
2022 yılı içerisinde hem Türkiye hem Global piyasa 
larda büyük bir dengesizlik yaşanacağını ve 
piyasaların bu süreci çok kolay atlatamayacağını 
daha önceki sayılarımızda da belirtmiştik. 
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EDİTÖRÜN KALEMİNDEN

Burcu ÖZGÜN

Yeni yıl ile birlikte hatta 2021 yılının son günleri de dahil olmak üzere sürecin Global ölçekle beraber ülkemizde de 
çok kolay olmayacağı bilinen bir gerçektir. Fakat insanın yaşadığı yaşattığı her alanda olduğu gibi öngörülemeyen 
faktörlerle birlikte bu zorlu süreç tahminlerimizin ötesine geçmiştir. Elbette ki bunlardan en önemlisi yılın ilk yarısını 
esir alan Rusya- Ukrayna Savaşı olmuştur.
Global dünyanın anahtarlarından birini taşıyan Rusya’nın bu girişimi Amerika başta olmak üzere Avrupa menşeili 
firmaların pazardan çok hızlı çıkması kartların yeniden karılmasına neden olmuştur.
Bu durum, tarafsızlık ilkesini bozmayan ülkemiz için global dengeleri bozacak değişimlerin de önünü açmıştır. Piyas-
alar açısından bakıldığında olumsuz koşulları fırsata çevirmek ülke ekonomisine büyük ivme kazandıracaktır. Boş 
bırakılan Rusya Pazarının Türk firmalar tarafından doldurulması beklenmektedir. Beklenmeyen bu kriz avantajını 
doğru okuyabilmek, kullanabilmek, sürdürülmesini sağlamak için ezberlerimizi bozarak yola devam etmemiz ger-
ekmektedir.
Bu bağlamda ihracat hacmimizin genişletilmesi adına bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaların gözden geçirilmesi 
her firma özelinde zorunluluk olmaktadır.
Kaçan fırsatlar değil “Kazanan Fırsatlar Limited Şirketi” olma zamanı sizce de gelmedi mi?

Tüm kazanımların barış içinde yaşanacağı bir gelecek dileğiyle ….
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2022 yılı içerisinde hem Türkiye hem Global piyasalarda büyük 
bir dengesizlik yaşanacağını ve piyasaların bu süreci çok kolay 
atlatamayacağını daha önceki sayılarımızda da belirtmiştik.
Her ne kadar öngörülerimiz bu doğrultuda olsa da hiç kimsenin 
tahmininde olmayan Rusya - Ukrayna Savaşı birçok dengenin 
değişmesine neden olmuştur. Amerika ve Avrupa firmalarının Rusya 
Pazarından bu kadar hızla çıkması hatta Rusya’nın swift sistemin-
den çıkması tahminlerin çok ötesinde bir durum olmuştur.

NE DEĞİŞTİ?

Peki şimdi ne olacak?

Tüm bu gelişmeler devam ederken 
dikkat edilmesi ve gerçekten dengede 
tutulması gereken bir diğer nokta ise 
Ukrayna pazarında iş yapan firmalar 
ile iletişimin yönetilmesidir. Çünkü 
Ukrayna pazarı da hali hazırda üretim 
yapan Türk firmaları için vazgeçilmez 
ve önemli bir alandır.

Bu noktada bugüne kadar tarafsızlığını 
sürdürerek başarı ile yönettiğimiz 
denge politikalarımızı devam ettirmeli 
ve ticari hacmimizi arttıracak atılımlar 
için koşulları doğru okumamız gerek-
mektedir.

Gelişmelere baktığımızda Türk 
firmalarının çok başarılı olacaklarını 
düşünmekle beraber firmalarımızın 
alt yapılarını ve kurgularını değişen 
dengelere göre kurmaları gerektiğini 
tekrar etmekte fayda görmekteyiz.

Üretim konusunda pek çok yabancı 
firmadan daha hızlı aksiyon alabilme-
miz bizim için ciddi avantaj sağlarken 
hammadde temin belirsizliği, artan 
hammadde artışları ve pek çok ko-
nuda değişen dinamikler bu avantajı 
kullanılmaz hale getirmektedir. Va-
kit kaybetmeden acil olarak tedbir 
alınması gereken bu başlıklar göz ardı 
edilmemelidir. 

Üretime destek veren yönetim da-
hil olmak üzere satış, satınalma vb. 
süreçlerin de reorganizasyonlarını 
mümkün olan en kısa sürede 
tamamlamalarını önemle tavsiye edi-
yoruz. 

Yazımızın başında da değindiğimiz 
gibi mevcut koşullar doğru okunmalı, 
önlemler alınarak sürekli iyileştirme 
çalışmaları başlatılmalıdır. Ancak 
bu şekilde devam edersek olum-
suz koşulların yarattığı avantajlar 
kullanılabilir ve ülke ekonomisi olum-
lu yönde güçlendirilebilir.

Her firmanın kendi özelinde 
değerlendirme yapmasını önemle 
tavsiye ediyoruz.

Saygılar,

Her kriz kendi fırsatını kendisi yaratır” cümlesini kullanmanın 
koşulları tam da bu zeminde oluşmuştur. Pek çok yabancı şirketin 
Rusya’dan plansız bir şekilde çıkması bu süreçte tarafsızlığını ko-
ruyan Türk firmaları için fırsat alanı oluşturmuş, yeni alanlarda yeni 
pazarların kurulmasını sağlamıştır.  
Özellikle tekstil, demir- çelik, gıda ve hatta lojistik konusunda ci-
ddi bir talep boşluğu oluşacaktır. Bu kapsamda arz/ talep dengesi 
tekrar değişecek ve piyasalar yeniden şekillenecektir. Uluslararası 
denge politikalarının yeniden belirlenmesinin yanı sıra Türk firmaları 
ihracat hacmini genişletecek ve dünya konjektöründe ciddi roller 
üstleneceklerdir. Elbette ki bu rollerin ülke ekonomimize yansıması 
yadsınamayacak kadar olumlu olacaktır.

Türkiye’de Satınalma 4.0 / Dijitalleşen Satınalma ve Yönetim 4.0 / Dijital Yönetim ile ilgili ilk akademik 
çalışmaları gerçekleştirdi. Aile şirketlerinin kurumsallaşması ,stratejik yol haritalarının belirlenmesi , şirket 
karlılıklarının artması ile ilgili akademik çalışma / makaleleri bulunuyor. Bahçeşehir ve İTÜ ‘de satınalma / 
yönetim bilimleri üzerine dersler veriyor. 

Dr. Sevgi YILMAZ Kimdir?
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hammadde maliyetleri, işçilik giderleri gibi 
başlıklar ile, kırılan tedarik zincirinin yarattığı 
etkiler de üretim noktalarını tüm dünya gene-
linde zorlar bir hal aldı.

Hepsinin üstüne tuz biber eken Rusya – 
Ukrayna gerginliği ve gıdadan enerjiye 
yaşanan açmazlar da enflasyonist ortamı, 
stagflasyona çevirme riskiyle ekonomilerin 
önünde duruyor. Öncelikle şunun altını çizey-
im ki, pandemi sürecinde uyarıları dikkate 
alarak bütçesini yönetenlerin, nispeten hazır 
olduğu bir fotoğrafla karşı karşıyayız.

Elbette bunlarla birlikte artan navlun fiyatları, 
hammadde maliyetleri, işçilik giderleri gibi 
başlıklar ile, kırılan tedarik zincirinin yarattığı 
etkiler de üretim noktalarını tüm dünya gene-
linde zorlar bir hal aldı.

ELBETTE BUNLARLABİRLİKTE  
ARTAN NAVLUN FİYATLARI,

İki yıllık bir pandemi sürecinin ardından 2022 yılına 
ulaştığımızda, bu köşenin okurları için sürpriz olma-
yan bir fotoğrafla, ama hesapta olmayan sürprizlerin 
etkilediği bir süreçle karşı karşıyayız.

Öncelikle hastalığa bağlı kapanma döneminin ekonomiler üzerinde etkileri olacağı ve bunun faturasının son-
radan ödeneceği zaman zaman dile getirdiğim bir gerçek. Şimdi büyük ölçüde o sürecin içinden geçiyoruz.
Bizim açımızdan baktığımızda firmaların bilançolarında da, kamu bilançolarında da bozulmalar olduğunu biliyor-
uz. Hatta üzerine aşırı borçlanmış bir tüketici gerçeğiyle iç piyasanın açmazlar yaşadığına bire bir şahit oluyoruz.
Dünya açısından baktığınızda ise, o süreçte verilen karşılıksız yardım paralarının yarattığı enflasyonist etki, bugün 
dünyanın gelişmiş ekonomilerini soğutma ihtiyacı ortaya çıkardı. Bu nedenle faiz artışından varlık alımlarının 
sonlandırılmasına kadar bilhassa doların kıtlaşacağı bir sürecin kapısındayız.

YILIN İKİNCİ YARISINA  
TEMKİNLİ GİRİN
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HE P S İN İN  Ü S T ÜNE
TUZ  BİBER EKEN
Rusya – Ukrayna gerginliği ve gıdadan enerjiye yaşanan açmazlar da enflasyonist 
ortamı, stagflasyona çevirme riskiyle ekonomilerin önünde duruyor. Öncelikle şunun
altını çizeyim ki, pandemi sürecinde uyarıları dikkate alarak bütçesini yönetenlerin, 
nispeten hazır olduğu bir fotoğrafla karşı karşıyayız.
Ama ne durumda olursanız olur, yılın ilk çeyreğini bitirdiğimiz bugünlerde yarına 
ilişkin farklı önlemler almak durumundasınız. Öncelikle borçlarınızı mümkünse TL’ye 
çevirmeniz, döviz giderlerinize karşın, söylenenlerin aksine ihtiyatlı olmanız, olası 
şoklara karşı size koruyacaktır.

Gerek FED, gerekse Avrupa Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamalar, daha agresif 
maliye politikalarının uygulanacağı bir sürecin habercisi. Fitch’in son raporunda, 
dünya ekonomisinin büyümesinin 2022 yılı için yüzde 25 oranında, bizim büyüme-
mize yönelik tahminin de yüzde 50 oranında aşağı yönlü revize ettiği göz ardı ed-
ilmemelidir.

Bu, iş hacimlerinde kısıtlama getirirken, paranın daha maliyetli hale geleceği, da-
ralmayla rekabetin kızışacağı ve birim kazançların azalacağı bir sürecin kapısında 
olacağımız gerçeğini bize anlatıyor.
Öyleyse ne yapmalıyız? Öncelikle bilançolarımızın gerçeğiyle yüzleşmeli, acil ihtiya-
çlar listesi yapmalı, nitelikli personelimize sahip çıkmalı ve tedarik noktasında hangi 
ihtiyaçlarımızı iç piyasadan karşılayacağımızı belirlemeliyiz.
Herkese, hangi şartlar altında olursa olsun mal satmaktan imtina edip, kalıcı ve uzun 
vadede çalışacağımız müşterilere ağırlık vermeliyiz. Bu süreçte markalaşma yerine 
nitelik ve fiyat dengesini optimumda sağlayan işlere yönelmeli, satınalmadan üre-
time kadar her aşamada verimlilik hesapları yaparak, birim kayıplarımızı azaltmalıyız.
Bilhassa yılın ikinci yarısında dünya ekonomisi açısından çok daha sert esecek 
rüzgarlar, bizler gibi başta döviz bağımlılığı olan ülkeler adına daha zorlu koşulları 
beraberinde getirecektir.
Bu süreçten tek başımıza çıkmamız olanaksız. O nedenle tedarikçi dayanışmasıyla 
başlayıp, sektörel dayanışmalara kadar uzanan bir yapının, ortak satınalma hara-
ketlerinden yol alıp, birlikte projeler ortaya koymanın yollarını bulan bir iş modelinin 
kapısını aramalıyız.
Yani zorlu bir sürecin kapısındayız. Ama bu süreçte gerçek şu ki; Behçet Necatigil’in 
şiirinde dediği gibi: Ya çaresizsiniz ya çare sizsiniz.

Meslekte 28’inci yılını geride bırakan Çetin Ünsalan, dergiden gazeteye, internetten televizyonculuğa kadar her 
alanda, muhabirlikten köşe yazarlığına, editörlükten haber yayın yönetmenliğine kadar uzanan bir çizgide farklı 
görevler yaptı. Son 18 yıldır televizyonda ekonomi haberciliğini yürütmektedir. 

Çetin ÜNSALAN Kimdir?
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GELECEĞE HAZIRMISINIZ? 
Her değişim programında olduğu gibi dijital Tedarik Zinciri Yönetimine geçişin de ana taşıyıcıları şirket içindeki 
liderler,  yöneticiler olacak.
Şirket stratejisinde dijitalleşme konusuna yeterince önem verilmez, ana gündem maddelerinden biri yapılmaz 
ve gerekli tüm detaylar en ince  ayrıntısına kadar ortaya konmazsa, bölüm bazındaki alanları tartışmak anlamsız 
hale gelir.
Son yıllarda ülkemizin yoğun olarak gündeminde olan kapsamında dijital tedarik zinciri yönetimi konusunu ele 
almak istedim. Tabi ilk etapta şirket yöneticilerinin vizyonu burada amir konumda.

Şirketin en üst seviyesindeki yöneticilerin konu hakkında fikir birliğine varmış ve uzun sürecek olan bu yolculuğa 
çıkmayı tamamen içselleştirmiş olmaları esas… Sonrasında ise şirket stratejilerinde  dijitalleşmeye verilen önemle 
konuyu bir yol haritası kapsamında performans kriterleriyle takip etmek gerekiyor. Kurumsal yapı içindeki tedarik 
zinciri bölümüne gelecek olursak; yukarıda değindiğim gibi pek tabidir ki dijitalleşme mutlaka şirket seviyesinde 
ele alınması gereken bir konu olmalı.
Dijitalleşme,tek adacık şeklinde asla düşünülemez. En önemli ikinci konu kurum kültürü Yapılması planlanan tüm 
bu çalışma içeriğinde vizyondan sonra en önemli ikinci konu kurum kültürü olarak karşımıza çıkacak ve büyük 
olasılıkla kültür değişimini de gerçekleştirmemiz gerekecek. Her değişim programında olduğu gibi bu değişimin 
ana taşıyıcıları şirket içindeki liderler, yöneticiler olacaktır.
Şirket stratejisinde dijitalleşme konusuna yeterince önem verilmez ve ana gündem maddelerinden bir tanesi 
yapılmaz, gerekli tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar ortaya konmazsa, bölüm bazındaki alanları tartışmak 
anlamsız hale gelecektir. Ancak bilinmelidir ki bu konuya odaklanmayan şirketler rekabetçiliklerini kaybede-
cekler ve böylelikle geleceklerinden şüphe edilecektir. “Stratejilerinde dijitalleşmeye yer veren şirketler tedarik 
zinciri konusunda nasıl ilerlemeli?” sorusunun yanıtını aşağıdaki başlıkları detaylı bir şekilde inceleyerek vermek 
gerekiyor.



MONDESBUSINESS 11    www.mondesglobal.com

İçinde bulunduğumuz gerçek resmi ortaya koymaz ve kendimizle yüzleşmezsek sonra neden başarısız 
olduğumuzu tartışırız. Şirket / bölüm vizyonu ve kültürü, çalışanlar ve tedarik zinciri bölümü:
• Yetkinliklerimiz ve mevcut kaynaklarımız bu büyük veri yönetimine doğru olan transformasyonunu taşıyacak 
seviyede olmalı ve aradaki farklar hızlı bir şekilde giderilmeli.  
• Analitik ve dijital düşünceye sahip çalışanlar tercih edilmeli. 
• Aynı husus yöneticiler içinde geçerli. Dijital,analitik düşünen, serbest çalışma takımlarını yönetebilecek, değişime 
inanan ve hızlıca uygulayan yönetici profiline ihtiyaç duyacak. 
• Dijitalleşme hakkındaki komünikasyon yol haritası detaylı bir şekilde çalışanlarla sürekli paylaşılmalı. 
• Daha yalın organizasyonlar oluşturulmalı. 
• Yetki ve sorumluluklar kırılmalı.
• Daha esnek ve merkezi olmayan çalışma şartları yaratılmalı. 
• Dijitalleşmeye olan inanç, bölüm içinde oluşturulmalı ve çalışanların dijitalleşmeyi yanlızca çalışan sayısını azal-
tan bir yöntem olarak görmemeleri sağlanmalı. 
• Kararların veri bazlı alınması kültürü desteklenmeli, yetki ve sorumluluklar tabana yayılmalı. • Görev tarifleri 
yeniden ele alınmalı. 
• Çalışanlara yoğun dijitalleşme eğitimleri verilmeli. Kullanılan mevcut teknolojiler ve ulaşılmak istenilen hedef: 
• Mevcut teknolojik alt yapımızı geleceğe yönelik büyük veri bankamızı yönetebilecek ve şirket/tedarik zinciri 
yönetimimizin vizyonu doğrultusunda hazırlamamız gerekiyor. 
• Veri bankamızı güncelleyerek ve güncel tutarak tüm şirketin gerekli kritik verilerini destekleyecek seviyeye ge-
tirmeliyiz. 
• Çok çeşitli, birbirinden bağımsız aplikasyonlardan entegre sisteme yönelmeliyiz. 
• Tedarik zinciri, işçi sağlığı iş güvenliği, hukuk, araştırma geliştirme, satış, muhasebe, tedarikçi, teknik hizmetler, 
planlama gibi bağımsız birimler elektronik ortamda entegre hale gelmeli. • Akıllı/öğrenen insan beynini simule 
eden aplikasyonlar uygulamaya geçmeli. 
• Tekrarlayan işler otomatik olacak algoritmalar tarafından yönlendirilmeli. 
• Satınalmalar ürün grubu bazlı platformlarda gerçekleştirilecek. 
• Katalog bazlı satınalmalar hızla artacak. • Transaksiyonel verilerden stratejik verilere yönelik raporlamanın ve 
analizinin gerçekleşmesini temin etmeliyiz. Yukarıda dijitilasyon hakkında yapılması gereken hususlara özetle 
değinmeye çalıştım. Peki, bu kapsamda şirketlerin elde edeceği avantajlar neler olacak?  
• Çalışan profilinin geleceğe yönelik güncellenmesi,
• Şeffaflığın artması ve verilere 7/24 ulaşılması, 
• Tedarik zinciri yönetimi bölümünün yaratacağı kritik katma değer, 
• Verimlilik artışı, • Hızlı karar almanın sağlanması ve pazara daha yakınlığın temini,
• Masrafların azalması, 
• Mevzuata uyumun iyileşmesi, 
• Tedarikçi yönetiminin gerçek zamanda tamamen veri bazlı olması ve işbirliğinin gelişmesi, • Yarınlara hazır, 
daha rekabetçi hale
gelinmesi, 
• Müşteri memnuniyetinin artması…

Şimdi sorulması gereken soru şu: Geleceğe hazır mısınız

İşletme alanında yüksek öğrenimini Almanya’nın Mainz kentinde tamamlamış olup, 31 yılı aşkın bir süredir Siemens 
firmasında çalışmıştır. Bu süre zarfında Sağlık Sektörü Ticari Direktörlüğü, Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Bölüm 
Direktörlüğü, Ücretlendirme ve Yan Haklar Bölüm Başkanı ve Latin ve Kuzey Amerika İnsan Kaynakları Partneri 
(Münih, Almanya), Strateji Bölümü Ticari Direktörlüğü (Viyana, Avusturya), IT Direktörlüğü, Tedarik Zinciri Yönetimi 
Bölüm Direktörlüğü görevlerini üstlenmiştir. PERYÖN Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde de 
bulunmuştur. Tuğrul Günal, Siemens Vakfı Başkanlığı ve TEDAR (Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği) Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Tuğrul GÜNAL kimdir?
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Sağlık ile ilgili dengeler pandemi ile bozulmaya 
başladığında, kısa bir süre sonra bunun ekonomiye de 
yansıyacağını konuşmaya başlamıştık. Başlamıştık 
başlamasına da, öncelik yaşamda kalabilmek ve olası 
gıda problemi olduğu için başlangıçta çok da büyük 
karşılık görmedi. Zaman geçtikte ve ekonomideki yara-
lar derinleşmeye başladıkça, daha fazla gündemde yer 
almaya başladı.
Bugünlerde, daha pandeminin yaraları sarılmadan, 
Rusya Ukrayna savaşı ile sorunlara bir yenisi daha 
eklenmiş oldu. Geleceğe dair bizleri neler bekliyor ve 
yaşamımız nasıl bir seyir izleyecek bakmadan önde, 
süreçteki bazı kritik noktaları hatırlamakta yarar var.
2019’un ikinci yarısında Çin’de pandemi başladı ve 
hastalıklar dünyanın her yerinde görünmeye başlandı. 
Ülkeler tedbirler almaya başlarken, görülen ölüm 
vakaları, hayatımıza giren maske, seyahat kısıtlamaları 
ve organizasyonların iptali herkesi endişelendirmeye 
başladı. Bir yandan dünyada eğitim dururken, üretimde 
kısıtlamalar ve diğer yandan arz-talep dengesinde de 
bozulmalar her geçen gün daha da arttı. Öte yandan 
e-ticaret ve dijitalleşme önemli bir ivme kazandı. Ve 
en önemlisi, devletler ekonomik kapasiteleri ölçüsünde 
tedbirler almaya başladılar. Güçlü/güçsüz ülke – sosyal/
sosyal olamamış ülke ayrımları kendisini göstermeye 
başladı. Tarım, hayvancılık ve sağlık sektörleri önemli 
sınavlardan geçti, sokağa çıkma yasakları ve evden 
çalışma ile eve dönüldü.

2021’e girildiğinde aşının da bulunması ile piyasa-
lar biraz toparlanmaya başladı. Buna rağmen arz talep 
dengesi düzelmezken, nakliye maliyetlerindeki önemli 
artışların da etkisi ile dünyadaki tüm maliyetler yukarı 
seyretmeye başladı. ·Tedarik Zincirinde düzelmesi zor 
yaralar açılmaya başladı, çip, dünyanın krizi halini aldı.
İlerleyen dönemde tedavi süreçleri hızlanmaya ve 
normalleşme daha da belirgin olmaya başladı. 
Çin ise taviz vermeden sıfır Covid politikasını sürdür-
meye devam edeceğini açıkladı. Tedarik akışı yavaş 
yavaş tamir olmasına rağmen, Çin’deki üretim ve enerji 
kısıtlaması ve çip krizi üretim ve tedarikte normalleşmeyi 
zorlaştırdı. Arz-talep dengesindeki bozukluk çok da 
dengeye gelemedi.
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Yeni dünyada bizleri nelerin beklediği hepimiz için merak konusu. Benim görüşlerime gelince; evvela Çin’in aynı 
politikaları korumayı sürdüreceğini söyleyebilirim. Üretimi her zaman daha az tutarken, niteliğe ve karlı üretime, 
belki de daha fazla markalaşmaya yönelecek. Üretim mutfağı olmaktan çıkıp, tasarım ve markalaşmaya doğru 
yönelecek. Uzakdoğu, Çin’e biraz daha alternatif olacak. Türkiye, üretimi güçlendiremediği sürece Uzakdoğu’nun 
alternatifi olamayacak. Fırsatları değerlendirir ise, transit nokta olma konusunda daha iyi bir noktaya gel-
ecek. Savaşla birlikte batı ve Rusya arasında denge bozulurken, Rusya ve Çin daha birlikte hareket ettiği için, 
kutuplaşma da artacak. Arz/talep dengesi uzun bir süre daha düşük seyredecek. Dünyadaki otomotiv üretim ve 
satışı eski adetlerine epey bir süre ulaşamazken, yüksek enflasyon ile gelir dağılımı tüm dünyada daha da bo-
zulacak. Üreticilere bu dönemde daha çok iş düşecek, zira tedarik sıkıntıları yine devam edecek. Dünyadaki likit 
para, güven duyulan ülkelere giderken, Türkiye’deki seçim belirsizliği nedeniyle bu sıcak paradan yararlanmamız 
hayli güç olacak.
Bizi bekleyen belki en önemli fırsat yine Rusya’nın uğradığı bu ambargo ile ticaretin ülkemiz üzerinden seyrede-
cek olması. Buradaki yeni iş alanlarının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine özellikle işaret ederken, enseyi kar-
artmadan mevcut işlerimizi geliştirmemiz için bu önemli dönemi iyi kullanmamız gerektiğini belirterek sözlerimi 
noktalayayım.

1969’da İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine (İngilizce) 
girdi. 1991 yılında mezuniyetini takiben sırasıyla “Para ve Banka”, “Finansman”, ve “Uluslararası İktisat” alanlarında 
yüksek lisanslar yaptı. Sonrasında ise Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği üzerine doktora gerçekleştirerek, Avrupa 
Birliği’ndeki “Gümrük Doktrinleri” üzerine araştırmalarda bulundu. 
1988 yılında, öğrencilik yıllarından itibaren profesyonel iş yaşantısını sürdüren Çınar, uzun yıllar bir Holding bünyesinde 
Dış Ticaret yöneticiliği ve ardından da üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi. 2001 yılında ise lojistik sektörünün en 

önemli firmalarından bir tanesinde Üst Düzey Yöneticilik görevlerinde bulundu. 2014 yılı Temmuz ayında Ünsped Gümrük Müşavirliği 
ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. firmasında CEO’luk görevini yürüttü. 2019 yılı Eylül ayından itibaren profesyonel yaşantıyı noktalayarak, 
Gümrük Müşavirliği ve Lojistik alanlarında faaliyet gösteren Mentor gruba ortak oldu.
1995 yılında ARC Eğitim Danışmanlık firmasının kuruluşunda da yer alan Çınar; halen THY, Turkcell, ABB, Petrol Ofisi, BOTAŞ, Sie-
mens, Bosch, Tüpraş, Petkim, Vestel, Oyak, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Akçan-
sa, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul İhracatçı Birlikleri gibi pek çok özel ve kamu kuruluşuna eğitimler de vermeyi sürdürmektedir.
Çınar halen, İstinye, Kültür ve Arel Üniversiteleri’nin Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans ve Yüksek Lisans Bölümlerinde, Öğretim 
Görevliliği görevlerini de sürdürmekte olup, 27 yıldan bu yana aralıksız olarak akademisyenlik görevini de sürdürmektedir. Çınar, 3 yıl 
boyunca çeşitli TV kanallarında Lojistik ve Dış Ticaret konulu programların yapımcılığı ve sunuculuğunu da üstlenmiş olup, halen pek 
çok TV kanalında çeşitli programlarda yer almaktadır.
Başta Dünya Gazetesi olmak üzere, pek çok sektörel yayın organında halen yazarlık görevini de sürdürmekte olan Çınar’ın kendisine 
ait olarak yayımlanmış olan beş adet de kitabı bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca bilen Çınar evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Hakan ÇINAR kimdir?

2021’e girildiğinde aşının da bulunması ile piyasa-
lar biraz toparlanmaya başladı. Buna rağmen arz talep 
dengesi düzelmezken, nakliye maliyetlerindeki önemli 
artışların da etkisi ile dünyadaki tüm maliyetler yukarı 
seyretmeye başladı. ·Tedarik Zincirinde düzelmesi zor 
yaralar açılmaya başladı, çip, dünyanın krizi halini aldı.
İlerleyen dönemde tedavi süreçleri hızlanmaya ve 
normalleşme daha da belirgin olmaya başladı. 
Çin ise taviz vermeden sıfır Covid politikasını sürdür-
meye devam edeceğini açıkladı. Tedarik akışı yavaş 
yavaş tamir olmasına rağmen, Çin’deki üretim ve enerji 
kısıtlaması ve çip krizi üretim ve tedarikte normalleşmeyi 
zorlaştırdı. Arz-talep dengesindeki bozukluk çok da 
dengeye gelemedi. 
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Önce Trump’ın yarattığı dalgalanma ile dünya politiğinde ani 
değişikliklerin ve kırılganlıkların artacağını gördük. Pandemi ile 
birlikte küresel ticarette arka perdede ABD-Çin savaşı kızışırken te-
darik problemleri ve lojistik sorunları iş hayatında strateji kurma ve 
yürütmeyi iyice zorlaştırdı.  En son 2022  Şubat ayında Rusya’nın 
Ukrayna’ya saldırısı tüm dünyayı politik ve ekonomik olarak yeni bir 
bilinmezliğe sürükledi. 
Bu dönem içerisinde ABD donanmasının 2020’li yıllar içerisinde 
Çin’in Tayvan’a karşı benzer bir girişimde bulunacağını beklediğini 
açıklaması da çok büyük bir politik dönüşüm ve beraberinde eko-
nomik değişikliklerin kapıda olduğu sinyallerini veriyor. 
Dünya siyaseti ve güç kaymasının yarattığı türbülansa yönelik ted-
birler anlamında iş liderlerinin elinde çok fazla bir seçenek bulun-
muyor ama bu kargaşanın da hızla bitip sakinlemeyeceğini anlamak 
ve ona göre dirençli yapılar kurgulamak ya da ortaya çıkan yeni 
fırsatları hemen değerlendirmek en önemli öncelik olarak yerini ko-
ruyor.
Ukrayna krizi ile birlikte Türkiye’nin en önemli müşterisi olan 
AB’de, parçalanmak yerine birleşerek ilerleme yönündeki olanak-
lar konuşulmaya başladı. Bu şekli ile AB’nin rekabet gücüne ve 
direncine de net bir şekilde odaklanacağına dair emareler mevcut. 
Rusya-Ukrayna çatışmasındaki gelişmeler doğrultusunda Avrupa 
ekonomisinin aynı anda hem zorlanması hem de güçlenmesi bekle-
nebilir.
Teknolojik gelişmelerdeki hızlanma ve beraberinde Almanya’nın 
savunma bütçesini arttırma kararı AB’nin Almanya liderliğinde 
uluslararası oyuna yeniden katılmasına yol açabilir. Enerji arzını 
güvence altına almak, nükleere geri dönüş ve sürdürülebilir en-
erji yatırımlarının hızlanması ve bu alandaki teknolojik ilerlemeler, 
Rusya’nın elindeki enerji kartını da paralel olarak orta-uzun vadede 
düşürebilir. Bu yöndeki hamlelerin de olumlu-olumsuz siyasi ve 
ekonomik sonuçları olacağı kesindir. Türkiye’nin de enerji bağımlısı 
bir ülke olması nedenli ile bu olaydan çıkaracağı dersler mevcuttur.

ÖNCELİKLER- ZORLUKLAR 2022

DÜNYA POLİTİĞİ

Türkiye’de iktidarın 2023 seçiminde el 
değiştireceği artan bir olasılıkken iktida-
ra talip olanların da programlarında eko-
nomik aktivitelere yönelik net çözümlerle 
bir vizyon koyması gereklidir. Bu bağlamda 
denizcileşmeyi, enerjiyi, teknoloji ve katma 
değerli üretimi merkeze alan, 30 sene-
lik bir sanayi programının da kamuoyunda 
tartışmaya açılması gerekir.

Bu krizle birlikte sadece ülkelerin siyasi 
yapılarının değil, ekonomik varlıklar olan 
şirketlerin de zor kullanma, şiddet ve savaş 
araçlarına karşı tepki verdiğini gördük. 
Bu tavrın da kurumsal sosyal sorumluluk 
programının bir parçası haline gelerek yeni 
bir insani davranışı kültürel olarak iş hayatına 
eklemlemeye yol açacağını öngörmek müm-
kün. 

Bu savaş, Ukrayna boyutunda kalır ve 
sonuçlanırsa, AB merkezli olarak daha et-
kili bir ekosistem ve ilerleme odaklı yeni bir 
ortam oluşma ihtimali vardır. Bu ihtimalde 
Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin nasıl bir yer 
bulacaklarına dair kafa yorması gereklidir. 
 
Sonuç itibarı ile dünya politiği hiç olmadığı 
kadar iş hayatının odağında olmak zorun-
da. Gelişmeleri iyi takip edip, imkanları veya 
manevra alanlarını iyi değerlendirerek, kısa 
aralıklarla strateji gözden geçirmeleri yap-
mak artık iş rutini haline gelmelidir. İş liderleri 
artık ticari zekaya sahip olmakla yetinmenin 
ötesinde, olayları takip edip yorumlayan bir 
politik zekaya da sahip olmak durumundadır.
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Hibrit ve uzaktan çalışma bilgi çalışanları için standart haline geldikçe, çalışan devrinin artmaya devam edeceğini 
öngörmek mümkün. Bu açıdan çalışan yetkinliklerini iyi anlayıp atıl yetkinlikler nasıl kullanılır, eksik yetkinlikler 
dışarıdan nasıl tamamlanır, uzaktan çalışmanın iş yeri sosyalleşmesi ve sinerjiye olumsuz etkisi nasıl önlenir gibi 
sorulara verilecek cevaplar insan yönetimi açısından en önemli öncelikler haline geliyor. İşyerinde demokrasi, 
fırsat eşitliği, adalet, liyakat, çalışan sağlığı ve refahını gözetmek, beceri kazandırma ve beceri kazanma fırsatlarını 
yaratmak, yetkin çalışanların elde tutulması için önemli alanlardır. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve 
özellikle batılı ülkelerdeki kalifiye çalışan eksik-
likleri iş liderleri için önemli tehditlerden biri haline 
gelmiş durumda. Bu nedenle özel sektörün meslek 
örgütleri ile birlikte kalifiye ara eleman yetiştirme 
programlarını yeniden tasarlaması ve uygulamaya 
geçirmesi gereklidir.

Meslek örgütleri ile birlikte kamuoyu baskısı 
oluşturarak değişen teknoloji ve iş şartlarına 
göre ihtiyaç duyulan mesleklere yönelik üni-
versite eğitiminin yeniden organize edilmesi, 
karşılığı olmayan mesleklere ait bölümlerinin 
azaltılması/kaldırılması, yürümeyen iş hayatı-
üniversite işbirliğinin devlet öncülüğünde verimli 
çalışmasının şartları zorlanmalıdır. Paralel olarak 
üniversite öncesi eğitim müfredatının da yeni 
ekonomik şartlara ve rekabete uygun, yüksek 
becerili ve kavrayışlı bireyler yetiştirme yönünde 
değiştirilmesi talepleri sıklıkla dile getirilmelidir.

Bu çalışmalar her ne kadar tekil olarak firmaların gücünü aşsa da geleceğe yönelik büyüme stratejilerinde olmaz-
sa olmaz insan kaynağı açısından tüm iş liderlerinin kaygı duyması ve öncelik vermesi gereken bir alan olduğu için 
işbirliği ve ortak tutum arayışını gerektirir.

Dijital dönüşüm kavramı Türkiye’de halen bilinmezlikler ve yanlış anlamalarla yerine oturmayan, bu nedenle de 
çoğu zaman nakit kaybına yol açan bir kavram. Ama sunduğu fırsatlar ve uzak kalınması halinde yaratacağı tehdi-
tler sebebi ile de önceliklerden hiç düşmeyecek bir konu. Öte yandan veri toplama, temizleme, yorumlama ve 
kullanma yeteneklerinin gelişmediği iş ortamlarında dijital dönüşüme balıklama atlamak da en büyük problem-
lerden biri. O nedenle veri yönetimi ile ilgili yetkinliği olmayan iş organizasyonlarının plan dahilinde bu eksik-
liklerini çok hızlı kapatıp sonrasında dijital dönüşüm programlarına başlaması gerekiyor. 

Her dönüşüm programı gibi üst yönetimin bizzat içinde olmadığı, kurgusu ve gidişatı konusunda yönetimin göze-
tim eksiği olduğu durumlarda, dijital dönüşüm çalışmalarında da başarısızlık ihtimali çok artmaktadır. Bu neden-
le iş liderleri ve üst yönetimin dijital farkındalığı ve yetkinliklerini arttırması organizasyonel başarı için en önemli 
önceliklerden biridir. Netice itibarı ile teknolojik yetkinlikler tüm organizasyona yayıldığı oranda yeni fırsatlar ve 
gelişmeler oluşacaktır.

YETKİN ÇALIŞANLARIN ELDE TUTULMASI

DİJİTAL DÖNÜŞÜM
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Pandemi ile tetiklenen ama yukarıda bahsedilen küresel 
güç kayması ve belirsizliklerin artması ile süreklilik kazan-
an tedarik riskleri çok fazla artmış durumda. Dalgalanma 
küresel enflasyonist baskılarla daha da şiddetlenecek gibi 
görünmekte. Bunu yönetebilmenin tek yolu iş etrafında 
bir ekosistem, yani karşılıklı fayda kurgusunu yaratmak ve 
işbirliklerini arttırmaktır. Bu işbirlikleri sadece tedarikçile-
ri değil müşterileri de kapsamalıdır. Tedarikçi ve müşteriyi 
kapsayan iş birlikleri hizmet ve üründe ucuzlama, ino-
vasyon ve rakiplerden ayrışma getirecektir.

Bu bakış açısı ile tedarik zincirlerini dayanıklılık için 
yeniden kurgulamak bunun için de gerekiyorsa teknolo-
jiyi de işin içine katmak gereklidir.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Bugün, organizasyonların eski, esnek olmayan BT sistemlerinden vazgeçerek, yeni kaynaklar bulma ve tedarik 
zincirlerini çeşitlendirme yoluna yönlendirebilecek teknoloji destekli modern tedarik zinciri çözümlerinin de bu 
anlamda fırsatlar yaratacağı akılda tutulmalıdır.
Deniz taşımacılığında artan fiyatların yanısıra hammadde temininde yaşanan düzensizlikler yeni bir spekülatif 
dönemi beraberinde getirdi. Dünya politiğinde artan çatlaklar da zincirleme fiyat artışlarını ve enflasyonu tüm 
dünyanın gündemine soktu. Bu hali ile ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin kontrol altında tutulması/düşürülmesi 
yanısıra maliyet ve harcama iyileştirmelerinin de yönetimin ana konularından biri haline gelmesi gerekiyor. 
Bunu yapmak için de organizasyonların tamamında uygulanacak, finansallarda hızlı bir şekilde etkisi görülecek 
iyileştirme ve verim arttırma programlarına özel önem verilmesi gerekiyor. Bu nedenle önceleri sadece üretim 
birimlerinin ajandasında yer alan yalın/çevik uygulamalarının hız ve etkinliği arttırılarak tüm şirket birimlerinde 
aynı anda uygulanması Türk firmaları özelinde yüksek öncelik olarak ortaya çıkıyor.

İŞ OTAMINDA BEDEN VE ZİHİN SAĞLIĞI
Uzun yıllar boyunca iş ortamlarında başarılı çalışan ve yöneticilerin EQ’ları 
konuşuldu ve bunun nasıl arttırılabileceği üzerine çalışıldı. Günümüzde ise 
değişkenliklere ve karmaşaya dirençli organizasyon yapısına sahip olmak için 
dirençli çalışan ve yönetimlerin olması gerektiği sonucuna varmış bulunuyor-
uz. Bunun sağlanabilmesi için EQ yanısıra BQ’nın (Body Quofficient) da bireyler 
bazında gözetilerek üst düzeyde tutulmasını sağlamak gerekiyor. Bu anlamda 
çalışanların zihinsel ve bedensel sağlığı da iş sonuçları açısından firmaların önce-
likler listesine giriyor. Bunu gözeten yapılar sadece iş süreliliği ve verimi açısından 
kazanç sağlamıyor, marka ve yapıyı insanlaştırma yönünde bir adım ileri gidip 
çalışan bağlılığını arttırırken müşteriyi elde tutma- yeni müşteri kazanma dolayısı 
ile gelir arttırma açısından fayda sağlayan önemli bir yola girmiş oluyor. Bu hali 
ile çalışanlarını önceleyen organizasyonların iş sonuçlarındaki başarılarını gözardı 
etmek pek mümkün değil. Bu açıdan çalışanların hobilerinin desteklenmesi, birey-
lerin yetkinliklerinin arttırılması ne yaptığını bilen IK yönetimlerinin gündeminde 
ağırlık kazanıyor. Tüm bunların üzerine yetkinlik haritaları paralelinde çalışanların 
finansal sağlığını da ölçen ve gözeten yapıların  insan kaynağı açısından reka-
bette elinin güçlü olacağını ve hızlı değişkenliklere karşı direncin artacağını söy-
lemek mümkün. Uzunca bir süredir gündemde olan  “Organizasyonel Gelişim”  
kavramının  ana unsurlarından birinin bu zihinsel, bedensel ve finansal “wellness” 
haline geldiğini kabul etmek gerekiyor.
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VERİ  GÜVENLİĞİ

ÇEVREYE  ETKİ,  SOSYAL  SORUNLULUKLAR

Teknolojide her gün katlanarak artan gelişmeler takibi zor bir ortam yaratıyor, ancak bu gelişmelerin sunduğu 
fırsatlardan da uzak kalmak şirketlerin geleceklerini büyük risklere açık hale getiriyor. Bu teknolojik gelişmelere 
uyum göstermeye çabalarken de yine teknoloji ile birlikte ortaya çıkan güvenlik riskleri iş sürdürülebilirliği 
açısından çok önemli bir konu olarak önümüzde duruyor. Mevcutta ortalama bir Türk şirketinin IT becerileri göz 
önünde tutulursa bu konuda Türkiye’de çok büyük bir açık olduğu ve bunun iş için büyük riskler taşıdığı farke-
dilecektir. Küçük ve orta ölçekli firmalar böyleyken IT altyapısı güçlü bankaların bile yaşadığı örnekler  bu ko-
nuda riskin ne olabileceğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu açıdan büyük küçük farketmeksizin firmaların IT 
birimlerini bu gözle değerlendirmeleri ve bu alanda yatırımdan kaçınmamaları gerekiyor. IT altyapısına yönelecek 
saldırıların tespiti ve savuşturulması ile ilgili çalışan yetkinliklerinin arttırılması yönünde bir program başlatıp 
uygulamanın yanısıra, yapıdaki açıkları sürekli test eden, gözeten ve bu açıkları kapatan, senaryolara dayalı 
bir yönetim anlayışının da yönetsel öncelikler içerisinde olması gerekiyor. Konunun firma IT altyapısına yönelik 
korsan saldırılar dışında müşteri ve çalışan verilerinin korunması ve kullanılmasına yönelik tarafı da uzunca bir 
süredir önem sahibi olan bir konu. Bu açıdan da dikkati yüksek tutan ve buna önem veren bir yönetim anlayışının 
öncelikler arasında yer bulması gerekiyor.

Küresel ısınma ile birlikte insanlığın dikkatinin yoğunlaştığı çevresel etkiler, pandemi ile birlikte batılı kamuoyu-
nun gündeminde artan bir öneme sahip oldu. Uzun yıllar boyunca iş etikleri ve çevresel etki değerlendirmeleri 
kamuoyunda marka algısı açısından önemli konular olmuş olsa da günümüzde bu konular sosyal sorumluluk 
kapsamında iş hayatının insan ve doğa yaşamına katkısını önceleyen bir konu haline geldi. Insanlaşma kavramının 
yerleştiği marka algısının bu konuyu gözardı ederek yürüyeceğini düşünmek artık olası değil. Bu anlamda sadece 
çevre etkileri değil iş yerindeki fırsat eşitliğini sağlamak ve çalışma şartlarını iyileştirmekle birlikte topluma fay-
da sağlayan girişimler, ve karbon ayak izinin azaltılması yönetsel önceliklerden biri oldu.
Soysal sorumluluk çalışmalarının ve karbon ayak izinin azaltılması çalışmalarının marka performansına etkisinin 
iş sonuçlarına yansıyacağı örneklerle önümüzde duruyorken, AB’nin “yeşil anlaşma” isimli yönetmeliği uygula-
maya koyması ve iş yapma şartlarını karbon ayak izindeki azalmaya bağlaması ihracat yapan firmalarımızı bu 
konu üzerinde odaklanmaya teşvik edecek şekilde önümüzde duruyor. 
Tüm bunların yanısıra 2022 itibarı ile çok büyük oranlarda artan enerji maliyetleri de firmaların sürdürülebilir 
enerji kullanımı konusunda yatırımları gündeme alıp uygulama yolunu açmış bulunuyor. 
Kısacası içinde bulunduğumuz yaşama olumlu katkı vermek dışında maddi anlamda da yaratacağı faydalar 
açısından çevresel etki ve sosyal sorumluluk çalışmaları yönetim ajandalarında yer bulması zorunlu  konuların 
başında geliyor. 

İş hayatına 1995 yılında Arçelik’te başladı. 2005 yılına kadar bu şirkette satınalma, yardımcı sanayi iyileştirme, plas-
tik parça tasarım ve ürün yönetimi üzerine çalıştı 2005 yılından bu yana büyük çaplı yerli ve yabancı çok uluslu 
şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. Yönettiği tüm organizasyonlarda başarılı yalın dönüşüm çalışmalarını çevik 
tekniklerle birleştirerek organize etti. Bu organizasyonların tamamında finanslarlarda çok hızlı iyileşmeler, opera-
syonel süreçlerde de kalıcı verim artışları yaşandı. Organizasyonel dönüşüm ve gelişim çalışmalarını yalnızca üretim 
süreçleri ile kısıtlı tutmayıp tüm birimlere yaydı. 

Yönettiği organizsyonlarda dönüşüm ihtiyaçlarını firma bünyesine uygun özgün çözümlerle sağlayan Arbak “Lean Blitz” kavramının 
yaratıcısı ve ilk uygulayıcısı olmasının yanısıra “Yüksek Güvenirlikli Organizasyon” kurgusunu özgün yöntemlerle tedarik ve yönetim 
süreçlerine adapte etmiştir 
2014 yılından bu yana B2B Pazarlama konusunda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Pazarlama yüksek Linans öğrencilerine tecrübel-
erini aktaran Galip Arbak halen % 100 İsviçre sermayeli bir şirketin Avrupa satış ve pazarlama operasyonlarını yönetmektedir. ODTÜ 
Makina Mühendisliği Bölümü 1995 yılı mezunu olan Arbak, yine aynı üniversitede EMBA programını tamamlamıştır.

Galip ARBAK kimdir?
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2022’ye girdiğimizden bu yana ana gündem Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile 
başlayan savaş, bunun ekonomiye ve özellikle emtia ticaretine yansımaları, 
Batı’nın uyguladığı yaptırımların etki ve sonuçları ile Ukrayna’dan Avrupa 
ve Türkiye’ye göç dalgası.  Kısacası pek keyifli günlerden geçmiyoruz. Bu 
savaşın ülkemize getireceği ticari fırsat ve avantajları değerlendirmek yerine 
sizi Uzak Asya’ya ufuk açıcı bir etki yapacağına inandığım bir gündeme davet 
ediyorum.

Düşmanlarımızın bizim gibi düşünmesini sağlayabilirsek savaşmak zorunda 
da kalmayız stratejisine dayanan yumuşak güç kavramının öncü markası 
G. Kore bu ayki yazımın başrolünde. G. Kore kalkınma modeli, optimum 
başarıya giden yolda yumuşak gücünü kullanıp daha maliyetsiz, kesin ve 
kalıcı sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunun ispatı. Müzik, sinema, 
bilim, tiyatro, spor, edebiyat ve sanat gibi kültürel araçlar ile yapılan hizmet 
üretimi ve ihracatı, aynı zamanda insanlık mirasına katkıda bulunmanın, 
kıtaların kalplerini fethetmenin yolu ve yöntemi aslında.

Kore markaları evlerimize, işyerlerimize girmeye başlayalı uzun zaman oldu. 
İlk aklımıza gelenlerden Samsung, LG, Daewoo, Doosan vb. literatürde Chae-
bol olarak adlandırılan, 1960’lardan itibaren devletin uzun bir süre güçlü 
destek verdiği ve yönlendirdiği aile firmaları ve kümelenmeleridir. Devlet 
eliyle ihracat odaklı bir kalkınma projesi hayata geçerken yetersiz ilgiden 
büyümekte zorlanan Koreli KOBİ’lerin imdadına “K” harfi yetişti diyebiliriz. 
Her bir KOBİ’nin bağımsız bir şekilde tanıtım ve markalaşma gayretlerinin 
Kore ekonomisine kümülatif yükü, tek bir ekosistem şemsiyesinin maliy-
etinden çok daha fazlaydı. Kore firmalarının uluslararası pazarlara entegra-
syonunu kolaylaştırmak, global sempatiyi kazanabilmek, “Made in Korea” 
imajını bu sempatiyle ortak paydada buluşturmak maksadıyla sektör bazlı 
markalaşmanın önü böylelikle açılmış oldu. Bu sayede adı sanı bilinmeyen 
birçok marka K-sektör şemsiyesi altında büyüdü, büyümeye devam ediyor.

İşte bu akıma K-WAVE (Hallyu- Kore Dalgası) denmekte. Örneğin; K-Pop, K-
Beauty, K-Drama, K-Movie, K-Health, K-Cousine vb. Temelde tüketicilerin 
psikolojisini olgulardan ziyade; o olgularla ilgili algılar besliyor. Kore dalgası 
ile tüketicilerin, Kore ürünü kullananların duygularına da hitap ediliyor ve 
marka sadakatinin artması hedefleniyor. Yani bir nevi duygusal pazarlama 
deneyimleniyor.  Bu anlamda K-Wave, Kore ekonomisi ve kalkınmasının 
ruhu, olmazsa olmazı da diyebiliriz.

K O R E N İ N  W E B T O O N 
E K O N O M İ S İ

G. Kore’nin Dünya’da patlama yapan yeni 
K-Wave enstrümanı Webtoon’lar yani di-
jital çizgi romanlar, aslında kökenleri iti-
bariyle eskiye dayanıyor. 1980-90’lı yıllarda 
okul sıralarında gizli gizli okuduğumuz, 
arkadaşlarımızla değiş-tokuş yaptığımız 
Teksas, Tommiksler, Kara Muratlar, Spider 
Man’ler Webtoon’ların bizim bildiğimiz eski 
versiyonları. Uzakdoğu’da ise Webtoon’ların 
kökeni Manhwa’lara (Japonya-Manga, Çin-
Manhua) dayanıyor. Yani bildiğimiz dergi-
kitap formatlı çizgi romanlar. 2000’li yılların 
başında henüz akıllı telefonlarımız yok iken 
Kore’deki her metro istasyonunda Manhwa 
kiralayan kitapçılar mutlaka bulunur ve yol-
culuk boyunca yaygın bir şekilde okunduğunu 
görürdüm. Kitap bitirildiyse inilen duraktaki 
kitapçıya bırakılırdı.

Dijitalleşme ile beraber çizgi romanlar da 
dönüştü, daha doğrusu Koreli girişimciler 
günümüze uygun dönüşümün mimarı oldular. 
Yeni adıyla Webtoon’lar tablet, cep telefonu 
ve bilgisayarlarımızdan hızlı ve erişilebilir 
olmaları sayesinde dünya çapında ses get-
irdi. Yeni ve özgün hikayelerin dijitalleşerek 
kullanıcıya ulaşması, kolay okunabilir ara yü-
zler, kaliteli görsel çizimler, ilgi çekici karak-
terler ve arka fon müzikleri ile desteklenerek 
webden ücretsiz olarak piyasaya sunulması 
bu ilgiyi açıklayan unsurlardı. Webtoon’lar 
son on yılda sürekli bir yükseliş trendi 
içindeydi fakat esas patlamayı ödüllü veya 
izleyici rekoru kırmış sinema, dizi ve oyunlara 
uyarlanmalarıyla elde ettiler diyebiliriz. Günü-
müzde Webtoon’ların sadece Kore’de on mily-
on, Dünya çapında ise yüz milyonun üzerinde 
takipçisi olduğu biliniyor.

Birçok boyutuyla büyük bir ekonomi oluşturan 
Webtoon dalgasının takipçilerine, senar-
istlerine, çizerlerine, Webtoon ve dizi- film 
platformlarına, oyun sektörüne, yatırımcılara, 
start-up’ lara ve Kore ekonomisine bakan yön-
lerine kısaca değinelim.
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yeni jenerasyonu yakalamak isteyen başta Ko-
reli ürün ve hizmet üreticileri için bulunmaz bir 
fırsat. Reklam ve tanıtımlarını tüketicilerin duy-
gusal olarak bağlandıkları yayınlar üzerinden 
yapabilme imkanına sahip oluyorlar. İnterneti 
elinden düşürmeyen genç nesil ise otobüste 
veya ders arasındayken bile hızlıca okuyabili-
yor ve bu onları Webtoon yapımlarına bağlıyor.
Yılda ortalama 40.000 USD kazanan içerik 
oluşturucular için, filme, diziye ya da oyu-
na uyarlanmış bir Webtoon üretmenin ge-
tirisi çok daha kazançlı olabiliyor. Kore Özgün 
İçerik Ajansı’nın verilerine göre, henüz içer-
ik oluşturucuların yalnızca %8’i uyarlama 
haklarıyla gelirlerinin önemli ölçüde iyileştiğini, 
bu sayede bir-iki ayda, bir yılda kazanabil-
eceklerinin üç veya dört katını kazandıklarını 
söylüyorlar. Böylece finansal özgürlüklerini 
sağlama alıyor ve daha özgüvenle yeni içerik
çalışmalarını yapıyorlar. Yani sistem üretimi teşvik ediyor. Üretim de yeni başarı ve inovasyonları doğuruyor. 
Bu bilgiler, sektörün ülkemizdeki serbest çalışan içerik üreticilerine, girişimci ve yatırımcılarına da müthiş 
fırsatlar sunabileceğinin bir göstergesi.
Webtoon platformları olarak Naver ve Kakao firmaları öne çıkıyor. Naver’in küresel Webtoon platformu, 
2021/3. Çeyrek itibariyle bir yıl öncesine göre satışların %79 arttığını gördü ve aylık aktif kullanıcı sayısı üç 
yıl içinde 50 milyondan 82 milyona yükseldi. Japon iştiraki Piccoma’nın sahibi Koreli Kakao Webtoon ise, 
2021’de TikTok’tan sonra dünyanın en yüksek hasılat yapan 2. oyun dışı uygulaması oldu (aylık gelir olarak 
96 milyon dolar).

Öncelikle takipçilerin büyük bir bölümünün 25 yaş altında olması 
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Ezcümle, G.Kore kaynaklarını ve olanaklarını ülkeyi re-
faha götürmek için seferber ederken bunun karşılığını 
her anlamda alabilen bir kalkınma düzeni oluşturmuş. 
Özgün fikirler, bilginin özgürce dolaştığı ve kolayca 
erişilebildiği, tartışılabildiği ekosistemlerde daha ko-
lay hayat buluyor. Bilgiye, teknolojiye özgürce erişim 
arttıkça da inovasyona dayalı ekonomik verim de 
artıyor. 

Bu başarıların kaynakları kıt ama yumuşak gücünü 
olabildiğince kullanan Kore ekonomisine katkısı 
doğrudan ve dolaylı olarak milyar dolarların üzerinde. 
Yatırımcılarımızın, teknoloji girişimcilerimizin, içerik 
üreticilerimizin, yazar-çizerlerimizin, sanatçılarımızın 
bu ticari alan üzerinde hassasiyetle durması halinde 
bizim de bu pazarda önemli bir oyuncu olabileceğimiz 
kanaatindeyim. Bir dönem hatırlarsınız sanat 
yapımlarımızın ihracatını sıklıkla konuşurduk. Bu vesi-
leyle umarım ilgili sektörlere ve yetkililere bir ses bir 
nefes olmuşumdur.

1978 İstanbul doğumlu olan Hamdi Delipoyraz Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nden mezun olduktan 
sonra Seul Milli Üniversitesi Uluslararası Ticaret Yüksek lisans eğitimine devam etmiştir. 2002-2012 yılları arasında 
Uzakdoğu’da Güney Kore’de başlayan dış ticaret serüveni günümüzde aynı heyecanla devam etmektedir. Kariyerine 
dış ticaret ve iş geliştirme müdürü, çeşitli firmaların yurtdışı temsilcisi olarak devam etmektedir. Dış ticarete ve iş 
dünyasına yön veren oluşumlarda görev yapan Hamdi Delipoyraz aynı zamanda Exim TalkZ Global platformun- da 
sektör profesyonelleri ile birlikte gençlerin üretme, girişim ve ihracat cesareti kazanmaları için çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Hamdi DELİPOYRAZ kimdir?

Yirmi yıl önce Kore’de başlayan Webtoon formatı, küresel film endüstrisi için nispeten az maliyetle eriştikleri, 
on binlerce görsel hikâyeyi barındıran bir cevher madeni haline gelirken, okuyucu kitlesi Kore’yi aşarak giderek 
küresel boyuta vardı. Webtoon’lar sinema ve drama uyarlamalarının yanında animasyon filmlere, oyun sektörüne 
de fikir vermekte. Netflix, Rakuten Viki, Apple tv+ gibi platformlarda Webtoon dan uyarlama dizi ve yapımların 
rekorlar kırmasıyla birlikte iyice dikkatleri üzerlerine çekmeyi başlardılar.
ABD gişe tarihinin en yüksek hasılat yapan 4. yabancı filmi olan 2020 Oscar ödüllü Parasite veya Netflix’in en çok 
izlenenlerinden Squid Game, Sweet home Hellbound gibi son dönemde parlayan yapımların temelinde webt-
oonlar var. Hellbound yayınlandığı ilk hafta sonu en çok izlenen İngilizce olmayan diziydi ve 43 milyon saatten 
fazla izlendi. Yine Webtoon tabanlı dizilerden DP Dog’s Day’e dayanan Kore ordusunun karanlık tarafını araştıran 
DP adlı bir Kore dizisi yine çok popüler olanlardan. 2022 dizilerinden “All of us are dead” bir lisede gelişen zombi 
kıyametini anlatıyor ve tutulan yapımlardan bir diğeri.

Rakuten Viki USA, 40’dan fazla K-drama ve filmi içeriğine sahip ve webtoon akışının en önemli temsilcilerin-
den. Yine Apple tv+ de Dr Brain geçtiğimiz Aralık 2021’de yayınlandı. Ülkemizde de onlarca dizi ve film Kore 
yapımlarından uyarlandı. Belki ileride webtoon uyarlamalarını da göreceğiz. 

Diğer taraftan Blockchain tabanlı Webtoon platformu TooNFT üreticilere ve ticaretini yapacaklara farklı bir alan 
sunuyor. Bazı unutulmaz sahneler ve ana karakterlerin NFT olarak alınıp satılabilmesi sektörün geleceğinin ve 
ekonomisinin yeniden ölçekleneceğinin göstergesi.  Meşhur K-pop grubu BTS de devre uyup on dilde grup üyel-
erinin bir araya gelişlerini konu alan 7Fates: Chakho’yu yayınlandı. Webtoon hikâye ve karakterlerinden esinle-
nilen birçok oyun da yayında ve gençleri cezbetmeye devam ediyor.
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PANDEMİ  SONRASI  TEDARİK  ZİNCİRİ
YÖNETİMİNDE GÜNDEM NE OLACAK?

Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımı temel olarak istenilen müşteri hizmet düzeyini en az maliyet ile yapmayı 
hedefleyen, operasyonel verimliliği ve ilişkili diğer performans düzeylerini sağlamak için zincir boyunca yer alan 
tüm paydaşların sistematik ve stratejik olarak eş güdümünü esas almaktadır. Bu bağlamda, bu yaklaşımın ana 
odağında iş sürekliliğinin sağlanması, risklerin yönetilmesi gibi pandemi sürecinde yaşanan sorunların çözümüne 
yönelik bir öncelik bulunmadığı için yaşanılan süreç sonunda tedarik zincirlerinin ve yönetim yaklaşımlarının 
dönüşüme ihtiyacı olduğu net olarak ortaya çıkmıştır.
Pandemi süreci sonrasında oluşan yeni denge döneminde tedarik zinciri yönetimi açısından öne çıkan kritik 10 
gündem maddesi şu şekilde tanımlanabilir:
1.Stratejik Ortaklıklar: Şirketler, olası bir benzer kriz döneminde kendilerini güvenli bölgeye çekmek ve 
müşterilerine verdikleri taahhütleri kesintisiz olarak gerçekleştirmeye devam etmek amacıyla tedarik zincirinde 
yer alan başta tedarikçiler olmak üzere farklı paydaşlar arasında güvene ve kazan-kazan ilişkisine dayalı yeni 
ortaklıkların kurulması gündemde olacak.
2.Şeffaflık: Güvene dayalı ortaklıların kurulup işletilebilmesine yönelik olarak tedarik zinci-
ri boyunca gerçek zamanlı, tam ve doğru bilginin entegre bir şekilde paylaşılması daha da kritik hale 
gelmektedir.
3.Çeviklik: Pandemi döneminde yaşanılan kriz, çevikliğin 
önemini ortaya koydu. Pazardaki değişikliklere ve farklı 
dinamiklere tedarik zincirinin hızlı yanıt verebilmesinin 
yeni dönemde bundan sonra oldukça kritik bir konu olduğu 
düşünüldüğünde tedarik zincirlerinin performans odağının 
maliyet etkinliğinden çevik olma odağına doğru kayması 
beklenmektedir.

Son bir seneyi aşkın bir süredir içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde önce kırılan tedarik zincirlerinin dü-
zeltilmesi ile değişen müşteri önceliklerinin talep, tedarik, stok ve lojistik yansımalarının yönetilmesi bağlamında 
kriz yönetimi yapan tedarik zinciri liderleri, ilerleyen zaman içerisinde ise alternatif tedarik kaynakları ve lojis-
tik rotaların belirlenmesi, tedarik riskinin yönetimi vb. operasyonların sürekliliğini güvence altına almaya yönelik 
çalışmalar yapmaya devam etmektedir. 
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4. Risk Yönetimi: Tedarik zinciri boyunca yer alan tüm paydaşları kapsayan şekilde risklerin iletişimi ve yönetimi 
konusunun önceliği artmış olup, bu konuyla ilgili tedarik zinciri işlevine yönelik yetkinliklerin geliştirmesi gerektiği 
ortaya çıkmıştır. Bu noktada da özellikle dışarıdan gelebilecek risklerin tanımlanması ve yönetilmesi özellikle te-
darikçi risk yönetimi konusunu ön plana çıkarmaktadır.
5.Dijitalleşme: Tedarik zincirlerindeki dijitalleşme çalışmaları, aslında pandemi süreci öncesinde de başlamış 
olmakla birlikte bu yeni dönemde dijitalleşme çabalarının ivme kazanacağı net olarak görülmektedir. Dijital alt 
yapının kuvvetlendirilmesi yukarıda bahsedilen konuların da şirketler bünyesinde uygulanması için kritik öneme 
sahiptir.
6. Dirençli Tedarik Zinciri Tasarımı: Dirençli tedarik zinciri, temel olarak rekabetçi bir ortamda gelecekte ortaya 
çıkabilecek belirsiz gelişmeler ve bozucu etkiler karşısında, değişimle başa çıkma yeteneğini kullanarak eski du-
rumuna veya kabul edilebilir bir seviyeye tekrar gelebilen tedarik zinciri olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada 
zincirin esnekliği ve adaptasyon özellikleri önem kazanmaktadır. Şirketler, tedarik zincirlerini bu doğrultuda göz-
den geçirmeli ve yeniden tasarlamalıdır.
7. Kategori Tedarik Stratejileri: Pandemi sürecinde alternatifi olmayan tedarik zincirleri yöneten şirketlerin bu 
süreçten daha fazla olumsuz olarak etkilendiği görülmüştür. Bu bağlamda kategori yönetimi yaklaşım ve strate-
jilerinin hem performans hedefleri (maliyet, yeni ürün geliştirme, kalite, risk vb.) hem de alternatifli tedarik zinc-
irlerinin kurulmasına yönelik olarak gözden geçirilmesi ve farklı strateji seçeneklerinin değerlendirilmesi gerek-
mektedir.
8. Küreselleşmenin Tersine Çevrilmesi: Pandemi sürecinde global tedarik zincirlerinin daha kırılgan olduğu 
gözlemlenmiştir. Dolayısıyla globalleşme trendinin aksine bölgeselleşme / yerelleşme gibi küreselleşmenin ter-
sine döndürülmesine yönelik stratejiler üzerinde çalışılarak olası benzer bir global krizden çok daha az etkile-
necek bir yapı kurulması gerekmektedir.
9. Toplumsal Yükümlülük: Bu süreçte şirketler için toplumsal yükümlülük yeni bir değer olarak tanımlandı. Bazı 
şirketlerin hali hazırda bu veya buna benzer bir değeri bulunmakla birlikte gelecek dönemde toplumsal yüküm-
lülük doğrultusunda hareket etmek önemli bir gündem maddesi olacaktır.

10. Sürdürülebilirlik: Pandemi süreci sonrasında geldiğimiz 
noktada, sürdürülebilirlik de önemini artırarak şirketlerin strate-
jik gündem maddeleri listesinde üst sıralara çıkmıştır. Şirketlerin 
bu konuda da stratejik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için te-
darik zinciri yönetimine de oldukça kritik görevler düşmektedir.

Yukarıda listelenen 10 maddeyi göz önünde bulundurduğumuzda, 
tedarik zinciri yönetimi işlevlerinin pandemi sonrası yeni 
denge döneminde katma değer üretmeye devam etmesi için 
bir dönüşüm sürecine girmeleri gerektiği açıkça görülmekte-
dir. Bu dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için 
de şirketlerin bu yolculuğa ilişkin stratejik önceliklendirme ile 
zamanlama açısından planlama yapması ve bu doğrultuda 
dönüşüm yol haritalarının oluşturması kritik öneme sahiptir…

Dr. İsmail KARAKIŞ, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Programı’ndan 2004 yılında lisans, Müh-
endislik Yönetimi Programı’ndan 2007 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında da doktora dereceleri almıştır.
15 yıldır farklı sektörlerde yönetim danışma olarak Satınalma ve Tedarik Yönetimi, Stok ve Depo Yönetimi, Tedar-
ik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi konularında strateji, operasyon ve teknoloji uygulamalarına ilişkin ulusal ve 
uluslararası birçok kuruma danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu süreçte yurtdışı da dâhil olmak üzere 20 ülkede birçok 
operasyon modeli, süreç ve teknoloji dönüşüm projeleri gerçekleştirmiştir. Halen PwC Yönetim Danışmanlığı’nda Te-
darik Zinciri Lideri ve Stratejik Tedarik Yönetimi hizmetlerinden sorumlu direktör olarak çalışmaktadır. 

Dr. İsmail Karakış kimdir?
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İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu’nun 2. Olağan Kongresi’nde Hatay’ın turizmde dünyanın 2. Dubai’sine 
dönüştürmek için harekete geçme kararı alındı.

İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu’nun 2. Olağan Kongresi’nde Hatay’ın turizmde dünyanın 2. Dubai’sine 
dönüştürmek için harekete geçme kararı alındı. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının da desteğiyle 
başlatılacak çalışmalarla gastronomisi, doğası, plajları, tarihi eserleriyle medeniyetlerin buluşma noktası Hatay’a 
12 ay boyunca turist çekilmesi hedefleniyor. Projeyi ise Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ile Ulusal İktisadi 
Düşünce Kuruluşu (ULİKAD) Başkanı Ömer Niziplioğlu yürütecek.

stanbul Hatay dernekler Federasyonu’nun 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.  Kongreye Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Dernekler Federasyonu Başkanı 
Hüseyin Yılmazer, Ak Parti Marmara Bölge Koordinatörü Hüseyin Yılmazer, Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu 
(ULİKAD) Başkanı Ömer Niziplioğlu, Hassa Kırıkhanlılar Derneği Başkanı Yunus Küçük, Samandağlılar Dernek 
Başkanı Mustafa Aydın başta olmak üzere 16 dernekten çok sayıda isim katıldı.

Uranüs Otel’de yapılan kongrede katılımcılar Hatay’ın dünyanın turizm başkentlerinden birine dönüştürülmesi 
için fikir birliğine varıldı.  Bu kapsamda belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının da desteğiyle 
çalışmalara başlatılacak.

‘Çalışmalara başlıyoruz’
Planlı çalışmayla Hatay’ın turizmde dünyanın önde gelen şehirlerden birine dönüşebileceğini belirten Ömer 
Niziplioğlu “Biz de bu konuda atağa geçiyoruz ve belediyeler, STK’lar ve Hatay’ın önde gelen firmalarıyla Hatay 
için çalışmalarımızı başlatıyoruz” dedi. 

Samandağ’ın uzunluk konusunda Akdeniz’de ilk, dünyada ise on ikinci sırada yer almasına rağmen Türkiye’de tur-
izmde sadece Antalya’dan kazanç sağladığına dikkat çeken Niziplioğlu, “Eğer Hatay için yeni bir planlama yapar-
sak konaklama, yeme-içme, eğlence yerlerini sıfırdan tasarlarsak hatta bunun için uluslararası şehir plancılardan 
destek alırsak Cannes, Nice, Dubai gibi turistik bir bölgeye dönüştürebiliriz.  En azından Antalya’nın yarısı kadar 
gelir elde edebiliriz” diye konuştu.

H ATAY ’ I  D U B A İ  YA P M A K  İ Ç İN  H A R E K E T E  G E Ç T İ L E R
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Kilis 1974 doğumlu olan Ömer Nizipoğlu ilk, orta, lise eğitimini İskenderun’da tamamladı. İstanbul teknik Üniversitesi 
Mimarlık bölümü mezunu olan Nizipoğlu evli ve iki çocuk babasıdır. Birçok STK’da sanayi komisyon başkanlığı görevi-
ni üstlenmektedir. ULİKAD Ulusal İktisadi Kalkınma Düşünce Kuruluşu’unun başkanlığını yürütmektedir. ULİKAD 
bünyesinde ülkemizin ekonomik olarak kalkınması için çalışmalar yapılmaktadır. Bunların yanında Niziplioğlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten Niziplioğlu’nun iş kolları turizm, enerji, inşaat ve madendir.

Ömer NİZİPLİOĞLU kimdir?

‘ 1 2  a y l ı k  t u r i s t  a k ı ş ı  s a ğ l a y a b i l i r i z ’
Hatay’ın turist çekebilecek birçok özelliğinin bulunduğunu ifade eden Niziplioğlu, “Öncelikle plajı, doğası harika. 
Sıcak bir denize sahip. Ege’de sezon 2 ay iken Akdeniz’de 6 ay” dedi. Bununla birlikte kültürel anlamda da Hatay’ın 
çok zengin olduğunu ifade eden Niziplioğlu, “Farklı dinlerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı şehirde dünyanın 
ilk kilisesi bulunuyor. Hristiyan ismi ilk kez bu ilde kullanılmış. Roma İmratorluğu’nun en büyük 3 ilinden biri.  
Hatay’da İslam, Hristiyanlık ve Musevi inançları iç içe yaşıyor. Cami, kilise ve havra yan yana bulunuyor. Bu özelliği 
ile yaşayan şehir sayısı çok azdır. Bu özelliğini göstermek için inanç turizmiyle 12 aylık bir turist akışı sağlayabiliriz. 
Meryem Ana’nın evini görmek için Kuşadası’na 2 buçuk milyon insanın geldiği göz önünde bulundurulmalı” diye 
konuştu.  Niziplioğlu, 3 medeniyetin birleşip harmanlandığı zengin mutfağı nedeniyle gastronomi turları açısından 
da Hatay’ın potansiyelinin yüksek olduğunu aktardı.

‘Gemi rotalarına eklenmeli’
Hatay’ın gemi turlarının rotasına eklenmesi gerektiğini belirten Niziplioğlu, “Bunun için Samandağ veya Arsuz’a 
liman yapılması gerekiyor. Bu liman sayesinde Doğu Akdeniz gemi turuna Türkiye’yi de ekleyebiliriz. Sadece gemi 
turu sayesinde 1 milyon turist çekebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘İşsizlik biter’
Hatay’ın, turizm kenti olduğu takdirde ülkeye ve şehre birçok fayda sağlanacağını aktaran Niziplioğlu, şunları 
söyledi: “İşsizlik biter. Hemen hemen her hanenin geliri artar. Çevre illere faydası olur. Şu an sadece yazlık konut-
lar yapıldığı sahili kaybediyoruz çok daha fazla gelire refaha ulaşabilme imkânı varken bu şekilde kalması hepi-
mizin kaybıdır. Akdeniz’de sahili olan Mısır, Tunus, Fas gibi ülkelerin en büyük gelir kalemi turizmken en büyük 
sahiliyle Hatay’ın turistik olmayışına anlam veremiyoruz.”
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NESİLLER BOYU DEVAM EDEN
BİR BAŞARI HİKAYESİ
Murat Güllü 200 senelik bir markanın 6. Kuşak temsilcisi olarak gele-
nekle yeniliği, geçmişle geleceği birleştiren köklü aile şirketinde bir bak-
lava ustası ve yönetici, 2 kız çocuğu babasıdır. 

Bunun sırrı aslında birçok farklı dinamiğe dayanıyor fakat bizim için en önemlisi “değişmeyen lezzet”. Babamın 
ve onun babasının da yaptığı gibi biz de şu anda köklü bir aile olarak baklavacılığı zanaat olarak görmeye ve bu 
geleneği sürdürmeye devam ediyoruz. Yıllar önce yapılan baklavaların yapılışına gösterilen özen ile bugünkü ha-
len aynıdır. Bizim için baklavacılık bir zanaattır ve aynı zamanda kullandığımız hammaddeyi de özenle seçeriz, 
ustalarımızı da özenle yetiştiririz. İşimizin her aşamasında titizlik vardır. Bu da, ülkemizin ve dünyanın her yerin-
den gelen ziyaretçilerin her zaman aynı lezzetle buluşmasına vesile oluyor. Karaköy Güllüoğlu’na çocukken gelen 
müşterimiz kendi çocuğunu da getiriyor, gelenek ve lezzet böylece nesiller boyu aktarılıyor.

Sektörün geleceği özellikle ekonomik dalgalanmalar nedeniyle belirsiz görünse de biz olumlu bakıyoruz. Bu da kül-
türümüzün bir parçası. Özellikle eklemeliyim ki gıda sektörü bu konuda biraz daha avantajlı. Sektörün gelişiminin 
en önemli bileşeninin nitelikli insan kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz ve yönettiğimiz 
farklı eğitim programları var. Bu konuda yapılacak yatırım hem sektörümüze hem de ülkemize değer katıyor. Biz 
de bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Karaköy Güllüoğlu köklü tarihinin yanı sıra aslında oldukça yenilikçi bir marka. Karaköy Güllüoğlu bünyesinde gıda 
mühendislerinden oluşan bir AR-GE ekibimiz var. Ekibimiz baklava geleneğini yenilikle harmanlayarak farklı ürün-
ler geliştiriyor. Bu alanda daima yeni ürünler sunmanın peşindeyiz.
Biz, 1999 yılında şeker hastalarının tüketebileceği, Sağlık Bakanlığından onaylı Diyabetik Baklava projemizi hay-
ata geçirdik. Bunu takip eden yıllarda yine Çölyak hastaları için Glutensiz Baklava, ardından son dönemde ilginin 
çok arttığı ve tercih edilen vegan beslenmeye özel Vegan Baklavayı ürettik. Soğuk Baklava, Kış Baklavası, Yaz 
Baklavası, Baklavalı Dondurma, Burger Baklava gibi daha birçok yenilikçi ürün ile müşterilerimizi buluşturuyoruz. 
Yeni ürünlerimiz geleneksel ürünlerimiz kadar ilgi görüyor, biz de AR-GE ekibimiz ile çalışmalarımıza devam edi-
yoruz. 

Tüm sektörlerde olduğu gibi gıda sektöründe de pandemi ve ekonomik belirsizlikler uzun vadeli planları kesintiye 
uğrattı. Birçok köklü marka gibi Karaköy Güllüoğlu da tarihinde birçok belirsiz dönemlerle baş etmiş bir markadır. 
Bu sebeple son yıllarda çok gündemde olan esneklik, yılmazlık gibi kavramlar kültürümüze işlemiş. Biz de bu 
süreçte mevcut şartlar dahilinde sakin kalarak neler yapılabileceğini değerlendirerek ilerledik. Uzun zamandır 
geliştirdiğimiz e-ticaret sitemize ağırlık vererek, tedarikçilerimizle iş süreçlerimizi yenileyerek çalışmalarımıza 
imkanlar dahilinde devam ettik. Elbette pandemi koşullarının gerektirdiği tüm tedbirleri dikkate alarak.

Murat GÜLLÜ kimdir? 

Karaköy Güllüoğlu İstanbul’un en simgesel lezzet 
mekanlarından biri ve nesiller boyu gelen bir başarısı var. 
Sizce bunun sırrı nedir?

Sektörün geleceği ile ilgili yorumunuz nedir? 

İşletmenizde inovasyon çalışmaları yapıyor musunuz? Yapıyorsanız ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz?

Önce Covid şimdi ekonomik belirsizlik sebebi ile pek çok sektör ve işletmede ciddi problemler 
yaşanıyor. Sizin sektörünüzde durum nedir? Siz bu konularla ilgili nasıl tedbirler aldınız?
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Köklü bir marka olarak Karaköy Güllüoğlu aslında tarihinde birçok farklı dönüm noktası yaşadı ve dönüşerek 
adapte oldu. O uyumu sağlayamayan markaların uzun soluklu varlık göstermesi çok mümkün değil zaten, mut-
laka bir dönüşüm yaşanıyor. Günümüzde yaşanan değişikliklere de zamanın gerektirdiği gibi adapte oluyoruz. 
Örneğin, gelişen teknoloji ile online satış ağında artan potansiyeli öngörerek e-ticaret mağazamıza yaptığımız 
yatırımı arttırdık ve devam ediyoruz. Yeni mağaza süreçlerimiz ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam 
ediyor. Esneklik gerçekten hem sakin hem de hızlı olmayı gerektiriyor. 

Web sitemizdeki online satış hizmetimiz aracılığıyla dünyanın hemen hemen her noktasına gönderim sağlıyoruz. 
Fakat ayrı bir ihracat kanalımız da var. Açıkçası yurt dışından çok fazla talep geliyor, biz de itina ile bu süreçleri 
yönetiyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı projelerimiz de olabilir.  
İhracata ilk olarak Avrupa ile başladığımız söylenebilir. Bunu Orta Doğu, Amerika-Kanada ve Uzak Doğu takip etti. 
2021 yılında ise büyük bir adım atarak Japonya’ya ihracata başladık. Japonya’da beklediğimizin çok üzerinde bir 
taleple karşılaştık. Japonlar baklavayı çok sevdiler.  
Bugünlerde Orta Doğu ve Uzak Doğu için görüşmeler yapıyoruz. Bu pazarlarda talep olacağını ön görüyoruz. 
Planlamalarımızı da bu pazarlar üzerine yapmayı düşünüyoruz. 

Karaköy Güllüoğlu olarak MSA öğrencileri ve MSA mezunlarına özel 2 haftalık bir eğitim programı hazırladık. 
MSA’nın alanında uzman şefleri ve Karaköy Güllüoğlu’nun baklava ustalarının verdiği eğitimlerde özellikle bak-
lava hamurunun incelikleri ve temel bilgiler öğretiliyor. Eğitim programına bu yıl başladık ve çok ciddi bir talep 
oldu. Sadece MSA öğrencileri değil, dışarıdan da katılım göstermek isteyen birçok kişi var. Eğitim şu aşamada old-
ukça verimli bir şekilde devam ediyor. Özellikle baklava hamuruyla geliştirilen yenilikçi ürünler baklava zanaatının 
gelecek nesillere aktarılmasında büyük öneme sahip. Biz geleneksel baklava üretimine ne kadar bağlıysak, yeni 
geliştirilecek özel ürünleri de aynı oranda destekliyoruz.

Biz baklavanın tüm sınırları kaldırdığına uzun zamandır inanıyoruz. 
Gastronomi son yıllarda oldukça büyüyen ve gelişen bir alan. Bu alan geliştikçe, ünü yayıldıkça sınırlar da tama-
men ortadan kalkıyor. Japonya’daki bir yöneticiyle İstanbul’daki bir ev hanımı aynı baklavayı yiyebiliyor. Karaköy 
Güllüoğlu olarak biz ürünlerimiz her ülkeden bizi ziyarete gelen müşterilerimiz için ürettik, dolayısıyla zihinsel 
olarak sınırımız zaten olmadı. Son dönemde imkanların gelişmesi ile bu bakış açımızı uygulama seçeneklerimiz 
de arttı. Buna ek olarak hem yerel hem global tüm işbirliklerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Markalar etki 
alanlarını bu şekilde genişletebilirler. 

Bazen bizi yoruyor gibi görünse de dijital 
imkanların neredeyse sınırsız olduğunu, bunların iyi 
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu an-
lamda yenilikleri daima takip etmek, yeni uygulama 
alanlarını incelemek ve aynı zamanda ihtiyatlı olmak 
gerekiyor. Bunların dengeli olması çok önemli… Tıpkı 
gelenek ve yenilik gibi, geçmiş ve gelecek gibi aslında 
bu uyumu yakalayabilmek, çeşitliliği önemsemek ve 
her şey ne kadar hızlı akarsa aksın gelecek için uzun 
vadeli planları mutlaka gündeme almayı önermek is-
terim.
Okuyucularımıza gittikçe evrenselleşen dünya düze-
nine uyum sağlamalarını, bunun için de tüm yenilikleri 
takip etmelerini tavsiye edebilirim. Her zaman yeni-
liklere ve gelişmeye açık olmalarını öneriyorum. Eller-
inden geldikçe farklı insanlar tanımaları, farklı yerler 
görmeleri bakış açılarını genişletecek, hayata ve olay-
lara farklı noktalardan bakmalarını sağlayacaktır.

Tüm dünya çok ciddi bir değişime sahne oluyor? Firma olarak siz bu değişime nasıl adapte 
oluyorsunuz?

Yurt dışı ihracatınız var mı? Varsa en çok hangi pazarlarda büyüyorsunuz / büyümeyi 
hedefliyorsunuz?

Mutfak Sanatları Akademisi çok ciddi ilgi görüyor. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Yeni Dünya Düzeni kavramı var. Bu kavramda sınırların kalkacağı ve global iş birliklerinin daha 
da artacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?

Son olarak ne söylemek istersiniz? Okuyucularımıza vereceğiniz mesaj ne olur?
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SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ANLAYIŞI: ‘‘DOUBLE LOOP ÖĞRENEN PUKÖ DÖNGÜSÜ
“Organizasyonlar kendi yarattıkları problemleri çözer.” diye bir söz var. Yani biz problemleri ithal etmiyoruz, 
aslında bu problemleri biz yaratıyoruz. Yine yarattığımız bu problemlerin; mutlaka denenmemiş, daha iyi alter-
natif çözümleri bulunmaktadır. Sürekli iyileştirme anlayışı ile bugünün dünden daha iyi olmasi için gayret sarf 
edilmelidir. 
- Önemli olan, daha iyi alternatif çözümleri bulmak, bulunması için gerekli ortamı yaratmaktır.
- Aslında günümüzde pek çok kere tekrar edilen inovasyonun en çok ihtiyaç duyulan kısımlarından biri de mevcut 
problemlere yeni çözümlerin bulunması olmalıdır.
- Yeni çözümlerde öncelikle yaratıcılık gereklidir, ancak yaratıcı bir organizasyon için de buna uygun bir iklim ve 
kültüre sahip olmak lazımdır. 
- Yine bu yaratıcı kültürün parçalarından biri de (ki burada yapılması gereken birçok unsur vardır) “Öğrenen orga-
nizayon modeli”dir. Model birçok detay ile incelenebilir ve teorinin detaylarına hakim olunabilir. 
- Burada benim özellikle bahsetmek istediğim ise “Double loop; öğrenen PUKÖ döngüsü” diye tarif ettiğim 
yaklaşımdır. 
“Double loop; öğrenen PUKÖ döngüsü” uygulamasında dikkate değer önemli konular ise şunlardır;
*PUKÖ, yani; planla, uygula, kontrol et, önlem al döngüsünde tüm sorunlar ve problemler ele alınabilir. Bu siste-
matik yaklaşımın özünde, yaratıcı çözümü, daha doğrusu çözümü bulmak ve uygulayıp sonuca bakarak tekrar 
yeni önlemleri planlamak vardır. Fakat bu yeterli değildir. Zira anlam yönetiminin gereği olan üç aşamanın ilk 
aşaması atlanmış olur.
1- Problemin tanımı 2- Yaratıcı çözüm 3- Uygulama ve test döngüsündeki 1. aşama olan problemin tanımı sabit, 
durağan bir kavram değildir. *Problem de şartlara ve zamana göre degişmekte ve/veya tekrar tarif edilmek zo-
runda kalınmaktadır. *Dolayısıyla yukarda bahsedilen PUKÖ döngüsünün yanında bir döngü daha vardır: problem 
tarifinin gözden geçirilmesi ve yeni şartlara göre tekrar tarif edilmesi. 
*PUKÖ döngüsünün her aşamasında, uygulama sonuçları kontrol edildikten sonra yeni önlemler almadan önce 
problemin tarifi tekrar yapılmalıdır. 
*Çoğunlukla problemin tarifi yanlış olduğundan bulunan yaratıcı çözümler istenilen kadar işe yaramamaktadır.
*Çözüm iyi ama problem yanlış tarif edilmiştir. 
*Eğer problem doğru tarif edilmiş, yaratıcı çözüm uygulanmış, ancak hala bir sonuç alınamıyorsa sorun ya yaratıcı 
çözümdedir ya da uygulama yöntemimizdedir. 
*Çoğunlukla gerekli başarı sağlanamadığı zaman bulunan çözüme yüklenme ve hatayı çözümde arama eğilimi 
vardır. 
*Ancak sistematik yaklaşım ile yaratıcı çözümün yanında mutlaka problemin tarifine ve çözümün uygulama 
metoduna da bakılmalıdır.

Kimya Mühendisi..Odtü 1981 Mba.. Sabancı Üniverstesi 2001 Phd .. Kocaeli Üniversitesi .Management and organi-
zasyon (tez aşamasında:core competency vs innovation cabality of organizations) Sabancı Holding KORDSA GLOBAL 
şirketinde 32 yıl , YÜNSA’ da 3 yıl toplam 35 yıl tecrübe. 1991’den beri yonetim tecrübesi. 5 değişik ülkede (Türkiye, 
Mısır, İran, Tayland, Endonesya) KORDSA’nın çeşitli fabrikalarında , plant manager , operation director, president 
director , managing director , board member .. 
Türkiye’de Mısır Endonezya da organizasyonel verimlilik projeleri ( restructuring and downsizing )....4 büyük yatırım 

projesi yönetimi( İzmit iplik fabrikasi -12 miyon dolar, endonasyo polyester ve kordbezi fabrikasi 83 milyon dolar, Arjantin’den Mısır’a 
dip makinasi taşınması ve devreye alınması 11 milyon dolar, İran’da büküm-dokuma kordbezi fabrikasi 6.5 milyon ) KORDSA global 
teknoloji liderligi-10 seneden fazla sürede.
Son 3 sene Yünsa genel Müdürü olarak Moda sektöründe Türkiye’de en buyuk sirketlerin biri olarak ;satışların %65 ihracat ile sektör 
birinciliği. Bu 3 senede büyüme stratejilerini hayata geçirmek. 150 e yakın eğitim seminer’e katılım.KORDSA’nın tüm globalleşme 
sürecinde katkılarda bulunmak surecin basindan beri sorumluluklar almak. Türkiye Kalder kalite ödülünü ilk müracaata Turkiyede 
3uncu alma basarisini gosteren ekip icinde gorev almak , liderlik yapmak . Liderlik ve yönetim konularinda egitim ve seminerler 
vermek.

Nuri Refik Düzgören kimdir?
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Geçen gün oturup iki senelik pandemi sürecini analiz 
ettim. Analiz derken yok öyle hesaplı kitaplı, ölçeklerle 
grafiklerle olanından değil, hani denilir ya kafamda mu-
hasebesini yaptım. Oturdum düşündüm yani kısacası. 
Gözümün önünden bir çok sahneler geçti. Çok fazla 
anlam yüklediklerim de vardı, gözden kaçırdıklarım, 
önemsemediklerim, sonra bakarım diye ertelediklerim 
de… Muhtemelen pandeminin yarattığı bu özel süre-
cin etkileriyle o kadar çok veri depolamışım ki -ya 
da bana öyle geliyor- sanki on yıllık bir birikim gibi. 
     Daha sonra bu kadar veri ile ne yapılır diye düşünürken 
kendimi felsefe yaparken buldum. Her bir sahn-
eye, yaşanana bir anlam yüklemeye başladım veya 
bazılarına da kulp takmaya başladım. Belki de bir çoğu 
öylesine, kimseye zararı olmayan hayat sekanslarından 
ibaret ama dedim ya bir kulp taktım işte. Bir çok insan, 
kurumlar, devletler, örgütler, kuruluşlar vb. o kadar 
çok veri üretmiş ki sanki herkes bu pandemi sürecini 
beklemiş gibi birikim olmuş. İşin profesyonelleri için 
muhteşem bir hazineden, madenden bahsediyorum. 
Büyük veri işleyicileri, veri madencileri için arayıp da 
bulamayacakları bir kaynak, aynı zamanda müthiş bir 
pazar. Ama bir de işe yaramayanlar -ya da şimdilik işe 
yaramayanlar diyelim- atıl olanlar var. İşte ben o atıl 
durumda olan verilerileri daha çok önemsiyorum. Sebebi; onların daha derin bir bilinç ile dekode edilmesi fikri. 
Acaba diyorum; eğer doğru bir model ile bu verileri işlesek nasıl olur? Belki de insanlığın yüzyıllardır peşinden 
koştuğu kadim bilgiye ulaşılabilir mi?

Pandemi ilan edildiği ilk günü hatırlayın. Dünyada herkes, bilaistisna herkes, panik içinde birbirine yardım etmeye 
çalışıyordu. Hiç kimsenin gözünde para, şan, şöhret, mevki yoktu. Hatta o kadar çok paylaşım yapıldı ki, mesela, 
‘milyonluk aracın kapının önünde ama ona uzaktan bakıyorsun’ ve daha bir çok versiyonları gibi öğüt niteliğinde 
vecizler yayınlandı. Bir süre herkes, ertelediği her şeye vakit ayırır oldu, aramadıklarını aradı, okumadığı kitapları 
okudu, sosyal sorumluluk bilinci ile gönüllüler ordusuna katıldılar.

İNSANLIK TERCİHİNİ YAPTI: FİNANS
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Yardıma ihtiyacı olanlar icin gönüllüler markete, çarşıya gider oldu. İtalyanların balkonlardan şarkı söyleyerek 
birbirlerine moral desteği olduğu sevimli görüntüler hala yüreklerimizi ısıtıyor. Hatırlıyoruz değil mi? Hadi yavaş 
yavaş ana temaya yaklaşmaya başlıyorum, çok uzatmayacağım. Ama yazımı -tabi eğer okursanız- bitirdikten 
sonra sizi çok düşüneceğiniz bir süreç bekliyor, bunu garanti edebilirim.

Tüm bu insanın içinden gelen doğal hali ve dürtüleri ile eyleme geçirdiği güzel davranışlar, krize alışmaya 
başlamamızla birlikte farkı düşüncelere dönüşmeye başladı. Dışarı çıkamayan ama ihtiyacı olanların yardıma 
koşması bir fikir yaratarak yepyeni bir girişimcilik hikayesine ilham oldu ve bir sektörün doğuşuna tanıklık et-
tik. Akıllı telefonlarımıza indirdiğimiz uygulamalar sayesinde verdiğimiz siparişler, satın alma davranışlarımızı 
istatistiklere dökerek yapılan analizler sonucu pazarlama stratejilerini besler hale geldi. Tıbbi hijyen ürünleri 
(maske, dezenfektan, vb.) pazarı inanılmaz büyük boyutlara ulaştı. Az kaldı bitiriyorum:)

     Önceleri bulaşın önünü kesmek için kapanma yaşanırken yukarıda belirttiğim girişimciler haricinde diğer 
sektörler sıkıntı yaşamaya başladı ve onlar da farklı bir pandemi baş gösterdi. Sonuç olarak bu kadar ekonomik 
baskı nedeni ile artık önlemler gevşetildi. Zaten kimse daha fazla tahammül edemedi. Bulaş riski çoğaldı, belki 
kendisini koruyan bir çok insan hastalığa yakalandı hatta vefat etti. 

      (Ellerinden öpülesi tüm sağlık çalışanlarının yaşadığı riskler, alın terleri hala takdire şayandır).

      Peki nereye varıyoruz? Sizi bilemem ama ben kendi sorularımı size aktaracağım, siz de yazı sonrasında kendi 
sorularınızı üretirsiniz. Bakalım cevaplayabiliyor muyuz?

      Soru 1: Bu süreç bize ne anlattı?

      Soru 2: Biz ne anladık?

      Soru 3: Bir daha ki sefere (olmaması temennisi ile) neyi farklı yapardınız? 

     Yazımın başında da belirttiğim gibi, düşüncelerimin arasında ilk farkettiğim şey bence bütün yazımın ana 
fikrini ortaya koymaktadır.

İnsanlık parayı, sağlığa tercih etti. Can havli ile başlayan süreç, mal endişesiyle bitti. 

Sevgilerimle

K.K.T.C. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümününden mezun olduktan sonra Türkiye’ye
döndü. 25 yıldan fazla iş hayatında, ATV ve Sabah Grubuna bağlı radyolarda ve televizyonlarda daha sonra
sırasıyla Cine5 radyoları, Doğan Online gibi dönemin büyük medya ve bilişim şirketlerinde yönetici
pozisyonlarında görevler aldı. 1999 yılında organizasyon, 2005 yılında kurduğu reklam
ajansı/danışmanlık gibi şahsi/kurumsal birçok iş tecrübeleri ile pazarlama ve iş stratejileri konusunda ciddi
birikimler kazandı. Davranış Bilimleri ve Kişisel Gelişim üzerine Sola Unitas Accredited Coaching and

Training Academy’den aldığı akademik koçluk eğitimini (ACTP) tamamlayıp, Yönetici Koçluğu, Takım Koçluğu ve Öğrenci Koçluğu 
eğitimlerini başarıyla bitirdi. ICF (International Coach Federation) Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından 8/7/2018 tarihinde 
PCC (Professional Certified Coach) unvanına layık görüldü. Avrupa Birliği kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı bünyesinde Trakya 
Kariyer projesinde, Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitelerinde ( Malkara, Babaeski, Lüleburgaz, Havsa, 
Şarköy, Uzunköprü) Topluluk Önünde Konuşma ve Etkili Sunum, Problem Çözümleme gibi uygulamalı kariyer eğitim programları, 
Çeşitli firmalara yönetici (C-Suite) koçluğu, takım koçluğu ve kurumsal eğitimler ve profesyonel koçluk hizmetlerini sürdürmektedir. 
Halen İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya bölümünde ve Psikoloji bölümünde çift 
anadal yapmaktadır.

Cem Galip KAHVECİ kimdir?
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Yüksek skorlu ülkelerin daha düşük 
ölüm oranlarına sahip olması mümkün 
olamadığı gibi, sürpriz sonuçların or-
taya çıktığı gözlemlendi. Endesin or-
taya çıkan sonuçları ile farklar ortaya 
koyduğu görüldü. Çok sayıda ülke için 
raporda tahmin edilen performans ile 
pandemi sonrası ortaya çıkan perfor-
mans arasında büyük farklılıklar bu-
lunuyor. Rapor ile ilgili değerlendirme 
yapan bir makalede, endekste yük-
sek puan alan bazı ülkelerin hazırlık 
durumunun olduğundan fazla tah-
min edilmesi ve nispeten daha düşük 
puan alan diğer ülkelerinkinin ise 
olduğundan daha az tahmin edilmesi-
yle, GHS endeks derecelendirmesi ile 
ülkelerin gerçek performansı arasında 
bir tutarsızlık olduğu ortaya çıktı. 
Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi’nin 
2021 raporunun sonuçları:

• Tüm ülkeler gelecekteki salgın 
tehditleriyle karşılaşmak için 
sıkıntı oluşacak şekilde hazırlıksız 
durumdadır. Bununla birlikte, kapa-
sitelerini daha dayanıklı hale getirmek 
için büyük bir fırsat var.

• Yüksek gelirli ülkeler de dahil olmak 
üzere çoğu ülke, salgın veya pandemi 
hazırlığını güçlendirmeye yönelik özel 
finansal yatırımlar yapmamıştır.

• Çoğu ülke, salgın tespiti ve müda-
halesi için sağlam ve erişilebilir bir 
sağlık sisteminin sürdürülmesinde 
çok az ilerleme sağladı.

• Siyasi ve güvenlik riskleri neredeyse 
tüm ülkelerde artmıştır ve en az 
kaynağa sahip olanlar en yüksek riske 
ve en büyük hazırlık açıklarına sahip-
tir.

Salgını değerlendirmek açısından 195 ülkeyi sağlık güvenliği konusunda 
sıralayan Küresel Sağlık Güvenliği Endekslerinin 2019 ve 2021 raporlarının 
verileri dikkat çekiyor ve bazı çelişkileri ortaya koyuyor. Nükleer Tehdit Girişimi 
ve Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi ve The Economist Intelligence Unit 
ile geliştirilmiş olan “Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi”, uluslararası sağlık 
düzenlemelerine taraf devletleri oluşturan 195 ülkede sağlık güvenliği ve ilgili 
yeteneklerin ilk kapsamlı değerlendirmesi ve karşılaştırması olan bir endeks. 
191 ülkede Washington Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Corona 
ek ölümlerin araştırması”, direkt virüs kaynaklı ölümler kadar, enfeksiyona 
bağlı ölümlerde dikkate alınarak ve salgın öncesi yılların ölüm ortalamaları 
ile salgın dönemindeki ölüm ortalamalarının karşılaştırılması yapılarak 
gerçekleşti.   Araştırma ekibi, “Dünya Ölüm Veri tabanı”, “Avrupa İstatistik Ku-
rumu” gibi resmi kurum verilerini kullandı. Elde edilen veriler ülke ve bölge 
bazlı olarak farklılıklar gösterse de, küresel olarak ölüm oranı, 100 bin kişide 
120 kişi olarak kaydedildi. 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2021 arasında bildirilen 
COVID-19 ölümleri dünya genelinde toplam 5,94 milyona ulaşmış olsa da, 
dünya genelinde 18,2 milyon (%95 belirsizlik aralığı 17·1-19·6) kişinin salgın 
nedeniyle öldüğünü hesaplandı.
Açıklanan resmi veriler ile araştırma sonucundaki farklı rakamlar dikkat çekici. 
Araştırma Lancet dergisinde yayınlandı. COVID-19 nedeniyle aşırı ölümlerin 
sayısı en fazla Güney Asya, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa bölgeler-
inde görüldü. Ülke düzeyinde, COVID-19 nedeniyle en yüksek kümülatif aşırı 
ölüm sayısının Hindistan’da 4.07 milyon, ABD’de 1.13 milyon olduğu tahmin 
ediliyor. Rusya’da 1.07 milyon, Meksika’da 798 000, Brezilya’da 792 000, 
Endonezya’da 736 000 ve Pakistan’da 664 000 olarak hesaplanmış. Türkiye 
için hesaplanmış değerler tabloda aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: 
Reported Covid-19 deaths: 82400 , Reported Covid-19 mortality rate (per 100 
000): 52·9    
Estimated excess deaths: 185000 (160000 to 217000)  
Estimated excess mortality rate (per 100 000): 118·6 (103·1 to 139·2)
Ratio between excess mortality rate and reported COVID-19 mortality rate: 2·24 
(1·95 to 2·63)
Bölgesel düzeyde, en yüksek tahmin edilen aşırı ölüm oranları Latin 
Amerika, Doğu Avrupa, Orta Avrupa, Güney Sahra Altı Afrika ve Orta Latin 
Amerika’daydı. Özellikle Lübnan, Ermenistan, Tunus, Libya, İtalya’daki çeşitli 
bölgeler ve güney ABD’deki birkaç eyalet.

Bazı ülkelerde oranlar daha önce listelenen yerler kadar yüksekken, İzlanda, 
Norveç, İrlanda ve Kıbrıs gibi diğerleri, 100.000’de 50’den az ölümle dünyada-
ki en düşük oranlardan bazılarına sahipti. Araştırma kapsamında ek ölümler-
in en fazla olduğu ülkeler: Bolivya, Bulgaristan, Esvatini, Kuzey Makedonya, 
Lesotho en fazla, İzlanda, Avustralya, Singapur, Yeni Zelanda, Tayvan ise en 
az olan ülkeler olarak tespit edilmiş durumda. İngiltere’den elde edilen ek 
ölüm verileri, resmi veriler ile hemen hemen aynı oranları ortaya çıkarmış 
olması gibi birbirine uyumlu veri sonuçlarına da ulaşılmış. GHS Endeksi 2019 
Raporunda, iyi ve kötü performans gösteren ülkelerin durumu, dünyadaki 
sağlık sistemlerinin ortalama olarak temelde zayıf olduğu, yeni salgınlara 
hazırlıklı olunmadığını gibi önemli bilgiler yer almıştı.

Rapora göre en yüksek puanı Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve 
Birleşik Krallık almıştı. (83,5 puan). Fakat iki yıl geçip raporun bu sonuçlarına 
bakıldığında, Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi COVID sonuçlarını doğru tah-
min edemediğini söylemek mümkün.

SALGIN İLE İLGİLİ RESİ VERİLER İLE KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİĞİ
ENDEKSLERİNİN VERİLERİ NEDEN FARKLI?
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• Ülkeler, küresel çapta yıkıcı biyolojik olayları önlemeye hazır değil.

• 2021 GHS Endeksinde ortalama ülke puanları, küresel sağlık güvenliğinde devam eden zayıflıkları göstererek 
2019’a göre değişmemiş olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi’nin 2021 raporuna baktığımızda, dünyanın gelecekteki pandemilere hala 
hazırlıksız olduğu, ülkelerin çoğunun salgını iki yıldır yaşamasına rağmen hazırlıklı olmadığının ortaya çıktığı 
vurgulanmaktadır. Raporda, ABD, gelecekteki sağlıkta acil durumları ile başa çıkmak için en hazırlıklı ülke olarak 
görülmekte, onu Avustralya ve Finlandiya takip etmektedir. Türkiye’nin 195 ülke içerisinden 46’ıncı sırada yer 
aldığı görülmektedir. Rapora göre, Türkiye’nin indeks skoru yüz üzerinden 50 yani ortalama bir düzeyde yer 
alıyor. Türkiye’de olası bir salgının saptanma oranının % 41,4 seviyesinde olduğu, salgına acil karşılık verme 
oranı % 36,6 olduğu, % 57,2’lik puanı ile riskli ülkeler arasında da ortalamanın üstünde kaldığı görülmektedir. 
Türkiye, “veri erişilebilirliği ve şeffaflığı kategorisinde başarısız durumda, şeffaflık konusunda, %23,3 oranıyla 
ortalamanın oldukça altında yer almakta, hastaneler, sağlık merkezleri ve halk sağlığı merkezlerinin durumu 
2019 yılına oranla artış göstermekle birlikte, yüz üzerinden 30 puan alarak ortalamanın altında kalmakta ve  
2019 biyogüvenlik notu 100 üzerinden 100 olan Türkiye’nin 2021 yılında bu oranının % 20’lere kadar gerilediği 
görülmektedir.

Ülkelerin risklerini belirlemek ve boşlukları doldurmaları ve ulusal bir plan geliştirmeleri için ulusal bütçelerinde 
sağlık güvenliği fonları ayırmaları, 2021 GHS Endeksini kullanarak değerlendirmeler yapması, hayırseverler ve 
fon sağlayıcıların, yeni finansman mekanizmaları geliştirmeleri ve kaynaklara öncelik vermek için GHS Endeksi-
ni kullanmaları öneriler olarak öne çıkmaktadır. 

Veri Şeffaflığının Önemi
Salgın ve pandemi hazırlığına ilişkin veriler, ülke sınırları içindeki ve dışındaki yetkililerin tehdidin doğasını ve 
büyüklüğünü ve onu kontrol altına almak için mevcut araçları anlaması için kamuya açık olmalıdır. Veri şeffaflığı, 
gerektiğinde kaynakların artırılabilmesi için sağlık tesisleri, işgücü ve tıbbi malzemelerle ilgili ancak bunlarla 
sınırlı olmayan daha iyi kararların alınmasını sağlar. Bir ülkede bir salgın başladığında, diğer ulusların, etkilenen 
ülkenin hastalığın yayılmasıyla mücadele etmek için hangi kapasitelere ve kaynaklara sahip olduğunu anlamaları 
gerekir, böylece kendi nüfusları için riskleri değerlendirebilir ve destek sunup sunmayacaklarını ve nasıl 
sunacaklarını belirleyebilirler. Her ülke hastalığın yayılmasını sınırlama yetenekleri konusunda şeffaf olmalıdır. 
Her ülkedeki sağlık güvenliği verileri şeffaf olmalı ve düzenli olarak ölçülmelidir. GHS Endeksi, veri şeffaflığına 
dayanmaktadır. Bu, ülkelerin belirli kapasitelere sahip olmalarına rağmen, bu kapasitelere ilişkin kamuya açık 
kanıtlar olmadığı sürece Endeks’e yönelik puan almayacakları anlamına gelir. Puanlarını ve sıralamalarını yük-
seltmek isteyen ülkeler, sağlık güvenliği kapasiteleri hakkında halkın bilgiye erişimini geliştirerek bunu yapma 
fırsatına sahiptir. 

Küresel Riskler Raporu ve bu makalede analizini yaptığımız raporlar, dünyadaki sağlık sistemlerinin önem-
li salgınlara karşı hazırlıklı olmadığını vurgulamaktadır. Bir sonraki kriz için yeterli kaynaklarla ve talepleri 
karşılamak için sağlam bir altyapı oluşturulmasını sağlayan küresel sağlık politikalarının geliştirilmesine ihtiyaç 
vardır. Dünyanın pek çok yerinde dayanıklı sağlık altyapısı ve halk sağlığı sistemleri geliştirmedeki başarısızlık, 
güvenlik açıkları yaratmıştır. Her ülke uyarıları dikkate alıncaya kadar, yaygın güvenlik açığı maalesef hayatın bir 
gerçeği olmaya devam edecektir.

Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve Doktorasını aynı dalda tamamladı. 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve The State University of New York (SUNY)– Binghamton University, Fernand Braudel 
Center’da post doktora yaptı. İnönü Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi- İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde 
görev yaptı. Çalışma alanları, tarih, uluslararası ilişkiler, toplumsal cinsiyet, kadının güçlenmesi, kültürel diplomasidir. 
2011-2018 arasında AÇSHB-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ar-Ge ve Proje, Dış İlişkiler Daire Başkanlıklarını 
yürüttü.  Avrupa Konseyi, Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nda Türkiye temsilcisi ve ulusal odak noktası, UNESCO Tür-
kiye Milli Komisyonu- Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkan Yrd. görevlerini yürüttü. “International Leadership Visi-

tor Program”a (ABD) kabul edildi. UN Women, Women’s Economic Empowerment Platform’da global elçi, mentorlar arasında yer 
almaktadır. Nişantaşı Üniversitesi’nde Tarih Bölüm Başkanıdır, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürüdür. 
Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu üyesi, Demirkent Vakfı Danışma Kurulu üyesi ve Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi İcra Kurulu 
Üyesidir. ABD’de yürütülen Türk Kahvesini Tanıtım ve Kültür Diplomasi Projesinin mentorü , TCL Foundation Türkiye Direktörüdür. 
Turkishjournal.com (NY, USA)’da köşe yazıları yazmaktadır. BPW-İstanbul, Arya Women, TurkishWIN üyesi ve mentorüdür.

Doç. Dr. Göknur AKÇADAĞ Kimdir?
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KADININ EKONOMİDEKİ YERİ
Gülden Türktan pek çok şapkası olan biri.
Yıllar önce yabancı misafirlerin olduğu bir toplantıda ünlü bir iş 
adamımız Amerikalı iş insanlarına üç ayrı kart vermişti. Hepsi kartlara 
hayretle baktı. Bana en yakın oturan eğilip bana sordu: “Neden üç kart 
taşıyor? Bizde dolandırıcılar çok kart taşır.” Biz tanıştığımız için bana 
kartını vermemişti. Kartlara baktım. Biri saygın bir sivil toplum örgütü 
başkanlığı kartı idi en fazla 3-4 yıl o görevi yürütecekti. Diğeri babadan 
hatta dededen kalmış önemli bir fabrikanın yönetim kurulu başkanlığı, 
bir diğeri de kendi projesi olan önemli bir işletmenin yönetim kurulu 
başkanlığı kartı idi. Hepsi önemli iş. Ne yapsın? dedim. Konsolide etsin 
dediler. Bunu toplantıdan sonra konuşalım dedim.
Birden fazla şapka bazen çok hoş karşılanmıyor. İşi büyütmesi için işe aldığım bir genel müdür “Siz bu işi ne 
yapacaksınız? Bu iş büyümez, bari siz bu işi bana hibe edin. Siz diğer işlerinize bakın. Fazlası zarar” demişti. O 
gidince iş büyüdü. 
Çok şapka çok kabul görmese çok seksi olmasa da şart. Hele yeni ekonomide daha da şart olacak gibi geliyor 
bana. Amerika’dan aldığım ödül hem iş dünyasında hem sivil toplumda çalışanlara verilen bir ödül. Çok şapkalılık 
ödüllendiriliyor. Tek şapka ödül alamıyor.
Öncelikle IWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanıyım. IWF fark yaratmış lider kadınlarım derneği. Liderlik vasıfları ve 
liderlik becerisi benim çok değer verdiğim, yıllarca esas işimin yanında eğitmenliğini yaptığım bir konu. Kalbime 
çok yakın bir iş. Kurucularından biriyim. İyi ki kurmuşuz, iyi ki başkan olmuşum diyorum. “Bu kadar lider kadın 
nasıl aynı çatı altındasınız? Birbirinizle çatışmıyor musunuz?” diyorlar “Hayır barışık ve saygı dolu şekilde kadın 
liderliğini arttırmak ve tanıtmak için çalışıyoruz” diyorum. Çıtası yükselen bir derneğiz. Her bir üyemiz ayrı bir 
pırlanta.
KAGİDER, kurucusu olduğum ve başkanlığını yapmış olduğum bir dernek. 37 kadın bir odada bu derneği kurmaya 
çalışırken “bu çok zor bir işe benziyor, çok lazım mı bu dernek acaba?” diye düşünmedim değil. Ama şartmış ve 
iyi ki kurduk. Kadın ve girişimcilik kelimelerini Türkiye’de bir araya getirdik ve hem saygınlığını hem de sayısını 
arttırabildik.
KAGİDER başkanlığımın son döneminde okuduğumuz bir G20 bildirgesinin ardından Türkiye’nin W20 - Kadın 20 
kurmasını talep ettik ve ülkemiz 19 ülkeyi ikna ederek bunu başardı. Ben de W20 Kurucu Başkanı olma şansını 
yakaladım. Bana verilme imkanı olduğunu bilsem belki bu kadar üzerine gidemeyebilirdim, hep “bir dış işleri 
yetkilisi veya büyükelçi başkan olacaktır” gibi düşündüm. Zira, G20 mevzuatını çok iyi bilmiyorduk. Kadının eko-
nomideki yeri üzerine çalışan bir sivil insiyatifin başkan olabileceğini bilmeden çok azimle çalıştık. Çok engel ve 
dirsek gördük. Ama bugün iyi ki yapmışız diyorum. Ülkeler kadın konusunu el birliği ile çözmek zorundalar. Ancak 
o zaman yerine oturmuş, ilerleyen bir başarı elde edilebilecek.
Dernek işleri dışında danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapıyordum. Toplam 125 yıl yönetim kurulu üyeliği 
yaptığımı bunun 25 yılı da yönetim kurulu başkanlığı yapmış olduğumu görünce kendim korktum. Ama en 
sevdiğim iş hala danışmanlık ve danışanı başarıya taşımak. Kendi başarınızı daha sonra görüyorsunuz. Başkasının 
başarısını hemen görebiliyor, izleyebiliyorsunuz.

Gülden Türktan kimdir? Şu ana kadar hangi sosyal 
sorumluluk projelerinde yer aldınız?

Evet, çok aktif olarak çalışıyoruz. Teşekkür ederim gözlemimiz için. Pandemi dahil dur durak bilmedik. Türkiye’de 
kadın liderliği konusunu oturtmak ve de arttırmak için gayret gösteriyoruz. Her ay yaptığımız aylık toplantılarımız 
bizlere ilham veriyor. Genel merkezin takdirini ve desteğini görüyoruz. Bir araştırma merkezine Türkiye’nin kadın 
liderliğini araştırmasını talep ettik ve araştırma sonuçlarını pek yakında açıklayacağız. Bizi izlemeye devam edin 
lütfen. 

IWF oldukça aktif bir dernek bu kapsamda neler yapıyorsunuz?  
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Global de yeniden organize oldu. 1974 yılında network için kurulmuş bir dernek ayrı bir de vakfı vardı. Tek tüzel 
kişiliğe dönüştü. O da bizler için akıl karışıklığını ortadan kaldırdı. Kim vakıf başkanı, kim dernek başkanı, kim onun 
yönetim kurulu, kim bunun yönetim kurulu soruları kalmadı. Daha organize daha güçlü hale geldi. Bu da ülkelere 
imkân tanıtır bir yol açtı. Amerika 1970’lerden beri var. Ve çok güçlü kadın üyeler var. Global her sene iki büyük 
kongre düzenleniyor. Bağışçıların gelirleri ile yüksek potansiyeli olan kadın liderlere iyi üniversitelerde lisans üstü 
eğitim veriyorlar. Genç lider adayları Harvard ve INSEAD gibi okullar özel bir programa devam edebiliyorlar. Ülke-
mizin de globalde de ve yurt dışında güzel bir yer edindiğini gözlemliyorum.

Kadınlara cesur olmamaları, bir köşede durmaları telkin edilmiş yıllarca. Zaten kadınların genellikle tabiatları 
barışçıl ve dostça. Bunu lütfen bir genelleme olarak alın. Bir kadının olduğundan çok daha dost canlısı bir erkek 
elbet vardır. Ama genelde bu böyle ve bu bir meziyet. 
Kadınların karar mekanizmalarında yer alıp liderlik görevi üstlendikleri dünya daha iyi bir yer haline gelecek. Belki 
böylelikle savaşlar azalır barış ve dostluk artar. Her okulun, üniversitenin yanında olmaya çalışıyoruz. Mentor-
luk ve destek vermeye çalışıyoruz. “Development Excellence” adıyla kadını yanında bir oluşumu hem üyelerimiz 
hem üyemiz olmayan kadınlar için kurduk. Çok yetkin üye arkadaşlarınız var. Fark yatacaklarına eminim. Ancak 
henüz çok yeni bir oluşum. Tüm kadınlara açık, beni aramaları ve veya info@iwfturkey’e bir e-posta göndermel-
eri yeterli. Koşabileceğimiz yere koşmaya çalışıyoruz. Daha organize yerlerde de desteğimizi eksik etmemeye 
çalışıyoruz. Geleceğin mesleği girişimcilik ve kadın girişimciliği her yerde, hepimizin desteklemesi lazım. Ancak o 
zaman sürdürülebilir bir kalkınmayı yakalamamız mümkün.

Mükemmel oluğunu düşünüyorum. Çok büyük potansiyelimiz var. Çok iyi bir yerde konumlanmış durumdayız. 
Her pazara yakınız. Çalışkanız. Çalışırsak başaramayacağımız bir şey yok.  Yeter ki isteyelim ve el ele ilerleyelim.

Herkes İstanbul Sözleşmesi’nde kalınması konusunda hem fikirdi. Ancak, maalesef çıktık. Türkiye’nin İstanbul 
Sözleşmesi’nden çıkması maalesef tüm kadın hareketi; hem dünyada hem ülkemizde için bir yıkım oldu. Düşen 
çocuğu “bir şey yok, yok bir şey” diye teskin ettiğimiz gibi teskin etmeye çalıştık ancak çok kadın zarar gördü. Bazı 
erkekler bunu bir cesaretlendirme olarak aldı “Gördünüz mü? kadın öldürmek ve dövmek serbest” diye algıladı. 
Şimdi bunu el birliği ile düzeltmemiz lazım.

Bizim farkımız bunu öngörebilmekti.

Global‘de ve Türkiye pek çok çalışma yapılıyor bunlarla ilgili kıyaslama yapma şansınız var mı?

Kadın girişimcilere özel programlarınız var mı? Sizce kadınlar neden girişimci olmaktan 
korkuyorlar?

Gelecekte Türk kadın sanayici lerinin sayısının artması veTürkiye’nin ekonomik potansiyeli 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’nin önde gelen bazı güçlü dernekleri ile çok güzel bir deklarasyon yayınladınız. Bunun 
geri dönüşleri nasıl oldu?



www.mondesglobal.comMONDESBUSINESS40    

Bugün “iyi ki”lerden gittik. İyi ki STK’lar var. STK’lar değerli oluşumlar ve bir bütünün parçalarının savunucuları. 
Olmazsa olmaz bir dinamik. 
Daha fazla sivil toplum örgütümüz olur diye dilerim. Herkes bir konunun çözümünü üstlenirse ortada çözülmemiş 
bir konu kalmaz. Ülkede çözüm önerileri daha çok tartışılır olur. Politikacıların işi kolaylaşır. Ülkenin kalkınması ve 
dirliği artar. Üçüncü sektör adı da verilen sivil toplum örgüleri iş insanın politikacının işini kolaylaştıran ve çözüm 
önerileri ile ortaya çıkan oluşumlar, bir nevi düşünce merkezleri. Şu anda dünyada en saygın kurumlar düşünce 
merkezleri. Herkes ne diyorlar acaba ne yapmalıyız diye onlara bakıyor, onları izliyor. 

Her değişim bir fırsat, mutlaka bu değişimin en iyi yerinden ülkemiz fırsatları yakalıyor olacak. Buna inanıyor ve 
bunu diliyorum. Türk firmaları nispeten küçük olduğu için değişikliğe ve yeni biçimlere şahane uyum sağlayabiliyor 
diye düşünüyorum. Yeniliğe de açık yeni fikirlere de açık. Ülkemizin önü çok açık. Genç nüfusumuz var. Enerjimiz 
var. Gerekli adımları attığımız zaman başarmayacağımız bir şey yok. Türkiye dünya sahnesinde gittikçe parlaya-
cak bir yıldız diye görüyorum. Bunda ülkemizin yerinin önemi ve dünyanın değişmekte olan dengelerin de etkisi 
var. Yani nerdeyse yerimizde saymamız mümkün değil gibi. Ben geleceğe ümitle ve güvenle bakıyorum. Yeter ki 
yanlış adımlar atmayalım.

Kesinlikle girişimci olmalarını öneriyorum. Şirketlerin büyük olmasından ziyade tatmin edici bir hayat şartı 
sunmaları esas. Bu da girişimciliğin önünü açacak. Örneğin büyük bir şirket çaycısı çalışıyor mu? Performansa 
kriterleri neler diye bakmak yerine çay işini bir girişimciye vermeyi ve karşılığında düzgün bir hizmet almayı tercih 
edecek. Bu minik örnek gibi daha büyük işler de girişimciliği köpürtecek.

Kadın liderliğine kendi etki alanınızda yer açın ve fırsat verin bakın görün ki işler tıkır tıkır işleyecek ve rayına otu-
racak. Kadının organizasyon becerisi ve liderlik yeteneği çok güçlü ve de iş, tutup olana kadar uğraşma becerisi 
çok yüksek. Buna “resilience” diyoruz. Yeni ekonomide sabır ve tutunma ön planda olacak. 

Dr. Gülden Türktan 
IWF Türkiye Başkanı 
W20 Kurucu Başkanı 

Türkiye’deki STK çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tüm dünya çok ciddi bir değişime sahne oluyor? Türk firmaları bu kolaylıkla değişime adapte 
olabiliyor mu? 

Tüm dünyada girişimcilik çok ciddi prim yapmaya başladı ancak Türkiye’de insanlar genelde 
girişimci olma konusunda çekingenler. Sizce bu konuda neler yapılmalıdır? 

Son olarak ne söylemek istersiniz? Okuyucularımıza vereceğiniz mesaj ne olur?

Derneğin zenginliğinde sadece iş insanları yok. Doktor, hukukçu, mimar, akademisyen, politikacı her insana açık 
bir network. Bu da farklılık ve zenginlik ve bakış acısı getiriyor. Akademisyenler var. Herkes birbirini derdine çözüm 
arayabiliyor, en çok da hep birlikte başarı alkışlanıyor. Birbirimizden öğreniyoruz. Bir konuşmacımız isteyerek 
önemli bir pozisyonu bıraktığını anlattığında herkes hem fikir oldu. Daha iyi bir fikrin varsa neden gösterilen yolda 
asılı kalasın?

Farklı görüşlerde pek çok kadın girişimci / meslek sahibi kişilerle iş birlikleri yapıyorsunuz. Bu 
inanılmaz güzel bir zenginlik. Sizce bu çalışmaların avantajları nelerdir?
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Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu 12.11.2021 tarihli oturumunda 2021/3 sayıılı kararı ile kooper-
atiflerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında tacir sayıldığına hükmetmiştir. Kurulun bu kararı almasının 
sebebi Yargıtay kapatılan 14. 15. Ve 23. Hukuk Daireleri ile 11. 12. 19. ve kapatılan 20. Hukuk Daireleri arasında 
devamlılık arz eden içtihat ve uygulama farklılıkları nedeniyle bulunan görüş ayrılığıdır. Bu konuda daireler 
arasında çıkan görüş ayrılıklarında baskın görüş kooperatiflerin tacir sayılması gerektiği yönünde idi.  Öyle ki 
bİR görüşe göre ;  1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda 2004 yılında 5146 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik 
ile “teşekkül” ibaresi yerine “ortaklık” ibaresinin tercih edilmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124. 
maddesinde kooperatiflerin de ticaret şirketi olarak sayılması, Türk Ticaret Kanunu’nun 16/1. Maddesinde 
ticaret şirketlerinin kanunen tacir kabul edildikleri ve tacir olmanın hüküm ve sonuçlarına tabi kılındıkları, 
Kooperatifler Kanunu’nun 99. maddesindeki düzenlemeyle bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk 
davalarının tarafların tacir olup olmadığına bakılmaksızın ticari dava sayılacağının düzenlenmesi  gibi gerekçel-
erle kendi görüşleri doğrultusunda içtihatların birleştirilmesini talep etmişlerdir.
Diğer görüş ise kooperatiflerin tacir olmadığı yönünde idi.  Bu 
görüş 1163 sayılı Kanun’un 1. maddesinde kooperatifin açıkça 
tacir olarak düzenlenmediğini, kooperatiflerin ticaret şirketleri 
gibi kazancı ortaklar arasında paylaştırma, kar elde etme 
amaçlarından çok sosyal yönlü ortaklıklar olduğu, TTK 124/1’de 
kooperatifler ticaret şirketleri arasında sayılsa da aynı mad-
denin 2. fıkrasında hem şahıs hem sermaye şirketleri arasında 
sayılmadığı ve bu sebeplerle kooperatifleri tacir olmanın yüküm-
lülükleri altında bırakmanın makul olmadığı gerekçesi idi. 
Kanaatimizce  kanun koyucu yaptığı her yeni düzenleme ve kanun 
ile kooperatiflerin hukuki niteliği konusundaki ihtilafı gidermeye 
ve iradesini ortaya koymaya çalışmıştır. Kararda da bu iradenin 
ortaya çıkarılması konusunda çaba sarf edilmiştir.
İlk olarak  “teşekkül” ibaresini kaldırmış ve aşağıdaki şekilde 
düzenlemiştir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 1. madde: “Tüzel 
kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatleri-
ni ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve 
parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet sureti
yle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir 
sermayeli ortaklıklara kooperatif denir” hükmüne havidir.  Kanun koyucu iradesini kooperatiflerin bir ortaklık 
yani şirket olduğu yönünde koyarak şirket türlerini de göz önüne aldığımızda aslında kooperatifleri ticari şirket 
eksenine yaklaştırdığını görmekteyiz. Ancak halen açıklığa kavuşmaması sebebiyle o dönemdeki genel uygulama 
kooperatif ortaklıklarının dayanışma ve yardımlaşma içinde bir araya geldikleri ve kooperatiflerin kendine özgü 
ortaklıklar olduğu yönündeydi.

Kararın gerekçesinde isabetli olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1. maddesinde 21.04.2004 tarihinde 
yapılan değişiklik (kooperatiflerin bir ortaklık yani şirket olduğunun kesin olarak ifade edilmesi) ve yeni Türk Ti-
caret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle kanun koyucunun kooperatiflerin hukuki niteliği konusundaki ihtilafı 
gidermek ve tacir oldukları yönündeki iradesini ortaya koymak istediği, her ne kadar Kooperatifler Kanunu’nda 
kooperatiflerin tacir sayılıp sayılmayacağına dair hüküm bulunmasa da düzenlenmeyen bu alana özel ve eski 
kanun ile çelişki yaratmayan yeni ve genel kanun hükümlerinin uygulanabileceği prensibinden hareketle TTK’nin 
16/1 ve 124. maddelerinin uygulanmasında sakınca bulunmayacağı belirtilmiştir.

TTK 16. maddeye göre “Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve 
kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere 
Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir 
sayılırlar.” TTK 124’e göre ise “Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden 
ibarettir.”

KOOPARATİFLER  ŞİRKETLEŞİYOR
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TTK  124. maddesinin gerekçesinde de kooperatiflerin bir şirket olduğu hususunda bir tartışma olmamakla bera-
ber ticaret şirketi olup olmadığı konusunda görüş ayrılıklarının doğabileceği fakat bu düzenlemenin kooperati-
flerin ticaret şirketi olduğunu daha net şekilde ortaya koymak için yapıldığını belirtmektedir. Nitekim kararın 
gerekçesinde de TTK 124.maddesinin bu gerekçesine atıf yapılmıştır. Tacir olmanın hüküm ve sonuçları açısından 
incelendiğinde ise 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kooperatifler ve şubelerinin ticaret siciline tes-
cil edileceği ve bu yolla tüzel kişilik kazanacağı, bu kanunda aksine düzenleme olmayan konularda TTK’nin 
anonim şirketlere ilişkin hükümlerinin uygulanacağı, 1163 sayılı Kanuna aykırı olmayan birleşme, bölünme ve 
tür değiştirmeye ilişkin hükümlerinin kooperatiflere de uygulanacağı, kooperatiflerin tarafı olduğu davaların tic-
ari dava sayıldığı, İİK kapsamında iflasa tabi oldukları ve konkordatoya ilişkin hükümlerin uygulanabileceği de 
göz önüne alınarak kooperatiflerin tacir/ticaret şirketi sayılmalarının daha isabetli olacağı sonuncuna varılmıştır.

Karşıoy gerekçesinde ise TTK 124/1’de kooperatifler ticaret şirketi olarak sayılsa da 2. fıkrada yer alan “kolle-
ktif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi 
sayılır.” cümlesine istinaden kooperatiflerin ne şahıs ne de sermaye şirketi olduğunu, kooperatiflerin emek, ser-
maye, dayanışma ve tekafülden oluşan kendine has özellikleri olan ortaklıklar olduğunu belirtilmiştir. 124/1 ile 
124/2 arasında çelişki olduğu ve ticaret şirketleri kar elde etmek için kurulurken kooperatif ortaklıklarının temel 
amacının bu olmadığını ve böyle bir amaçtan Anayasa ve 1163 sayılı kanunda bahsedilmediğini ifade edilmiştir.  
Asırlardır Anadolu kültürümüzden gelen İmece kültürü ve milli ekonomiye katkı açısından da olaya yaklaşılmıştır. 
Ayrıca kooperatiflerin asıl amacı kar elde etmek olan ticaret şirketlerine göre daha zayıf konumda olması nedeni-
yle tacirin tabi olacağı yükümlülüklere tabi olmasının hakkaniyetle bağdaşmayacağını dile getirilmiştir. Bu kararın 
uygulamada yaratacağı sıkıntılardan endişe edilmektedir.  Ayrıca sonraki tarihli TTK’nin 124. maddesindeki 
düzenlemenin 1163 sayılı Kanun’un 1. maddesini yürürlükten kaldırma gücü ve içeriği olmadığı belirtilmiştir.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Brigton England’da ingilizce okudu.
1996 yılında bilgisayar yazılımlarının fikir ve sanat eseri kabul edilmesi ile yazılım hukukuna ilgi duyan Seher Bingöl, 
uzun yıllar SAP Türkiye “Systems, Analysis and Programme Development) avukatlığını yaptı. Medeni Kanunumuz 
içinde yer alan ; Eşya Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Aile Hukuku. Fikri ve Sanayi Haklar ve İş hukuku konusunda 
yoğunlukla çalışmaktadır. Bir çok kadın dayanışması, Kadın Derneği, Faaliyeti ve aktivitesi ve seminerinde hem icracı 
hem konuşmacı olarak bulunmuştur. Ataşehirde kendi ofisinde müvekkillerine hizmet vermektedir. Her ikiside Hukuk 
Fakültesinde okuyan ikiz çocuk.

Seher ŞENER kimdir?

Bir değerlendirme yaparsak, kooperatifçiliğin ülkemizdeki yeri ve 
milli ekonomiye katkısı da göz önüne alındığında ticaret şirketlerine 
göre daha zayıf konumda bulunan ve bir araya gelerek dayanışma kül-
türü içinde gereksinimlerini gidermeye çalışan kişilerin oluşturduğu 
bu topluluğun tacir sayılmasının pozitif ve negatif etkileri elbette 
olacaktır. Nitekim tacir olarak addedilmeni avantajları olduğu gibi 
dezvantajları ve yükümlülükleride vardır.  Örneğin tacirler ticari 
işletmeyle ilgili görülen iş ve hizmetlerde kararlaştırılmamış olsa bile 
ücret isteyebilme, avans ve giderler için faiz talep edebilme,ticari 
satış ve mal değişiminde özel hükümlere tabi olma ve hapis hakkını 
kullanmada avantaj gibi nimetlere sahiptir. Buna karşın tacirler ba-
siretli iş adamı gibi davranma, teselsül karinesine tabi olma, iflasa 
tabi olma, ticari faize tabi olma, genel işlem şartlarından yararla-
namama, ihbar ve ihtar sürelerine tabi olma gibi tacir olma sıfatına 
bağlanan külfetler ortaya çıkacaktır. 
Kanaatimce kanun koyucu yaptığı düzenlemelerle kooperatiflerin 
tacir olarak sayılması gerektiği yönündeki iradesi kooparatifle-
rin ticari bir kimlik kazanmasını muhasebesinin bir ticari teşekkül 
olarak takibini  ve temsili hususlarında bir netlik ortaya koymak 
istemiştir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 
12.11.2021 tarihli ve 2021/3 sayılı kararı ile bu konu tartışmaya 
kapatılmıştır. 
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ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YIL
Rahu ve ketu gökyüzünde güneş ve ayın kesişen yörüngelerinden 
çizilen hayali aksdır. Rahu ejderhanın /yılanın başı olarak tasvir edil-
irken ketu yılanın kuyruğudur. Rahu ve ketu aksının bulundukları bur-
çtaki yolculuğu yaklaşık bir buçuk-iki  sene sürer ve  tutulmalar da bu 
aksta gerçekleşir.
Rahu boğa- ketu akrep aksı “bankalar-para- gizli ilişkilerin ortaya 
çıkışı – güvenlik ihtiyacı –kriz“ temalarını hepimizin hayatının farklı 
alanlarında bize yaşattı. Bunların detaylarını önceki yazılarımda si-
zlerle paylaşmıştım. Şimdi mart ayıyla temalar değişiyor, nasıl mı?
Rahu koç- ketu terazi aksı genel olarak terazideki ketu kısmıyla ticari 
ilişkiler- ilişkilerde güven – yaşamda ilişkilerde alma verme dengesini 
-ölçüyü tutturmayı simgelerken, koç rahu kısmıyla aksiyona geçme 
– reel eylemde bulunma – yapılması gerekeni çeviklikle yapma ve 
gerekiyorsa yumruğunu masaya vurabilmeyi, gözü kara olmayı, cüret 
etmeyi simgeler.

Terazi burcunun sembolü iki kefesi 
olan terazidir. Terazi burcunun geze-
geni venüsdür. Terazi hep aşkın burcu 
diye geçer ama terazi aslında akidlerin, 
sözleşmelerin, ticaretin ve hukukun 
burcudur. Ticaret karşılıklı güven zemi-
ninde tarafların şartlara uymasıyla ve 
bir kazan –kazan, alma verme dengesi 
sağlanmasıyla gerçekleşir. Terazi aşkın 
değil ama evlilik kurumunun burcu-
dur. Evlilik de akidli ortaklıktır. Aslında 
terazi medeniyetin burcudur. Medeni-
yet ileri teknoloji demek değildir, çok 
paraya sahip olmak değildir ya da açık 
– kapalı / falan stil giyinmek değildir. 
Medeniyetin yegane ölçüsü hukuktur. 
Bir toplumda eğer işleyen bir hukuk 
varsa, toplumda gerçekleşen adil ol-
mayan enerji akışlarında (para-zaman-
emek-sağlık-evlilik-ticaret vb konularda 
) hakkın sahibini bulmasını sağlamadır. 
Bu bazen para bazen onurunuzdur. 
Yetimin, hastanın, çocukların, yardıma 
muhtaçların toplumda yerinin ve insanlık 
onurunun korunmasıdır. El ele elbirliğiyle, 
insan insana toplanan hasadın adilene 
pay edilmesidir. Medeniyet insanın 
bulunduğu toplumda kendini güvende 
hissetmesidir.

Koç burcunun yönetici gezegeni marstır. Mars hepimizin haritasında 
12 burçtan ve 12 yaşam alanından birine yerleşmiştir. Mars kişisel 
haritalarımızda yerleştiği burç bizim yaşamda karşılaştığımız krizlerle 
zorluklarla mücadele ediş stilimizi belirler. Mesela mars oğlakta yüce-
lir, mars oğlakta bir sorunla karşılaştığında çözüme yönelik gerçekçi 
aktivasyona geçer. Mars merkürün burçlarında ikizler ve başakta 
iyi çalışamaz, konuşup şikayetlenmekten harekete geçemezler, 
karşısındakinin değişmesinine yönelik anlatım ve şikayetlenmeye 
o kadar efor harcarlarki gerekli eylemde bulunduklarını sanıp hiç 
bir şey değişmeyince de mağdur olurlar vb...  Haritamızda ki marsı 
tanımak çok önemli; hem beden sağlığımız açısından immün 
sistemimizi anlamak adına hem de bir mücadelede nasıl savaşırsak 
kazanabileceğimizi öngörebilmek adına. Bir mars terazi hiç bir zaman 
bir mars koç gibi kaslara sahip olamayabilir, atik ve çevik değildir ama 
bir mars koçun sahip olmadığı müzakere strateji ve taktiğe sahiptir. 
Eğer marsınız haritanızda güçlü çalıştığı bir burca yerleşmediyse bu 
yaşam rutinlerinize, sağlığınıza daha da özen göstermeniz gerektiği 
anlamına gelir. Marsımız bizim hayatta kalma, zorluklarla müc-
adele etme gezegenimizdir. Koç burcu tamamen yalın mars en-
erjisiyle dolu dolu bir burçtur. Atik çevik, spontan koç burcu hemen 
başlamak, denemek ister. İçinde çocuksu bir yaşam enerjisi ve cesaret 
barındırır. Koç cüret eder. Haritamızda mars / koç enerjileri nerelere 
düşüyorsa biz o alanlarda aktifizdir, enerji harcarız, aksiyona geçeriz. 

K ARAR ALMA SÜRECİNİN
DESTEKLENMESİ
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Koç – mars enerjisi haritamızda bizi dışarıdan koruyan askerdir. Terazi-venüs enerjisi insanın iki ayağı üstünde 
onuruyla yürüyüp diğer insanlarla el ele güzel işlere imza atması, medeniyet inşa etmesidir. Şimdi bu aksa kişisel 
haritalarında sahip olanlar hayatlarında hep şunu hissederler “istediklerimi yapayım dediğimde ilişkilerim bozu-
luyor ...” bu aks kimliğimizi kendimizi ortaya koyan yaratıcı aksiyonlar alırken, ilişkilerimizde dengeyi korumayı 
başarabilmeye işaret eder. Burada kişinin öncelikle başarması gereken nokta:  ilişkilerde, anlaşmalarda 
sözleşmelerde kimseye haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak. Bitmesi gereken ilişkiyi sağlıklı bir şekilde 
el sıkışarak bitirebilmek, devam eden ilişkilerde de sözleşmeye sadık kalmak, gerekiyorsa anlaşma zeminini ye-
nilemek önemli temalardır.

Bu aks sahipleri kendi isteklerini gerçekleştirmek için ilişkide bencilliğe düşmek ile ilişkiye fazla odaklanmak-
tan yeteneklerini gerçekleştirmede aksiyon alamama dengesizliğini yaşabilirler. Bu aksın teması yeteneklerimi 
gerçekleştiren eylemlerim ile ilişkilerim, sözlerim, vaatlerim arasındaki dengeyi kurabilmektir. 

Peki günlük hayatımızda bu aksı nasıl deneyimleyeceğiz ? İşte aşağıda olası örnekler:

• Vakti zamanında nasıl olsa o beni taşıyor dediğimiz, eşimizle, komşumuzla, ortağımızla, çalışanımızla, 
patronumuzla kendimizi bir savaşta bulabiliriz. 

• Uzun zamandır dengeleri bozuk giden ilişkilerimizde yeniden müzakereye oturup, ya bu işi adaletle 
sürdürürüz ya da ben gidiyorum deme cesareti gösterebiliriz. Eğer bu cesareti bu dönemde gösteremiyorsak iki 
yıl sonra ketu başakta hastalık ya da büyük kayıplar olarak başka daha ağır kayıpları  yaşayabiliriz.

• Rahu koç hayatımızın hangi alanındaysa o alanda yeteneklerimizi, yaratıcılığımızı, içimizi eylemlerimizle, 
aksiyon alarak, çevik bir şekilde, o an orda olarak ortaya koyduğumuzda kendimiz yaşam enerjimizi artmış, 
sağıklı ve neşeli bir halde bulabiliriz.

• Koç savaş ,venüs barış enerjisidir. Bu aksta gereksiz, kazanamayacağımız savaşlara girmemek ama 
gerçek insan olma onuruna ait hakkımızdan da hiç bir şekilde feragat etmemek başlı başına başarıdır. Hakkını 
ararken zalimleşmemek ya da isteklerine yol alırken bencilleşmemek ana tema.

• Eğer vakti zamanında güven zemininde iş ortaklıkları kurmuşsanız (terazi ) belki şimdi ortam kriz olsa da 
siz bu işbirlikleriyle firmanızı çeşitli atılımlarla, yeniliklerle (koç) büyütebilme fırsatları yakalayabileceksiniz.

• Eğer ortaklıklarınızda güven zemini yoksa size şok gelen ayrılıklar, meydan okumalar, bitişler 
yaşayabilirsiniz.

Eğer haritanızda marsınız güçlü değil ve gireceğiniz klasik şekilde bir savaşta kendinizi kazanacak konumda 
ön göremiyorsanız, akıllı olun o savaşa girmeyin kışkırtılsanız dahi. Mücadelenizi Mahatma Gandhi gibi yapın. 
Mahatma Gandhi nin marsı terazi yerleşimli idi. Kendisinin hukuk eğitimi vardı ve ülkesini kan dökmeden geri 
aldı. Bu şüphesiz çok büyük bir başarı. Bir mars terazi bir mars koç gibi top tüfekle savaşa girerse kaybetmeye 
mahkûmdur. Ama Mahatma Gandhi akıllı adamdı.

Ülkemizin marsı başakta ve terazide stelyumumuz ( gezegenlerin çoğu terazi burcunda ) var. Bizim marsımızın 
konumu günlük rutinlerine ekstra dikkat etmesi gereken immün sistemi zayıf kişilerin haritası gibi. Astımınız 
varsa daha çok temizlik yapma ihtiyacı duyarsınız. Buna ekstra para ve vakit ayırırsınız. Bir buharlı temizleyiciye 
bir başkasının ne gerek var dediği parayı basarsınız. Bizim iyi askere diğerlerinden daha çok ihtiyacımız var. Evet, 
evimizi temiz tutmak için o buharlı makine bize şart, bizim ekstra askerimiz muhakkak olmalı.
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Ama bizim evimizin esas kapı güvenliğini sağlayacak 
olan stelyuma kulak vermemiz gerek: stelyum ticare-
tin ekonominin burcunda. 6.ev (düşmanlar ) ve 11.ev  
(toplam kazançlar ) lordu mars başak burcunda. Sonuç 
olarak ülkemizi yukarı taşıyacak olan ekonomi ve hu-
kuk alanlarında başarılı olmak. Biz bir şekilde ticare-
tin ve hukukun yani medeniyetin merkezi olan ülke 
olmayı hedeflemeliyiz. Atamızın dediği doğrultudan 
ayrılmayıp  “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesiyle yol 
alalım. 

Gökyüzünün bize çizdiği tabloda Plüto oğlakta bir 
zümrenin diğerini köleleştirme teması tüm resme 
hakim. Mayısta Satürn oğlaktan kovaya geçmiş 
olacak, jüpiter balığa geçecek ve Jüpiter Neptün ile 
kavuşacak. Bu , toplumda yapılan haksızlıklara karşı 
haklı ayaklanmaları ölçüsüz iyimserlik içeren bir 
coşkuyla tüm dünyada tetikleyebilir. Üstelik Mayısta 
daha yeni yerini almış olan aksımızda ilk tutulma var. 
Ülkemizin 11. ve 5. Evlerinde gerçekleşen bu tutulma 
bize ne diyor ?
Paradan para kazanma dönemi bitti. Ülkece 
yaptığımız anlaşmaları gözden geçirmeli, çıkarlarımız 
doğrultusunda yeniden ele almalıyız. Amacımız ve 
hedefimiz ekonomiyi güçlü kılmaya yönelik olmalı. 
Gerçek ihtiyaca göre reel üretim yapan ve çalışan 
haklarına saygılı hiç bir firma, üretici vb batmayacak 
bilakis değişen şartlara adapte oluşlarıyla gerekli 
aksiyonları alışlarıyla yükselmelerine şahit olacağız 
iki yılın sonunda. Cihanda sulh ilkesini yakalamak için
diğer ülkelerin kendi aralarında yaşadıkları karşısında tarafsızlığımızdan ödün vermemeliyiz. Bizim rahu koça 
giden yolumuzda başarı ekonomik atılımlardan geçiyor. Şimdi ülkeler tarihinde başarılı ekonomi ve hukuk 
sistemimizle yer alma zamanındayız. Yoksa cihanda sulh değil kölelik egemen olabilir. Yeni stil köleliğin hakim 
olmaması için akli ve vicdani özgürlük üzerine düşünmeli ve hukuk sistemimizi bu yönde bir medeniyet inşaa 
edecek şekilde revize etmeliyiz. Kişisel hayatımızda da günü kurtarmaya bakmadan işveren –çalışan ilişkilerinde 
de adilane bir paradigmadan hareket etmeliyiz. Nasıl olsa sistem akıyor ilüzyonu yakında bitiyor. “Kazan-ka-
zan” ilkesini benimseyememiş zihniyetli şirketler diğer köleleştirici zihniyetin yemi olmasın sakın. Nasıl ki bir 
dolandırıcı sadece kısa yoldan para kazanmak isteyeni dolandırabilir bu işin sonunda yeni stil köleleşirsek kimseyi 
suçlamayalım. Küçük hayatlarımızdaki patern ile büyük resimdeki patern aynı. Her kriz içinde bir fırsat barındırır. 
Bu krizden kurban psikolojisi ya da kurtarıcı bekleyen zihniyet ile çıkamayız. Bu aksın (iki yılın )sonunda merkezi 
Ankara da, Anadolu topraklarına çapa atmış, sınırlarına sahip çıkmış, özgür, güçlü bir ekonomiye sahip medeni 
bir Türkiye görmek istiyorum. Hepimiz üzerimize düşeni yapalım, ülkesini en çok seven işini düzgün yapandır. 

On sene kadar yüksek fizikçi olarak radyoterapi alanında çalıştıktan sonra hobi olarak ilgilendiğim astroloji ile profe-
syonel olarak ilgilenme kararı aldım. Uzmanlık alanım sideral zodyak temelli çalışan vedik astrolojisi olup, astrolojiyi 
doğru zamanda, doğru yerde, doğru eylemde bulunma kılavuzu olarak görüyor ve kullanıyorum. 

Yasemin ASYALIOĞLU kimdir?
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İŞ SÜRECİNDE PRA (ROBOTİCS
PROCESS AUTOMATİON) KULLANIMI
Yıllar önce çalıştığım bir şirkette MacroMan olarak isimlendirdiğimiz 
bir arkadaşımız vardı. Temel görevi teknoloji bölümünün yetişemediği 
otomasyon işlerini excel makroları ile halletmekti. Basitçe macro, 
kullanıcı ekranlarına oturum açarak ve kullanıcı hareketini taklit eder-
ek ekrandaki bilgileri yakalar ve işlerdi. MacroMan sayesinde teknoloji 
bölümünün eli bir hayli rahatlamıştı çünkü öncelik alamayan otoma-
syon çalışmaları macro’lar sayesinde ele alınabiliyor ve iş ihtiyaçları 
hızla yerine getirilebiliyordu.
En başta çokça eleştirdiğim (çünkü macrolar bir süre sonra çığrından 
çıkmıştı, dokümantasyon çok sınırlıydı veya yoktu, macroların iş risk 
seviyesi belli değildi, kodlar bir veya iki kişinin bilgisi dahilindeydi vb), 
tanıdıkça takdir ettiğim, basit ve etkin bir çalışma yöntemiydi.  
Yıllar sonra MacroMan karşıma RPA (Robotics Process Automation) 
olarak çıktı.

RPA ile otomasyona geçirilecek süreçler-
in mutlaka süreçleri işleten herbir işkolu 
ile çalışılması ve dokümante edilmesi 
şart. Çoğu zaman süreçler dokümante 
edilse bile pratik hayatta uygulamada 
olan ancak dokümantasyonu yapılmayan 
veya atlanan işlemler bulunabiliyor. 
Bu bakımdan, RPA kullanılarak yapılan 
yazılımların test aşamalarında bazı 
iyileştirmeler yapılabileceğine de hazır 
olmak gerekiyor.
Yanısıra, yatırım geri dönüşünün 
hızlandırılması için RPA robotlarının 
günün her saatinde işlem yapabil-
ecek şekilde çalıştırılması önemli. Diğer 
deyişle, robotların 7X24 çalışabileceği 
göz önünde bulundurularak, otomasyona 
geçirilecek süreçlerin  de 7X24 çalışma 
prensibiyle ele alınması, veya bu prensibe 
uygun süreçlerin öncelimlendirilmesi ve 
robot(lar) üzerindeki iş yükünün günün 
24 saatine dengeli şekilde dağıtılması 
faydalı olacaktır.
RPA özellilkle işlem sayısının yüksek 
olduğu, tamamen ve kısmen kişiye 
bağımlı operasyonel iş süreçlerinde, 
müşteri hizmet merkezlerinde, finans 
ve insan kaynakları  departmanlarında 
konumlandırılabilir. Yanısıra, kurumların 
teknoloji departmanları tarafından diğer 
iş öncelikleri yüzünden gereken önceliği 
alamamış ancak kuruma gelir yarata-
bilecek otomasyon çalışmalarında veya 
diğer sistemlerle entegrasyonlarda da 
kullanılabilir.

RPA’in görevi temelde Macroman ile aynı; otomasyona aracılık et-
mek. Ancak, büyük fark; otomasyona geçirilecek süreçler ve yazılım 
görünür, paylaşılır ve dokümante edilmiş durumda.   
RPA’i konumlandırırken öncelikle otomasyona geçmemiş ancak 
geçebilecek nitelikte ve yüksek işlem sayısına sahip işlemlerin önce-
liklendirilmesi RPA’in yatırım geri dönüşümünün hızla edinimini için 
faydalı.
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RPA aracı üzerinde yazılım geliştirenlerin kurumun teknoloji bölümünün desteğine altyapı ve güvenlik anlamında 
ihtiyacı var. Bu bakımdan kurumların ilgili teknoloji çalışanlarının çalışmaların en başından işin içine alınması ve 
işbirliği içinde çalışılması RPA çözümünün kurumun teknoloji ve güvenlik politika ve prensiplerine uygun şekilde 
hayata geçmesine olanak sağlayacaktır.

RPA aracı üzerinde yazılım geliştirenlerin kurumun 
teknoloji bölümünün desteğine altyapı ve güvenlik 
anlamında ihtiyacı var. Bu bakımdan kurumların il-
gili teknoloji çalışanlarının çalışmaların en başından 
işin içine alınması ve işbirliği içinde çalışılması RPA 
çözümünün kurumun teknoloji ve güvenlik politika ve 
prensiplerine uygun şekilde hayata geçmesine olanak 
sağlayacaktır.

RPA ile ilgili gerçekleri özetlersek: 
1. Teknoloji bölümlerine rakip değil yardımcı bir araçtır 
2. Öncelik alamayan iş kolu otomasyon taleplerinin göreceli hızlı bir şekilde hayata geçirilebilmesine olanak 
sağlar 
3. İş süreçlerinin dokümantasyonunun yapılmasına öncülük eder 
4. Doğru süreçlerin seçilmesi durumunda, kurumlara azımsanmayacak maliyet azaltımı veya gelir artışı 
sağlar
5. Hiç durmadan çalışabilir

RPA kullanımında dikkat edilmesi gerekenler:
1. Yüksek işlem sayısına sahip süreçler veya basit ancak öncelik alamayan gelir arttırıcı otomasyon 
çalışmaları hedeflenmeli, fayda-maliyet analizi yapılmalıdır.
2. RPA’e uygun süreçler iş kolları ile belirlenmeli ve dokümante edilmelidir.
3. Teknoloji ve Güvenlik bölümleri işin en başında çalışmalara katılmalı veya bilgilendirilmelidir.
4. Bir robot mümkün olduğu kadar 7X24 çalışabilmelidir; bu bakımdan 7X24 çalışmaya uygun süreçler oto-
masyonda önceliklendirilmelidir.
Dijitalizasyon çalışmalarının hız kazanması ile beraber RPA kullanımı da finanstan üretim sektörüne kadar he-
men hemen tüm iş alanlarında hızla yayılmaktadır. Görece kolay kullanımı, teknoloji bölümlerine olan bağımlılığı 
azaltması, hızlı maliyet geri dönüşümü sayesinde RPA kurumlarda verimlilik ve gelir yaratmada önemli bir kaldıraç 
uygulama olarak öne çıkmaktadır.

Kariyeri’ne 1986 yılında Türk Hava Yolları’nda Bilgisayar Programcısı olarak başlayan Seda Tekin, aynı göreve 
1988 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda devam etti. 1989 yılında Demirbank’a yeni bankacılık paketi 
uygulamasında görev almak üzere katıldı. Bankanın otomasyon ve transformasyon çalışmalarında hem Türkiye hem 
de yurtdışı iştiraklerinde
programlama, proje ve mimari yönetimi çalışmalarını gerçekleştirdi. 2000 -2001 yılları arasında Demirbank’ın Bilgi 
Teknolojileri grubunu yönetti ve bankanın teknoloji transformasyo- nuna liderlik etti. Demirbank’ın HSBC Türkiye 

ile birleşmesinin ardından 2001-2005 yılları arasında Uygulama Geliştirmeden sorumlu Direktör olarak görev aldı. 2005 yılında 
Teknoloji Grup Başkanı olarak atanarak, bankanın iş süreçleri ve teknoloji transformasyon programına liderlik etti. 
2012 yılında BNP Paribas Cardif Türkiye ekibine katılan Seda Tekin kurumda Teknoloji, Bilgi Güvenliği, Proje Yönetimi ve İş Süreçler-
inden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu üyesi olarak çalıştı ve bu süreçte kurumun iş süreçleri ve teknoloji transforma-
syonuna liderlik etti. 2020 yılında kurumlara teknoloji ve veri mahremiyeti alanında destek olmak üzere çalışma arkadaşı ile beraber 
Fidele Consulting’i kurdu. Yanısıra, 2020 yılında KOBİ’lerin satınalma süreçlerinin dijitalleşmesine katkı sunmak üzere geliştirilen 
Morvera Dijital Satınalma Sistemi’nin de kurucu ortağı olup, markanın Genel Müdür’ü olarak görev yapmaktadır.

Seda TEKİN kimdir?
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Her yıl öğrencilerimizi İngiltere ve Amerika başta olmak üzere lisans ve yüksek lisans programlarına 
yerleştirirken, bize gelen ilk sorulardan birisi hangi meslekler global olarak revaçta ve hangi meslekler 
daha fazla kazandırıyor. Biz öğrencilerimizi yetenek ve yeterliklerine göre maksimum kalitede eğitimi ala-
bilecekleri yüksek öğrenim kurumlarına yerleştirirken, doğrusu bu sorularını çok da haksız bulmuyoruz.

Gelişmiş ülkelerin her yıl yaptığı istatistiklere baktığımızda, sorunun cevabının yıllardır, tıp, hu-
kuk ve finans sektörlerinde olduğunu gorüyoruz. Fakat dördüncü endüstri devrimi olarak tarif edi-
len içinde bulunduğumuz şu dönemde, olağanüstü teknolojik ilerlemelerle beraber, bu sorunun cevabı 
yapay zeka, robotik ve dijital alanlardaki mesleklere doğru kaymaya başladı. Bu değişiklikler bazı 
iş alanlarının kaybolmasına, bazı iş alanlarında da yeni becerilere ihtiyaç duyulmasına yol açıyor.

Yakın tarihli bir OECD araştırması gençlerin hala büyük çoğunluğunun doktorluk, öğretmenlik, avu-
katlk gibi 20. yüzyıl mesleklerine yoğunlaştığını gösteriyor. Bu gençlerin kariyer bilgileri ve seçimleri ile 
değişen iş alanları ve beceriler arasında bir uçurum olduğu aşikar. Bu noktada içinde bulunduğumuz glob-
al dönüşümü ve yakın geleceğin bu doğrultuda ortaya çıkaracağı meslek guplarının iyi değerlendirilerek, 
öğrencilerin kendi becerileri ve kişilkleri de göz önüne alınarak doğru yönlendirilmesi çok önemlidir.

DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİNDE ÖĞRENCİLERİ
21. YÜZYIL MESLEKLERİNE HAZIRLAMAK
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Ortalama olarak, OECD ülkelerindeki işlerin %14’ünün otomatikleşmeye meyilli olduğu ve diğer üçte birinin 
de bunların gerçekleştirilmesinde önemli değişikliklerle karşılaşabileceği tahmin ediliyor. OECD ülkelerin-
deki işlerin yaklaşık yarısı, önümüzdeki 10-15 yıl içinde otomatikleştirilme riskiyle karşı karşıya. İnsanların ve 
makinelerin veya bilgisayarların birbirini nasıl tamamladığıyla ilgili kariyerler, farklı sektörlerde yeni istihdam 
fırsatları sağlayacaktır. Örneğin ticari yolcu uçağı pilotları, otonom uçuş nedeniyle sürekli olarak yeni becer-
iler gerektiren rollere uyum sağlamak durumunda olacaklar.  Rapor, “geleceği olan işleri”, düşük otomasyon 
riski ile daha yüksek büyüme beklentilerine sahip olanlar olarak nitelendiriyor. Yukarıdakilere ek olarak, bun-
lar yazılım mühendisleri, veri analistleri ve otomatik operasyonların denetçileri gibi teknolojideki işleri içerir.

Özellikle Avrupa ve Amerikà daki üniversitelere baktığımızda, son yıllarda bölüm isimlerinin ve ders içeriklerinin 
değişebildiğini görüyoruz. Bu da üniversitelerin artık sektörleri yakından takip ederek, değişen ihtiyaçlara cevap 
vermek üzere içerik ve bölümlerini geliştirip değiştirdiğini göstermektedir. Yine bu noktada bölüm ve okul seçil-
irken ders içerikleri kesinlikle göz önüne alınması gereken bir noktadır. Ne yazık ki okul seçimlerinde öğrenciler, 
okullar ve aileler tarafından doğru yönlendirilmedikleri takdirde yeterince incelemedikleri ve  mesleki olarak gel-
ecek vaad etmeyen yanlış seçimler yapabilmektedirler.

Kapalıçarşı’da Halı ve Kilim Tamircisi, Kunduracılar ve Halı Tüccarı görülmektedir. Kartpostalın editörü, Moise J. 
Israilovitch’dir. Kartpostalların arkasında M.I.C. monogramı yer alır. Romanya vatandaşı Moise J. (I) Sraılovıtch’in, 
kartpostalları Leipzig’deki matbaada basılmıştır. (Yılmaz, 2019; 127).  Çizim tarzında kartpostallardır. Halı ve kilim 
tamirciliği, kunduracılık günümüzde yok olmaya yüz tutmuş mesleklerdir.

Sedanur Mills

Eğitim Danışmanı & Akademisyen

Kaynak: https://www.oecd.org/

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans ve Yabancı Dil olarak Türkçe yüksek lisans eğitimleri ile beraber
İngiltere’de Cambridge Üniversitesi onaylı uluslararası ingilizce öğretmeni eğitimini de başarıyla tamamlamıştır. 
Londra’da bulunan iki üniversitede Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Akademik İngilizce dersleri vermekte 
ve aynı zamanda uzun yıllardır eğitim alanında faaliyet gösteren, kurucusu olduğu Unitedwords UK’de yönetici ve 
eğitmen olarak, çocuk, gen. ve yetişkin tüm öğrencilerini, ekibi ile beraber, akademik alanda istedikleri hedeflere 
ulaştırmaya devam etmektedir. Dil edinimi, bilişsel öğrenme, öğrenme stratejileri, eğitimde teknoloji kullanımı ve çok 
dillilik ilgi ve çalışma alanları arasındadır.

Sedanur AKYALI Mills Kimdir?
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Fizyolojik biyometri yaklaşımı ile bir bireye ait parmak izi, damar izi, 
el, iris, yüz ve DNA gibi bilgiler, kişinin kimlik doğrulama süreçler-
inde kullanılabilir.
Apple 2013 yılında iPhone 5S modelini tanıttığında beraberinde 
parmak izi doğrulamasına imkan sağlayan TouchID teknoloji-
sini tanıttı. Kullanıcıların ekran kilidini açmalarını ve uygulama 
mağazası içerisinde alışverişlerini gerçekleştirmelerini sağlayan bu 
teknoloji, kısa sürede Android ekosistemi, dizüstü bilgisayar üreti-
cileri ve uygulama sağlayıcıları tarafından benimsendi. İşlemlerini 
tek “tık” ile gerçekleştiren kullanıcılar ise sürecin pratikliğinden 
oldukça memnundu. Pasaport başvuruları gibi ivedi işlemler için 
istenen ve kolluk kuvvetleri tarafından alınan bu bilgi, teknoloji 
firmalarına oldukça kolay bir şekilde verildi. Bu süreç, iris tarama, 
yüz tanıma gibi farklı fizyolojik biyometri verilerinin kullanıcı kim-
liklerine doğrulama yöntemi olarak eklenmesiyle devam etti.

DAVRANIŞSAL BİYOMERTRİ ve
BLOKZİNCİR

DAVRANIŞSAL BİYOMETRİ 
İLE TANIŞIN

FİZYOLOJİK BİYOMETRİ İLE TANIŞIN

Fizyolojik biyometrinin aksine 
davranışsal biyometri yaklaşımı, 
insanların fizyolojik özelliklerinin 
dışında kalan çevrimiçi/dış dünya 
davranışlarına ve faaliyetlerine 
ait verileri toplar, işler ve bunlar-
dan biricik tanımlar oluşturur. Bir 
işlemin sizin tarafınızdan yapıldığını 
doğrulamak için izlediğiniz yolun, 
daha önceki seferlerde izlediğiniz 
yol uyumlu olması beklenir. 
Davranışsal biyometri yaklaşımı 
hangi verileri toplar dereseniz liste 
oldukça kalabalık ve ürkütücü. 
Ürkütücü diyorum çünkü bu ver-
ilerin güvenliğinin sağlanamaması 
durumunda çok daha büyük bir kriz 
ortaya çıkabilir.

Tuş vuruş dinamikleri, yürüyüş ana-
lizi, ses kimliği, fare kullanım kara-
kteristikleri ve imza analizleri öne 
çıkan davranışsal biyometri verileri 
olarak gösterilebilir.
Aslına bakarsanız 2007 yılından bu 
yana davranışsal biyometri sürecine 
dahil oluyorsunuz. “Nasıl?” derseniz 
eminim ki aşağıdaki görseller size 
tanıdık gelecektir.

Kullanıcı doğrulama süreçleri kimlik hırsızlığını önlemek için fizy-
olojik ve davranışsal biyometri sayesinde yeni bir işleyişe sahip 
olacak. Kimliğimizin en mahrem iki parçası ne kadar güvende?

Dijital adaptasyon sürecinin hızlandığı bugünlerde internet kullanıcı 
sayısısının artışı beraberinde dijital kimlik odaklı siber saldırıların da 
çoğalmasına sebep oluyor. Bugün internet dünyasında her bir bireyin 
ortalama 190 adet çevrimiçi hesabı bulunuyor. Dijital ayak izlerinin 
bu kadar fazla olduğu bir dünyada, siber saldırganlar için kimlik ver-
ilerini ortaya çıkarmak bir hayli kolay hale geliyor. Bu nedenle epos-
ta, şifre ikilisi yerini iki faktörlü doğrulama (2FA), tek seferlik parola 
(OTP) ve biyometrik veri gibi yeni yaklaşımlara bırakmış durumda. 
Ancak kullanıcı ihmalleri ve dijital okur yazarlığın düşük seviyelerde 
olması, sosyal mühendislik ve benzeri dolandırıcılık yöntemlerinin 
sonuç almasına neden oluyor.
Güvenlik uzmanlarına göre sadece ABD’de her yıl -her 15 kişiden 
biri- kimlik hırsızlığına maruz kalıyor.
Kaynak: Bilgi Güvende

Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) İş Geliştirme Mühendisi olarak çalışan Enes TÜRK blokzincir, fintech ve dijital 
ödemeler alanlarında çalışmalar sürdürmektedir.
BKM, Microsoft ve Veri Park ortaklığında hayata geçirilen dijital sertifikaları blokzincir altyapısında güvenli ve 
değiştirilemez bir şekilde saklanması ve paylaşılmasını sağlayan belgem.io uygulamasını geliştiren ekibin içerisinde 
yer almıştır.
Blockchain Türkiye platformu’na (BCTR) çalışma grubu üyesi olarak katkı sağlamaktadır. BayBayNakit Akademi’de 

Ethereum Platformunda Akıllı Sözleşme ve Dağıtım Uygulama Geliştirme eğitimi vermektedir. Twitter, Medium ve Linkedln 
hesalarında blokzincir alanında öne çıkan gelişmeleri 15 günlük periyotlarla derler.

Enes TÜRK kimdir?



Dünya çapında 
eştlğ savunmaya kararlı 7500

 kadın lder
 dünyayı ler taşımak çn çalışıyor

ve geleceğe yatırım yapıyor
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Dünya genelinde insanlar değişen ve gelişen koşullar nedeniyle mutsuz, umutsuz ve geleceğinden endişeli. 
Savaşlar, salgın hastalıklar, afetler, yoksulluk, açlık, iklim değişikliği, yüksek enflasyon, işsizlik ve daha niceleri 
derken insanlar artık bir yıl sonrasının daha da kötüye gideceğini düşünüyor. Bu eşitsizlikler ve adaletsizlikler 
insanların birbirlerine ve ülkelerine karşı duydukları güveni doğrudan azaltıyor. Tüm bu faktörler insanların mut-
lu olma düzeyini doğrudan belirliyor.  
Mutluluk ve yaşam memnuniyeti kişiden kişiye değişmekle birlikte çeşitli ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. 
Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan Dünya Mutluluk Raporu’nda ülkelerin gayrisafi yurt içi hasıla, ortalama 
sağlıklı yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme özgürlüğü, sosyal destek, cömertlik ve 
ülkedeki yolsuzluk düzeyi dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Tablo 1’de görüldüğü gibi, 149 ülkeyi 
kapsayan 2021 Dünya Mutluluk Raporu’nda ilk üç sırada Finlandiya, Danimarka ve İsviçre yer almaktadır.  Fin-
landiya üst üste 4.kez en mutlu ülke seçilmiştir. Yeni Zelanda Avrupa dışından ilk 10’a giren tek ülke olmuştur. 
Türkiye 2019 yılında 79. sırada yer alırken, 2020 yılında 93.sıraya gerilemiş ve 2021’de 104. sıraya düşmüştür.

En mutlu ülkeler sıralamasında ilk 10’da yer alanlar aynı zamanda Dünya Ekonomi Forumu tarafından yayımlanan 
Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’nda en üst sıralarda yer almaktadır. Cinsiyet eşitliğinde İzlanda 1. sırada, Fin-
landiya 2. sırada, Norveç 3. sırada, Yeni Zelanda 4. sırada, İsveç 5. sırada ve İsviçre 10. sırada bulunmaktadır. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2003 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği “Yaşam Memnuniy-
eti Araştırması” ile bireylerin mutluluk algısı, umutları, değerleri, çalışma hayatı, kişisel gelişim ve kişisel sağlık 
gibi alanlardaki yaşam memnuniyetleri ölçülmektedir.
2011 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, 
• Türkiye’de 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin %62,1’i kendilerini mutlu, %9,9’u mutsuz olarak belirtmiştir. 
• Kadınlarda mutluluk oranı %64,6 iken, erkeklerde oran %59,5’tir.
• 18-24 yaş grubundaki bireylerde mutluluk oranı %69,5 iken, 65+ bireylerde oran %57,8’e düşmektedir. 
• Bireyleri en çok aileleri ve sağlıklı olmak mutlu etmektedir. Kendilerini en çok ailenin mutlu ettiğini be-
lirtenlerin oranı %73,8 olup, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %72,8’dir. 
• Bireylerin %75,2’si kendi geleceklerinden umutludur. Kadınların %74,9’u ve erkeklerin %75,5’i kendi gel-
eceklerinden umutlu olduklarını ifade etmiştir. 
• Eğitim düzeyi arttıkça mutluluk düzeyi de artmaktadır. İlkokul mezunu olanlarda mutluluk oranı %61,1 
iken, yükseköğretim mezunlarında oran %66,7’ye çıkmaktadır.

DEĞİŞEN  VE  GEL İŞEN
KOŞULL ARDA  ART IK  “MU T SUZUZ”

Dünya çapında 
eştlğ savunmaya kararlı 7500

 kadın lder
 dünyayı ler taşımak çn çalışıyor

ve geleceğe yatırım yapıyor
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2021 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, 

• Türkiye’de 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin %49,3’ü kendilerini mutlu, %16,6’sı mutsuz olarak ifade 
etmiştir. 

• Kadınlarda mutluluk oranı %54,6 olup, erkeklerde oran %43,9’dur. 

• 18-24 yaş grubundaki bireylerde mutluluk oranı %44,5 iken, 65+ bireylerde oran %56,2 oldu.

• Eğitim durumuna göre incelendiğinde; bir okul bitirmeyenlerin %54,4 ile en yüksek mutluluk oranına 
sahip olduğu görüldü. Yükseköğretim mezunu bireylerde mutluluk oranı %45,7 oldu. 

• Kendilerini en çok “ailelerinin” mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %67,6’dır. 

• Mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok “sağlıklı olmanın” mutlu ettiğini ifade 
edenlerin oranı %69 oldu. Ardından %14,3 ile “sevgi”, %8,9 ile “başarı”, %5,1 ile “para” ve %2,3 ile “iş” geldi. 

• Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu belirtenlerin oranı %60,7 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu 
olan erkeklerin oranı %59,1 olup kadınlarda oran %62,4’tür.

Aradan geçen 10 yıllık sürede, değişen ve gelişen koşullarda, 
Türkiye’de insanların yarısı mutsuz olduğunu ve gelecek-
ten umutsuz olduğunu ifade etmiştir. 10 yıl önce birey-
lerin %9,9’u mutsuz iken günümüzde bu oran %16,6’ya 
yükselmiştir. Kadınlarda mutluluk oranı erkeklere göre daha 
fazla düşüş göstermiştir. Önceden eğitim düzeyi arttıkça mut-
luluk düzeyi artarken bu durum tam tersine dönmüştür. Artık, 
yükseköğretim mezunları mutsuz iken bir okul bitirmeyenler 
daha mutludur. Benzer şekilde, 10 yıl önce bireylerin %75,2’si 
kendi geleceklerinden umutluyken günümüzde bu oran 
%60,7’ye kadar düşmüştür. Gençlerin mutluluk düzeyi belirgin 
şekilde azalmıştır. 18-24 yaş grubundaki gençlerin mutluluk 
oranı %69,5’ten %44,5’e gerilemiştir. 

Ezcümle, değişen ve gelişen koşullar herkesi zorlamaktadır. 
Özellikle gençler ve kadınlar bu durumdan daha fazla etkilen-
mektedir. Var olan kırılganlıkları artmakta ve savunmasız hale 
gelmektedir. Eşitsizlikler ve adaletsizlikler azaltılarak, herkes 
için daha mutlu ve daha yaşanabilir bir dünya inşa edilebilir. 

Unutmayalım, daha eşit ve kapsayıcı bir dünya birlikte müm-
kün! 

Ayşe Kaşıkırık, 1988 İstanbul’da doğdu. 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nden onur 
derecesiyle mezun oldu. 2017’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (SBE) Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi yüksek lisans programını “Cinsiyet Eşitlikçi Perspektifle Belediye Bütçeleri: Fatih Belediyesi” konulu tezi 
ile tamamladı. İstanbul Üniversitesi SBE’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında doktora eğitiminde tez 
aşamasındadır. 
2013-2016 yılları arasında TÜBİTAK’ta araştırmacı olarak görev aldı. 2017-2020 yılları arasında KA.DER’de (Kadın 

Adayları Destekleme Derneği) projeler koordinatörü olarak çalıştı. 10 yılı aşkın mesleki hayatında ulusal ve uluslararası 25’ten fazla 
proje yönetti. Kadın çalışmaları, kent politikaları, sosyal politikalar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerel yönetimler alanındaki akademik 
çalışmalarını ve projelerini bağımsız araştırmacı olarak sürdürmektedir. Bu alanlardaki raporları ve makaleleri çeşitli bilimsel dergil-
erde yayımlanmıştır.
“Daha eşit ve kapsayıcı bir dünya mümkün!” düşüncesinden hareketle, Nisan 2021’de, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan “Küresel 
Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı”nı kurdu. Özgün projeler üreterek, araştırmalar yaparak, yayınlar ve raporlar hazırlamayı hedefliyor. Böyle-
likle, toplumun tüm kırılgan kesimlerinin birbirinden öğrenmesine, güçlenmesine ve dayanışmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ayşe KAŞIKIRIK kimdir?
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RUHUMDAKİ EKONOMİK
DALGALANMALAR
Yaptığım bireysel terapi seanslarında birçok danışanımın mevcut eko-
nomik değişimlerden etkilendiğine bizzat şahit oldum. Fakat herkesin 
etkilenme derecesinin farklılığı kişisel özelliklerimizin ve yaşadığımız 
koşulların belirleyici bir faktör olduğunu düşündürdü. Her ne kadar 
kişisel farklılıklar etkilenme derecesinin yoğunluğunu belirlese de ge-
nel bir stres faktörü var ki o da belirsizlik. 

Yüksek düzeyde belirsizlik hayatın her alanında en belirgin stresörl-
erden biridir. Bu anlamda ekonominin bir gün içinde sürekli değiştiği, 
değişimin hızını takip edemediğimiz günler yaşadık. Bu ani dalgalan-
malar tek başına bile rahatsız edici olabilirken birçok kişide gelecek 
kaygısını da tetikledi. Ya da birçok kişinin keşke geçmişte yatırımımı 
o şekilde yapmasaydım gibi yargılayıcı ve kendini suçlayıcı cüm-
leleriyle oldukça sık karşılaştım. En yoğun stres yaşayan insanlar 
ise aslında haklı olarak zamlara, değişime ayak uyduramayan ya da 
ciddi zararları olan insanlar. Aslında burada ne demek istiyorum, bi-
raz açıklayayım. Gerçekçi nedenlerle hissedilen tüm duygular olduğu 
gibi stres de ge reklidir ve hatta kurtarıcıdır, kişiyi tehlikelerden 
korur. Fakat geçmişte olup bitene çok takılıp zihinde sürekli evrilip 
çevrilen düşünceler veaynı zamanda gelecekle ilgili gerçekçi zemin 

leri olmayan felaket senaryolarına eşlik 
eden stres çoğu zaman toksik strestir. 
Geçmiş yaşantıları ve gelecek ihtimal-
leri sürekli düşünmek sinir sistemimize 
sürekli tehlikede olma mesajını verir ve 
otomatik baş etme yollarından savaş, 
kaç ve donma tepkileri devreye girer. 
Yani kendimizi ya yerinde duramayan bir 
halde buluruz ya da kolumuzu kaldıracak 
halimiz olmaz. Dolayısıyla alternatif 
çözüm yolları bulmaya vereceğimiz bir 
enerjiyi geçmiş ve gelecek düşüncelerine 
harcamış oluruz.

Bunların dışında ebeveyn tutumlarımız, 
kişilik yapımız, yaşam süresince 
karşımıza çıkanlar ve bunlara da bağlı 
olarak oluşan düşünce sistemlerimiz, 
şemalarımız, kültürel kodlarımız olaylara 
verdiğimiz tepkilere yön verir. Yine daha 
bebeklik dönemlerimizde oluşan temel 
güven duygusu ya da karşısında oluşan 
güvensizlik bakış açımızı değiştirecektir. 
Çoğu danışanıma sorduğumda mevcut 
koşullarda güvende hissetmediklerini 
dile getirmişlerdir.
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ÇALIŞMA HAYATI, İŞ VERİMİ VE RUSH SAĞLIĞI
Çalışma hayatı beslenme ve barınma gibi temel 
ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra kendini gerçekleştirme, 
üretme, saygınlık gibi ruhsal ihtiyaçların karşılanmasına 
da olanak sağlar. Tabi bunların bir doyum hissettire-
bilmesi için işin nitelikleri ve iş yerinin koşullarının 
kişinin yeteneği, becerisi, beklentisi ile uyumlu 
olması gerekmektedir. Çalışma koşullarının olumlu 
oluşu, çalışan insanın mutlu ve motive olmasına ve 
dolayısıyla iş veriminin artmasına vesile olur. Çalışan 
kişinin beklentilerinin iş verenin beklentileriyle uyumlu 
olması iş ile çalışanın bütünleşmesi ve sağlıklı iletişim 
ortamının oluşmasına katkı sağlar.
İş yerlerinde grup iletişiminin sağlıklı olarak kurulması 
da yine iş verimini arttıran önemli bir faktördür. İyi bir 
yönetici iş verimi ile çalışanların bireysel doyumu ve 
mutluluğu arasında dengeyi sağlayabilen insandır. 
Sağlıklı iletişim kuruldukça çalışanın doyumu ve 
dolayısıyla işin başarısı ve verimi artar. Dikkat ed-
ilmesi gereken bir husus da çalışanlar arasında deng-
eyi kurmaktır. Bir kısım çalışanlar arasında çabalayıp 
uğraşırken bir kesim yavaş çalıştığı zaman tepkiler 
oluşabilir.

Yöneticilerin bu durumda grubun uyumunun bozulup verimin düşeceğini akıllarında bulundurması gerekme-
ktedir. Ayrıca bireysel farklılıklar ve çalışanların yaş gruplarının özellikleri de etkileyici bir faktör olarak akılda 
tutulmalıdır. Çalışanları baskı altında tutan bir yönetici bir süre iş verimliliğini arttırabilir. Fakat böyle gruplarda 
da ufak değişimler uyumu bozar ve verimin düşmesine yol açar. Özgürlükçü ve sağlıklı iletişimine önem veren bir 
yönetici uyumlu ve verimli çalışmanın temellerini atmış olur. İş ortamındaki sorunları yok sayma eğiliminde olan 
bir yönetici uzun vadede sorunların çığ gibi büyümesine neden olur. Bundan dolayıdır ki mevcut iş yeri içindeki 
sorunların iletişim problemlerinin, çatışmaların nedenleri aranmalı ve en kısa zamanda çözüm odaklı bir yaklaşım 
ile iş ortamının uyumu sağlanmalıdır.
Bunun için yöneticiler net, açık ve kesin şekilde sorunlara cevap vererek doğru adım atmış olurlar. Ayrıca 
çalışanların ruhsal durumları, hastalıkları, yaşadığı bireysel sıkıntılar ile ilgilenmek de çalışana değerli hissettirir 
ve çalışanların sorunlarını çözmesinde hızlandırıcı bir faktör olabilmektedir.
Özet olarak her meslek grubunda çalışan insanların bedensel ve ruhsal özelliklerinin değerlendirilmesi, tanınması 
şeklinde çok yönlü bir yaklaşımla huzurlu çalışma ortamları ve iş verimliliğinde artış sağlanabilir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini burslu olarak onur derecesiyle tamamlamıştır. 2008-
2015 yıllarında rehabilitasyon merkezlerinde bireysel terapi ve aile danışmanlığı yapmıştır. 13 senedir psikoterapi ile 
yakından ilgilenmektedir. 2008’den beri anlaşmalı danışmanlık merkezlerinde psikoterapist olarak çalışmaktadır. 1 
Mart 2020’de kurucusu olduğu Ser Psikoloji Danışmanlık Merkezi’ni açmış olup psikoterapi çalışmalarını online ve 
yüz yüze olarak sürdürmektedir. Alanda birçok seminer, kongre ve eğitimlere katılmıştır. Psikoterapi Enstitüsü’nde 
3 yıl boyunca süren 360 saatlik Bütüncül Psikoterapi Eğitimini bitirmiştir. Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi eğitimini 

tamamlayıp travma, fobi, anksiyete bozuklukları vb. durumlarda çalışma etkinliğini arttırmıştır. Şema Terapi, Deneyimsel Oyun Tera-
pisi, Gotmann Çift Terapisi, Duygu Odaklı Çift Terapisi aldığı diğer eğitimler arasındadır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını 
tamamlamış ve Uzman Klinik Psikolog unvanını almıştır. 

Selin Kara PAMUK kimdir?
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Pandemi ile başlayan maalesef bitmek bilmeyen ve her yeni olayda 
kendisini başka şekilde bize gösteren zorlukların olduğu yıllardan ve 
yıldan geçiyoruz. Yaşadığımız her
kötü olay kendimizi, vatandaşlığımızı, planlarımızı ne olmak 
istediğimizi, nerde olduğumuzu, nereye gitmekte olduğumuzu bize 
tekrar tekrar sorgulatmakta.
Bu satırları yazarken maalesef ülke olarak ormanlarımız, 
kaybettiğimiz insanlarımızla içimiz ve onca diğer canlı için de hayal-
lerimiz yandı ve yanmaya devam etmekte. Bir kez daha ülkemizde 
neyi görmüş olduk bu üzücü olaylarla bu ülke, bu coğrafya ve ülkede 
yaşayan herkes istediğinde organize olabilmekte çare beklemek-
tense çareyi kendi oluşturabilmekte
örgütlenmekte ve çok güzel sonuçlar doğurabilmekte… Peki 
sıkıntı nerede? Sıkıntı nasıl koordine olacağımızı, nasıl hızla aksi-
yon alacağımızı bunu kimler sahiplenecek ve iletişim nasıl olacak. 
Konuya İnsan kaynakları gözü ile baktığımızda; bu sıkıntıları, zor 
zamanları atlatabilecek;
• Bir olma yeteneği
• Organize olabilme ,
• Hızla iletişim k urabilme,
• Empati yeteneği,
• Koordinasyon vb.
Çokça nitelik aslında bizim insanımızın genlerinde var galiba. Bu 
sebeple bu kaynaklar bizde var. Sorun kaynağı yönetebilmekte. 
Hazırlayabilmekte. Bence burada en büyük imkan ve hazırlama 
süreçlerine firmalarımızın İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, İdari 
İşler ve İSG (İş
Sağlığı ve Güvenliği) birimleri önceden bu tarz olaylar için en azından 
çalışanlarını ve çalışanları üzerinden aileleri bilgilendirebilme, 
eğitebilme ve simülasyonlarla bunlara hazırlayabilme kapasitesine 
sahip.

MİKRO ÖRGÜTLENME VE
ORGANİZASYON YETENEĞİ

Yine bu acı olaylar bize neyi gösterdi 
bu tarz büyük felaketlerde vatandaş 
olarak devletten ayrıca bir koordi-
nasyon yapma yeteneği olaya müda-
hale etmede çokça faydalıdır. Peki bu 
nasıl olacak işte başlıkta belirtiğim 
gibi mikro örgütlenme ve organiza-
syonlar ile. Çoğumuzun firmalarında 
zaten sosyal kulüpler, komiteler, so-
syal sorumluluk ile ilgili bir çok ekipler 
olabilmekte. Yine büyük çoğunlukla 
İSG ile birlikte acil durum müdahale 
ekipleri vb. ekipler de var. Bundan son-
raki düşüncemiz bunlar ile daha büyük 
amaçlar ve farkındalık için aslında 
bu kaynağı kendinden hazır küçük 
organizasyonları kendileri ve aileleri 
içinhazırlamak, gönüllülük esası ile 
birlikte olası büyük felaketlerde koor-
dinasyon için sahaya gönderebilmek 
ve toplumun faydası için daha büyük 
sıkıntılara hazır olmasını sağlamak 
olabilir.

Emin olun ki bu konu sadece yangınlar 
için değil, depremler için, sel için hat-
ta pandemik hastalıklar için de böyle 
olacak. Pandeminin iş hayatını ve özel 
yaşamı değiştirdiği bugünlerde diğer 
felaketlerde artık hayata bakış açımızı 
değiştirmeli ve onlarla yaşamayı ama 
kabul etmeyi değil önlem almayı, or-
ganize olabilmeyi, müdahalede aktif 
olabilmeyi ve ülkemizin her bir yanı 
için bunları bilen farkındalığı yüksek 
bireyler yetiştirmeyi hedef almalıyız. 
Pandemi ile birlikte ve sonrası bunları 
başarmada örnek olan şirketlerle, in-
san kaynakları ile bunları ailelere de 
ulaştırarak yaşatan bir Türkiye her-
kese örnek olacaktır. Neden olmasın 
ki?

İş hayatına 2006 yılında başlamıştır. Kurumsal tarafta 15 yıldır farklı yapı ve büyüklükteki şirketlerde İnsan 
Kaynaklarının tüm fonksiyonları alanında çalışmış, gelişen süreçlerde İdari İşler ve İş Sağlığı Güvenliği ekiplerinin 
yönetimi de kendisine verilmiştir. 2019 Yılından itibaren kurumsal hayattan ayrılarak masanın diğer tarafında İnsan 
Kaynakları Danışmanı olarak çalışmaktadır. 
İnsan Kaynakları alanında yayımlanmış bir kitabı olan Özkan Başak çeşitli Üniversitelerde Yüksek Lisans ve Lisans
Derslerinde, Kariyer Günlerinde İnsan Kaynakları hakkında eğitim ve konferanslara konuşmacı olarak katılmakta olup 

ICF onaylı Profesyonel Koçluk sertifikasına, PSI onaylı Değerlendirici sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda İnsan Kaynakları alanında 
eğitimler vermektedir. Uzmanlık Alanları ; İnsan Kaynakları Sistemleri Kurma ve Geliştirme, Performans ve Eğitim Süreçleri, İK Bütçe 
Yönetimi, Risk Yönetimi, İK Uygulamaların Dijital Dönüşümü, Yetkinlik Süreçleri, Özlük ve Bordrolama İşlemleri, SGK ve Mevzuatlar, 
İnsan Kaynakları Denetimleri 

Özkan BAŞAK kimdir?
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Son 15 yılda ABD ile Çin arasındaki ekonomik, mali, askeri, teknolo-
jik denge Çin lehine hızla değişti. Çin ile ABD arasında gelecekte 
nasıl bir ilişkiye tanıklık edeceğimiz henüz belirsizliğini koruyor. 
Buna, bu iki süper gücün birbirleriyle ilgili korkularını yönetebilme 
becerileri karar verecek.
ABD ve Çin aynı hatta giden iki süper trene benziyor.
Ya aynı yönde, aralarındaki mesafeyi yöneterek, örneğin iklim krizi, 
Covid-19 ve gelecekte patlak verecek salgınları, ticari teknolojik 
rekabetten kaynaklanacak sorunları birlikte çözmeye çalışarak iler-
leyecekler, ya da ters yönde birbirlerine doğru…

Geride bıraktığımız 15 yıl boyunca ABD ile Çin arasındaki ekonomik 
ve siyasi dengelerin değişimi hızlandı, Çin’in uluslararası alanda 
ekonomik ve siyasi ağırlığı arttı.
Örneğin, Satın Alma Gücü Paritesi ile ölçüldüğünde Çin artık 
dünyanın en büyük ekonomisi. Piyasa fiyatlarında ölçüldüğünde 
de 10 yıl içinde ABD’yi geçerek birinci sıraya oturma olasılığı hızla 
artıyor. ABD ekonomisinin 2020 yılının son üç aylık döneminde % 
4,2 büyürken yıllık % 3,5 oranında gerilemesi, buna karşılık Çin eko-
nomisinin son üç aylık dönemde %6,8 ve yıllık %2,3 oranında büyü-
meye devam etmesi iki ekonomi arasındaki farkı sergiliyor.
Çin’in dünya ekonomisi içinde ABD karşısında göreli ağırlığının 
artmakta olduğunu gösteren başka gelişmeler de var: Çin dünya 
ticareti içindeki payını 2000’li yılların başından bu yana belirgin 
biçimde arttırarak birinci sıraya oturdu.

ABD VE ÇİN: REKABETLERİYLE 
GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK
İKİ SÜPER GÜÇ 

DENGELER DEĞİŞTİ

in’in toplam küresel ihracat içindeki payı 2003 
yılında % 5,9’dan 2019’da % 13,2’ye çıkarken 
ABD’nin payı aynı yıllarda %9,8’den % 8,5’e 
geriledi.

Bir ülkenin ithalat hacmi onun piyasalarının 
diğer ülkeler açısından kazandığı önemi 
gösterir. Bu açıdan bakınca, 2004-2019 yılları 
arasında ABD’nin toplam ithalatı %71 artarak 
1,5 trilyon dolardan 2 trilyon 650 milyar dolara 
yükselirken, Çin’in ithalatı % 257 artarak 561 
milyar dolardan 2 trilyon dolara yükselmiş.

ABD’nin ve Çin’in perakende piyasalarının 
hacmi 2009 yılında sırasıyla, 4 triyon dolar ve 
1,8 trilyon dolar seviyesindeymiş. 2020 yılına 
gelindiğinde bu sayılar Çin lehine 5,5 ve 4 tri-
lyon dolar olarak değişmiş.

Kısacası Çin pazarının gerek bölge ül-
keleri gerekse de genel olarak dünya eko-
nomisi açısından önemi hızla artarak ABD’yi 
yakalamış.

Dünya ticareti içindeki ağırlığına paralel Çin’in 
kredi veren bir ülke olarak da önemi son 20 
yılda hızla arttı. Harvard Business Review’da 
yayımlanan bir araştırma, Çin’in 150’den fa-
zla ülkeye verdiği kredilerin toplam 1,8 trilyon 
dolarla dünya hasılasının %5’i gibi çok çarpıcı 
bir düzeye yükseldiğine işaret ediyordu.

Dahası, Covid-19 krizi dünya ekonomisinin 
merkezlerinde özellikle ABD ve Avrupa’yı de-
rin bir durgunluğa iterken, Çin pandemiyi 
hızla denetim altına aldı, etkin bir aşı üretti, 
sağlık malzemeleri piyasasında egemen 
konuma yükseldi, bu arada Covid-19 kriziyle 
çok zor duruma düşen 77 düşük gelirli ülkenin 
borçlarını erteledi ve ekonomik büyüme süre-
cine herkesten önce geri döndü.

Diğer taraftan, ülkelerin dünya ekonomisi 
içindeki ağırlığını şirketlerinin performansına 
bakarak da izlemek olanaklı. Bu bağlamda 
Fortune Global (en büyük) 500 şirket listesi 
bize bir fikir verebilir. Fortune Global 500 lis-
tesinde, gelirleri açısından ölçüldüğünde, 
2008 yılında yalnızca 1,1 trilyon dolarla ve to-
plam içinde %5 payla 29 Çin şirketi vardı. 2020 
yılına gelindiğinde, karşımıza, toplam 8,3 tri-
lyon dolar gelirle, toplam içinde payı %25’e 
ulaşan 129 Çin şirketi çıkıyor.
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Çin’in bu ekonomik gelişme trendi, bilgisayar, uzay çalışmaları, 
yapay zeka gibi stratejik teknolojik gelişmelere, özellikle de savun-
ma harcamalarına yansıma hızı da ABD yönetimini kaygılandırıyor: 
2000-2019 döneminde ABD’nin savunma harcamaları (2018 
fiyatlarıyla) yaklaşık % 53 oranında artarak 470,5 milyar dolar-
dan 718 milyar dolara yükselirken aynı önemde Çin’in savunma 
harcamaları, % 400 dolayında artarak, 52 milyar dolardan, 266 mi-
lyar dolarına yükselmiş.
Özetle, ABD ile Çin arasındaki ekonomik, mali, askeri, teknolojik 
denge Çin lehine hızla değişti, değişmeye de devam ediyor.
Şi Cinping küreselleşmenin geleceğine kaygıyla bakıyor
Çin Devlet Başkanı Şi’nin Dünya Ekonomik Forumu Davos 
toplantısında 2017 yılında yaptığı konuşmadan bugüne, “köprülerin 
altından çok su akmış”. O zamanki ABD yönetiminin “küreselleşme 
karşıtı”, “önce ABD” diyen, uluslararası anlaşmalardan ve kurum-
lardan çıkmaya başlayan yönetiminin aksine, Şi küreselleşmeyi, 
çok yönlü (multilateral) diplomasiyi serbest ticareti ve uluslararası 
işbirliğini savunuyor, küreselleşmenin “bir tarihsel trend” olduğunu 
vurgulayarak bir anlamda, 1990’larda ABD’de Clinton yönetiminin 
yaklaşımını anımsatacak biçimde, “tarihin evriminin doğal bir 
aşaması” olduğuna, kaçınılmaz ve uyum sağlanacak bir duruma 
işaret ediyordu. Şi’nin konuşması o zaman Davos çevresinde, 
geleceğe ve işbirliği olasılıklarına ilişkin büyük bir iyimserlik kaynağı 
olmuştu.
Şi’nin bu yıl sanal ortamda yapılan toplantıdaki konuşması farklıydı. 
ABD yönetiminin yaklaşık 10-12 yılda kat ettiği yolu, Şi’nin dört yılda 
aştığı küreselleşmenin geleceğine umut yerine kaygıyla bakmaya 
başladığı anlaşılıyordu.

Ancak, bu kez, küreselleşme sürecini, tarihin bir evrimi olarak değil 
tehlikede bir süreç olarak görüyordu. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları 
alanının önemli isimlerinden Prof. Stephen Walt’ın Forein Policy’de 
işaret ettiği gibi, Şi, tedarik zincirlerinin kırılması, Batılı şirketlerin 
Çin piyasalarını terk etmesi, ekonomik ticari yaptırımların devr-
eye girmesiyle, teknoloji transferine konacak engellerle, Çin’in bu 
güne kadar yararlandığı küreselleşme sürecini, tersine döndürül-
ebilecek bir durum olarak algılıyor, açıkça kaygı duyuyordu. Jı adını 
vermeden ABD’nin kendi iradesini, kültürel değerlerini başkalarına 
dayatmasından yakınıyordu.
Şi’nin bu konuşmasını yorumlayan, kimi yazarlar da, Şi’nin tüm 
savunduklarına karşın, Çin merkezli ve dayatmacı politikalarına, 
”Tek yol tek kuşak” projesine, yoksul ülkelere verdiği kredileri siyasi 
imtiyazlar elde etmek için kaldıraç olarak kullanmasına Hindistan

-Çin sınırındaki çatışmalara, Covid-19’ın 
kaynaklarını araştırılması talebine destek 
veren Avustralya’yı cezalandırma çabalarına, 
Çin denizindeki sorunlarda Uluslararası Tah-
kim Mahkemesinin kararlarını yok saymasına, 
yabancı şirketlerin Çin’deki çalışmalarına 
kısıtlamalar getirmeye başlamasına işaret 
ediyor, Çin’in aslında, liberal küresel düzenin 
kurallarına uymaya niyetli olmadığını vurgu-
luyorlar.

ABD’nin 2018 yılında yayımlanan Ulusal Sa-
vunma Stratejisi “Artık büyük güçler reka-
beti dönemine girildiğini” ilan ediyordu. Joe 
Biden daha Başkan seçilmeden önce yaptığı 
konuşmalarda ve geçen yıl Foreign Affairs der-
gisinde yayımladığı yazısında, Çin’i “ABD’nin 
en önemli rakibi” olarak saptıyordu. Biden’ın 
ABD Savunma Bakanı olarak atadığı Lloyd 
Austin de “Çin en büyük tehdittir çünkü yük-
selen bir güçtür” diyor.

Politico’nun dış politika yorumcularından 
Pager ve Pertrand, Biden dış politikasını yo-
rumlarken, “Biden Asya’ya yöneliyor. Ama 
bunu açıkça söylemesini beklemeyin” diyer-
ek, Trump döneminin gelişi güzel, dış politika 
reflekslerine karşın, planlı programlı ve ken-
dini açıkça deklare etme gereği duymayan bir 
yaklaşımın varlığına işaret ediyorlar.

Peki Biden’in bu yaklaşımını nasıl ve hangi 
amaçla hayata geçirecek? Biden yönetiminin 
araç olarak geleneksel ittifaklarını bir araya 
getirerek, Çin’e karşı bir “Demokrasiler bloğu” 
kurmayı amaçlıyor. Bu bloğun gerçekleşmesi 
için Atlantik’in iki yakasında Kanada, Avru-
pa Birliği, Asya’da Avustralya, Hindistan, 
Japonya’yı kapsaması gerekiyor. Ancak, 
Güney Doğu Asya’nın, dünya çapında saygın 
düşünür ve diplomatlarından Singapur’lu 
Kishore Mahbubani bölgede Çin karşıtı 
bir ittifakın-blokun başarılı olabileceğine 
inanmıyor.

Bu inancının arkasında iki neden var. Birin-
cisi; Mahbubani, ABD Avustralya, Hindistan, 
Japonya arasında Quad adıyla bilinen Dörtlü 
Güvenlik Diyalogu’na ve bunu oluşturan ülkel-
erin birbirinden farklı ulusal çıkarlarına işaret 
ediyor.

BİDEN NE PLANLIYOR?
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‘BÜYÜK JÜRİ’ TARİH, HENÜZ KARAR VERMEDİ

İkincisi “Asya’da esas oyun siyasi değil ekonomik” diyor. Çin ve Hindistan ekonomileri, 1980 yılında hemen hemen 
aynı büyüklükteydi. Bugün, Çin ekonomisi Hindistan ekonomisinin 5 katı. Çin piyasasının bölge ülkeleri açısından 
önemi her gün biraz daha artıyor.

Mahbubani’ye göre, ABD, Trump döneminde Trans Pasiftik Ticaret Anlaşması’ndan çıkarak Çin’e önemli bir hediye 
verdi. Hindistan da Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasına katılmayarak, Çin’in ekmeğine yağ sürdü. 
Bunlara “Tek Yol Tek Şerit” projesin etrafındaki gelişmeleri ekledik mi, karşımıza Çin merkezi, büyük ve hızla 
gelişen bir ekonomik eko sistem çıkıyor.

Bu bağlamda, Financial Times’dan Martin Wolf’un “Çin’i engellemeye çalışmak geçerli bir seçenek değil” yorumu 
daha bir anlam kazanıyor. Wolf, dünya ekonomisindeki entegrasyon düzeyine, Çin’in bunun içinde gittikçe artan 
ağırlığına, İklim krizi ve pandemi gibi küresel çapta çözüm bekleyen sorunların varlığına bakarak, ABD ile Çin 
arasında, rekabetin yanı sıra, derin işbirliğinin gerekli hatta kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Biden yönetimi dış politikasını oluştururken, Çin yönetimi Dünya Ekonomik Forumu’nda Başkan Şi 
Cinping’in ağzından taleplerini ortaya koyarken iki olasılık, halen varlığını korumaya devam ediyor. Birin-
ci olasılık, barış, işbirliği ve rekabete dayalı bir geleceğe işaret ediyor. İkincisi, en iyi koşullarda “Soğuk 
Savaş” benzeri bir konsolidasyona, dünya ekonomisinin ekonomik hatta teknolojik, bilişsel ağlara ilişkin 
bloklara bölünmesine ve daha da kötüsü olası sıcak çatışmalara gebe bir geleceğe…
Bu iki olasılıktan hangisinin başat eğilim olacağına, bu iki süper gücün (Çin de artık bir süper güçtür) 
birbirleriyle ilgili korkularını yönetebilme becerileri karar verecek.
“Derin Tarih” bize, iki büyük devlet arasındaki korkuların karşılıklı güvensizliğe, bunun da en çarpıcı 
tarihsel örneği, tarihçi Tukidides (Thucydides) tarafından ayrıntılı biçimde belgelenen, Atina ile Sparta 
arasındaki Peloponez Savaşları’ndan (M.Ö. 431-404) bu yana geniş çaplı savaşlara yol açtığını söylüyor. 
Ama tarihte, dünya ekonomisinde gelişen karşılıklı bağımlılık ilişkilerine, İngiltere ve ABD arasındaki lid-
erlik transferi sürecine ilişkin bir örnek de var. İnsanlık açısından yaşamsal tehdit oluşturan, iklim krizi 
ve pandemi gibi tek tek ülkelerin çözme kapasitesini aşan sorunlara bakarak işbirliğinin olanaklı ve de 
zorunlu olduğuna ilişkin sav da gayet mantıklı. Özetle, “Büyük Jüri” hala toplantı halinde.
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ROL MODEL GİRİŞİMCİ
MUTLU ALKAN
Mutlu ALKAN Kimdir?

Girişimci olma öykünüzden bahsedebilir misiniz? Nasıl başladınız?

Ben İstanbul’da doğmuş büyümüş bir ailenin 
3. kuşak temsilcisiyim. İstanbul’da eğitimlerimi 
tamamladım. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi’ni 
bitirdim, mezun oldum. İsteyerek girdiğim ve Tür-
kiye derecesi yaptığım bir bölümdü, başarıyla da 
mezun olduktan sonra gene iş konusunda bana 
yardımcı olması için işletmeyle ilgili bir master 
yaptım ve ondan sonra eğitim hayatımı hiçbir za-
man tam olarak bitmiş kabul etmedim. Hala her 
zaman kendi konumla ya da yeni ilgilenebilecek 
olduğum konularla ilgili eğitimlere katılırım ve bu 
eğitimlerle kendimi zenginleştirmeye gayret eder-
im. 

Girişimci olmaktan önce iş hayatıyla ilk tanışmam çok erken yaşlarda oldu, ben 12 yaşında işte çalışmaya başladım 
diyebiliriz, çocuk işçi olduğumu söyleyebiliriz. Bunu kötü anlamda söylemiyorum iyi ki de böyle yapılmış. Ben çok 
küçük yaşlardan itibaren hep para kazanmaya ve bir iş üretmeye hevesi olan biriydim, dolayısıyla sürekli evde 
de bunları söylediğim için çok küçük yaşlardan itibaren babamla zaten iş yerine gidip çalışmaya başlamıştım. 
Daha sonra 12 yaşında ilk olarak “Polonya Pazarı” denilen o zamanlarda farklı ülkelerden buraya gelip de burada 
satılan ürünler olduğu bir yerde çalışmaya başladım. Orada da çeşitli ürünler sattım ve gene 12 yaşındayken 
ilk kez 6 aylık hazırlık İngilizcesi ile Almanya’ya babamla birlikte fuara gittim Babam beni bırakmıştı; bütün 
standları kendim dolaşmıştım. Hatta Almanya’daki fuarda maskot olan robotla -o zaman robot tabi fazla yoktu- 
birlikte fuarın maskotu seçilmiştim. Çok küçük bir tipte ve yaşta olmama rağmen tüm standları tek tek gezip 
ne iş yaptığımızı anlatıp onlarla beraber iş yapabilir miyiz diye sormuştum. Hatta o zaman Güney Afrika satış 
bayisi olarak bulduğum, firmayla çok uzun zamanlar en azından ben aile şirketinden ayrılıncaya kadar beraber 
çalışmıştık. Yani girişimcilik aslında biraz insanın içinden gelen ve yaratılışla da ilgili olan bir şey. Ben daima bunu 
yapmak istedim. Daha sonra şartlar icabı bir girişimcilik yapma fırsatı oluşmadan aile şirketinde çalışmam gerekti 
ve uzunca bir zaman, yaklaşık 14 sene aile şirketinde çalıştım. 2009 sonunda aile şirketinden ayrıldıktan sonra 
biraz mecburi girişimci oldum diyebilirim. O tarihten bu tarihe seri bir girişimci olduğumu söylemek mümkün, 
sürekli yeni fırsatlar peşinde koşarım, yeni ihtimal olan, yeni başarı ihtimali doğurabilecek işleri kovalarım ve o 
konularla ilgili yeni oluşumları gerçekleştiririm.

Mutlu Alkan’ı aralıksız çalışan, dinlenirken de çalışabilen, çalışmayı seven, onun dışında dünya olaylarını okumaya 
ve anlamaya gayret eden ve bunun için de dünyayı da dolaşan bir kişi olarak tanıtabilirim.
2010 yılından itibaren Bemes Yapı’da Yönetici Ortağı ve 2011’den itibaren VOP Mühendislik firmasında genel 
müdür olarak çalışmaya devam ediyorum.
OAİB ve İKAM gibi merkezlerde Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Meclis Üyeliği, ECO CCI Girişimciler Konsey Üyeliği, 
2007’den beri TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurulu Üyeliği, 2009-2013 yılları arasında Adalet Kalkınma Partisi Ge-
nel Merkez Karar Yönetim Kurul Üyeliği ve TOBB Kadın Girişimciler İstanbul İl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 
yaptım. Ayrıca UIP-ICP İcra Kurulu Üyesi, KAGİDER Kurul Üyesi, IWF Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Girişimcilik 
Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyesiyim.
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Pek çok kesimle iş birlikleriniz var. Çok faydalı projelere imza atıyorsunuz. Bu başarının
sırrı nedir ?

İş hayatına çok küçük yaşta başladığınızı biliyoruz. Bunun avantaj ve dezavantajları ile ilgili 
yorumunuz nedir?

Daha sonra da belirli bir aşamaya geldiğimde şirketten exit ederim. Genel olarak çalışma prensibim bu şekilde. 
Girişimciliğe de ben ve erkek kardeşim beraberiz; aslında aile şirketinden ayrılmak durumunda kalışımızın 
bizi ittiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla ondan sonra bir bakıma mecburi girişimci olduk ama yaptığımız işleri de 
sevdiğimiz için girişimciliğin mücadeleci tarafı da çok cezbedici olduğu girişimciliği yükselterek ve daha geniş 
alana yayarak devam ettirdik. 

Ben insanların birbirini tanımasının toplum huzurunda kilit bir mesele olduğunu düşünüyorum; paranız, 
imkanlarınız ne olursa olsun eğer bunu huzur içinde harcayıp değerlendiremiyorsanız bunun pek bir kıymeti ve 
anlamı kalmıyor. O yüzden ben topluma hem katkı olsun hem de fayda sağlayabilmek için uzunca yıllardır yani 
2007’den bu yana toplumun farklı kesimleriyle ülkeyi yönetenleri bir araya getirdiğim toplantılar yapıyorum. Bu 
toplantılarda da insanların birbirini tanıma fırsatı oluyor ve iktidara özellikle daha farklı öneriler ve farklı bakış 
açıları sağlama fırsatı oluyor; böylelikle her insanın birbirini tanıması ve bu tanımayla gelişen dostlukların içinde 
bir pay sahibi olmak doğrusu beni mutlu ediyor.
Bu sözünü ettiğiniz sosyal sorumluluk içeren bu projeleri 2007 yılında başlatmıştım. Bugüne kadar 337 tane 
yaptım ve 15,000’den fazla misafir ağırladım. Bunlar Türkiye’yi, dünyayı, yapılanları ve yapılanların nasıl daha 
farklı yapılmasının mümkün olduğunu konuşma fırsatı bulduğumuz toplantılar. Herkes derdini açık ve net olarak 
ifade ediyor ve bir eleştiri varsa eleştirisini, önerisi varsa önerisini söylüyor. Ülkeyi yönetenler de bu önerileri çok 
ciddiye alıyor ki bugüne kadar sayısız değişikliğe katkı koyma fırsatı bulduk. Teşekkür ederim başarı dediğiniz için; 
ben de başarı olarak görüyorum; başarıdır evet ama bunun temeli bence samimiyete dayanıyor. Ben gerçekten 
bu toplumun birbirini anlamasını, sevmesini çok önemsiyorum. Eğer bu olursa daha kol kola girmeyi başarabilen 
bir Türk Milleti daha hızlı ilerleyecek ve Türkiye’yi gerçekten hak ettiği noktaya getirmek için bu çabalarının net-
icelerini görecektir. Dolayısıyla benim istediğim samimi bir şekilde insanların birbirini anlamaya gayret etmesi 
ve tercihlerine saygı duyması. Bu yaşam tercihleri olabilir, dini tercihleri olabilir, siyasi tercihleri olabilir, bunların 
tamamında benim dikkat ettiğim; insanların diğerlerinin tercihlerine ve kararlarına saygı duymasını artırmayı 
hedefliyorum ve bu noktada çalışıyorum. 

İş hayatına genç yaşta başlamanın en büyük avantajı daha genç deneyim kazanmak, ayrıca

insan daha gençken daha enerjik ve cesur oluyor. 

Hiçbir dezavantajını görmedim, sürekli avantajını gördüm, iyi ki böyle yapmışım, iyi ki çok erken yaşta başlamışım 
ve iyi ki bir patron kızı olarak değil gerçekten iş öğrenmeye niyeti olan bir insan olarak her kademede iyi ki 
çalışmışım. Bu sayede yönettiğim bütün işlerde yönettiğim arkadaşlarla beraber doğruyu ve gerçekte zaten 
neler yapılıyor olması gerektiğini bilen biri olarak yönetme fırsatım oldu. İşin doğrusu bunun avantajlarını bütün 
çalışma hayatım boyunca yaşadım. İyi ki bu erken yaşta başlamışım ve iyi ki dünyayı bu gözle öğrenme fırsatı 
bulmuşum. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Kendim de bunu kendi çocuklarımla yapmaya çalışıyorum. Çok 
küçük yaştan itibaren onları da işle, para kazanmakla, kazanılan paranın nerelerde nasıl harcanması gerektiğine de 
örnek olarak göstermekle uğraştım ve şimdi görüyorum ki merhametli ve gerçekten para kazanmanın zorluğunu 
bilen ve bu doğrultuda harcamaları gereken emeğin de farkında olan çocuklar olarak büyüyorlar. O benim için 
oldukça kıymetli. İyi ki bunu yapmışım diyorum çünkü 2009 yılına kadar aile şirketinde yani konforlu bir alanda 
çalışmışken; kurulu bir düzende çalışmışken, ondan sonra ortaya çıkan aile şartları gereği, bu aile şirketinden 
ayrılıp, her şeye baştan ve sıfırdan başlayıp, yeni baştan kurmak gerekti ve orada gördüm ki bu geçmiş tecrübel-
erin işi kolaylaştırmakta, korkmamakta büyük etkisi var. Cesur olmakta büyük etkisi var, o cesareti bulmamda 
bence çok erken yaşlarda işlerin içine dahil olmanın büyük bir katkısı var, o yüzden ben her zaman iyi ki yapmışım 
diyorum.
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İş hayatına çok küçük yaşta başladığınızı biliyoruz. Bunun avantaj ve dezavantajları ile ilgili yo-
rumunuz nedir?

Başarımızın temel faktörleri çok çalışmak, iyi bir ekip, ekibin de patronlarla beraber çok çalışmayı istemesi ve 
sevmesi ve mutlaka dürüstlük. Yani biz olabilecek şeyleri, dünya gündemini sıkı takip eden bir ekibiz, dünya gün-
demini ve Türkiye’yi doğru okuyabilirseniz birtakım tedbirleri öncesinde almak veya fırsatları değerlendirmek 
mümkün olabiliyor. Ben de hep bunu yapmaya gayret ettim, çalışma arkadaşlarımdan da bunu bekledim.
Bemes’in iştigal alanlarına gelince Bemes kurulduğu günden bu yana farklı sektörlerde yatırımlar ve girişimcilik 
yapıp, belirli bir noktaya getirdikten sonra bir miktarını veya tamamını satıp çıkmış bir firma. Şu anki iştigal 
konuları da Bemes Yapı ana olarak gayrimenkul yatırımı yapan yaklaşık 12 yıllık bir firma, İstanbul’da
hem çok büyük hem küçük gayrimenkul projeler geliştirdik, geliştiriyoruz. Rezidans binaları,
ofisler kentsel dönüşüm yaptığımız başka bir firmamız var, ayrıca bir çok işbirliğine bugüne 
kadar imza attık ve çok sayıda farklı sektörde katma değerli ürün ortaya koyup, gerçekten Türkiye ekonomisine 
katkı koymak, daha çok istihdam sağlamak, daha çok vergi vermek konusunda çalışan bir firma. 

Bu sözünü ettiğiniz sosyal sorumluluk içeren bu projeleri 2007 yılında başlatmıştım. Bugüne kadar 337 tane 
yaptım ve 15,000’den fazla misafir ağırladım. Bunlar Türkiye’yi, dünyayı, yapılanları ve yapılanların nasıl 
daha farklı yapılmasının mümkün olduğunu konuşma fırsatı bulduğumuz toplantılar. Herkes derdini açık 
ve net olarak ifade ediyor ve bir eleştiri varsa eleştirisini, önerisi varsa önerisini söylüyor. Ülkeyi yöneten-
ler de bu önerileri çok ciddiye alıyor ki bugüne kadar sayısız değişikliğe katkı koyma fırsatı bulduk. Teşekkür 
ederim başarı dediğiniz için; ben de başarı olarak görüyorum; başarıdır evet ama bunun temeli bence sa-
mimiyete dayanıyor. Ben gerçekten bu toplumun birbirini anlamasını, sevmesini çok önemsiyorum. Eğer 
bu olursa daha kol kola girmeyi başarabilen bir Türk Milleti daha hızlı ilerleyecek ve Türkiye’yi gerçekten hak 
ettiği noktaya getirmek için bu çabalarının neticelerini görecektir. Dolayısıyla benim istediğim samimi bir 
şekilde insanların birbirini anlamaya gayret etmesi ve tercihlerine saygı duyması. Bu yaşam tercihleri ola-
bilir, dini tercihleri olabilir, siyasi tercihleri olabilir, bunların tamamında benim dikkat ettiğim; insanların 
diğerlerinin tercihlerine ve kararlarına saygı duymasını artırmayı hedefliyorum ve bu noktada çalışıyorum.

Yeni sektörler bizi heyecanlandırıyor. Seri girişimci olarak sürekli yeni işler kuruyor;
bazılarında başarılı bazılarında başarısız oluyoruz. Allahtan başarı yüzdemiz daha yüksek.

İş hayatına genç yaşta başlamanın en büyük avantajı daha genç deneyim kazanmak, ayrıca
insan daha gençken daha enerjik ve cesur oluyor. 
Hiçbir dezavantajını görmedim, sürekli avantajını gördüm, iyi ki böyle yapmışım, iyi ki çok erken yaşta başlamışım 
ve iyi ki bir patron kızı olarak değil gerçekten iş öğrenmeye niyeti olan bir insan olarak her kademede iyi ki 
çalışmışım. Bu sayede yönettiğim bütün işlerde yönettiğim arkadaşlarla beraber doğruyu ve gerçekte zaten 
neler yapılıyor olması gerektiğini bilen biri olarak yönetme fırsatım oldu. İşin doğrusu bunun avantajlarını bütün 
çalışma hayatım boyunca yaşadım. İyi ki bu erken yaşta başlamışım ve iyi ki dünyayı bu gözle öğrenme fırsatı 
bulmuşum. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Kendim de bunu kendi çocuklarımla yapmaya çalışıyorum.
Çok küçük yaştan itibaren onları da işle, para kazanmakla, kazanılan paranın nerelerde nasıl harcanması 
gerektiğine de örnek olarak göstermekle uğraştım ve şimdi görüyorum ki merhametli ve gerçekten para 
kazanmanın zorluğunu bilen ve bu doğrultuda harcamaları gereken emeğin de farkında olan çocuklar olarak 
büyüyorlar. O benim için oldukça kıymetli. İyi ki bunu yapmışım diyorum çünkü 2009 yılına kadar aile şirketinde 
yani konforlu bir alanda çalışmışken; kurulu bir düzende çalışmışken, ondan sonra ortaya çıkan aile şartları gereği, 
bu aile şirketinden ayrılıp, her şeye baştan ve sıfırdan başlayıp, yeni baştan kurmak gerekti ve orada gördüm ki 
bu geçmiş tecrübelerin işi kolaylaştırmakta, korkmamakta büyük etkisi var. Cesur olmakta büyük etkisi var, o 
cesareti bulmamda bence çok erken yaşlarda işlerin içine dahil olmanın büyük bir katkısı var, o yüzden ben her 
zaman iyi ki yapmışım diyorum.

Bemes yapı hakkında biraz bilgi vermenizi rica ediyoruz. İşletmenizin başarısının en
temel faktörü ne olabilir?

Bemes Yapı haricinde girişimleriniz var mı ?
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Bemes’i bir çatı şirket olarak kabul edebiliriz ama tabi farklı girişimler var. Özellikle risk sermayesini de içerebil-
ecek şeyler yapmayı da seviyorum mesela Blockchain ve Kripto Teknolojisi’ne ciddi ilgi duyuyorum, bunu da cid-
diye aldığım için yaklaşık 2 yıl bu konularla ilgili eğitim alıp eksiklerimi tamamladım ve bu işten para kazanmayı 
da öğrendim. Dolayısıyla bu teknolojiyle de ilgileniyorum ve bunlarla ilgili yeni şeyler de yapmak istiyorum. Bunun 
dışında güvendiğim, özellikle kadın girişimcilerin güvendiğim işlerine ortak ve yatırımcı olarak girmeyi istiyorum 
ve bunu da yapıyorum. Sektör olarak farklı sektörlerde birçok işimiz var. Kimya sanayiinde ihracat yapıyoruz, sa-
vunma sanayinde girişimlerimiz oldu, reklamcılık ve mücevher sektöründe çalıştık.

Biz Çukurova Kimya olarak yaptığımız işlerde şirketi ilk aldığımız zamanki oranları çok yükselttik şuanda 50’ye 
yakın ülkeye ihracat yapıyoruz; diğer sektörlerdeki farklı işlerde başka ihracat tecrübelerimiz de olduğu oluyor ama 
Çukurova özelinde şuanda 50’ye yakın ülkeye epey montanlı ihracat başladı, bizim öngörümüz 2025 yılı itibarıyla 
hem iç pazarla hem ihracat pazarının dengelenmesi, yarı yarıya gibi bir oranı bulması. Bu doğrultuda çalışıyoruz, 
olumlu neticeleri gördükçe motivasyonumuz artıyor daha da yükseleceğini düşünüyoruz ihracat oranlarının. Ben 
ihracat yapmayı çok seven biriyim bir kere dünyayı dolaşmayı seviyorum. Bunu bir mücadele olarak da görüyorum; 
dünyanın farklı kültürlerinden insanlarla kendi kültürümüzü tanıtma fırsatı da bularak bir araya gelmeyi, onlarla iş 
yapmayı, kendi kültürümüzü tanıtmayı çok önemsiyorum. En sevdiğim iş ihracattır, bu ihracat konusunda da old-
ukça tecrübe kazandım, dünyanın toplam 140 ülkesinde farklı işler yaptım; 120 ülkeye de bizzat gittim ama aktif 
olarak 100 ülkede iyi ihracat yaptım ve 100 ülkenin ihracat kurallarını ve kültürlerini iyi bildiğimi söyleyebilirim.

İhracat yapıyorsunuz. Son dönemde sektörünüzün ihracattaki hacmi ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Ben daha fazla kadın iş hayatında ve siyasette, karar mercilerinde, sivil toplum örgütlerinin mevkilerinde  yer 
alabilsin diye ciddi emek sarf ediyorum bu yüzden de bir çok kadın arkadaşımın yolunu açtığımı söyleyebilirim. 
Destek olduğumu söyleyebilirim. Bizim tabi sektöre göre değişmekle birlikte özellikle yönetim alanlarında yarı 
yarıyanın altında kadın çalışan bir sektörümüz yok hepsinde yarı yarıyayı tutturmuş durumdayız. Personel sayısı 
da şantiyelerin durumlarına göre değişmekle birlikte totalde epey yüksek bir istihdam yaptığımızı söyleyebilirim 
farklı sektörler ve farklı şirketler toplamıyla.

Kaç kişilik istihdam sağlıyorsunuz, kadın çalışan sayınız yüzde kaç?

Türkiye’de Sivil Toplum aslında ilgi çeken bir şey ama farkındaysanız genelde hep aynı kişilerin ilgisini çeki-
yor. Türkiye’de genel problem budur zaten insanlar birbirleriyle hemhal olurlarken genelde görülmek isterler; 
işyerinde de bu sivil toplum işlerine ilgi duyan kişiler aynı kişilerdir. Birbirlerinden farklı sivil toplum örgütleri de 
olsa aynı isimlere rastlamak mümkün olur. Bunu daha çoğa yaymak ve sivil toplumların gerçekten sivil olmasına 
katkı koymaya gayret etmek lazım. İşin gerçeği ben bir vakıf sahibi olmadığım ya da bir dernek kurmadığım hal-
de bu yukarıda sözünü ettiğim “Buluşmalar” platformunda bir sivil toplum örgütüymüş gibi çalışmaya gayret 
ediyorum. Gördüğüm sivil toplum örgütlerinin eskisine göre güçlendiği ancak yine de birtakım işleri devletten 
beklemekte kararlı olduğu görüyorum; bu Türk insanının yapısında maalesef var, sivil toplum işlerinde de bunlar 
oluyor; önderlik yapıp sivil toplumun gücünü devletin sıkıştığı ya da eski kaldığı yerleri modernleştirmekte ve 
iyiye yöneltmekte kullanmak lazım. O yüzden ben özellikle bütün kadın arkadaşları, kadın erkek fırsat eşitliğine 
kıymet veren bütün dostları daha fazla sivil toplum örgütlerinde görev almaya ve elini taşın altına koymaya davet 
ediyorum çünkü şikâyet ettiğimiz şeyleri oturduğumuz yerden konuşarak çözemeyiz. Tam tersine gerçekten çaba 
harcayarak çözebiliriz.

 Çözmek değil de iyileştirmek dahi mümkün olsa bu da çok kıymetli bir şeydir, dolayısıyla sivil toplumun değerini 
anlayıp, bu değer doğrultusunda vakit sarf etmek lazım. 

Dolayısıyla topluma fayda koymayı aklına koymuş insanlar, bunu ilgi duydukları alanlarda, ilgi duydukları tandan-
sa uygun sivil toplum kuruluşlarında tecrübelerini paylaşmalılar, böylelikle daha çok insan daha mutlu bir hayat 
yaşama fırsatı bulabilir. Bizler de buna katkı koymuş oluruz.

Türkiye’deki STK ‘ların dünü / bugünü ve yarını hakkında görüşleriniz nelerdir?
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Kadınların iş hayatına daha çok katılımını, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek olan projelerin çok 
faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğitimi destekleyen – hem mesleki eğitim hem istihdamın sağlanabileceği projel-
er geliştirilmeli, ayrıca cinsiyetçilik üzerine farkındalık sağlanması gerekmekte - günümüzde Türkiye’de kurumsal 
firmaların dahi cinsiyetçi ik politikaları olduğunu görüyoruz; yönetici düzeyinde az kadın olmasının en önemli 
nedeni bunun kanıksanmış olmasıdır. Evet Türkiye’de kadın konusunda epey bir zamanda alınmış uzun ve başarılı 
yollar var aslında; yola zaten biraz avantajlı başlıyor Türk kadını çünkü Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal 
Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkını bir çok Avrupa ülkesinden daha önce vermiş bir lider, dolayısıyla o 
liderin sağladığı bu alandan daha ileriye taşıyacak farklı bakış açılarını bir potada kotarabilecek bir çok kadın bir 
çok çalışmayı bir çok farklı örgütlerde yaptı, yapmaya da devam ediyor. İşin açıkçası bu iş körler sağırlar birbirini 
ağırlar pozisyonunda olmamalı ve değil de zaten. Bu tekrarlara düşmeye engel olacak şekilde biraz daha birbirini 
kucaklayan farklı görüşleri bir potada eriten, farklı görüşleri aynı sepete koyabilen STK’ların

bundan sonra daha kıymetli olacağına ve daha hızlı yol alabileceğine inanıyorum. Çünkü birtakım arkadaşları 
kızdırmak pahasına bunu söyleyebilirim ki maalesef sivil toplum örgütlerinde de çeşitli getto kavramı yerleşimi 
var. Aynı, birbirine çok yakın görüşteki insanlar tek bir ideoloji etrafında toplanıyor, ben bu ideolojinin Büyük Türki-
ye İdeolojisi olması gerektiğine inanıyorum. Güney Kore’ye her gittiğimde kahrolarak geri dönüyorum. Türkiye’nin 
neredeyse eş zamanlı savaşlardan çıkmış bir ülkenin aldığı yolla bizim aldığımız yol arasında epey bir fark var. Bu-
rada temel meselenin de kol kola girememek olduğunu düşünüyorum. O yüzden farklı kesimlerden, farklı bakış 
açılarından, farklı siyasi görüşlerden insanların bir araya gelip, ülkenin menfaati için çalışmakta, kendi görüşlerini 
ve özel hayatlarındaki düşüncelerini bir kenara bırakıp gerçekten ülke çıkarını bir arada kotarmayı niyetine koymuş 
insanlar olmasını arzu ederim ve bu doğrultuda çalışıyorum, emek harcıyorum. Bütün arkadaşları da bu emeklere 
dahil olmaya; kendi emeklerini, kendi çevrelerinde oluşturmalarına davet etmek istiyorum ve daha kuvvetli bir 
Türkiye’nin, dünyada kendi ayakları üstünde duran, bağımsızlığını koruyabilen ve gerçekten ilk 10 büyük ekono-
miden biri olan bir Türkiye’nin ancak farklılıklarını zenginlik kabul etmekle mümkün olabileceğine inanıyorum. Kol 
kola girmekle ve Güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda herkesin elini taşın altına koymasıyla mümkün olacağını 
düşünüyorum. Dolayısıyla bu bütün sivil toplum örgütleri için de geçerli, kadınlar ve kadın haklarını gözeten ve 
saygıyla bu doğrultuda üzerine düşen vazifeleri yapmaya niyetli insanlar sivil toplum çalışmalarını artırır ve bu 
uğurda çaba emek harcarlarsa bunun karşılığını hep beraber millet olarak göreceğimize inanıyorum.

Dünya değişiyor, dönüşüyor, yeni teknolojileri, yeni ekonomi trenini kaçırmamak lazım. Kuvvetli bir genç nesil 
de geliyor fakat daha sebatkar olmaları yolunda kendilerini cesaretlendirmemiz lazım ondan sonra eğer gençlik 
gerçekten çalışırsa ve yeni dünya düzenini okuyup rekabet edebilir bir düzeyde yetişirlerse Türkiye’nin önünün 
çok açık olduğuna inanıyorum. Daha fazla kadın ve daha fazla genç, hem iş hayatına hem siyasete hem ülke 
yönetimine talip olmalı; bizler de, tecrübeli olanlar, bu noktalardan geçmiş olanlar da bu konuda desteklerini ver-
meli böylelikle bir bütün olarak Türkiye’nin kesiştiği ve birleştiği noktaları artırıp yoluna devam etmesi gerekiyor. 
Sağlıklı ve refah dolu bir toplum olmamızı en kısa zamanda diliyorum. Teşekkürler.

Son olarak ne söylemek istersiniz, okuyucularımıza vereceğiniz mesaj ne olur?

Türkiye’de kadınlara özgü sosyal sorumluluk projeleri hakkında pek çok proje yapılıyor.
Bu konudaki görüşlerinizi bizlerle paylaşabilir misiniz?
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Can Özal’ın ‘Mekansal Monologlar’ Başlıklı Solo Sergisi One 
Arc Gallery’de!
5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Başarı Ödüllerinin Sahipleri ve Jüri Üyeleri Belli OlduSİNEMA5. 
Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Başarı Ödüllerinin Sahipleri ve Jüri Üyeleri Belli OlduSanat Okur0 İlk 
Yorumu Siz Yazın
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Yönetmen Gülten Taranç’ın direktörlüğünde Kadın Yönetmenler 
Derneği’nin düzenlediği 5.Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali başarı ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Can Özal’ın mekân-heykelleri, sanat tarihçisi ve akademisyen Nazlı Pektaş’ın da kaleme aldığı gibi sanatçının 
bireysel olanı kamusal olanla kesiştirdiği yerde, sanatçı ve yeryüzü arasında başlayan, izleyicide devam eden 
ve her seferinde yeni bir tercümeye ihtiyaç duyan bir yabancılaşmayı çağrıştırır. Özal’ın heykelleri tanıdık olanla 
bildik olan arasında inşa edilmişlerdir. Mekân- heykeller, daha az gerçek daha çok düş halleriyle Özal’ın bedeni 
vasıtasıyla kurguladıklarıdır ve bildiklerimiz bilmediklerimizle çarpışır. Gördüklerimiz görmediklerimize dönüşür. 
Can Özal’ın heykelleri mimari bir yapıya ve ona bağlı zamana temas ederken çoğunda var olan merdiven meta-
foruyla varışa ve çabaya işaret ederler. Daha yükseğe, daha iyiye, daha güzele, daha kutsala daha yüceye…
Can Özal’ın mekân – heykelleri içi ve dışı birbirine geçmiş, hakikatin yokluğu ve varlığını aynı anda taşıyan, boşluğa 
adanmış anıtlardır. Pas tutmuş yüzeyleri yer yer aşınmış formlarıyla bu heykeller, kurgu ile gerçek arasında bir 
“yer” olurken; algı ve zaman arasındaki döngüsel ritim ve ortak ufuk hattı eşliğinde gürültülü boşlukla beraber 
devingen bir atmosfer yaratırlar. Can Özal, içerisi ve dışarısı arasına terk etme korkusunu ve bilinmezin kuşkusunu 
yerleştirerek gelecekte hiçbir yer inşa etmiştir.

Can Özal’ın Mekansal Monologlar başlıklı sergisi 20 Nisan 2022 – 10 Haziran 2022 tarihleri arasında One Arc 
Gallery’de ziyaret edilebilir.

S A N A T  G Ü N D E M İ
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Renate Graf “Geri Dönüş Zamanı ve İpek Yolu” Fotoğraf 
Sergisi İstanbul’da !
Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Renate Graf’ın “İpek Yolu’nda ve Zamanda Geriye Yolculuk” başlıklı sergisi Avus-
turya Kültür Ofisi’nin destek ve organizasyonuyla Fransız Konsolosluğu himayesinde ve de Institut Français 
İstanbul’un katkılarıyla ile 18 Nisan 2022 Pazartesi günü ‘Muse Contemporary Sanat Galerisi’nde düzenlenecek 
tanıtım kokteyli ile açılışı yapılacak.
1993 yılında Renate Graf, Anselm Kiefer ile birlikte İpek Yolu rotasında Orta Asya’da çıktığı bu üç aylık keşif 
yolculuğu sanatçı için güçlü bir ilham kaynağı olmuş.

Bu sergi ziyaretçileri zaman, alan, yaşam yerleri ve manzaralar yardımıyla “değişmez olanı” sorgulamak üzere 
yolculuğa davet ediyor ve adeta tüm dünya hükümetlerine ve insanlığa beraber harekete geçme çağrısı. Bu kut-
saldan yola çıkan ama küresel ısınmaya dikkat çeken kararlı bir aktivist olan Renate Graf kadrajından insanları 
iklim mücadelesi ve çevresel değişimle yüzleştirdiği, vicdanları uyandıran derinliğe sahip dikkatleri bu konuya 
çeken bir sergi. Sergide çok sayıda geniş formatlı fotoğrafın yanı sıra buzulların erimesinin izlenebildiği projeksi-
yon gösterimleri ile çevre kirliliği ve küresel ısınma ana teması tamamlanıyor.
Bu dikkat çekici serginin küratörlüğü Nicolas Martin Ferreira tarafından yürütülüyor.
Sergi 19 Nisan 2022’den itibaren Avusturya Kültür Ofisi, Fransız Enstitüsü İstanbul ve Muse Contemporary San-
at Galerisi’nde İstanbullu sanatseverlere kapılarını açacak.
Sergi Alanları
Avusturya Kültür Ofisi : Avusturya Başkonsolosluğu, Köybaşı Cd. No:44 34464 Yeniköy – Sarıyer / İstanbul
Fransız Enstitüsü İstanbul: Beyoğlu, İstiklal Cad. No:4, 34435 Beyoğlu / İstanbul
Muse Contemporary Sanat Galerisi: Levent, Aydın Sokağı No:12 K:1, 34330 Beşiktaş/İstanbul
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SENKRON Kapsamında
Bir Düşünce İle Yürümek Sergisi
Merkezkaç Kolektif Mekan’da
Bir şeye yürüme ile bir şeyi yürütme düşüncesi, Thoreau’nun sivil itaatsizliği mi yoksa Benjamin’in

flaneur kavramı gibi mi? Kendi yolumuzda attığımız her adım, kendi gerçekliğimiz mi? Yoksa

attığımız her bir adım yaşadığımız yeryüzünün reel bir parçası mı?

Frederic Gros “Yürümenin Felsefesi” adlı kitabında, “Her adım saniyelerin üzerinden atlayacak ama saatleri 
kısaltmayacaktır” demektedir. Yürüyenin manzaranın hareketsizliği karşısındaki hareketsizliği ile izleyicinin 
hareketsiz görüntünün karşısındaki hareketsizliği, bize sonsuz bir ters akışın izlerini gösteren bir mevcudiyetin 
toplamıdır. Tüm başarılarımız, duraksamalarımız ve gerçeklerimiz bu mevcudiyetin içindedir. Bir ileri ve geri çekil-
menin yarattığı bir aks durumunu gösteren döngüsel hareketlerdir.

Merkezkaç Sanat Kolektifi, Senkron 2. edisyonunda Diyarbakır’da yaşayan ve üreten video sanatçılarıyla birlikte 
“Bir Düşünce İle Yürümek” kavramını sorguluyor. Sergi de yer alan sanatçılar: Berat Işık, Evin Buluttekin, Fatoş 
Güneri Kartal, hêlîn, Murat GÖK, Remzi Sever, Şefik Özcan ve Uğur Orhan bulunuyor. Video odaklı sergiyi, Merkez-
kaç Kolektif Mekan’da 15-30 Nisan tarihleri arasında görebilirsiniz.

Merkezkaç Kolektif Mekan

Ofis Kooperatifler Mah. Cahit Sıtkı Tarancı Sok. Kupik Apartmanı Altı No:10, 21100 Yenişehir/Diyarbakır

Berat Işık - Rises

Helin Payşiyayiş
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MONDES HABER
Çalışmalarımıza  Hız  Kesmeden Devam ediyoruz

MonDes Global , TOBB Forum dergisinde yer aldı 

MonDes Global , Albaraka Türk ile anlaştı MonDes Global , yaptığı pek çok çalışma ile
ödüller aldı.

MonDes Global , AOSB ile Yönetim 4.0 
eğitimlerine başladı




