
Uzun zaman önce hayatımızdan çıkan, hatta yeni nes-
lin hiç tanışmadığı fakat son aylarda sık sık  duymaya 
hatta kullanmaya başladığımız “Hiper Enflasyon” 

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu tarafından, özellikle 
pandeminin ikinci yarısından itibaren, global pazarda 
daralmalar olacağı öngörülmüştü.

Bugün tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de enflasyon 
mücadele edilmesi gereken 
en önemli hususların başında 
gelmekte.

Her şeyin dijitalleştiği bu 
çağda psikolojik desteğe 
ihtiyaç duyan kişilerin 
psikoterapi sürecini yüz yüze 
fiziksel bir ortamda değil de 
internet aracılığıyla güvenli...

GÖRÜNEN YOL.

DİJİTAL ÇAĞDA ONLİNE PSİKOTERAPİ

EZBER BOZAN YILIN ADI “2022”
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EDİTÖRÜN KALEMİNDEN

Burcu ÖZGÜN

Pandemi, ekonomi, sanat, sosyal yaşam başta olmak üzere pek çok alanda geri dönüşü mümkün ol-
mayan değişimleri de beraberinde getirdi. Gıda ve enerji krizi ise bu değişimlerden en korkulanı oldu.  
Özellikle pandemi süreci ve akabinde yaşanan Rusya- Ukrayna Savaşı tedarik zincirinin aksamasına 
dolayısıyla küresel tedarik zincirinin bozulmasına yol açmıştır. 
Tüketicilerin taleplerinin bu dönemde çok daha fazla artış göstermesinin ardından hali hazırda mev-
cut sorunlar kısa sürede bir krizlere dönüşmüştür. Bu şartlarda gıda ve enerji krizinin ortaya çıkması da 
kaçınılmaz olmuştur.

Gıda ve enerji fiyat artışları, ulaşılabilirliğinin güçleşmesi nedeniyle ortaya çıkan gıda ve enerji krizi bugün 
için sadece buzdağının görünen küçük bir kısmıdır. Ne yazık ki önümüzdeki aylarda bu kaotik ortam daha 
da derinleşecektir.

Bizler de dahil olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu, dalgalar halinde ilerleyen gıda krizinin tsuna-
miye dönüşmesini önlemek için çözüm önerilerini gündeme getirmektedir.
Artan gıda ve petrol fiyatlarındaki kısır döngüyü kırılması, gıda ve enerji piyasalarına istikrar getirilmesi 
zaruriyettir.

Mevcut gıda ve enerji krizinin, 2023’te küresel boyutlarda bir gıda felaketine dönüşmemesi için çözüm 
arayışı içinde olan sivil toplum kuruluşları ve devletler iş birliği yapmalıdır.
Yaşanabilir bir dünyayı, enerji ve gıda krizinin pençesinden kurtarmak hepimizin önceliği olmalıdır.
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Uzun zaman önce hayatımızdan çıkan, hatta yeni neslin hiç 
tanışmadığı fakat son aylarda sık sık  duymaya hatta kullanmaya 
başladığımız “Hiper Enflasyon”
Ekonomistlerin büyük çoğunluğu tarafından, özellikle pande-
minin ikinci yarısından itibaren, global pazarda daralmalar olacağı 
öngörülmüştü. Bununla beraber çok da hoş kapatmadığımız 2021 
yılının sonunda, asıl kayıpların 2022 yılında yaşanacağı söylemleri 
de değerlendirmeler arasındaydı.

EZBER BOZAN YILIN ADI “2022”

Yaşanan ve Yaşanacak Olan Kayıpların En Temel Nedeni

İnsan kaynakları kanadında ise, 
çalışan verimlilikleri ölçülmeli kriz eki-
pleri oluşturularak yönetimle birlikte 
stratejik bir yol haritası belirlenme-
lidir. Tüm bu çalışmalar yapılırken 
olası riskler mutlaka analiz edilmedir. 
Stratejik insan kaynakları yönetimi ile 
birlikte risk yönetimi de eş zamanlı 
yönetilmelidir

Yukarıda konusu geçen; Tedarik Zinciri 
Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları ve 
Risk Yönetimi gibi şirketler için olmaz-
sa olmaz birçok başlıkta danışmanlık 
hizmeti vermekteyiz.

 Tüm bilgi birikimimiz ve tecrü-
belerimiz göstermektedir ki kriz 
dönemlerinin aşılmasındaki en büyük 
faktör; Şirketlerde uygulanan risk 
analizine dayalı stratejik yönetimler, 
kurumsallaşma alt yapılarının 
kurgulanması ve belli bir sistem 
üzerinden yönetilmesidir. Her ne ka-
dar Türk Firmaları bu değişime uzun 
zaman direnç gösterdilerse de son 
yıllarda danışmanlık hizmetlerinden 
fayda sağlayan şirket sayısı artış gös-
termektedir.

2022 Yılının, tüm ezberlerin bozulduğu 
eski öğretilerin unutulduğu bir yıl 
olması nedeniyle Türk firmaları, 
hem artan hammadde fiyatları hem 
artan enflasyon hem de değişen 
Pazar dinamikleri ile uğraşmak zo-
runda kalmaktadır. Bankaların da 
hiper enflasyon ekonomisine geçtiği 
bu dönemde Eylül/Ekim ve Kasım 
aylarında tam bir sonbahar etkisi 
yaşanacağı yaprak dökümünün 
kaçınılmaz olacağı öngörülmektedir.

Bu tablo karşısında piyasaları çok 
daha zor günler beklemektedir. 

Değişim rüzgarına karşı direnen fir-
malar için çok daha zor bir yıl olacağı 
aşikardır. Tarihin tozlu sayfaları 
sadece edebi bir söylem olarak kal-
mayacak ne yazık ki birçok firmayı ti-
caret sahnesinden çekip alacaktır. 

Unutmayalım ki!  Her kriz kendi 
fırsatını kendisi yaratır. Görmesini 
bilene…

hem uluslararası düzlemde hem de ülkemizde yaşanan ekonomik 
daralmadır.
Bu yazımda, kriz dönemlerinin avantajlı bir duruma getirilmesi için 
sürecin nasıl yönetileceğine değinmek istedim. Tarafımıza pek çok 
soru gelmekte bunların çoğunu da “2022 döneminin nasıl geçeceği, 
bu dönem sonunda hala var olabilen şirketlerin sürdürülebilirliği 
nasıl sağlayacağı” kaygısı oluşturmaktadır”. Gündem ve eko-
nomiyi takip etme, sektörel gelişmeleri analizleme, iyileştirme 
çalışmalarında bulunma, misyonu taşıdığımız için bizlerden de bu 
konuda yorum yapmamız beklenmektedir.
Durumu genel hatlarıyla konuşacak olursak;
Şirketlerin kriz dönemlerindeki önceliği, tedarik zincirlerini ve maliy-
etlerini kontrol altına almak olmalıdır.
Tedarikçi yönetimiyle eş zamanlı olarak mevcut ve potansiyel 
müşterilerin analizleri yapılmalı, daralan piyasaların alternatifleri 
bulunarak yeni müşteri portföyleri belirlenmelidir. Tedarik Zinciri ve 
akabinde ise ileri satış yönetimlerinden faydanılmalıdır.

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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Son Davos Zirvesi’nin ana gündem 
maddesinin gıda ve enerji krizleri olması, 
bunun da iklim kriziyle bağdaştırılarak 
konuşulması verimliliğin konuşulduğu ama 
zorlukların mücadele etmek adına ağırlaştığı 
bir sürece girdiğimizi gösteriyor.

Yetmedi tüm bu sorunlar yaşanırken eş 
zamanlı olarak, yükselen enflasyona paralel 
arttırılan faizler ve sıfırlanan varlık alımları, 
dünyada finansmanı da her zamankinden 
daha zor ulaşılır bir özelliğe büründürüyor.

Dünyadaki parayı yönetemeyeceğinize, hatta 
ülke ekonomisinin yönetiminde de söz sahibi 
olamayacağınıza göre geriye tek bir seçenek 
kalıyor. Kendi bütçenize odaklanacaksınız. 
Her ne kadar yapılan yanlışlar, yapılan 
hesapları alt üst etse de, hesap yapmaktan 
vazgeçmemek gerekir.

Zor zamanlar hesap ister. Hesabı sürekli 
kontrol etmeyi ve sık sık ara sonuçlar alarak 
sapmaları görmeyi esas kılar. Bu nedenle is-
ter aile bütçenizde, ister şirketinizin yöneti-
minde hesapları birinci gündem maddesi 
yapma dönemidir.

 Dünya ekonomisine ilişkin farklı haberler eş zamanlı 
olarak geliyor. Ama tüm bunların içerisinde bir gerçek 
var ki, 2022 yılının ikinci yarısı da 2023 senesinin ilk 
dönemi de öngörülebilirlik noktasında en uzak me-
safe ve çok da huzurlu geçmeyecek.
Bir tarafta dünyada gelişen jeopolitik riskler, öbür tarafta hammadde ve enerji fiyatlarındaki artış, navlun maliy-
etlerinin can yakmaya devam etmesi ve durdurulamayan enflasyon gerçeği, gıdadan enerjiye her alanda zorlu bir 
süreci bize işaret ediyor.
Hatta o kadar ki, kimse dillendirmek istemese de, dünya ekonomisi daralmanın ve enflasyonun eş zamanlı 
şiddetlendiği bir stagflasyon ortamına koşar adım gidiyor. Bu noktada 2 binli yılları hovardaca kullanmış eko-
nomilerin çok daha büyük açmazlar yaşayacağı açık.

ZOR ZAMANLAR
HESAP İSTER
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S A DE CE  G İDE R K E R DE N  DE Ğ İ L ,
ÜR E T İM  S ÜR E ÇL E R İNDE K İ  V E R İML İ L İK T E N
enerji üretiminde kendi enerjisini üreten yaklaşımlardan, 
paranın gereksiz yere harcanması kadar, gereksiz yere 
kasada da tutulmasından söz ediyorum.

İktisatta optimum nokta diye bir kavram vardır. En ba-
sit tabiriyle ideal noktayı tanımlar. İşte paradan insan 
kaynağı kullanımına, hammadde alımından kapasite 
kullanımına kadar her şeyi optimum noktada kullanma 
dönemidir.

Burada geleneksel olarak en alışılagelen yöntem, 
büyük de bir hata olan insan kaynağını azaltmak olarak 
ortaya çıkar. Bu çok büyük ve yanlış hamledir. Şayet ni-
telikli insan tercihleri yaptıysanız, onları kaybetmeyin.

Çünkü sadece maaşı üzerinden hesapladığınız bir per-
sonel, şayet doğru seçimle şirketinize yerleştirdiğiniz 
biriyse, hiç ummadığınız noktada ortaya koyacağı 
yaratıcılıkla, size ummadığınız kaynakların kapısını 
açan bir birey haline dönüşebilir.

İnsanı esas alın ama dijitalleşmeyi de ihmal etmeyin. 
Bunu da bir satınalma operasyonu olarak görüp kaynak 
israfı yapmayın, Doğru bir hesaplama ve planlamayla 
yaptığınız dijitalleşme hamlesinin size ne getirdiğini 
hesap edin.

Aksi takdirde bir dijitalleşme furyası içerisinde yanlış 
yatırımlarla kaynak israfına da neden olabilirsiniz. Bu 
iki örnek sanırım her şeyi çok net anlatıyor ama özetle 
şunu söylemek gerekir. 

İğneden ipliğe attığınız her adımı planlı ve hesabı 
yapılmış bir biçimde gerçekleştirin. Çünkü yaşadığımız 
ve yaşayacağımız süreç hatayı affetmeyecek kadar 
sert koşullara sahip.

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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GÖRÜNEN YOL.
Bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyon mücadele edilmesi gereken en önemli hususların 
başında gelmekte. Ancak gel gelelim dünya genelindeki ortalama enflasyon yıllık 8,7% iken
Haziran sonu itibarıyla ülkemizdeki tüketici fiyat artışı 78% ler seviyesinde, üretici enflasyonu ise 138% lara ulaşmış 
durumda, zannetmeyin ki üreticiler bu kadar büyük farkı fiyatlarına yansıtmayacaklar, karlarından karşılamaları 
da mümkün olmadığına göre, tüketici fiyat artışları devam edecektir.
İhracatçılarımızın ihracat gelirlerinin 25% ini Merkez bankasına satış yükümlülüğü 40% çıkarıldı, kur korumalı 
mevduat ülkemizde hayata geçti, hazinemize 21 Milyar TL ek yük getirmiş Mayıs itibarı ile, bugün 1 USD 17,20 
TL seviyelerinde seyretmekte sonuçta ne elde edebildik mutlaka geniş kapsamlı değerlendirmeliyiz.

Şirketlerimiz büyük çoğunlukla mali yapılarında aldıkları krediler ile iş yaşamlarını sürdürdükleri aşikarken yapılan 
yasal düzenlemelerle niye biz şirketlerin döviz birikimlerini belli bir limite kadar indirmelerini aksi taktirde kredi 
kullandırmayarak onların can sularını azaltırız. Bu şirketler globalde faaliyet gösterdikleri pazarlardan pay almak 
için nasıl gayret gösterecekler hangi sermaye yapısı ile, ülke ekonomimizin genel sağlığı için rekabet avantajı 
yaratmak onlara destek olmak varken bu tür operasyonel çok sınırlayıcı tedbirler neden alınır. Sayın Bakan bu 
uygulamanın süreli olacağını açıkladı ancak elimizde detay bulunmamakta.
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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?

Öte yandan ülke olarak büyüyoruz fakat işgücü 
ödemelerinin GSYH içindeki payında 2000 li 
yılların başına dönmüşüz. Ülkemiz çalışanlarının 
ekonomik çarklarımızın dönmesine olan çok 
önemli etkisi göz ardı ediliyor sanırım. Artan en-
flasyonda bu kesim nasıl tüketim ihtiyaçlarını gi-
derecek bence, ihtiyaçlarını ötelemekten başka 
çaresi olmayacak.
Ekonomimizin tahmini 70% lik kısmı düşük 
teknolojik ürünler üretmekte, günümüz teknoloji 
günü yakın gelecekte bu tür ürünlere olan ihti-
yaç son derece azalacak o zaman biz kime han-
gi ürünü satacağız. Bu kapsamda ülke olarak 
odaklanmamız gereken sektörleri acilen be-
lirlemeli ve yeniden yapılanmayı en kısa süre 
zarfında başlatmalıyız.
Bakın 2000 li yılların başında takribi 4-5 bin USD 
kişi başı milli gelir seviyesinde olan Türkiye, Po-
lonya, Macaristan, Slovakya, Estonya, Letonya 
ve Bulgaristan gibi 7 ülkenin kişi başı milli gelirin 
gelişimini 2020 yılına kadar karşılaştırmışlar ve 
8,5 bin USD bandında kalmış kişi başı milli ge-
liri en düşük kalan ülke biziz maalesef. Dünyanın 
ilk on ekonomisi arasına girebilmek için tah-
mini 1,8 Trilyon USD mertebesinde ekonomik 
büyüklüğe sahip olmamız gerekirken bu kapsam-
da atmamız gereken makro adımlar nelerdir bu 
soruyu hep kendime sormaktayım ancak genel 
araştırmalarımda kapsamlı bir yanıta ulaşabilmiş 
değilim. 
Son yıllarda ihracatımız çok güzel artıyor hari-
ka ancak ithalatımızda aynı güzellikle art-
maya devam etmekte, biz bir ithalat ülkesiyiz 
unutmayalım, güncel aylık bazda dış ticaret 
açığımız 8 Milyar USD seviyesinde yıllık 100 Mi-
lyar USD açıktan bahsediyoruz, kanaatimce mikro 
tedbirlerle giderilemeyecek açık, yapısal stratejik 
adımları şimdi atmalıyız, ayrıca dünyamız önü-
müzdeki kısa vadede çok kritik bir resesyon teh-
likesi ile karşı karşıya, eğer yakın gelecekte önemli 
ekonomik zorluklarla karşılaşmak istemiyorsak.
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ZOR YILLAR BİRBİRİNİ KOVALIYOR

www.mondesglobal.com

Eskiden sadece yıllar yılları kovalar diye bir tabir kullanırdık. Meğer 
ne mutlu günlerimiz varmış demeden edemedim hatırlayınca. 
Çünkü şimdi sadece yıllar yılları değil, krizler de krizleri kovalar hale 
gelmiş halde.

2018 yılında dünya, aslında geçmişte pek çok yaşanmış türde olan 
bir pandemi kriziyle karşı karşıya kaldı. Dedim ya aslında dünya 
tarihinde bundan çok daha ağırları defalarca yaşanmış. Neredeyse 
4.yılını doldurmasına ve hatta büyük oranda salgının ortadan 
kalkmış olmasına rağmen, izleri ve ortaya çıkarttığı sorunlar bir tür-
lü çözülmek bilmiyor. Ekonomilerde de sıkıntı büyük ve tam anlamı 
ile ne zaman düzlüğe çıkılacağını kimse kestiremiyor. Dünya, bir 
yandan yüksek enflasyon ile mücadele etmeye çalışırken, öte yan-
dan Rusya-Ukrayna savaşı ile baş gösteren enerji ve gıda krizlerinin 
nasıl yönetileceği ve geleceği de şu anda bilinmezler arasında. Peki 
daha önceki krizler böylesine etki yaratmazken, 21.yüzyılın farkı 
neydi de bir türlü toparlanamıyoruz sorusunun cevabını yazımın son 
bölümünde vermeye çalışacağım. Önce şu üç başlığa bir göz atalım.

Enerji krizinin doğması tamamen Rusya Ukrayna savaşının bir so-
nucu. Savaşın ardından Moskova’ya gelen yaptırımlar ve küresel 
enflasyondaki artışın da etkisiyle, Avrupa’nın pek çok ülkesinde en-
erji kriziyle mücadele planları devreye sokuldu. Doğalgaza alternatif 
olarak kömür ve petrolle çalışan tesisler bile gündeme geldi. Başta 
Almanya olmak üzere, sanayici kimliğindeki ülkeler çok daha fazla 
tedirgin oldular. Yaşanan bu enerji krizi petrol krizlerinden bir hayli 
farklı. Avrupa’nın Rus doğal gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla 
belirlediği eylem planının ilk maddesi Rusya ile süresi biten doğal 
gaz alım sözleşmelerini yenilememek. Bu kararı uygulamak her ne 
kadar zor olsa da, tek alternatifi ABD’ye olan bağımlılık.

Gelelim gıda krizine.  Dünyadaki buğday ihtiyacının önemli bölü-
münü karşılayan iki ülkenin savaş hali ve bu konuda bir adım 
atılamaması tüm dünyayı önemli ölçüde etkiler durumda. Savaşla 
beraber Ukrayna’da milyonlarca ton civarı tahıl ülkeden dışarı 
çıkarılamadı. Üstüne Hindistan’ın da buğday ihracatını durdurması 
ile birçok ülkede tahıl krizi baş gösterdi. Moskova birliklerinin dünya-
daki buğday ihracatında yaklaşık yüzde 12 paya sahip Ukrayna’nın 
Karadeniz limanlarına blokaj uygulaması, Mısır ve Tunus başta ol-
mak üzere Afrika ülkelerinin tamamı gıda krizinden yüksek oranda 
etkilenmesine neden oldu. Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilen hubu-
bat tüketiminin yüzde 50’si savaştan ciddi şekilde etkilendi.
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Gelelim enflasyon sorununa. Pandemi ile başlayan ve Çin’in üretimi kısması ile baş gösteren tedarik sıkıntısı, 
üretimlerin düşmesi, arz-talep dengesindeki bozulma, çip krizi derken lojistikte maliyetlerin yükselmesi ülkeleri 
de devletleri de zor durumlara soktu. Vergi gelirlerinden feragat etmek zorunda kalan ülke yönetimleri, aynı anda 
sosyal devlet olduklarını ispat etmeleri ve en çok yardım etmeleri gereken bir döneme girdiler. 

Pandemi döneminde mal ticareti hızını kesse de tümüyle durmadı. Üretim kapasiteleri artık yüksek tüketime 
endekslenmişken, finans ve bankacılık da bunu destekler halde. Ancak şüphesiz hacimlerde önemli düşüşler oldu. 
Özellikle lüks tüketim ürünlerinde bu daha çok hissedildi. Ülkeler bu hızın düşmemesi için ne kadar çok çabalamış 
olsalar da eski hızı yakalamak epeyce zaman alacaktır. İşte bu dönem, dünyada enflasyonun da yükselmesi so-
nucunu zorunlu olarak ortaya çıkardı. Para politikaları ile birlikte maliye politikalarının da çok doğru yönetilmesi 
halinde ancak, ülkeler bu sorunun üstesinden daha kolay gelecekler gibi görünüyor. Fakat şu bir gerçek ki, dünya, 
daha uzunca bir süre enflasyon ile mücadele etmeyi sürdürecek. Umuyorum ki bu süre öngördüğümüzden daha 
kısa sürer.

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?

Şu anda tüketilen buğday, çatışmadan önce ithal 
edilmiş olmasına rağmen, fiyatlar da önemli ölçüde 
artış göstermiş durumda ve dünya gıda fiyatları dur-
durulamaz bir yükselişle karşı karşıya kalmış durumda. 
Her ne kadar dünya üzerinde bazı koridorlar yaratılmaya 
çalışılarak gıdaya ulaşılması kolay hale getirilmeye 
çalışılıyor olsa da, aslında orta ve uzun vadede çözüm 
üretebilecek bir planın olmadığını üzülerek söyleyebilir-
im. Ülkemizde de tarıma ilişkin bazı önlemlerin alınması 
gerektiğini ve uzun vadeli planlar ile üretimin desteklen-
mesi gerektiği pek çok kez dile getiriyoruz. Karşılık 
görüyor mu sorusunun cevabını varın siz verin.
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Bugün yaşadığımız enerji krizi anında gelişen bir durum olmadı.  Senelerdir gelişen durumlardan kaynaklıdır. Tarih der-
si vermeden olayı iyi anlayabilmek için ilk önce yakın geçmişe değinmek gerekir.  En başta dışa bağımlılığımızı gözden 
geçirdiğimizde en büyük etkenlerden biri olduğunu görebiliriz.  Dışa bağımlılığı anlamak için fosil yakıtlara bakarsak ; 
2016’da İran’dan gelen Doğal Gaz boru hattında meydana gelen patlama ülkemize olan akışı kesti ve enerji fiyatlarında 
ciddi artışlar yaşattı.  Veya yine ocak 2022 ayında Iran’dan alamadığımız doğal gaz sebebi ile BOTAŞ OSB’lere %40 daha az 
Doğal Gaz verebildi ve birkaç hafta boyunca programlı çalışmalar (haftanın 3 günü mesai) yapmak zorunda kaldık.  Bunun 
ardından Rusya-Ukrayna savaşı Doğal tüm fosil yakıtlarında olan fiyatları yükseltmesine sebep olmuştur.  Doğal gaz fiyatı 
$4’dan $9’a kadar yükselerek ve petrol fiyatları $70’dan $130’a yükselerek hem elektrik hem mazot fiyatlarımızı ciddi oran-
da artırdı.  Savaş devam ettiği süre fiyatların yüksek kalması beklenmektedir.  Fakat son 6 seneye bakınca kriz ardından kriz 
görüyoruz ve buna çözüm üretmek zorundayız.  Aksi halde yurt dışından gelen her hapşırmada biz hastalanacağız.

İlk olarak Doğal Gaz aramaları ve keşifleri ülkemize en-
erji güvenliği sağlayacaktır. Bu keşiflerin jeopolitik 
tartışmalarına girmiyoruz çünkü onlar ayrı konular.  Fakat iyi 
yürütülürse bundan sonra yurt dışından kaynaklı enerji kri-
zlerini daha rahat atlatabiliriz.

İkinci ve bence daha çok önem taşıyan konu ise yenile-
nebilir enerji.  Yenilenebilir enerji yatırımı yapmak Doğal 
Gaz sondajından, boru hatlarından ve depolamasından 
çok daha ucuz, sürdürülebilir ve herkesin yapabileceği bir 
şeydir.  Evinizin, fabrikanızın, çiftliğinizin, oteliniz, alışveriş 
merkezinizin, deponuzun ve nerdeyse akla gelebilecek 
her tesisin enerji ihtiyacını karşılayacak ölçeklerde güneş 
veya rüzgar santrali kurulumu artık mümkün ve cazip hale 
gelmiştir.  Ülke olarak bu yatırımlarda geride kaldık.

Çin 2020 yılında 48 gigawatt solar devreye aldı, ABD 20 gigawatt, Avrupa 19 gigawatt devreye aldı.  Bizim ülkemizde yılda 1 
gigawatt devreye alınıyor.  Maalesef yeterince hızlı ilerleyemiyoruz. Almanya gibi güneş görmeyen bir ülkede 50 gigawatt 
kurulu güç varken bizim gibi güneşli ülkede neden sadece 8 gigawatt var?
Yenilenebilir enerji’de ilerlememizin yavaş olmasının bir kısmı devletimizden kayanklı; yeterince destek ve teşvik verilmi-
yor.  Bürokrasi aşılması çok zor ve uzun.  İlaveten güneş ve rüzgar enerjisi için açtığı ihaleler ihale kazananlar tarafından 
gerçekleşmiyor. 
Bu ülkemize büyük kayıp olarak yansıyor.  Keşke teşvikleri biraz daha artırsa, bürokrasiyi biraz daha hafifletse ve ihaleyi 
alanları kurulum için zorunlu tutup yapmayanları cezalandırsa.  
Yenilenebilir enerji de ilerlememizin bir kısmı da üzerimize düşeni yapmamızdan kaynaklı.  Ne zaman boş bir çatı görsem 
üzülüyorum.  Bir hayalim var ve bu hayal de her çatının üstünde ufak veya büyük en azından güneş panel görüyorum.  Bunu 
yaptığımızda bağımsızlığımızı ülke olarak değil aslında kendimiz için elde etmiş oluruz.  Türk insanı olarak hep arsamız, 
evimiz, arabamız bizim olsun diye yaşamımızı sürdürüyoruz ancak elektriği hep aylık olarak kiralıyoruz. Elektrik de neden 
bizim olmasın? Neden Rusya’dan getirdiğimiz doğal gazı her ay elektrik faturamıza yansıtalım? Neden bir gün onlar bizim 
yenilenebilir enerji ile ürettiğimiz elektriği tüketmesinler?
Maalesef enerji bağımsızlığımızın önemini pandemi sonrası yaşanan kuraklık, yangınlar, enerji kesintileri, doğal gaz krizleri 
ve petrol fiyatlarından dolayı biraz geç fark ettik.  Bundan sonra geri dönüşü olmadığını herkes görüyor.  Hele ki elektrikli 
araçlar gelince enerji talebimiz %10 daha fazla artacaksa neden daha hızlı harekete geçmiyoruz? Umarım yakın zamanda 
her çatının güneş paneli ile kaplı olduğu hayalim gerçek olur bir sonraki krizi fırsata çevirip ülke ve vatandaş olarak karlı 
çıkarız…

ENERJİ KRİZİ

1985 yılında İstanbul doğumlu Fuad Bezmen toplam 7 ülkede yaşamış ve 5 lisan konuşabiliyor.   Türkiye, Amerika, 
İsviçre, Fransa, İngiltere, Hong Kong, Birleşik Arap Emirliklerinde en az bir yıl bulunmak ile birlikte Türkçe, İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve İtalyancayı konuşabiliyor.   Farklı dillere ve kültürlere olan merakının yanında finans ve yenile-
nebilir enerji alanına olan merakıyla beraber iş hayatını sürdürmekte.  Finans hayatı 2008’de 22 yaşında ve dünya 
finansal krizinin ortasında City of London’da başlamıştır.  Sabit gelir ürünlerini yüksek frekanslı trade ederek 26 
yaşında Almanya devlet tahvillerinde günde 200 adet işlem ile 150 milyon Euro nominal değerinde hacim çeviren 
4 kişiden oluşan ekibi ile kendi portföyünü yönetmiştir.  2017 yılında Pure Energy şirketinde yenilenebilir enerjiye 

olan ilgisini göstermiştir.  Şirkete ilk girdiğinde 18 Megawatt’dan oluşan portföyünü 2 yıl içinde 1500Megawatt’a çıkartmıştır, ve 
Gün içi Piyasasında şirketi en yüksek hacim çeviren kurum haline getirmiştir.  2020 yılında kendi yatırımlarını ifa etmek için ayrılarak 
Türkiye’de ilkler arasında özel sektör içinde yap-işlet-devret güneş enerjisi yatırımını bir fabrika için çatısında hayata geçirmiştir. 
Enerji alanında Rüzgar ve Güneş santrallerinin kurulumundan, yatırımı, enerji tedariği ve danışmanlığına kadar bir çok alanda faaliyet 
göstermektedir.  İfa Grup ve Terfa Solar’ın kurucularındandır. 

Fuad Bezmen kimdir?
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Dünya tarihinde varlık gösteren ülkeler için 30 yıllık dönemler 
önemli ekonomik gelişmelerin ve atılımların yapılabileceği süreler-
dir. Doğru yönetildiğinde büyük sıçramalara yanlış yönetildiğinde ise 
büyük çöküşlere yol açan ve kalıcı izler bırakan zaman aralıklarıdır. 
Çin ve Almanya bu duruma iyi birer örnek olarak gösterilebilir. Türki-
ye açısından da son yirmi yılın bu anlamda kötü bir örnek olduğunu 
söylemek yanlış olmaz.
İyi örneklerden olan Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki 
hiper enflasyon ile ilgili yaşadıklarını hatırlamak çıkış yolu açısından 
Türkiye’ye ipuçları verebilir. Dolayısı ile bu ülke özelinde sürece göz 
atmakta fayda var.

HİPER ENFLASYONA GİDEN YOL VE
BUNDAN KURTULUŞ

Kısa dönemli enflasyonist ekonomiler 
büyümeye yardımcı olabilirken hiper-
enflasyon denilen durum söz konusu 
ülkenin ekonomisinin ciddi bir sıkıntı 
içinde olduğunu gösterir. 1920’le-
rin başında Almanya örneğinde bu, 
endüstrinin hammadde satın almakta 
gerçekten zorlandığı anlamına gelme-
kteydi. Bu hali ile de nüfusunu doy-
uracak kadar bir gelir yaratamama ile 
karşı karşıya kalmıştı. Bunun dışında 
hiperenflasyon içerisindeki bir ülkede 
en kötü durumlardan biri fiyatla-
ma algısının kaybolması ile birlikte 
öngörünün yok olması, bu şekilde de 
planlama imkanlarının yitirilmesidir. 
Bu noktada yatırım kararları verile-
mez, büyüme de gerçekleşmez. Ka-
zançlar spekülatif yatırımlara yönelir. 
Gelir uçurumları artar, toplumsal ger-
ilimler büyür.

Ekonomik açıdan; çok kısa bir 
süre için, para biriminin değerini 
düşürmek, sadece fiyata dayalı olarak 
bir ülkenin ihracat yapma yeteneğini 
kolaylaştırabilir. Ancak çok kısa süre 
sonrasında yapılan bu devalüasyon 
ithalatı pahalandırdığından daha 
yüksek fiyatlarla bu yetenek ortadan 
kalkar. Bu, çalışanların tüketim 
gücünün de içini boşaltır, onları ya 
daha fakir yapar ya da daha yüksek 
ücret almaya odaklar. Bu da üretim ve 
ticari maliyetleri artırır, fiyatları yük-
seltir, rekabete zarar verir. Dolayısı 
ile kısırdöngü gün geçtikçe durumu 
daha kötü hale sokar. Yukarıda tarif 
ettiğim şekli ile 1920’lerin aşırı en-
flasyonu Almanya’da büyük hasara, 
istikrarsızlığa ve büyük yoksulluklara 
neden oldu. Sonrasında da politik 
aşırılıklara yol açtı.

Almanya, 1871’de Alman Birliği’ni sağladıktan sonraki süreçle 
birlikte 1900 yılına gelindiğinde, İngiltere ve Amerika Birleşik 
Devletleri’ni çelik üretiminde geçmiş bulunuyordu. Bu ekonomik 
gelişme 1850’de 35 milyondan 1913’te 67 milyona ulaşan eşi 
görülmemiş bir nüfus artışıyla desteklenirken, 1895’ten 1907’ye 
kadar, makine yapımında çalışan işçilerin sayısı yarım milyondan 
bir milyona ulaşmıştı. Sanayi ise 1913’e gelindiğinde gayri safi 
millî hasılanın yüzde 60’ını oluşturmaktaydı. 1914’te ülke dünyanın 
elektrikli aygıtlarının yarısını üreten bir ekonomiye dönüşmüştü. 
Endüstriyel olgunluğa doğru hızlı ilerleme, Alman ekonomisinde, 
kırsal ekonomik yapıdan, önemli bir mamul ihracatçısı konumuna 
doğru büyük bir geçişe yol açmıştı. 1913 yılı itibarı ile, Almanya büt-
ün Avrupa pazarlarına hâkim olmuştu. 
Tüm bu hızlı gelişmenin devamında Almanya’nın Ingiltere’nin 
denizaşırı hakimiyetine göz koyması sonucu Birinci Dünya Savaşı 
patlak verdi. Savaşı bitiren Versay anlaşmasının yarattığı şartlar se-
bebi ile çok hızlı bir şekilde ekonomik darboğaza giren ülke hiperen-
flasyon altında ezilmeye başladı.
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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?

Hal bu olacak ise böyle bir ekonomik sorundan kurtulmak için yine Almanya örneğinden yola çıkılarak çözüm yolları 
aranabilir/ önerilebilir.

Almanya’da 1923 Sonbaharında kurulan koalisyonun başına Gustav Stresemann getirilir. Stresemann 103 gün Şansölye 
olmasına rağmen sonraki 6 yılda koalisyonlarda dışişleri bakanı olarak görevine devam ederken, Almanya’nın 1920’lerdeki 
dirilişinin mimarı olacaktır.

Koalisyonlarla birlikte Almanya Merkez Bankası bağımsız hale gelir ve işler düzelmeye başlar. Hiperenflasyonun ateşini 
alacak bir takım ekonomik düzenlemeler bu sayede uygulamaya konulur. Bunun yanısıra ekonomideki büyük giderlerin 
(Ruhr sanayi bölgesi sorunu) politik hamlelerle sona erdirilmesi sağlanır. Ekonomideki liyakat sahibi bürokratların yöneti-
minde iyileşmeler organize edilirken uluslararası politikada dengeler doğru değerlendirilip ilişkiler güçlendirilir bu sayede 
ülkeye yatırım ve kredilerle sıcak para girişi artar. Bütün bunlarla birlikte Almanya komşuları ile ilişkilerini düzeltir ve barışı 
hedefleyen politikalar izler. Ülke 1926 yılında dönemin Birleşmiş Milletleri olan League of Nations’a girerken Sovyetler Birliği 
ile yapılan antlaşma ile birlikte askeri teknoloji geliştirme faaliyetlerine hız verme imkanı ortaya çıkar.

ABD bankalarından alınan krediler doğru kullanılarak ekonomi toparlanır, yeni yatırımlarla ekonomi büyür, ihracat savaş öncesine 
ulaşamasa da önemli miktarda artar ve sonuç itibarı ile 1929 Dünya krizine kadar Almanya ekonomisi ile birlikte sanat ve toplumsal 
refah açısından dünya ligine geri döner.

Almanya’nın 1923-1929 arasındaki toparlanma sürecindeki önemli başlıkları Türkiye kendi şartlarına uygularsa sorundan çıkış için ger-
ekli olan yol netleşir.

Buna göre bürokraside liyakatı hızlı ve tavizsiz şekilde geri getirmek, Merkez bankası başta olmak üzere ekonomi yönetimini siyasetten 
ayrıştırıp özerk hale getirmek, büyük gider kalemlerini ve israfa yol açan tüm başlıkları ortadan kaldıracak bir iradeyi ortaya koymak, 
dış ticaret açığının en büyük kalemi

olan enerji giderleri için yoğun bir program dahilinde yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmek ve tüm toplumu enerji verimli bir hayata 
yönlendirmek, tüm bunları organize ederken tarım ve hayvancılığı yeniden diriltmek ve özellikle bu iki alanda bilimsel yöntemlerin 
kullanımını teşvik etmek hatta belki zorlamak yanısıra 30 yıllık bir sanayi programının yüksek teknoloji ve denizciliği içerecek şekilde 
uygulamaya koymak şeklinde sıralanabilir.

Tüm bunların da uygulanabilir olması için ülkenin kolay yatırım yapılabilir ve sermaye için güven verici hukuki altyapıda 
olması gerekir. Yatırım çeken ülkeler içinde bulundukları coğrafyada istikrasızlıkları da ortadan kaldıran ülkelerdir bu 
şekli ile istikrarı kendi içlerine de taşırlar. Nihayetinde içinde bulunduğumuz sorundan çıkış için ülke içerisinde birlik ve 
beraberliği sağlayacak uzlaşmacı ve olumlu bir yapının ortaya çıkması gerekir. Ancak bu sayede birleşme ve ilerleme 
sağlanacak, Türkiye’de hiper enflasyon girdabından kaçabilecektir.



www.mondesglobal.comMONDESBUSINESS18    

Covid-19 hastalığının pandemiye dönüşmeye başladığı ve küresel anlamda farkındalığının arttığı, Türkiye’de ise 
etkilerinin yeni hissedilmeye başladığı dönemde Dünya Gazetesi’nde yayınlanan yazımın başlığı “Bölgenin Little 
Chinası Türkiye’ye koronavirüs sonrası çok iş düşüyor” şeklindeydi

(bknz: https://www.dunya.com/kose-yazisi/bolgenin-little-chinasi-turkiyeye-koronavirus-sonrasi-cok-is-dusuy-
or/462086).

8 Şubat 2020’de yayınlanan yazımın üzerinden neredeyse 2,5 yıl geçti. Bu süre zarfında Dünya’da 550 milyon kişi 
hastalığa yakalandı, 6,5 milyona yakın kişi hayatını kaybetti. Dünya nüfusunun %60’a yakını aşılandı. Türkiye’de 
ise bu süre zarfında 15 milyon kişi hastalığa yakalandı, raporlanan verilere göre 100.000 kişi hayatını kaybetti ve 
toplam aşılanma oranı toplam nüfusun %65’ine yaklaştı.

Tedarik zinciri konuları bu dönemde neden önem kazanmaya başladı? Teknoloji ivmelenmesi ile birlikte tüketi-
ciler için satınalma kavramı, bir süre internet ortamında gezinme, sonrasında bir tıklama ve sisteme kaydetmiş 
olduğunuz kredi kartı bilgilerinizin onaylanmasının olduğu bir döneme girdi. Özetle tüketicilerin satınalma 
süreçlerinde zaman kaybı kavramı ortadan kalkmaya başladı. Basit bir örnekle, eskiden evinizin terası için 
oturma takımı almak en az 3 mağaza gezmek, bunlarla fiyat pazarlığı yapmak, stok durumuna göre siparişin 
kesinleşmesini beklemek ve ödemesini yapmayı içeriyordu. Şimdi ise 2 veya 3 sanal pazaryerinde istediğimizi 
almak 15 dakika kadar kısa bir sürede gerçekleşebiliyor.
Ancak, resmin öteki tarafında oturan üreticiler için hayat değişmedi. Üreticiler için “gerçek zaman” ihtiyacının ar-
tarak devam ettiği bir dönemin içerisindeyiz. Öncelikle üreticiler, mallarını üretebilecek insan gücüne, ara mamül-
lere ve sermayeye ihtiyaç duymaya devam ediyorlar. Pandemi dönemi yaşanan zorluklar üreticilerin çalıştıracak 
insan gücüne erişimi kısıtlarken, üretim için kullandıkları mamüllerin sevkiyatlarını önce zorlaştırdı sonrasında 
ise pahalılaştırdı. Şirketlerin pandemi öncesi zaten düşük kar marjları ile çalıştıklarını dikkate aldığımızda, yük-
selen maliyetler ve enflasyon artışları ile sermaye ve yatırım ihtiyaçları artarak devam etti.
Pandemi öncesinde Trump dönemiyle başlayan Çin-ABD ticaret savaşı, pandemi sonrasında Delta ve Omicron 
varyantlarının tedarik zincirine olan olumsuz etkileri, fabrikalarda ve limanlar gibi taşıma merkezlerinde oluşan 
tıkanıklıklar ve son olarak Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkileri, küresel tedarik zincirlerinde oluşan aksaklıkların 
artarak devam etmesine sebebiyet vermeye devam ediyor.
Uluslararası şirketlerin politikalarına baktığımızda pandemi öncesi dönemde küresel tedarik zinciri stratejileri, 
çoğunlukla düşük maliyet ve yüksek esneklik üzerine yoğunlaşmaktaydı. Küreselleşmenin etkileri ile uluslararası 
ticaretin arttığı ve şirketlerin genel olarak “just-in-time” (sıfır stok veya düşük stoklu üretim) gibi prensipler ile üre-
tim ve stok maliyetlerini düşürdüğü bir dönem gerçekleşti. 2008 yılında yaşanan küresel finans krizi sonrasında 
bankalara uygulanan bilanço stres testi gibi, yeni dönemde uluslararası şirketler tedarik zincirlerini stres testine 
sokarak stratejilerinde “just-in-case” (stoklu üretim) önlemler almaya başladılar. Pandemi döneminde öğrenilen 
dersler içerisinde firmaların stok ve lojistik takibi konularında teknolojik gelişimleri daha hızlı adapte etmeye, kısa 
vadeli satınalmalar yerine uzun vadeli stratejik alımların artmasına yol açarken, kritik ürünlerle alakalı stok se-
viyelerinin daha yüksek tutulması da bir önlem olarak firmaların gündeminde. Türkiye için önemli olan ve “near-
shoring” (yakın pazarlardan tedarik etme) olarak da lanse edilen, tedarik edilen ürünlerin daha yakın pazarlardan 
alınması da doğal bir sonuç olarak karşımızda.

KÜRESEL FIRTINA ÖNCESİ TÜRKİYE’NİN GÜVEN İHTİYACI

Şubat 2020 yılında dikkat çekmeye çalıştığım husus, 
Dünya’da gerçekleşen pandemi sebebiyle tedarik 
zincirinde bozulmalar yaşanacağı ve bu küresel 
felaket karşısında Türkiye’nin değişen tedarik zinc-
iri yönetiminde daha fazla pay almasının kuvvetli 
bir ihtimal olması yönündeydi. Bu sebepten sanayi 
ve üretim konularında “Little China” olarak tasvir 
ettiğim kapsamda, ülkemizin ihracatının ivmelen-
mesini öngörmüştüm. Nitekim  bu süre zarfında Tür-
kiye özellikle üretim, sanayi ve lojistik faaliyetlerinin 
gücüyle ihracat rekorları kırmaya devam etmekte-
dir. Son 12 aylık ihracat verilerimize baktığımızda 
240 milyar ABD dolarını geçmiş durumdayız. 
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Fuat Pamukçu, 22 Şubat 1983 New York, ABD doğumlu. Lise eğitimini Robert College’de gördü. Sonrasında North-
western Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği okudu ve Ekonomi bölümünde çift ana dal yaptı. Bir kız çocuğu 
babasıdır. 
DFDS Akdeniz İş Biriminde Satış, Pazarlama, İş Geliştirme ve Strateji Başkan Yardımcısı, İtalya’da Samer Seaports 
Terminals srl iştirakinde 2013 yılından beri Yönetim Kurulu Üyesi olan Pamukçu, öncesinde 2005-2007 yılları 

arasında Londra’da Citigroup’da Yatırım Bankacılığı bölümünde analistlik yaptı. Girişimcilik, teknoloji, inşaat ve ticaret alanlarında 
şahsi yatırımları mevcuttur. 
Türkonfed Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi, SEDEFED Yönetim Kurulu Üyesi, 17. Dönem GYİAD Başkanı, TÜSİAD, YASED, CEOPlat-
form, UTİKAD, DEİK, DTO, DTD ve TÜRKLİM Üyesi. Yanındayız Derneği Denetim Komitesi Üyesi, Robert Kolej Mezunlar Derneği Üyesi, 
RC 2001 mezunları Sınıf Temsilcisi, Northwestern Alumni Association of Turkey Derneği Kurucu Yönetim Kurulu üyesi, Northwestern 
Alumni Admissions Council Üyesi, 1907 Fenerbahçe Derneği Üyesi, Büyük Klüp Üyesi, Enka Spor Klubü Üyesi, Propellor Club Üyesi.

Fuat PAMUKÇU kimdir?

Peki şu anda ne durumdayız? Ekonomik göstergelere baktığımızda 2020 yılında gerileyen ekonomiler 2021 yılında 
ciddi bir toparlanma gerçekleştirdi. Bu toparlanma ağırlıklı olarak dayanıklı ve hızlı tüketim mallarında olurken, 
hizmetler sektöründe pandemi öncesi döneme ancak ulaşılabildi. Türkiye ekonomik anlamda 19.cu büyük eko-
nomi olarak girdiği bu dönemde iki sıra gerileyerek 21.ci büyük ekonomi olarak devam ediyor. Dünya genelinde 
ekonomik yavaşlamayı tetikleyecek en büyük risk artan enflasyon ortamı olarak görülmekte. Buna karşın tüm 
Dünya ülkeleri merkez bankaları ve ekonomi yönetimleri enflasyona karşı mücadele kapsamında faiz artışları ve 
parasal sıkılaşma tedbirleri açıklamaktalar. ABD’de de FED’in faiz artışı hamleleri ile yavaşlayacak bir ekonomi ile 
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkileri sebebiyle yavaşlayacak olan bir Avrupa ile karşı karşıyayız. 
Unutmayalım ki, Rusya ve Ukrayna ülkelerini dikkate aldığımızda Dünya’nın en büyük tahıl, nikel ve gübre 
ihracatçısı, Dünya’nın en büyük ikinci kereste, bakır, çelik, amonyak ve titanyum ihracatçısı ve Dünya’nın en 
büyük üçüncü aliminyum, kömür ve gaz tirbünü ihracatçısı olarak bir risk teşkil ediyor. Bu ürünlerin ve özellikle 
gıda ürünlerinin fiyatlarının artması ile gelişen ülke ekonomilerinde bozulmalar, sosyal sorunlara yol açabilir.
Avrupa’nın doğalgaz ithalatının 40%’ını sağlayan bir Rusya aynı zamanda Avrupa’nın ham petrolün 25%’ini, demir 
çelik ve kömür ürünlerinin de 30%’unu sağlıyor. Bu ürünler küresel olarak farklı pazarlardan tedarik edilebilse de, 
hızlı değişimlerin sonucunda fiyat artışları ve tedarik sıkıntıları ekonomileri yavaşlatacaktır. Ülkelerin gündem

Merkezi bütçe rakamları ve sürekli açıklanan yeni ve yüksek vergiler dikkate alındığında, Türkiye’nin borçlarının yaklaşık 
olarak %85’inin döviz bazlı, enflasyon endeksli veya değişken faizli olduğu da göz önüne alınırsa bütçenin  bir kıskaç altında 
olduğu ortaya çıkar. Bütün bunlara  merkez bankasının gerilemiş döviz rezervlerini de eklediğimizde,  dış ödemeler krizine 
doğru gitmekte olan bir ekonomi ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğiyle yüzleşiriz.. Ancak bunun karşısında alınan sermaye 
kontrolleri ve kredi kontrolleri gibi tedbirler, yaklaşmakta olan dış ödemeler krizini geciktirebilir. 
Bu durumdan nasıl çıkarız? Yeni bir Türkiye ekonomi modeline ihtiyaç duyduğumuz bir döneme giriyoruz. Türkiye’nin 
teknolojiye yatırım yapan, çevreci ve sürdürebilir bir sanayi ve imalat üssü haline gelmesine olanak sağlayan, bulunduğu 
jeopolitik  konum sebebiyle yeniden uluslararası şirketlerin yönetim üssü haline gelen bir model. Bunun uygulanması için 
çok acilen ortak akıl ile hareket ederek özerk kurumlarımızın başına zor kararları alabilecek liyakat sahibi yöneticilerin 
atanması, Dünya’da gelişen ve ağırlıklı olarak merkez bankalarının uyguladığı politikalar ile uyumlu politikaları benimsemiş 
ve hükümet olarak da yeşil sanayi devriminden Türkiye’nin hakettiği payı almasını sağlayacak sanayi politikaları ile 
teşviklerin hayata geçirilmesi lazım. 
Türkiye’nin “Little China” olmaktan çıkıp “Anadolu Kaplanı” statüsünün hakkını verebilmesi ve artan küresel tedarik zinc-
irinden pay alabilmesi için, ekonomide güven ortamının hızlıca tesis edilmesi en ana unsur olarak ön plana çıkmaktadır.

lerinde ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanısıra yeşil ekonomi ve 
sürdürülebilirlik konuları ise ön planda kalmaya devam ediyor.
Bütün bunlar dikkate alındığında Türkiye olarak ekonomik anlamda çok 
zor bir kısa döneme girmiş bulunuyoruz. Türkiye küresel tedarik zinc-
irinden artan bir pay alabilir mi? Bu sorunun cevabı evet. Türkiye orta 
vadede üretim, sanayi ve yönetim merkezi olmaya devam edecek ve 
hızlı büyümesini sürdürecektir. Ancak bir süredir Türkiye’nin ekonomik 
politikalarındaki kısa vadeli kararları, kurlardaki dengesizlik ve serbest 
piyasa ekonomisi aksine alınan kararlar ve bunlara ilaveten sermaye 
ve kredi kontrolleri gibi şaşırtıcı hamleler sebebiyle, hem yerel hem de 
yabancı yatırımcıların iştahı azalmaktadır. Her ne kadar istihdam artsa 
da, tüm OECD ülkeleri içinde çift haneli işsizlik oranı olan üç ülkeden 
bir tanesi Türkiye. En son açıklanan asgari ücret seviyesi açlık sınırının 
%15 altında ve yüksek enflasyon 2022 sonuna kadar devam edecek an-
cak Aralık 2022 itibariyle baz etkisi sebebiyle düşmeye başlayacak.
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SATINALMADA DİJİTAL  MÜKEMMELLİK
TERCİH Mİ YOKSA ZORUNLULUK MU?
Önümüzdeki sonbahar dönemine pandemi sürecinin devam eden etkilerinin yanı sıra pek çok farklı küresel konu 
da satınalma liderlerinin gündeminde olacak. Bu konuların bir kısmı için kriz yönetimine devam etmemiz gereke-
bilirken diğer taraftan hem bu ve gelecekteki krizleri yönetmek, ileriye yönelik olarak riskleri minimum seviyede 
tutarak daha dirençli bir tedarik yönetimini gerçekleştirecek kararları etkin ve hızlı olarak alabilmek için gereken 
dönüşüm konularının başında dijitalleşme geliyor. Bu doğrultuda, bir taraftan küresel ve/veya bölgesel makro 
veya operasyonel sorunlarla uğraşırken şirketlerin dijital mükemmellik konusunda da yatırımları ve dönüşüm faa-
liyetleri hız kesmeden sürüyor. Şirketlerin satınalma ve tedarik zinciri yönetimi konusunda gerekli dönüşümlerini 
tamamlayabilmeleri için dijital olgunluk düzeylerinin artması artık bir mecburiyet haline gelmiş durumda.

Özellikle pandemi sürecinde deneyimlenen ve önemi net olarak ortaya çıkan entegre planlama, talep duyarlılığı, 
tedarik zincirinde şeffaflık, akıllı lojistik çözümleri, risk yönetimi ve senaryo planlama gibi konulara ilişkin dijital 
dönüşüm yatırımları hız kazandı. Global ölçekte bu tür yatırımların geri dönüş süresinin 1 yıl 8 ay; ülkemizin 
de içinde bulunduğu EMEA Bölgesi özelinde 2 yıl olduğunu görüyoruz. İleri tedarik zinciri yetkinliklerine yapılan 
yatırımlar karşılığını vererek, tedarik zincirini değer katan önemli bir unsur haline getiriyor. Şirketler, tedarik zinciri 
yatırımlarıyla yıllık maliyetlerinde %6 ila %7 oranında iyileşme gerçekleştirirken, kazandıkları ek faaliyet kârı %7 
ila %8 seviyesinde artış gösteriyor. Dijital olgunluk seviyesi çok iyi durumda olan Dijital Şampiyonlar ile dijital ol-
gunluk düzeyinde ilk basamakta yer alan Dijital Amatörler arasında hem gelir kazanımı hem de maliyet avantajı 
sağlamada aradaki farkın iki kattan fazla olduğu gözlemlenebiliyor.
PwC olarak, satınalma alanında yeni dijital teknolojilerin yaygın ve başarılı bir şekilde kullanılma seviyesini daha iyi 
anlamak için daha önce EMEA Bölgesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz Dijital Satınalma Araştırmasını bu 
sene küresel olarak gerçekleştirdik. Araştırmamız , 60’tan fazla ülkeden 800’den fazla katılımcı şirketle satınalma 
alanındaki dijital dönüşümünün küresel durumunu benzersiz bir şekilde temsil ediyor. Araştırmamıza 100 yanıtla 
yüksek düzeyde katılım göstererek değerli katkılar sağlayan Türkiye’deki satınalma profesyonellerinin yanıt ve 
yorumları doğrultusunda hem ülkemizin satınalma işlevindeki dijitalleşme seviyesini değerlendirme, hem de 
küresel ölçekteki dijitalleşme alanındaki gelişmeler ve genel durum ile kıyaslama olanağına sahip olduk.
Söz konusu 4. Dijital Satınalma Araştırmasının sonuçları doğrultusunda tedarik zincirlerindeki kırılmalar, uzaktan 
veya hibrit gibi yeni çalışma yöntemleri, birçok emtia için artan fiyatlar, bazı kritik girdi malzemelerindeki kriz 
ortamı gibi yeni risklerin ortaya çıkması, satınalma birimlerinin dijital dönüşüm algısını değiştirdiğini söylemek 
mümkün. Dijitalleşme seviyesi tüm sektörlerde ilerlemeye devam ederken, bugün itibariyle maliyet kontrolü, 
süreç verimliliği, tedarik zinciri izlenebilirliği ve tedarikçi ilişkileri yönetimini güvence altına alma gibi zorlukları 
yönetebilmek için dijitalleşme önemli bir gereklilik haline geldi. Ayrıca, dijital dönüşüm günümüzde risk yönetimi 
ve uyumluluk açısından da kritik öneme sahip olmaya başladı.
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Dünya genelinde şirketlerin dijital yol haritaları, öncelikli olarak CO2 emisyonlarını takip eden yenilikçi ve sürdürül-
ebilir uygulama örneklerini içeriyor. ESG konularının önümüzdeki yıllarda Türkiye’de de önem kazanması bekleni-
yor. Satınalma birimlerinin şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip olacağını net 
olarak söyleyebiliriz.
Satınalma alanında dijital dönüşüm ve ilişkili yatırımlar aslında pandemi dönemi öncesinde de başlamış durum-
da, küresel olarak şirketler dijital satınalma işlevine sahip olduklarında endirekt maliyetlerinde ortalama %10-15 
azalma sağlamanın yanı sıra süreç verimliliği ve standardizasyonundan da süreç çevrim sürelerinde ortalama 
%25-40 oranında iyileşme sağlayabiliyorlar. 
PwC Küresel Dijital Satınalma Araştırması sonuçlarına göre dijital satınalma konusunda mevcut duruma 
baktığımızda, dijital dönüşüm konusunun, satınalma liderlerinin (Chief Procurement Officer – CPO) yol haritasında 
+6 puan ilerlerken, maliyet azaltımı ve stratejik kaynak bulma (%61) konusu bu haritada hala öncü konumda yer 
almakta. Dijital dönüşüm, geleneksel süreç optimizasyonu ve maliyet azaltımı hedeflerine ek olarak risk yönetimi 
ve uyumluluk konularını da kapsıyor.

Tedarikten ödemeye (S2P) dijitalleştirmesi satınalma birimleri için “yeni normal” haline gelirken katılımcıların 
%90’ı tedarikten sözleşmeye (S2C) veya talepten ödemeye (P2P) çözümlerinden birini, %77’si ise her ikisini birden 
kullanıyor. Satınalma süreçlerini yüksek düzeyde dijitalleştirmiş şirketlerin %80’i, veri kullanılabilirliği sayesinde 
değer yaratabilirken %55’i hala verilerinden yararlanmakta zorluklar yaşıyor.
Dijital Satınalmanın gelecekteki durumunda ise satınalma birimleri ortalama %72 oranında dijitalleşme hedefi 
ile 2025 için oldukça iddialı bir dijitalleşme hedefi belirlemiş durumda. Ancak, COVID-19 gerçeğiyle karşılaşan 
satınalma süreçlerinin gerçek dijitalleşme oranının %6 azalarak, ortalama %41 dijitalleşme oranına ulaştığını 
görüyoruz. Küresel ölçekte, şirketlerin satınalmanın dijitalleşmesine yönelik olarak yıllık ortalama 1.28 Milyon 
€ yatırım yapması öngörülmekte olup orta ölçekli şirketlerin, satınalma dijital dönüşümüne yönelik yatırımlarını 
önemli ölçüde artırmayı planlamaları (2020 ile 2022 arasında +%50), belirli bir dijitalleşme seviyesine ulaşma 
konusunun bir zorunluluk olduğunu doğruluyor.
CPO’lar yol haritalarını, tedarikten ödemeye (S2P) süreçlerindeki dijitalleşmenin yanı sıra ESG ve tedarik zinciri 
izlenebilirliği gibi yenilikçi uygulama alanlarına odaklanarak belirliyor. Yeni trendler, dijital yol haritalarında deney-
sel uygulama alanlarını rafa kaldırıp, kanıtlanmış katma değerli kullanım alanlarına odaklanmaya doğru eğilim 
göstermekte. Tedarikçilerin karbondioksit emisyonlarının takibinin, satınalma birimleri için önemli bir başlangıç 
noktası olmaya başladığını görüyoruz. Şirketlerin %27’si halihazırda yeni ortaya çıkan bu uygulama alanını kendi 
organizasyonlarında kullanmakta veya denemektedir.
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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?

Tedarik zinciri üzerindeki kıtlık, fiyat artışı, enflasyon, sağlık krizi gibi tehditlerin arttığı mevcut dönemde, satınalma 
birimleri şirket içindeki temel hedeflerine güçlü bir şekilde odaklanmış durumda.  Tedarikçilerle ortaklıklar kurmak, 
stratejik tedarikçileri desteklemek, alternatif kaynaklar bulmak için tedarikçi listesini gözden geçirmek, tedariki 
güvence altına almanın temel adımları olarak görülmekte. Pandemi sürecindeki kriz ortamı satınalma süreçlerin-
deki dijitalleşme oranını %6 seviyesinde düşürmüş olsa da bugün itibariyle şirketler 2025 yılı için tüm satınalma 
süreçlerinde ortalama %70 oranında bir seviyeye ulaşmayı hedefliyor ki bu da şu andaki dijitalleşme seviyesini 1,5 
ila 2 kat artırmak anlamına geliyor.
Türkiye’ye baktığımızda ise maliyet azaltımı tüm satınalma birimleri için bir öncelik olsa da süreçlerdeki zorlukları 
aşabilmek için dijital çözümlerin kullanımı Türkiye’de yüksek önceliğe sahip olduğunu görüyoruz. 2020 ile 
karşılaştırıldığında, Türkiye’de dijital dönüşümlere ayrılan yatırımlar küçük ve orta ölçekli şirketler için Avrupa’ya 
kıyasla daha düşük olurken büyük ölçekli şirketler dijitalleşme konusunu daha fazla önceliklendirmiş ve daha 
yüksek yatırımlara yönelmiş durumda. Türkiye, Avrupa’ya göre S2P çözümleri konusunda daha donanımlı görün-
mekle birlikte süreçlerin dijitalleşme hızının ortalamanın üzerinde olması Türkiye’nin gelişen teknolojiye paralel 
ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Türkiye’nin bu bağlamda 2025 yılı dijitalleşme hedeflerinin de diğer ülkelere göre 
daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Türkiye için süreç verimliliği, yalınlık ve şeffaflık, dijital dönüşümün ana 
etmenleri olarak değerlendirilirken bu dönüşüme ilişkin en öncelikli ilk üç başarı faktörü ise küresel trendlerle 
örtüşecek şekilde iç paydaşların katılımı, mevcut süreçlerin dijital çözüme uyarlanması ve değişim yönetimine 
yatırım yapılması olarak görülüyor. Araştırmaya ülkemizden katılım gösteren şirketlerin 2025 yılı satınalma 
dijitalleşme yol haritasında tedarikten sözleşmeye (S2C) ve talepten ödemeye (P2P) süreçlerinin dijitalleştirilmesi 
ilk iki sırada önceliklendirilmiş olup bunları sırasıyla tedarik zinciri izlenebilirliği ile veri analizi ve görselleştirme 
konuları takip ediyor. Bu bağlamda, satınalma alanında dijitalleşme konusunda Türkiye’de önümüzdeki dönemde 
strateji ve operasyonlara etki eden küresel, makro ve bölgesel gelişmelerin yönetilmesi ile eş zamanlı olarak 
dijitalleşme çalışmalarının da artarak devam edeceğini öngörüyoruz.
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Ülkemizde, sanayileşme ivmesinin düşük olmasının en büyük nedeni, bu alanda plansız yürütülen 
çalışmalardır.  

Bu doğrultuda özellikle ülke yönetiminde bulunan iradeler, bölgeleri potansiyel ve coğrafi özelliklerine 
göre değerlendirmeli, planlamalı ve ihtiyaca göre imar çalışmalarına başlamalıdırlar.

Hali hazırda birçok ilimizde nüfusa göre yeterli sanayi alanı bulunmamaktadır. Yerleşim bölgelerinde nü-
fusa bağlı olarak okul, hastane, cami planlanırken o bölgenin ekonomisinin nasıl gelişeceği konusunun 
da doğru planlanması gerekmektedir. Ne yazık ki çoğu bölgede bu planlama yapılmamaktadır. İlçelerde 
“sanayi” olarak tabir edilen alanların araba tamirhanesinden hallice olduğu görülmektedir. Bu alanlarda 
da uluslararası standartlarda üretim yapmak ve sanayiyi organize etmek mümkün olmamaktadır.

Maliyetlerin düşürülerek verimliliğin arttırılması ve kabul görmüş standartlarda üretim yapabilmek için 
organize şehirlerin kurulması elzemdir. Hadi biraz hayal dünyanızı zorlayalım;

SANAYİ YATIRIM ORTAKLIĞI
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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?

Uluslararası yatırımcı çekmek için her şeyin planlı ve net olması gerekir. 
Şanlıurfa’da tekstil alanında organize sanayi 
merkezleri kurulduğunu farz edelim. Çukurova, 
Amik Ovası, Harran Ovası gibi özellikle pamuk 
üretimine uygun tarım alanlarında üretilen 
pamuk, tekstil organize sanayide ipliğe, kumaşa 
dönüşse, boyama, yıkama, kesim, konfeksiyon 
gibi işler de  aynı yerde yapılsa hatta  atık mal-
zeme bile aynı yerde değerlendirilse bugün Çin 
gibi 5-10 milyar $ hedeflere ulaşılabilirdi. Elbette 
ki bu örnekler diğer sektörler için de çoğaltılabilir. 
Afyon’da mermer organize, Adana’da petroki-
mya organize merkezleri planlanabilir.

Örnekleriyle daha da çoğaltabileceğimiz bu 
sanayi alanları, devlet tarafından planlanmalı, 
imarı çıkarılmalı ve kira garantili şekilde 
uluslararası yatırımcılara sunulmalıdır.

Yatırımcı metrekare başına ödeyeceği miktarı 
ve bu yatırımdan gelecek olan kira getirisini net 
olarak hesaplayabilmelidir. Hatta yatırımcıya bu 
fiyatların bugünkü değer olduğunu ilerde talep 
arttıkça daha da artacağı anlatılmalı, yeterli ta-
lep olmazsa devlet tarafından garanti edilen as-
gari kira alacağını da bilmelidir. Her bir noktanın 
net olarak belirlendiği, planlandığı ve belirsi-
zlikten tamamen uzak bir yol haritasıyla tüm 
ülkenin sanayisi planlanıp imarı çıkarılmalıdır. 
Sanayi ortaklığından ancak bu şekilde kaynak 
sağlayabilmek mümkün olacaktır.

Sanayi yatırım ortaklığıyla birlikte işsizlik prob-
lemi büyük ölçüde ortadan kalkacak, kaliteli, 
uluslararası standartlarda ve verimli üretim 
yapılabilecektir. Katma değeri yüksek ürün 
üretiminin de yolu açılacak üretici açısından 
da büyük motivasyon olacaktır.  Bu sistemde 
ihtiyacınıza göre sanayi alanı kiralayıp üretim 
yapabilirsiniz.  Üreteceğiniz ürünün büyüklüğü 
ya da sayısı önemli olmamaktadır. Bu şekilde 
herkes üretime başlayabilir. Hele ki bu ortalık 
devlet sanayi kalkınma programı tarafından da 
desteklenirse, hızlı, kaliteli ve verimli, standart-
larla üretim yapan bir ülke oluruz.
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MEDİKAL SEKTÖRÜNE 
CHİCAGO’DAN YÖN VERECEK

20 yıldan fazla tecrübesiyle medikal sektörüne yön veren ve 
128 ülkeye ihracat yapan Turkuaz Healthcare, 2022 yılından 
itibaren lokal ofislerle globalleşme yolculuğuna başlıyor. 
Türkiye’den gerçekleştirilen medikal jel ihracatının yüzde 
65’ini tek başına karşılayan şirket yeni ihracat hedefiyle ABD 
ve Avrupa’da 2 kat büyüme hedefleyecek. 

Medikal kimyasal üretiminde sektör liderlerinden 
olan Turkuaz Healthcare, yurt dışı yatırımlarını 
hızlandırıyor.  2022 itibarıyla ABD ve Avrupa 
pazarında 2 kat büyüme hedefleyen şirket, ilk 
yurt dışı ofisini ise Chicago’da açtı.

Küresel arenada markalaşma stratejileri doğrultusunda yurt dışı yatırımlarını hızlandıran Turkuaz Healthcare, 
ABD’nin Chicago eyaletinde haziran ayı itibariyle faaliyete geçen yeni ofisleri sonrası Avrupa pazarında da 
büyümeyi artıracak destinasyonunu ise İngiltere olarak belirledi. 

Turkuaz Healthcare’in ürün çeşitliliği ve Ar-Ge çalışmaları ile sektörde farklılaştığını ifade eden Turkuaz Health-
care CEO’su Ömer Koç, şirketin büyüme yolculuğunu şu sözlerle özetledi: “2016 yılında TOBB’un en hızlı büyüyen 
100 şirketi arasına giren Turkuaz Healthcare, 2017’de Ak Portföy ile yatırım ortaklığı gerçekleştirerek kurumsal 
yapısını güçlendirdi. Kurucu ortaklarımız Mehmet Kayabaş ve Osman Irmak’ın büyük hayallerle kurduğu Turkuaz 
Healthcare, bugün medikal sektörünü domine eden bir şirket konumundadır.” Ömer Koç, sözlerine şöyle devam 
etti: “Çıktığımız bu serüvenin 22. yılında her geçen gün büyüyen ve gelişen organizasyonel yapımız, 128 ülkeye 
uzanan global satış dağıtım ağımız, 230 kişilik kalifiye insan kaynağımız, 200’ün üzerinde çeşitliliğe sahip ino-
vasyonel ürün portföyümüz ve yönetim gücümüz ile dünyanın dört bir yanında insan sağlığına değer katmak için 
çalışıyoruz.” 

Modern üretim tesisleri ve kalifiye personeliyle, uluslararası mevzuatlarla uyumlu üretim gerçekleştirdiklerinin 
altını çizen Turkuaz Healthcare CEO’su Ömer Koç, “Medikal kimyasallar alanında gerçekleştirdiğimiz OEM 
üretimle Amerika ve Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda güçleniyor, son teknolojiyle ve Ar-Ge yatırımlarıyla 
güçlendirilmiş tesislerimizde hem tescilli markalarımız hem de PL üretimlerimizle büyümeye devam ediyoruz” 
dedi. 2022’nin yatırım planlarına da değinen Ömer Koç, sözlerine şöyle devam etti: “Medikal ürünler alanında, 
global arenada birinci ligde rekabet eden lider Türk üreticisi olma vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Turkuaz Healthcare olarak Avrupa’nın lider, dünyanın en büyük 5 üreticisinden biriyiz. 100’ü aşkın ülkeye ihracat 
gerçekleştiren bir firma olarak globalleşme adımlarımızı atıyor, yurtdışında büyümeyi odağımıza alıyoruz. 2022 
yılında özellikle ABD ve Avrupa pazarında yatırımlarımıza ağırlık vereceğiz.”
Ayrıntılı bilgi için;
https://www.turkuazsaglik.com.tr/

Chicago sonrası hedef İngiltere

“İnovasyonel ürünlerimizle insan sağlığına değer katıyoruz”

“Medikal sektörde Class III seviyesinde üretim gerçekleştiren sayılı üreticiden biriyiz”
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ORGANİZYONEL KÜLTÜR VE
YÖNETİM ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Yönetim faaliyetinin uyardığı bircok farklı türde degisim vardır. 
1-Birincisi yönetim faaliyetlerinin sonuçlarının sebep olduğu degisim-
lerdir. Hedefler, planlar, ödül sistemleri, kontrol standartları,sikayet 
sistemleri ve kadrolama politikaları yönetim sürecinin sonuçlarıdır ki 
bu süreçlerin kendileri degisimin kaynağıdır. Örneğin özel bir hedef 
mevcut örgütsel yapıya meydan okuyabilir. Benzer bir sekilde, özel bir 
kadrolama politikası örgüt çevresindeki degisimlere uyarabilir (Schaf-
fer ve Thomson,1997). 
2-Yönetim sürecinin neden olduğu ikinci degisim türü sürecin kendisi 
tarafından uyarılır. Planlı degisim daima yönetim sürecinin sonucudur. 
Gerçekte yönetim süreçleri kendilerine özgü nitelikleriyle fırsat ve so-
runlara karsilik verir. Hedef koyma, planlama ve kontrol süreçleri fırsat 
ve sorunları tespit etmektedir.

3- Yönetim Biçimlerindeki Değişimler: Örgüt kültürün degisiminin kaçınılmaz olduğu bir diğer faktör de yeni 
yönetim tekniklerinin örgütler tarafından uygulamaya konmasıdır. Diğer yandan basarili degisim uygulamaları 
da örgüt yöneticilerini heveslendirip örgütleri degisime zorlayan bir diğer faktördür (Dülger,2003). 
Bir örgütün yeni yönetim tekniklerinden birini uygulayarak basariya ulasmasi, öncelikle mevcut örgüt kültürünün 
degistirilmesine bağlıdır.
Belirlenen stratejiye uygun organizasyon kültürünün olusturulmasi bu noktada oldukça önem kazanmaktadır.
Özellikle son yıllarda yönetim ve organizasyon alanında sürekli bir arayıs vardır. Cünkü dış dünyada olup biten-
lerden örgütler etkilenmektedir.
Rekabetin yıkıcı etkilerinden, örgütlerin nasıl korunacağını ve bu durumu kendi yararları doğrultusunda nasıl kul-
lanabileceklerine iliskin birçok yeni yönetim tekniği gelistirilmistir. 
Bu yeni yönetim tekniklerine örnek olarak “Toplam Kalite Yönetimi”, “Yalın Yönetim” ““Benchmarking”, “Öğrenen 
Organizasyonlar” , “Efqm, Tqm , Tpm “vb. gösterilebilir.
Yöneticiler durumsallık yaklasimlarina  göre kendi örgütleri için en uygun yönetim tekniğini seçerek mev-
cut durumlarını iyilestirmek ve rekabetin yıkıcı etkilerinden kurtulmak isteyebilirler. Ancak bu yeni yönetim 
tekniklerinin örgütleri özellikle kültürel açıdan köklü yapısal degisimlere zorladığı bilinmektedir. Örneğin, Toplam 
Kalite Yönetimi’ne gecişin  köklü yapısal donusum ile  birlikte tamamıyla “kültürel donusume” gerektirdiğini 
vurgulamaktadır,
Örgütün verimliliğini arttırma yönündeki bu tür iyilestirme yeterli kültürel desteğe sahip değilse, bütün çalışmaların 
bosa gideceği belirtilmektedir. ayrıca, bu tür degisim programlarında, eski organizasyon kültürünün “ayak bağı” 
olabileceğini, bu yüzden mutlaka istenen sekilde planli faalitetlerle degistirilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Örgütsel degisim çalışmalarında en çok kullanılan kaynak Lewin’in modelidir (Shermerhorn 1989)
Üç alanı olarak tanımlanan modelde örgüt yapısı içindeki davranis düzeyleri ve asamalari dinamik bir olarak ele 
alınmakta ve her degisim durumunda degisime destek  veren  ve hızlandıran itici güçler ile degisime kasi gelen 
sınırlayıcı güçler bulunduğunu varsayılmaktadır. 
Bu güçlerin belirli bir denge durumunda olması örgütün hep aynı  kalmasını sağlayacaktır. Ancak bu güçlerin  
denge durumu bozulursa, sınırlayıcı güçlerin toplamı ile itici güçlerin toplamı arasında bir dengesizlik yaratılabilirse 
degisim gerçeklesekleşecektir.
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Lewin bu degisim sürecini üç etapda aciklamistir.. Bunlar

ÇÖZÜMLEME, DEĞİŞME VE YENİDEN DOĞMADIR.
Çözülmede  birey ve örgüt eski davranış kalıpları ve aliskanliklarindan koparılmaya 
hedeflenir. Davranıs kalıbını çözmenin amacı birey ve grubu tesvik etmek ve degi-
sim için hazırlamaktır. Bu asamada bireyi etkileyen güçler düzenlenir ve bireyin 
degisime ihtiyacı duyması sağlanır.
Hareket asamasinda ise bireye yeni davranıskalıpları öğretilmeye çalısilirBurada 
“benzeme” ve “benimsetme” degisim süreci isler. Benzeme sürecinde bireye 
benzetme modeli gösterilir ve bireyin modele uygun davranması beklenir. Za-
manla birey ve örgüt bu modellerle ozleserek yeni davranış kalıplarını öğrenirler.
Benimsetmede ise bireye yeni davranıskalıpları gerektiren görevler verilir ve 
bunlara uygun davranmasına yardım edilir.
Yeniden dondurma olarak adlandırılan üçüncü evrede ise, yeni kazanılan 
davranıslarin bireyin kisiligi ve duygusal iliskileri ile bütünlesmesi amaçlanmaktadır. 
Eğer yeni davranısöğrenilirken benimsenmis ise surec tamamlanmis olmaktadır 
(Lewin,1951).
Böylece, yeni davranısla birey doğal bir uyum içine girmiş ve örgüt bulunduğu 
durumdan, farklı bir duruma geçerek değismis olmaktadır.
Özet yapmak gerekirse;
*Degisimin temel noktası, degisim gereğinin hissedilebilmesidir. Yönetsel an-
lamda ise bu gerekliliğin hissedilmesinin sağlanması önemli bir adımdır. 
*Bu noktayı, durum analizi ve degisim kararının verilmesi izleyecektir. 
*Değisimin yönetilmesi noktasında yöneticinin dikkate alacağı bazı dinamikler  
söz konusudur. Bunlar, organizasyon içi; görev, yapı, teknoloji ve insan unsuru-
dur. Organizasyon disinda ise birçok çevresel etkeni dikkate almak gerekmektedir
*Gerek iç, gerekse dıs çevre kosullari içinde dikkate değer en önemli etken ya da 
faktör insandır. Yani, is görenler,musteriler, paydaslar ,diğer fertler ve örgütün 
ilgi ve etki alani icinde kalmis tüm insanlardır. *En önemli degisim desteği ise; 
degisimin calisanlarin bilinç düzeyinde olusması ve degisim kültürünü özümse-
meleridir.
*Ayrıca atılacak her bir adımı “Sistem Dusuncesi” içinde değerlendirmek ger-
ekir. Örgüt sistematiği içinde yapılacak her degisimin, sistemin diğer alt sistem-
leriyle etkilestigini bilerek, satranç hamlesi gibi değerlendirmek ve muhtemel 
sonuçlarını göz önüne almak esastır. Aksi takdirde, sistemin bir noktasında 
sistemden bağımsız ortaya konan bir degisiklik, sistemin diğer noktalarında 
sistemin bütününe zarar verecek tarzda olumsuz sonuçları doğurabilecektir.

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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Jean-Baptiste  Lamarck, Charles Robert Darwin evrim 
ile ilgili çalışmaların öncüleri, okul hayatımız boyunca 
müfredatlarda isimleri ve kuramları hep baş köşededir. 
Evrimin hep ileriye doğru gelişme ile süregeldiğini sa-
vunurlar, bununla birlikte, her nesilin tecrübeleri ve 
gelişimlerini bir sonraki nesile aktarmaları ile evrimleşme 
sürecini açıklamaya çalışmışlardır. Ta ki şimdiye kadar…
Evet sevgili okurlar. Artık bu kuramlardan şüphe eder 
bir çağda yaşıyoruz sanki. İnsanlık kronolojik tarihin 
ilerlemesi ile akıl ve zeka kapasitesini genişleterek, 
eğitim/öğrenim ile bu kapasiteyi her geçen gün daha 
işlevsel hale getirerek sürdürülebilir bir dünya yarata-
rak sonraki nesillerin refahını gözeterek yaratacağı 
bir dünya yerine, ilk insanların bile yapmadığı kadar 
kötüsünü yaparak dünyayı yaşanmaz bir hale ge-
tirip ‘artık burada yaşanmaz hadi gidelim Mars’a’ di-
yebilen bir canlı türü olduk. Süperiz ve gururluyuz. 
Bu kadar çok teknoloji, evrimleşmiş neo-korteks, 
toplumsal yasalar, bu kadar çok ilim ve bilime 
rağmen bunu başarabilmek müthiş bir başarı hat-
ta imkansızı başarmak demek yerinde olacaktır.

Ben de dahil olmak üzere sayısız uzman, profesör, siyasi, bilim insanı yani aklı eren herkes bu konuda yıllardır 
her türlü kanaldan yaptıkları uyarılara ve haykırışlarına rağmen gelinen noktanın bu olması gerçekten imkansızın 
başarılmasından başka bir şey değil.
Şimdi insanlık tersine evrim yaşamaya başladı. İklim krizi, tarım krizi, su krizi, ekonomik kriz, öz kaynak krizi, si-
yasi kriz, göç krizi, enerji krizi, enflasyon, pandemi, savaş, iç çatışmalar vs. Bir evvel ki yazımda eğitimlerimde yer 
verdiğim VUCA dünyasından bahsederken inanın bana işin bu seviyeye geleceğini hiç ama hiç tahmin etmemiştim. 
Yani bahçeme bir uzaylı gelse ‘abi çakmak var mı?’ dese, ‘dur bir kahve yapayım iki lafın belini kıralım’ derim:)) 
Çünkü artık şaşıracak bir şey kalmadı diyeceğim ama neyse tahtaya vuruyorum Allah beterinden saklasın.

TERSİNE EVRİM
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Ben bu konuda revize edilmiş yeni bir uyarıda bulunmak istiyorum değerli okurlar; bir an evvel tarım ve hayvancılığı 
öğrenmeye başlayın. Tüm bu yaptıklarımıza rağmen bize bir tek doğa sırt çevirmedi, hala beslemeye devam edi-
yor. Gübrelemeyi öğrenin, ekmeyi öğrenin, mahsül toplamayı ve zamanlarını öğrenin, yani kısacası artık doğaya 
dönün, barışın onunla! Ben paranın geçmeyeceği günlerin geleceğini düşünüyorum. Varlığımızı devam ettirebil-
memiz için aklımızı kullanmayı öğrenmeliyiz. Bırakın makinelerin bizim yerimize karar verip hayatımızı düzen-
lemesini beklemeyi, kendi kendimize yetebilmeyi öğrenmeliyiz.

Dünyanın bu hale geleceğini çok önceden gören ve Toplum 5.0 kavramını ortaya atarak süper akıllı toplum 
yaratarak insanı ön plana çıkarmayı amaçlayarak makineleşmenin esaretine dikkat çeken Japon Başbakan Shi-
nozi Abe’ yi de susturdular. İnsanlık her şeye bağımlılığını artırdığı sürece bu krizler hep beslenerek büyüyecek.

Eğitim şart… Bu konu bence tartışmaya kapalı. Ancak eğitim derken kopya çekip hiç bir derse katılmadan di-
ploma alınan eğitimden bahsetmiyorum, insani eğitim, ahlaki eğitim, etik eğitim, toplumda yaşama eğitimi gibi 
yaşamsal eğitimlerden bahsediyorum. Kişisel gelişim (espiri konusu yapıp gereksizce eğlenenlerin aksine) çok 
ama çok önemli. Kişisel gelişime yatırım yapmayıp başka şeylere harcama yapıldığında gelinen nokta bu oluyor. 
Kurak, stresli, savaş dolu sevimsiz ve yanmaz dünya… 

Evet şu anda artık tersine evrim yaşıyoruz. Belkide nerede hata yapıldığını bulmak için bütün satırlardaki kodları 
teker teker incelemek gerekiyor. Eğer yazılım hatasını bulursak bir şeyleri düzeltme şansımız olabilir mi acaba?

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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KARAKÖY GÜLLÜOĞLU ve ENSTİTÜ
İSTANBUL İSMEK KADIN BAKLAMA
USTALARI YETİŞTİRİYOR
1843’ten bugüne taşıdığı köklü tarihi ve değişmeyen lezzeti ile 
İstanbul’un simge mekânlarından biri haline gelen Karaköy Güllüoğlu, 
geleneksel yaklaşımını koruyarak yenilikçi projeler geliştirmeye devam 
ediyor.  Son yıllarda, farklı marka ve kurumlarla yaptığı iş birlikleriyle sek-
törde ses getiren işlere imza atan Karaköy Güllüoğlu, bu çalışmalarına 
bir yenisini daha ekledi. Enstitü İstanbul İSMEK ve İBB Bölgesel İstihdam 
Ofisi ile ortak yürütülen projeyle; baklavacılık zanaatını yeni nesillere 
aktarabilmek ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla, kadın bak-
lava ustaları yetiştiriliyor. 
Kadın istihdamı konusunda önceliklerini ve hassasiyetlerini dile getiren 
Karaköy Güllüoğlu’nun genç kuşak yöneticileri Ebru Güllü ve Tuğba Güllü 
yaptıkları ortak açıklamada, “Karaköy Güllüoğlu olarak; kadın konusu-
nun artık özel ilgiye ihtiyaç duymadan tüm kadrolara, iş alanlarına, 
sektörlere yerleşmesini arzu ediyoruz. Baklava ustası olmak isteyen 
herkese, özellikle kadınlara bu konuda tüm katkıyı sağlamaya hazırız” 
dedi.
Köklü geleneğini her dönem yenilenerek koruyan Karaköy Güllüoğlu; 
sektörde ses getiren iş birliklerinden birine daha imza atarak, Enstitü 
İstanbul İSMEK’le birlikte baklavacılık zanaatını gelecek nesillere ak-
tarmak için eğitimler vermeye başladı. Kadın ustalara öncelik ver-
erek, baklava ustaları yetiştirmek için hazırlanan eğitim programı 
kapsamında baklava hamuru ve inceliklerine dair dersler veriliyor.
Başarılı öğrenciler, Karaköy Güllüoğlu’nda istihdam edilecek
2022 yılı içerisinde başlayan eğitim programının katılım, içerik ve 
değerlendirme kriterleri ışığında geliştirilerek 2023 yılında da devam 
etmesi planlanıyor. Enstitü İstanbul İSMEK ve Karaköy Güllüoğlu’nun 
birlikte hazırladığı eğitim programı kapsamında, öğrencilere Kara-
köy Güllüoğlu ustaları ve eğitmenlerinin sunduğu ders içerikleriyle 
uygulamalı olarak ustalık becerileri aktarılıyor. Bahçelievler Mut-
fak Sanatları Okulu’nda bulunan “Baklava Yapımı Atölyesi” eğitimini 
başarı ile tamamlayan katılımcılar, yüzde 80’i kadın olacak şekilde, 
Karaköy Güllüoğlu bünyesinde üretim kadrolarındaki ekiplere dahil 
edilerek İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığı ile istihdam ediliyor.
İstihdam Süreci Başladı
İlk eğitimin başarı ile tamamlanmasının ardından 4 kişi baklava ustası 
adayı olarak Karaköy Güllüoğlu ekibine katıldı. Karaköy Güllüoğlu 
yönetim kadrosu, yıl içinde devam edecek eğitimler ile birlikte 2022

sonuna kadar hedeflerinin usta 
sayısının artışını sağlamak olduğunu 
paylaşırken, önümüzdeki ay yeni eğitimin 
başlayacağını paylaştı.
Her Sektörde Kadın İstihdamı Öncelik 
Olmalı
Kadın istihdamı konusunda önceliklerini 
ve hassasiyetlerini dile getiren Karaköy 
Güllüoğlu’nun kadın yöneticileri Ebru 
Güllü ve Tuğba Güllü yaptıkları ortak 
açıklamada, “Tüm sektörlerin bu ko-
nuda önemli adımlar atması gerektiğini 
düşünüyoruz. Biz Karaköy Güllüoğlu 
olarak kendi alanımızda daima öncü old-
uk, kadın istihdamı konusunda da ilham 
olmak istiyoruz. Kadın konusunun artık 
özel ilgiye ihtiyaç duymadan tüm kadro-
lara, iş alanlarına, sektörlere yerleşmesini 
arzu ediyoruz. Baklava ustası olmak 
isteyen herkese, özellikle kadınlara bu 
konuda tüm katkıyı sağlamaya hazırız” 
diyerek bu konuda çalışmalarına devam 
edeceklerinin müjdesini verdiler.
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Katılımcılar Mülakatla Belirlenecek
“Baklava Yapımı Atölyesi” eğitimine 16-45 yaş arasında olan kadın ve erkek baklava ustası adayları, enstitu.ibb.
istanbul adresinden eğitimi inceleyebiliyor; https://giris.ibb.istanbul/ adresinden ise eğitime kayıt yaptırabiliyor. 
Yapılan başvurular sonrasında öğrenci adayları, Enstitü İstanbul tarafından mülakatla seçiliyor. Sektörel deney-
ime sahip, bu sektörde çalışma isteği olan ya da daha önce “Hamur Teknikleri” konusunda eğitim alan adaylar, 
Enstitü İstanbul İSMEK Bahçelievler Mutfak Sanatları Okulu’ndaki “Baklava Yapımı Atölyesi” eğitimine başvuruda 
bulunabiliyor. Eğitim toplam 40 saat devam ediyor ve eğitim sonunda katılımcılara Enstitü İstanbul İSMEK Katılım 
Belgesi veriliyor. 

Enstitü İstanbul İSMEK Hakkında:
Enstitü İstanbul İSMEK 1996 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları olarak 
açılmıştır. Halen İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’ne bağlı 
olarak faaliyetlerini sürdüren Enstitü İstanbul İSMEK, yaygın eğitim ilkeleriyle hizmet veren bir kurumdur ve 
bugüne kadar 3 milyonun üzerinde İstanbulluya eğitim imkanı sunmuştur. Enstitü İstanbul İSMEK, mesleki ve 
teknik eğitimlerden sanat eğitimlerine, yabancı dilden müzik eğitimlerine, bilişim teknolojilerinden kişisel gelişim 
eğitimlerine kadar pek çok farklı alanda eğitim vermeye devam etmektedir. Enstitü İstanbul İSMEK, günümüzde 
önemli bir öğrenme platformu olan Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığı ile de zaman ve mekân sınırlaması olmadan 
çok sayıda İstanbullunun ücretsiz eğitim almasını sağlamaktadır.
İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri Hakkında:
İstanbul halkına istihdam desteği sağlamak üzere hem vatandaşa hem özel sektör firmalarına ücretsiz kariyer 
danışmanlığı hedefiyle; Haziran 2019 tarihinde tanıtımı yapılan Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin ilki 2019 Kasım 
ayında Küçükçekmece’de aktif olarak çalışmaya başladı. Bugün, 13 ofisten tüm İstanbul ilçelerini kapsayacak 
şekilde hizmet verilen Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin yanı sıra her hafta İstanbul’un farklı bir ilçesinde iş arayan-
larla buluşan 2 adet de Mobil İstihdam Ofisi ve https://bio.ibb.istanbul portalı aracılığı ile hizmet vermeye devam 
ediliyor. İBB bugüne kadar Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığı ile 45 bine yakın İstanbullu’nun özel sektörde iş 
sahibi olmasına destek oldu. 

Karaköy Güllüoğlu Hakkında:
Karaköy Güllüoğlu, 1843’ten bugüne köklü 
değerlerini geleceğe taşırken, tüm ürünlerini 
uluslararası standartlardaki üretim ve hizmet 
anlayışı ile geliştirmeye devam ediyor. Gelenek 
ve yenilik arasında önemli bir köprü olan Kara-
köy Güllüoğlu; 179 yıllık tecrübesi ve üstün kalite 
anlayışı ile inovasyona önem veren, doğal mal-
zemeler kullanan, tazeliğe öncelik veren, yeni-
likleri yakından takip ederek yenilikçi stratejiler 
geliştiren ve vizyoner tasarım anlayışına sahip bir 
marka olarak, bu konudaki öncülüğünü sürdürüy-
or. Online baklava satışını yapan ilk marka olan 
Karaköy Güllüoğlu; 15 sene önce başladığı on-
line satış kanallarının gücüyle, 2-3 saat içinde 
ürünlerini İstanbul’un her yerine ulaştırabiliyor 
ve dünyanın pek çok lokasyonuna, Türkiye’den 
bile daha hızlı teslimat gerçekleştiriyor. Tek 
mağazasıyla hizmet veren ve Karaköy’den 
ayrılma planı bulunmayan Karaköy Güllüoğlu, 
yurt dışından en fazla siparişi Suudi Arabistan, 
Katar, Japonya, Dubai, Amerika, Almanya ve 
Fransa’dan alıyor.
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IŞIK DOĞU’DAN YÜKSELECEK ….
Tunceli doğumlu olup babamın Haliç’teki inzibat göre-
vinden dolayı  ben 3 yaşındayken İstanbul’a taşınmış bir 
ailenin çocuğuyum.  İlk-Orta ve Lise eğitimini İstanbul’da 
tamamladıktan sonra 1978/79/80 döneminin sıkıntılı 
süreci ve zorunlu Almanya yaşamı başladı. Orada lise 
denkliğimi vererek üniversite eğitimine geçiş yaptım.
Ciddi bir disiplinle hem çalışıp hem okuyarak bilişim 
üzerine eğitim aldım. Lisans eğitiminden sonra İngilizce 
öğrenmek için gittiğim Londra’da yüksek lisans serüveni 
başladım. Asistan olarak giriş yaptığım iş profesyonel 
olarak ABD’de devam ettim.
1989 yılında Progres firmasının Türkiye distribütörü 
olarak kesin dönüş yaptım ve kendi işimi kurmak için 
düğmeye bastım.  Bilgi teknolojileri konusunda kendi 
işimin patronu oldum. Aynı zamanda  akademik al-
anda Kadir Has Üniversitesi’nde dersler verdim. Bunun 
dışında başta Munzur Suyu’nun satışını yapan firma ol-
mak üzere pek çok alanda yatırımlar devam etmekte. 
Tabi ki siz kadınlarımızı da unutmuş değiliz. Kadın tekstili 
alanında da yatırımcı olarak yer almaktayım.

Tusgid 2011 yılında kurulmuş ve oldukça başarılı olmuş bir yapı.

Tunceli, eğitim oranı çok yüksek bir il. İş çevresi olarak bizler de başarıyı, girişimci ruhumuzu sürekli canlı tutarak 
sağlamaktayız. 
Tusgid, Munzur Festivali’ne sponsorluklar vererek yurt içi ve yurt dışında pek çok insana ulaşılmasını sağlamaktadır. 
Aylık faaliyetler kapsamında iş insanlarını bir araya toplayarak iş birliklerinin gelişmesini, süreklilik kazanmasını 
amaçlamaktadır. Doğal kaynakları kullanarak pek çok alanda bölgenin gelişimine katkı sağlamaktadır. Tusgid 
bünyesindeki iş insanları,bölge halkının dolayısıyla ekonomisinin kalkınması için yatırım çalışmalarını sürekli gün-
cel tutmaya çalışmaktadır. 

Mevcut tabloyu analiz ettiğimizde maalesef ki kobiler uluslararası arenada yeterli etkiyi sağlayamıyor. Avrupa’da 
ki özellikle Polonya’daki kobilerle ciddi bir rekabet söz konusu. Bu kapsamda da iş insanlarımıza ve çevresine 
desteğimizi esirgemiyor onları bu rekabette yalnız bırakmıyoruz. 

Tusgid ile aynı doğum tarihine sahip birçok dernekte olandan daha fazla kadın üyemiz bulunmaktadır. Bunun en 
temel nedeni ise sosyolojik olarak kadın / erkek eşitliğine çok fazla inanan bunun ötesinde özellikle kadınlara 
inanan bir halk Tunceli halkı.
Tunceli’li kadınlarımız da girişimci olarak çok ciddi çalışmalar yaparak bu inancın yansıması olmuşlardır. Erkek ege-
men sektörler olan matbaacılık, arıcılık gibi pek çok alana kadınlarımız imza atmaktadır. Organik tarım çalışmaları 
ise kadınlarla adını duyurmaktadır.

Cem Haydar Bektaş kimdir? Tanıyabilir miyiz ?

TUSGİD oldukça aktif ve ses getiren bir dernek, bu kapsamda neler yapıyorsunuz ? 

Uluslararası düzlemde bir kıyaslama yaptığınızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor?

Kaç kadın üyeniz var? Kadın girişimcilere özel programlarınız var mı? 
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Tusgid 2011 yılında kurulmuş ve oldukça başarılı olmuş bir yapı.
Tunceli, eğitim oranı çok yüksek bir il. İş çevresi olarak bizler de başarıyı, girişimci ruhumuzu sürekli canlı tutarak 
sağlamaktayız. 
Tusgid, Munzur Festivali’ne sponsorluklar vererek yurt içi ve yurt dışında pek çok insana ulaşılmasını sağlamaktadır. 
Aylık faaliyetler kapsamında iş insanlarını bir araya toplayarak iş birliklerinin gelişmesini, süreklilik kazanmasını 
amaçlamaktadır. Doğal kaynakları kullanarak pek çok alanda bölgenin gelişimine katkı sağlamaktadır. Tusgid 
bünyesindeki iş insanları,bölge halkının dolayısıyla ekonomisinin kalkınması için yatırım çalışmalarını sürekli gün-
cel tutmaya çalışmaktadır. 

Tunceli özellikle endemik bitki örtüsü bakımından zengin 
bir bölge. Bu zenginlik, arıcılık, organik tarım başlıklarında 
daha rahat ilerlemesini sağlamaktadır. Bu noktada 
yerel ve diğer yönetimlerin de desteği çok önemli bir 
yerdedir. Mevcut durum koşullarının geliştirilerek or-
ganik tarım, Tunceli Sarımsağı, Tunceli Mantarı, türüf 
mantarı, işlenmemiş toprakların işlenmesi planlarımızın 
arasındadır. Bilinirliliği çok az olan Tunceli Mutfağı 
tanıtımı için de çalışmalar sürmektedir.
Tunceli halkının inançlarından dolayı dağ keçileri ayrı bir 
önem taşımaktadır bu bağlamda dağ keçileri koruma 
altına alınmıştır. Doğaya sahip çıkan bir halkın şehridir 
Tunceli.

Sosyal yaşamı da oldukça renkli geçen bir yerleşkedir.
Her sene Tunceli /Pülumür ilçesi Salördek Köyü’ne yapılan yürüyüşlerle renk cümbüşü yaşanır. Bu yürüyüşler 
birçok ulusal ve uluslararası gazetecinin de ilgisini çekmektedir. Geçen yıl Ekim ayında Tunceli ve Tunceli ilçeler-
inde traking yapıldı kültür turu yapıldı.
 Maltepe Belediye Başkanı ve pek çok iş insanı da katılmış ve hayranlığını dile getirmiştir. 
Bir diğer sosyal etkinliğimiz ise son yıllarda sosyal medya ve gezi turlarında da adından sıkça bahsedilen ve 
her temmuz ayının son haftası yapılan Munzur Festivali’dir. Munzur Festivali için çok geniş ve özel çalışmalar 
gerçekleştirmekteyiz. Oturumlar, paneller, müziklerle geçmektedir. Festivalin tek bir yerde değil Tunceli’nin her 
yerinde yapılması ilin tanıtımı açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.

Tunceli / Dersim markasının en önemli özelliği farklı görüşlere de duydukları saygıdır. İnanç ve fikir özgürlüğünün 
gerçek anlamda özgür şekilde yaşanmasıdır. Tunceli’nin bu yönünün herkes tarafından bilinmesini istiyoruz.
Özellikle gençlerle çok fazla iş birliği yapmayı tercih ediyoruz. Üniversitede okuyan genç nüfusa ihtiyaç duydukları 
staj yerlerini ayarlıyoruz. Genç beyinlere, bilişim konusunda çalışma yapmalarını gelişimlerini bu yönde 
tamamlamalarını ısrarla tavsiye ediyoruz. Gelecek umutlarının sadece büyük şehirlere bağlı kalmaması ve böl-
genin çekim merkezi haline gelmesi için çok önemli bir alandır.

2022 hiç şüphesiz ekonomik olarak çok zor geçecek bir yıl. Bununla ilgili üyelerinize 
özel bir çalışma yaptınız mı? Konu ile ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz?

Tunceli pek çok doğal güzellikleri olan bir yer 
ancak gerek Türkiye’de gerekse Dünya’da 
bu güzellikler çok bilinmiyor. Bunların 
duyurulması ile ilgili nasıl bir yol haritanızdan 
bahseder misiniz?

Farklı görüşlerde pek çok kişi ve kurumla iş birliği içindesiniz. Sizce bu durumun avantajları 
nelerdir?
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Avrupa’da özellikle Kuzey Avrupa’da bir vatandaş ortalama 11 STK’da yer alabiliyor. Bizde ise on bir kişiyi bir araya 
toplamak bile büyük olay olabiliyor. Neden? Çünkü, ülkemizde “başkalarının aklına ihtiyaç” duymayı gurur mese-
lesi yapmış insanlar çoğunlukta. Maalesef bu konuda ülkemiz çok iyi durumda değil. STK’lar görüş bildirir, kapalı 
kapılar ardında dönen dolapları açığa çıkararak şeffaf toplum yaratma çabasına girer. Temiz toplumun temeli 
STK’lar tarafından atılır. Eleştirilmenin hazmedilemediği bir toplum olmamız da STK’lardan uzaklaştırmaktadır.
Dünyada 150 yıldır gelişim gösteren danışmanlık kültürü, ülkemizde son 20 yılda konuşulmaya başlanmıştır. 
Global’deki yerimizin sağlamlığı için toplum olarak yüzümüzü STK’lara dönmemiz gerekmektedir.

Bu konuyu ikiye ayırmak gerektiğini düşünüyorum. 
Ortadoğu kültürünün baskın yönü burada da görülmektedir. Bu kültürün bir yansıması olarak iş dünyasında çok 
da paylaşımcı bir toplum olduğumuz söylenemez. Küçük bir kazançtan sonra bile ortaklıklar ayakta durmuy-
or. Anında birliktelikler bozulmaya herkes kendi yoluna gitmeye başlıyor. Ortaklıklar kuruluyor fakat sürekliliği 
sağlanamıyor.
Avrupa’ya baktığımızda, gençler hem girişimci olmak istiyor hem de profesyonel yönetici olmak için çalışıyor. 
Bunda da işin hakkını vererek profesyonel yönetici oluyorlar. Son güne kadar da müthiş bir disiplinle yaptıkları işi 
sahiplenerek yapıyorlar çünkü asolan “işin” kendisi oluyor.

Aslında çekingen değiller de risk alamıyorlar. Bu 
noktada hareket edemiyorlar genel olarak bir tem-
bellik var. Ödememiz gereken bedelleri ödemekten 
çekiniyoruz. Oturarak iş yapmaya alışmış ve bunu 
marifet sayan bir toplumumuz maalesef.
Türkiye genç bir nüfus. Bu kadar çok gencin olduğu 
bir yerde girişimciliğin de yüksek olması beklenir. 
Fakat elimizde dünya markası olmuş girişimcilik 
hikayesi çok az. 
Marka yaratıyoruz fakat dünya çapında olamıyoruz. 
Bunun en büyük nedeni  girişimciliğin az olması ve 
patronların da yeterli yatırım yapmamalarıdır.
Özetleyelim;
Girişimcilik sayısı az ve artması şart.
Patronların daha fazla yatırım yapması ve sabırlı 
olmaları lazım.
Ortaklık kurumunun sürekliliği sağlanmalı.
Yasalar işlevli olmalı.

Tunceli’li iş insanlarının geri dönüşünü bekliyoruz. Bireysel olarak başarı elde eden Tunceli’li iş insanları bizler ve 
yöre halkı için çok önemli. Bölgenin çekim merkezi olabilmesi için desteklerine her zaman ihtiyacımız var.

Gençlerimize tavsiyemizi yinelemek de fayda görüyorum.
 
Bilişim alanında daha fazla girişimci olun. Korkmayın !

Türkiye’deki STK çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tüm Dünya çok ciddi bir değişime sahne oluyor? Türk firmaları bu 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?





MONDESBUSINESS 39    www.mondesglobal.com

Adalet sistemimiz zayıf olanı korumak üzerindedir. Anayasal teminat altında olan bu durum Borçlar Kanunu-
muzda kiracı olarak şekillenmiştir. Zira kira sözleşmelerinde zayıf olan kiracıdır. Türk Mevzuatı, kirayı verenin 
kirayı sonlandırabilme şartlarını kiracıya nazaran daha katı tutarak kiracıları korumaktadır. Bir istisna olarak 
Anayasa Mahkemesi belirli süreli kira sözleşmelerinde on yıllık uzatma süresi sonrasında kiraya verene her-
hangi bir sebep sunmaksızın sözleşmeye son verme imkanı tanınmasının anayasal mülkiyet hakkı ve sözleşme 
özgürlüğüne aykırı olduğunu ileri sürmüş, Anayasa Mahkemesi ise ilgili hükmün Anayasaya aykırı olmadığına 
hükmetmiştir.

Yine de mevzuatımızda esas olan kiracının haklarının korunmasıdır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 01.07.2012 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak bu kanunun her maddesi açısından geçerli olmayıp  bazı maddelerin yürür-
lük tarihi bazı tacir gruplarının yatırımlarının olumsuz etkilenebileceği düşünülerek bu tarihten 8 yıl sonrasına 
bırakılmıştır. 

A- Kira artışı nasıl belirlenir ?  TBK madde 343’e göre “Kira 
sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aley-
hine değişiklik .yapılamaz.” TBK 344’te ise kanun koyucu, kira 
bedelinin belirlenmesi açısından önceleri üretici fiyat endeksinin 
esas alınmasını kabul etmişse de 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı 
Kanunun 56 ncı maddesiyle “üretici fiyat endeksindeki artış” 
ibarelerini “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara 
göre değişim” şeklinde değiştirmiştir.  TBK 344 tacirler açısından 
01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecek maddelerden olmasına 
rağmen Yargıtay içtihatları ve doktrindeki görüşler çerçevesinde 
bu değişikliğin kiracının tacir olduğu işyeri kira sözleşmeleri 
dahil tüm kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanacağı 
benimsenmiştir.  Kira bedelindeki artışın belirlenmesinde ÜFE 
yerine TÜFE’nin baz alınmasının daha hakkaniyetli olacağı 
düşünülerek bu değişikliğe gidilmiştir.

B- Kira Bedeli nasıl belirlenir ?  Taraflar sözleşme serbestisi gereği kira bedelinin diledikleri gibi kararlaştırabilirler. 
Ancak yenilenen kira döneminde kira bedelinin belirlenmesi açısından kanun koyucu bir sınır getirmiştir. Bu sınır 
yukarıda da değindiğimiz üzere TÜFE’deki 12 aylık ortalama değişimdir. Taraflarca veya kira sözleşmesinde 
artışa dair hüküm yoksa hakimce bu sınırı aşmamak kaydıyla yeni dönemde uygulanacak kira bedeli belirlene-
bilir. Bununla birlikte konulan bu sınır sebebiyle kiralanan konut veya çatılı işyerinin kira bedelinin emsallerine 
göre düşük kalmaması adına bir önlem öngörülmüştür. Ancak hemen belirtelim ki bu durum hakimin, kiralananın 
emsalleri için ödenen kira bedeli ne ise direkt ona hükmedeceği anlamına gelmemektedir. Kanun koyucu başka 
bazı somut kriterlerin ve hakkaniyetin de göz önünde bulundurulmasını istemiştir. TBK 344/3’e göre “Taraflarca 
bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra ye-
nilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, 
hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu 
ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira 
yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.” 

C- Kira Tespit ve Kira Uyarlama  Davaları aralarındaki fark nedir? Kira tespit davası belirli şartlar dahilinde kira 
bedelinin hakim tarafından belirlenmesi için açılan davadır. Taraflar arasında kira bedeli hususunda bir anlaşmazlık 
bulunması gerekir. Öte yandan beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve 
bundan sonraki her beş yılın sonunda taraflar arasında anlaşma olsun veya olmasın talep halinde kira bedeli 
hakim tarafından belirlenebilir. Kira uyarlama davası ise genellikle kiracı tarafından açılan ve kira sözleşmesinin 
kurulduğu sırada öngörülemeyen, olağanüstü bir durum sebebiyle kira sözleşmesinin ifasında güç duruma 
düşen tarafın kira bedelinin uyarlanmasını hakimden talep ettiği davadır.

KİRACI MI HAKLI,  MAL SAHİBİ Mİ ?                                
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Kira Tespit davası ne zaman açılmalıdır ? Bu  çerçevede açılacak kira tespit davasının yeni kira döneminden 
itibaren geçerli olması için yeni kira döneminin başlangıcından en az 30 gün önce davanın açılması veya bu süre 
içinde kira bedelinin artırılacağına dair kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması gerekir. Bu dava sadece konut 
ve çatılı işyeri kiralarında uygulama alanı bulmaktadır.

Kira bedelinin uyarlanması davasında ise sonradan ortaya çıkan olağanüstü durumlar gereği hakkaniyet ilkesi 
çerçevesinde ifada zorluğa düşen taraf kira sözleşmesinin uyarlanmasını mahkemeden talep etmektedir. Bu 
durumda şartların çok fazla güçleşmesi ve sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilemeyecek seviyede olması 
sebebiyle hakim TÜFE veya başka herhangi bir sınırla bağlı değildir. Buna verilecek en büyük örnek Covid-19 ve 
bu olağanüstü salgının getirdiği yasaklardır. Zira 2020 ve 2021 yıllarında çeşitli dönemler çok sayıda işyerinin 
faaliyetleri durdurulmuştur. Bu salgının kira sözleşmesi taraflarınca öngörülebilmesi de pek tabii mümkün 
olmayacağı için uyarlama kapsamında değerlendirilebilir.

Her iki dava da sulh hukuk mahkemesinde görülmektedir.

Önemli  Gelişme  1-07-2022  tarihinde yürürlüğe giren %25 sınırı

2021 yılı sonundan itibaren ekonomide yaşanan gidişat ayrıca  Covid-19 un genel olarak  verdiği  tahribatın  
enflasyonu zirve noktalarına taşıdığı malumdur. Bunun da en tabii yansımalarından  biri kira sözleşmeleri 
olmuştur.  Zira yukarıda da değindiğimiz üzere yeni kira döneminde uygulanacak yeni kira bedelinin belirlen-
mesinde temel ölçüt TÜFE’deki 12 aylık ortalama değişim oranıdır. Bu oranın 2022 bahar aylarında %40 seviyel-
erinde dayanması üzerine bu durumun yaratacağı sosyo-ekonomik riskler göz önünde tutularak önlem alınması 
ihtiyacı doğmuştur. 08.06.2022 tarihinde kabul edilen ve 11.06.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 7409 sayılı Kanun ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na şu geçici madde eklenmiştir: “GEÇİCİ 
MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında 
yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 
yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre 
değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli 
kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu 
fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

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?

Hemen belirtelim ki bu düzenleme sadece konut kiraları açısından 
geçerli olup işyerlerini kapsamamaktadır. Bu düzenleme, yürürlüğe 
girdiği tarih ile 01.07.2023 tarihi arasında kalan sürede yenile-
nen konut kira sözleşmeleri açısından uygulama alanı bulacaktır. 
Bu hüküm TBK 344/2’de yer alan ve sözleşmede kira bedeli artış 
oranının düzenlenmediği kira sözleşmelerinde - ki rastlamak zor-
dur- kira bedelinin hakim tarafından belirleneceği durumlarda da 
uygulanmaktadır.  Her ne kadar geçici bir düzenleme olarak gözükse 
de bu uygulamanın bitiş tarihi olan 01.07.2023 tarihinde enflasyo-
nun ne getireceği bilinmediği için sürenin yeniden uzatılma ihti-
mali mevcut olduğundan düzenlemenin pratikte uygulanmasının 
çok yakından takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca açılan kira tespit 
davalarını ve çatılı işyeri kiralarını kapsamaması nedeniyle halen ci-
ddi mağduriyetler doğmasına yol açabilecektir. Medyaya yansıyan 
kadarıyla kiracı-kiraya veren arasındaki gerilim halen, düzenlemeye 
rağmen giderek artmaktadır.
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Hızla şekil ve oyuncu değiştiren dünya ekonomisinde, teknik bilginin yanı sıra, ‘soft skills’ olarak adlandırılan, 
yapay zekanın henüz hakim olmadığı beceriler ile yabancı dil becerileri eskisinden de fazla önem taşıyor.

OECD tarafından yapılan bir araştırmaya göre okul sürecinde birden fazla dil öğrenip konuşan gençler, profesyo-
nel hayatta tek dilli kişilerden çok daha fazla yönetici pozisyonlarında çalışmaktadırlar. Her ne kadar öncelikli 
yabancı dilin İngilizce olduğu ve anadili İngilizce olan öğrencilerin yabancı dil öğrenmesine gerek olmadığı gibi 
bir düşünce hakim olsa da, Birleşik Krallık’ta yapılan başka bir araştırma, ortaokul düzeyinde Arapça, Manda-
rin, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birinin iyi derecede öğretilmesinin 30 yılda Birleşik Krallık GSYH’sini 
milyarlarca sterlin artırabileceğini göstermiştir. Cambridge Üniversitesi ve RAND Europe’un araştırma raporu, 
Birleşik Krallık’ta dil eğitimine yatırım yapmanın yatırım maliyetinden daha fazlasını getirebileceğini gösteriyor. 

SOFT SKILLS

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?

Araştırmacılar, dil eğitimini ilerletmenin ekonomik faydalarına 
ilişkin birçok kanıtı da ortaya koymuştur. Yukarıda bahsettiğimiz 
dört farklı dilden birini öğrenen ortaokul öğrencilerindeki artışın, 
30 yılda Birleşik Krallık GSYH’sini milyarlarca sterlin artırabileceği 
tespit edildi. Fayda-maliyet oranlarının en az 2:1 olduğu tahmin ed-
ilmektedir, yani ekstra dil öğrenilmesi için harcanan her 1 sterlin, 
Birleşik Krallık ekonomisi için yaklaşık 2 sterlin getiri sağlayabilir. 
Çalışma önce dillerin genel olarak Birleşik Krallık için ekonomik 
değerini değerlendirdi ve ardından ortaokul öğrencileri için dil 
eğitimini ilerletmenin Birleşik Krallık’a olası ekonomik faydalarını 
değerlendirdi. Sonuç olarak amaç, STEM (Bilim, Teknoloji, Müh-
endislik ve Matematik) veya gerekli görülen diğer konularda eğitimi 
azaltmak değil, dil eğitiminin nitelik ve niceliğini iyileştirmenin 
değerini göstermekti. Birbirleriyle yakından bağlantılı bir dünyada, 
farklı dillerde iletişim kurma yeteneği, küresel olarak bütünleşmiş 
iş dünyası için giderek daha önemli hale geldi. Bununla birlikte, 
Birleşik Krallık, 2004’ten bu yana dil öğrenen öğrencilerin sayısında 
genel olarak keskin bir düşüş yaşadı. Birleşik Krallık hükümetinin 
‘Küresel Britanya’ vizyonunun bir parçası olarak küresel eko-
nomik ilişkilerini sıfırlamaya çalıştığı bir zamanda bu araştırma, 
dillerdeki böyle bir düşüşün Birleşik Krallık’ın uluslararası reka-
bet kabiliyeti üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini gösteriyor.

Bu araştırmalar sonucunda, anadili İngilizce olan bir ülkenin dahi 
yabancı dil öğrenimine daha fazla yatırım yapması durumunda, eko-
nomik olarak nasıl bir geri dönüşü olacağını görüyoruz. Öyleyse Tür-
kiye gibi gelişmekte olan, Avrupa ile ticari ve politik ilişkiler içerisinde, 
genç nüfusa sahip bir ülkede sağlayacağı avantajlar tartışılmaz.
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DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK ve MEKANİZMALARI
“Hayatta kalacak olanlar en güçlü veya en zekiler değil, değişimi en iyi yönetenebilenlerdir.” 
Charles Darwin

Dönüşüm, temelde varlığını sürdürmek, hedeflediği vizyonu gerçekleştirmek için kurumların vazgeçilmez aracı.
Çalışma hayatının neredeyse tamamını dönüşüm projelerinin içinde yer alarak ve liderlik ederek geçiren bir pro-
fesyonel olarak, tanıklık ettiğim ve bizzat çıkartmış olduğum dersleri temel alarak  önerilerimi paylaşmak isterim. 
Dönüşüm huzur bozan bir yolculuk. Alışkanlıklarımız değişmek durumunda. İş yapma şeklimiz, kullandığımız ara-
çlar, belki becerilerimiz de dönüşmek durumunda. Kolay değil ...
Bu yazıdaki amacım, kendi deneyimlerimden yola çıkarak, dönüşüme liderlik edenlere ışık tutmak, dönüşümün 
temel mekanizmalarını özet bir şekilde ele almak. 
Bilgi, tecrübe ve diğer tamamlayıcı yetkinliklere ise doğru soruları sorabilmek, buna göre çıkarımları yapıp al-
ternatifleri belirlemek ve mevcut parametrelerle en iyi kararı verebilmek için ihtiyaç var. Yanısıra, riskleri etkin 
şekilde yöneten, zorlukları fırsata çevirebilen, insiyatif alabilen, açık fikirli, dinleyen, delege edebilen, insiya-
tif almak isteyenin önünü açan, iletişimi güçlü olan lider, zorlu dönüşüm yolculuğunun daha rahat bir şekilde 
gerçekleşmesini de sağlayacaktır.
EKİP
Dönüşümün diğer önemli mekanizması ise bu yolculukta birlikte çalışacağınız ekip. Liderin doğru yetkinlik ve 
kişiliklere sahip insanlarla dönüşümü yürütmesi, hem kurumun hem de çalışanların başarılı bir şekilde iste-
nen hedefe ulaşmalarını büyük ölçüde güvenceye alır. Liderin yolculuk boyunca kendi ile aynı tempoda hareket 
kabiliyeti olan, öngörülü, hedefe odaklanmış, işinde uzman profesyonellere ve iç çatışmalardan uzak durabilen 
uzlaşmacı ve işbirlikçi kişiliklere ihtiyacı vardır.
Kendi deneyimlerimde gördüğüm, demokrasi çoğunlukla iyileştirici ve geliştirici bir yol olmasına rağmen, 
yapılacaklar, atılması gereken adımlar veya hedefler konusunda sürekli ikna etmeye çalıştığınız kişilerin size 
destekten çok köstek olduğudur. Bu durumda, sizinle aynı yola girmeye ikna edemediğiniz, uzlaşmacı ve işbirlikçi 
kimlikten çok eleştirel bakış açısını benimseyen veya devamlı kendi egosunu besleme ihtiyacında olanlar ile te-
reddütsüz yollarınızı ayırmanız dönüşüm programının başarısı için en hayırlı olandır.  
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Yanısıra, dönüşüm yolculuğunda sizinle beraber hareket edecek ekibin mümkün olduğu kadar küçük ancak 
yetkinlikleri, teknik bilgileri yüksek seviyede olan profesyonellerden oluşması, ekibin yönetimini kolaylaştırıp, 
etkinliğini artıracaktır.

Yanısıra, yine dönüşüm programı için önem arzeden paydaşlarla bire bir ilişkiler geliştirmeniz de  kendinizi daha 
iyi ve rahat ifade etmenize yol açarak daha iyi anlaşılmanıza olanak sağlar. 
Kontrol ve Denetim
Dönüşüm programlarını yürütürken çıkardığım önemli derslerden biri de “varsaymamak”. 
Programın planlanan ilke ve prensiplere göre yürüdüğünü varsaymamalısınız. Bu amaçla, dönüşüm programında 
belli kontrol noktaları belirlemek, bu kontrol noktalarında prensiplerin olması gerektiği gibi çalıştığını denetlemek 
veya 3. göz kontrolları ile değerlendirmeleri alarak, yoldan sapan bir durum oluşmuşsa zamanında önlem almak, 
programın başarı kriterlerine uygun şekilde gerçekleşmesinde önemli fayda yaratacak, programda geri dönüş, 
ilave maliyet ve zaman aşımı gibi riskleri berataraf edecektir.  
Dönüşüm programları, kapsamlarına göre kurum içi ve dışı farklı paydaşları ve mekanizmaları içerebilirler. Ancak 
yukarıda bahsettiklerim her dönüşüm programında illa olması gerekenlerdir. Bu olmazsa olmazları kısaca özetle-
meye çalıştım.  
Bu vesile ile dönüştürmek üzere kolları sıvamış olanlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum.
Saygı ve Sevgiyle

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?

İletişim
Dönüşüm projelerinin üyesiyken veya lideriyken, 
iletişim problemlerinin sağlıklı giden işleri nasıl 
açmaza soktuğunu, buna rağmen yapıcı ve dürüst 
iletişimle en kritik problemlerin hızlı ve etkin şekilde 
çözümlendiğini deneyimledim. 
Liderin paydaşlar açısından oluşturduğı algı, kurduğu 
iletişim ile iyileşiyor veya kötüleşebiliyor. İşinde çok 
iyi, doğru olanı yapmaya çalışanların iletişim prob-
lemleri nedeniyle nasıl kaybedildiğine şahitlik oldum 
ve şahsen deneyimledim.
Bu bakımdan dönüşüm yolculuğuna başlarken bir 
iletişim planı hazırlamanız, planlar ve yürütülme-
kte olan çalışmalarlar ile ilgili gidişatı şeffaf şekilde 
ve düzenli olarak kurumdaki ilgili paydaşlar ile 
paylaşmanız size olan desteği artırmakla beraber, 
dönüşümün sahipliğini de geliştirecektir. 
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Blockchain Türkiye Platfromu’nun sponsorluğunda Graph Commons’dan Burak Arikan’ın hazırlayıp sunduğu Polkadot 
Istanbul…

medium.com

Birçok blokzincir projesini yakından takip ederek teknolojilerini, neleri farklı yapmaya çalıştıklarını ve ekosisteme nasıl 
fayda sağladıklarını keyifle takip ettim ve ediyorum. Bir Solidity geliştiricisi olarak kullandığım dilin mucidi

Gavin Wood

’un yeni projelerini de araştırma listemde üst sıralarda tutmaya özen gösterdim. Aradan geçen iki sene sonunda Polkadot 
ve Kusama ağları ekosistemlerindeki uygulamaları hayata geçirmek için Parachain açık artırması ve Crowdloan model-
lerini tanıttı. Bu yeni iki konsept hakkında öne çıkan bilgileri sizlerle paylaşmak istedim.

Uygulama geliştiricileri nasıl bir süreç bekliyor?

Dağıtık uygulamalarını hayata geçirmek isteyen ekiplerin öncelikle 

Kusama Network

 daha sonra da 

Polkadot

üzerinde gerçekleşecek açık artırmaları kazanarak Parachain slot’u elde etmeleri gerekiyor.

Takımların slot elde etmesi için iki yöntem bulunuyor:

• İçerisinde yüklü miktarda KSM bulunan hesap ile açık artırmaya katılabilirler

• Crowdloan adı verilen modelde ise ekipler açık artırma için kullanılacak KSM’leri topluluklardan toplarlar.

POLKADOT & KUSAMA PARACHAİN SLOT AÇIK ARTTIRMALARI
NASIL ÇALIŞIYOR?

Güvenmeyi Mümkün Kılan Puantiyeli  Blockchain | Polkadot.io

Web3 Foundation Team ve  Parity Technologies
tarafından geliştirilen ölçeklenebilir blokzincirler Polkadot ve Kusama’da, Parachain Slot açık artırmalarının 
yakın zamanda başlaması bekleniyor.
Yaklaşık iki sene önce katıldığım ve Burak Arikan ’ın hazırladığı workshop aracılığıyla Polkadot projesi ile tanışıp 
aşağıdaki Medium yazısını yazmıştım.

Intro to Crowdloans and Parachain Auctions on Polkadot & Kusama | Hosted by Acala & Karura
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Ekipler projelerinin gelişim planlarına göre açık artırmada elde ettikleri slotları maksimum 2 sene kullanabilirler. 
Bu sürenin sonunda ise toplanan KSM miktarı açık artırmaya destek olan topluluğa geri verilir.
Yeni bir halka arz modeli: Crowdloan
Daha önce sıkça karşılaştığımız ICO ve veya IDO gibi modellerde ihraç edilen tokenlar için ekiplerin ürün 
hakkında hesap verme zorunluluğu bulunmadığından 2017 sonu ve 2018 başlarında “ICO Scam” sürecini 
yaşadık. Ancak bu konsept ile birlikte benzer olayların önüne geçmek için farklı bir yaklaşım tercih edilmiş.
İlgili projenin açık artırmaya katılması için toplanan tutar, Kusama/Polkadot Relaychain’de kilitlenir ve proje 
ekibinin toplanan bu miktara herhangi bir erişimi bulunmaz. Parachain slot’unun kullanım süresi dolduğunda 
topluluğun açık artırma için sağladığı tokenlar kendilerine iade edilir. Burada kullanıcılar nasıl fayda sağlayacak 
diye soracak olursanız, 
Acala Network
 gibi Parachain açık artırmasına girecek ekipler, kendilerine destek olan kişilere kendi tokenlarını vermeyi 
planlıyor.

Intro to Crowdloans and Parachain Auctions on Polkadot & Kusama | Hosted by Acala & Karura

Crowdloan hakkında kısa notlar:
• Parachain açık artırmaları, topluluk üyelerinin istedikleri projeye KSM veya DOT bakiyeleriyle destek 
vermelerine imkan sunuyor.
• Parachain slotu için toplanan miktar, aday ekiplerin belirleyeceği 6 ila 24 ay gibi bir vadede kimsenin 
erişimi olmayacak şekilde kilitli kalıyor.
• Açık artırmaya katılım sonucu olarak aday ekipler, topluluk üyelerine teşvik amaçlı platform token’ı 
verebiliyorlar.
• Parachain kullanım süresi dolduğunda, açık artırma için toplanan tutar açık artırmaya katılan topluluk 
üyelerine iade ediliyor.
Açık artırmalar nasıl gerçekleşecek
Parachain açık artırmalarının ne zaman biteceği ise tamamen rasgele bir şekilde belirleniyor. Bu nedenle Para-
chain slotuna aday ekiplerin açık artırmaya ellerindeki maksimum miktar ile katılmaları gerekiyor. Aşağıdaki 
örnekte, rasgele tamamlanan açık artırma sürecinde Parachain A takımının slot hakkını kazandığını görebili-
yoruz.
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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?

Kusama ve Polkadot ağlarındaki Parachain açık artırmalarının birbirini takip eden 2 haftalık periyotlarla 100+ 
Parachain’e ulaşılana dek devam edecek. Bu kuralların gelecekte zincir içi yönetişimde değiştirilmesi de 
ihtimaller dahilinde.
Slot vadesi sona erdiğinde uygulama ekipleri neler yapabilir?
Parachain slotları zamanını doldurduğunda ise ekipler yeni bir Crowdloan sürecine girebilir, açık artırma süre-
cini kendileri finanse edebilir ve Parathread olarak bir Parachain’den faydalanabilirler.

Özetle blokzincir teknolojisi mevcut örnekleriyle kitlesel fonlama yöntemlerine yeni 
alternatifler üretmeye devam ediyor. Blokzinciri benimseyen ülkelerde bu yöntemler 
kullanılarak bir sürecin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini ise zaman gösterecek.

Intro to Crowdloans and Parachain Auctions on Polkadot & Kusama | Hosted by Acala & Karura
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Krizler ve afetler çağındayız, çok sayıda ve eş zamanlı uluslararası krizler yaşıyoruz. Dünya eşi benzeri görülmemiş 
bir gıda krizi ile karşı karşıya kaldı. Gıda fiyatları hiç bu kadar yükselmemişti ve milyonlarca insan gıdaya erişim 
sıkıntısı yaşamamıştı. Covid-19 pandemisi, yüksek enflasyon, Ukrayna’daki savaş, artan elektrik ve akaryakıt 
maliyetleri, iklim değişikliği gibi bir dizi faktör nedeniyle gıda krizinin boyutları her geçen gün derinleşti.  
Ukrayna’daki savaş -buğday, mısır, arpa ve ayçiçek yağı gibi- temel gıda maddelerine erişilmesinde ve gıda 
fiyatları üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Bu iki ülke küresel buğday ihracatının yaklaşık %30’unu karşılıyordu. 
Ancak bu yıl, Ukrayna’nın buğday üretiminin yaklaşık %35 oranında düşmesi tahmin ediliyor. Bu demek oluyor ki 
gıdaya erişimde büyük bir kriz kapıda ve bizleri parlak günler beklemiyor. Bir başka ifadeyle, yaşamanın ve temel 
gıda maddelerine erişimin maliyeti büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor.

Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yayımlanan “Ukrayna Savaşından Ötürü Öngörülen Şiddetli Gıda 
Güvensizliği” başlıklı raporda, Ukrayna’daki kriz nedeniyle yaklaşık 47 milyon insanın acil durum seviyesinde 
şiddetli açlık ve kıtlık çekebileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, “Tahıl ve enerji pazarında beklenen küresel fiyat 
artışı, savaş öncesinde asgari düzeyde gıda ihtiyacını karşılayamayanları daha zor durumda bırakacak” ifade-
sine yer verildi. Dünyada açlıkla mücadele eden insanların sayısının 2022 yılında 323 milyona ulaşabileceği be-
lirtildi. Yani, gıda krizi yoksullara yeni yoksullar katacak, kırılgan grupları daha savunmasız hale getirecek, yaşam 
koşullarını zorlaştıracak, hak ihlallerini arttıracak ve derin yoksulluğa sürükleyecektir.

BM Gıda ve Tarım Örgütü ile WFP iş birliğinde kurulan “Gıda Krizine Karşı Küresel Ağı” tarafından hazırlanan ‘2022 
Küresel Gıda Krizi Raporu (GRFC 2022)’na göre, 2021’de salgınlar, iklim değişikliği ve savaşlar nedeniyle akut gıda 
güvensizliğinin endişe verici şekilde kötüleştiği ve yaklaşık 193 milyon insanın akut gıda güvensizliği yaşadığı 
belirtildi.

Raporların ortaya koyduğu üzere, dünya çok ciddi bir gıda krizi ile mücadele ediyor. Bu durum bir “felaket” olarak 
tanımlanabilir.

1948 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne 
göre (Madde 25);

BM üye devletleri -2015 yılından 2030 yılına kadar- 17 Küresel Amaçları (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) 
gerçekleştirme konusunda hem fikir oldu. Bu amaçların özünde aşırı yoksulluğun bitirilmesi, iklim değişikliği ile 
mücadele edilmesi, eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin sona erdirilmesi yer aldı. Amaçlardan ilki yoksulluğun ikin-
cisi açlığın sona erdirilmesi ile ilgilidir. 

Dünya genelinde en yaygın yoksulluk türlerinden biri gıda yoksulluğudur. Bir diğer ifadeyle, mutlak yoksulluk 
yani insanların “açlıktan ölme” durumudur. “Mutlak” kelimesinin kullanılmasının altında yatan sebep “bir insanın 
hayatta kalabilmesi için gerekli olan minimum gıda miktarını” belirtmesidir. Bu sınır kalori miktarı cinsinden 2400 
kaloridir.

“Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, 
beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık 
ya da kendi denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka geçimini sağlayamama durumlarında güven-
lik hakkını da kapsar.”

GIDAYA  ER İŞİM  BİR  İNSAN  HAKK IDIR !

Dünya  Gene l inde  G ıda  K r i z i  A larm  Ver i y or !

G ıdaya  Er iş im  Gü v ence  A l t ına  A l ınma l ı !
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Hedef 2.1. 2030’a kadar açlığın sona erdirilmesi ve özellikle 
yoksullar ve çocuklar da dâhil kırılgan durumda olan kişiler 
başta olmak üzere herkesin bütün yıl boyunca güvenli, bes-
leyici ve yeterli miktarda besine erişiminin güvence altına 
alınması

Hedef 2.2. 2030’a kadar yetersiz beslenmenin tüm biçim-
lerinin ortadan kaldırılması (2025’e kadar, 5 yaş altı 
çocukların büyümelerini engelleyen unsurlar konusun-
da üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası hedeflerin 
gerçekleştirilmesi de buna dâhildir) ve genç kızlar, hamile 
kadınlar, emziren anneler ve daha yaşlı insanların beslen-
meyle ilgili ihtiyaçlarının ele alınması

Hak  Temel l i  B ir  Yak laş ım  i le  G ıda  K r i z i  Çö z ü lme l i !

Günlük geliri bu kaloriye denk gelen miktarda gıdayı alamayan insanlar “mutlak yoksul” olarak ifade edilmek-
tedir. Yani, bu sınır aynı zamanda “açlık sınırı” olarak tanımlanmaktadır. Eğer, bir insan 2400 kaloriden az gıda 
tüketirse açlık sınırının altında kalmaktadır. Bu nedenle “Küresel Amaçlar” arasında “açlığın bitirilmesi, gıda 
güvenliğinin sağlanması ve iyi beslenmeye ulaşılmasının güvence altına alınması” önemli bir yer tutmaktadır.

“Açlığa Son” amacının altında “güvenilir ve besleyici 
gıdaya evrensel erişime” ve “yetersiz beslenmenin tüm 
biçimlerinin ortadan kaldırılması” na ilişkin hedefler 
bulunmaktadır;

Şüphesiz iklim değişikliği, savaşlar, yüksek enflasyon, 
salgınlar küresel olarak sürdürülebilir kalkınmanın 
önündeki en büyük engellerdir. Unutmayalım, çatışmalar, 
eşitsizlikler, adaletsizlikler, ayrımcılıklar ve hak hakları 
ihlalleri sona ermeden sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanması mümkün değildir!

Günümüzde her akşam yaklaşık 811 milyon insan her gece yatağa aç giriyor. Oysaki, gıdaya erişim temel bir insan 
hakkıdır. Her insan temel gıda maddelerine rahat, güvenli ve özgürce erişebilmelidir.

Açlığı sona erdirmek için küresel bir plana ve bu planın uygulanması için gerekli finansal kaynaklara her zaman-
kinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda, tüm bu süreç hak temelli bir bakış açısıyla tasarlanmalı, 
uygulanmalı ve izlenmelidir. 

Ezcümle, gıda yoksa yaşam da yok!

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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DİJİTAL ÇAĞDA ONLİNE PSİKOTERAPİ
Her şeyin dijitalleştiği bu çağda psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilerin psikoterapi sürecini yüz yüze fiziksel bir 
ortamda değil de internet aracılığıyla güvenli bir platformda çevrimiçi gerçekleştirdiği online psikoterapi birçok 
avantajıyla her geçen gün yayılmaktadır.
Avantajlarına göz atacak olursak kişiler uygun şartların sağlanabileceği her ortamda, zaman ve mekan kısıtlaması 
olmadan dünyanın neresinde olursa olsun psikoterapi sürecini devam ettirebilir.
Ayrıca terapi merkezine gelmek istemeyen danışanlar online psikoterapi ile kendi güvenli ortamında psikoterapi 
sürecini sürdürebilirler. Psikoterapi merkezine gelme zorunluluğu olmaması özellikle metropol şehirlerde trafik 
sorunun ortadan kalkması ve dolayısıyla zaman yönetimi açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Tüm bu 
özellikleriyle psikoterapi hizmeti daha geniş bir popülasyona ulaşabilir. Covid-19 sürecinde sürekliliği sağlamak 
adına oldukça popüler bir süreç olmuştur. Hastalık gibi evden çıkmayı engelleyen durumlarda da oldukça işlevsellik 
göstermektedir.
Tüm bunların yanında bazı dezavantajları da içinde barındıran online psikoterapi süreci bazı danışanlara ilişkinin 
canlılığını hissettirmemekte ve terapötik ilişkiyi kurma sürecini uzatabilmektedir.
Bunun dışında görüntünün sınırlı bir alanda kalması terapistin 
danışanın beden dilini ve dolayısıyla duygu ve düşüncelerinin 
etkileşimini gözlemlemesini zorlaştırabilir. Online terapi 
esnasında görüntünün donması, sesin kesilmesi gibi teknik 
sorunlar görüşmenin akışını bozabilir. Tüm bunların dışında 
süreci en çok olumsuz etkileyecek şeylerden biri de kriz anında 
müdahale edilmesinin zor olmasıdır. Bu sebeple danışana 
mutlaka belirli formlar imzalatılmalı ve bir yakınının iletişim 
bilgileri alınmalıdır. Psikoz ve intihar düşüncelerinin olduğu 
benzeri durumlarda da yüz yüze terapi seçeneği öncelikli 
olarak tercih edilmelidir.
Bazı istisnai durumları dışarıda bırakırsak önemli bir avantaj 
sağlayan online terapi süreci danışanın tercihine bırakılmalı, 
kendini güvende ve rahat hissetmesi her türlü terapi şeklinde 
öncelikli olarak sğlanmalıdır. 
        Özellikle pandemi süreciyle birlikte kendi psikotera-
pistlik sürecimde gerek şehir dışı gerekse yurt dışı birçok 
danışanımla psikoterapi sürecini yürütmek ve onlardaki 
değişime, dönüşüme şahit olmak mesleki tatmin ve ulaşılabilir 
olma açısından çok değerli bulduğum ve bana katkı sağlayan 
online terapiyi sizlere iyisiyle kötüsüyle paylaşmak istedim. 
Keyifli okumalar…

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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Son dönemde o kadar çok duyar olduk ki Kriz ke-
limesini ve istemesek te en çok karşılaştığımız 
konulardan biri bu olunca  “Krizler ve Krizlerde 
İK’nin Üstlenmesi Gerekli Roller” üzerine yazımızı 
paylaşmak istedim.
Kriz denince malum, dünyada ve ülkemizde yaşanan 
geçmiş tecrübeler ve iş hayatında sürekli küçülme, 
çalışan azaltımı ve maaşları ödeyememe gibi konular 
ilk akla gelse de organizasyonlar için belirli tanımlı 
süreçlerdeki akışı etkileyen her şey kriz olarak 
değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Krizler de 
çeşitlidir.
• İletişim sebepli krizler, 
• Maddi ve manevi krizler, 
• Yetki krizleri, 
• Sorumluluk krizleri,
• Boş vermişlik sonucu oluşan krizler,
• Yönetme veya yönetememe kaynaklı krizler,
• Yapay krizler,
• Firma dışı (bağımsız) krizler,
• By-pass hareketler sebepli krizler vb.
Dediğim günlük akış ve uygulamaları etkileyen aynı 
anda farklı bölümlerin iş yapışını kilitleyen ve hızlı bir 
şekilde yayılarak panik havası yaratan her süreç kriz 
olarak değerlendirilmeli ve sonrasında buna göre 
çözümler geliştirilerek, çıkması ya önceden önlen-
meli ya da vaka çalışmaları, simülasyon çalışmaları 
ile aksiyon alınmalıdır.
Günümüzde iletişimin teknoloji odaklı değişimi 
sonucu en ufak sıkıntılı konu bile, bırakın sosyal 
medyada organizasyon içindeki sosyal ağlarda 
inanılamayacak kadar hızla ilerlemekte.
• Birilerinin bu süreçleri öngörüyor olması,
• Bu süreçlerde ilk müdahalede bulunması,
• Olay öncesi, anı ve sonrasında sahada 
olduğunu göstermesi,
• Aksiyonlara öncülük etmesi,
• Sorunları yerinde, neden sonuçlarına göre 
irdelemesi,
• Sorunu, alacağı önlemlerle yerinde 
oluşmadan kapaması gibi görevleri mutlaka birile-
rinin üstelenmiş olması gerekir. Bilin bakalım kimde 
olmalı bu görevler?

KRİZLER VE KRİZLERDE İK’NİN ÜSTLENMESİ GEREKEN ROLLER
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Tabii ki İK derdim ama ortada bir başarı varsa nasıl takım hâlinde gurur duyuyorsak sıkıntılarda da sorunu bera-
berce kucaklamalıyız. Burada İK’nin önceliği, diğer birimlere göre havayı koklayan, sahada olan, iletişimde bulu-
nan, çalışana dokunan departman olma özelliğinden dolayı erken uyarı sistemi ilk sinyalleri alıyor ve aktarıyor 
olmasıdır. Deprem ve tsunami için bile erken uyarı ve takip sistemleri varken fiziken sınırları belirli davranış ve 
uygulamalarda az çok kestirilmesi gereken konular daha görece netken, neden krize yakalanmış olalım ki?
İK olarak, icracı birim olma özelliği olan departmanlardan biri olarak, krize krizde yakalanma gibi bir lüksümüz 
olamaz, olmamalı da. Hani biz havayı kokluyorduk, hani biz sahayı dolaşıyorduk, hani her bilgi bize akıyordu, ne 
oldu da krizi en son biz algıladık?
Bunun adı, bir dizi ismi gibi, “En Son İK Duyar”dan başka bir şey değildir. 
• Kuracağımız iletişimle, 
• Kontrol listelerimiz ve uygulamalarımızla,
• Saha kontrol ve katılımlarımızla, 
• Sadece işleyişte değil gerçekte de çalışana dokunmamızla,
• Gerekli zaman ve miktarda müdahalelerle,
• Yedekleme ve güçlendirmelerle, 
• Sorunu çıkmadan tanımlayabilme beceri ise,
Kriz senaryoları ve örnek olay çalışmaları ile krizde alabileceğimiz etkin rolleri değişen ve her gün nevisi ve adı 
değişen krizleri ve buna çözüm olacak çalışmaları daha çok iş hayatına sokmamız gerektiğini düşünüyorum.

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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Enerji dönüşümü son yıllarda küresel çapta daha fazla önem kazan-
an ve birçok ülkenin aksiyon aldığı kritik bir konu. Enerji dönüşümü 
özetle; enerji sisteminin daha güvenli, daha ekonomik ve daha 
sürdürülebilir hale gelmesi anlamına geliyor. Bu dönüşümün so-
nunda yenilenebilir kaynakların tercih edilmesi, enerji üretimi 
ve tüketiminde verimlilik sağlanması ve modern ve temiz enerji 
teknolojilerine yönelinmesi hedefleniyor. İklim değişikliği, kaynak 
kıtlığı/biyoçeşitlilik kaybı ve sosyal eşitsizlikler gibi küresel prob-
lemler hem bu ihtiyacı daha da körüklüyor hem de özellikle sosy-
al eşitsizlikler ve yatırıma dair engeller her ülkede ve bölgede bu 
konuya dair çabaların büyüklüğünde farklılıklar oluşmasına sebep 
oluyor.
Fakat bu konuda küresel anlamda bir ilerleme kaydetmek için yerel 
bir sistem tasarlayarak işbirliği sağlamak büyük önem taşıyor.
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin bu yılın Temmuz ayında 
yayınladığı “Türkiye’de Elektrik Sistemi Dönüşümünün Sosyoeko-
nomik Etkileri” başlıklı raporunda elektrik sistemi dönüşümüne dair 
olası faydalar üzerinde duruldu. Bu raporun ve organizasyonel an-
lamda var olan çabaların temelinde yatan amaç; enerji sisteminde 
alışılmış ithalata dayalı, karbon-yoğun yapıdan yenilikçi, daha 
düşük maliyetli, daha temiz ve daha güvenli bir düşük karbonlu 
yapıya dönüşüm sürecine destek vermek.
Ülkemizde enerji dönüşümü ve elektrifikasyon alanındaki politi-
kalarda gelişmeler yaşanmasına ve 2030 ve 2050 yıllarını hedef 
alarak enerji verimliliğini artırmaya yönelik yeni yasal düzen-
lemelerin çıkmasına rağmen, bu dönüşümü hızlandırmak ve 
faydalanılabilecek fırsatları değerlendirmek için çalışmalar yürüt-
mek mümkün. Bu raporda, dönüşüme dair halihazırda devam 
eden politikalara (raporda bu durum için “baz senaryo” kavramı 
kullanılıyor) ek bir çaba ile, 2030 yılına kadar elektrik sistemi odaklı, 
yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve elektrifikasyona yönelik il-
erlemeleri hızlandırmak (bu durum için “dönüşüm senaryosu” 
kavramı kullanılıyor) öngörülüyor.
Peki, dönüşüm senaryosunun gerçekleşmesi durumunda hangi 
sektörlerde ne tür sosyoekonomik etkilerle karşı karşıya kalacağız?

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN 
SOSYOEKONOMİK ETKİLERİ

Makroekonomik Etki

Milli Gelire Etkisi

Dış Ticaret
Dengesine Etkisi

Aşağıdaki maddeleri genel anlamda kapsaya-
cak şekilde, elektrik sistemi dönüşümünün 
makroekonomik anlamda büyük ölçekte 
etki oluşturacağı alanlar arasında dış ticaret 
dengesi, sanayide dönüşüm ve sosyoeko-
nomik refah öne çıkıyor. Bu geçiş süreci 
özellikle uzun vadede otomasyona dayalı 
teknolojilere yönlendirdiği ve bu yönelim 
de ilerleyen süreçlerde bütün sektörlerde 
etkisini göstereceği için GSYİH ve istihdam 
konularında baz senaryoya kıyasla büyük 
kazanımlar sağlanabilir. Bu dönüşümün sos-
yoekonomik getirilerinin, finansal maliyetinin 
üç katından fazla olması bekleniyor.

Dönüşümün 2030 yılı hedefinde GSYİH üzeri-
ndeki toplam etkisini yüzde 10’dan fazla bir 
oranda aşması bekleniyor. Bu da 1,143 milyar 
dolar ile baz senaryoya kıyasla yüzde birlik bir 
artış anlamına geliyor.

Dış ticaret açığının azalması, dönüşümün 
belki de en kritik avantajlarında biri olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu senaryoda elektrik 
üretimi için enerji ithalatı baz senaryoya göre 
yıllık bir bir milyar dolar azalıyor. Verimlilik 
artışlarıyla ihracata yönelik sektörlerde reka-
bet gücü artıyor ve böylece sanayi ürünleri 
ihracatı baz senaryoya kıyasla yüzde dokuz 
daha yüksek oluyor. Bu senaryoda dış ticar-
et açığındaki iyileşme baz senaryonun dört 
katına çıkıyor. Ayrıca enerji verimliliği ve ye-
nilenebilir enerji ithalatına olan talebi ve ener-
jinin göreli maliyeti azalıyor; sermaye birikimi 
ve döviz tasarruflarına erişim artıyor.
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Dönüşümün sanayi üzerindeki etkisinin de büyük ölçekli ve pozitif 
olacağı öngörülüyor. Sanayi katma değeri, dönüşüm senaryosunda 
2030 yılına kadar baz senaryoya kıyasla yüzde 5,6 daha yüksek olacak 
ve baz senaryoyla fark GSYİH’nin yüzde 3,6’sı düzeyine ulaşacak.
Enerjide dönüşümünün yüksek ve orta teknoloji seviyesindeki sek-
törlerde en yüksek büyüme oranlarını sağlayarak Türkiye ihracatı 
ve üretimde teknoloji düzeyini büyük ölçüde artırması bekleniyor. 
Olumlu yönde etkilenecek diğer sektörler arasında tarım, gıda işleme, 
tekstil giyim, eğitim ve profesyonel hizmet sektörleri yer alıyor. Öte 
yandan; bu dönüşümün olumsuz etkilerini görebilecek sektörler 
arasında madencilik ve fosil yakıta dayalı elektrik üretimi yer alıyor.

Dönüşümün istihdama etkisinin genel anlamda pozitif olacağı 
görülüyor. Dönüşümle birlikte daha yüksek vasıflı ve ücret düzeyi 
daha yüksek istihdam olanakları doğabilir. İstihamda en büyük 
artışın yaşanacağı sektörler, enerji verimliliğinin kazanımlarından 
faydalanacak makine/beyaz eşya, kurulum/onarım, otomotiv ve 
kimyasallar gibi sektörler ve teknoloji sektörleri. Doğrudan etki 
teknoloji sektörlerinde görülse de dolaylı olarak sağlık ve çevr-
eye getirilecek kazanımlarla yaşam kalitesindeki artış, sosyal 
hizmetlerde gelişmeyi de getirir. Elektrik ve fosil yakıt talepler-
inde azalma, madencilik ve elektrik sektörünü olumsuz etkileye-
bilir. Bu konuda da dönüşümün faydalarını azami düzeye çıkarmak 
ve olumsuz etkilenen grupların bu faydalardan adil bir şekilde 
yararlanmasını sağlamak için ulusal ve yerel ölçekte yeni çözüm-
ler oluşturulması gerekir. Bununla birlikte, baz senaryoya kıyasla 
toplamda ek olarak 43 bin yeni iş olanağı sağlanacağını da unut-
mamak gerekir. Bu fırsat kısa vadede yeterli olmasa bile, GSYİH 
büyümesinde yüzde 0,1’lik bir artışa tekabül ediyor. Bu tahminin, 
enerji verimliliğindeki artış gibi faktörler sayesinde yaratılacak 
ek istihdamı tam olarak yansıtmadığını da dikkate almalıyız.

Sağlık ve çevre alanındaki kazanımlarla birlik-
te toplam ücretlerdeki artış, bu dönüşüm 
sürecinin en önemli faydasını oluşturuyor. 
Yine uzun vadede gelir dağılımının artması; 
hava kirliliğindeki azalma ile sağlık ve çevrede 
olumlu etkiler yaşanması; fosil yakıtların 
kullanımının azalmasıyla dışsal maliyetlerin 
de GSYİH’nin yüzde 0,2’si oranında azalması; 
gelecekte hava kirliliğinin yol açacağı 1,4 
milyar dolar’lık sağlık ve çevre maliyetlerin-
den kaçınılması sağlık, sosyal refah ve iklim 
değişikliği konularında sağlanacak olumlu et-
kilerden birkaçı.

Bu noktada çevreye sağlanacak etkileri de 
vurgulamak önem taşıyor. CO2 emisyonunda 
verilen zarardan kaçınarak, baz senaryoda 
2030 yılına kadar yüzde 30 oranında bir artış 
yaşanması öngörülürken dönüşüm senaryo-
sunda bu olumsuz ilerlemenin sabit kalması 
bekleniyor.

Tüm bu etkiler göz önüne alındığında, sistemli 
bir vizyon sağlamak ve etkili yerel çözüm-
ler sağlamak için ek maliyetler yapılması 
ve yatırımdan kaçınılmaması gerekiyor. 
Ancak bu rapor, uzun vadede belirlenen 
hedeflere ulaşılabilirse bu çabaların hem 
iklim değişikliğine yönelik alınacak önlemler 
hem sosyal refah hem de ekonomik kalkınma 
için büyük olumlu gelişmeler ile dönüş 
yapacağını ortaya koyuyor. Unutmayalım ki, 
küresel dönüşüm ihtiyacının iç yüzünde böl-
gesel çözümler vardır. Ya farklı bölgelerde 
gerçekleşen küçük ölçekli çabalarımız toplam 
tabloda anlamsız kalacak, ya da küresel an-
lamda hep birlikte bir başarı sağlayacağız.

Sağlık, Sosyal
Refah ve İklim
Değişikliğine Etkisi

İhracat ve Üretime Etkisi

İstihdama Etkisi
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Türkiye, Esnek ve Uzaktan Çalışma Modeli’ne 
pofft ile Geçiyor

Nagehan GÜNEŞ ve Aslı CANER kimdir ? 

Girişimci olma öykünüzden bahsedebilir misiniz? Nasıl başladınız?

YENİ NESİL İŞ GEZEGENİ pofft, FARKLI BİR İDDİA İLE HAYATIMIZA GİRDİ. PANDEMİ SONRASI DEĞİŞEN İŞ HAYATINA 
UYUMLANMAK İSTEYEN ŞİRKETLERİ VE İŞ HAYATINDA FARKLI DENEYİMLERİ OLAN UZMANLARI BULUŞTURAN pofft, 
TÜM SÜREÇLERİN TEKNOLOJİ İLE DESTEKLENDİĞİ BAŞTAN SONA ONLINE BİR ESNEK ÇALIŞMA DENEYİMİ SUNUY-
OR. YANİ EVET; DİJİTAL GÖÇEBE OLABİLİR VEYA ÇOK SAYIDA PROJEYE UZMANLIĞINIZI KATARAK FARKLI BİR GELİR 
MODELİNE KAVUŞABİLİRSİNİZ. pofft İLE ŞİRKETLER İSE BÜTÇELERE DEĞİL BÜYÜMEYE ODAKLANABİLİR.

Nagehan Güneş: Aslen İzmirli’yim; İstanbul’a tamamen duygusal sebe-
plerle yani üniversite için geldim ve sonrası malum hikaye; dönemedim. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği’ni bitirdim fakat mühendis 
olamayacağımı, reklamcı olmak istediğimi anladığımda Bilgi Üniversitesi’nde 
Yeni Medya İletişimi Yüksek Lisansı yaptım. Uzun yıllar yerel ve global reklam 
ajanslarında çalıştım. Sonrasında perakende sektörüne geçerek uzun bir 
süre çok uluslu markalarda offline-online pazarlama süreçlerini yönettim. 
Son 2 yıldır markaların dijital marka kimliklerini ve stratejilerini yarattığımız 
UnitedMinds İstanbul isimli bir reklam ajansım var. Ayrıca özellikle teknoloji 
firmalarına online – offline pazarlama konusunda danışmanlık da yapıyorum. 
20’li yaşlardan itibaren dezavantajlı çocuklar ve kadınlar üzerine bir çok stk 
da gönüllü projeler yürüttüm. Hala da cezaevlerindeki çocukların yaşam 
standartlarının iyileştirilmesi üzerine çalışıyorum.

Aslı Caner: Doğma büyüme İstanbullu  Marmara Üniversitesi İletişim me-
zunuyum. 14 yıl farklı yayın kuruluşlarında yöneticilik yaptıktan sonra 
girişimcilik serüvenim başladı. 2010 yılında Endeavor Girişimcisi oldum. 
TurkishWIN’in Kurucusu Melek Pulatkonak ile BinYaprak’ı kurduk. Parçası 
olmaktan gurur duyduğum bir projedir BinYaprak ve Melek’e de bu anlamda 
çok şey borçlu olduğumu hissederim hep. 2017 yılında kreatif, dijital, so-
syal medya ve etkinlik alanlarında projeler üreten ve hayata geçiren Fayda 
Studio’nun kurucu ortaklarından biri oldum. Nagehan’la birlikte UnitedMinds 
hayatıma girdi. Online – offline pazarlama stratejileri, marka konumlandırma 
çalışmaları yapıyoruz. Ve şimdi ortak aklımızın, tutkumuzun bir sonucu 
olarak e-iş platformu olan pofft’u yayına aldık.

Aslında ikimiz de reklamcılık kariyerimizin hem çalışan -hem de ajans başkanlığı kısmında birçok girişimin 
başlangıç noktasını, tepe noktasını hatta bazen de sıfırın altındaki yaşam süreçlerini çok yakından gördük, in-
celedik. Pofft ikimizin de ilk girişimi değil, aynı zamanda dijital pazarlama ajanslarımız var. Aslında uzun süredir, 
birlikte neler yapabiliriz diye düşünüyorduk. Hep markalar yarattık, bir de kendimiz için mutfağa girelim istedik. 
İstedik ki, öyle bir marka yaratalım ki tüm iletişim ve liderlik deneyimlerimizi bu markaya yansıtabilelim. Hadi 
dedik, kendi söküğümüzü dikelim. 2021 Mart ayında bir başka marka için yaptığımız toplantıda, kendimizi pofft’u 
şekillendirirken bulduk. Pofft aslında bizim de kendi gelecek planlarımızda hayal ettiğimiz iş-yaşam dengesinin 
beden bulmuş hali. Bizim gibi düşünen herkesi düşünerek başladık diyebiliriz. 

Nagehan GÜNEŞ 

Aslı CANER
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Pandemi sizce iş hayatını nasıl etkiledi? Bundan sonraki süreçte sizce iş yaşamı nasıl ilerleye-
bilir?

Kaç kişilik istihdam sağlıyorsunuz? Kadın çalışan sayınız % kaç?

Türkiye’deki STK ‘ların dünü / bugünü ve yarını hakkında görüşleriniz nelerdir?

Türkiye’de kadınlara özgü sosyal sorumluluk projeleri hakkında pek çok proje yapılıyor. 
Bu konudaki görüşlerinizi bizlerle paylaşabilir misiniz?

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

Pandemi hepimizde çok büyük bir farkındalık yarattı. Ofisler olmadan da çok başarılı olunabileceğini gördük. 
Aslında sabah 08:00-17:00 saatleri arasında yapmamız gereken işler dışında da kendi hayatımızla ilgili neleri 
başarabildiğimizi gördük. Milyon dolarlık işleri daha da büyütürken bebeğimizin ilk adımını da gördük… Şirketler 
ise araçlara-ofislere-ara giderlere büyük bütçeler ayırmadan çalışanlarının mutluluğu için bütçeler ayırabileceğini, 
projeler için esnek çalışma modelleri ile full time insan kaynağına ihtiyaç olmadan da iyi sonuçlar elde edebileceğini 
gördü. Coğrafi engellerin aslında dijital çalışma olanakları ile engel olmaktan çıktığını anladık. 

Sürekli birlikte çalıştığımız 10 kişilik bir ekibimiz var; ekibin %80’i kadın… Bunu özellikle kurgulamadık zira biz 
ekibe değer katan kişiler ile çalışmayı seviyoruz. Aynı zamanda pofft’un kendi ekosistemi ile çalışıyoruz. Yani ofi-
simiz yok, full uzaktan çalışma ile ilerliyoruz ve sürekli değişen ihtiyaçlarımız için ekip sayımız ile oynuyoruz. Proje 
yoğunluğuna göre ekip sayımız da değişiyor; pofft bizim de insan kaynağı ihtiyacımızı karşılıyor. 

Her konuda olduğu gibi STK larda da bir dönem çok güzel gelişmeler gördük. STK nın ana amacı var olan eksikliği 
en iyi kapatacak projeyi veya sistemi kurup bunu devlet kurumlarına aktarmaktır. Fakat Türkiye’de bu sistem 
maalesef aksi yönde işliyor. Çok güzel projeler -platformlar kuruluyor fakat özerk yapılarda bu platformlar kalıyor. 
Bu da projelerin genele hizmetini engelliyor ve sadece küçük toplulukların faydalanması ile sonuçlanıyor. Umu-
dumuz iyi giden projelerin devlet desteği ile daha da güçlendirilmesi… Özerk yapılar da böylece kaynaklarını daha 
farklı yeni projelere kanalize edebilir. 

Son yıllarda kadınların iş hayatının her yönüne dahil olabilmesi için çok büyük ve güzel projeler yapılıyor. Birçok 
sosyal girişim var. Biz de uzun süredir Arya Kadın Yatırım Platformunun üyesiyiz. Arya’da bir çok kadın girişimcinin 
yatırıma erişmesi ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmasını sağlıyoruz. Birbirimizi parlattıkça parlıyoruz. 
Gönül ister ki kadınlara özgü bir proje olmasın; cinsiyet ayrımı olmasın da yetkinliklerimizle değerlendirilelim. 
Ama halen bu konuda çok yolumuz var. 

Pofft ile hepimizin iş-yaşam dengesine yeni bir sayfa açacağımıza gönülden inanıyoruz. Yeni iş platformumuza 
tüm şirketleri üye olmaya davet ediyoruz. Dezavantajlı kesimlerden yeni mezunlara, hayallerinin peşinden giden 
beyaz yakalılara kadar hepimiz var olan yetkinliklerimizi daha kıymetli hale getireceğiz.

Türkiye’de ilk defa bir pofft adında bir yatırımda bulundunuz. Bu fikir nereden geldi? Türkiye ‘de 
nasıl bir tepki aldınız?
Pofft u anlattığımız herkesten çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Dijital göçebelik, uzaktan çalışma, home Office 
kavramları pandemi öncesinde de bizim gündemimizdeydi. Çünkü hepimiz mutlaka yoğun iş hayatımızın içinde 
en az bir kere güneye yerleşmek, köyümüze dönmek, dünyayı gezmek hayallerinden birini kurduk. Özellikle pan-
demi dönemi ile birlikte hem uzmanlar hem de şirketler olarak çok derin bir farkındalığa eriştik. Sabah 08:00 
akşam 17:00 arasında ofiste olmadan da hem iş hem de özel hayatımızda harikalar yaratabildiğimizi gördük. 
Şirketler tarafında ise uzaktan bir çok uzmanı yöneterek daha mutlu çalışanlarla daha az giderle işleri başarıya 
ulaştırabildiğimizi fark ettik. Hal böyle olunca aslında uzun zamandır aklımızda olan fikir için artık Türkiye’nin de 
hazır olduğunu fark ettik ve harekete geçtik.
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Gordion Antik Kenti’nin isminin geçtiği ilk yazıt bulundu

En Uzun Yazıt

Friglerin başkenti Gordion’daki kazı alanında üzerinde antik kentin isminin yer aldığı 
yazıt keşfedildi.

Uzun bir aranın ardından 1950’de yeniden başlatılan kazı çalışmaları günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kül-
tür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve denetimiyle Pensilvanya Üniversitesi Müzesi’nden Prof. Dr. 
C. Brian Rose’un kazı başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.
Bu yıl antik kentin dış şehir olarak adlandırılan bölgesinde Frigce bir taş yazıt bulundu. Helenistik Dönem’de I. 
Antiokhos’un (MÖ 281-261) hüküm sürdüğü yıllara tarihlendirilen yazıt, Gordion isminin geçtiği ilk ve tek yazıt 
olma özelliğini taşıyor.

Bir tümülüs mezarla bağlantılı olduğu düşünülen yazıt, aynı zamanda Gordion’da bulunmuş en uzun yazıt 
olmasıyla dikkati çekiyor.
MÖ 540-333 tarihleri arasında Pers İmparatorluğu’nun hakimiyetinde olan antik kentte ulaşılan bu yazıtta Persli 
bir erkek ismi de yer alıyor.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Yardımcısı arkeolog Umut Alagöz ile filolog Rostyslav Oreshko, yazıt üzeri-
ndeki detaylı çalışmayı yayımlamak üzere hazırlıyor.

S A N A T  G Ü N D E M İ

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, 1893’te başlayan Berlin-İstanbul-Bağdat demir yolu hattı inşası sırasında Alfred ve 
Gustav Körte kardeşlerce keşfedilen Gordion Antik Kenti’nde, 1900’de 3 aylık kazı yapıldı.
Körte kardeşler, antik kentin Frig’in başkentinin Gordion olduğunu belirlese de bugüne dek bunu teyit eden bir 
bilgiye ulaşılamadı.
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19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

İLGİYLE KARŞILANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali “Car-
men” balesi ile başladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle karşılandığını 
söyledi.
Karahan, festivalde birbirinden özel eserleri sunmanın kıvancını yaşadıklarını, dansseverlerin ilgi ve desteğini his-
settikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Gösteri sonunda ayakta alkışlana dans topluluğuna, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz çiçek 
verdi.
Çeşitli gösterilerle devam edecek festival, 19 Ağustos’ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin “Güldestan” adlı 
eseri sahnelemesiyle sona erecek.

Bodrum Kalesi’nin Kuzey Hendeği’nde 
düzenlenen 19. Uluslararası Bodrum 
Bale Festivali başladı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen festivalde, 
İspanyol Aida Gomez Dans Topluluğu 
sanatseverlerle buluştu.
Koreografisi Aida Gomez’e ait gösteriyi, 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül 
Özkan Yavuz, Bodrum Kaymakamı Bilge-
han Bayar, Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürü Murat Karahan, Muğla Kültür ve 
Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç ve 
oyuncu Ali Poyrazoğlu da izledi.

S A N A T  G Ü N D E M İ
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Erzincan’daki Karacalar Şelalesi Doğa Tutkunlarını Bekliyor

TÜRKİYE DIŞINDAN DA ZİYARETÇİLER GELİYOR

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi Karacalar köyü yaylasında 40 göze suyunun birleşmesi ile yaklaşık 50 metre yükseklik-
ten akan Karacalar Şelalesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere güzel bir alternatif oluşturuyor.

PATİKA YOLLARDAN ULAŞILIYOR
Hava sıcaklığının yaklaşık 35 dereceye 
yaklaştığı kentte, kar ve yağmur sularıyla 
oluşan ilçede bulunan Karacalar Şelalesi, sarp 
kayalıklar arasından yaklaşık 50 metre ve 4 kat 
yükseklikten akan görüntüsüyle dikkat çekiyor. 
Köyün eski yerleşim alanı üzerinde bulunan 
şelaleye ulaşmak isteyenler, patika yollar-
dan yürüyerek endemik bitki türleri ve yaban 
hayatını görme fırsatı da sunuyor.

Köy sakinlerinden Rıza Akpolat, bölgenin ender doğal güzellikler arasında yer aldığını söyledi. Şelalenin yazın 
kavurucu sıcaklarda bölgeye serinlik verdiğini anlatan Akpolat, “Köyümüz tarihi bir köy. Özellikle doğasever 
vatandaşlarımız ilkbaharda buraya gelip bu güzelliği fotoğraflıyor. Hollanda’dan gelen ziyaretçilerimiz de var. 
Hollanda’dan gelen misafirimiz buranın fotoğraflarını çekerek yurt dışında tanıtım çalışması yaptı. Yazın kavurucu 
sıcaklarda bulunduğunuz yerde suyun buharı sizi serinletiyor. Şelalemiz bahar aylarında daha canlı akıyor” dedi.
Köy sakinlerinden Rıza Bakır ise şelalenin dağda bulunan 40 yer altı kaynak suyunun birleşmesi ile oluştuğunu 
ve yaklaşık 50 metreden döküldüğünü ifade etti. Müslüm Ulaş da şelalenin doğal güzelliğinin yanı sıra bölgede 
bulunan 6-7 tane köyün tarımsal sulama ihtiyacını da karşıladığını belirtti.

S A N A T  G Ü N D E M İ

Erzincan’ın doğal güzelliklerinden Karacalar Şelalesi doğa tutkunları tarafından 
keşfedilmeyi bekliyor.
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M O N D E S  H A B E R

MONDES HABER
Çalışmalarımıza  Hız  Kesmeden Devam ediyoruz

İTÜ & MonDes Global işbirliği ile gerçekleşen 5. 
Dönem ‘Yeni Kuşak Yönetim ‘ eğitimi tamamlandı.

CHRYZO / SAINT GOBAIN ile ‘İnsan Kaynakları 
Yönetim ‘danışmanlığı projesine başlandı.

Mondes Business 2. Yaşını kutladı.

Türkiye Varlık Fonu ile ‘Stratejik Satınalma 
Yöneticiliği ‘ eğitimi tamamlandı.
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Coca Cola ile 2. Faz ‘Tedarik Zinciri ‘ projesine 
başlandı.

DOORLIFE ile Yönetim , Tedarik Zinciri ve İnsan 
Kaynakları konularında danışmanlık projesine 

başlandı.

Olka holding ile eğitimcinin eğitimi programı 
tamamlandı.

Kurucu ortağımız Dr. Sevgi Yılmaz , Çetin Ünsalan 
ile ‘Dijitalleşme / Yönetim 4.0 ve Satınalma 4.0 

konuları ile ilgili radyo programına katıldı.

Civil Mağazacılık ile ile ‘Stratejik Satınalma 
Yöneticiliği ‘ eğitimi tamamlandı.

M O N D E S  H A B E R
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Y E N İ  K U Ş A K  Y Ö N E T İ M  E Ğ İ T İ M L E R İ
6 .  D Ö N E M İ  İ L E  S İ Z L E R L E




