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Değerli Okuyucular, 

D ünyamızı sarsan, büyük tahribatlara neden 
olan bir virüs ile karşı karşıyayız. Adı CO-

VID-19 olan bu virüs solunum yollarını etkilemesi 
ve dünyada hızla yayılmasıyla bir anda gündemi-
mize girdi. Umarım sizler süreci sağlıkla geçiri-
yorsunuzdur. 

TOSB yönetim merkezi olarak koronavirüs süre-
cinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam et-
tik ve ediyoruz. TOSB içerisinde genel kullanım 
alanlarında hızlıca aldığımız tedbirler ve dezen-
fekte işlemleriyle birlikte; sokağa çıkma kısıtla-
malarında inisiyatif alarak, kaymakamlık aracılı-
ğıyla verilen tüm izin işlemlerini üyelerimiz adına 
gerçekleştirdik.  Aynı şekilde maske dağıtımında 
da üyelerimize resmi kurumlarca ulaştırılan tüm 
maskelerin dağıtımlarını gerçekleştirdik. 

İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü süreçte 

iptal ettiğimiz programlarımızın tümünü Online 
olarak gerçekleştirdik. Öncelikle İnovasyon Mer-
kezimizin İTÜ Nova işbirliğiyle gerçekleştirdiği 
Webinarlar, başladığı ilk günden itibaren büyük 
ilgi gördü. Yapılan 14 seminer 7500 katılımcı ile 
gerçekleşti. Komite toplantılarımızı online olarak 
gerçekleştirmeye devam ettik. İK Komitemizin 
Anadolu Vakfı işbirliği ile ikincisini gerçekleştir-
diği Mülakat Süreçleri Online Paneli ve Online 
Mülakat Simülasyonuna da ilgi oldukça fazlaydı; 
ilkini geçen yılın Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz 
ve saha gezileriyle renkli ve dinamik bir program 
olarak hazırladığımız etkinliğimizin bu yıl eksik 
kalan saha gezilerini sürecin sağlıkla sonlan-
masıyla birlikte bursiyer öğrencilerimizi TOSB’da 
ağırlayarak telafi edeceğiz.

TOSB Dergi 30. sayımızda sürece ilişkin değer-
lendirmeleri ve koronavirüs salgınının sektöre 
etkilerini, firmaların bu süreçte dönüşümlerini ele 
alıyoruz; Otomotiv tedarik sektöründe kriz yöne-
timini nasıl değerlendirdiklerini, Koronavirüsün, 
sektör üzerinde nasıl kalıcı etkiler bırakacağı-
nı düşündüklerini, sektör açısından ve firmaları 
için geleceği nasıl değerlendirdiklerini, dönüşüm 
için hazır olup olmadıklarını sorduk. Üye firma-
larımızın profesyonellerinden görüşlerini aldık. 
OSD Başkanı Haydar YENİGÜN’ün konu ile ilgili 
görüşlerine de bu sayımızda yer verdik. Sürecin 
ekonomik etkilerini ekonomist Atilla YEŞİLADA 
bizler için değerlendirdi.  Ayrıca birçok firma yet-
kilisi, strateji ve liderlik konularında uzman pek 
çok akademisyen ve bu sektöre uzun yıllardır hiz-
met veren değerli uzmanın görüş ve önerilerine 
de yer verdik.

Otomotiv tedarik sanayi kültürünü örnek alarak 
sürdürdüğümüz kolektif çabada emeği geçen 
herkese Dergi Yayın Kurulu adına teşekkür ederiz. 
Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vaka görüldü, ülke olarak 
ilk kaybımızı da 17 Mart’ta verdik. Hem ülkemize, 
hem de tüm dünyaya geçmiş olsun dileklerimizi 
tekrar sunuyoruz. Kayıplarımız için başsağlığı di-
liyoruz. Güzel günlerin çok yakın olduğuna inan-
cımız tam. Daha nice bayramları birlikte geçir-
meyi diliyor, geçmiş bayramınızı kutluyoruz.

Murat DEMİR
TOSB Bölge Müdürü
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Dr. Mehmet DUDAROĞLU
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı

Birçok firmanın üretime ara 
verdiği TOSB’da, firmaların 

Korona virüs salgını 
karşısında aldıkları tedbirler 

kapsamında hazırladıkları 
çalışma programlarına 

göre evden çalışan ve kısa 
çalışma programı uygulayan 

birçok şirket için çarklar 2 
aylık bir duruş sonrasında 

tekrar dönmeye başladı. 
25 bin kişiye istihdam 

sağlayan TOSB ilk etapta 15 
bin çalışanı ile üretim için 

yeniden kolları sıvadı. 
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Üretim İçin Yeniden
Kolları Sıvadık

Değerli Sanayici Dostlarımız,

K oronavirüs (COVİD-19) her sektörü etkilediği 
gibi otomotiv sanayini de derinden etkiledi. 

Bugünlerde Covid-19 un etkisinin azalmasıyla 
normalleşmeye geçiş dönemindeyiz. İş dünyasın-
daki talep daralması ise henüz normal seviyesine 
ulaşamadı.  

2020 yılının ilk aylarında sektörümüz olumlu ra-
kamlarla hedefine ulaşmayı planlarken maalesef 
dünyayı etkisi altına alan bir pandemi ile karşı 
karşıya kaldık. Bu dönemde TAYSAD’ın tedarik 
sanayisine yönelik yaptığı anketler, salgının teda-
rik sanayi üzerindeki etkilerini çok net bir şekilde 
ortaya koydu; Koronavirüs (COVID-19) Salgınının 
otomotiv tedarik sanayindeki 100 bin çalışanının 
iş ve motivasyon kaybının yükselişte olduğunu, 
birçok sektörü durma noktasına getirdiği gibi, 200 
binin üzerinde istihdam yaratan otomotiv sektö-
rünün tedarik zincirini de derinden etkilediğini ve 
tedarik sanayicilerinin yüzde 75’inin İŞKUR Kısa 
Çalışma Ödeneği’ne başvurduğu en dikkat çeken 
detaylar oldu. Ayrıca iş ve ciro kaybının üyelerin 
yaşadığı en büyük problem olduğu gözler önüne 
serildi. Bu süre zarfında firmalar yatırımlarına ara 
verdi; Döviz kredi borçlanmaları hızla TL kredisine 
dönüştürülmeye ve nakit akışı her zamankinden 
daha fazla kontrol edilmeye başlandı.

Birçok firmanın üretime ara verdiği TOSB’da, Fir-
maların Koronavirüs salgını karşısında aldıkları 
tedbirler kapsamında hazırladıkları çalışma prog-
ramlarına göre evden çalışan ve kısa çalışma 
programı uygulayan birçok şirket için çarklar 2 ay-
lık bir duruş sonrasında tekrar dönmeye başladı. 
25 bin kişiye istihdam sağlayan TOSB ilk etapta 
15 bin çalışanı ile üretim için yeniden kolları sıvadı. 

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19’dan etkilenen 
tüm sektörler kendilerini koruma yolları ararken, 
otomotiv tedarik sanayi de bu süreçte gerekli ak-
siyonları alarak bunları geliştirdi. Kontrollü üretime 
başlanmasıyla birlikte öncelikle çalışanlarımızın 
kaygılarını gidermek amacıyla Sağlık Bakanlığı, 
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB), Kocaeli Sa-
nayi Odası ve TOSB iş birliği ile Gebze Teknik Üni-
versitesi (GTÜ)’nde kurulan Test Merkezi’nde tüm 
firma çalışanlarına COVID-19 testi yapıldı. Test 
numuneleri saha ekiplerinin fabrikalara gelmesiy-
le alındı ve GTÜ’deki laboratuvara götürülerek test 
sonuçları çalışanlara bildirildi. Test uygulaması ile 
birlikte daha nitelikli bir döneme geçiş yapılmış 
oldu.

Koronavirüs salgınında canını hiçe sayarak çalı-
şan sağlık personellerinin ihtiyaç duydukları; solu-
num cihazı, sterilizasyon kabini, tulum, ventilatör, 
3D ile üretilen plastik maske, kapı açma aparatı, 
solunum cihazı hortumu ve koruyucu ekipman 
üretimi konusunda TOSB üye firmaları destekleri-
ni sürdürdü. Destek veren tüm üyelerimize tekrar 
teşekkür ediyorum. 

TOSB olarak bu zorlu süreci en kısa zamanda at-
latıp, Koronavirüs ile mücadele eden ülkemiz ve 
tüm dünyanın en kısa zamanda tekrar sağlığına 
kavuşmasını temenni ediyorum.l

TOSB olarak salgından kaynaklanan 
zorlu süreci en kısa zamanda 
atlatıp, Koronavirüs ile mücadele 
eden ülkemiz ve tüm dünyanın 
en kısa zamanda tekrar sağlığına 
kavuşmasını temenni ediyorum.
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“Otomotiv 
Sanayi 
Dönüşümün 
Öncülerinden 
Olacak”

Otomotiv sektöründe kriz yönetimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

D ünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan 
edilen Covid-19 salgınına karşı otomotiv sa-

nayisinin başarılı bir kriz yönetimi gerçekleştirdiği-
ni rahatlıkla ifade edebiliriz. Biz otomotiv sanayii 
olarak Ocak ayı itibariyle hem sağlık tedbirlerimizi 
hem de araç üretiminin sürekliliğini sağlama-
ya yönelik alternatif planlarımızı kurgulamaya ve 
kademeli olarak devreye almaya başlamıştık. Co-
vid-19 salgınının dünya ve ülkemizde etkilerinin 
artışı ile birlikte Mart ayı itibariyle üç ana sebep 
neticesinde fabrikalarımızın üretimlerine ara ver-
meleri kaçınılmaz hale geldi. Bu üç sebep;

• En önemli ihraç pazarımız olan AB pazarların 
ani düşüş ve sipariş iptalleri

• Tedarik süreçlerinde yaşanan kesinti ve yavaş-
lamalar

• Ülkemizde vaka sayısının artması ile sağlık ön-
lemlerini arttırma gerekliliği

20 Mart itibariyle üyelerimiz üretim duruşları ka-
rarlarını almaya başladı. Öncelikle 1-2 haftalık 
açıklanan üretim duruşları zaman içerisinde üre-
timin durmasına neden olan faktörlerin devam 
etmesi sebebiyle fabrika açılış tarihlerinde ertele-
meler kaçınılmaz oldu. Mart ayında aylık ortalama 
duruş süresi 6 gün olarak gerçekleşirken, Nisan 
ayında 18 güne ulaştı.  

Bu süreçte 14 üye firmamızın toplam 18 fabrika-
sından sadece bir tanesi üretim faaliyetlerine ara 
vermeden devam etti. Diğer üyelerimiz ise araç 
üretimlerine ara vermiş olsalar da sağlık ürünle-
rinin üretimini gerçekleştirerek ülkemizin salgınla 
mücadelesine destek sağladı. Çalışma ortamla-
rında çok üst seviyede tedbirler alınarak faaliyet-
lere devam edilen bu dönemde, üretime yeniden 
dönüşün salgın öncesi gibi olmayacağını ön göre-
rek OSD olarak sanayinin özel koşulları ve süreç-
leri ışığında bir ‘Geri Dönüş Rehberi’ hazırlayarak 

Haydar YENİGÜN

OSD Yönetim Kurulu Başkanı
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ilgili Bakanlıklarımız ve tüm paydaşlarımız ile pay-
laşıldı. Üyelerimizin yeniden araç üretim faaliyet-
lerine dönüşü 13 Nisan itibariyle kademi olarak 
başladı ve 11 Mayıs itibariyle tüm üye firmalarımız 
üretimlerine tamamen başlamış oldu. 

Koronavirüsün, sektör üzerinde nasıl kalıcı 
etkiler bırakacağını düşünüyorsunuz?

Koronavirüs salgınının gerek tüketici davranışları, 
gerekse yönetim süreçleri ve küresel ticaret orta-
mında kalıcı etkileri mutlaka olacak.

Pandemiye dönüşen koronavirüs salgını küresel 
bir sağlık krizi olmanın yanı sıra, daha önce hiç 
tecrübe edilmemiş bir küresel ekonomik kriz hali-
ne dönüştü. Salgının etkileri ile ilgili birçok senaryo 
mevcut ancak pandeminin etkisini kaybetmesinin 
ve ekonominin iyileşmesinin zaman alacağı, dev-
letler, toplumlar ve şirketler üzerinde bazı kalıcı et-
kiler bırakacağı artık somut bir gerçek.  

Pandemi şirketlerin risk yönetimlerinde artık 
önemli hale geldi, şirketler pandemi sürecine 
ilişkin risk analizlerini yapıp olası senaryolar ve 
aksiyonları hayata geçirmeyi tecrübe ederek öğ-
rendiler.  Artık buna benzer küresel salgınlar risk 
haritalarında yerini almaya devam edecek.

Tedarik zinciri açısından bakıldığında, Pandemi 
ile birlikte ana sanayinin tedarik süreçlerinde ya-
şadığı kesinti ve yavaşlamalar üreticileri farklı al-
ternatiflere yönlendirmeye başladı. Yapılan araş-
tırmalara göre pandeminin etkisi ile tedarik değer 
zincirlerinin kısalmasını ve tedarikçi çeşitliliğin 
artması öngörülüyor. 

Salgının diğer bir kalıcı etkisi ise çalışma şekilleri-
nin değişmesi ve dijitalleşmenin daha da önemli 
hale gelmesi. Otomotiv sektöründe dijital dönü-
şüm etkisini, ürün ve hizmet tasarımından, üreti-
mine, satış-pazarlamadan satış sonrasına kadar 
tüm süreçlerde fazlasıyla göstermekteydi. Süre-
cin hızlanması  kaçınılmaz olacaktır. 

Öte yandan, bu dönemde gördük ki ülkelerin ken-
di kaynakları ile faaliyetlerini idame ettirebilmeleri 
ekonomi için önem taşıyor. Ülkelerin kendi iç kay-
naklarına dönüşü, korumacılık yaklaşımının daha 

Küresel rekabetin sert 
koşulları ve dönüşen 
tüketici beklentileri 
otomotiv sanayiinin 
her zaman daha fazla 
teknoloji ve inovasyon 
yatırımı yapmasına 
neden olmaktadır.  Bu 
bağlamda otomotiv 
sanayi dönüşüm 
konusunda hep öncü 
olmuş, bu konudaki 
becerisini çok geliştirmiş 
bir sanayi koludur.  
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da kuvvetlenmesine sebep olacaktır. Bu yaklaşım 
ile birlikte iç talebin canlanması ve talebin iç kay-
naklarla karşılanması önem kazanacaktır.

Hükümetimizin hızla devreye aldığı önlemler özel-
likle istihdamın korunması noktasında önemli 
destek sağlamış olmakla birlikte her bir saniyesi 
kritik öneme sahip olan fabrikalarımızın bu denli 
uzun süreli üretimlerine ara vermeleri ekonomik 
olarak önemli kayıplar olduğunu ortaya koyuyor.  
Üretim tesislerde alınan önlemler ve talep dü-
şüklüğü sebebiyle temponun düşük seyretmesi 
otomotiv sanayiinde ciddi bir maliyet yükü oluş-
turmaktadır. Salgın önlemleri sebebiyle yaşanan 
verim kaybının otomotiv sanayiinde finansal açı-
dan bazı kalıcı etkileri olacaktır. 

Sektör açısından geleceği nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Salgın sadece sosyal yaşamı değil tüketici dav-
ranışlarını ve tercihlerini de etkileyerek ticarette 
köklü değişimlere neden olacaktır. Tüketici satın 

alma kararlarını etkileyen faktörlerin değişmesi ile 
birlikte satış ve servis hizmetlerinde de beklentiler 
değişmekte, e-ticaret ve dijitalle servisler otomo-
tiv sektörünün geleceğinde daha da önemli hale 
geldi.  

Sosyal mesafe gerekliliği ile birlikte bireysel oto-
mobil kullanımının arttığını ve artmaya devam 
edeceğini gözlemliyoruz, bunun da bireysel oto-
mobil talebinin artıracağını düşünüyoruz. Ayrıca 
sosyal mesafe gerekliliği sadece bireysel otomo-
bil talebinin değil yolcu taşımacılığında kullanılan 
ticari araç grubunda da talebi arttıracağını ön-
görüyoruz. Sosyal izolasyon sürecinde daha çok 
kullanılan e-ticaret alışkanlıkların daha da artaca-
ğı bu kapsamda da lojistik sektöründe kullanılan 
araçlara talep artışı olacağını öngörüyoruz.

Tüketicilerin araçlarında hayatlarını kolaylaştıra-
cak ve renk katacak teknoloji deneyimi beklen-
tileri her geçen gün artıyor, salgın sonrası sağlık 
ve güvenlik önleyici sistemler de kritik beklentiler 
arasına girecektir. Araçlarda virüs ve bakteri yaşa-
masına engel olacak klima sistemleri, UV-C üni-
teleri, sterilizasyon gibi yeni teknolojilerin hayata 
geçmesi kaçınılmaz olacaktır.  

Sizce dönüşüm için hazır mıyız?

Küresel rekabetin sert koşulları ve dönüşen tüketi-
ci beklentileri otomotiv sanayiinin her zaman daha 
fazla teknoloji ve inovasyon yatırımı yapmasına 
neden olmaktadır.  Bu bağlamda otomotiv sanayi 
dönüşüm konusunda hep öncü olmuş, bu konu-
daki becerisini çok geliştirmiş bir sanayi koludur.  
İçinden geçilen bu olağanüstü süreçte de otomo-
tiv sanayi bu dönüşümün öncülerinden olacağını 
göstermiş oldu.  Ülkemizin başarı ile sürdürdüğü 
bu süreci dönüşüm sürecinde de göstereceğine 
inanıyoruz. l

Salgın sadece sosyal yaşamı değil tüketici davranışlarını ve tercihlerini de 
etkileyerek ticarette köklü değişimlere neden olacaktır. Tüketici satın alma 
kararlarını etkileyen faktörlerin değişmesi ile birlikte satış ve servis hizmetlerinde 
de beklentiler değişmekte, e-ticaret ve dijitalle servisler otomotiv sektörünün 
geleceğinde daha da önemli hale geldi.  

Nisan-Mayıs-Haziran 2020
10

OTOMOTİV SEKTÖRÜ



TOSB İnovasyon Merkezi ve 
İTÜNOVA TTO Seminerleri Sektöre 
Çözüm Önerileri Sunuyor

TOSB İnovasyon Merkezi ve İTÜNOVA TTO, Koronavirüs sürecinde evde daha çok 
vakit geçirilen bugünlerde Teknoloji Transferi Online Seminerleri – PİTSTOP Programını 
hayata geçirdi. İTÜ’nün uzaktan eğitim altyapısının kullanıldığı seminerlerde İTÜ’lü 
akademisyenlerin verdiği destekle şimdiye kadar 17 seminer gerçekleştirilerek 9.000 
katılımcıya erişildi. Seminerlerde, Korona Günlerinde Tedarik Zinciri Yönetimi’nden Bulut 
Tabanlı Yapay Zeka Veri Teknolojileri’ne İSTKA Proje Yazımı’ndan Big Data eğitimine 
kadar birçok farklı konu ele alınıyor.

İ stanbul Teknik Üniversitesi’nin teknoloji transfer 
ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla kurulan 

İTÜNOVA TTO, TOSB (Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Or-
ganize Sanayi Bölgesi) İnovasyon Merkezi iş birliği ile 
gerçekleştirdiği teknoloji transferi online seminerlerine 
devam ediyor. Korona Günlerinde Tedarik Zinciri Yö-
netimi’nden Bulut Tabanlı Yapay Zeka Veri Teknolojile-
ri’ne İSTKA Proje Yazımı’ndan Big Data eğitimine kadar 
birçok farklı konuyu ele alan seminer serisi ve gerçek-
leştirilen işbirliği kapsamında TOSB İnovasyondan So-
rumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Burhanoğ-
lu, “TOSB ve İTÜNOVA 
TTO iş birliğiyle Teknoloji 
Transferi Online Semi-
nerleri – PİTSTOP Prog-
ramı’nı hayata geçirdik. 
İçinde bulunduğumuz bu 
dönemde sektörümü-
zün dijital dönüşümüne 
yönelik çözüm önerileri 
sunmaya devam ediyo-
ruz. Özellikle İTÜ’lü aka-
demisyenlerin bilgi biri-
kimlerini paylaşmaları ve 
sektöre yönelik faydalar 

sağlamaları bizim için çok önemli. TOSB İnovasyon 
Merkezi olarak bu gibi yeni işbirlikleriyle hayata geçirdi-
ğimiz yeni projelerle ülkemizin, sektörümüzün gelece-
ğine hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Ekrem Özcan, “İTÜNOVA 
TTO ile TOSB İnovasyon Merkezi’nin bir yerde hedefle-
ri örtüşüyor: Teknolojinin Sanayiye Transferi. Bu örnek 
işbirliğiyle PİTSTOP Programı’nı hayata geçirmiş olduk. 
Salı ve Cumalar olmak üzere, haftada iki gün online se-

minerler düzenliyoruz. 
Seminerlere ilgi olduk-
ça iyi; 17 seminere 9 
bine yakın kişi katıldı. 
Bu programı TOSB 
İnovasyon Merkezi ile 
iş birliğiyle sürdürme-
ye devam edeceğiz. 
İTÜ’deki akademis-
yenlerimize bilgi biri-
kimlerini paylaştıkları 
için teşekkürlerimizi 
iletiyorum.” dedi. l
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TOSB'da Covid-19 Süreci

Tüm etkinlik, Eğitim ve 
Toplantılarımızı ileri bir 
tarihte yapılmak üzere 

erteledik.

Dışarıdan gelen misafirler 
zorunlu olmadıkça içeri 

alınmamaktadır.

Yemek üretim alanları, 
servis alanları ve çay servis 

alanlarımızdaki hijyen 
tedbirleri (maske/eldiven 

kullanımı, temizlik frekansları 
vb.) artırılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı’nın 
yayınladığı el ilanı ve afişler 

bastırılarak  bölgemizin 
muhtelif sosyal alanlarına 

asılmış ve firmalara 
dağıtılmıştır.

Tüm ofis-depo-konferans 
ve toplantı odaları ve ortak 

alanlardaki tüm tuvalet 
alanlarına dezenfektan 

sıvı dispanser istasyonları 
kurulmuştur.

Yönetim Binası giriş 
resepsiyonunda 

ziyaretçilerimizden  
“Ziyaretçi Sağlık Bilgi Formu” 

ile beyan alınmaktadır.

Kargo firmaları bina 
dışında eldiven ve maske 

kullanılarak teslim 
alınmaktadır. 

Yemek masalarında ortak 
kullanımdaki sürahiler, 

tuzluk, biberlik vb. 
kaldırılacak, tek kullanımlık 
ürünler servis edilecektir. 

Tüm genel müdürlük 
katlarındaki ofis, toplantı 

salonları, tuvaletler, elektrik 
butonları mesai saatleri içinde 
periyodik olarak antibakteriyel 

sıvı ile silinmektedir.

TAYSAD-TOSB- İtfaiye binası ve
Destek üniteleri- Sosyal Tesis-
OSGB- Anaokulu binalarımızın
ortak alanlarında tüm oda ve

bölmelerinin dezenfektasyonu
yapılmaktadır.

Ziyaretçi ve yönetim 
personelimizin ateş ölçer 

ile vücut ısıları kontrol 
edilmektedir.

Pandemi’nin ilk günlerinde 
Mescit de salgın ile ilgili

yapılması gereken 14 Kural
el ilanı şeklinde dağıtılmıştır.

Salata bar uygulaması 
kaldırılarak, porsiyonlanmış 

tabaklarla salata servisi 
yapılmaya başlanmıştır.

Ortak kullanımdaki 
şirket havuz araçları ve 

personel servis araçlarının 
dezenfektan işlemi 

yapılmıştır. Tekrar edecektir.

TOSB Personelimize
düzenli olarak 

dezenfektasyon ve maske
dağıtılmaktadır.

Tüm çalışma alanlarımızdaki
temizlik süreçlerimiz

sıklaştırılarak dezenfektan
temizlik malzemeleri

kullanılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından
açıklanacak salgının yayılma

seviyesine göre alınacak
ilave tedbirler üyelerle

paylaşılmaktadır.

Yemek masalarının 
arası açılmış, masalar 
2kişi oturacak şekilde 

düzenlenmiştir.

Pelin firmasından gelen 
yemekler arka kapıdan 

personelin kontrolü yapılarak 
alınmakta, yemekhane içine 

girişleri engellenmektedir. 
Yemekhane arka giriş 

kapatılmıştır.

Sebillerin sanitasyon
işlemleri yapılmaktadır.

Nisan-Mayıs-Haziran 2020
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Çay ocağında çay ve kahve 
servisi işlemleri gözden 
geçirilmiş olup,  hijyenik 
düzenlemeler yapılmıştır

Bölge içi tüm LED 
ekranlardan korona virüse 

karşı alınacak önlemleri 
içeren 25 sn.’lik bilgilendirme 

slaytları paylaşılmaktadır.

Saat 08:30-13:00 ve 
16:00 da yaptığımız toplu 
çay servisi geçici olarak 

kaldırılmıştır.

Sebil kullanımını geçici
olarak kaldırldı.

Erkek ve
kadın WC’lerde bulunan
musluklar sensörlü hale

getirilmiştir.

Çay – kahve servisi için kağıt 
bardak

Kullanılmaktadır.

Genel kullanım Ketçap
mayonez ve salata sosu
poşetlenmiş olarak tek

kullanımlık hale getirilmiştir.

Servisler personel
sayısı yoğunluğuna göre 

bölünmüştür.

Korona Virüsten korunmak amacı ile kullandığımız tek kullanımlık
maske ve Eldivenleri Yönetim binası girişine koyduğumuz “MASKE
VE ELDİVEN ÇÖP KUTUSU’NA” atılması sağlanmaktadır.

Koronavirüs (Covid-19) salgının yayılmasını önlemek için toplu işyerlerinde çalışanların maske takması/kullan-
ması zorunlu hale getirildi. Çayırova Kaymakamlığı aracılığıyla temin edilen maskelerin dağıtımı TOSB Bölge Müdür-
lüğünce gerçekleştirildi. Uygulama aşamasında maske temininde yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi adına günlük 
maske sayısını da ivedilikle belirlendi ve TOSB yetkilileri tarafından dağıtımı gerçekleştirildi.
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TOSB'daki Covid-19 
Test Uygulamaları Medyada Yer Aldı

S ağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Baş-
kanlığı-TUSEB, Kocaeli Sanayi Odası ve Or-

ganize Sanayi  Bölgemiz iş birliği ile Gebze Teknik 
Üniversitesinde kurulan Test Merkezinde kurulan 
ekiplerce üye firmalarımıza gelerek çalışanlarına 
COVİD-19 testi yapılmıştır. Toplam 7 bin 500 ki-
şiye test yapılarak çalışanların kaygısız bir şekilde 
işlerine başlamaları sağlanmıştır.

Konu ile ilgili Yönetim kurulu başkanımız  Dr. 
Mehmet DUDAROĞLU, TRT Haber’e süreç ile ilgili 
açıklamalarda bulundu.l

Sokağa Çıkma Yasağı ile ilgili Çayırova Kaymakamlığı 
tarafından  gönderilen izin formları  üyelere tarafımız-
dan iletilmekte ve tüm gelişmelerle ilgili kendilerine bilgi 
verilmektedir. Yasak süresince istisnalar kapsamında 
yer alan ve çalışmak isteyen firmaların çalışma izinleri 
TOSB Bölge Müdürlüğü tarafından alınarak üye firmala-
rımıza kolaylık sağlanmaktadır.   
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TOSB İK Komitesi’nden 
Anadolu Vakfı öğrencileri
online mülakat paneli

TOSB İK Komitesi ve Anadolu Vakfı iş birliğiyle bursiyer öğrencilere 2’nci kez 
“Online Mülakat Süreçleri Paneli” ile mülakat deneyimlerini nasıl başarıyla 
atlatabilecekleri anlatıldı.

T OSB İK Komitesi ve Anadolu 
Vakfı iş birliğiyle 97 üniversite 

öğrencisinin katılımıyla bu yıl 2’ncisi 
düzenlenen “Online Mülakat Süreçleri 
Paneli”nda IK Komitesi Üyeleri Birinci 
Otomotiv, Küçükoğlu Holding, Pimsa 
Otomotiv ve VLE gibi otomotiv sektö-
ründe adından söz ettiren şirketlerin 
üst düzey insan kaynakları yöneticile-
ri öğrencilerle birebir online görüşme 
yaparak online ve yüz yüze mülakat 
süreçleri ile ilgili merak ettikleri tüm 
soruları yanıtladılar.

Anadolu Vakfı Pazarlama ve Proje 
Müdürü Nil Çeltek’in açılış konuş-
ması ile başlayan programda, pane-
lin moderatörlüğünü TOSB IK Komitesi 
Başkanı ve Birinci Otomotiv İK Müdürü Yasemin 
Genç yaptı. Programın bu yılki Panelistleri TOSB 
IK Komitesi Üyesi ve Küçükoğlu Holding İK Müdür 
Yardımcısı Nebahat Gügercin, TOSB IK Komitesi 
Üyesi ve PİMSA Otomotiv İK Müdürü Orçun İrfan, 
TOSB IK Komitesi Üyesi ve VLE İK Müdür Yardım-
cısı Sevim Ortakçı Mülakat Süreçleri ile ilgili tec-
rübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin dijital 
bir platformda mülakat deneyimi yaşamalarının 
önemine de değinen Yasemin Genç, “İş görüşme-
leri yapmak başlı başına heyecanlı bir durumken 
öğrencilerimize bir ilk daha yaşatarak online ola-
rak mülakatlarını gerçekleştireceğiz. TAYSAD ve 
Anadolu Vakfı iş birliğiyle oluşturulan mentorluk 
programında çalışmalarımızı sürdürürken TOSB 
IK Komitesi olarak değişen bu düzene nasıl adap-
te oluruz diye düşündük ve öğrencilerimizin online 
olarak da mülakat deneyimini yaşamalarını ve ön-

cesinde de bu deneyimde nelere dikkat etmeleri 
gerektiğini onlara aktararak her şeye hazırlıklı ol-
malarını istedik. Öğrencilerimizle üst düzey İK yö-
neticilerini bir araya getirerek daha yolun başında 
olan öğrencilerimize bu süreçte destek olmanın 
da mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Öğrenciler ayrıca online mülakat heyecanı 
yaşadılar

Öğrencilere; kurumsal iletişim, insan kaynakları, 
muhasebe, üretim mühendisliği, planlama ve iş 
geliştirme, lojistik, satış ve hukuk departmanları 
için “Online Mülakat Simülasyonu” takvimi ha-
zırlandı ve iş ilanları açıldı. Öğrenciler iş ilanlarına 
başvuru yaparak online görüşmelere alındılar. Pa-
nelde süreçle ile ilgili öğrendiklerini tecrübe etme 
imkanı buldular.

Programda yer alan öğrencilerin iş yeri gezileri ise 
pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. l
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Sürücüsüz Araç 
İstanbul Sokaklarında

Otomotivdeki dönüşüme liderlik etmek amacıyla TOSB İnovasyon Merkezi’nin, İTÜ 
OTAM ile birlikte hayata geçirdiği Türkiye Bağlantılı ve Otonom Araç Kümelenmesi’ndeki 
üyelerinden ADASTEC firması, sürücüsüz araç test çalışmaları kapsamında, sürücüsüz 
aracı İstanbul trafiğine çıkarttı.

T OSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM (Oto-
motiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme 

Merkezi) koordinasyonunda hayata geçirilen Tür-
kiye Bağlantılı ve Otonom Araç Kümelenmesi’nin 
üyelerinden ADASTEC firması sürücüsüz araç test 
parkurundaki çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. 
TOSB yerleşkesinde oluşturulan sürücüsüz araç 
parkurundaki üç aşamada da testlerini yürüten 
firma, dördüncü aşama olan İstanbul’un canlı tra-
fiğinde de test çalışmalarını başlattı. İstanbul’da 
canlı trafik aşamasına geçen ADASTEC’in otonom 

aracı, biri Unkapanı diğeri ise Galata olmak üzere 
iki parkur güzergahında test çalışmalarına başla-
dı. Parkurlarda test çalışmalarına ek olarak, araç 
üzerinde yer alan lidar cihazları sayesinde lazer 
teknolojisi kullanılarak haritalama çalışması da 
başlatıldı. Parkur içerisinde yer alan yayalar, kal-
dırımlar, şeritler, ağaçlar ve binalar ayrı ayrı tespit 
edilebiliyor. Bu çalışma sayesinde bu yolların, test 
yazılımına açılabilir hale getiriliyor.

Otomotivin geleceğine hizmet edecek!

Gerçekleştirilen proje kapsamında TOSB İnovas-
yondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bur-
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hanoğlu, “TOSB ve İTÜ OTAM iş birliğiyle Otomotiv 
Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 
oluşturduğumuz sürücüsüz araç parkurunun bu-
gün bir meyvesini daha topluyoruz. İlk yapılan 200 
metrelik denemeden sonra şimdi de İstanbul’da, 
gerçek hayatta, haritalama çalışmaları yapıldı. Bu-
nun gururu içerisindeyiz. İstiyoruz ki bundan son-
ra sürücüsüz araçlarla ilgili tüm çalışmalar bizim 
organize sanayi bölgemizdeki TOSB İnovasyon 
Merkezi’mizden geçsin ve bu sayede otomotivin 
geleceğine hizmet edelim” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili konuşan ADASTEC Firması Kurucu 
Ortağı ve CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker, “Biz her ne ka-
dar ticari araçlarda özellikle de otobüs ulaşımına 
çözüm sağlasak da test yapabilmek için bir oto-
nom test aracı oluşturduk. Yurt dışında insanlar 
bu aracı hazır olarak satın alıyor ancak biz aracı da 
kendimiz donattık. Aracımızı normalde test pist-
lerinde ve kampüs ortamlarında deniyoruz. İTÜ 
OTAM ve TOSB İnovasyon Merkezi ile yaptığımız 
ortaklıkta da onların test pistini kullanıyorduk. Ma-

nevraları şehir ortamında deneyecek şekilde bir 
çalışma yaptık ve aracımızı İstanbul sokakların-
da deneme fırsatı bulduk” dedi. Peker, “Verdikleri 
destekten dolayı İTÜ OTAM ve TOSB İnovasyon 
Merkezi’ne teşekkür ediyoruz. Böyle bir çalışmayı 
Türkiye’de yapmaktan gururluyuz” diye konuştu.

3 trilyon dolarlık pazar

Konuyla ilgili konuşan İTÜ OTAM Genel Müdürü 
Ekrem Özcan “Yurt dışında çeşitli otonom araç-
ların trafikteki testleri ile ilgili haberleri veya yurt 
dışına gittiğimiz zaman uluslararası fuarlarda bu 
araçları görüyoruz.  Ülkemizde de otomotiv ile 
ilgili olanlar sürekli bize ‘Türkiye’de bu tarz çalış-
malar ne zaman olacak?’ diye soruyorlardı. 2019 
Temmuz ayında Otonom Araç Test Parkurunu 
kurduğumuz günden beri sekiz firma Türkiye’de 
otonom araç test çalışmaları yapıyor.  Biz de İTÜ 
OTAM ve TOSB İnovasyon Merkezi olarak bu fir-
malarımıza gerekli altyapıyı sağlayarak destek 
vermeye çalışıyoruz.

Otonom araçlar dünyada yaklaşık 3 trilyon do-
larlık bir pazar potansiyeline sahip bulunuyor. Biz 
de ülke olarak bu pazarda aktif bir oyuncu olmak, 
otomotivdeki mevcut payımızı korumak ve hatta 
artırmak için bağlantılı ve otonom araçlar özelinde 
çalışmalarımızı artırmalı ve hızlandırmalıyız.” şek-
linde konuştu.l

TOSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM’ın 
koordine ettiği; Türkiye Bağlantılı ve 
Otonom Araç Kümelenmesi’nde 62 firma 
yer alıyor. Kümelenme kapsamında 
Temmuz 2019’da Bağlantılı ve Otonom 
Araç Test Parkuru hayata geçirildi. 
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COVID-19 
Değişime 
Hazır Olmanın 
Önemini Ortaya 
Koydu

Halit İleri
İleri Group
Genel Müdürü
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Otomotiv sektöründe kriz yönetimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

T ürkiye de otomotiv sektörü ekonomiye kat-
kısı ve diğer sektörlere öncülük etmesi açı-
sından en önemli sektörlerden biridir .

Dünya ekonomisini etkisi altına alan oldukça derin 
ve şiddetli etkiler yaratan küresel salgın, sektörün 
de taşlarını yerinden oynatmıştır.

Salgın tüm alanlarda olduğu gibi otomotiv alanın-
da da farkındalık yaratmayı, değişime hazır olmayı 
ve kalıcı, etkin yapılar kurmayı, normlar geliştirmeyi 
gerektiriyor.

Bu gerekle Covid -19 küresel krizi göstermiştir ki, 
dünyada oluşabilecek ve küresel etki yaratabilecek 
tüm olayların daha geniş şekilde ele alınıp, değer-
lendirilmesiyle krizler yönetilebilecektir.

İleri Grup bu süreci nasıl ve hangi önlemlerle 
geçiriyor?

Ülkemizde virüsün varlığının tespit edilmesiyle bir-
likte bizde ivedilikle acil durum ekiplerimizi topladık, 
acil durum eylem planlarımızı ve risk analizlerimizi 
bu başlık altında güncelledik.

Güncellenen planlara göre ortak kullanılan ve in-
sanların ulaşabileceği tüm alanlarda yeni düzenle-
meler ve hijyen kuralları oluşturduk , uyguladık ve 
sıklıkla denetleyerek çalışmaya devam ediyoruz.

Koronavirüsün, sektör üzerinde nasıl kalıcı etkiler 
bırakacağını düşünüyorsunuz?

Covid-19 pandemisinden en sert etkilenen sektör-

lerden biride imalat sektörüdür.

Virüsün küresel olarak yayılmaya başlamasıyla bir-
likte ülkelerin sınırlarını kapatma , seyahatleri kısıtla-
ma veya tamamen durdurma gibi önlemler almaları

sektör öncüsü işletmelerin çalışmalarına ara ver-
mesine neden olmuş ve tedarik zinciri yavaşlamış 
hatta belirli alanlarda kopmuştur. Pandemi

gereği alınan tedbirler göstermiştir ki, COVID-19 
pek çok alanda etkileri uzun yıllar hissedilecek bir 
dönüşüme yol açmıştır.

Geleceği nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektör ve 
İleri Grup için değerlendirebilirsiniz.

Pandemi  sonrası dünyanın nasıl şekillendirileceği 
konusunda, şimdiden başlayacak bir küresel örgüt-
lenme  oluşturulması gerekliliğine inanıyoruz.

Bugün olanların bir tür ‘afet’ olarak değerlendiril-
mesi, yakın gelecek senaryolarının ülkelerin güç 
ve egemenlik ilişkileri kadar, küresel temelde karar 
alma süreçlerini de harekete geçirecek bir zeminde 
ilerlemesini gerektirecektir.

 İleri Grup dönüşüm için hazır mı?

COVID-19 pandemisi pek çok alanda etkileri uzun 
yıllar hissedilecek bir dönüm noktası, içinde bu-
lunduğumuz krizin daha geniş bir çerçevede ele 
alınması gerekliliği ve bu önemli dönüm noktasının 
ardından gelecekte bizi nelerin beklediğini, hangi 
risk ve fırsatlara hazırlanmamız gerektiğini değer-
lendiriyor ve gelecek senaryolarımızı bu doğrultuda 
güncelliyoruz. l

Salgın tüm alanlarda olduğu gibi otomotiv alanında da 
farkındalık yaratmayı, değişime hazır olmayı ve kalıcı, etkin 
yapılar kurmayı, normlar geliştirmeyi gerektiriyor.
Covid -19 salgını göstermiştir ki, dünyada oluşabilecek ve 
küresel etki yaratabilecek tüm olayların daha geniş şekilde 
ele alınıp, değerlendirilmesiyle krizler yönetilebilecektir.
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“Değerlerimiz Bizi 
Doğru Yolda Tutuyor”

lak. Yeri geliyor kesinleşmiş, tahakkuk etmiş bordroda 
bile değişiklik gerekebiliyor. Kalite müşteri ziyareti için 
şehirlerarası yolculuk yapmak zorunda, ancak 30 İl için 
seyahat yasağı var. İK araştırıp gerekli evrakları düzenli-
yor. Çünkü hem iç hem dış müşterimize taahhüdümüz 
var, Pimsa’da ben Müşteri Odaklıyım.

Birden regülasyon devreye giriyor, Satınalma yıllar-
dır çalıştığı tedarikçisinden maske alamıyor. Yönetim 
TOSB’a danışıyor, Kaymakamlığa ulaşıyor, Valiliğe ya-
zıyor, çözüm arıyor. Yemekhane kapasitesi herkesin 
masalarda tek başına yemek yemesi için yeterli değil. 
Operasyon hemen hatların yemeğe çıkış sırasını değiş-
tiriyor, gerekirse yemek molasını zamana yayıyor. El bir-
liği yapıyoruz. Hepimizin tek bir düsturu var. Tek Yürek 
Tek Pimsa.  

Sabahları servislerden inen çalışanların termal kame-
ralarla ateşini ölçerken; işi uzaktan çalışmaya el vereni 
eve karantinaya gönderirken, yemekleri masalarda tek 
başımıza yerken, ellerimiz dezenfektandan yara oldu-
ğunda, ağız burun kapalı hat başında maskeyle çalışır-
ken hepimiz tüm bu önlemler ve fazlası neden alınıyor 
biliyoruz. Çünkü Pimsa’da ben Güvenli İş Yaparım. 

Siparişler durmuş, ciro düşmüş, nakit akışında dar bo-
ğaz var. Şirkete nefes aldırmak gerek. İK kısa çalışmaya 
başvuruyor. Mali İşler raporlarında kılı kırk yarıyor. Ar-Ge 
teşvikleri inceliyor, hammadde oranlarına bakıyor, ve-
rimlilik arıyor. Satınalma tedarikçilerle ödeme vadelerini 
yapılandırıyor. Operasyon vardiya planına, hat optimi-
zasyonlarına bakıyor. Pimsa Verimli Çalışırım diyor.

Evlerindeki çalışanlarımızı arıyoruz. Makinelerimizi öz-
ledik, fabrikamız burnumuzda tütüyor, bizi işe çağırın 
diyorlar. Alışmamışız, çalışmamak, üretmemek zor ge-
liyor, gün bitmiyor diyorlar. Uzaktan çalışanı, hat başı-
na geçip tambura çıkanı, oturup çapak alanı, hepimizin 
derdi aynı. Fabrikayı tam açılışa geçirmek, bir an önce 
üretmek. Çünkü Üretkenim diyoruz.

Virüs gölgesini büyüttükçe İSG ekibi, iş yeri hekimi, 
Operasyon, İK hep birlikte her gün bir başka önlem ge-
liştiriyoruz. İdari kadro toplantılarını sanal platformda 

G eçen yılın ilk çeyreğinde üst yönetimimizin de des-
teği ve sahipliği ile kurumsal değerlerimizi tespit 

etmek için derinlikli bir anket düzenledik. Beyaz / mavi 
herkesin dahil olduğu kapsamlı çalıştaylarda da sonuç-
ları tartıştık.  

Yanıt aradığımız sorular kulağa basit gelmesine karşın 
duygu ve düşüncede zorlayıcıydı. 

“Bizi diğer kurumlardan ne ayırır?”

“Bizi biz yapan öz yapıtaşlarımız nelerdir?”

Çalışma sonucunda Pimsa Otomotiv olarak Müşteri 
Odaklıyım, Güvenli İş Yaparım, İnovatifim, Verimli Ça-
lışırım, Üretkenim ve Tek Yürek Tek Pimsa başlıkların-
da 6 değeri kurumsal değerimiz olarak belirledik.

Dedik ki; Pimsa etten, kemikten, kanıyla, canıyla bir in-
san olsaydı, karakteri böyle olurdu.

Dedik ki; zeminin kaygan, rüzgârın sert, görüşün kısıtlı 
olduğu zamanlarda bu değerler ayağımızı bastığımız 
sağlam taş, bizi birbirimize bağlayacak güçlü halat ve 
yönümüzü gösterecek pusula olacak.

Kriz başladığı andan bu yana aldığımız her kararda bu 
değerler nirengi noktaları gibi bizi yolda tutuyor.  

Karantinada olanlar, yakınları pozitif çıkanlar derken 
vardiya listeleri sürekli değişiyor. Yeri geliyor servis planı 
belki onuncuya güncelleniyor. Mevzuat karışık ve muğ-

Adnan ÖZYEĞİT 

Ömür SEYMAN

Orçun İRFAN

Pimsa Otomotiv A.Ş.
Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Pimsa Otomotiv A.Ş., İş Geliştirme ve Ar-Ge’den
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Pimsa Otomotiv A.Ş., İK Müdürü
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Yol demek, yoldaş demek. Sevgili derneğimiz TAYSAD 

her gün anlık bilgi paylaşıyor. Bizi birbirimize bağlayan, 

şirketlerimizi büyük bir başarıyla temsil eden üst çatı-

mız TOSB her gün bir başka sıkıntıya çözüm üretiyor, el 

uzatıyor. Yüzümüzde bir gülümseme, gönlümüz ferah, 

bu yolda dostlarla yürüyoruz.

Hayatımıza sağlıkla döneceğimiz güneşli günlerin ve 

işlerin bir an önce açılacağı zamanların süratle gelmesi 

dileklerimizle.l

sürdürüyor. Dünyanın farklı kıta ve ülkelerinde yer alan 
müşterilerimizle görüşmeler ve yeni proje çalışmaları 
7 / 24 görüntülü yapılıyor. Çalışanlar sistem girişlerini 
VPN üzerinden yapıyor. Manilere değil imkanlara odak-
lanıyoruz. Çalışan, yönetici herkes İnovatifim diyor. 

Biliyoruz ki yol uzun, şartlar çetin. Ancak içimiz rahat. 
Çünkü değerlerimiz derin, sağlam ve güçlü. 

Biliyoruz ki bu dönem yeni umutlar yeşertecek, yeni 
günle birlikte bizi daha da ileriye götürecek bambaşka 
kazanımlara gebe yeni bir çalışma düzenini de berabe-
rinde getirecek. 

KURUMSAL DEĞERLER

PİMSALI
OLUNUR

NASIL ?

İNOVATİFİM
Her işe yenilikçi yaklaşır, her 
adımımda iyileştirme fırsatı 
ararım. Açık zihinle çözüm 

üretir, takip edip hayata 

TEK YÜREK
TEK PİMSA

temiz iletişim kurarım. Başarıyı 
fark eder ve takdir ederim. 

Talep edilmeden yardım teklif 
eder, destek olurum. 

VERİMLİ
ÇALIŞIRIM
Kaynakları verimli 
kullanır, israftan 

kaçınırım. Daha azıyla 

başarmak isterim.

ÜRETKENİM
Çalışkanım, üreterek 

zamanımı ve 
kaynakları etkin 

kullanırım.

MÜŞTERİ 
ODAKLIYIM

Müşterimi temsil 
ederim. Kaliteli ürünü, 

ederim.

GÜVENLİ İŞ
YAPARIM 

ve sevdiklerime 

ÖNCE
İŞ

GÜVENLİĞİ
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“Ayakta Kalanlar Güçlenerek 
Yola Devam Edecekler”

Birinci Otomotiv Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Ayhan Öztürk

bir anda durması sonucunda yine finansal kriz 
benzeri etkileri olacak bir şekle döndü. 

Finansal kriz yönetimi sektörün yıllarca tecrübe 
kazandığı konu olduğu için, sağlık konusundaki 
belirsizlik ortadan kalkana ve taleplerin yine arzı 
tetiklediği ortama geçene kadar  ayakta kalabilen-
lerin  güçlenerek yola devam edeceği bir gelecek 
var önümüzde.

Birinci Otomotiv bu süreci nasıl ve hangi 
önlemlerle geçiriyor?

Birinci Otomotiv de bu süreç iki farkı odak noktası 
esas alınarak eş güdümlü olarak yönetilmekte, bi-
rinci odak noktamız ve önceliğimiz Çalışan Sağlığı, 
ikinci odak noktamız da İş Sürekliliği oldu. Çalışan 
sağlığı olarak salgının ilk gününden itibaren araş-
tırma, incelemeler yaparak daha hiçbir pozitif vaka 
tespit edilmeden önce proaktif tedbirler devreye 
alındı. 

Kurulan Salgın Önleme ekibi tarafından, servisler, 
yemekhane, çalışma ortamı, dinlenme ortamları 
tek tek öngörülen tedbirlere göre yeniden şekillen-
dirildi. Olası pozitif vaka durumunda uygulanacak 
protokoller belirlendi. Toplu olarak yapılan tüm 
çalışma, eğitim, toplantı ve dini faaliyetler iptal 
edilerek mümkün olanlar online ortama taşındı. 
IT bölümümüzün çok kısa bir sürede yaptığı çalış-
ma ile evden çalışma ortamı oluşturuldu.  Daha ilk 
günden itibaren kronik hastalığı olan tüm çalışan-
larımız izole edilerek ortamdan uzaklaştırıldı. 

İş sürekliliğimiz konusunda da müşteri siparişle-
rinin alınmasından ürünlerin sevkine kadar görev 
alan tüm tedarik zinciri bölümleri, rutin çalışma 
şeklinden çıkarak,  günlük toplantılar ve iş payla-
şımı ile süreci yönetmeye başladılar. 

Kriz Yönetimi 
Otomotiv Sektörünün 
Ayrılmaz Bir Parçası 
Haline Geldi

O tomotiv sektö-
rü, 2000’li yılla-

rın başından itibaren 
Türkiye ekonomisi 
için lokomotif sektör 
haline geldi, bununla 
birlikte, global ve böl-
gesel krizlerde olum-
suz yönde ilk etkilenen 

sektörlerin neredeyse başında gelmesi nedeniyle 
aslında kriz yönetimi otomotiv sektörünün vazge-
çilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Hem 
OEM hem de Yan Sanayi olarak krizleri  yönete-
bilmek var olabilmenin öncelikli şartlarından biri 
oldu.

Bu dönemde acemilik çekilen nokta tecrübe ka-
zanılmış krizlerin neredeyse tamamının  finansal 
kriz olarak ortaya çıkmış durumda olması, finan-
sal krizlerde, firmalar kaynakların daraldığı ve ya-
şam şartlarının zorlaştığı durumlarda, yaşamlarını 
sürdürebilmek için maliyetlerini kısmakta, insan 
kaynağını azaltmakta, farklı saldırı ve savunma 
stratejileri ile rakiplerinden sıyrılmaya çalışmakta 
ve rakiplerinden boşalan alanlarda pay sahibi ola-
bilmek için çabalamaktadır. 

Ancak şu anda yaşadığımız kriz tüm dünyayı, oto-
motiv sektörü olarak düşündüğümüzde de yan 
sanayi, OEM ve tüketicileri aynı anda aynı şekilde 
etkileyen bir sağlık krizi olarak ortaya çıktı. Piya-
sadaki talebi, arza dönüştürme şeklinde işleyen 
sistem, sektörün tüm paydaşlarının önceliğinin 
insan  sağlığı olarak değişmesi nedeniyle,  talebin 
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Değişmesi muhtemel noktalardan diğeri de finans 
ve kaynak yönetimi olacak, Rekabetin artacağı ve 
karlılığın azalacağı ortamda kazan/kazan anlayı-
şı ile sağlam bir tedarik zincirinin önemi artacak. 
OEM ler kendilerine ürün ve hizmet sağlayan te-
darik zinciri halkalarını ve bunların  risklerini biraz 
daha yakından ve yoğunlaşarak takip edecek. İş 
sürekliliği tedarik zincirlerinde en çok aranan ve 
takip edilen şey olacak.  

Dönüşüm için neler yapılmalı?

Otomotiv sektöründe gelecek beklentilerinde de-
ğişim, son yıllarda ön plana çıkan elektrikli/oto-
nom araçlar ile bireysel araç yerine paylaşımlı 
araç kullanımının yaygınlaşması eğilimlerinde 
olması olasıdır. Elektrikli araçların fazla etkilen-
meden ufak tefek kavram değişiklikleri ile  devam 
edeceği düşünülebilir. Bununla birlikte, salgın riski 
ve dezenfeksiyon ihtiyacı/beklentileri nedeniy-
le, paylaşımlı araçlar  ve toplu taşımaya yönelik 
otonom araç çalışmalarının bir süre ötelenmesi 
söz konusu olabilir. Bunun yerine daha ufak ve 
az kişinin ortaklaşa kullanacağı bireysel araçların 
tercih edilmesi, otonom araçların da insan yerine 
malzeme/ürün taşıyan araçlara dönüşmesi  söz 
konusu. Diğer taraftan evden veya esnek  çalışma 
şeklinin giderek yaygınlaşması da araç kullanım 
alışkanlıkları ve taleplerini şekillendirecektir.

Sektör için yukarıda bahsedilen tüm  etkiler ve de-
ğişimler  aslında ana iş kolu olarak otomotiv sek-
töründe görev alan Birinci Otomotiv içinde geçerli.  
Birinci otomotiv olarak kısa sürede evden çalış-
ma ortamının hazırlanması ve devreye alınması 
konusunda başarılı bir uygulama yapıldı, ayrıca  
özellikle 2008/2009 krizinden sonra uygulamaya 
alınan otomotiv dışındaki sektörlere de yönlenme 
çalışmaları da aslında Birinci Otomotivin dönüşü-
münün zaten başladığını ve devam ettiğinin gös-
tergesi olarak görülebilir.l

Önceliğimiz, Müşterilerimizden doğru ve sağlık-
lı sipariş bilgilerini alabilmek ve buna göre tüm 
hammadde, doğrudan ve dolaylı malzeme ihti-
yaçlarımız ile siparişleri karşılamak için gerekli iş 
gücünü planlamak oldu. 

Sürekli güncellenen müşteri siparişleri baz alı-
narak malzeme ihtiyaç planlaması yapıldı, buna 
uygun olarak tedarikçi siparişlerimiz revize edildi. 
Amacımız bu kriz dönemini stoklarımızı optimum 
seviyelerde tutarak, mevcut tedarikçi portföyümü-
zü mümkün olduğunca destekleyerek korumak ve 
müşteri siparişlerini doğru kalite ve miktarda sevk 
edebilmek  oldu.

Covid-19 sektör üzerinde nasıl kalıcı etkiler 
bırakacağını düşünüyorsunuz?

Korona virüs salgınının sektör üzerinde kalıcı etki-
leri olacağı söylenebilir,  İş yapış şekli  değişecek. 
İşin odağında insan ve insan sağlığı olacak şekil-
de, tasarım, üretim, montaj ve satış hizmetleri ye-
niden şekillenecek, zaten birçok aşamada sektör-
de kullanılan sanal ortam  uygulamaları ve robot/
otomasyon çalışmaları ile fiziksel iş gücü ve bire-
bir yüz yüze çalışma ihtiyacı mümkün olduğunca 
azalacak. Evden çalışma giderek yaygınlaşacak. 
Artık önümüzdeki dönemde araç almak için ba-
yiye gitmek yerine online ortama girmek standart 
uygulama olacak, muhtemelen çok az sayıda olan 
satış temsilcilerini özel ve lüks araç satın alırken 
görebileceğiz.

Önceliğimiz, Müşterilerimizden doğru ve sağlıklı sipariş bilgilerini alabilmek 
ve buna göre tüm hammadde, doğrudan ve dolaylı malzeme ihtiyaçlarımız 
ile siparişleri karşılamak için gerekli iş gücünü planlamak oldu. 
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“Dijitalleşmenin Önemi
Gelecekte Daha Fazla Artacak”

Koronavirüs, sektör üzerine nasıl etkiler bırakacak? 

C ovid-19 virüsü Türkiye’de yaklaşık 200 bin oto-
motiv çalışanını ve yılda 1 milyon 500 bin adet 
araç üretimini gerçekleştiren otomotiv sektörünü 

etkiledi, en büyük pazarımız olan Avrupa’da ise 1 milyon 
100 bin civarında otomotiv sektörü çalışanını etkileyip bir 
milyon 500 bin araç civarında bir üretim kaybına sebep 
olmuştur.

Sektör; pandemi dolayısıyla ortaya çıkan global krizde fi-
nansal yapısı güçlü olmayan şirketler açısından orta va-
dede negatif sonuçlar doğurabilir.

Olağan üstü dönemler için hangi önlemleri nasıl 
alıyorsunuz?

Toyotetsu olarak olağan üstü dönemler için hızlı karar ve 
aksiyon alabilen dinamik bir yönetim yapımız bulunmak-
tadır, bu yapı bize birçok avantaj sağlamakta olup salgın 
döneminde bunun faydasını fazlasıyla gördük. Yaklaşık 2 
aylık dönemde üretimimizin gerçekleşmemesine rağmen 
hükümetimizin verdiği destek ve son 2 yılda gerçekleştir-
diğimiz  dijitalleşme yatırımlarımız ile çalışmalarımız ak-
samadan yürütülmüştür.

Salgın döneminde çalışanlarımızın sağlığını korumaya 
yönelik önlemlerimizi çok hızlı ve etkili aldığımızı düşü-
nüyorum. Uzaktan çalışma, online platformda çalışan 
sağlığı takibi ve anketi, anket sonuçlarına göre aynı gün 
alınan önlemler,sosyal mesafe kurallarına uyum için fab-
rikamız içinde gerek görsel gerekse uygulama konusunda 
aldığımız önlemler, QR kodu uygulamaları ile hem servis 

TOYOTETSU Otomotiv Parçaları San. ve Tic. 
A.Ş. Genel Müdürü Orçun Yöntem
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araçlarımız hem de yemekhane-
de çalışan takipleri, servislerde 
ateş ölçümü ve şirket girişinde 
termal kamera kontrollerimiz ile  
çalışan sağlığını maksimum öl-
çüde korumaya ve üretimimizin 
devamlılığını sağlamaya çalış-
maktayız.

Geleceği nasıl değerlendiriyorsunuz?

Covid-19’un otomotiv endüstrisinin geleceğine etkileri 
olacağını düşünüyorum. Dijitalleşmenin önemi gelecekte 
daha da fazla artacaktır, uzaktan ve esnek çalışma sis-
temleri daha fazla gündeme gelecektir. Belirsizlik ortadan 
kalktığında toplumun beklentilerinde değişim olacağını, 
toplu taşımadan bireysel otomobil kullanımına daha fazla 
yönelim olabileceğini ve bu durumda 2021 yılı sonrasında 
otomotiv endüstrisini pozitif etkileyebileceğini düşünüyo-
rum.

2021 yılından itibaren ise otomotiv endüstrisinde otonom, 
elektrikli ve hibrit araç kullanımı daha fazla olacaktır. To-
yota 2020 yılı içinde 4.seviye otonom aracını Japonya’da 
trafikte test etmeyi hedefliyor, elektrikli araç konusunda 
ise yeni batarya teknolojilerine yaptığı yatırımla 2025 yı-
lında tüm araç modellerinde elektrikli versiyonunda hazır 
olmasını planlamaktadır.

Toyotetsu olarak biz de bu süreçte şirketimiz ve Ar-Ge bi-
rimlerimiz ile  gelecek hedeflerimizi gerçekleştirmek üze-
re tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. l

Otomotiv sektörü kriz 
dönemlerinde en çok 
etkilenen sektörlerden 
olmasına rağmen hızlı 
aksiyon alabilen, tecrübeli 
ve stratejik bir sektördür.
Krizlerden edindiği tecrübe 
ile gerek Türkiye’de 
gerekse Dünyada etkin ve 
esnek yönetim ve üretim 
gücü gösteren, bilgi ve 
birikimini koruyan, finansal 
sağlamlığını devam 
ettiren, stok yönetimini 
iyi sağlayan şirketler 
kriz yönetimini başarı ile 
gerçekleştirmektedir.

Kriz 
dönemlerini iyi 
analiz ederek 
geçirmeliyiz...
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“Yeni Normal Çalışma Düzeni 
Yeni Sorumluluklar Getirdi”

Adient Fabrika Müdürü Cengiz Konak:

yerek öğrendik. Bizler bu süreçte salgının doğurduğu 
tüm etkileri irdeleyip önlemler alarak süreci geçirmek-
teyiz. Sektör olarak başarılı bir kriz yönetimi uyguladı-
ğımızı düşünüyorum. 

Adient bu süreci nasıl ve hangi önlemlerle 
geçiriyor?

Öncelikle krizin tanımı doğru bir şekilde yapıldı. Muh-
temel etkilerinin ne olabileceği doğru iletişim yöntem-
leriyle tartışıldı ve kısa sürede yeni bir döneme adım 
atıldı.

Genel olarak süreci 3 aşamaya ayırabiliriz. İlk aşama 
olan tanımlama ve hızlı önlem aşamasında; hastalık 
bulaşma riskinin yüksek olduğu ortamların kısıtlan-
ması ve sosyal aktivitelerin ertelenmesi, yurtiçi ve 
yurtdışı tedarikçi ve stok yönetiminin sıkılaştırılması, 
ilk adımda teşhis, çalışan acil sağlık taramalarının ya-
pılması, evden çalışma protokollerinin hazırlanması 
ve sonrasında müşterilerimizin öncülüğünde iş er-
teleme ve durdurma kararı gibi önlemler alındı. Mart 
ayının başında ülkemizde etkisini göstermeye başla-
yan virüse karşı çalışanlarımızı ve işimizi korumak için 
gerekli önlemleri çok kısa bir süre içerisinde aldık.

İkinci aşama olan süreç takibi ve hazırlık aşamasında; 
evden çalışma uygulamasına geçildi ve günlük top-
lantılarla işlerin takibi gerçekleştirildi. Resmi kuruluş-
ların yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra TOSB, TAY-
SAD ve MESS’in yapmış olduğu iletişim, anket, eğitim 
ve bilgilendirme çalışmaları veri bulma ve doğru ön-
görüde bulunma konularında bizlere yol gösterdi.

Elde edilen bilgiler önce bölgesel gruplarla değerlen-
dirilip, sonrasında neden-sonuç ilişkisi bağlamında 
Avrupa’daki merkezi birimlere açıklandı. 

Günlük olarak takip ettiğimiz iş planlarımızın arasına, 
Covid-19 takip raporu ve aksiyon listesi, üretim ça-

Otomotiv sektöründe kriz yönetimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Ü lkemiz ve Dünya çok ciddi bir sınava tabi tutul-
makta. Hayati risklerin olduğu bu dönemde ül-

kelerin yanı sıra firmalar da çok ciddi önlemler alarak 
bulundukları sosyal ortamı ve çalışanlarını korumak için 
azami özen göstermekteler. “Yeni normal” dediğimiz 
döneme geçişte artık hiçbir firma eski düzende çalış-
mıyor.

Sektör özelinde baktığımıza otomotiv, sistematik yakla-
şımların oturduğu ve belirli bir iş kültürü temeline sahip-
tir. Her birimiz fabrikalarında olan ve olabilecek riskler 
için olasılık ve risk analizi yapar, sonrasında alınacak 
aksiyonları tartışarak dokümante ederiz.

Salgın da bizim dokümanlarımızda bulunan fakat etki-
lerinin ne olabileceğini net göremediğimiz bir kavramdı. 
Bu etkileri maalesef tüm dünya gibi biz de deneyimle-
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fiyatlarının artması, çalışanlar arası mesafe önlemleri 
ve daha geniş çalışma alanları, verimlilik düşüşleri, sos-
yal ilişki kültürünün değişmesi, yeni çalışma ortamları 
ve modellerinin geliştirilmesi, siber güvenlik kontrolleri 
bu salgınla birlikte çalışma hayatımıza giren belli başlı 
etmenlerdir.

Geleceği nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektör ve 
Adient için değerlendirebilirisiniz.

Yakın gelecekte şahısların ve ülkelerin kendilerini gü-
vende hissetmesinin zaman alacağını düşünüyorum. 
Bu süreç alım gücünü etkilediği için, öngörüm sektörde 
otomobil satışlarının yavaş bir ivme ile artması yönün-
de. Kriz döneminde dünya üzerinde birçok bayi araç 
satışını durdurdu. “Yeni normal süreci” yavaş bir topar-
lanma eğrisine sahip olacaktır. Ticari araç pazarında 
taleplerin artmasını beklerken, binek araç tarafında aynı 
artış hızının gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum.

Birçok ülke bu süreci aşabilmek için farklı destek pa-
ketleri açıklayarak araç alımını cazip hale getirecektir. 
Türkiye özelinde ise çıkacak hurda teşviği, ÖTV değişik-
likleri ve cazip kredi imkanları yerli pazar araç üretim ve 
satışına destek olabilir.

Adient olarak önümüzdeki 5 yıl boyunca bu sürecin 
etkilerini görmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz. 
Planların revize edilmesi gerekiyor. Bu bizim için alına-
cak ek tedbirler ve nakit para yönetim stratejilerinin ge-
liştirilmesi demek. Kriz süresince göstermiş olduğumuz 
başarılı iş politikamızı, kriz sonrasında da sürdürmeyi 
hedefliyoruz.

Adient dönüşüm için hazır mı?

Otomotiv diğer sektörler ile karşılaştırıldığında en hızlı 
değişime ve gelişime sahne olan sektördür. Bu sektörün 
global bir oyuncusu olmak demek, dönüşüm ve deği-
şime her zaman hazır olmak demektir. Adient vizyonu 
gereği sektöre yol gösterecek her türlü dönüşüm süre-
cine hazır olarak, çalışanlarına ve müşterilerine kaliteli 
ve güvenli hizmet sunmaya devam edecektir. l

lışma ve öngörü başlangıç raporu, maliyetler ve covid 
öngörü maliyet kontrol raporları dahil oldu.

Hedef başlangıç günü ve kapasite seviyesi belirlenip, 
detaylı aksiyonlar alınarak eğitim dokümanları, aksi-
yon bilgilendirmeleri ve talimatlar oluşturuldu. Sürecin 
etkileri ve bizim bunları nasıl yönettiğimizi çalışanlar 
ile paylaşabilmek için açık iletişim toplantıları organize 
edildi.

Üçüncü aşama diye adlandıracağımız iş başı öncesi ve 
işbaşı aşamasına gelindiğinde; öncelikli amacımız işba-
şı yapan tüm personelin online eğitim ve eğitim yeterlilik 
testini tamamlamasıydı. İşe başlangıç öncesinde her-
hangi bir aksaklık yaşamamak için makine ve ekipman-
ların kontrolleri yapıldı. Aksiyon listesindeki maddeler 
hem Covid-19, hem iş başı talimatlarımız gereğince 
yerinde denetleme ile tek tek kontrol edilerek kapatıldı. 

İş başı yapıldığında her şey öngördüğümüz düzende 
çalışıyordu. Karşılıklı iletişime önem veren firmamız, ça-
lışanlarımıza firma olarak süreçle ilgili gerekli önlemleri 
aldığımızı, süreci iyileştirebilecek her türlü öneriye açık 
olduğumuzu iletti. Onlar gibi bizler de deneyimleyerek, 
yaşayarak bu yeni çalışma düzenine uyum sağladık.

Koronavirüsün, sektör üzerinde nasıl kalıcı etkiler 
bırakacağını düşünüyorsunuz? 

Koronavirüs, otomotivin de içinde olduğu birçok iş ko-
lunda yıpratıcı bir etki yarattı. Talepteki azalışlar, etkisini 
doğrudan arzda düşüş ve akabinde işgücünde azalma 
ve maliyet artışı olarak gösterdi.

Bu süreçte, 2020 yılı içerisinde yapılan tüm mali plan-
ların sapmasının yanı sıra, ortaya çıkan “yeni normal 
çalışma düzeni” eski verimliliğin çok gerisinde kalarak 
hayatımıza yeni maddi ve manevi sorumluluklar getirdi. 

Satış ve karlılık hedeflerinin tutturulamaması, çalışan 
gelirlerinde azalma ve ileriye dönük öngörülerde enf-
lasyon yanında taşınacak ek bir risk götürüsü, iş için 
kullanılan genel tüketim malzemelerinim yönetimi ve 

Salgın bizim dokümanlarımızda bulunan fakat etkilerinin ne 
olabileceğini net göremediğimiz bir kavramdı. Bu etkileri maalesef tüm 
dünya gibi biz de deneyimleyerek öğrendik. Bizler bu süreçte salgının 
doğurduğu tüm etkileri irdeleyip önlemler alarak süreci geçirmekteyiz. 
Sektör olarak başarılı bir kriz yönetimi uyguladığımızı düşünüyorum. 
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“Şirketler ve Çalışanlar Çeviklik 
Becerilerini Test Edecekler”

Karat Güç Fabrika Müdürü Özgür ALSAN:

ön saflarda yer alan otomotiv perakendecileri ve 
toptan satıcıları etkilenecektir. Ancak sürece ba-
ğışıklığı olmayan tedarikçilerin, özellikle de ülkeler 
arası tedarik zinciri risklerine karşı kötü yönde et-
kilendiği görülmektedir.

KARAT GÜÇ  bu süreci nasıl ve hangi önlemlerle 
geçiriyor?

Küresel bir şirket olmanın avantajıyla yaklaşan 
tehlikenin sesini oldukça erken duyabildik. Şubat 
ayının sonlarında, ülkemizde henüz herhangi bir 
vaka görülmediği günlerde, pandemi ile yüzleşe-
ceğimiz gerçeğini fark ettik ve ilk olarak şirketimiz 
bünyesinde tedbirler almaya başladık. 

Beyaz yaka çalışanların yüzde 70 kadarı, çalışma-
larını evden sürdürmeye başladı. Mavi yaka per-
sonelimiz, yakın temasın önüne geçmek amacıyla 
dönüşümlü çalışma sistemine geçti. Pandemi 
ülke gündeminde henüz yer bulmamışken tüm 
personel ve aileleri için dezenfektan, maske, si-
perlik ve ihtiyaç malzemesi tedariki ve dağıtımını 
yaptık.

Tüm çalışanlarımıza, iş yeri hekimimizin katkısıyla 
bizi bekleyen süreçleri ve alınabilecek tedbirlerin 
önemini anlattık. Şirket çalışanları dışında müşteri 
ve tedarikçi gibi üçüncü şahısların şirkete girişini 
durdurduk. Zorunlu tedarik edilen hizmetler için 
yeni süreçler tasarlayarak günlük teslimatların 
yeni oluşturulan karantina bölgesinde yapılmasını 
sağladık. 

Tüm çalışanlarımızın bilinçli katkılarıyla geçirdiği-
miz bu süreçteki performansımızı, periyodik ola-
rak yaptırdığımız Covid-19 testleriyle takip etmeye 
devam ediyoruz.

Otomotiv sektöründe kriz yönetimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

C ovid-19 salgınının hızlanmasıyla, küresel ola-
rak bu süreçten etkilenmeden çıkacak ne-

redeyse hiçbir sektör kalmadığı gözüküyor. Hali 
hazırda yapısal sorunlarla boğuşan otomotiv sek-
törünün problemleri, dünya nüfusunun üçte birinin 
karantina altında kalmasıyla daha da büyümüştür.

2019’da yüzde 4 küçülen küresel otomotiv paza-
rının 2020 yılında yüzde 10’dan fazla daralma ya-
şaması muhtemel görünüyor. Bundan, öncelikle 

Dijital dönüşüm projeleri, salgının yarattığı ekonomik hasarın atlatılması sonrasında 
şirketlerin gündemindeki ilk projeler olacak ve bu şirketlerde dijital dönüşüm alanında 
çalışan ve buna liderlik eden kişiler, birimler daha da önemli hale gelecek.
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Korona virüsün sektör üzerinde nasıl kalıcı 
etkiler bırakacağını düşünüyorsunuz? 

İçinde bulunduğumuz sektörün turizm, eğlence 
gibi yakın temasın kaçınılmaz olduğu bir sektör 
olmaması işimizi biraz daha kolaylaştırıyor açık-
çası. Korona virüsün sektörde dijitalleşme önemi-
nin ve gerekliliğinin kavranmasını hızlandıracağı, 
tüm şirketlerin bu sürecin sonrasında dijitalleşme 
konusunda çalışmalarına ve yatırımlarına ağırlık 
vereceği düşüncesindeyiz. Dijital dönüşüm proje-
leri, salgının yarattığı ekonomik hasarın atlatılması 
sonrasında şirketlerin gündemindeki ilk projeler 
olacak ve bu şirketlerde dijital dönüşüm alanında 
çalışan ve buna liderlik eden kişiler, birimler daha 
da önemli hale gelecek.

Uzun zamandır gündemde olan “çevik şirketler”, 
“çevik çalışanlar” söyleminin yaşanan deneyimle 
birlikte ne kadar uygulanabilir olduğu anlaşılmış 
olacak. Şirketler ve çalışanlar çeviklik konusunda-
ki becerilerini ve organizasyonel değişim ihtiyaç-
larını net bir şekilde görecekler. Bu dönemde ek-
sikliklerini doğru tespit edip, dönüşüm ve gelişim 
tarafında kendilerine yatırım yapan şirketler ve 
çalışanlar bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacak.

Ayrıca çalışan davranışları açısından çalışma ha-
yatının içerisinde yer alan birçok insanda mental 
bir dönüşüm yaşanacak. Özellikle dünyada ya-

İçinde bulunduğumuz sektörün turizm, eğlence gibi yakın temasın kaçınılmaz 
olduğu bir sektör olmaması işimizi biraz daha kolaylaştırıyor açıkçası. Korona 
virüsün sektörde dijitalleşme öneminin ve gerekliliğinin kavranmasını hızlandıracağı, 
tüm şirketlerin bu sürecin sonrasında dijitalleşme konusunda çalışmalarına ve 
yatırımlarına ağırlık vereceği düşüncesindeyiz. 

şanan bu zorlu süreç, çalışma hayatında yer alan 
insanların hayata ve çalışma hayatına olan bakış 
açılarını değiştirecek. Bu mental dönüşüm neti-
cesinde kişilerin ve şirketlerin öncelik sıraları de-
ğişecek. Özellikle şirketlerin ve insanların değerleri 
ile ilgili yaşanacak dönüşüm şirketlerle çalışanlar 
arasındaki bağlılık ve iş ilişkilerini kökünden değiş-
tirecek.

Geleceği nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektör ve 
KARAT GÜÇ için değerlendirebilirsiniz.

Tüm dünyadaki dengeleri değiştiren süreç, mutla-
ka ki sektörümüzü de etkileyecek. Üretim ve yatı-
rım maliyetleri, döviz kurları, akü üretiminde önemli 
etkisi olan kurşun fiyatları gibi etkenler elbette ki 
yön verici olacaktır. Bununla birlikte otomobil artık 
insan hayatının vaz geçilmez bir parçası olmuş-
tur ve akü de otomobilin kalbi konumundadır. Bu 
bağlamda tasarruf edilecek ya da değişimi ötele-
nebilecek bir ürün olmadığından duyulan ihtiyacın 
artarak süreceğini öngörüyoruz. 

KARAT GÜÇ dönüşüm için hazır mı?

Pandemiden çok önce başlatmış olduğumuz di-
jitalleşme atılımımızın faydalarını her geçen gün 
fazlasıyla görüyoruz. Küresel akü lideri Clarios ve 
sektörde 45 yılı aşkın tecrübeye sahip Tarablus ai-
lesinin ortaklığının getirmiş olduğu çok güçlü bir 
yönetim yapımız var.

Uluslararası yapımız ile yerel deneyimi küresel 
uzmanlıkla birleştiren güçlü yönetimimiz, sene-
lerdir dünya üzerindeki en iyi uygulamaların, yerel 
alışkanlıklara en doğru şekilde uygulanması açı-
sından başarılı bir yönetim sergiliyor. Tüm bunlar 
sayesinde vizyoner bakış açımız ve dinamik yapı-
mızla dönüşüme salgın öncesinde hazırdık.l
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Sango bu süreci nasıl ve hangi önlemlerle 
geçiriyor?

S ango Japonya ana merkez, 2011 yılında 
muhtemel Kuş gribi tehlikesine karşı bizi 
uyarmış ve gerekli hazırlıkları önceden 

yapmamızı istemişti. Muhtemel pandemi duru-
munda neler yapılması gerektiği konusunda bü-
tün ülkelerden katılımcılar ile eğitim almıştık.

Firmamız 2011 yılından beri, bütün çalışanlara 2 
ay yetecek miktarda maske, dezenfektan vb mal-
zemeleri stoğunda bulundurmaktaydı. Acil du-
rumlar için bütün çalışanlara yetecek miktarda 3 
günx3 öğün kuru gıda ve su stoğu bulunmakta, 
her yıl bu stok yenilenmektedir.

Korona virüs konusunda 2019 yılı sonunda Çin’de 
belirdiğinde, Sango’nun Çin fabrikası üretime ara 
vermek zorunda kalmış, önlemler konusunda eği-

tim video ve dökümanları bizlere göndermişti. Bu 
video örnekleri korku filimleri gibiydi. BCP (Busi-
ness Continue Progress) denilen felaket karşı ya-
pılacak önleyici tedbirlerin manueli hazırlandı. Vi-
rüs karşı eylem planlarındaki hazırlık kabiliyetimizi 
test edebilmek için tatbikat yapmayı planladık. Bu 
aşamada tabikatı çevrenin meraklı gözleri önünde 
gerçekleştirdik. Güvenlik girişinde maske ile çalı-
şanların ateşini ölçmeye başladık. Çalışma orta-
mındaki sosyal mesafeyi oluşturmak için yemek 
mola saatlerini düzenledik, her çalışanın oturacağı 
masayı izlenebilirlik için sabit yaptık.

Dünyada virüsün görülmesi ile seviye-1, bütün 
çalışanlara pandemi eğitimi verdik. Virüsün 11 
mart’da ülkemizde görülmesi ile BCP organizas-
yonu gereği, her gün sosyal mesafe ile toplantı 
yapmaya başladık. Virüsün yaşamı etkilemesi ile 
üretime 7 hafta ara vermek zorunda kaldık.

Üretime tekrar güvenli başlamak için, güvenlik 
manueli hazırlayıp, çalışanları bilgilendirdik. Ha-
berleşmeyi dijital ortamda yapmaya başladık.

“İş Yaşamı Kendini 
Yeniden Şekillendirecek”

Sango İnsan Kaynakları Müdürü Kadir Yıldız:
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Dijitalleştirmenin bu ortamda ne kadar önemli ol-
duğunu öğrendik, evden video görüşmeleri yöne-
tim idaresini yapabildik.

Covid-19 virüsü sektör üzerinde nasıl kalıcı 
etkiler bırakacak?

Pandemi sonrası, benzer risklere karşı zayıf nok-
talar ortaya çıkarıp, kalıcı önlem almalıyız. Çalışma 
yaşamında çalışma kültüründe değişim yaşana-
cağını tahmin ediyoruz.

Artık sosyal mesafeye göre çalışma ortamlarını 
planlamak zorunda kalacağız. Muhtemel salgına 
karşı her zaman maske, dezenfektan gibi acil du-
rum malzemelerini stokta tutmamız gerekecek.

Geleceği nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hastalığın yayılmasını dijital ortamda izlenebilme-

si için bilişim sektörüne yeni bir alan açılmış ola-
cak, kiminle ne zaman temas ettiğimiz kayıt altına 
alınmak istenecek.

Güvenli seyahat için pandemi pasaport kaydı ge-
rekecek, bu virüsün aşısı bulunsa da yeni virüsler 
insan hayatını etkilemeye devam edecek. Salgına 
karşı hazırlıklı olanlar sorunsuz üretim faaliyeti ya-
pabilecek, müşteriler belki de ISO gibi bu standartı 
bizden talep edecek.

Dijital dönüşüm, BCP felaket senaryo planları ile 
benzer salgınlardan en az etkilenecek şekilde iş 
yaşamı yeniden şekillenmiş olacağını tahmin edi-
yoruz.

Sağlıklı günler için umudumuzu asla yitirmedik, 
zorluklar ile mücadele bizim var olma misyonu-
muz olacak. l

Pandemi sonrası, benzer risklere karşı zayıf noktalar ortaya çıkarıp, kalıcı önlem 
almalıyız. Çalışma yaşamında çalışma kültüründe değişim yaşanacağını tahmin 
ediyoruz. Artık sosyal mesafeye göre çalışma ortamlarını planlamak zorunda 
kalacağız. Muhtemel salgına karşı her zaman maske, dezenfektan gibi acil 
durum malzemelerini stokta tutmamız gerekecek.

Nisan-Mayıs-Haziran 2020
31

RÖPORTAJ



Sektörünüzdeki kriz yönetimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

K üresel pazar tahminlerinde bakarsak, oto-
mobil üretiminde 19 milyonluk (yaklaşık 
89 milyondan 70 milyon adete) yani yüz-

de 21 oranında düşüş bekleniyor. Benzer biçimde, 
sektörün krize tepkisi elbette V veya U biçiminde 
(referans grafik: ekonomide iyileşme eğrisi) ekono-
mik darboğaz olacaktır. Öte yandan birçok OEM’in 
stratejik ana projelerine kısa süreli gecikmelerle de 
olsa devam ettiğini haberlerini duyuyoruz. Durum 
her ne kadar belirsiz ve öngörülemez olsa da, bu 
tarz haberler daha optimistik bakmamıza yardımcı 
oluyor. Yine de Covid-19 etkilerinin 2018-2019’daki 
durgunluktan daha derin sonuçlar yaratacağı ve iş-
sizlik oranının da artacağı aşikar.

Koronavirüs’ün sektördeki etkisi ne olacak?

Duruşlardan etkilenen şirketler ekonomiyi yeniden 
başlatmanın o kadar kolay olmayacağını söylüyor. 
Ekonominin yavaşça toparlanacağını gösteren çok 
çeşitli ekonomik araştırma verileri de öyle... Sektör-

deki asıl zorluk otomobil için olan taleptir ve başlan-
gıç için daha düşük üretim oranları görüyoruz. Aynı 
üretimin 2021 veya 2022 sonunda tekrar görülmesi 
bekleniyor. Ayrıca dünyadaki durumun da farksız 
olduğu düşünülürse, biz yine de parlak tarafa bak-
mayı ve daha fazlasını elde etmek için elimizden 
gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

Hem çalışanlar hem de müşteriler için bu 
olağanüstü durumlarda hangi önlemleri 
alıyorsunuz?

Atlas Copco için çalışanlarımızın, ailelerinin ve iş 
ortaklarımızın sağlığı ve refahı birinci önceliktir. Bu 
nedenle, bunu sağlamaya devam etmek ve böl-
gemizdeki Korona virüsünün etkilerini mümkün 
olduğunca azaltmak amacıyla üzerimize düşeni 
yapmak için gerekli önlemleri aldık. İşletmemizin 
hem insanlar hem de tedarik zinciri tarafındaki ey-
lemlerinin özetini içeren bir broşür hazırladık, bunu 
internet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda 
yayınladık. (https://www.linkedin.com/feed/upda-
te/urn:li:activity:6660429874286600192). Virüsün  
kendi sorumluluk alanlarımızda yayılmasını önle-
mek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştı-
ğımızı belirtmek isteriz, fakat bunun hızla değişken-
lik gösteren bir süreç olduğunu vurgulamakta fayda 
var.

Geleceği nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hiçbir şey, elbette, kolay olmayacak; özellikle pan-
deminin öngörülemeyen doğası ve bunun işletme-
ler (ve tedarik zincirleri) üzerindeki etkisi göz önüne 
alındığında... Ancak otomotiv stratejik bir sektördür 
ve hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneği - başka 
bir deyişle çevik olmak – bugünlerde sektörün ke-
sinlikle en fazla ihtiyacı olan şey. İyileşmenin ger-
çekleşeceğine inanıyoruz, fakat 2019’un başındaki 
rakamlara da ancak 2022 yılında ulaşılması bek-
leniyor. Yeni trendler ve elektrifikasyon ile teknoloji 
yatırımları, mutlaka bu geçiş sürecini destekleye-
cektir.l

“Otomotivin Her Duruma 
Uyum Sağlama Yeteneği Var”

Atlas Copco Genel Müdürü Ataollah Maleki:
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Ofislerimizde nano temizleme 
işlemi uygulanmıştır ve 

düzenli olarak da dezenfekte 
edilmeye devam ediliyor

Dağıtım merkezimizden gelen tüm 
paketler varışta dezenfekte ediliyor 
ve tüm güvenlik önlemleri dikkate 

alınarak müşteri bazlı yeniden 
paketleme işlemi yapılıyor

Maske, eldiven, gözlük, 
kolonya, dezenfektan ve 

koruyucu ekipman setleri 
çalışanlara dağıtıldı

Tüm yönetim ekibini içeren bir 
kriz komitesi kuruldu

Çalışan servisleri 
organizasyonu değiştirildi; 
servis kullanımı az sayıda 

çalışana indirildi

Atölyeye gönderilen ve 
atölyeden çıkan tüm 

ekipmanlar dejenfekte ediliyor

Tüm çalışanlarımız şirket 
doktoru tarafından eğitildi

Kriz komitesi düzenli 
toplantılar yaparak, süreçle 
ilgili güncel kararlar alıyor

Bütün bu tedbirler tüm bölge 
ofislerimizde uygulanmaktadır.

Şirketin girişine yerleştirilen 
ateş ölçüm cihazları ile ofise 

gelen çalışanların ateşine 
günlük olarak bakılıyor 

Kısmen evden çalışma 
sistemiyle ofislerimizdeki 

yoğunluk düşürüldü

Çalışanlarımız alınan 
kararlarla ilgili olarak sürekli 

bilgilendiriliyor

İnsanlarımızı ve 
işimizi korumak için 

aldığımız aksiyonlar...
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TOSB BİAS Otomotiv 
Test Merkezi 

TOSB BİAS Otomotiv Test Merkezi olarak başta TOSB üyelerimizden olmak üzere
sektörden gelen talepler doğrultusunda kabiliyetlerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz.
2019’da çalışmalarını yürüttüğümüz ISO 17025 TÜRKAK akreditasyonu başvurumuz
kabul edildi ve 8 Nisan 2020 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite olduk. ISO 17025
kapsamında ISO 16750, EN 61373, MIL-STD-810G ve EN 60068 standartlarının 
altyapımıza uygun olan kısımlarına başvuru yapılmıştı. Kapsamı genişletmek için 
çalışmaları başlattık.

Strain, Akustik, Basınç, 
Sıcaklık ve benzerleri 

gibi çok farklı parametre 
ölçümleri

Akustik Malzeme 
Karakterizasyonu

İvmeölçer 
Kalibrasyonu

Yakıt Hava Tankları 
Basınçlandırma ve 

Vakum Testleri

Motor Ömür 
Testleri İklimlendirme

(Sıcak, Soğuk, Nem)Yapısal 
Ömür Testi

Yorulma 
Testleri

Elastomer 
Parça 

Dinamik 
Katılık Testi

Mobil 
Emisyon 
Ölçümü

Titreşim-
Şok 

TestleriModal 
Test

Düşürme 
Testleri
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TOSB BİAS Otomotiv Test Merkezi 2019’da %75 
oranında otomotiv sektörüne hizmet verdi. Bunun 
dışında savunma, demiryolu, elektronik sektörün-
den de hizmet alanlar oldu. Hizmete alınan bazı 
yeni altyapılar aşağıda verilmiştir:

Motor Ömür Testleri:

Motor test sisteminin eksikleri tamamlanmış, 
sensör paneli kapasitesi iki katına çıkarılmış, yeni-
lenen kontrolcüsü ile devreye alınmıştır. Yerli mo-
tor üreticilerimize hizmet vermektedir.

Elastomer Parça Testleri

Elastomer parçaların testlerinde kullanılabilecek 
iki makina alınmıştır. Bunlardan ilki 0-400Hz ara-
lığında dinamik katılık testlerinin yapılabileceği tek 
eksenli sistemdir. Diğeri de 3 eksende kuvvet uy-
gulayabilen, yüksek sıcaklık kabini bulunan bir test 
düzeneğidir.

İvmeölçer Kalibrasyon Test Sistemi 

Sektörde çok kullanılan ivme sensörlerinin kalib-
rasyon ihtiyaçları için alınmış bir sistemdir. Ak-

reditasyon başvurusu için hazırlık yapılmaktadır. 
Sensörlerin kalibrasyon kontrollerinde kullanıl-
maktadır.

Basınç-Vakum Test Sistemi 

Yakıt tankı gibi ürünlere çevrimsel olarak ba-
sınç-vakum testi gerçekleştirebilen test sistemi-
dir.

Akustik Karakterizasyon Test Sistemi 

Başta trim malzemeleri olmak üzere malzemele-
rin akustik karakterizasyonunu yapan (ses yutum 
ve ses geçiş kaybı değerlerini ölçen) test sistemi-
dir.

Yüksek Tonajlı Servo Hidrolik Sarsıcı 

EV batarya paketleri, klima üniteleri, yakıt depoları 
gibi büyük boyutlu ve ağır yapıların titreşim testleri 
için servo hidrolik test düzeneği kurulmuştur. Bu 
test düzeneği 250kN sarsma kuvvetine sahiptir. 
3m çapa kadar büyük yapıların 200Hz’e kadar test 
edilmesine olanak vermektedir.

Motor Test Dinamometresi

Yüksek Tonajlı Servo Hidrolik Titreşim 
Test Sistemi

Elastomer Dinamik 
Karakterizasyon Test Makinası

Akustik Karakterizasyon Test Sistemi

İvmeölçer Kalibrasyon Sistemi
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Uzaktan Bakım ve COVID-19 
Döneminde Gerekliliği
Birçok üretici firma bu salgın sürecinde satış sonrası operasyonlarını devam ettirmek, 
teknik ekiplerin birlikte çalışabilmelerini sağlamak veya kalite kontrol ve denetim 
süreçlerini uzaktan doğru ve hızlı bir şekilde yapabilmek için uzaktan bakım ve 
destek platformlarını hemen devreye sokmaktadırlar. Burada VSight Remote %100 
yerli ve milli bir yazılım çözümü olarak sanayi sektörüne uzaktan bakım özelliği ile 
destek olmaktadır.

G ünümüzde birçok endüstri hem var olan 
problemlerine çözüm bulmak hem de verim-

liliği arttırmak amacıyla gelişen teknoloji ve bu-
nunla birlikte ortaya çıkan uygulamaları dikkatlice 
takip etmekte ve kendilerine uygun olan uygula-
maları dijital dönüşüm ile entegre etmektedirler. 
Son yıllarda giderek popülerleşen ve her sektörde 
kullanımı artan Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolo-
jisi, üretim sanayisinde de Kuzey Amerika ve Av-
rupa başta olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi 
görmekte ve bu teknolojiye olan talep her geçen 
gün artarak devam etmektedir.  

Artırılmış gerçeklik ile mümkün hale gelen uzak-
tan bakım ve destek uygulamaları COVID-19 sal-
gını ve dünyada yarattığı kısıtlamalar sebebiyle 
firmalar için daha önemli ve elzem hale gelmiştir. 
Birçok üretici firma bu salgın sürecinde satış son-
rası operasyonlarını devam ettirmek, teknik ekip-

lerin birlikte çalışabilmelerini sağlamak veya kalite 
kontrol ve denetim süreçlerini uzaktan doğru ve 
hızlı bir şekilde yapabilmek için uzaktan bakım ve 
destek platformlarını hemen devreye sokmakta-
dırlar. Burada VSight Remote yüzde 100 yerli ve 
milli bir yazılım çözümü olarak sanayi sektörüne 
uzaktan bakım özelliği ile destek olmaktadır.

Firmalar zor durumlarda dahi müşterilerin veya 
tedarikçilerin yanında olarak güven oluşturmak 
isterler. VSight Remote uzaktan bakım platformu, 
firmaların müşterilerine veya teknik ekiplerine her 
koşulda ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. 
Mobil cihaz veya akıllı gözlük aracılığıyla görün-
tülü iletişim kuran ve platforma bağlanan kullanı-
cılar, sahadaki personele yapılması gereken işleri 
kolaylıkla tarif edebilir. Kullanıcılar canlı görüntüler 
üzerinden çizimler yaparak veya PDF, diyagram 
veya çizim içeren görseller üzerinden anlatarak 
hatta ekran paylaşımı ile işin nasıl yapılacağı ko-
layca anlatılabilir ve bu şekilde çalışmalar uzaktan 
yapılabilir hale gelmektedir. 

Ayrıca, VSight Remote ile teknik ekipler uzaktan 
aynı konu üzerinde birlikte çalışabilirler ve bir-
birleriyle bilgi paylaşımı yapabilirler. Her kullanıcı 
uzaktaki diğer kişinin baktığı kamera açısını gö-
rebilir ve bu canlı görüntü üzerinde işaretlemeler 
yaparak direktifler verebilir. Anlık fotoğraflar çeker 
ve bu fotoğraflar üzerinden canlı çizimler yaparak 
detaylı bir şekilde yapılması gereken işi uzaktaki 
kişiye tarif edebilir.
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Uzaktan Teftiş ve Kontrol

Fabrikaların olağan teftişleri veya kalite kontrol 
işlemleri de anlık olarak VSight Remote üzerin-
den yapılabilmektedir. Yetkili kişi fabrikaya veya 
tedarikçi firmaya uygulama üzerinden bağlanarak 
gözlemler yapabilir. Orada bulunan kişiyi yönlen-
direrek kalite kontrolünü veya teftişini uzaktan 
istediği şekilde tamamlayabilir. Yaptığı bu teftişi 
sonradan kullanmak amacıyla baştan sonra video 
olarak sisteme kaydedebilir. 

Bununla beraber, firmalar, bünyesine kattıkları 
yeni çalışanlara da uygulama üzerinden uzaktan 
oryantasyon veya tanıtım yapabilmektedir. 3D ob-
jeler, videolar veya diyagram, görseller kullanarak 
ve bunların üzerinde çizim ve gösterimlerle maki-

ne veya ekipman eğitimini uzaktan verebilir. Ger-
çek dünyaya 3 boyutlu modeller yerleştirebilir ve 
bu modeli uzaktaki kişi kendi kamera görüntüsü 
içinden sanki gerçek dünyada varmış gibi görebilir 
veya birlikte çalışabilir. 

İTÜ Teknokent bünyesinde geliştirilen VSight Re-
mote uzaktan bakım ve destek platformu, müş-
terilerine bakım, onarım arıza tespit gibi satış 
sonrası operasyonlarını, kalite kontrol ve denetim 
süreçlerini ve teknik ekiplerinin uzaktan birbiriyle 
çalışabilmeleri veya eğitim verebilmelerini sağla-
maktadır. Bu sayede firmalar korona salgını bo-
yunca bu operasyonlarını en az aksama ile devam 
ettirebilmektedirler.

Daha Az Seyahat

Uzmanların veya çalışanların seyahat boyunca 
yaşayacağı büyük zaman kaybını önleyerek per-
formansı üst seviyelere çıkarmakta ve bu süreç-
teki seyahat ve saha masraflarının oluşmasını 
da önlemektedir. Bu şekilde fabrika, departman 
veya firmanın sağladığı verimlilik etkili bir şekilde 
artmaktadır. Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 ile 
uyumlu VSight Remote ile uzaktan bakım plat-
formu üretim sanayisinde yenilikçi ve dinamik bir 
çözüm olarak sanayi dünyasında artan kullanıcı 
sayısıyla yerini almıştır. l

Nisan-Mayıs-Haziran 2020
37

TOSB İNOVASYON MERKEZİ



Thread In Motion, İnsanı Giyilebilir 
Teknolojilerle Dijitalleştiriyor
Teknolojik kumaş dokuma teknolojisiyle geliştiren Thread In Motion, akıllı eldiven 
modeli WIO’yu sundu. Şimdiden otomobil fabrikalarında kullanılmaya başlanan akıllı 
eldiven, el terminalleriyle harcanan süreyi yarı yarıya azaltıyor.

G iyilebilir teknolojilerle endüstri 4.0’ı bir araya 
getirmek için girişimciler kolları sıvadı. Akıllı 

kumaş dokuma teknolojiyle daha önce akıllı mont 
geliştiren ‘Thread In Motion’ adındaki startup, 
endüstri 4.0 için giyilebilir akıllı eldiven modelini 
geliştirdi. ‘WIO’ adındaki akıllı eldiven, üzerindeki 
sensörler ve ekranla fabrikaların ve lojistik depo-
larındaki hız, verimlilik ve izlenebilirlik kazanımları 
sağlıyor. Fabrika çalışanları el terminali ve ekran-
larla uğraşmak yerine sadece eldiven üzerinden 
işlerini yürütebiliyor ve en önemlisi de hata payı 
azalıyor. Bu sayede şirketler üretim ve lojistik hat-
larında zamandan tasarruf sağlayabiliyor.

Yüzde 50 zaman tasarrafu

Geliştirdikleri akıllı eldiveni endüstriyel yazılımlarla 
birlikte desteklediklerini belirten, Thread In Motion 
Kurucu Ortak Kadir Demircioğlu, modelin üretim 
hatları ve lojistiğin yanı sıra depo, sıralama alan-
ları ve paketlemede de kullanılabildiğini ifade etti. 
Demircioğlu, WIO’nun nasıl çalıştığını şu örnekle 
anlattı: “Akıllı eldiven modelimizin kullanıldığı bir 
otomobil fabrikasından 52 saniyede bir araç çıkı-
yor. Her bir araçta barkodlu 5 bin parça var. Böy-
lesine devasa bir üretimde her saniye çok önemli. 
WIO’dan önce çalışanlar ilerleyen üretim hattında 
bir parçayı kullanmadan önce masaya giderek 
el terminaline okutuyordu. Parçayı veri tabanına 
kaydettiriyordu ve doğru parça olup olmadığını 

Giyilebilir teknolojilerle 
endüstri 4.0’ı bir araya 
getirmek için girişimciler 
kolları sıvadı. Akıllı kumaş 
dokuma teknolojiyle 
daha önce akıllı mont 
geliştiren Thread In Motion, 
endüstri 4.0 için giyilebilir 
akıllı eldiven modelini 
geliştirdi. ‘WIO’ adındaki 
akıllı eldiven, üzerindeki 
sensörler ve ekranla 
fabrikaların ve lojistik 
depolarındaki hız, verimlilik 
ve izlenebilirlik kazanımları 
sağlıyor. 
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kontrol ediyordu. El terminaliyle yapılan bu süreç 
yaklaşık 8 saniye. WIO ile çalışanlar eldivenlerinin 
üzerindeki barkod okuyucu ile araçta kullanacağı 
parçayı okutuyor ve yine eldiven üzerindeki ekran-
dan kontrol ediyor. Bu parça yanlış ise titreşimle 
çalışanlar uyarılıyor. Bu sayede el terminaliyle 8 
saniye olan süreç 4 saniyeye düşüyor. Bu da fabri-
kada toplamda harcanan süreyi önemli derecede 
düşürüyor. Yaptığımız hesaplamalarda otomobil 
fabrikasında el terminali ile günde 60 milyon sa-
niye harcanıyor. WIO ile bu rakam toplamda 30 
milyon saniyeye düşüyor.”

32 Sensörü Var

Akıllı eldiven modülünün içinde 32 farklı sensörü 

barındırdığını anlatan Demircioğlu, “İletken iplik 
teknolojimiz sayesinde kablolama gerektirmeden, 
‘haptic geri bildirim’ mekanizması ve eller serbest 
gibi sayısız özelliği bulunan dünyanın ilk interaktif 
endüstriyel giyilebilir ürünü.

Elbetteki bu cihazların haberleşmesi, fabrika or-
tamlarında kesintisiz, birbirleriyle iletişim halinde 
olması ve hatasız çalışması için IOT cihazlarımı-
zı geliştirdik. Bu cihazlarımız personel verilerinin 
de bulut sunuculara taşınmasını sağlarken, tüm 
mekanizmaların internete bağlı olmasına olanak 
sağlıyor. Takip sistemleri, hata önleme çözümleri, 
sensör temelli cihazlar ve özel üretim antenlerimiz 
bunların başında gelenler” diye konuştu.l

Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye’deki 50. 
yılında hayata geçirdiği 50. Yılda 50 Startup 
Yarışması’nın kazananlarından Thread In 
Motion girişiminin geliştirdiği WIO adındaki akıllı 
eldivenler, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda kullanılmaya başlandı. Giyilebilir 
teknolojiye sahip akıllı eldivenler sayesinde otobüs 
fabrikasının ambar bölümü çalışanlarının, her 
bir barkod okumasında harcadıkları zaman, elle 
besleme terminallerine oranla kısaltarak zaman 
tasarrufu elde ediliyor.
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Nanomik, Tarım ve Gıdada 
Doğal Koruyucular Geliştiriyor
Nanomik, gıdaların tarladan sofraya uzanan yolculuğunda israfı minimuma 
indirebilecek doğal çözümler geliştirmektedir. 

D ünyada çok uzun zamandır gıda ve tarım 
ürünlerinin korunması amacıyla kimyasal 

koruyucular, pestisitler kullanılıyor. Ancak zaman-
la farkedildi ki kimyasal koruyucular da kemotera-
pi gibi, bazen ciddi yan etkilere sebep olabiliyorlar. 
Bugün yeniden erimeye başlayan buzullarda veya 
kaynaksularında yıllar önce yasaklanmış pestisit-
ler bulunuyor, çoğu sentetik olduğu için ulaştıkları 
doğal kaynaklarda parçalanmadan yıllarca kirlilik 
yaratıyorlar. 

Sentetik pestisitler doğada bozunmuyor, çevre-
yi kirletip doğal yaşama, kuşlara böceklere zarar 
veriyor ama onları kullanmadan tarımı ticari bo-
yuta getirmek neredeyse imkansız. Tarım zarar-
lıları ciddi kayıplara yol açabiliyor, bazı zararlılarda 
yüzde 100 kayıplar yaşanabiliyor. Bu sebeple bir 
koruyucu kullanmak neredeyse zorunlu. Biz de en 
etkili çözümü geliştirebilmek için aslında yıllardır 
bu zararlılarla mücadele eden bitkileri, çok yıllık 
ağaçların savunma sistemlerini inceledik. Doğa-
da bitkiler bir zararlıyla karşılaştıklarında, eğer o 
zararlıya karşı etkili bir molekülleri varsa yakınla-
rındaki diğer bitkilerle bu molekülleri paylaşıyorlar. 
Ekosistem içerisinde birbirlerini koruyorlar. Ancak 
bu moleküller uçucu ve hassas olduğu için çok 
uzun süre ortamda kalamıyor ve parçalanıyorlar. 
Biz de aslında bitkilerin yıllardır uyguladığı bu tek-
niğe teknolojik bir yenilik getirdik. Bitkilerden elde 
ettiğimiz doğal molekülleri, çevresel koşullara kar-
şı daha dayanıklı hale getirmek için mikro kürecik-
lere hapsediyoruz. Zararlılara bağlanma gücü 
yüksek, bitkideki asidite değişimine bağlı kontrollü 
salınım yapan akıllı kürecikler ile sanayileşmesi 
mümkün olmayan uçucu bileşenleri ticarileşebi-
lir boyuta getiriyoruz. Geliştirdiğimiz bu teknoloji 

ile, 2019 yılında Avrupa Birliği Komisyonu’na bağlı 
ClimateLaunchPad Yarışması’nda 56 ülkenin gi-
rişimcileri arasından sıyrılarak “Deep-Tech” ödü-
lünü aldık.

2019 yılında sahaya inen ilk ürünümüz Mikoks, 
üzüm bağlarındaki en tehlikeli zararlılardan külle-
me ve kurşuni küfe karşı çoklu etki mekanizma-
sına sahip. 2 haftalık periyotlarla uygulandığında 
külleme bulaşmış bağlarda bile ciddi başarılar 
gösteren bir ürün. Şu an farklı bölgelerde global 
firmalarla sahadaki işbirliklerimize devam ediyo-
ruz. Şimdilik sadece üzümde kullanılan Mikoks’un 
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ceviz, nohut, mısır, domates, fasülye, patates ve 
narenciye gibi pek çok ürün grubunda ön dene-
mesi bağımsız kuruluşlarca tamamlandı, yakın 
gelecekte sentetik pestisit kullanımını minimuma 
indirebilmek amacıyla ticarileştirilecekler.

Geliştirdiğimiz ürünlerin en önemli özelliği, üreti-
minde kimyasaldan uzak yöntemlerin kullanılma-
sı ve tüketilmesi izinli bileşenlerden oluşması. Bu 
özelliği de mikrokapsül formundaki ürünlerimizin 
gıda ürünlerinde de kullanımını mümkün kılıyor. 
2019 Temmuz ayında satışa sunduğumuz Biof-
lux isimli gıda işlem yardımcısı ürünümüz, taze 
meyve&sebzelerin ön yıkama işleminde kullanılan 
klor bazlı ürünlere alternatif olarak geliştirilmiştir. 
Özellikle meyve&sebze kullanımı yoğun olan Ho-
tel/ Restoran/Catering grupları, meyvesuyu ve 
püre firmalarında klor bazlı temizleyiciler ile gıda-
lar yıkanıyor ve 10 dakika gibi uygulayıcı hatasına 
müsait bir süre boyunca ürünler bu solüsyonda 
bekletiliyor. Klorun uçucu olması, çalışan sağlı-

H ızlı prototipleme ve 3 boyutlu baskı (3D Prin-
ting)yöntemi olarak etkin bir şekilde kullanı-

lan teknolojileri deneyimleme fırsatı bulacağınız 
TOSB İnovasyon Merkezi - Form Additive Kat-
manlı Üretim Müşteri Deneyim Merkezi  açıldı. Bu 
zorlu süreçte ilk faaliyet olarak sağlık personelle-
rine siperlik yaparak başlayan TOSB İnovasyon 
Merkezi - Form Additive ekibine tekrar teşekkür 
ediyoruz. Üretiminize değer ve hız katacağınız 
Katmanlı Üretim Deneyim Merkezi’nden şu hiz-
metleri alabileceksiniz: 

ğına zarar verirken, uygulayıcı hatasına müsait 
oluşu da kullanılabilirliğini zorluyor. Bioflux ile 2 
dakika gibi bir sürede 100.000 koloni gıda zararlısı 
(5 log) yok oluyor. Kimyasal dezenfektanlarla aynı 
etkiyi gösteren Bioflux, ülkemizin büyük meyve-
suyu firmaları, cafe ve restoranları tarafından ter-
cih ediliyor. Pandemi sonrası, evlerde doğru gıda 
hijyenini sağlayabilmek için satışa sunduğumuz 
Biomik’e de Hepsiburada ve Trendyol sitelerinden 
ulaşabilirsiniz.

İTÜ Çekirdek girişimi olan Nanomik, Big Bang 
sahnesinde TTGV, Hepsiburada, İSO, INGBank, 
EnerjiSa ‘dan aldığı hibe desteği, İTÜ Arı Tekno-
kent ve TRAngels yatırımlarıyla ivmelenmiş bir 
girişim. Bundan sonraki amacımız, geliştirdiğimiz 
teknolojiyi Avrupa pazarına ulaştırabilmek. 2020 
yılını, Avrupa pazarına açılabilmek ve ölçeklenebil-
mek için gerekli 3. Yatırımımızı alarak tamamla-
mayı hedefliyoruz. l

• Prototip Üretim Merkezi

• Dünyanın en gelişmiş 3D Plastik Yazıcısı HP 
MJF 4200

• Binder Jetting, SLA, FDM teknolojileri ile plastik/
polimer sınıfında üretim yapabilen makineler

• Çok yakın zamanda Laser Melting teknolojisine 
sahip 3D Metal Printer ile metal katmanlı ima-
lat.l

TOSB İNOVASYON MERKEZİ KATMANLI 
ÜRETİM MÜŞTERİ DENEYİM MERKEZİ 

DETAYLI BİLGİ İÇİN:          
Yiğit BAŞAR
Katmanlı Üretim Ürünleri
Satış Mühendisi
yigit.basar@formadditive.com
0262 502 51 53 | 0535 502 52 62
form@formadditive.com
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TOYOTETSU Uluslararası
İş Güvenliği Ödülü Kazandı

TOYOTETSU Covid-19 İçin Ekipman Üretiyor

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri organizasyonunda 
TOYOTETSU, Türkiye'den ödül kazanan 21 kuruluş arasında yer aldı.

B ritish Safety Council tarafından dü-
zenlenen ve dünyanın en prestijli 

ödülleri arasında gösterilen “Uluslararası 
İş Güvenliği Ödülleri (International Safety 
Awards)” Mart ayında sahiplerini buldu.

Dünya genelinde farklı sektörlerden ku-
rum ve kuruluşun katıldığı, bu yıl 62.si düzenlenen 
Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’ni (International 
Safety Awards) ülkemizden 21 kurum ve kuruluş 
kazandı. İçinde savunma sanayi, enerji, gıda gibi-
sektörlerden, Türkiye’nin önde gelen firmalarının 
bulunduğu bu listede TOYOTETSU olarak yer al-
maktan dolayı gurur duyuyoruz. 

T oyotetsu Otomotiv; tüm dünya ülkelerini et-
kisi altına alan küresel salgın Covid-19 konu-

sunda kolları sıvadı. Ülkemizin de var gücüyle mü-
cadele ettiği bu salgında en değerli hizmeti veren 
sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak; 
Ar-Ge mühendislerimizin katkıları sayesinde ge-
liştirilen 3 Boyutlu Yazıcı ile çeşitli ekipmanlar üre-
tildi. Şu ana kadar 20’den fazla hastaneye yüz ko-

Kaizen bilinciyle, güvenlik alanındaki 
iyileştirme ve geliştirmelerimizin sürdü-
rülebilirliği ve başarılarımızın sürekliliği 
için çalışmalarımıza aynı motivasyonla 
devam ediyoruz. 

Paydaşlarımıza ve topluma örnek olabilmeyi, gü-
venlik bilincini sektörümüzdeki tüm firmalarla bir-
likte artırabilmeyi hedefliyoruz.

İSG ve Çevre birimi olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği 
aktivitelerimize tam destek veren üst yönetimimi-
ze ve tüm şirket çalışanlarımıza teşekkür ediyor, 
tüm TOYOTETSU ailesini kutluyoruz. l

ruyucu olarak siperlikli maske ile birlikte gırtlağın 
görülmesini ve nefes yolunun açılmasını sağlayan 
laringoskop ekipmanı üretilerek teslim edildi. Bu-
nun yanında entübasyon kabini ve cerrahi mas-
keler de sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. Bu zorlu 
süreci hep beraber kısa zamanda atlatacağımızı 
umut ederek, desteklerimize devam edeceğiz.l
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Beyçelik Gestamp’a MESS’ten
Altın Eldiven Ödülü
Beyçelik Gestamp, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası (MESS) Altın Eldiven Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

T ürkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 
tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 

yaşam kültürü olarak yaygınlaşması amacıyla bu 
yıl 5’incisi düzenlenen İSG yarışmalarında Beyçe-
lik Gestamp “Robotik Hücrelerde Reset Kazaların 
Önlenmesi” başlıklı iyi uygulama örneği ile birinci-
liğe layık görüldü. 

Yarışmanın Altın Eldiven kategorisine katılan Bey-
çelik Gestamp jüri ve online oylama ile yapılan 
değerlendirme sonucunda altın eldivenin sahibi 
olarak iş güvenliği ve sağlığı konusundaki çalış-
malarını ödüllendirmişti oldu.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’dan 
ödülü alan Beyçelik Gestamp Genel Müdürü En-

gin Meydan, “Beyçelik Gestamp olarak, sıfır hata 
ve sıfır iş kazası hedefi ile çalışıyoruz.  Önceliği-
miz çalıştığımız ortamı güvenli kılmak. Ödüle layık 
görüldüğümüz “Robotik Hücrelerde Reset Kaza-
ların Önlemesi Projesi“ Gerçek Zamanlı Konum-
landırma Sistemi Teknolojisi’ni kullanarak hayata 
geçirdiğimiz bir proje.  Biz bu teknolojiyi İSG ala-
nında kullanarak fark yarattık. Hedefimiz mevcut 
fabrikalarımızda bu teknolojiyi yaygınlaştırırken, 
yeni yatırımlarda geliştirerek kullanım alanını ge-
nişletmek olacaktır. Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası Altın Eldiven Ödülü’nü kazanmak çalış-
malarımızda ilerlememizde bizleri daha da teşvik 
edecektir. Bizi bu başarıya taşıyan tüm arkadaş-
larımıza ve ödüle layık gören MESS yönetimine 
teşekkür ediyorum.” dedi.l
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Giriş:  Covid-19 bu sene bitmez 

D ünya gerçekten bir hayal dünya-
sında yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü 
Covid-19’un belki sürekli bizimle 

yaşayacağı uyarısını yaparken, bazı liderler 
bir an önce ekonomilerini normalleştirme ça-
basında.  Bazı dev yatırımcılar hala Fed veya 
AMB’nın onların aldığı riskleri sigorta edeceği 
düşüncesinde. Ulusüstü kuruluşlar ise belki 
de diplomatik nezaketten senaryolarını hep 
salgın yılın ikinci yarısında etksini kaybede-
cekmiş  gibi kurguluyorlar.  

En önemlisi ise 
insanlık. Takri-
ben üçte ikisi bu 
salgından önemli 
dersler çıkardı ve 
davranış kalıpla-
rını  uzun soluklu 
olacak şekilde de-
ğiştiriyor. Geri ka-
lanı ise “mevlam 
kayıra” havasında.  
Bu nokta global 
ve Türkiye eko-
nomisinin ikinci 

yarıda performansını kestirirken çok önemli 
olacak.   Salgın bu sene bitmez, tüm öngörüler   
aşırı iyimser. DSÖ şöyle diyor:  

“Dr. Mike Ryan, “Virüs bizi hiç terk etmeyebilir. 
Endemik olarak kalabilir” derken Dr. Swami-
nathan da “Covid-19’un kontrol altına alınma-
sı 5 yıl sürebilir” dedi.

Covid-19’un aynı zamanda virüsün HIV gibi 
kalıcı olabileceğini de belirten Dr. Ryan “Bu vi-
rüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir. 
HIV gitmedi, virüsle anlaştık, tedavileri ve ön-
leme yöntemlerini bulduk. İnsanlar bu hasta-
lıktan daha önce olduğu kadar korkmuyorlar. 
HIV’li insanlara uzun ve sağlıklı yaşamlar su-
nuyoruz” dedi.

Mevcut risk değerlendirmesini azaltmak için 
Covid-19’un “kayda değer” şekilde kontrol al-
tına alınabilmesi gerektiğinin altını çizen Ryan, 
virüse karşı en büyük umutlarının tüm dünya-
nın eşit şekilde yararlanabileceği “çok etkili” 
bir aşının bulunması olduğunu kaydetti. DSÖ 
Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan ise 
aşı olmadığı taktirde korona virüsünün tüm 
dünyada kontrol altına almanın 4 ila 5 yıl sü-
rebileceğini kaydetti”.

Dünyanın Geçireceği 
En Zor 2 Yıl
Atilla YEŞİLADA
www.paraanaliz.com 
www.atillayesilada.com 

Dünyada siyasi ya da ekonomik nedenlerden dolayı 
sosyal kısıtlamalarını erken gevşeten ve ekonomik 
normalleşmeye dönen ülkeler çok ağır bir bedel 
ödeyecekleri gibi, diğer ülkeleri de sınırlarını kapalı 
tutmaya zorlayarak global resesyonun uzaması ve 
derinleşmesine neden olma ihtimalleri çok büyük.
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Dünyada siyasi ya da ekonomik nedenlerden dolayı 
sosyal kısıtlamalarını erken gevşeten ve ekonomik 
normalleşmeye dönen ülkeler çok ağır bir bedel 
ödeyecekleri gibi, diğer ülkeleri de sınırlarını kapalı 
tutmaya zorlayarak global resesyonun uzaması ve 
derinleşmesine neden olma ihtimalleri çok büyük.

Suçluların başında ABD geliyor. The Guardian’a 
göre, Cumhuriyetçi valilerin yönetiminde norma-
le dönen eyalet ve bu eyaletlerin bazı beldelerinde 
vaka sayısında hızlı artışlar var. Brezilya’da  gerçek 
vaka sayısı 1 milyon civarında tahmin edilirken, 
günlük ölü sayısı 881 oldu.

Dünya  ekonomisinin 2021’de
toparlanması çok zor

Biz analiz yaparken, öncelikle tıp dünyasından gelen 
bilgilere öncelik veriyoruz.  Elimizdeki bilgi de şu:  Ya 
insanlar sürü bağışıklığı kazanacak, ya da yeni aşı 
bulunup tüm dünyaya etkin biçimde dağıtılacak. Bu 
süreç 2021 ortalarından önce sonuçlanmaz.

Halen elimizdeki en yeni global büyüme tahmini 
BM’nin bir departmanı olan DESA’dan geldi. Dünya 
ekonomisi 2020’de yüzde 3.2 daralıyor. Daralmanın 
büyük bölümü Gelişmiş Ülkeler’den geliyor. 2021’de 
yüzde 3.4 büyüme var, fakat raporda dünyanın uzun 
soluklu bir  durağanlaşma, yükselen sefalet ve ge-
nişleyen gelir adaletsizliği probleminin eşiğinde ola-
bileceği de vurgulanıyor.  

Bizce bu öngörü oldukça iyimser. Önce Fed başkanı 
Powell’e kulak verelim: “Powell’e göre ABD modern 
zamanların en ağır şokuyla yüzleşiyor. Uzun süren 
bir resesyonun işgücü verimliliği üzerinde kalıcı za-
rarlı etkileri olabilir.  Bu dönemde maliye politikası 
gereksiz iflaslar ve şirket tasviyelerini önlemek için 
kullanılmalı. Kamu borcunun sürdürülebilirliği eko-
nomi normale döndükten sonra halledilebilecek bir 
mevzu.

Powell’e göre  ABD uzun sürecek bir resesyon ve 
durağanlık sürecinin eşiğinde.  Fed bu eşiğin aşıl-
masını engellemek için cephaneliğindeki tüm silah-
ları kullanacak, fakat negatif faiz denemesine giriş-
meyecek”.

Sonra’da IMF’ye: Covid-19 salgınının ekonomileri 
olumsuz etkilediğine işaret eden Georgieva, “Birçok 
ülkeden gelen veriler, kötümser tahminlerimizden 
daha kötü” diye konuştu.

Georgieva, “Büyük ihtimalle haziranda tahminleri-
mizde güncelleme yapacağız. 2020’ye yönelik bek-
lentimiz biraz daha kötü olacak” dedi.

Kötü veriler daha çok Türkiye’nin de dahil olduğu 
Gelişmekte Olan Ekonomiler’den gelecek. Çin, Bre-
zilya, Rusya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika 
Cumhuriyeti ve Türkiye’nin 2020-2021’i resesyonla 
kapatması muhtemel. Çünkü Çin dışında saydığı-
mız ülkelerden hiç birinde henüz salgın kontrol al-

FT China Economic Activitl Index (Jan 1 2020 = 100) last updated May 13

*2019 values at same number of days before/after the lunar new year
Sources: WIND: EntGroup; FT Research
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tında değil.  Salgın bittikten sonra ne olacağını da 
modelledik.  Ama önce FT’tan Çin’de günlük olarak 
yenilenen aktivite endeksine bakalım. (Grafik 1) 

Şimdi, salgın bittikten sonra aktivite nasıl şekille-
necek sorusuna analitik bir cevap vermeye hazırız.  
Öncelikle negatif arz şoku yaşanacak.  Salgın esna-
sında batan küçük işletmeler ve salgın sonrasında 
uzun süre sosyal mesafe kurallarına uygun üretim 
birim maliyetlerini yükseltecek. Öte yanda, Giriş’te 
bahsettiğimiz gibi, hanehalkının üçte ikisi salgın ön-
cesi harcama kalıplarına dönmeyecek.  Bunlar daha 
çok tasarruf yapacak, daha çok evde tüketecek ve 
uzun süre sosyal ilişki hususunda temkinli davra-
nacak. Tüm bunlar bir de negatif talep şoku anlamı-
na geliyor. Global fiyat düzeyi açısından hangisinin 
daha ağır bastığını modellemek bizim açımızdan 
imkansız.  Fakat eş zamanlı negatif arz ve talep 
şoklarının sonucu GSYİH’de daralma olacaktır. 

Eğer salgın çok uzun sürer de, yine Powell’ın bah-
settiği sabit sermaye yatırımlarında kalıcı bir geri-
leme ve işgücü verimliliğinde düşüşle de sonuçla-
nırsa, DESA’nın bahsettiği uzun soluklu durağanlık 
sürecine gireriz. 

Gelişmekte Olan Ülkeler:  Kriz yok,
daralma var

Mayıs ayında Gelişmekte Olan Piyasalar’dan para 
çıkışı hızlanırken, GOÜ’de borç krizi veya iflas krizi 
makaleleri de çoğalmıştı.  Biz henüz bir borç kri-

zinden söz etmeyi erken buluyoruz. Bunun yerine 
borçlanma maliyetlerinin yükselmesi ve düşük kre-
di notlu ülkelerin global sermaye pazarına erişimi-
nin zorlaşması veya kesilmesi senaryosunu daha 
olası buluruz.

Son GADT raporundan bu yana okuduğumuz ma-
kaleler arasında en çarpıcı olanı Moody’s kredi riski 
raporuydu. (Grafik 2)

Halihazırda “junk” sınıfı olarak tanımlanan düşük 
kredi notlu kurumsal tahvillerde temerrüt oranı sa-
dece %0.8. Fakat, Moody’sin modeli bu oranın bir yıl 
içinde %8.3-13.7 bandına tırmanacağını kestiriyor.

Moody’s’in yanında JP Morgan da GOÜ tahvil-
leri hususunda karamsar. Yatırım Bankası’nın 
araştırmacıları ABD devlet tahvilleri ile eş vadede 
GOÜ kurumsal tahvilleri arasındaki faiz makasının 
%4.35’ten %7’ye yükseleceğini öngördüler.

Bu tahminlerini destekleyen başka bulgular da var.   
Fitch Ratigns’e göre, yılın ilk dört ayında 29 devletin 
kredi notu düşürüldü. Net 28 de görünüm negati-
fe çevrildi.  Ekvador, Arjantin ve Lübnan temerrütte.  
Başka hangi ülkeler sırada?  Yüksek borç taşıyıp po-
litika kredibilitesi düşük olanlar, emtia ihracatı veya 
turizme bağımlı büyüyenler, Merkez Bankası rezer-
vi yetersiz olup da, sıcak para kaçışı yaşayanlar ve 
yüksek döviz borç itfası olanlar.  Adeta Türkiye’nin 
resmini çizmişler ismini vermeden.  

Forecast

Trailing 12-month specutative-grade default rate in EMs is likely to rise
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Salgının dalgalar halinde süreceği varsayımımıza 
dayanarak, GOÜ’in ekonomi politikası anlamında 
cephanelerinin bittiğini de ilave edelim.  Paul Kurg-
man’ın bu konuda Likidite Tuzağı uyarısı da  adeta 
Türkiye için biçilmiş kaftan:

Modern ekonominin kurucusu sayılan John May-
nard Keynes’in bir kuramı olan Likidite Tuzağı, para 
arzında artışın ekonomide üretime yansımadığı, 
çünkü aktörlerin sürekli daha fazla nakit tutarak 
kredi genişlemesine engel olduğu hastalıklı bir or-
tamı tarif ediyor.

Peru ve Şili politika faizlerini nerdeyse sıfırlayan iki 
Latin Amerika ülkesi.  Bunlar Türkiye’de olduğu gibi  
Merkez Bankaları’nın tahvil alımları yoluyla para ar-
zını genişleterek ekonomilerine destek verme yolu-
na gidiyor. Krugman’a göre, Brezilya ve Kolombiya 

da yakında onlara katılabilir. Bloomberg’in telefonla 
görüşünü aldığı ünlü ekonomist “Para Tuzağı kura-
mının özünde GOÜ’de uygulanamaz diye bir ayrış-
ma yok” dedi.

Krugman’a göre, tahvil alımı gibi parasal genişleme 
hamleleri faiz indirimleri kadar etkili olmuyor. Krug-
man GOÜ’i iki kategoriye ayırıyor. Bir yanda Türki-
ye ve Arjantin gibi çok borçlu ve kredibilitesi düşük 
ülkeler var. Bunlar hala geleneksel GOÜ problemi 
olan sermaye kaçışı ve bunun getirdiği devaluas-
yon-enflasyon spiralini çözmeye uğraşıyor.

İkinci kategoride ise düşük borçlu ve kredibilitesi 
yüksek GOÜ var.  Bunlar Gelişmiş Ülke problemi 
olan etkisiz para politikası sorunuyla uğraşacak.  
Krugman’a göre, GOÜ’i Gelişmiş Ülkelerden ayıran 
asıl özellik, ABD, Almanya, Japonya ve İngiltere gibi 
ülkelerin nerdeyse sonsuz miktarda borçlanabil-
mesi.  Bu sayede para politikasını mali politika ile 
takviye edebiliyorlar.  GOÜ’in ise maliye politikasın-
da manevra alanı çok daha dar, çünkü göreceli sığ 
finansal sistemleri ve düşük kredi notları iç ve dış 
borçlanma imkanlarını sınırlıyor.

Son olarak, OECD’nin GOÜ öncü göstergeleri geldi. 
Önde gelen ekonomilerde gerileme hayret verici bo-
yutlarda: Gelişmekte olan ülkeler tarafında yavaşla-
manın Türkiye’de daha derin olduğu görülüyor.

Özetle, GOÜ ve tabii ki bizi çok uzun soluklu bir mü-
cadele bekliyor.  Buna hazır mıyız? l

Öncelikle negatif arz şoku yaşanacak. Salgın 
esnasında batan küçük işletmeler ve salgın 
sonrasında uzun süre sosyal mesafe kurallarına 
uygun üretim birim maliyetlerini yükseltecek. 
Öte yanda, hanehalkının üçte ikisi salgın öncesi 
harcama kalıplarına dönmeyecek. Bunlar daha 
çok tasarruf yapacak, daha çok evde tüketecek 
ve uzun süre sosyal ilişki hususunda temkinli 
davranacak.
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Zımpara Kağıdına
Sarılı Hediyeler

H ediye almayı hepimiz severiz, özellikle 
de özenle seçilmiş paketlenmiş, açmaya 
bile kıyamayacağınız kadar güzel olanla-

rı. Hayat da bize her gün hediyelerini sunar; kimi-
sini coşkuyla karşılarız, nadir bulduğumuz için… 
Kimisini fark etmeden alırız, zaten hep elimizin 
altında oldukları için… Kimisine burun kıvırırız, 
komşuda daha güzeli olduğu için… Sonra bir gün 
bir şey olur, ne kadar çok şeyin bize sunulduğunu 
ve değerini bilmediğimizi fark ederiz. Bu sefer de 
kıymetini bilemedim diye sızlanırız. Geriye doğru 
şükrederiz, buna şükretmek denirse. Ah meğer ne 

çok şeyim varmış, ben ne kadar şanslıymışım. Ne 
büyük nimetmiş …. yapabilmek. 

Sonra bazılarımız pişman olur geçmişte o hedi-
yelerin tadını çıkarmadığı için. Bu günlerde Koro-
na (Corona) virüs nedeniyle birçok özgürlüğümüz 
kısıtlandı. Dışarda yürüyüş yapmak; sinemaya, 
tiyatroya, konsere gitmek veya bir restoranda 
kafede arkadaşlarla buluşmak gibi küçük lüksle-
rimizden uzak kaldık. Bazılarımızın işleri aksadı, 
seyahatleri ertelendi, gelirleri azaldı veya kesildi. 
Sevdiklerimizle, yakınlarımızla aramıza mesafe 
girdi. Bu sorunları uzun uzun listeleyebiliriz ama 
bunun bir yararı yok. Bazılarımız canını dişine ta-
karak her gün evden çıkıp işine gitmek zorunda 
hala, bazılarımız da o evden çıkanların eve gelişini 
kaygıyla bekliyor dualar ederek. 

Hatırlıyor musunuz metrobüse, otobüse birbirini 
ezerek bindiğiniz zamanları, sadece boş bir koltuk 
için; şimdi evde tüm koltuklar sizin. Peki sinemada 
önünüzdeki uzun boylu adama sinir olup filmden 
keyif almadığınız günü, ya da bankada sıra bekler-
ken ofladığınızı, trafikte korna çaldığınızı, kalaba-
lıktan şikâyet ettiğinizi… Bildiniz mi o günleri çok 
değil 2 ay önceydi. Dükkânı çaresizce açıp siftah 
yapmadan kepenk indirirken şükretmediğiniz 
günlerden utandınız mı? Üstüne araba sürdüğü-
nüz o yabancıları özlediniz mi? Maçta küfrettiğiniz 
karşı takımın taraftarlarıyla karşılıklı maç izlemeyi 
özlediniz mi? Çöpünüzü toplayan belediye çalışa-
nı, ekmeğinizi getiren kapıcı, marketteki kasiyerler, 
veterinerler, hemşireler, doktorlar,… kahramanınız 
oldu mu şimdi?

Hani başta hediyelerden bahsetmiştim, hayatın 
bize sunduğu hediyelerden; şu an ne kadar farkın-
dayız bu hediyelerin ve ne kadarına şükrediyoruz. 
Örneğin o güzel çiçek desenli kahve fincanınıza, 
rahat yatağınıza, şu an bu yazıyı okuduğunuz bil-
gisayarınıza veya akıllı telefonunuza, sıcak çor-

Fatma TÜRKTEKİN
Uluslararası Bestseller Yazarı
& Yaşam Koçu
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banıza, kitaplarınıza şükrediyor musunuz? Yoksa 
çoğunluğa uyup ne kadar sıkıldığınızı paylaşmak, 
başkalarıyla “dertleşmek” için telefon mu açıyor-
sunuz. Sağdan soldan gelen doğruluğundan bile 
emin olmadığınız kaygı, korku odaklı mesajları 
mı paylaşıyorsunuz. Gelecekle ilgili olumsuz ke-
hanetleri dinleyip yaymayı amaç mı edindiniz. Bu 
günleri nasıl geçiriyorsunuz? Tarihe geçecek olan 
bir süreçten geçerken, bu hikayedeki rolünüzden 
memnun musunuz? Bunu değiştirmek için bir 
şeyler yapıyor veya yapacak mısınız?

Her hediye süslü paketlerde, kurdelelere sarılmış 
olarak gelmez; hayat bazı hediyeleri zımpara ka-
ğıdında sunar. Görüntüsü hoş değildir, canınızı 
acıtır, elleriniz kanar belki açarken ama yine de 
hediyedir. Aslında hayat en güzel hediyeleri bazen 
böyle zımpara kağıdına sarılı olarak sunar bize. Ya 
yaşadığımız bu deneyimi zımpara kağıdına sarıl-
mış çok değerli bir hediye olarak görmeyi seçsey-

dik, bu neye benzerdi? Bu korku dağının hemen 
ardında muhteşem bir manzara olsaydı ve bunu 
görebilmek için tek yapmamız gereken paketi aç-
mak olsaydı! Doğru soruları sorup, yapabileceği-
mizin en iyisini yapmaya, olabileceğimizin en iyisi 
olmaya karar verseydik! Hiç beklemeden hemen 
şimdi şükretmeye ve bu deneyimden büyüyerek, 
gelişerek çıkmaya karar verseydik! Değişimi di-
rençle değil, olanca esnekliğimizle karşılasak kırı-
lıp parçalanmadan su gibi hava gibi aksak! Tüm 
sızlanmalarımızı, doyumsuzluğumuzu, öfkemizi, 
tahammülsüzlüğümüzü, ilgisizliğimizi, duyarsızlı-
ğımızı, ertelemelerimizi ve bizim gerçek biz olma-
mıza engel olan her şeyi geride bırakarak yeni ve 
müthiş bir sayfa açmaya karar versek nasıl olur-
du? Tüm dünyanın, ülkenin, diğer insanların de-
ğişmesini beklemeden bugün, şimdi bu sevimsiz 
görünen paketi açmaya ne dersin? l

Her hediye süslü paketlerde, kurdelelere sarılmış olarak gelmez; hayat bazı 
hediyeleri zımpara kağıdında sunar. Görüntüsü hoş değildir, canınızı acıtır, 
elleriniz kanar belki açarken ama yine de hediyedir. Aslında hayat en güzel 
hediyeleri bazen böyle zımpara kağıdına sarılı olarak sunar bize.

Hatırlıyor musunuz metrobüse, otobüse birbirini ezerek bindiğiniz zamanları, 
sadece boş bir koltuk için; şimdi evde tüm koltuklar sizin. Peki sinemada 
önünüzdeki uzun boylu adama sinir olup filmden keyif almadığınız günü, 
ya da bankada sıra beklerken ofladığınızı, trafikte korna çaldığınızı, 
kalabalıktan şikâyet ettiğinizi… 
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Korona Sonrası Stratejik Konumlanma 
Yeni “Müşteri” ve
“Ürün” Dengesi 

B azı fırtınalar çok yıkıcı olabiliyor. Hatta bu 
gün kadar tecrübe etmediğiniz şekilde ve 
yönlerde sizi etkileyebiliyor. Fakat hepimi-

zin bildiği gibi bütün fırtınalar eninde sonunda bir 
gün bitiyor. Korona krizi de bitecek. Esas mesele 
bu kriz bittikten sonra “ne olacak”...

Ticari faaliyetlerimizi etkileyen ana bileşenlerde 
ciddi değişiklikler, hatta dönüşümler oluyor, olma-
yada devam edecek. Çünkü bu kriz finansal ya da 
politik bir kriz değil. Yaşamsal bir krizin içindeyiz. 
Bu “yaşamsal kriz”’de insanları etkiliyor, değiştiri-
yor, dönüştürüyor. İnsan=tüketici olduğu için krizin 
bitti yeni günde karşınızda yeni bir müşteri olacak. 
Yeni müşteriler; yeni ihtiyaçlar, yeni alışkanlıklar 

ve tercih sebepleri yaratacak. Yeni refleksler ile 
kullanacağı ürünleri yeniden tasarlayacak... Yeni 
müşteriler, yeni pazarlar yaratarak bu pazarların 
içindeki kanalları kökünden değiştirecek. Bu “yeni 
müşterilere” erişmek için iletişim ve satış kanalı 
yeni baştan kurgulanacak.

Yeni “müşteri” ve “ürün” dengesi

Birçok farklı teori olsa da yeni dönemi tüketici 
değiştirecek. Yeni dünyanın merkezinde yeni tü-
ketici olacak ve bu yeni tüketici herşeyin nasıl ge-
lişeceğini belirleyecek. Salgın döneminde sadece 
fonksiyonel (yaşamsal) ihtiyaçlarını ya da zaruri 
mutluluk sağlayıcı bir kaç şey haricinde alışveriş 
yapılmadı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının bitmesi 
ve işe dönüşlerin başlaması ile birlikte ortaya çı-
kacak yeni durum ile tüketiciyi tamamen değiş-
miş göreceğiz. İşsizliğin, kötü ekonominin ya da 
daralmanın olduğu yeni dünya ile anti-tüketicilik 
dalgasının da gelmesini bekleyebiliriz. Çünkü in-
sanlar evde kaldıkları dönemde gerçek ya da sanal 

Dr. Hakan TETİK
Strateji, Müşteri ve Dönüşüm Uzmanı

Sürdürülebilir Değer 
Üreten Ürünler

Modern ürün yönetimi disiplinindeki MVP/
minimum viable product yaklaşımı daha 
çok “hızlı para yapan ürüne” odaklanmış 
durumdaydı. Yeni dünyada hızlı para 
kazandıran ürün yerini sürdürülebilir değer 
üreten ürüne bırakmak zorunda kalacak gibi 
görünüyor. Bunun için artık MVP’yi “minimum 
valuable product” olarak ele almalıyız.
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olabilir, “survivor” içgüdüsünü pekiştirdiler. Salgın 
sonrası dönemdeki negatif unsurları da göz önün-
de bulundurduğumuzda bu hayatta kalma ve gü-
venli bölgede durma içgüdüsü daha da gelişecek 
gibi görünüyor.  Nihayetinde anti-tüketicilik akımı 
ile karşı karşıya olabiliriz/olacağız. 

Gelmesi muhtemel bu yeni anti-tüketicilik akı-
mını daha iyi anlamak ve buna uygun konumla-
nabilmek için yeni nesil müşterinin ne istediğini 
anlamalıyız. İnsanların geçmiş ve gelecekte oldu-
ğu gibi zaruri sarfiyatlarına ihtiyacı olacak. Fakat 
bu zaruri ihtiyaçlar buz dağının görünen kısmı; 
bunu unutmamak gerekli. Yeni tüketiciyi daha iyi 
anlayabilmek için psikoloji ve sosyoloji tabanlı 
araştırmalara kaynak ayrılmalı. Çünkü insanların 
davranışlarının ve tercihlerinin altında yatan başka 
etkenler var. Bu etkılerı anlamak heme markala-
rın hem de ürünlerin tanımlanmasında belirleyici 
olacaktır. Kaygı, zaruriyet, gereklilik, mutluluk, hu-

zur, keyif, başka şeylerin yerinin doldurulması vb 
birçok alt tetikleyiciyi anlamak çok değerli olacak...

Bu yeni dönemde ürünler hiç olmadığı kadar iyi ol-
mak zorunda kalacak. Sadece tüketiciler için değil; 
pazar, rekabet, paydaşlar, tedarik zinciri, doğa vb. 
bir çok farklı şey için… Bu sayede “iyi”nin tanımı 
çok baştan tanımlanacak. Önceden iyi olan kurum 
için maksimum fayda sağlayan iken şimdim ho-
listik (bütünsel) iyi için çalışıyor olunacak.

Burada “iyi ürün”den kastettiğimiz şey aslında 
ürün disiplinin sürdürülebilirliğe daha fazla odak-
lanması anlamına geliyor. Modern ürün yönetimi 
disiplinindeki MVP/minimum viable product yak-
laşımı daha çok “hızlı para yapan ürüne” odaklan-
mış durumdaydı. Yeni dünyada hızlı para kazan-
dıran ürün yerini sürdürülebilir değer üreten ürüne 
bırakmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Bunun 
için artık MVP’yi “minimum valuable product” ola-
rak ele almalıyız. Yani hızlı para yapan üründen 
ziyade; değer zinciri yaratan, sürdürülebilir ürün 
metodolojisini benimsemeliyiz. Yaratılan bu yeni 
ürün yönetimi disiplini ile para kazanç kaygısına 
ek olarak, ürünün en temel bileşeninden başla-
yıp yok olduğu ana kadar ki bütün temas nokta-
larında “iyi”ye erişmek gündemlerde olacak. Bu 
yeni disiplinin içselleştirilmesi, yeni ürünler ile yeni 
müşteriler ve onların ihtiyaçları arasındaki ilişkiyi 
de güçlendirecektir. 

Herkese, yeni dönemde, tüm paydaşlarda değer 
yaratan keyifli çalışmalar diliyorum...l

Bu yeni dönemde ürünler hiç olmadığı kadar iyi olmak zorunda kalacak. 
Sadece tüketiciler için değil; pazar, rekabet, paydaşlar, tedarik zinciri, 
doğa vb. bir çok farklı şey için… Bu sayede “iyi”nin tanımı çok baştan 
tanımlanacak. Önceden iyi olan kurum için maksimum fayda sağlayan iken 
şimdim holistik (bütünsel) iyi için çalışıyor olunacak.
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Yeni Normalde Çalışan 
Psikolojisi ve Davranışları

S on günlerde sıklıkla duyduğumuz o tanıdık 
cümleyle başlayalım: “Korona sonrası dö-
nemde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!”

Peki ya çalışan motivasyonu ve beklentileri?

Bir yandan her birimiz yeni normalin eskisinden 
farklı olduğunu kabul ederken, bir yandan da eski 
düzenimizi özlüyoruz. Birçoğumuzda - dile ge-
tirmesek de- normalleşme süreciyle birlikte eski 
düzenimize dönme beklentisi öne çıkıyor. Altta 
bekleyen “her şeyi aynı bulma arzusu” bizi fark et-
meden beklentiye sokuyor.

Oysa ki çalışan psikolojisi ve iş motivasyonu da 
bundan sonra farklılaşacak biliyoruz. Mart ayın-

da işe ara veren, evden çalışmaya başlayan ya da 
önlemlerle mesai yapan çalışanlar, Haziran ayında 
işe döndüğünde aynı çalışan olarak dönmeyecek. 
Pandemi dönemi, belki de birçok şeyi olduğu gibi 
çalışan psikolojisini de yüksek oranda etkileyecek.

Nasıl mı? 

Bizi psikolojik olarak hazırlıksız yakalayan salgın 
hastalık ve devamındaki önlemler-kısıtlamalar 
dönemi tüm bireylerin psikolojisi üzerinde bel-
li etkiler bıraktı: Yoğun belirsizlik, alışılmış rutinin 
değişimi, artarak süren negatiflik, kontrol hissini 
kaybetme ve sağlık-hastalık kaygıları birçok ki-
şinin salgın sırasında yaşadığı psikolojik tepkiler 
olarak öne çıktı.

Bu dönemde bireyler, hayatlarında kendileri için 
nelerin önemli olduğunu, öncelik sıralamalarında 
hangi maddelerin yer aldığını, iş yapış şekillerini, 
ilişkilerini bir kez daha sorgulama ve değerlendir-
me fırsatı buldu. Hayatımızda ilk kez karşılaştığı-
mız bu dönemin bizde bir şekilde duygusal etki 
yaratması, bizi değiştirmesi de gayet olası.

Bütün bu duygusal yükle, yeni normalde çalışan-
larda ne gibi davranış değişiklikleri bekliyoruz? 
Aslında öyle bir dönemdeyiz ki, beklentiler ve tah-
minler günden güne değişiyor. Normalleşmenin 
henüz başında olduğumuz şu dönemden baktı-
ğımızda psikolojik açıdan tahminlenen değişimler 
şöyle:

1) Anlam Arayışı: Evdekalma ve kısıtlama döne-
minin sorgulamaları, işe dönüşte de devam ede-
cek ve çalışanlar işlerinin anlamını, mesleklerini, 
yaşam amaçlarını; kısacası her ne yapıyorlarsa 
tamamını sorgulamaya devam edecek. Anlam-
sızlık duygusu, amaç bulamama bu dönemlerde 
yaşanabilecek dygusal sıkıntılar arasında yer ala-
bilecek

2) Esneklik Arayışı: Her ne kadar normalleşmeye 

Aslı KAYABAŞ
Kuzey Gelişim
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Bu yeni dönemde, korona sonrası çalışan psikolojisini en iyi anlayan, çalışanına 
yakın olup, onları samimiyetle önemseyen kurumlar bu dönem sonrasında 
çalışan bağlılığını yükselterek rekabette de öne çıkan kurumlar olacak.

geçiş başlasa dahi henüz salgın tamamen son-
lanmadı. Bu nedenle çalışanlar esnek çalışma 
modelleriyle birlikte tüm iş yapış şekillerinde de 
esneklik beklentisinde olacak. Yoğun bir belirsiz-
lik döneminden çıkılırken çok kesin-katı kurallar 
ve uygulamalar zorlayıcı gelip esneklik arayışı öne 
çıkacak.

3) Bireysellik- Takım Olma Çelişkisi: 2-3 ay sü-
ren kendine ve ailesine dönme, kişisel meselelere 
normalinden daha fazla odaklanma ve belki evden 
çalışma dönemiyle çalışanlar hiç olmadığı kadar 
bireysellikle yüz yüze kaldılar. Geri dönüş döne-
minde takım halinde çalışma, yeniden birlikte ha-
reket etme de zorluk noktalarından biri olacak.

4) İş-Özel Hayat Dengesi: Bu dengenin özel ya-
şam lehine yaklaştığı bir dönemden sonra birçok 
çalışan yeni normal düzende de özel yaşamı ve ai-
lesine verdiği önemi korumak isteğini sürdürecek. 

Özellikle evden çalışma düzenindeki çalışanların 
bir bölümü için yeniden ofislere dönmek aynı za-
manda bir konfor kaybı anlamına da gelebilecek. 
Yeni normale döndüğünde çalışanlar yöneticile-
rinden ve şirketlerinden kişisel alanlarına saygı; 
özel yaşamlarına ayıracak zaman beklentisinde 
olabilecekler.

5) Kaygı: hastalık kaygısı, salgının etkisini azalt-
masıyla bitmeyecek. Genelleşen kaygı salgın ta-
mamen bittikten bir süre sonra bile devam edip, 
çalışanların belki normalde vereceklerinden daha 
keskin, daha gergin tepkiler vermelerine sebep 
olabilecek.

Bu yeni dönemde, korona sonrası çalışan psiko-
lojisini en iyi anlayan, çalışanına yakın olup, on-
ları samimiyetle önemseyen kurumlar bu dönem 
sonrasında çalışan bağlılığını yükselterek rekabet-
te de öne çıkan kurumlar olacak.l
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Yeni Normal, 
Yeni Ben, Yeni Biz…

İ çinde bulunduğumuz bu dönemde, herke-
sin üzerinde mutabık kaldığı bir tanımlama 
var; “Yeni Normal”. Henüz net bir tanımı 

yapılmasa da Yeni Normal’in “artık eskisi gibi ol-
mayacak durumlar, davranışlar, kurallar….” olarak 
tanımlandığını görüyoruz. 

Bu yazımda Yeni Normal yanında hiç konuşulma-
yan, üzerinde durulmayan “Yeni Ben’i” hatta “Yeni 
Ben’lerin” yaratacağı “Yeni Biz’leri” ele almak isti-
yorum.

Aklıma birçok soru geliyor.

l Bugünkü ben, yeni normalde de kaldığı yerden 
devam etmeyecek mi? 

l	 Mevcut ben, yeni normal’de eski ben mi olaca-
ğım?

l	 Mevcut beni yeni normal’e nasıl taşıyabilirim?

l	 Yeni normal’de yeni bir ben mi oluşturmalıyım? 

l	 Yeni normal’de niçin farklı bir ben’e ihtiyaç ol-
sun ki? 

l	 Daha önce mevcut normale adapte olduğum 
gibi, sahip olduğu birikim ve becerilerini kulla-
narak, zaman içinde yeni normale de adapte 
olamaz mıyım? 

Sorular, sorular, sorular… Ne yapmalıyım? Nereden 
başlamalıyım?

Bu noktada aklıma beni ben yapan 4 temel soru 
geliyor:

l	 Ben kimim?

l	 Niçin varım?

l	 Nereye varmak istiyorum?

l	 Ne zaman

Hasan Tahsin Güngör
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Bugünkü ben’e gelirken her yıl kendime sorduğum 
bu dört temel sorunun Yeni Ben’i yaratmada da 
işe yaracağına inanıyorum. Dört temel sorunun 
cevabını verdikten sonra dönüp kendime bakmam 
gerekecek. 

Algılarım nasıl çalışıyor? Nasıl davranıyorum? Beni 
bu davranışlara sevk eden nedenler neler? O ne-
denlerle, bu davranışları sergilerken hangi yete-
neklerimi kullanıyorum, kullanmıyorum, kullana-
mıyorum? 

Yeni normal’e adaptasyonda duygusal zekamı 
nasıl kullanabilirim? İş ortamı stresimi nasıl yöne-
tebilirim?

Bir takımın üyesi isem diğer takım üyelerine yeni 
ben’i nasıl tanıtacağım? Onların yeni ben’lerini na-
sıl öğreneceğim, anlayacağım? Yeni ben’lerden 
oluşan yeni biz’i nasıl oluşturacağız ve yeni nor-
mal’de etkin ve etkili çalışıp, biz olarak hedefleri-
mize ulaşacağız?

Takım üyelerimiz, bu yeni normaldeki iş ortamında 
bir stres yaşıyor mu? İş ortamında hangi boyut-
larda stres yaşıyorlar? Takım olarak iş ortamında 
stres faktörlerimizi nasıl yönetebiliriz?

Sorular, sorular, sorular… “Bu soruların cevapları 
var mı?” diye son bir soru soracak olursanız; ce-

vabım evet. Her bir sorunun cevabını benim pen-
ceremden, takip eden yazılarımda paylaşacağım. 
Sizlere, bu cevaplarla ilham vermeye çalışacağım. 
Sizlerin de kendi cevaplarınızı yaratacağınıza ina-
nıyorum.

Ama gelin önce evden çalışmak durumunda kal-
dığımız bu dönemde, evdeki ben’e bir bakalım. Ev-
den çalışırken beni olumlu, olumsuz etkileyen fak-
törler neler? İşten eve getirmek zorunda kaldığım 
beni evdekilere nasıl anlatabilirim? Evdeki ben’i, 
benden uzakta, kendi evdelerinde çalışan diğer 
ekip arkadaşlarımla, yöneticilerimle nasıl paylaşa-
bilirim? Bu soruların cevabını bulmak için “https://
bit.ly/2V4RtOR” link’ini kullanarak kişisel “Evden 
Çalışma” raporunuzu oluşturun. Mail ile size ge-
lecek olan Evden Çalışma raporunuzdaki bilgileri 
kullanarak, yine mail ekinde gelen Aksiyon Plan-
lama rehberinizi doldurun; evdekilerle ve kendi ev-
lerindeki ekip arkadaşlarınızla paylaşın. Böylelikle 
yeni normal’e adapte olmak için ilk adımınızı atın.

Bir sonraki yazılarımda, yukarıdaki sorulara tek tek 
cevaplarımı paylaşacağım.

Sağlık dolu günlere…

Sevgi ve saygılarımla,l

“Yeni Normal”. Henüz net bir tanımı yapılmasa da Yeni Normal’in 
“artık eskisi gibi olmayacak durumlar, davranışlar, kurallar….” olarak 
tanımlandığını görüyoruz. 
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Gönül Mesafemizi de 
Hesaba Katmalıyız 

C ovid-19 günlerinin belki de en olumsuz 
tarafı, hayatımıza sosyal izolasyon kavra-
mının girmiş olması ve bu nedenle de dir-

sek temasımızı kaybetmiş olmamız. Haa eskiden 
yan yanaydık da can cana mıydık? Şüphelerim 
var. Ama özellikle bugünlerde fiziksel mesafeyi 
dert ettiğimiz kadar gönül mesafemizi de hesaba 
katmalıyız sanki. 

Açık ofislerde çalışırken herkes kendi evine, ken-
di kabuğuna çekildi. Yemekhanelerde bir kişi bir 
masada oturur hale geldi. Suçlu çocuklar gibi… 
Servislerde kişi sayısı azaltıldı. Servisi kullanan 
personel, iki gün öncesine kadar coşkuyla maç 

kritiği yaptığı arkadaşından kaçacak yer arıyor. 
Tüm bunlar hastalığı bir an evvel kontrol altına al-
mak için aldığımTüm bu önlemlerin arasında, bir-
birimize yalnız olmadığımızı, birlikteyken güvende 
olduğumuzu hissettiren, hatırlatan davranışlar da 
var mı? Güvenden kastettiğim şey, iş güvenliği, 
hijyenik tedbirler vs değil. İçinde bulundukları ilişki 
içinde güvendeler mi gerçekten? Şirketine, yöne-
ticisine, ekip arkadaşına güveniyor mu? Onlarla 
derin bir bağ içerisinde mi? 

Kişi kendini güvende hissettiğinde, sinir sistemi 
her şeyin yolunda olduğuna ikna olduktan sonra 
ancak odaklı bir şekilde çalışabiliyor, üretebiliyor, 
yaratıcı sonuçlar ortaya koyabiliyor. 

Güvenli bağları kurmak birbirimizi merak etmek-
ten, tanımak için -gerçekten tanımak için- zaman 
ve emek harcamaktan, dünyanın en önemli işini 
yaparmışçasına gözlerinin içine bakarak dinle-
mekten, yargısızca olduğu gibi kabul etmekten 
geçiyor. 

Bunların kitap cümleleri olduğunu biliyorum. Hadi 
ufak bir çalışma yapalım. Baksanız şöyle etrafını-
za. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız hakkında ne 
kadar bilgiye sahipsiniz? Evli mi, bekar mı? Anne-
si, babası sağ mı? Çocuğu var mı? Kaç tane, kaç 
yaşında? Uzaktan eğitime katılıyor mu çocuklar? 
Evetse, kendi başına hallediyor mu, yoksa ebeveyn 
desteğine ihtiyaç duyuyor mu? (Nasıl sonuçlar?)

Ekip arkadaşımla ilgili ne kadar çok veriye sahip 
olursam, kendi işimi o kadar kolaylaştırıyorum. 
Eğer bilgim yoksa, o boşluğu farkında olarak ya 
da olmayarak (genelde farkında olmaksızın) kendi 
varsayımlarım, geçmiş deneyimlerim, önyargıla-
rımla dolduruyorum. 

“Raporu hala göndermedi. Hep böyle yapar zaten. 
Savsak. Son dakikacı. Bu işi hiç önemsemiyor. 

Suna SORGUVEN
Yönetici ve Takım Koçu (PCC, ACPC)
Yarım Elma
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Terfi alamadı ya, demotive. Ondan işte bütün işleri 
böyle ağırdan alıyor. Aklı sıra beni cezalandırıyor” 
dediğimiz arkadaş, destek alacağı kimse olmadan 
evde gün boyu bir yandan küçük çocuğu ile ilgi-
lenmiş, bir yandan ev işlerini yaparken acil e-pos-
talara cevap vermiş ve perişan bir halde, akşam 
olsun da çocuk uyusun, raporu ancak öyle hazır-
layabilirim diyor olabilir. 

 “Valla onun tuzu kuru. Bekar. Çoluğu çocuğu yok. 
Evde tek başına. İstese deli gibi çalışır da yok işte 
tembel. İçinde yok” dediğimiz arkadaşımızı ise 
yalnızlık basmış, duvarlar üstüne üstüne gelmiş 
ve “burada ölürsem, kimsenin haberi olmayacak” 
diye kaygı seviyesi hayli yükselmiş olabilir. 

Yanımdaki kişiye destek verebilmem için onun ne 
halde olduğunu bilmem gerekir. Takım içindeki 

güvensizliklerin, yanlış anlaşılmaların haberim ol-
masına rağmen destek olmamakla ilgili olduğunu 
düşünmüyorum. Asıl sorunumuz birbirimizin far-
kında olmayışımız. 

Demem o ki, 1,5 metreden de göz teması kurulur. 
Bu kadar duygu yoğun günlerden geçerken, ana-
mıza, babamıza bir şey olur mu acaba diye endişe 
ederken, bana bir şey olursa çocuğuma kim ba-
kacak diye dertlenirken, koskoca şirket sahipleri 
kepenk kapatacak mıyız acaba diye gelecek kay-
gısı içindeyken, haydi safları sıklaştıralım. Ekip ar-
kadaşımızın halini hatırını bugün sormayacaksak 
ne zaman soracağız? İçtenlikle, samimiyetle sor-
duğum bir “nasılsın?” sorusunun ona nasıl iyi ge-
leceğini, ondan seken iyiliğin geri bana nasıl ula-
şacağını görmek harika bir deneyim olmaz mı? l

Tüm bu önlemlerin arasında, birbirimize yalnız olmadığımızı, birlikteyken 
güvende olduğumuzu hissettiren, hatırlatan davranışlar da var mı? 
Güvenden kastettiğim şey, iş güvenliği, hijyenik tedbirler vs değil. İçinde 
bulundukları ilişki içinde güvendeler mi gerçekten? Şirketine, yöneticisine, 
ekip arkadaşına güveniyor mu? Onlarla derin bir bağ içerisinde mi? 
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Yeni Dünyanın 
Eşiğinde

D ünya,  son yirmibeş yılda artan dijitalleş-
menin tetiklediği büyük bir “dönüşüm’ü” 
yaşıyor. Yaşanmakta olan sürecin bir 

“gelişim” değil de “dönüşüm” olduğunu zamanın-
da ve tüm boyutları ile kavrayıp gerekli inisiyatifleri 
geliştirenler şimdi yeni düzene daha kolay uyum 
sağlıyorlar. Bu gerçeği görmeyen veya görüpte 
gereğini yapmayanlar artık başka bir ligin takımı 
oldular. 

Nedir bu “Yeni Dünya” düzeninin kodları? Devlet-
ler, şirketler, kişiler bu dönüşüm treninin izleyeni 
değil de yolcusu hatta lokomotifi olmak için neler 
yapmalı? Veya neleri yapmaktan kaçınmalı ki bu 

sürecin aktif bir bileşeni olsun ve yeni dünya da iyi 
bir yer edinebilsin. Bu soruların yanıtı yeni ortamın 
kodlarını doğru okumakta yatıyor. 

Yeni dünyanın ilk ve en önemli özelliği iletişimde 
artan hızın sağladığı şeffaflıktır. Şunu iyi görüyor 
ve biliyoruz ki dünya üzerinde artık hiçbir şey uzun 
süre gizli kalmıyor! Kaliteli ürün ve hizmet üreti-
yorsak,  bu bilinecek ve kazanç hanemize yazıla-
cak. Aksi durumda, şimdiler de internette dolaşan 
Hindistan’daki maske üretimi görüntüleri benzeri 
durumlar ortaya çıkarsa hemen kara listeye gi-
receğiz! Diğer bir geçekte üretimde ve sunumda 
“rekabetçi olabilmek” ki bu işin sırrı kaynak kulla-
nımında ki maharette yatıyor. Türkiye olarak; birim 
Gayri Safi Milli Hasılayı üretmek için harcanan 
enerji olarak tanımlanan “enerji yoğunluğumuzu” 
mutlaka düşürmeliyiz. Yine “ihraç ürünlerimizin 
kg başına değerini” artırmak zorundayız. Son iki 
parametreyi iyileştirmenin yolu “doğru ve yüksek 
teknolojiyi” bulmak ve kullanmaktan geçiyor. Ma-
liyet avantajı sağlamanın bir diğer yolu da “ölçek 
ekonomisi” gerçeğini göz ardı etmemek. Reka-
bet edebilmek için “Odaklanmak” ve “uzmanlaş-
mak” zorundayız. Konuyu fazla dağıtmadan esas 
üretim alanlarımıza ağırlık vermek, konjonktürel 
dalgalanmaların rüzgarına kapılmadan, güçlü 

Yaşar Hüseyin ŞAN
Mühendis, Üst Düzey Şirket ve
Proje Yöneticisi, Yönetici Koçu

Yeni dünyanın ilk ve en önemli özelliği 
iletişimde artan hızın sağladığı şeffaflıktır. 
Şunu iyi görüyor ve biliyoruz ki dünya 
üzerinde artık hiçbir şey uzun süre 
gizli kalmıyor! Kaliteli ürün ve hizmet 
üretiyorsak,  bu bilinecek ve kazanç 
hanemize yazılacak. 
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yanlarını  daha da geliştirip yeni şartlara adapte 
edebilen kurum ve kuruluşların karlı ve kalıcı olma 
şansının daha yüksek olduğu bir gerçektir. Esa-
sen Türk firmaları olarak en zayıf yönlerimizden 
biri olan, yeterince büyük, kalıcı dünya markaları 
yaratmada zorlanmamızın altıda yatan gerçekte 
budur. Marka olmak; iyi bildiğin de, iyi yaptığın da 
kendini “geliştirmek”  hatta gerektiğinde “dönüş-
türmekle” olur ki  bu özünde  bir “muteber olma” 
olayıdır. Tasarımdan üretim ve sunuma kadar “iyi 
müşteri deneyimleri” yaşatmanın yollarını bulan 
ve uygulayan tedarikçiler markalaşma yolunda 
hızla mesafe alırlar. 

Dünyanın sosyal ve ekonomik algoritmasının yeni-
den yazıldığı bu günlerde, “telaşsız” ama “çabuk”, 
“güçlü” fakat “ekonomik”, “sakin”  fakat “dinamik”, 
“tedbirli” ve aynı zaman da  “cesur”, “kuşkucu” ve 
fakat “kararlı” olmayı başarabilirsek; şimdilerde 
“kartların yeniden  karılmakta” olduğu bu masa-
da “seyirci” değil de “oyuncu” olarak saygın bir yer 
edinebiliriz. 

Ülkemiz ve dünya maalesef üzüntü veren can ka-
yıplarına ve sosyo ekonomik çalkantılara neden 
olan Korona virüs salgını ile yüzleşmiş bulunuyor.

Bu salgın da daha öncekiler gibi  “sağlık ordusu-
nun” önderlik ve gayreti yanında tüm insanlığın 
destek ve katılımı ile sonlandırılacak elbet. Türkiye 
bu çalkantının sonrasın da şekillenecek yeni eko-
nomik düzende önemli bir yere sahip olma olnak 
ve kabiliyetine sahip bir ülke. Biz yeter ki sahip ol-
duğumuz yetenek ve kaynakları etkin kullanalım 
ve yeni konjonktürün sunacağı olanakları görelim 
ve değerlendirelim. 

Bu sütunlarda yeniden buluşuncaya kadar, sağlı-
cakla kalın.l

Tasarımdan üretim ve sunuma kadar 
“iyi müşteri deneyimleri” yaşatmanın 
yollarını bulan ve uygulayan 
tedarikçiler markalaşma yolunda 
hızla mesafe alırlar.
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Hayal Etmeye 
Cesaretimiz Var mı?

K orona günleri çoğumuzu evlerimize ha-
pis etti. Benim hayatım boyunca yaşadı-
ğım benzer bir tecrübem olmadı.

Eskiden çoğu şey başka ülkelerde olurdu, tele-
vizyon kanallarından haberleri izledikten sonra 
gördüğümüz onca olumsuz şey akşam sevdiği-
miz dizileri izlerken bilmediğimiz bir kara kutuya 
atılırdı.

Şimdi ise tüm dünya aynı anda aynı korkuyu ve 
acıyı yaşıyor, yaşanılan şeyler televizyonlar ka-
pandıktan sonra hayatlarımız içerisinde kalmaya 
devam ediyorlar.

Kaç yılın birikimi olan Avrupa Birliği’nin onca üre-
tilmiş birlik protokolüne rağmen darmadağın ol-
masını, birlik üyelerinin birbirlerinin tıbbi malze-
melerine el koymalarını ibretle izliyorum.

Bir zamanların dünya lideri olan Amerika Birleşik 
Devletlerinin aciziyetini, insanların silah satın alma 
kuyruklarına girmelerini gördükçe hayret ediyo-
rum.

Kısacası korkulan ve belirsiz bir dünyada hepimiz 
filleri tarif etmeye çalışan körler gibi elimizde ne 
varsa onu fil sanarak bilemediğimiz bir karanlık 
yolda yürüyoruz. 

Gerçek şu ki sürdürülebilir bir dünyada yaşamı-
yoruz. Doğa ile uyumsuz yaşayıp onu tüketiyoruz. 
Sosyal, ekonomik ve siyasi sistemlerimiz alarm 
veriyor. İnsanlık bir birinden kopuk, yabancılaşmış 
olarak çılgın bir tüketim ekonomisinin buyurgan-
lığı altında yaşıyor. Aslında içinde yaşadığımız 
karmaşa ortamına korku ile bakarken bir de onun 
bize ne fırsatlar sunduğunu düşünebilsek belki 
farklı şeyler görebilirdik.

Geçtiğimiz yıllarda TOSB’da yaptığım Karmaşaya 
Evet konferansımda genç dinleyicilerime bir soru 
sormuştum.

TOSB gerçekten gurur duyulacak harika bir yer 
ama eğer bu yeri bugün yeniden kurmanız gerek-
se neleri farklı yapardınız? 

Gençlerden birisi şöyle cevap vermişti: Bu kadar 
merkezi ve değerli bir yeri üretim için kullanmak 
yazık, burada Teknik Üniversiteler, Teknoloji Ens-
titüleri, Arge Labortuarları kurmak ve üretimi daha 
uzak yerlerde yapmak daha etkileyici olur.

Bence bu üzerinde düşünmeye değer bir düşünce.

Şu sırada bir çok firma işçilerini evlerine gönder-
miş durumda. Onları bu süreçte yalnız bırakma-

Tunçel GÜLSOY
Yönetici Koçu, Mentor
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mak, madden ve manen desteklemek gerekir diye 
düşünüyorum. 

Otomotiv dünyası hızla Elektirikli araçlara dönü-
şüyor, bu araçları üretmek için farklı beceriler ge-
rekecek.

Bu dönemi onlara bu yeni beceriler öğretmek için 
bir fırsata çevirebilir miyiz?

Virüs elbet bitecek, beklentimiz yeniden normal bir 
yaşama dönmek ancak acaba normalin tarifi ne?

Öyle bir normali bugün hiç bir şey olmamışçasına 
sürdürmek mümkün mü?

En önemli soru da normale dönmenin kişisel ve 
kurumsal bedelini ödemeye hazır mıyız?

Bana göre çok kısa zamanda gerçekleşemese bile 
ülkemizin sanayi dünyası için yeni bir başarı hika-

yesi ve umut yaratmalıyız ve herkesi onun çevre-
sinde, kimseyi ayırmadan toplamalıyız. 

TOSB çok iyi organize olmuş bir örgüt, ama sor-
mak isterim: TOSB kendi vizyonunu ve misyonunu 
genişletebilir mi?

Bana göre TOSB Türkiyedeki sanayi üretimde-
ki endüstriyel katkı değişiminin yönetim merkezi 
olabilir, sadece otomotiv değil tüm sektörler için 
düşünce üretebilir. Bunun için diğer sanayi odaları 
ve sivil toplum örgütleri ile yeni bir üretim, yatırım 
ve yönetim modeli yaratabilir.

Tek bir bütünün zerreleri olduğumuzu idrak etmek 
ve daha üst bir bilinç seviyesi yaratmak zorunda-
yız.

O bütün ise içinde yaşadığımız akvaryum olan 
dünyamız.

Hayal etmey cesaretimiz var mı?

John Lennon ünlü şarkısında bu soruyu sormuştu 
ve IMAGINE diye başka bir dünyayı hayal etmişti.

Ve şöyle bitirmişti

Benim için hayalperest diyebilirsiniz ama biliyo-
rum ki böyle düşünen tek kişi ben değilim.

Bu sütunlarda yeniden buluşuncaya kadar, sağlı-
cakla kalın.l

Şu sırada bir çok firma işçilerini evlerine göndermiş durumda. Onları bu süreçte 
yalnız bırakmamak, madden ve manen desteklemek gerekir diye düşünüyorum. 
Otomotiv dünyası hızla elektirikli araçlara dönüşüyor, bu araçları üretmek için farklı 
beceriler gerekecek. Bu dönemi onlara bu yeni beceriler öğretmek için bir fırsata 
çevirebilir miyiz?
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A) KISA ÇALIŞMA 

K ısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği, 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 
ek 2. maddesinde ve  Kısa Çalışma Yö-

netmeliğinde düzenlenmiştir. Pandemi sürecinde 
7226 ve 7244 sayılı Kanunlar ile İşsizlik Sigortası 
Kanununa geçici 23-25. maddeler eklenmiştir.1

1) Koşulları 

Kısa çalışma; “genel ekonomik, sektörel veya böl-
gesel kriz ile zorlayıcı sebepler”le sınırlanmıştır. 
Yönetmeliğin 3. maddesinde “zorlayıcı sebepler” 
arasında “salgın hastalık” da sayılmıştır.  Kısa ça-

lışma için çalışma süresinin, işyerinin tamamın-
da veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte 
bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu 
aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin 
tamamen veya kısmen durdurulması gerekmek-
tedir.

Covid-19 gerekçesiyle yapılan kısa çalışma baş-
vuruları için;  ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan 
haller ve benzeri durumlar haricinde, kısa çalışma 
uygulanan dönemde işçi çıkarılmaması ek şartı 
7226 sayılı Kanunla getirilmiştir. 

2) Başvuru ve Uygunluk Tespiti

Talep İş Kur’a yapılır ve varsa toplu iş sözleşmesi 
tarafı sendikaya yazıyla bildirilir. İş Kur, uygunluk 
tespitinin sonucunu işverene bildirir; işveren de 
durumu işçilere ilanla ya da yazılı olarak bildirir ve 
varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bildirir. 
Kısa çalışma için işçinin onayı aranmayacaktır.

Bildirimin içerik ve şekline ilişkin detaylara İşsizlik 
Sigortası Kanununun 2/2 md ile Yönetmeliğin 4 ve 
5. md. yer verilmiştir.

7244 sayılı Kanunun 8. maddesiyle  4447 sayılı 
Kanuna eklenen geç.25.md. uyarınca; Covid-19 
zorlayıcı sebebiyle yapılan başvurularda uygunluk 
tespiti sonucu beklenilmeksizin işverenin beya-
nı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi yapıla-
caktır. Ancak İş Kur, ödeme sonrasında uygunluk 
tespiti işlemlerine devam edecektir. İşverenin ha-
talı bilgi ve belge vermesi nedeniyle fazla ve yersiz 
ödeme yapıldığının tespiti halinde; fazla ve yersiz 
ödemeler yasal faiziyle işverenden tahsil edilecek-
tir.  Ayrıca,  gerçeğe aykırı beyan ve bilgi sunulması 
ya da sahte evrak düzenlenmesi söz konusuysa, 
işveren ve/veya işveren vekilinin cezai sorumluğu 
gündeme gelebilecektir. 

Başvurusu reddedilen işveren, 7036 sayılı İş Mah-

COVİD-19 Sürecinde
Kısa Çalışma ve 
Kısa Çalışma Ödeneği

Av. Adil ANLAMA
Adil Anlama Hukuk Bürosu
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kemeleri Kanununun 5 ve 6. maddesi uyarınca; 
işlemin yapıldığı yerdeki veya idarenin merkezinin 
bulunduğu yerdeki (Ankara) İş Mahkemelerinde  
yargı yoluna başvurabilecektir.2

3) Süresi 

Kısa çalışma; yukarıda sayılan şartları sağlayan 
işyerinde üç ayı aşmamak üzere yapılabilecektir. 
Ödeneğin süresini altı aya kadar uzatmaya Cum-
hurbaşkanı yetkilidir. 

B) KISA ÇALIŞMA  ÖDENEĞİ

1) Koşulları ve Miktarı

İşçinin kısa çalışma ödeneği alabilmesi için işye-
rinin yukarıda sayılan koşulları sağlaması gerek-
mektedir. Ayrıca, işçinin kısa çalışmanın başladığı 
tarihten önceki son 120 gün kesintisiz çalışma-
sının bulunması ile işçi adına son 3 yıl içinde en 
az 600 gün işsizlik sigortası pirimi bildirilmiş ol-
ması gerekmektedir. 30.06.2020 tarihine kadar 
geçerli olmak üzere, Covid-19 kaynaklı zorlayıcı 
sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvu-
ruları için 120 günlük süre 60 gün, 600 günlük 
süre 450 gün olarak uygulanacaktır. 30.06.2020 
tarihine kadarki süreyi 31.12.2020 tarihine kadar 
uzatmaya,  60 gün ve 450 gün şartlarını değiştir-
meye Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

Covid-19 gerekçesiyle kısa çalışma başvuruların-
da az evvel sayılan prim ve çalışma günü koşulu-
nu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek 
üzere, son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden bir 
süreleri kalmışsa,  kalan süre kadar kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanmaya devam edebilecektir 

Zorlayıcı sebeplerle ve bu bağlamda Covid-19 
kaynaklı kısa çalışma yapılması halinde ödemeler; 
4857 sayılı Kanunun 24/III ve 40.maddelerinde-
ki zorlayıcı sebeplerden kaynaklı işi durduran bir 
haftalık süreden sonra başlayacaktır. Bir hafta-
lık sürede işveren işçiye her gün için yarım ücret 
ödeyecektir.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 
aylık prime esas kazançlarına göre hesaplanan 
günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Ödene-

ğin miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39. madde-
sine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 
aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçe-
mez. 

2) Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulaması  Karşısın-
da İşveren Öncelikli Olarak Kısa Çalışmaya Baş-
vurmak Zorunda mı? 

7244 sayılı Kanun’un 9. maddesi, 17.04.2020’den 
itibaren 3 ay süreyle işverene tek taraflı ücretsiz 
izin yetkisi vermiştir. Aynı kanunun 7. maddesine 
göre ücretsiz izne çıkarılan işçiye günlük 39,24 TL 
ücret desteği sağlanacak ve bu ödemeden damga 
vergisi kesilecektir. 

İşverenin önce kısa çalışma yoluna mı ücretsiz 
izin yoluna mı başvurması gerektiği hususunda 
mevzuatta açık hüküm yoktur.  İşçi yararına yo-
rum ilkesi, dürüstlük kuralı, hakkaniyet ve menfa-
atler dengesi ile  ücretsiz izin uygulamasının son 
çare olması gerektiği düşünüldüğünde; işverene 
ek bir külfet getirmeyen ve işçinin lehine olan kısa 
çalışma yoluna öncelikli olarak başvurulması ge-
rektiği kanaatindeyiz.l

Dipnotlar:
1
İlgili mevzuat için bkz: 

https://www.mevzuat.gov.tr/
MevzuatMetin/1.5.4447.pdf; 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=
14960&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5; 
https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm;    
https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2020/04/20200417-2.htm  (erişim tarihi: 
07.05.2020)
2https://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2017/10/20171025-8.htm (erişim tarihi: 
07.05.2020)
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“Koronavirüs ve İş Hayatı” araştırmasının dördüncü dönem raporu yayınlandı

Beyaz Yaka Evden Çalışmaktan 
Vazgeçmek İstemiyor

K ariyer .net olarak zorlu pandemi sürecin-
de, “Koronavirüs ve İş Hayatı” araştırma 
serimiz ile çalışanların ve İK profesyo-

nellerinin düzenli olarak nabzını tutuyoruz.  Diğer 
yandan bu dönemde 35 CHRO’nun katıldığı ve her 
hafta düzenlediğimiz “İK Liderleri Buluşmaları” ile 
de Koronavirüs süreci ve sonrasında hayatımıza 
girmesi beklenen trendlerin ve iş gücüne liderlik 
etmek için alınması gereken aksiyonların neler 
olacağı konusunu yakından takip ediyoruz.

İK Liderleri, pandeminin evden çalışma konu-
sundaki önyargıları kırdığını dile getirirken; önü-
müzdeki dönemde şirketlerinde evden çalışmayı, 

çalışma şeklinin bir parçası haline getireceklerini 
belirtiyor. Haziran itibariyle şirketlerin “normalleş-
me” kapsamında ofislere dönmeye hazırlandığını 
ve kademeli geri dönüş planının bazı şirketler için 
yıl sonuna kadar devam edeceğini görüyoruz. 
Burada bahsi geçen normalin, eski normale geri 
dönmek olmadığının ve yeni bir çalışma düzeni 
planlandığının altını çizmek gerekli.  

Ofise dönüş planlaması kapsamında şirketler 
şüphesiz; ofis, yemek, servis gibi ortak kullanım 
alanlarının sosyal mesafeye uygun olarak dü-
zenleyecek, ulaşım imkanları ve çalışanların yan 
hakları gibi konuları gündeme alarak yeniden ta-
sarlayacak.  Buna paralel olarak normalleşme 
sürecinde “Sürdürülebilir olarak işlerin nasıl daha 
verimli yapılacağına” odaklanılacağını da söyle-
mek mümkün.

Öte yandan “Koronavirüs ve İş Hayatı” araştırma-
mızın beşinci dönem sonuçlarına baktığımızda, 
çalışanların yüzde 41’inin evden çalışma modeli-
ne devam etmek istediğini görüyoruz. Ofise dön-
me konusunda halen endişeli olanların oranı ise 
%46 seviyesinde seyrediyor. Bu veriler, şirketlerin 
ofise dönüş sürecinde çalışanlarının beklentilerini 

Fatih UYSAL
Kariyernet Genel Müdürü

Bu geçiş döneminde çalışanlarıyla şeffaf 
ve sürekli bir iletişim kurarak onları ön 
planda tutan ve onların motivasyonlarını 
arttırıcı uygulamalar yaparak fark 
yaratan şirketlerin, bu zorlu süreçten 
işveren markasını güçlendirerek çıkma 
olasılıklarının daha yüksek olacağını 
söyleyebiliriz
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Kariyer.net’in “HR Pulse” araştırma serisi kapsamında Curiocity iş birliğiyle 
gerçekleştirdiği “Koronavirüs ve İş Hayatı” araştırmasının dördüncü dönem raporu 
yayınlandı. Araştırma; beyaz yaka çalışanlarda ve İK yetkililerinde endişe seviyesinin 
azalmaya devam ettiğini ve koronavirüs sonrası dönemle ilgili iyimserliğin arttığını 
ortaya koydu. Süreçle ilgili belirsizliklerin azalmasına paralel olarak evden çalışmaya 
devam etmek isteyenlerin oranının ise 8 puan artarak yüzde 42’ye ulaştığı görüldü.  

İK yetkililerinin ve beyaz yakalıların endişe seviyesi azalmaya devam ediyor!

Hem İK yetkililerinin hem de beyaz yaka çalışanların salgın ile ilgili endişeleri benzer seviyelerde olup, salgının sey-
rine ilişkin belirsizliklerin görece azaldığı 4. dönemde, her iki kitlenin de endişe seviyelerinin düşmeye devam ettiği 
görülmektedir. Çalışmaya katılanların endişe ettikleri konuların başında, ‘’Ailelerinin sağlığı’’ gelmeye devam etse de 
4.dönem verileri, Türkiye ekonomisi ve işsizlik konusundaki endişelerin de azımsanamayacak düzeyde olduğunu 
ortaya koymaktadır.

8% 12% 17% 26%
8% 15% 15% 23%

28%
41% 42%

38%

27%
34% 39%

35%

64%
47% 41% 37%

65%
51% 46% 43%

1.dönem 2.dönem 3.dönem 4.dönem 1.dönem 2.dönem 3.dönem 4.dönem

Endişeli

Ne endişeli
ne değil

Endişeli
değil

İK YETKİLİSİ BEYAZ YAKA

Salgına yönelik tutumunuzu 
hangisi en iyi tanımlar? 

Baz 570 357 260 227 1346 996 644 855

Baz (Endişeliolanlar) 363 166 107 83 876 507 296 363

Endişe edilen konular

77%
75%

58%

55%

72%
64%

57%

46%

74%
72%

50%

42%

77%
63%
61%

56%
53%

45%
37%
36%

20%

77%
70%

58%

40%

79%
60%

52%

31%

77%
61%

55%

33%

74%
66%

56%
67%
64%

35%
42%

54%
30%

Ailemin sağlığı için endişeliyim

Aile büyüklerimin / yaşlıların sağlığı için endişeliyim

Kendi sağlığım için endişeliyim

Türkiye ekonomisi için endişeliyim

Herkesin/Toplum sağlığı için endişeliyim

İş arkadaşlarımın sağlığı için endişeliyim

Dünya ekonomisi için endişeliyim

İşsiz kalmaktan dolayı endişeliyim

Eğitim için endişeliyim

İlk 3 dönemde bu ifadeler sorulmamıştır

İlk 3 dönemde bu ifadeler sorulmamıştır

İlk 3 dönemde bu ifadeler sorulmamıştır

İlk 3 dönemde bu ifadeler sorulmamıştır

Son döneme göre sıralı verilmiştir.

anlamasının, onların kaygılarını azaltmak için “Geri 
dönüş planı”’na ilişkin açık iletişim yapmasının 
önemine işaret ediyor.  

Diğer yandan, araştırmamıza göre her 10 çalışan-
dan 3’ü pandemi döneminde şirketlerine bağlılık-
larının azaldığını ve şirketlerinin salgın sürecindeki 
tutumundan dolayı iş performanslarının olumsuz 
etkilendiğini düşünüyor. 

Her 10 çalışandan 8’i ise şirketlerinin bu dönemde 
motivasyonlarını artırmak için herhangi bir uygu-
lamaya başvurmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla 
ofise dönüş süreciyle birlikte İK profesyonelleri ve 
yöneticilerin; çalışanlarının motivasyonu, bağlılığı 

ve şirkete olan güveni gibi konularda derinlemesi-
ne çalışması gerekecek.

Bu geçiş döneminde çalışanlarıyla şeffaf ve sürekli 
bir iletişim kurarak onları ön planda tutan ve onla-
rın motivasyonlarını artırıcı uygulamalar yaparak 
fark yaratan şirketlerin, bu zorlu süreçten işve-
ren markasını güçlendirerek çıkma olasılıklarının 
daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Bu süreçte 
şirketlerin, psikolojik boyutta da çalışanları nelerin 
bekleyeceğini öngörerek onların bütünsel sağlığını 
korumak için gerekli aksiyonları alması da önemli 
olacak. Dolayısıyla yeni dönemde şirketlerin gün-
deminin krizi yönetmekten ziyade “Değişimi yö-
netmek” olacağını söyleyebiliriz. l
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İK yetkililerinin ve beyaz yakalıların endişe 
seviyesi azalmaya devam ediyor

A raştırmanın son dönem sonuçları; hem 
İK yetkililerinin hem de beyaz yaka çalı-
şanların salgınla ilgili endişelerinin ben-

zer seviyelerde olduğunu; salgının seyrine ilişkin 
belirsizliklerin görece azalmasıyla her iki kitlenin 
endişe seviyelerinin düşmeye devam ettiğini or-
taya koydu. Çalışmaya katılanların endişe ettikle-
ri konuların başında, “Ailelerinin sağlığı” gelmeye 
devam etti.

Çoğunluk Haziran sonuna kadar ofise 
dönüleceğini düşünüyor

Araştırmada; evden çalışmanın ne kadar süreceği 
konusundaki belirsizlik, beyaz yaka çalışanlar açı-
sından ilk döneme göre 22 puan azalmış olsa da 
araştırmaya katılanların üçte biri hâlâ ofise dönüş 
tarihini belirsiz olarak tanımladı. Diğer yandan, be-
yaz yaka çalışanlar arasında haziran sonuna ka-
dar ofise dönüşün tamamlanacağını bekleyenlerin 
oranı %63 oldu. 

İşveren markasının önemi artacak

Beyaz yakalıların şirketine duyduğu bağlılık 3. dönemde azalmış ve son dönemde de bu seviyeyi korumuştur. Diğer 
yandan 4. dönemde de beyaz yaka çalışanların yarıdan fazlasının bu dönemdeki haklarını bilmediği dikkat çekmek-
tedir. İşverenlerin yüzde 76’sının 4.dönemde de çalışan motivasyonunu arttırmak için herhangi bir uygulama yap-
madığı görülmektedir.

34% 40% 41% 39%

30% 28% 24% 27%

36% 32% 35% 34%

1.dönem 2.dönem 3.dönem 4.dönem

Güvenmiyor

Ne güveniyor ne
güvenmiyor

Güveniyor

Şirket yönetiminize güveniyor musunuz?

42% 48% 46% 47%

29% 27% 25% 25%

30% 25% 29% 28%

1.dönem 2.dönem 3.dönem 4.dönem

Azaldı

Değişmedi

Arttı

Bu süreçte şirketinize olan bağlılık dereceniz nedir?

21% 25% 24% 26%

47% 44% 49% 45%

33% 31% 28% 29%

1.dönem 2.dönem 3.dönem 4.dönem

Olumsuz etkiledi

Bir değişiklik
olmadı

Olumlu etkiledi

Şirketinizin salgın sürecindeki tutumu iş performansınızı nasıl etkiledi ?

15% 27% 23% 24%

85% 73% 77% 76%

1.dönem 2.dönem 3.dönem 4.dönem

Hayır

Evet

Şirketiniz motivasyonunuzu artırmak için ek uygulamalar yapıyor mu?

30% 44% 44% 43%

70% 56% 56% 57%

1.dönem 2.dönem 3.dönem 4.dönem

Hayır

Evet

Çalışan olarak bu dönemdeki haklarınızı biliyor musunuz?

BEYAZ YAKA BEYAZ YAKA

Evden ofise geçiş başlıyor

Sürekli olarak evden çalışmaya devam edenlerin oranı halen yarıdan fazla olmakla birlikte, bu kitle içerisinde %3’lük 
bir kesimin ise belirli günlerde evden çalışma yöntemine geçtiği anlaşılmaktadır.

Hangisi bu süreçte sizin evden/uzaktan çalışma sistemini nasıl uyguladığınızı en iyi tanımlar?

58% 59% 57% 54%

28% 28% 27% 30%

15% 13% 16% 16%

1.dönem 2.dönem 3.dönem 4.dönem

Hayır, pozisyonum/yaptığım
iş evden çalışmaya uygun
değil

Evet, belirli günlerde evden
çalışıyorum

Evet, sürekli olarak evden
çalışıyorum

İKYETKİLİSİ ve BEYAZ YAKA ÇALIŞAN
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Evden çalışma sistemini oturtan rahat ediyor

Araştırma kapsamında; İK yetkilileri ve beyaz yaka 
çalışanlara evden çalışma sistemini ne kadar ve-
rimli buldukları da soruldu. Beyaz yaka çalışan-
larda evden çalışmayı çok daha verimli bulanların 
oranı, üçüncü döneme göre 10 puan artış kaydetti.

Evden çalışmaya daha mesafeli yaklaşan ve daha 
verimsiz bulan İK yetkililerinin oranının son dö-
nemde 8 puan azaldığı, evden çalışma ile ofisten 
çalışmayı benzer verimlilik seviyelerinde gören İK 
yetkililerinin oranın ise arttığı gözlemlendi. 

Beyaz yaka evden çalışmaktan vazgeçmek 
istemiyor

Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçen 
beyaz yakalılardan; bu esnekliğin önümüzdeki dö-
nemde de kalıcı olmasını talep edenlerin oranı ikin-
ci dönemde 13 puan düşüş göstermiş ve üçüncü 
dönemde de bu seviyeyi korumuştu. Ancak son 
dönemde beyaz yaka çalışanlarda, evden çalışma 
sisteminin kalıcı hale gelmesini isteyenlerin oranı-
nın 8 puan artarak %42’ye ulaştığı görüldü. Bu du-
rum; süreçle ilgili belirsizliklerin azalması sonrası 
yapılan genel bir muhasebe olarak yorumlana-
bileceği gibi, çalışanların evden çalışma sisteme 
adapte olmalarının bir etkisi olarak da görülebilir. 

Beyaz yakalılar ofise dönme konusunda daha 
tedirgin

Ofise geri dönme konusundaki tedirginlik düzeyi 
İK yetkilileri tarafında dördüncü dönemde de azal-
maya devam ederken, beyaz yaka çalışanlarda ise 
3 puan arttı. Bu durum, çalışanların evden çalışma 
sisteminin kalıcılığı konusundaki istekliliğinin art-
masını da açıkladı. 

Post-korona dönemiyle ilgili optimizm artıyor

Araştırmada, salgın sonrası normal düzene geri 
dönüleceğini düşünen İK yetkilileri ve beyaz yaka 
çalışan oranı üçüncü döneme göre artış gösterdi. 
Beyaz yaka çalışanlar ve İK yetkililerinde “Birçok 
sektörde işler duracağı için salgının sert bir etki-
sinin olacağı” yönündeki düşüncelerin pozitif an-
lamda iyileştiği dikkat çekti. 

Araştırma sonuçları; çalışanların haklarını öğren-
mesi konusunda, salgın sürecinin hızlandırıcı bir 
etkisinin olduğunu da gösterdi. İlk dönemde “Ça-
lışan olarak bu dönemdeki haklarınızı biliyor mu-
sunuz?” sorusuna “Evet” yanıtı veren beyaz yakalı 
çalışanların oranı %30 iken, son dönemde bu oran 
%43 seviyesine yükseldi. Diğer yandan sonuçlar, 
beyaz yaka çalışanların hala yarısından fazlasının 
çalışan olarak bu dönemdeki haklarını bilmediğini 
de ortaya çıkardı.l

Beyaz yaka çalışanlar iş gücü planlamasında ne öngörüyor?

Önümüzdeki dönemde şirketlerin değişen iş gücü ihtiyacını planlamak için kullanacağı yöntemleri değerlendiren 
beyaz yaka çalışanlar; şirketlerinin bir ekonomik risk planı yaptıktan sonra, ücretsiz izin vermekten çalışan sayısının 
azaltılmasına kadar bir dizi önlem almasını da benzer olasılıkta görüyor.
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42%

36%

19%

15%

17%
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21%

19%

23%

21%

31%

24%

20%

15%

Şirket içerisinde hijyenin arttırılması

Evden/uzaktan çalışma sistemine geçmek

Yurt dışı seyahatlerin ertelenmesi

Yurt içi toplantıların ertelenmesi

Konferans vb. çoklu katılımlı etkinliklere katılımın yasaklanması

Yurtiçi seyahatlerin ertelenmesi

Koruma yöntemlerini anlatan eğitim verilmesi

Çalışanların yıllık izinlerinin kullandırılması

Çalışanlara ücretli izin verilmesi

Maliyetlerin kısılmasını öngören tedbirlerin alınması

Salgının ekonomik etkilerini azaltmak için risk planının açıklanması

Kısa dönem çalışma modeline geçilmesi

Çalışan sayısının gözden geçirilmesi

Çalışanlara ücretsiz izin verilmesi

Alınan önlemler Önümüzdeki dönemde alınabilecek aksiyonlar
1.Dönem 2. Dönem 3. Dönem 4. Dönem 1.Dönem 2. Dönem 3. Dönem 4. Dönem 

BEYAZ YAKA
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İş Sürekliliği, Sürecin 
Yönetimi ve Covid-19

Corona Virüs (COVID-19) haberleri gündemi yoğun bir şekilde meşgul ediyor. Bu durum hem 
kuruluşları, hem çalışanlarını, hem de iş yapış şekillerini önemli bir biçimde etkiliyor. Be-
lirsizliğin hakim olduğu bu dönemde kuruluşların; bu tehdidin çalışanlar, müşteriler ve iş 
ortakları için olası etkilerini anlamaları ve hızlı bir şekilde aksiyon almaları çok önemli.

COVID-19 Salgınının kuruluşlara etkileri

S algına global çapta bakıldığında birçok 
kuruluşun çeşitli tedbirler aldığı görülüyor. 
Kuruluşlar elbette ilk olarak çalışan sağlı-

ğını güvence altına almak adına harekete geçiyor-
lar. İkinci olarak ise kuruluş içi finansal planlamalar 
ve iş ortakları ile sürdürülecek aktiviteler yeniden 
gözden geçiriliyor. Bu önlemler doğrultusunda 
üretimin yavaşlaması/ durdurulması, seyahatlerin 
sınırlanması/yasaklanması, çevresel kontrollerin 
güçlendirilmesi gibi durumlarla karşılaşmaktayız.

Tüm bu önlemlerin haricinde kuruluşlar bu ola-
yı kriz yönetimi konusunda bir sınav olarak gör-
meliler. Bu krizle baş etme çabası aynı zamanda 
şirketlerin diğer kriz durumlarında nasıl davrana-
caklarını da bir ölçüde yansıtıyor. O nedenle virüse 
karşı kuruluşların mevcut iş sürekliliği ve kriz yö-
netimi planlarının değerlendirmeleri ve bulunduk-
ları sektöre özel yaklaşımlar oluşturmaları önem 
arz ediyor. Kuruluşların gerçekleşen salgına hazır-
lık olarak sorması önerilen sorular ve alması öne-
rilen önlemler yandaki tabloda yer almaktadır.

Kriz yönetimi yaklaşımı

Etkin bir İş Sürekliliği Yönetimi çerçevesi aynı za-
manda güncel ve detaylı bir Kriz Yönetimi yaklaşı-
mı da içermelidir. Bu yaklaşım, sektörünüz ve ku-

ruluşunuz için spesifik olarak belirlenecek tehdit 
senaryolarını ve bunlara karşı hazırlık, müdahale 
ve değerlendirme adımlarını bünyesinde barındır-
malıdır. Yaşanmakta olan salgın durumu karşısın-
da Kriz Yönetimi Çerçevesi’nde yer alan aşağıdaki 
değerlendirme alanlarına odaklanılmasını öneri-
yoruz.

Kriz simülasyonu

Kriz yönetimi sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için; 
yönetişim ve organizasyon yapısı, karar alma ve 
iletişim mekanizmaları, tehdit/etki analizleri, sü-
reçler ve kurtarma yöntemlerini gözden geçirmek 
gerekiyor. Ancak bunu yaparken, krizin tatbikatının 
yapılması gerçekleştirilen hazırlıklar ve alınan ak-
siyonlar kadar önemli. Bu nedenle virüs salgınına 
ilişkin senaryoların Kriz Simülasyonu yöntemiyle 
belirlenmesi ve tatbik edilmesini öneriyoruz.l
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Tedarikçilerinizin lokasyonunu biliyor musunuz, tedariğin devamı için süreklilik
planlarınız var mı?

Lojistik zincirini değerlendirdiniz mi, sağlayıcılarınızla olası etkileri ve
alternatifleri değerlendirdiniz mi?

Müşteri/tedarikçi sözleşmelerini gözden geçirdiniz mi, mücbir sebeplerle ilgili  
aksiyon gerekiyor mu?

Envanterinizi gözden geçidiniz mi, stok ve gönderimleri anlık izliyor 
musunuz?

Müşterilerinizin memnuniyetsizlik nedeniyle rakip firmalara geçmesi söz 
konusu olabilir mi?

Çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerinizle bir iletişim planınız var mı?

Seyahat ve evden çalışmayla ilgili güvenlik ve sağlık düzenlemelerini gözden 
geçirdiniz mi? 

BT tedarikçilerinizle ilgili ortamınız seyahati azaltma ve uzaktan çalışmayı 
destekleyecek düzeyde mi? 

Dönüşüm projeleriniz nasıl etkilenecek? Proje bitim tarihleri ve yatırımlarınız 
ertelenecek mi? Bunun stratejinize etkisi nedir? 

Kurullar ve üst yönetim çalışmalarınız nasıl etkilendi? Uzaktan çalışma ve 
komiteler için gerekli teknoloji var mı?

Nakit akışınızı, sermaye yönetiminizi ve envanter tahminlerinizi arz ve tedarik 
öngörülerinize göre gözden geçirdiniz mi?

Hisse düşüşü ve fon azalmasından kaynaklı durumu nasıl yönetiyorsunuz? 
Finansalların ve raporların hazırlanmasında gecikme olacak mı?

Uluslararası işbirliği içinde olduğunuz taraflarla ilişkiler nasıl etkileniyor?
Yurtdışına bağımlı olduğunuz tedarikçilerin alternatifleri var mı? 

Ulusal ve devlet nezdinde yönlendirmeleri takip edecek bir mekanizmaya 
sahip misiniz? Yasal yükümlülüklerinizin farkında mısınız?

Odak Alanlar ve Çözüm Yaklaşımı

Kamu ve Sağlık

Üst Yönetim

İş Hedefleri

Teknoloji

Çalışanlar

İletişim

Tedarikçiler

Lojistik

Sözleşmeler

Envanter

Müşteri İlişkileri

Uluslararası Ticaret

Finansal Kararlılık

Nakit Akışı

Kriz
senaryoları

Kriz senaryolarını
oluştur

Final rapor ve
yönetimin

bilgilendirilmesi

Simülasyon
sonrası

değerlendiröe

Kriz yönetimi
süreçlerini

gözden geçir
1

1

1

2

3

Çalışma
grubuyla
hazırlan

Simülasyon
öncesi

bilgilendirme

Operasyon, teknik,
yönetim ekipleri ve

kriz yönetim ekibi katılır

2 Kriz
simülasyonu

Kriz simülasyonu
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ADİENT TURKEY SEATİNG
OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

ALBA KALIP VE OTOMASTON MAK.
İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

ALBA PLASTİK SAN.
VE TİC.A.Ş.

ARPEK ARKAN PRÇ.AL.
ENJ.KAL.SAN.TİC.A.Ş.

ASİL ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV
EMNİYET SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

BENTELER DİSTRİBUTİON
BORU SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

BENTELER GEBZE TAŞIT
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

BEYÇELİK 
GESTAMP A.Ş.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

BOSCH REXROTH OTOMASYON 
SAN.VE TİC.A.Ş.GEBZE ŞUB.

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL A.Ş.

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORETEKS PLASTİK
FİLM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

ÇELİKEL ALÜMİNYUM
DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

 DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

DURDEN PLASTİK ÜRL. VE
YAPIŞKAN FİLM TİC. VE SAN. A.Ş.

EFESAN DEMİR ÇELİK  SANAYİ 
VE TİC. A.Ş. ÇAYIROVA ŞUBESİ

EGEBANT ZIMPARA VE POLİSAJ
MLZ. SAN. VE TİC. A. Ş.

EKU FREN
VE DÖKÜM SAN.A.Ş.

ELBA BASINÇLI
DÖKÜM SAN.A.Ş.

ERSEL
AĞIR MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

ESİM TEST HİZMETLERİ
SAN.VE TİC.A.Ş.

EURO VALF YAPRAKLARI
MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

FARBA AYDINLATMA SİSTEMLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ

FARPLAS
OTOMOTİV A.Ş.

GREENCHEMİCALS
KİMYASAL.MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.

GÜRSETAŞ
DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

HASÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

HASPARLAK
ÇELİK SAN.TİC.AŞ.

HEKSAGON
MÜH.VE TASARIM A.Ş.

HP PELZER PİMSA
OTOMOTİV A.Ş.

HÜRSAN MÜH.
İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

İLERİ MEKANİK
MAK.KALIP İML.SAN.VE TİC.A.Ş.

CENGİZ MAKINA SAN. VE TİC. A.Ş. 
AN IMPRO® COMPANY

KALIPYANSAN STANDART
KALIP ELM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KANCA EL ALT. 
DÖVME ÇELİK VE MAK.SAN.A.Ş.

KARAKAYA PRES 
OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KARAT
GÜÇ SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

KAYNAK TEKNİĞİ 
SAN.VE TİC.A.Ş.

KORMAS ELEKTRİKLİ
 MOTOR SAN.VE TİC.A.Ş.

MANN VE HUMMEL
FİLTRE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MA-PA MAKİNA
PARÇALARI END.A.Ş.

MURAT TİCARET
KABLO SAN.A.Ş.

NEŞE PLASTİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

NOVARES TURKEY
OTOMOTİV A.Ş.

ÖZKAR
OTOMOTİV PRÇ.İML.SAN.A.Ş

PİMSA 
ADLER OTOMOTİV A.Ş.

PİMSA 
OTOMOTİV A.Ş.

SCHNEIDER ENERJİ
ENDÜSTRİ SAN.VE TİC.A.Ş.

SANGO OTOMOTİV ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

SEKİSO
OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

SİSAN
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
END.FIRINLAR LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

TAKOSAN OTOMOBİL
GÖSTERGELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

TEFAŞ KİMY.VE SER.
KAPL.SAN.VE TİC.A.Ş

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TAEGUTEC KESİCİ
TAKIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

MARKALAR ŞEHRİ

A RAYMOND BAĞLANTI ELEMAN.
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

ZENGİN KALIPVLE ELEKTRONİK
OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.TT ÇELİKYAY A.Ş.

TEKNO KAUÇUK
SANAYİİ A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

MESGO ASİA KAUÇUK 
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES

VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

TEKİŞ TEKNİK 
EROZYON KALIP SAN.VE TİC.A.Ş

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

ÇELİKEL ALÜMİNYUM
DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.

tosb üyeleri
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ADİENT TURKEY SEATİNG
OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

ALBA KALIP VE OTOMASTON MAK.
İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

ALBA PLASTİK SAN.
VE TİC.A.Ş.

ARPEK ARKAN PRÇ.AL.
ENJ.KAL.SAN.TİC.A.Ş.

ASİL ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV
EMNİYET SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

BENTELER DİSTRİBUTİON
BORU SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

BENTELER GEBZE TAŞIT
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

BEYÇELİK 
GESTAMP A.Ş.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

BOSCH REXROTH OTOMASYON 
SAN.VE TİC.A.Ş.GEBZE ŞUB.

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL A.Ş.

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORETEKS PLASTİK
FİLM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

ÇELİKEL ALÜMİNYUM
DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

 DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

DURDEN PLASTİK ÜRL. VE
YAPIŞKAN FİLM TİC. VE SAN. A.Ş.

EFESAN DEMİR ÇELİK  SANAYİ 
VE TİC. A.Ş. ÇAYIROVA ŞUBESİ

EGEBANT ZIMPARA VE POLİSAJ
MLZ. SAN. VE TİC. A. Ş.

EKU FREN
VE DÖKÜM SAN.A.Ş.

ELBA BASINÇLI
DÖKÜM SAN.A.Ş.

ERSEL
AĞIR MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

ESİM TEST HİZMETLERİ
SAN.VE TİC.A.Ş.

EURO VALF YAPRAKLARI
MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

FARBA AYDINLATMA SİSTEMLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ

FARPLAS
OTOMOTİV A.Ş.

GREENCHEMİCALS
KİMYASAL.MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.

GÜRSETAŞ
DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

HASÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

HASPARLAK
ÇELİK SAN.TİC.AŞ.

HEKSAGON
MÜH.VE TASARIM A.Ş.

HP PELZER PİMSA
OTOMOTİV A.Ş.

HÜRSAN MÜH.
İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

İLERİ MEKANİK
MAK.KALIP İML.SAN.VE TİC.A.Ş.

CENGİZ MAKINA SAN. VE TİC. A.Ş. 
AN IMPRO® COMPANY

KALIPYANSAN STANDART
KALIP ELM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KANCA EL ALT. 
DÖVME ÇELİK VE MAK.SAN.A.Ş.

KARAKAYA PRES 
OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KARAT
GÜÇ SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

KAYNAK TEKNİĞİ 
SAN.VE TİC.A.Ş.

KORMAS ELEKTRİKLİ
 MOTOR SAN.VE TİC.A.Ş.

MANN VE HUMMEL
FİLTRE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MA-PA MAKİNA
PARÇALARI END.A.Ş.

MURAT TİCARET
KABLO SAN.A.Ş.

NEŞE PLASTİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

NOVARES TURKEY
OTOMOTİV A.Ş.

ÖZKAR
OTOMOTİV PRÇ.İML.SAN.A.Ş

PİMSA 
ADLER OTOMOTİV A.Ş.

PİMSA 
OTOMOTİV A.Ş.

SCHNEIDER ENERJİ
ENDÜSTRİ SAN.VE TİC.A.Ş.

SANGO OTOMOTİV ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

SEKİSO
OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

SİSAN
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
END.FIRINLAR LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

TAKOSAN OTOMOBİL
GÖSTERGELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

TEFAŞ KİMY.VE SER.
KAPL.SAN.VE TİC.A.Ş

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TAEGUTEC KESİCİ
TAKIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

MARKALAR ŞEHRİ

A RAYMOND BAĞLANTI ELEMAN.
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

ZENGİN KALIPVLE ELEKTRONİK
OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.TT ÇELİKYAY A.Ş.

TEKNO KAUÇUK
SANAYİİ A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

MESGO ASİA KAUÇUK 
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES

VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

TEKİŞ TEKNİK 
EROZYON KALIP SAN.VE TİC.A.Ş

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

ÇELİKEL ALÜMİNYUM
DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.

ADİENT TURKEY SEATİNG
OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

ALBA KALIP VE OTOMASTON MAK.
İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

ALBA PLASTİK SAN.
VE TİC.A.Ş.

ARPEK ARKAN PRÇ.AL.
ENJ.KAL.SAN.TİC.A.Ş.

ASİL ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV
EMNİYET SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

BENTELER DİSTRİBUTİON
BORU SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

BENTELER GEBZE TAŞIT
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

BEYÇELİK 
GESTAMP A.Ş.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

BOSCH REXROTH OTOMASYON 
SAN.VE TİC.A.Ş.GEBZE ŞUB.

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL A.Ş.

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORETEKS PLASTİK
FİLM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

ÇELİKEL ALÜMİNYUM
DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

 DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

DURDEN PLASTİK ÜRL. VE
YAPIŞKAN FİLM TİC. VE SAN. A.Ş.

EFESAN DEMİR ÇELİK  SANAYİ 
VE TİC. A.Ş. ÇAYIROVA ŞUBESİ

EGEBANT ZIMPARA VE POLİSAJ
MLZ. SAN. VE TİC. A. Ş.

EKU FREN
VE DÖKÜM SAN.A.Ş.

ELBA BASINÇLI
DÖKÜM SAN.A.Ş.

ERSEL
AĞIR MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

ESİM TEST HİZMETLERİ
SAN.VE TİC.A.Ş.

EURO VALF YAPRAKLARI
MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

FARBA AYDINLATMA SİSTEMLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ

FARPLAS
OTOMOTİV A.Ş.

GREENCHEMİCALS
KİMYASAL.MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.

GÜRSETAŞ
DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

HASÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

HASPARLAK
ÇELİK SAN.TİC.AŞ.

HEKSAGON
MÜH.VE TASARIM A.Ş.

HP PELZER PİMSA
OTOMOTİV A.Ş.

HÜRSAN MÜH.
İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

İLERİ MEKANİK
MAK.KALIP İML.SAN.VE TİC.A.Ş.

CENGİZ MAKINA SAN. VE TİC. A.Ş. 
AN IMPRO® COMPANY

KALIPYANSAN STANDART
KALIP ELM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KANCA EL ALT. 
DÖVME ÇELİK VE MAK.SAN.A.Ş.

KARAKAYA PRES 
OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KARAT
GÜÇ SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

KAYNAK TEKNİĞİ 
SAN.VE TİC.A.Ş.

KORMAS ELEKTRİKLİ
 MOTOR SAN.VE TİC.A.Ş.

MANN VE HUMMEL
FİLTRE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MA-PA MAKİNA
PARÇALARI END.A.Ş.

MURAT TİCARET
KABLO SAN.A.Ş.

NEŞE PLASTİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

NOVARES TURKEY
OTOMOTİV A.Ş.

ÖZKAR
OTOMOTİV PRÇ.İML.SAN.A.Ş

PİMSA 
ADLER OTOMOTİV A.Ş.

PİMSA 
OTOMOTİV A.Ş.

SCHNEIDER ENERJİ
ENDÜSTRİ SAN.VE TİC.A.Ş.

SANGO OTOMOTİV ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

SEKİSO
OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

SİSAN
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
END.FIRINLAR LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

TAKOSAN OTOMOBİL
GÖSTERGELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

TEFAŞ KİMY.VE SER.
KAPL.SAN.VE TİC.A.Ş

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TAEGUTEC KESİCİ
TAKIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

MARKALAR ŞEHRİ

A RAYMOND BAĞLANTI ELEMAN.
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

ZENGİN KALIPVLE ELEKTRONİK
OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.TT ÇELİKYAY A.Ş.

TEKNO KAUÇUK
SANAYİİ A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

MESGO ASİA KAUÇUK 
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES

VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

TEKİŞ TEKNİK 
EROZYON KALIP SAN.VE TİC.A.Ş

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

ÇELİKEL ALÜMİNYUM
DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.
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