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Ç�n’de başlayıp tüm dünyaya yayılan
Cov�d-19 salgını dünya genel�nde �nsanların
günlük yaşam alışkanlıklarının değ�şmes�ne, �ş
dünyasının daha önce deney�mlemed�ğ� b�r
sorunla karşı karşıya kalmasına neden
olmuştur. Ş�rketler Cov�d-19 salgınının
get�rd�ğ� kr�z ortamını sağlıklı b�r şek�lde
yöneteb�ld�kler� ölçüde bu süreçten daha az
zararla çıkacaklardır. Endüstr�yel �malat
yapan ş�rketlerde üret�me ara ver�lmes�
öneml� b�r gel�r kaybı yaratırken bu duruş
süres�n�n sona ermes�yle tekrar üret�me
başlanması farklı mal�yetler� de
tet�kleyeb�lmekted�r. İşletmeler açısından
duruşta ve duruş sonrası kalkışta nasıl b�r
planlama yapab�lecekler�ne da�r bu güne
kadar ed�nd�ğ�m�z farklı deney�mler�m�z� bu
kılavuzda toplayarak ş�rketler�n kullanımına
sunduk.

COVİD-19  İLE GELEN
SÜRECİN 

ŞİRKETLERE ETKİLERİ

Üret�m �şletmeler�nde oluşan planlı yada plansız duruşlar büyük ver�ml�l�k
kayıplarına neden olmaktadır. Planlı duruşların etk�ler� önces�nde
öngörüldüğü �ç�n b�r ölçüde yönet�leb�lmekted�r. Oysa plansız duruşlar
�şletmeler� çoğu zaman öngörülenden daha der�nden, kalıcı etk�lerler.



Eks�kl�k / Fazlalık,
Doğrular/Yanlışlar,
İstenenler/İstenmeyenler
Ölçülenler/Ölçülmeyenler
Şeffaflar/G�zlenenler
Değerl�ler/Değers�zler

1.
2.
3.
4.
5.
6.

İşletmeler durunca opt�k olarak 
bel�rlenenlerden çok:

şekl�nde kend� �çler�nde anal�zler�n� 
yapmalıdır.

Kısm� veya tamamen duran �şletmeler açısından bakıldığında, faal�yetler�n�

İşletmeler, sah�p oldukları kaynaklar, bu sah�b� oldukları kaynakların
kapas�teler�, ver�ml�l�kler� ve etk�l�l�kler� açısından geçm�şe, bugüne ve geleceğe
yönel�k tesp�tler�n� yapmalıdırlar. Her departman kend� �ç�n ve bağlı olduğu
bölüm ya da bölümlerle olan �l�şk�ler�n�n etk�leş�m�n� de kapsayan özeleşt�r�s�n�
yapmalı ve değ�şerek gel�ş�mler� �ç�n �ş planı oluşturmalıdır.
Bu planın sağlıklı yapılab�lmes� uygun kr�terler�n bel�rlenerek doğru ve eks�ks�z
olarak oluşma zaman ve zem�n� de göz önüne alarak yapılmasını sağlayacak
algor�tm�k tabloların kullanılmasıyla  gerçekleşeb�l�r. Yoksa bu gayretler
beklenen katma değer� sağlamayacaktır.
Örneğ�n; 
Yıllardır b�r�km�ş olan stokların tesp�t� ve bunların part�ler hal�nde satışı veya
nak�t �ht�yacı �ç�n blok satışı hedeflen�rken, sayımların tam ve doğru olması
kadar gerçek mal�yet, p�yasa değer�, güncel mal�yet ve fırsat mal�yet� g�b�
değerlerden hang�s�ne göre f�yat oluşturulacağı karşılaştırılmalı  ve buna göre
m�n�mum kayıp ve maks�mum katma değer mantığıyla karar ver�lmel�d�r.
 

     durdurdukları süre boyunca bazı g�derlere katlanmaya devam edeceklerd�r.     
     Bu mal�yetlere baktığımızda nak�t akışı ve borçlanma �ht�yacından doğan
     f�nansal mal�yetler k� bunlar aynı zamanda f�nansal r�skler� artıracaktır; 
     yet�şm�ş �ş gücü açısından �nsan kaynağı üzer�nden oluşacak sosyops�koloj�k 
     mal�yetler k� bunlar demot�vasyon unsurlarının artması ve duruş süres� 
     boyunca bel�rs�zl�k etk�s� neden�yle ş�ddetlenmes� sonucunda �nsan 
     kaynağıyla �lg�l� r�skler� tet�kleyerek entelektüel sermaye kaybına neden 
     olacaktır; tedar�kç�ler nezd�nde yaşanacak sıkıntılar neden�yle tedar�k z�nc�r� 
     üzer�nde oluşab�lecek sorunlar; s�par�şler�n askıya alınması, s�par�ş �ptaller�, 
     müşter� kaybı ve n�hayet�nde pazar payı kayıpları pek çok t�car� r�sk� 
     tet�kleyecekt�r. 
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Özell�kle duruş dönemler�nde kurumsal �let�ş�me son derece önem vermel� ve
paydaşlarımızla �let�ş�m� güçlend�rmek adına yen� pol�t�kalar gel�şt�rmel�y�z.
Müşter�ler�m�z açısından CRM-müşter� �l�şk�ler� yönet�m�n�n aslen en öneml�
zamanının duruşlar olduğunu unutmamalıyız. “Gözden uzak olan gönülden ırak
olur” sözünü unutmadan b�r yandan �l�şk�ler�m�z� ılık tutmak ve d�ğer yandan
global dünyada  sektörümüzle �lg�l�  tutum, tavır, davranış ve oluşumları da �zley�p

     değerlend�rmel�y�z.
Duruş dönemler�nde, üret�m�m�z� destekleyen fason üret�m �şletmeler�n�
kaybetmemek �ç�n çaba göster�p yeterl� desteğ� madd� ve manev� olarak
vermem�z onların yaşayab�lmes� duruş sonrası dönem �ç�n çok öneml� b�r yatırım
olacaktır. 
Duruş dönemler�n� b�r fırsata çev�r�n! 

   

     Duruş dönemler�nde faal�yetler�n�z�, bunları yapış şek�ller�n�z�, ş�rket �ç� ve dışı 
     operasyon adımlarını kapsayan b�r mevcut durum anal�z� yapın. Bu anal�z�
     yaparken faal�yetler�n�z�;
    -Katma değer oluşturan faal�yetler
    -Katma değer oluşturmayan faal�yetler
    olarak sınıflandırın.
    Bu anal�z kapsamında katma değer oluşturmayan faal�yetler� de gerekl� olan ve
    gerekl� olmayan şekl�nde sınıflandırın. Müşter� ya da pazar �ht�yaçları
    doğrultusunda ürüne, h�zmete veya
    b�lg�ye dönüşen faal�yetler� katma 
    değerl� faal�yetler olarak 
    tanımladığımızda, bu gruba g�ren 
    faal�yetler�n toplam çalışma 
    �ç�ndek� payları olab�ld�ğ�nce 
    artırılmalıdır. Kalkış aşamasında
    planlama bu anal�zden 
    faydalanılarak yapılmalıdır. 
    Gereks�z yere kaynakları 
    tüketen ve müşter� �ht�yaçlarına yönel�k olarak değer oluşturmayan faal�yetler� �se
    katma değer oluşturmayan faal�yetler olarak tanımladığımızda kalkış dönem�nde
    bu katma değer oluşturmayan faal�yetler�n gerekl� olanların mümkün olduğunca
    azaltılacak; gereks�z olanların �se tamamen ortadan kaldırılacak şek�lde
    planlaması yapılmalıdır.
 
Duruş dönemler�nde bu r�skler�n ortaya çıkması ve ş�rketler�n b�r şek�lde bu r�skler�
sırtlanıp yönetmek zorunda olmaları bu günü kaybett�rd�ğ� g�b� büyük ölçüde duruş
sonrası dönem� de �potek altına alacaktır.



Duruş sonrasında Kalkış �ç�n öncel�kle �y� b�r ger� dönüş planına �ht�yaç vardır.
Duruş dönem�nde neler�n, ne kadar kaybed�ld�ğ�; kalkışla b�rl�kte bu kayıpların
sürec�n sağlıklı �şlemes�ne ne şek�lde etk� edeceğ�; bu etk� ağırlıklı olumsuz �se
olumsuz etk�n�n ne şek�lde yönet�leb�leceğ� doğru hesaplanmalı ve kalkış planı bu
hesaplamalar ışığında yapılmalıdır.  
                                                                          Kalkış aşamasında �ş ortaklarımızı ve          
                                                                          tedar�kç�ler�m�z�, sah�p olduğumuz     
                                                                          kaynakları 
                                                                          1.    Zamanlama
                                                                          2.    Ürün sıralaması
                                                                          3.    M�ktar
                                                                          4.    Sevk�yatta pars�yell�k
                                                                          5.    T�car� Şartlar
 
konularında b�lg� akışını kaybetmeden ve eldek� tüm f�nansal gücümüzü doğru ve
yeterl� düzeyde kullanarak bel�rlemel�y�z. Aynı çabayı müşter�ler�m�z �ç�n de
göstererek, b�z�m tedar�kç�ler�m�zden bekled�kler�m�z� onların da b�zden bekled�ğ�n�
unutmamalıyız. Kend� kalkışımızda k� bu beş öneml� hususta müşter�ler�m�z�
b�lg�lend�rmel� ve her zamank�nden daha sıkı �let�ş�m �ç�nde bulunmalıyız. Duruş
dönem�nde müşter�ler�m�ze yaptığımız b�lg�lend�rmeler g�b� kalkış dönem�nde de
müşter�ler�m�z� b�lg�lend�rmel� ve yen� süreç �le �lg�l� detaylı açıklamaları kend�ler�ne
�letmel�y�z. Kalkışa hazırlık olarak �ht�yaç duyulacak satışa dönük ürünler�n üret�m�,
�k�nc� kal�te ham maddeler�n değerlend�r�lmes�, yen� tasarım ve ver�ml�l�ğ� arttırıcı
operasyon denemeler� ve f�re azaltıcı çalışmalar yapılmalıdır.  Unutulmamalıdır k�
her duruştan sonra (duruş sırasında da olab�leceğ� g�b� ) talep yavaş yavaş
artmayacak ürünün elast�k�yet dereces�ne göre hızla esk� sev�yes�ne ulaşacaktır.
Duruşlarda �şletmeler g�b�  b�reylerde erteled�kler� alımlarını, duruş sonrası
dönemde satın alma kararına dönüştüreceklerd�r. Eks�kler�n� ve �ht�yaçlarını görüp
tedar�k� �ç�n (o zaman gerekl� f�nansmanları olmasa da) harekete geçeceklerd�r. Alış
ver�ş ve tüket�m �nsanları mutlu eden ve güçlü kılab�len b�r davranış b�ç�m�d�r ve
duruşlarda k� yeknesaklıktan kurtularak moral mot�vasyon anlamında değ�ş�m,
gel�ş�m olarak algılanır.
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Ş�md� Kalkış Zamanı



KURUMSAL RİSK
HARİTALAMASI 
VE KRİZ YÖNETİMİ
ÇALIŞMALARIMIZ

İLETİŞİM:

Kurulduğumuz günden bu güne elde ett�ğ�m�z kr�z yönet�m�
deney�mler� ve kurumsal r�sk har�talaması çalışmalarımızla Kr�z
Yönet�m� ve Kurumsal R�sk Har�talaması Danışmanlığı bölümümüz
sorunlarınızın çözümünde yanınızdadır. Bu kapsamda kr�z yönet�m�,
f�nansal planlama, hukuk� süreçler�n yürütülmes�, stratej�k r�skler�n
gözden geç�r�lmes�, operasyonel süreçler�n gözden geç�r�lmes� ve
alternat�f kr�z senaryolarının çalışılması konusunda yanınızdayız.

bulentorta@turev.com.tr    Bülent Orta - Partner Danışman, 
                                           Stratej�k Yapılandırma Danışmanı 
talatdonmez@turev.com.tr H.Talat Dönmez- Kıdeml� Yetk�l� Yönet�m 
                                           Danışmanı,
                                           Tekst�l ve Konfeks�yon Sektör Danışmanı
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