom�m�z�n de en kırılgan yapı taşı bu 
gruptak� �şletmeler�m�z maalesef. Bölgesel 
ölçekte de �şletmeler�m�z�n etk�lenme oranları 
sektörler özel�nde farklılaşab�l�yor. H�zmetler 
ve tur�zm sektörü bu dönemde en fazla darbe 
alan sektör şüphes�z. Mart-Mayıs ayında 
TÜRKONFED-TÜSİAD ve UNDP Türk�ye 
�şb�rl�ğ� �le kurulan Hedef ler İç�n İş Dünyası 
Platformumuz tarafından yapılan �k� araştırma 
Cov�d-19’un sektörler�m�z ve �şletmeler�m�z 
üzer�nde yarattığı baskının b�raz haf�f led�ğ�n� 
de göster�yor. Cov�d-19 tüm sektörler�m�z�, 
dolayısıyla �şletmeler�m�z� eş�t düzeyde 
etk�lemed�. Y�ne bu dönemde d�j�tal 
teknoloj�lere yatırım yapan sektörler�m�z�n 
daha az etk�lend�ğ�n� gördük. E-t�caret�n 
avantajlarını kullanan �şletmeler�m�z, karlılık 
ve c�roda öneml� büyümeler sağladı.

Salgın devam ett�ğ� sürece pek çok sektör ve 
KOBİ’ler�m�z bu durumdan olumsuz 
etk�lenecekt�r. Bu da �f las, konkordato, 
b�rleşme ve satın alma haberler�n� daha sık 
duymamıza yol açab�l�r. Açıklanan paket ve 
kararların operasyonel güçlükler taşıması, 
sektörler�m�z �le yaptığımız �st�şare ve 
araştırmalarımızın sonuçları da mevcut 
ekonom�k tedb�rler�n yeterl� kalmayacağına, bu 
tedb�rler�n kapsamının ve kaynak m�ktarının 
artırılması gerekt�ğ�ne �şaret ed�yor. Özell�kle 

yaşayan b�r organ�zma g�b� kend�n� 
yen�lemeler� gerekt�ğ�ne �nanıyorum. Özell�kle 
uzun yaşamı olan STK’ların bu yen�lemey� 
yapmaları gerekt�ğ�n� gözleml�yoruz. Konuya 
tersten bakmak gerek�rse aslında bu 
yen�lemey� yapan s�v�l toplum örgütler�n�n 
uzun yaşama sah�p olacağını da savunab�l�r�z. 
SEDEFED de bu noktada bell� per�yotlarla 
v�zyon, m�syon ve temel değerler�n yanı sıra 
kısa, orta ve uzun dönem stratej�ler yaparak 
kend�n� gözden geç�rmekted�r. Bu yıl da hem 
pandem� dönem�n�n üm�t ed�yoruz k� son 
dönem�nde, hem de SEDEFED’�n yen� dönem� 
olması haseb�yle b�z de kend� stratej�m�z� 
gözden geç�rmeye devam ed�yoruz, üyem�z 
olan derneklerle, üyes� olduğumuz 
konfederasyon �le �l�şk�ler�m�z� yen�den 
tanımlıyoruz. Kurumumuzun 
sürdürüleb�l�rl�ğ�, çeş�tl�l�ğ�, paydaş �l�şk�ler� 
ve kurumsallaşma aşamalarını yakından tak�p 
ed�yoruz.

Tüm sektörler� hang� paydalarda b�r araya 
get�reb�l�r�z? Sorusuna ger� dönmek gerek�rse 
SEDEFED’�n yakın dönemde bel�rled�ğ� ana 
temalar arasında �hracat, et�k, d�j�talleşme, 
�t�bar, sürdürüleb�l�rl�k ve döngüsel ekonom� 
g�b� somut temalarda tüm sektörler� b�r araya 
get�rmeye gayret ed�yoruz. Son b�rkaç yılda 
dünya ve ülkem�z�n de �ç�nden geçt�ğ� 
yolculuğu gözlemled�ğ�n�z zaman bu g�r�ş�m�n 
ne kadar gerekl� olduğunu s�z ve kıymetl� 
�zley�c�ler�m�z de takd�r edeceks�n�zd�r 
em�n�m. 

SEDEFED olarak hedefler�n�z nelerd�r? 

Net olarak yanıt vermek gerek�rse sektörel 
sev�yede SEDEFED bağımsız ve gönüllü en 
büyük aktör konumundadır. Hedef�m�z �se 
SEDEFED �ç�n bu konumu korumak ve
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ve ortak v�zyon” ortaya koymaktır. Yan� 
merkez� hükümet ve yerel yönet�mler, STK’lar, 
�ş dünyası ve çeş�tl� d�s�pl�nlerden �nsanların 
sorunlara b�rl�kte çözüm bulması gerek�yor. 
Aynı zamanda bu salgın yerel ya da lokal b�r 
sorun değ�l, küresel b�r sorun ve küresel 
sorunlar ancak küresel �ş b�rl�kler� �le 
çözüleb�l�r

23 Kasım’da bu yıl 13.’sünü 
gerçekleşt�receğ�n�z Uluslararası Rekabet 
Kongres� yapılacak. 17 yıl önce kurulan b�r 
kuruluşun 13 yıl b�r etk�nl�ğ� düzenlemes� 
öneml� b�r başarı. Rekabet Kongres�’n�n 
amacı neyd�?

Naz�k �lg�n�z ve değerl� gözlem�n�z �ç�n 
teşekkürler. S�z�n de değ�nd�ğ�n�z g�b� Rekabet 
Kongres� yıllık bazda düzenlenen b�r etk�nl�k. 
Adından da anlaşılacağı üzere Rekabetç�l�ğ�n 
artırılmasını hedef l�yor. D�ğer yandan 
SEDEFED �ç�n bu marka etk�nl�k kurumun yıl 
boyunca yaptığı çalışmaların b�r özet� ama aynı 
zamanda taçlandırılması, en üst sev�yede 
tartışılması ve yen� dönem�n s�nyaller�n� 
�çermekted�r. Sektörler�n l�derler� eklekt�k b�r 
formatta, d�nam�k b�r yapıda f�z�k� veya 
çevr�m �ç� b�r araya gel�p b�rçok temayı farklı 
bakış açılarıyla ele alarak bütüncül b�r 
perspekt�f ortaya koyduğu b�r etk�nl�ğ� tems�l 
eder kongrem�z. Zaman �çer�s�nde AB �le t�car� 
uyum ve makro ekonom�k konuların ele 
alındığı kongrem�z bugün sektörler yatay 
kesen, doğrudan veya dolaylı etk�leyen 
konulara odaklanmayı planlamıştır. 

Örnek vermek gerek�rse son üç yılın 
temalarını d�j�talleşme, pandem�den çıkış ve 
sürdürüleb�l�r sektörler oluşturuyor. Bu 
konuları yerel, ulusal ve uluslararası ağırlığı 
olan konuk ve konuşmacılarla bu konuları 

KOBİ’ler�m�z �şletme sermayes�ne �ht�yaç 
duydukları �ç�n f�nans kaynaklarına ulaşmak, 
destek ve kred�lere er�şmek �st�yor. Kred� 
taleb�n�n artmasının öneml� b�r neden� vades� 
geçm�ş alacakların ödenmemes� üzer�ne 
sıkıntıya düşen KOBİ’ler�n daha fazla kred� 
kullanmaya �ht�yaç duyması. Özell�kle böyle 
b�r dönemde gereken fedakarlıkları yapmak ve 
sektör-f�rma ayrımı gözetmeden uygun 
fa�zlerle kred� kanallarını açmak, f�nans 
sektörümüzün en öneml� sorumluluklarından 
b�r� olmalı d�ye düşünüyoruz. KOBİ’ler�m�z de 
merkezde alınan kararların sahaya eks�ks�z, 
hızlı ve etk�n b�r şek�lde yansımasını bekl�yor, 
z�ra �şletmeler �ç�n zaman esk�s�nden daha 
değerl�. F�nans sektörünün bu süreçtek� rolü ve 
yaklaşımı son derece öneml�. 

Şu anda herkes v�rüsün gündemden çıkmasını 
bekl�yor ve bu sürec� en az hasarla atlatmak 
�ç�n gayret ed�yor. Ancak salgının etk�ler�n�n 
geçmed�ğ�n�, geç�ş sürec�yle b�rl�kte vaka 
sayısını günde b�n�n altında tutmada 
zorlandığımızı gözleml�yoruz. Yaptığımız saha 
araştırmaları ve Anadolu �ş dünyası �le 
çevr�m�ç� görüşmeler�m�zde de yen� b�r dalga 
korkusunu gözleml�yoruz. İşletmeler�m�z�n 
özell�kle yen� b�r dalgaya hazır olmadığını 
söyleyeb�l�r�m. 

Nak�t �ht�yacı ve tedar�k z�nc�r� güvenl�ğ� 
arasında öneml� b�r bağlantı söz konusu. Kr�z 
dönem�nde de özell�kle stratej�k sektörler 
arasındak� tedar�k z�nc�r� güvenl�ğ� sadece 
ekonom�k değ�l toplum sağlığı açısından da 
hayat� b�r konu. Araştırmalarımız bölgesel 
bazda sektörler�m�z ve �şletmeler�m�z�n tedar�k 
z�nc�r�nde yaşadıkları sıkıntıları da göster�yor.

Öneml� olan bu noktada hep�m�z�n aynı 
gem�de olduğunun b�l�nc�yle “ortak akıl 
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tartışıyor ve kayded�yoruz. Geçt�ğ�m�z 
yıllarda da kongrey� sektörel gündemler 
aracılığıyla tüm sektörler� yatay kesen 
büyüme ve �malat g�b� konular üzer�ne 
temellend�rm�şt�k. Sektörler�m�z�n katma 
değerl� üret�m yapmasının önem�n�n 
geçt�ğ�m�z yılların kongre temalarına 
bakarak ne kadar arttığını da b�lahare 
gözleml�yoruz. Sektörler arasında �se dönem 
dönem öne çıkardığımız sanay�, �nşaat ve 
�malat g�b� sektörler�n d�ğer sektörler �le 
�l�şk�ler�n�, hang� sektörler� besled�ğ�n� ve 
güçlend�rd�ğ�n�z �rdelem�şt�k. Son on 
yıldak� Rekabet Kongres� konularına 
baktığımızda daha konvans�yonel konuları 
ele aldığımızı s�ze söyleyeb�l�r�m. Fakat 
artık geleceğe bakmamız geret�ğ�ne 
�nanıyoruz. Sektörler�n gündem�nde her 
zaman �hracat, büyüme ve �malat olacak. 
Fakat bu gel�şmeler� sürdürüleb�l�rl�k 
üzer�nden ele almadığımızda , yeş�l b�r 
düzen kurmadığımızda �st�hdam artışını ve 
büyümey� güçlü temeller üzer�ne �nşa 
etmeden geleceğe güçlü bakmamız mümkün 
görünmüyor.

Sürdürüleb�l�r kalkınma �ç�n özell�kle afet, 
�kl�m ve çevre konularında etk�n ve etk�l� 
pol�t�kaların devreye alınmasını 
önems�yoruz, önümüzdek� dönemde 
karşılaşacağımız r�sklere karşı da 
dayanıklılığımızı artıracağını tahm�n 
ed�yoruz. Y�ne modern toplumlarda 
katılımcı demokras� ve katılımcı 
yönet�ş�m�n vazgeç�lmez unsurları olan 
kapsayıcı �ş b�rl�ğ� süreçler� �le doğru 
pol�t�kalar, hızlı ve etk�n b�r şek�lde alındığı 
takd�rde salgın sonrasında ekonom�k alanda 
b�r fırsat penceres� yaratab�lecekt�r. 

Ülkem�z salgını sonrası sağlık �le �lg�l� doğru 
pol�t�kalar �zlerse ekonom�k alanda da b�r fırsat 
penceres� yaratab�l�r ve üret�m üssü olab�l�r. Bu 
süreç �le �l�nt�l� konuları bu yılk� kongrede de 
göreb�leceks�n�z ve �zleyeb�leceks�n�z.

Bu yıl k� tema ve �çer�k hakkında b�lg� ver�r 
m�s�n�z?

Kısaca bahsetmek gerek�rse, Sektörel 
Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından 
bu yıl 13’üncsüsü düzenlenecek Rekabet 
Kongres�, “Yeş�l Dönüşüm ve Döngüsel 
Ekonom� Işığında Pandem� Sonrası Sektörler” 
ana temasıyla 23 Kasım Salı günü çevr�m �ç� 
ortamda yapılacak. 

TÜRKONFED ve çözüm ortaklarımızın 
desteğ�yle gerçekleşecek etk�nl�kte; kamu, �ş 
dünyası ve s�v�l toplum kuruluşlarının 
tems�lc�ler� �le alanında uzman �s�mler 
konuşmacı olarak yer alacak. TÜRKONFED 
Yönet�m Kurulu Başkanı Orhan Turan, 
TÜSİAD Yönet�m Kurulu Başkanı S�mone 
Kaslowsk� ve SEDEFED Yönet�m Kurulu 
Başkanı Em�ne Erdem’�n konuşmalarıyla 
başlayacak açılışın özel konuğu �se KONDA 
Genel Müdürü Bek�r Ağırdır olacak.  Açılışın 
ardından “Sektörler �ç�n Yeş�l Dönüşüm ve 
Döngüsel Ekonom�”, “İş Dünyasında Kr�z 
Yönet�m� ve L�derl�k” ve “Ş�rketlerde Faal�yet 
ve Yatırımların F�nansmanı” başlıklı üç panel 
düzenlenecek.

SEDEFED olarak �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve yeş�l 
dönüşümü sadece �ş dünyası açısından 
ekonom�k perspekt�fte değ�l, aynı zamanda 
�nsan-çevre odaklı b�r perspekt�fle ele alınması 
noktasında ele alalım �st�yoruz. Son dönemde 
sıklıkla yaşadığımız orman yangını ve sel g�b� 
�kl�m kr�zler� yaşamaya devam edeceğ�z g�b� 
duruyor. 
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Ülkem�z�n afet çalışmalarındak� 
etk�nl�ğ�n�, afet önces� hazırlık ve afet 
sonrasında ekonom�n�n yen�den başlaması  
çerçeves�nde bütüncül pol�t�kalara sah�p 
olmalıyız.  Sel, kuraklık, müs�laj ve 
yangınlar derken uzun zamandır dünyamızın 
denges�n� b�zler de değ�şt�rd�k.  

İnsanoğlu üret�m ve tüket�m b�ç�m�yle 
doğayı zorluyor.  Yerküren�n  r�tm�ne  uygun  
üret�m  ve  tüket�m alışkanlıkları 
gel�şt�rmel�y�z. Yaşanan  felaketler 
göster�yor k� �nsan ve doğanın bu şek�ldek� 
�l�şk�s� artık sürdürülemez b�r durumda.  
Dünya da bu olumsuz sürec�n farkında 
olduğu �ç�n ülke olarak kaybedecek b�r 
zamanımız yok. BM’n�n  Sürdürüleb�l�r  
Kalkınma  Amaçları ve  Avrupa  B�rl�ğ�’n�n  
Yeş�l Mutabakatı aracılığıyla bölgesel ve 
global b�r mücadele başladı. Tüm bu  

çabaların ve programların merkez�nde, 
sürdürüleb�l�r b�r gelecek yaratma amacı 
yatıyor. Bu hedef le uyumlu olarak 
�kl�m-nötr olmayı, kaynak kullanımında 
akılcı olmayı, kapsayıcı büyümey� 
tem�z-er�ş�leb�l�r ve güvenl� enerj� sah�b� 
olmayı hedef lemel�y�z. Çünkü Türk�ye’n�n 
kurtuluşunun katma değerl� ve  
sürdürüleb�l�r üret�mden geçt�ğ�ne 
�nanıyoruz. Dolayısıyla üret�m� 
destekleyecek, katma değer� artıracak, 
toplumsal refaha katkıda bulunacak her türlü 
pol�t�kayı ve uygulama araçlarını konu 
ed�nmek ve görüşmek �st�yoruz. Bu yıl da bu 
aynı şek�lde sohbet temalarımızda yer 
alacak. 23 Kasım Salı günkü sohbet�m�ze 
herkes� bekl�yoruz. Katılım ücrets�z, kayıt 
olma zorunluluğu yok, bulunduğunuz her 
yerden seyredeb�l�rs�n�z. 
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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 

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 



75   MonDesBusiNess

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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Enes Türk K�md�r?
Bankalararası Kart Merkez�'nde (BKM) İş Gel�şt�rme Mühend�s� olarak 
çalışan Enes Türk, blokz�nc�r, f�ntech ve d�j�tal ödemeler alanlarında 
çalışmalarını sürdürmekted�r. 
BKM, M�crosoft ve Ver�Park ortaklığında hayata geç�r�len d�j�tal sert�f�kaları, 
blokz�nc�r altyapısında güvenl� ve değ�şt�r�lemez b�r şek�lde saklanmasını ve 
paylaşılmasını sağlayan belgem.�o uygulamasını gel�şt�ren ek�b�n �çer�s�nde 
yer almıştır.
Blockcha�n Türk�ye Platformu'na (BCTR) çalışma grubu üyes� olarak katkı 
sağlamaktadır. BayBayNak�t Akadem�'de Ethereum Platformunda Akıllı Sözleşme ve Dağıtık Uygulama 
Gel�şt�rme eğ�t�m� vermekted�r. Tw�tter, Med�um ve L�nkedIn hesaplarında blokz�nc�r alanında öne çıkan 
gel�şmeler� 15 günlük per�yotlarda derler.

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.
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BAĞLILIK MI BAĞIMLILIK MI?
Sel�n Kara Pamuk

Ser Ps�koloj� Danışmanlık Merkez�

Hayata sıkı sıkı tutunmak, yen� güne 
umutla başlamak, bağlılık güzel şey. Ya 
bağımlılıklarımız? Ne kadar özgür 
yaşıyoruz, ne kadar b�z�z ve bunu ne kadar 
sorguluyoruz? Bu yazımda 
bağımlılıklarımızla yüzleşel�m �st�yorum. 
B�z� b�z yapan değ�l aslında b�z� b�zden alan 
bağımlılıklarımız.

Bağlılık; sevg�, saygı �le duyulan �çten 
yakınlık olarak tanımlanırken �ç�nde 
özgürlüğü, kend�n olmayı, b�rey olmayı 
barındırır. Bağımlılık �se herhang� b�r şeye, 
b�r b�reye muhtaç olmak, k�ş�n�n 
özgürlüğünü h�çe sayarak davranışlarını, 
düşünceler�n� ve duygularını kontrolsüz b�r 
şek�lde yaşamasına neden olan b�r durum 
olarak tanımlanab�l�r.

Çocukken �ht�yaçları yer�nde ve yeter�nce 
karşılanmamış b�reyler daha çok bağımlı 
�l�şk�ler kurmaya yatkınlardır. Bunun 
yanında k�ş�n�n yaşadığı olumsuz yaşantılar 
da k�ş�y� bell� durumlarda bell� k�ş�ye ya da 
b�r şeye bağımlı kılab�l�r. Hang� sebepten 
dolayı olursa olsun bağımlılık gel�şt�rmek 
kes�nl�kle k�ş�n�n özgürlüğünü kısıtlayan b�r 
durumdur. İl�şk�sel bağımlılık daha çok 
gündem�m�z� meşgul eden b�r bağımlılık 
çeş�d� olsa da madde bağımlılığı,  kumar 
bağımlılığı ve teknoloj�n�n �lerlemes�yle 
b�rl�kte g�tt�kçe artan �nternet bağımlılığı 
bağımlılık çeş�tler�nden bazıları.

İnternet bağımlılığı çağımızın en büyük 
sorunlarından b�r� bence. B�rb�rler�yle 
�let�ş�me geçmeyen, n�tel�kl� vak�t 
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geç�remeyen, hayatın güzell�kler�nden 
kend�n� soyutlayan ve sadece kend�n� 
gösterme, beğend�rme, onaylanma g�b� 
�ht�yaçlarla patoloj�m�z� besleyen b�reyler 
hal�ne gel�yoruz. Çocukluğumuzdan ber� 
süregelen hatalı yaklaşım tarzları, 
yet�şt�rmede yapılan yanlışlarla 
k�ş�l�ğ�m�zde oluşan yaraların kabuğunu 
kopartırcasına geçmes�n� sağlamak g�b� b�r 
�nsanın �nternet �le kend�n� uyuşturmaya 
çalışması. Maskeler�n çok rahat takıldığı, 
k�ş�l�ktek� boşlukların aslında hatalı b�r 
şek�lde doldurulduğu, savunmalarımızın 
arkasına daha kolay b�r şek�lde sığınmamıza 
neden olan b�r şey hal�ne geld� �nternet ve 

sosyal medya. Böyle olunca kend�m�zle 
yüzleşmek daha zor, farkındalık sağlamamız  
g�tt�kçe ertelenen b�r şey oluyor. Kaçıyoruz 
kend�m�zden, �l�şk�ler�m�zden, 
sorumluluklarımızdan, sorunlarımızdan… 
Kaçtıkça daha yorgun yaşıyoruz hayatı. 
B�lmed�ğ�m�z, yüzleşmed�ğ�m�z ama 
b�l�nçdışımızda b�r�kt�rd�kler�m�z gün 
geçt�kçe daha da bağımlı kılıyor b�z�.

Öyleyse bağımlılıklarımızı 
bağlılıklarımızdan ayırıp neden olan şeyler� 
bulmak daha n�tel�kl� b�r yaşam sürmem�ze 
zem�n hazırlarken b�z� b�z yapan şeylerden 
uzaklaşmadan kend�m�z olmayı ve yaşamdan 
zevk almamızı sağlar

Sel�n Kara Pamuk K�md�r?
İstanbul T�caret Ün�vers�tes� Ps�koloj� bölümünde l�sans eğ�t�m�n� burslu 
olarak onur dereces�yle tamamlamıştır. 2008-2015 yıllarında 
rehab�l�tasyon merkezler�nde b�reysel terap� ve a�le danışmanlığı yapmıştır. 
13 sened�r ps�koterap� �le yakından �lg�lenmekted�r. 2008’den ber� 
anlaşmalı danışmanlık merkezler�nde ps�koterap�st olarak çalışmaktadır. 1 
Mart 2020’de kurucusu olduğu Ser Ps�koloj� Danışmanlık Merkez�'n� açmış 
olup ps�koterap� çalışmalarını onl�ne ve yüz yüze olarak sürdürmekted�r. 
Alanda b�rçok sem�ner, kongre ve eğ�t�mlere katılmıştır. Ps�koterap� 
Enst�tüsü’nde 3 yıl boyunca süren 360 saatl�k Bütüncül Ps�koterap� 
Eğ�t�m�n� b�t�rm�şt�r. H�pnot�k Yen�den İşleme Terap�s� eğ�t�m�n� 
tamamlayıp travma, fob�, anks�yete bozuklukları vb. durumlarda çalışma 
etk�nl�ğ�n� arttırmıştır. Şema Terap�, Deney�msel Oyun Terap�s�, Gotmann 
Ç�ft Terap�s�, Duygu Odaklı Ç�ft Terap�s� aldığı d�ğer eğ�t�mler arasındadır. 
Kl�n�k Ps�koloj� Yüksek L�sans programını tamamlamış ve Uzman Kl�n�k 
Ps�kolog unvanını almıştır.



ŞİMDİ BANA KAYBOLAN YILLARIMI GERİ VERSELER…
Özkan Başak

İnsan Kaynakları Danışmanı

Tam da yazıyı kaleme alırken nedense bu 
şarkı sözler� dolaşmaya başladı aklımda. 
Acaba pandem� neden�yle yaşadığımız bu 
olağanüstü zamanlar da b�rer kayıp mıydı 
değ�lse neyd� pek�?

Öyle b�r noktaya geld�k k� tam atlattık 
d�yoruz hooop b�r yen� varyant, onu da 
atlattık d�yoruz hooop ekonom�k sorunlar e 
bu da geçt� d�yoruz bu sefer doğal afetler 
daha ne kaldı k� d�yoruz dünyamızdak� savaş 
haller�, s�yasal çatışmalar, yaşam derd� 
derken b�tm�yor. 

Bu nedenlerle 2020 ve 2021 sank� gel�p 
geçmed� de ışık hızıyla geçt� g�tt� gel�yor 
hep�m�ze em�n�m. Bu düşüncelere dalınca 
tab�k� bu şarkı sözünün de aklımıza gelmes� 
kadar normal b�r şey olamazdı. 

Her zorluk beraber�nde 
b�lene de dersler ve 
başarılar get�r�r 
arkasından. Öneml� olan 
sağlığın gerçekte d�lde 
kalması değ�l de 
yaşamak olduğunu 
a n l a d ı ğ ı m ı z 
zamanlardayız. B�z ne 
dersler çıkarmalıyız, 
çıkardık ya da 
çıkaracağız. 

İnsan kaynakları meslektaşlarımız, 
danışmanlarımız ve profesyoneller ve hatta 
şu anda İnsan Kaynakları bölümünde okuyan 
ya da İK �le �lg�l� gönüllü çalışmada bulunan 
hep�m�z�n tahm�n�mce ortak b�r düşünces� 
var: Nasıl zamanlardan geç�yoruz? Her gün 
b�r aks�yon, her gün yen� b�r şey, her gün 
çözülmes� gereken m�lyonlarca konu…

Bu sebeple de zor yıllar zor zamanlar 
beraber�nde güçlenmey� de get�r�r dem�şt�m. 
Sadece mantel�te olarak değ�l, f �z�k� olarak, 
�l�şk�ler olarak, paylaşımlar olarak, zamanı 
kullanmak olarak ve daha net �fadeler 
kullanmak olarak. İnsanla çalıştığımız 
sürece onu anlamak, anlamlandırmak, gerek 
f�z�k� gerek b�yoloj�k ve de gerekse 
ps�koloj�k olarak her gün yen� şeyler 
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öğrend�ğ�m�z b�r zaman d�l�m�nden 
geç�yoruz.

B�r yandan kızıyor, �çerl�yor b�r yandan 
anlamaya çalışıyoruz. Neden bu yıllar bana 
denk geld�. Neden ş�md�… Neden ben… 
Belk�ler var, cevaplar var, umutlar var, 
tükenm�şl�kler var, sıkıntılar var, heyecan var, 
�lg� var, nedenler var, güzel gelecek günler 
var… 

S�z nerde kend�n�z� konumlandırmak 
�stersen�z. Ne bu kadar karamsar ne de b�r o 
kadar polyannacılık. Gerçekler� b�lerek, ders 
alarak umudu kaybetmeden çalışmak herhalde 
en net �fade olmalı…

2021 çok şey götürdü ve belk� de o kadar şey 
get�rd�. Nereden ve nasıl baktığınızla alakalı. 
2022 de kolay olmayacak ama �ler�s� �ç�n 
alınacak dersler, hayatın gerçekler� ve umut hep 

olmalı. İnsan Kaynakları dünyası olarak ta 
ben kaybolan yıllarımız demey� terc�h 
etm�yorum. Tecrübe aldığımız zor zamanlardı 
d�yeceğ�z �ler�s� �ç�n. Özell�kle her türlü kr�z� 
yaşamaya ve adapte olup ona göre çıkmayı 
başarmış b�r ülke olarak bunlar da geçecek evet 
kalıcı hasarları var mıdır vardır ama 
çıkaracağımız dersler çok olmalı. 

İnsan kaynakları olarak uzunca yıllar 
görülemeyecek olayları �k� senede yaşamak 
hem zor hem de büyük tecrübe oldu b�zler �ç�n. 
Aynı bakışla 2022 de böyle olacaksa 
çıkaracağımız dersler alacağımız önlemler ve 
değ�ş�m� her hal�yle yaşamak ve yaşatmak 
b�zler �ç�n de �lk sıralarda olmalı. 

Ş�md� b�ze kaybolan yıllarımızı değ�l de 
kullanmadığımız zamanları verseler 
d�lekler�mle…

    

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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�şletmeler�n kr�zlere, b�r çok Avrupa  
ülkes�ndek� �şletmelerden çok daha 
bağışıklı olduğunu �fade etmek yanlış 
olmayacaktır.O tar�hlerde faal�yet�n� 
sürdüren büyük �şletmeler başta olmak 
üzere, küçük ve orta �şletmeler 
(KOBİ’ler) de, “Acı reçeteler” uygulamak 
zorunda kalmışlardır. Büyük �şletmeler 
bu olumsuzluklar karşısında “Kr�z 
Yönet�m�”n� öğrenm�şlerd�r. Y�ne o 
tar�hlerde oluşan kr�zlere reaks�yon veren 
büyük �şletmeler, gelecek dönemlerde 
benzer kr�zler karşısında, aynı güçlükler� 
yaşamamak �ç�n “Proakt�f Kr�z 
Yönet�m�” �lkeler�n� ben�msem�şlerd�r.

Oysa KOBİ’ler�n büyük b�r çoğunluğu, 
bugünkü ekonom�k kr�z karşısında y�ne 
aynı olumsuzlukları yaşamaktadırlar. Bu 
durumda böyle �şletmeler�n, öncek� 

Ülkem�z ekonom�s� d�namoları olan 
küçük ve orta büyüklüktek� �şletmeler�n, 
�ster üret�c� olsun, �ster herhang� b�r 
t�car� faal�yet yürütsün, günümüzde 
yaşadığımız zor ekonom�k koşullar 
karşısında olumsuz etk�lend�kler� 
hep�m�zce malumdur.

Sadece ülkem�zde değ�l, son beş yıldır, 
dünyada ekonom� çarklarının, s�yas� 
gel�şmeler�n güdümünde kaldığı ve 
kırılgan ekonom�ye sah�p ülkelerde 
bulunan �şletmeler�n de çok zor zamanlar 
geç�rd�ğ�n� sanıyorum b�lmeyen yoktur.

Yakın ekonom�k tar�h�m�zde, özell�kle 
1994 yılında yaşanan ağır ekonom�k kr�z 
ve ardından 1999, 2001 ve sonrak� 
yıllarda neredeyse her �k� yılda b�r 
yaşanan ekonom�k dar boğazlar 
karşısında, o yıllarda faal�yette bulunan 

KRİZLERİN PROAKTİF YÖNETİMİ
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Oluşan her türlü kr�ze, kr�z oluştuktan 
sonra durum değerlend�rmes� yaparak, 
reaks�yon vermek, aslında geç kalınmış 
hamlelerd�r. Bunun yer�ne, kr�z daha 
meydana gelmeden, planlama yapmak, kr�z 
oluştuğunda planlara uygun hareket etmek 
gerekmekted�r. Bu yaklaşım “Proakt�f ” b�r 
davranıştır ve bunun sayes�nde, kr�z 
karşısında yaşanan her türlü (Zaman, para, 
emek, �t�bar, moral…vs.) kayıplar çok daha 
az olacaktır.�malatı ve en sonunda 
bozulmalarıyla �lg�l� olan dolaylı CO2 
em�syonlarının ölçüsüdür. (ş�şe suyu 
tüket�m�, et tüket�m�, uzak ülkelerden 
gelen y�yecek �çecek, kıyafetler, fazla 
ambalajlanmış ürünler)

Dana et� ve kuzu et�, bes� hayvanlarının 
s�nd�r�m s�stemler�, güçlü b�r sera gazı 
olan, metan gazı ürett�ğ� �ç�n çevreye en 
çok zararı olan y�yecekler�n başında 
gel�yor.

BM, yerl� üret�m gıdaların daha çok 
tüketmem�z gerekt�ğ�n� ve y�yecek 
artıklarını azaltmamız gerekt�ğ�n� 
söylüyor.

Gıdalarımızın nerede ve nasıl üret�ld�ğ� 
de öneml�, z�ra aynı gıdanın üret�ld�ğ� yer 
ve yönteme göre doğaya etk�ler� de çok 
farklı olab�l�r.

Örneğ�n, ormansızlaştırılmış b�r bölgede 
yet�şen b�r sığır, doğal ortamında yet�şen 
�neklere kıyasla 12 kat daha fazla gaz 
em�syonu yaratıyor.

kr�zlerden gerekl� çıkarımları 
yapmadıklarını veya kr�zlere proakt�f 

yaklaşım yer�ne, reakt�f davranmayı 
terc�h ett�kler�n� söyleyeb�l�r�z. Geçt�ğ�m�z 
10-15 yılda kurulan bazı �şletmeler�n �se, 
bu boyuttak� b�r ekonom�k kr�z� daha önce 
yaşamadıkları  �ç�n, nasıl davranmaları 
gerekt�ğ� konusunda deney�m eks�kl�ğ� 
yaşadıklarını da �fade edeb�l�r�z.

“Proakt�f Kr�z Yönet�m�” sadece bugün 
var olan �şletmeler �ç�n değ�l, bugünden 
sonra kurulacak yen� �şletmeler �ç�n de, göz 
ardı ed�lmeyecek stratej�k b�r 
yaklaşımdır.Kısaca “Proakt�f Kr�z 
Yönet�m�”, daha kr�z kapıyı çalmadan, b�r 
takım anal�zler�, p�yasa hareketler�n� ve 
tab�� k� s�yas� gel�şmeler� yakından tak�p 
ederek, olası kr�zlere hazır olmak ve 
önceden b�r takım önlemler almak 
anlamına gel�r. Kr�z� sadece ekonom�k 
olarak değerlend�rmek, olaylara dar b�r 
pencereden bakmak olur. Rak�p b�r 
kuruluşun pazardak� etk�n b�r hamles� veya 
pazardan çek�lmes�, yen� b�r rak�b�n 
gelmes�, kanun koyucunun yen� 
regülasyonlar koyması, yen� verg� veya 
kotaların konması, üret�len mal veya 
h�zmet�n �kames�n�n çıkması veya yepyen� 
b�r ürünün pazara ver�lmes� �le yaşanan 
pazar payı kayıpları da kr�z olarak 
değerlend�r�lmel�d�r. Ayrıca �şletmeler�n 
veya markaların, �let�ş�m, reklam veya 
h�zmetler�nde yaşanan bazı olumsuzluklar 
da kr�ze dönüşeb�lmekted�r.
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6. İNOVASYONDA KADIN PROJESİ’NDE

KAZANANLAR BELLİ OLDU

KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, 
B�l�ş�m Vad�s� ve KOSGEB �ş b�rl�ğ�yle, 
kadınların g�r�ş�mc�l�k cesaret�n� artırmak 
ve projeler�n�, �st�hdam potans�yel� yüksek 
teşebbüslere dönüştürmeler�ne destek olmak 
amacıyla düzenlenen 6. İnovasyonda Kadın 
Projes�’nde heyecanlı bekley�ş sona erd�. 5 
günlük kamp sonunda f�nale kalan 5 kadın 
g�r�ş�mc�, T.C. A�le ve Sosyal H�zmetler 
Bakanı Derya Yanık, T.C. Sanay� ve 
Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank, KADEM 
Yönet�m Kurulu Başkanı Dr. Sal�ha Okur 
Gümrükçüoğlu, KADEM Yönet�m Kurulu 
Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan 
Bayraktar’ın da katıldığı B�l�ş�m Vad�s�nde 
düzenlenen törenle açıklandı. 

6. İnovasyonda Kadın Projes�’nde, geçt�ğ�m�z 
pazartes� 5 günlük kampa katılan ve dün de 
sunumlarını gerçekleşt�ren 30 g�r�ş�mc� 
arasından f�nale kalanlar;

* H�poks�k tümörlerde akt�f leşen �laç etken 
maddeler�n�n gel�şt�r�lmes� konulu “Elp�s 
Research” projes� �le N�sa Yeş�lgül Mehmetc�k, 

* “SeeBr�ghter” projes�yle Burcu Sarıtaş, 

* “Tanı Teknoloj�ler�nde Yüksek Hassas�yetl� 
ve Hayvan Kullanımı Gerekt�rmeyen Af�n�te 
Moleküller” projes�yle Özlem Ertek�n, 

* “Yen� Nes�l CBD Yağının Üret�m�” 
projes�yle Nerve Cansu İşer� ve 

* “B�r�kt�r” adlı projes�yle Yağmur Gömürlü 
oldu. 
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Deney�ml� sp�ker Seda Öğret�r’�n 
sunumuyla gerçekleşen 6. İnovasyonda 
Kadın Ödül Tören�ne T.C. A�le ve Sosyal 
H�zmetler Bakanı Derya Yanık, T.C. Sanay� 
ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank, 
KADEM Yönet�m Kurulu Başkanı Dr. Sal�ha 
Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönet�m 
Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan 
Bayraktar, TÜBİTAK Marmara Teknokent 
Genel Müdürü Mehmet Al� Okur, B�l�ş�m 
Vad�s� Yönet�m Kurulu Başkanı ve Türk 
Patent ve Marka Kurumu Başkanı Hab�p 
Asan, B�l�ş�m Vad�s� Genel Müdürü Ahmet 
Serdar İbrah�mc�oğlu ve KOSGEB Başkanı 
Hasan Basr� Kurt katıldı. Törene ayrıca, 
Kocael� m�letvek�ller�, Kocael� Val�s�, ve 
projeye medya sponsoru olan NTV, Kanal 7 
Grubu ve Sabah Gazetes� tems�lc�ler� de 
katıldı. 

Program, İnovasyonda Kadın Projes�’n� ve 
kamp sürec�n� anlatan f�lm göster�m� �le 
başladı. Açılış konuşmasını KADEM 
Yönet�m Kurulu Başkanı Sal�ha Okur 
Gümrükçüoğlu yaptı. Gümrükçüoğlu 

konuşmasında, her 
alanda olduğu g�b� 
teknoloj� alanında da 
kadın-erkek fırsat  
e ş � t l � ğ � n � n 
s a ğ l a n m a s ı 
gerekt�ğ�n� söyled�. 
Bu sayede hem 
e k o n o m � n � n 
güçleneceğ�n� hem 
de toplumsal fayda 
üret�leceğ�n� anlattı. 
“İnovasyonda Kadın 
Projes�, kadınların 

toplumsal hayata katılımı konusunda dengey� 
sağlama çabasının da somut b�r örneğ�.” 
Ded�.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye 
KADEM Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcısı 
Sümeyye Erdoğan Bayraktar çıktı. Bayraktar, 
kadınların g�r�ş�mc�l�k ekos�stem�ndek� 
önemler�ne değ�nd�. Kadınların artık �ş 
hayatında sadece çalışan olarak değ�l, �ş kuran, 
�ş veren, öneml� buluşlara �mza atan ve ülke 
ekonom�s�ne katkı değer üreten b�reyler olarak 
yer aldıklarını söyled�.  “Bugün �ş dünyasında 
f�z�ksel güç yer�ne f�k�rsel gücü destekleyen 
dönüşüm, �novasyonla değer kazanıyor. Ve artık 
kadınlarımız bu dönüşümün tam merkez�nde 
yer alıyor.” Ded�.

 T.C. A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanı 
Derya Yanık, T.C. Sanay� ve Teknoloj� Bakanı 
Mustafa Varank’ın konuşmalarının ardından 
heyecanlı bekley�şte sona gel�nd� ve 30 
g�r�ş�mc� arasından aldığı puanlarla öne çıkarak 
f�nale kalan 5 kadın g�r�ş�mc�ye kr�stal ödüller� 
takd�m ed�ld�. 
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Program a�le fotoğrafının çek�lmes�yle sona 
erd�. 

Bu sene 300’ün üzer�nde başvurunun 
olduğu kadın g�r�ş�mc�l�k kampına hakem 
heyet�n�n ön elemeler� sonucunda 30 
g�r�ş�mc� katılmaya hak kazandı. 

11 Ek�m’dek� açılış programı sonrasında 
eğ�t�mler�ne başlayan kadın g�r�ş�mc�ler 5 
gün boyunca   alanında uzman mentör ve 
eğ�t�mc�ler eşl�ğ�nde “G�r�ş�mc�l�k ve Start 
Up Ekos�stem�”, “Start Up Anal�z�” ve 
“Teknoloj�k Olgunluk”, “G�r�ş�mc�l�kte 
L�derl�k”, “İş F�k�rler� Swot Anal�z�”, “İş 
Hukuku ve Mentörlük” g�b� pek çok konuda 
eğ�t�mler aldılar.  Kampa katılan 30 g�r�ş�mc� 
kadın 6. günde hakem heyet�ne kend� 

projeler�n�n b�rer sunumunu yaptılar.

Keş�f ve deney�mlerle dolu b�r haftanın 
sonunda gerçekleşen ödül tören�nde hakem 
heyet�n puanlamalarıyla f�nale kalan 5 
g�r�ş�mc� kadın kr�stal ödül alırken, kampa 
katılan 30 g�r�ş�mc�ye de sert�f�kaları ver�ld�. 
Kr�stal ödüle layık bulunan 5 başarılı proje 
sah�b�ne (B�r yıl �ç�nde ulusal ve uluslararası 
destek programlarından destek alması 
durumunda) 50 b�n TL. para ödülü ver�lecek.

6. İnovasyonda Kadın Projes�’nde bu yılın 
sloganı “Projen� Gel�şt�r, Tar�h� Sen Değ�şt�r” 
�d�. Proje hakkında ayrıntılı b�lg� almak �ç�n 
www.�novasyondakad�n.org adres�n� z�yaret 
edeb�l�rs�n�z.
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DEMİR LEYDİ

Meltem Aydın 

SCA Metal A.Ş.

bu sorunun üzer�ne b�r çözüm get�rmel�y�m 
d�ye düşünüp araştırmaya başladığımızda , 
Adana’da soğuk hava oda panel� üret�c�s� 
olmadığını farkett�k. Bulunduğumuz bölgeye 
en yakın Gaz�antep ve Antalya’da bu �ş� 
yapan f�rmaların olduğunu gördükten sonra, 
tarımın en öneml� merkezler�nden b�r� olan 
Çukurovadak� bu �ht�yacı karşılamak üzere 
ş�rket�m�z� kurduk. 

 Kadın b�r g�r�ş�mc� olarak sektörünüzde 
herhang� b�r sorun yaşadınız mı?

 Günümüzün en öneml� sorunlarından b�r� 
olan gıda güvenl�ğ� ve gıdaların �ht�yaç 
duyulan sürelerde saklanab�lmes�n� sağlayan 
k�l�tl� soğuk oda paneller�n�n üret�m�n� 
gerçekleşt�r�yoruz. Ancak soğuk oda konusu 
türk�ye de henüz çok b�l�nmeyen b�r sektör 
olduğu �ç�n , şartnamelerde ve alım 

Meltem Aydın k�md�r ? 

1972 yılı Adana doğumluyum. Adana Kız 
L�ses�nden  mezun olduktan sonra İş 
hayatına atıldım. ( hala açık öğret�m �kt�sat 
öğrenc�s�y�m )  4 yıl b�r ş�rkette çalıştıktan  
sonra �lk s�rket�m� 1996 yılında 3 ortakla 
kurdum ve 20 yıl bu ş�rkette devam ett�m. 
2016 yılında �se ş�md�k� ş�rket�m olan SCA 
METAL A.Ş n�n hem kurucu ortağı hem de 
f�nansman ve dış t�caretten sorumlu genel 
müdür yardımcısı olarak çalışmaktayım. 
Ş�rket�m�z ; çel�k serv�s merkez� olarak 
h�zmet ver�rken aynı zamanda soğuk hava 
depo paneller� üret�m� yapmaktadır.  
Ultramaraton ve yol maratonu koşuyorum. 
Evl� ve �k� çocuk annes�y�m,eş�m aynı 
zamanda �ş ortağımdır.

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

Kend� g�r�ş�m� kurarken hep aklımda olan 
b�r şey vardı. Atalarım toprakla uğraştığı 
�ç�n hep hava durumunu tak�p ederlerd� k� , 
yet�şen ürünler�m�ze don vurmasın veya 
sıcaktan yanmasından end�şe ederd�k. Hasat 
zamanlarında ürün ver�ml�l�ğ� fazla �se 
f�yatlar düştüğü �ç�n , ürünü hasat etmek 
�stemezlerd�. Ürünün tarlada bozulduğuna 
çok şah�t olmuşumdur. Bu yüzden dedem b�le 
çocuklarının toprakla uğraşmasını 
�stemem�ş, Babamı matbaacı yapmıştı. Bu 
sorun ş�md�lerde �nsan nüfusunun artması �le 
b�rl�kte tarım araz�lar�n�n azalmasına neden 
oldu. Bu yüzden eğer ben b�r �ş yapacaksam 
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ulaşab�lecek ve böylel�kle gıda �srafının da 
önüne geç�leb�lecekt�r. Ülkeler; 
sürdürüleb�l�r kalkınma hedef ler�ne 
ulaşab�lmek �ç�n açlık ve yoksullukla etk�n 
b�r şek�lde mücadelede etmel�, gıda 
güvenl�ğ�n�n sağlanması �ç�n çok öneml� 
olan soğuk odada depolama yatırımlarını 
öncel�klenmel�d�r.

N�tek�m , dünyada b�r çok ülke , sağlıklı 
gıdaya ulaşab�lmek ve gıda kaybını önlemek 
�ç�n soğuk depolaları desteklemeye ve teşv�k 
ed�yorlar.Türk�ye de bu teşv�kler İPARD ve 
TKDK g�b� kurumlar tarafından da bell� 
oranlara h�be karşılığı desteklen�yor. Hatta 
yakın zamanda bu destek kapsamına 
KOSGEB’�nde g�receğ� yetk� kurumlarca 
açıklandı. Dolayısı �le sektörün gelecekte de 
daha da önem�n�n artacağına �nanıyorum.

�haleler�nde çoğunlukla bu paneller�n k�l�tl� 
olması gerekt�ğ� konusunda b�r madde 
konmadığından herhang� b�r cephe panel� de 
f�yat avantajından dolayı terc�h 
ed�leb�lmekted�r. Bu yüzden mevcut standart 
tanımlar bu şartı sağlamadığı �ç�n yen� 
standartlar eklenmel� ve bu standartlara göre 
yapılan projeler onaylanmalıdır. Aks� 
takd�rde bu sektörümüzde enerj� tasarrufu ve 
çevreye duyarlılıktan bahsetmek mümkün 
olmayacaktır.  

Sektörün geleceğ� �ç�n ne 
düşünüyorsunuz?

Günümüzün hızlı tüket�m alışkanlıkları 
başta tarım olmak üzere b�rçok alandak� 
kaynaklarımızı hızla tüketmekted�r. 
Tarımsal üret�mde teknoloj� çağının bütün 
araçlarının kullanımı �le b�rl�kte ver�ml�l�k 
büyük artışlar sağlanmasına rağmen, küresel 
�kl�m kr�z�n�n etk�ler� �le dünya genel�nde 
rekolte kayıpları yaşanmakta bunun sonucu 
olarak yeryüzünde yaşayan �nsanların en az 
üçte b�r� yeterl� ve sağlıklı gıdaya 
ulaşamadıkları �ç�n yeter� derecede 
beslenememekted�r. Bununla b�rl�kte ne 
yazıktır k�, dünya nüfusunun üçte b�r�n�n 
bes�n �ht�yacını karşılamak �ç�n üret�lm�ş 
gıda maddeler�n�n y�ne en az üçte b�r� bu 
�nsanlara sağlıklı b�r şek�lde ulaştırılamadan 
bozulmakta veya çöp olmaktadır. Dünya 
genel�nde yaşanan bu olumsuz tablonun 
başlıca nedenler� ; üret�len gıdaların uygun 
koşullarda saklanamaması ve/veya 
sevked�lememes� açlıkla mücadelen�n 
önündek� öneml� olumsuzluklardandır. 

Dolayısı �le bu soğuk odaların kullanımı 
yaygınlaştıkça , �nsanlık taze ve tem�z 
gıdaya, �çeceğe , �laca v.b. sağlıklı b�r şek�lde 
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İşletmen�z�n başarısının en temel faktörü 
ne olab�l�r?

Küresel ölçekte çok büyük b�r sorun olan, 
gıda kaybı ve �srafını azaltmak adına 
kurduğumuz ş�rket�m�z  , dünyada ve 
Türk�ye’dek� gel�şmeler� tak�p ederek , 
müşter�ler�m�z�n  �stek ve beklent�ler�ne , 
katma değer yaratarak çözümler sunuyor. 
Genç ve d�nam�k ek�b�m�zle b�rl�kte , 
müşter� odaklı �ht�yaçlara uygun çözümler 
sağlamak başarımızda öneml� rol oynuyor. 
SCA grup  ,har�c�nde g�r�ş�mler�n�z var mı ?

A�le ş�rket�m�z olan 5 M Matbaacılık 
ş�rket�n�n hem ortağıyım hem de yönet�m 
kurulu üyes�y�m.  Matbaamızın bölgen�n en 
gel�şm�ş mak�ne parkına sah�p, sektöründe 
�se l�der konumunda olduğunu söylemekten 
gurur duyuyorum. Bu ş�rket�m�zde her türlü 
ürün ambalaj kutuları, k�tap , broşür vb 
basım �şler� yapmaktayız.

Ayrıca İstanbul’da bulunan Arya Yatırım 
Platformuna üyey�m , yakın zamanda b�r 
ş�rkete melek yatırımcı olarak yatırım 
yaptım ve y�ne bu platform sayes�nde 
start-up f�rmalarına yatırım yapmak 
konusunda �lg�m devam ed�yor. 

İhracat yapıyormusunuz? Yapıyorsanız 
hang� ülkelere yapıyorsunuz? Yapmayı 
planlıyorsanız hang� pazarları 
hedef l�yorsunuz?

Şu ana kadar , Hırvat�stan , Somal� , 
Cezay�r , Kıbrıs g�b� ülkelere �hracat yaptık. 
Önümüzdek� dönem de Duba� ve Almanya  
fuarlarına  katılarak , sektördek� Pazar 
payımızı arttırmayı hedef l�yoruz.  

Pandem�de ve pandem�den sonra 
yaşadığınız hammadde problemler�n� 
b�ld�reb�l�rm�s�n�z?

Pandem�n�n başlangıç dönemler�nde küçük 
ve orta ölçekl� �şletmeler�n büyük b�r kısmı 
çalışmaya devam ett�,b�zler de bu dönemde 
çalıştık,o günlerde hammadde tedar�ğ� �le 
�lg�l� b�r sıkıntı çekt�ğ�m�z� söyleyemem 
çünkü talep yoktu veya ertelenm�şt�. Ancak 
aşının bulunması ve uygulanmaya başlaması 
�le talepte hareketl�l�k başladı,2021 �lk 
çeyreğ�nden �t�baren h�ssed�lmeye başlayan 
bu hareket son çeyrekle b�rl�kte g�derek 
tırmanışa geçt�. Özell�kle Ç�n kaynaklı arz 
sıkıntısı ve navlun f�yatlarını yukarı yönlü 
hareketlenmes� a hammadde f�yatlarında da 
görülmem�ş artışlara neden olmaya başladı. 
Özell�kle bugünlerde çok �lg�nç sıkıntılar 
yaşamaya başladık, Döv�z f�yatlarının aşırı 
yüksel�ş� f �yatları müth�ş yükseltt�ğ� g�b� 
pandem�de ertelenm�ş olan talepler�n b�rden 
arttığı bunun da hammadde arzını olumsuz 
etk�leyerek özell�kle hammadde 
tedar�kç�ler�n�n 4-6 ay aralığında term�n 
vermeler�ne neden oldu. Önceler� bu sektörde 
term�nler 2-3 ay aralığında gerçekleş�rd�. 

Ayrıca p�yasalarda oluşan f�yatların bu 
sev�yelerde kalmayacağı düşünces� f�rmaları 
buldukları en uygun f�yattan stok yapmaya 
sevkederken, vadel� satışların peş�n satışlara 
dönüşmes�ne sebep olmaktadır. Yakın 
vadede üret�c�ler�n hammadde tedar�k�nde 
c�dd� sıkıntılar yaşayacağının söylent�ler� 
b�zler� çok olumsuz etk�lemekte olup, satış 
yaparken b�le ted�rg�n olmamıza neden 
olmaktadır.
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Türk�ye’de kadınlara özgü sosyal 
sorumluluk projeler� hakkında pek çok 
proje yapılıyor. Bunların başarı oranları 
hakkında b�lg� vereb�l�rm�s�n�z?

Ülkem�zde ekonom�k ve sosyal gel�ş�mler� 
�ç�n kadınlara yönel�k b�rçok projeler 
yapılmakta.  Kadınların fırsat eş�tl�ğ�ne 
sah�p olab�lmes� �ç�n bu çabaların daha da 
artması gerek�yor. Projeler�n daha gen�ş 
k�tlelere yayılması ve  farkındalık yaratması  
�ç�n her kadının sorumluluk alması 
gerekt�ğ�ne �nanıyorum. 

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

B�z sanay�c�ler olarak; �ht�yaç duyduğumuz 
tek şey �st�krarlı b�r p�yasa ortamıdır, 
önümüzü gördüğümüz sürece �lerleyeb�l�r�z, 

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

Hayatımı anlamlandırab�lmek �ç�n, topluma 
faydalı olab�lmek ve değer yaratab�lmek 
adına çabalarım gençl�k yıllarımdan ber� 
aralıksız devam etmekted�r. 1999 
yılında;Türk�ye’n�n �lk �ş kadınları derneğ� 
olan İŞKAD – Adana İş Kadınları 
Derneğ�’n�n kurucu üyes�y�m. O yıllarda 
adana da çalışan ve �şveren kadın sayısı o 
kadar azdı k� , böyle b�r network oluşturarak, 
hem kadınların sorunlarına çözümler 
üreteb�lmek, hem de b�rl�k beraberl�k 
oluşturarak aramızdak� dayanışmayı 
güçlend�rmek amacıyla İŞKAD’ı 
arkadaşlarımla beraber kurduk.

Daha sonra Kag�der ve Arya kadın yatırım 
platformuna da üye oldum. Bu g�r�ş�mc�lere 
üye olmak çok öneml�yd� ben�m �ç�n. 
Buralara üye olmakla d�ğer kadın 
g�r�ş�mc�ler�n tecrübeler�nden 
faydalanıyorum, kend� deney�mler�m� de 
paylaşab�l�yor olmak ben�m �ç�n çok 
besley�c� oluyor. B�rl�kte büyüyor ve 
değ�ş�yoruz. 

Ayrıca b�r maraton koşucusu olarak , 
türk�ye de ve dünyada mutlaka kadın ve 
çocuklarla �lg�l� sosyal farkındalık ve bağış 
koşuları yaparak b�reysel olarak s�v�l toplum 
kuruluşlarına katkıda bulunuyorum.

Koştuğum en öneml� farkındalık 
koşularından başlıcaları “ kızımız okuyacak” 
projes� , “toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�” projes� ,  
“çocuk yaşta evl�l�klere dur de” projes� 
bunlardan sadece b�rkaçıdır.  

kr�zlerden gerekl� çıkarımları 
yapmadıklarını veya kr�zlere proakt�f 

yaklaşım yer�ne, reakt�f davranmayı 
terc�h ett�kler�n� söyleyeb�l�r�z. Geçt�ğ�m�z 
10-15 yılda kurulan bazı �şletmeler�n �se, 
bu boyuttak� b�r ekonom�k kr�z� daha önce 
yaşamadıkları  �ç�n, nasıl davranmaları 
gerekt�ğ� konusunda deney�m eks�kl�ğ� 
yaşadıklarını da �fade edeb�l�r�z.

“Proakt�f Kr�z Yönet�m�” sadece bugün 
var olan �şletmeler �ç�n değ�l, bugünden 
sonra kurulacak yen� �şletmeler �ç�n de, göz 
ardı ed�lmeyecek stratej�k b�r 
yaklaşımdır.Kısaca “Proakt�f Kr�z 
Yönet�m�”, daha kr�z kapıyı çalmadan, b�r 
takım anal�zler�, p�yasa hareketler�n� ve 
tab�� k� s�yas� gel�şmeler� yakından tak�p 
ederek, olası kr�zlere hazır olmak ve 
önceden b�r takım önlemler almak 
anlamına gel�r. Kr�z� sadece ekonom�k 
olarak değerlend�rmek, olaylara dar b�r 
pencereden bakmak olur. Rak�p b�r 
kuruluşun pazardak� etk�n b�r hamles� veya 
pazardan çek�lmes�, yen� b�r rak�b�n 
gelmes�, kanun koyucunun yen� 
regülasyonlar koyması, yen� verg� veya 
kotaların konması, üret�len mal veya 
h�zmet�n �kames�n�n çıkması veya yepyen� 
b�r ürünün pazara ver�lmes� �le yaşanan 
pazar payı kayıpları da kr�z olarak 
değerlend�r�lmel�d�r. Ayrıca �şletmeler�n 
veya markaların, �let�ş�m, reklam veya 
h�zmetler�nde yaşanan bazı olumsuzluklar 
da kr�ze dönüşeb�lmekted�r.
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Yaşam �ç�n soğutmanın önem�n�n 
b�l�nc�ndey�z. Bu bağlamda K�l�tl� soğuk oda 
paneller�n�n Adana’dak�  tek üret�c� SCA 
Metal aynı zamanda b�r kadın ş�rket� olarak 
yaptığı �ş�n ülkem�z �ç�n aslında ne kadar 
öneml� olduğunun b�l�nc� �le hareket 
etmekted�r.

Ürett�ğ�m�z soğuk odalar, her türlü gıdanın 
üret�m  sevk�yat ve saklanması aşamalarında 
, tarımsal ürünler�n depolanmasında ve artık 
gündem�m�z�n vazgeç�lmez konusu olan 
v�rüt�k salgınların önlenmes�nde kullanılan 
aşıların üret�m , sevk ve depolanmasında 
soğuk oda olarak kullanılarak topluma ve 
çevreye fayda sağlamaktadır.

f�yat artışları veya azalışları her ne kadar 
zor olsa da b�zler�n kolayca uyum 
sağlayab�leceğ�m�z ortamlardır. İst�hdamı 
koruyab�lmem�z veya artırab�lmem�z �ç�n 
ayakta kalab�lmem�z şarttır. İhracat 
potans�yel�m�z devam ett�ğ� sürece bunların 
üstes�nden geleb�l�r�z, bu konuda çok çaba 
harcıyoruz, Pazar payımız arttırmamız, daha 
çok ülkeye ve daha çok müşter�ye ulaşmamız 
gerek�yor, bunun �ç�n devlet�m�z�n �lg�l� tüm 
kurumlarının desteğ�ne �ht�yacımız var, bu 
destek olduğu sürece başarab�leceğ�m�zden 
h�ç k�msen�n şüphes� olmamalıdır.
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dostun tabela, marka g�b� �şler� Mustafa 
Eren’n�n el�nden çıkmaya başlıyor. 
İlkokuldan sonra ortaokul ve l�sede de 
böyle devam ederken, yaptığı �şler�n de 
kal�tes� yüksel�yor ve harçlığını bu 
�şlerden kazanmaya başlıyor. Bu sayede 
a�len�n geç�m�ne de katkıda bulunuyor.

"Öğlene kadar okula g�d�p, öğleden 
sonra da çarşı pazarda otobüslere, 
kamyonlara yazılar yazıyordum. A�le 
fak�rd�, çalışmak zorundaydım. Bu 
nedenle res�m yeteneğ�m çok fazla 
�lerlemed�. Resm�m de güzeld�r, ama ben 
yazıya eğ�ld�m. El�m, kafam, duygularım, 
tamamen yazıya yöneld�" 

L�sey� b�t�rd�kten sonra �stanbul'a gelen 
Mustafa Eren, 13 yaşında Den�zl�'de 
tabelacı çıraklığıyla başlayan serüven�n�, 
İstanbul'da Tatb�k� Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu Graf�k Bölümü'nde, yazı sınıfının 
tek öğrenc�s� olarak sürdürdü.

Graf�k tasarımcı, kal�graf�st, 
t�pograf�st ve font tasarımcısı 
olan Mustafa Eren; beyn� �le 
b�leğ� arasındak� mesafe yok 
denecek kadar az olan, 
�sm�nde de g�zl� “USTA”lığın 
hakkını layıkıyla veren b�r 
sanatçıdır... 

Yazı sanatının üç öneml� 
geleneğ�nden İslam Hat Sanatı 
�le Lat�n Yazı Sanatı’nı 
eserler�nde buluşturan k�ş�d�r. 
Tıpkı Avrupa ve Asya’yı b�rleşt�ren 
ülkem�z g�b�, Doğu �le Batı arasında b�r 
köprüdür Mustafa Eren. 

Mustafa Eren 1944 yılında Den�zl�’n�n 
Acıpayam �lçes�nde sek�z nüfuslu b�r 
a�len�n beş�nc� çocuğu olarak dünyaya 
geld�. Annes� ev hanımı, babası �se a�len�n 
geç�m�n� ayakkabı tam�r� yaparak 
sürdürmekteyd�.

Bütün sanatçılar g�b� onun da sanatla 
�lg�s� çocukluk yaşlarına dayanıyor. İlk 
res�mler�n� önüne gelen herşey�n üzer�ne 
ç�zen Mustafa Eren, çok geçmeden yazı 
(kal�graf�) nın farkına varıyor. K�tap, 
derg� veya caddelerdek� tabelalarda 
gördüğü değ�ş�k yazılar �lg�s�n� çek�yor. 
El�ne her kağıt kalem geçt�ğ�nde ya res�m 
yapıyor, ya da beğend�ğ� b�r st�lde yazılar 
yazıyor. Kısa süre sonra çevres� 
tarafından bu yeteneğ� fark ed�l�nce, 
bütün arkadaşlarının res�m ödevler�, eş�n  

SANAT GÜNDEMİ 

ÇAĞDAŞ BİR HATTAT, MUSTAFA EREN!..
ALİ TEKİN ÇAM
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oldu. Bunun sonucunda “Mot�f” adını 
verd�ğ� atölyes�nde b�r çok öneml� kurum 
ve �şletmen�n graf�k �şler�n� ürett�. Bu 
arada graf�k sanatçısı olarak bütün bu 
h�zmetler� yer�ne get�r�rken, �ş adamı 
k�ml�ğ� de ortaya çıktı. B�r dönem tekne 
turları �le tur�zm sektöründe de faal�yet 
gösterd�.

Öğrenc�l�k yıllarında kurduğu Mot�f 
Reklam Ajansı'nı 1980 yılına kadar 
sürdürdü. 

1981-1992 yılları arasında; Gel�ş�m 
Yayınları (Nokta, Kadınca, Erkekçe 
derg�ler� ve ans�kloped�ler�n�n görsel 
yönetmenl�ğ�n� yaptı. M�ll�yet Sanat 
Derg�s�'n�n �lk yayınından �t�baren 2001 

yılına kadar görsel 
yönetmenl�ğ�n� sürdürdü. 
Aralarında Gel�ş�m Yayınları, 
Ray S�gorta, B�obak, Yaşar 
Factor�ng, Balparmak, İstanbul 
Dış T�caret, Eres�n, 
Ist.Internat�onal Commun�ty 
School, Telpaş g�b� çeş�tl� 

SANAT GÜNDEMİ 

Res�m, graf�k res�m, yazı, t�pograf�, 
sanat tar�h� hakkında öğrend�kler�; 
meslek� b�r d�s�pl�n kazanmasını 
sağlarken, bugün de sürdürdüğü, graf�k 
sanatlarıyla �lg�l� gel�şmeler� tak�p etme 
alışkanlığı kend�s�ne yen� ufuklar 
açmasına yardımcı oldu. 

Okuldak� kazanımlarının verd�ğ� 
özgüvenle henüz öğrenc�yken kend� 
atölyes�n� kurmaya karar verd�. O dönem, 
tüm Türk�ye’n�n basın yayın ve 
matbaacılık sektörünün merkez� olan 
Cağaloğlu’nda b�r yer tutarak �şe başladı. 

P�yasaya graf�k üretmek; kl�şe, f�lm, 
montaj g�b� o dönem�n tekn�ğ�n�, kağıdı, 
baskı ve mücell�t aşamalarını tanımak 
açısından çok öneml�yd�. Endüstr�yel b�r 
üret�m organ�zasyonunda matbaacılık 
teknoloj�s�ne uyum sağlamak ve 
herşeyden önce ver�len süre �ç�nde �ş� 
tamamlamak g�b� çok öneml� kazançları 
oldu. O dönem�n öneml� ve �lk müz�k 
derg�s� “Hey”de başlangıcından �t�baren 
çalışarak basın yayın sektöründe de görev 
aldı.

Okulda öğrend�kler�yle p�yasa şartlarını 
buluşturunca fark yaratması kaçınılmaz 
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onlar b�r yarışma açtı. Onlara da y�ne 
font gönderd�m; o da kabul ed�ld�. Yan� 
dünyadan on k�ş�n�n fontunu kabul ett�ler 
o dönem, b�r� de bend�m.” 

Son 20 yıldır da Osmanlı’dan 
devraldığımız hat sanatını, Lat�n 
harf ler�yle yorumlayarak yen� b�r kulvara 
taşıdı. 

kurum ve kuruluşlara amblem ve logo 
tasarımları ürett�. Ray S�gorta, Rejans, 
M�that G�y�m ve Türker Inanoglu'na k�tap 
tasarımları yaptı.

Yakın dostu, sınıf ve b�r dönem mesa� 
arkadaşı olan İlhan B�lge; Mustafa Eren’� 
çok yönlü b�r tasarımcı olarak tanımlıyor 
ve bu çok yönlülüğü şöyle tar�f ed�yor: 
“Ama tutar metalden kumbara tasarlar, 
yaptırır, öner�r. Polyesterden b�r başka şey 
yapar, asetattan stant tasarımı yaptı, 
patent aldı. G�rmed�ğ� alan yok.” 

Yaklaşık 30 sene önce, 3-4 aylık b�r tren 
yolculuğuna çıkıp, gez�p gördüğü yerler�n 
res�mler�n� yapmaya n�yetlend�. Ancak b�r 
arkadaşının, "Res�m yapan çok, ama yazı 
yazan yok. N�ye yazı yazmıyorsun?" 
sözünden �lhâmla yazıya ağırlık verd� ve 
yazıda kend�s�ne has b�r üslup gel�şt�rd�.

Yazı yazmanın kend�s� �ç�n adeta b�r 
yaşama b�ç�m� olduğunu söyleyen sanatçı, 
seyahate g�derken kalem�, defter� ve 
s�lg�s�n� yanından ayırmadığını bel�rt�yor. 
"Her yerde, her ortamda muhakkak 
ç�zer�m ben; tat�ldeyken, seyahat ederken, 
restoranda yemek beklerken sürekl� 
ç�zer�m" 

Kal�graf� serüven�n�; mezun olduğu 1972 
yılından bu yana, özgün yazı çalışmaları, 
font tasarımları �le gel�şt�rd� (60’dan fazla 
özgün yazı karakter�). Bu fontlardan b�r� 
Letraset f�rması tarafından 1986 yılında 
satın alındı. “Sonra Chartpak f�rması, 
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Bugün sektörün öneml� aktörler�nden 
b�r� olan Mustafa Eren, dönem�n d�kkat 
çeken �s�mler� kadar çok konuşulmamış 
olsa da Türk graf�k tasarımı, Türk 
kal�graf� sanatı �çer�s�nde adı geçen 
öneml� �s�mlerden b�r�d�r. Mustafa Eren’�n 
t�pograf�ye

da�r yaptığı çalışmalar, son derece 
öneml� olup, bu alanı beslemeye ve 
gen�şletmeye devam etmekted�r. H�ç 
kuşkusuz k� eks�kl�ğ�n� sürekl� d�le 
get�rd�ğ�m�z “Türk Tasarım K�ml�ğ�”, 
eğer b�r gün gerçekleşecekse bunun en 
öneml� yapı taşlarından b�r� de Mustafa 
Eren olacaktır.

Yurt�ç� ve dışında tek rak�b�n�n kend�s� 
olması sebeb�yle de bu kulvarda yoluna 
y�ne tek başına devam etmekted�r.

Mustafa Eren, toplumların belleğ�nde yer 
etm�ş, k�m� zaman özdey�şe, k�m� zaman 
atasözüne dönüşmüş sözler� b�r kuyumcu 
sabrı ve özen�yle �şl�yor, gel�şt�r�yor; çoğu 
kez en başa dönerek tekrar yorumluyor. 
Bu uğraş, Türkçe, Lat�nce ya da İng�l�zce 
olab�len bu söz, b�r logoya dönüşünceye 
kadar sürüyor. Sonunda bazen ç�nko 
kalıba geç�p b�r özgün baskı oluyor; bazen 
tuval üzer�nde b�r k�tabeye dönüşüyor.

Geleneksel hat sanatında yazının anlamı 
�k�nc� plandadır; okunurluğu çok fazla 
önemsenmez. Mustafa Eren �ç�n �se 
anlam, yazının vazgeç�lmez öğes�. Onu 
kaybetmemek, tam ters�ne kompoz�syon 
ve �st�f le desteklemek �ç�n özell�kle 
uğraşıyor. Onun yorumladığı sözler, 
okunmadan önce seyred�len tablolara 
dönüşüyor. ardından da okunarak 
çözülüyor, çözümlen�yor... 

Hayatını halen graf�k tasarlayarak 
kazanan Mustafa Eren; aynı zamanda sınıf 
arkadaşı olan graf�k tasarımcı eş� Funda 
Eren Örkün �le ev of�s ortamında b�rl�kte 
çalışıyor. Prest�j k�taplar, özgün broşürler 
üret�yor, graf�ğ�n her alanında h�zmet 
ver�yor ve öğret�m üyes� olarak görev 
yaptığı ün�vers�tede de meslek� 
b�r�k�mler�n� öğrenc�ler�yle paylaşıyor.



5. DÖNEM İTÜ YENİ KUŞAK YÖNETİM EĞİTİMİMİZ 5 

MARTTA BAŞLAYACAK !

TPAO İLE ‘MALİYE DÜŞÜRME STRATEJİLERİ ‘ EĞİTİMİ 

ORGANİZE EDİLDİ.

BEYÇELİK İLE ‘FİNANSAL ANALİZ ‘EĞİTİMİ ORGANİZE 

EDİLDİ.

EKİM 2021 SAYISI %30 OLDU.

4. DÖNEM İTÜ YENİ KUŞAK YÖNETİM EĞİTİMİ 

TAMAMLANDI.

MONDES GLOBAL BÜYÜK BİR MOBİLYA FİRMASI İLE 

TURQUALITY PROJESİNE BAŞLADI.

MONDES GLOBAL & ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI İŞBİRLİĞİ 

İLE ‘MALİYET DÜŞÜRME STRATEJİLERİ VE DİJİTAL 

SATINALMA’ EĞİTİMLERİ ORGANİZE EDİLDİ.

99  MonDesBusiNess

MONDES HABERLER 



MonDesBusiNess   100



101   MonDesBusiNess

İletişim: 0533 541 09 14 mondesglobal.com

YENİ KUŞAK YÖNETİM EĞİTİMİ

5. SERTİFİKA PROGRAMIMIZA 
5 MART’TA BAŞLIYORUZ 

Eğitim Başlama Tarihi: 05.03.2022
Eğitim Takvimi: Cumartesi-Pazar

10:00-12:45 ve 13:45-16:30
 Eğitim Yeri:   İTÜ Maçka Kampüsü

YÖNETİM
4.0


