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Giriş

1

COVID-19 salgını, global ölçekte, eşi benzeri olmayan bir kriz 
olarak dünyamıza ani bir giriş yaptı. Neredeyse tüm sektörler 
üzerinde geniş çaplı etki yaratan COVID-19 salgınından 
sonraki iyileşme süreci için, tüm kurumların daha önce 
benzeri görülmemiş bir koordinasyon ve işbirliği sağlayarak 
normalleşmeyi yönetmesi gerekmektedir. 

Her ne kadar COVID-19 krizi için başarısı ispat edilmiş bir 
metodoloji olmasa da tipik bir kriz sürecinin üç zaman 
diliminden geçtiğine inanıyoruz:

Anla ve Yanıt ver – Şirketlerin mevcut krizin etkilerini anlamaya 
çalışıp çeşitli senaryolar ile yanıt verme süreci
İyileştir – Şirketlerin deneyimlerinden aksiyon planlarını 
geliştirme süreci
Geliştir – Şirketlerin "bir sonraki normal" için hazır olma bu 
"normali" şekillendirme süreci

Liderlerin bu dönemde önceliği, durumu anlamak ve yanıt 
vermek üzerine odaklanmak olmuştur. Bununla birlikte, 
yukarıdaki üç zaman diliminin tümünü aynı anda hızlı bir şekilde 
değerlendirmek ve kaynakları bu çerçevede kullanıma sunmak 
konusunda somut ve ilave bir sorumluluk altındadır.
Yapılacak müdahaleyi değerlendirmek ve doğru olanı bulmak, 
bir krizin yönetiminde her daim atılması gereken ilk adımdır; 
öğrenilenin uygulamaya koyulması ve sonrasında planlama 
sürecinin başlanması için hiç vakit kaybedilmemelidir. Salgının 
son derece kompleks yapısı göz önüne alındığında COVID-19 
sonrası toparlanma sürecinin, daha önce eşi benzeri görülmemiş 
bir yönetim ve koordinasyon gerektireceği; bu sürecin ise 
zorlu ve uzama olasılığı olan bir iyileşme dönemi olacağı 
kesindir. Ayrıca, bir şirketin bu geçiş niteliğindeki normalleşme 
döneminde yapacağı eylemler, salgın sonrasında işlerin iyiye 
gitmesi, sürdürülebilir bir büyüme ve performans gösterilmesi 
açısından temel oluşturacaktır.

Bu çalışmamızda, COVID-19 Sonrası tedarik zincirinin yeniden 
gözden geçirilmesi ve yenilenmesi için önerdiğimiz metodolojiler, 
takip edilmesi gereken göstergeler ve çeşitli senaryolara hazırlık 
planlarından bahsederken,  Deloitte Türkiye olarak 28 Nisan 
ve 15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’de farklı sektörlerden 
314 üst düzey yöneticinin (katılımcıların %96,8’i direktör 
seviyesi ve üzeri)  katılımıyla gerçekleştirdiğimiz, Covid-19 
sonrasında Tedarik Zincirinde Kazananlar ve Kaybedenler isimli 
araştırmamızın sektör bazlı çıktılarından da yararlanacağız.
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Anla ve Yanıt ver, 
İyileştir, Geliştir
Şirketler, ilk andan itibaren yani, Anla ve Yanıt ver evresinde kriz 
yönetimi merkezi kurarak salgının ani etkilerini değerlendirmiş ve 
çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve daha geniş ekosistemdeki 
iş ortakları ile riskleri hafifletmek üzere kararlar almak zorunda 
kalmıştır. Covid-19 sonrasında Tedarik Zincirinde Kazananlar ve 
Kaybedenler isimli araştırmamız gösteriyorki; bu ilk evrede -yanıt 
verme sürecinde- birçok şirket zorluk yaşamıştır. Aynı zamanda, 
yanıt vermekte zorluk yaşayan şirketlerin neredeyse tamamı 
sektörleri üzerindeki etkiyi iyi anlayamadığı ve takip edemediği 
ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte, dirençli kuruluşlar, normalleşmenın nasıl ve ne 
zaman gerçekleşeceğine dair ipuçları aramış ve pandemi dönemi 
için daha esnek ve uzun vadeli stratejik planlar oluşturmuştur. 

%6,23

%16,07

%77,70

Şirketinizin pandemiye verdiği genel reaksiyon;

Zayıf veya çok zayıf

İyi veya çok iyi

Ortalama

Şirketlerinin pandemiye verdiği genel reaksiyonu zayıf veya çok zayıf bulan firmalar, aynı zamanda salgının sektör üzerindeki etkilerini 
tahminde büyük sıkıntılar yaşarken, operasyon yönetiminde dijital teknolojilerden de faydalanamamaktadır. Bu şirketler uzaktan 
çalışma döneminde operasyon yönetim ekiplerinin de düşük performans gösterdiklerini düşünmektedir.

Zayıf Performans gösterenler;

%1,7

%6,3

Pandeminin sektörümüz üzerindeki etkilerini iyi anlıyor ve takip ediyoruz.                

Tedarik Zincirimizde Dijital Teknolojilerden yeterince faydalanabiliyoruz.                

Stratejimizi müşteriye daha yakın çalışacak şekilde değiştirmek için çalışıyoruz.                  

%75,5

Uzaktan çalışma döneminde tedarik zinciri ekibimizin performansını
zayıf veya çok zayıf buluyorum.               

%75,1
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İyileşme odaklı dönüşümü öngörmek ve planla yapabilmek için 
şirketlerin ilk olarak şu sorulara yanıt araması gerekmektedir.

 • Çalışanlarımızın sağlığını korumak adına uygulamaya konulan 
tedbirlerini ne zaman kaldırmaya başlamalıyız?

 • Normalleşme çalışmalarımıza başlamak için zamanın geldiğini 
anlamamıza yardımcı olacak, öncelikli göstergeler nelerdir?

 • Müşteriler ve piyasalar COVID-19 nedeniyle değişmiş midir? Bu 
değişiklik uzun soluklu mudur yoksa geçici bir nitelikte midir? 
Ürün ve hizmetlerimiz COVID-19 sonrası piyasalarda halen 
rağbet görecek nitelikte midir yoksa yeni gerçekliklere adapte mi 
olmalıdır?

 • Tedarik zincirlerinin yavaşlatıldığı veya kapatıldığı sürecin, ani ve 
koordinasyonsuz niteliği dikkate alındığında, üretime ve daha 
geniş çaplı tedarik zinciri faaliyetlerine nasıl yeniden başlayacağız?

 • Faaliyetlere yeniden başladığımız ve stokların ve malzeme 
siparişlerinin artmaya başladığı belirsiz bir piyasada işletme 
sermayemizi nasıl yöneteceğiz? Uzun bir normalleşme sürecinde 
yeterli likiditeye erişimin yanı sıra müşterilerimize hizmet etmek 
için operasyonel esnekliği nasıl sağlayacağız?

 • Şirket bünyesindeki tüm birimleri daha iyi yönetmek ve tedarik 
sürecinin güncellenen tahminlere ve talep sinyallerine senkronize 
edilmesi için çalışmalarımıza daha geniş kapsamlı tedarik zinciri 
ortaklarımızı dahil etmek için teknolojiden nasıl yararlanabiliriz?

 • Bu çalışmamızda yukarıdaki sorulara beraber yanıt vermeye 
çalışırken 3 aşamalı normalleşme yaklaşımımızdan da 
yararlanacağız.
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Anla/Yanıt Ver İyileştir Geliştir

Amaç Riskleri anlamak ve hızla yanıt
vermek Öğrenerek iyileştirmek Yeni normali geliştirmek

1-12 hafta 12-36 hafta 36+ hafta

Temel 
Aktiviteler

• Maliyet tasarrufu önlemlerinin yanı
sıra nakit tasarrufu ve iyileşme 
aksiyonlarının alınması

• Sözleşme yükümlülüklerinin
müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar
üzerindeki etkilerinin anlaşılması

• Öncelikleri belirlemek için
müşterilerin ve ürünlerin karlılığının 
analiz edilmesi

• Talep ve arz yönlü ani dalgalanma 
durumlarının belirlenerek envanter
stratejilerinin geliştirilmesi

• İç denetim kaynaklarının risk süreçlerine
odaklanmasını sağlamak

• Karlı tüketici segmentlerine odaklanmak ve
uzaktan satış / müşteri hizmetleri yeteneklerini
geliştirmek

• S&OP mekanizması geliştirmek ve kısıtlamalar 
dahilindeki öncelikleri belirlemek üzere 
müşteriler ve tedarikçiler ile senkronize iş birliği 
yapmak

• Varlıkları ve yatırımları korumak için yeni teşvik 
ve yardım paketlerini takip etmek ve 
uygulamak

• Talep ve arz dinamiklerindeki önemli değişimleri
belirleyerek değer önerisine yeniden odaklanmak

• Değer zincirindeki büyük aksaklıkları belirleyerek
firmayı yeniden konumlandırmak

• Tedarik zinciri operasyonunun çevikliğini ve esnekliğini
artırmak için dijital çözümlere yatırım yapmayı
değerlendirmek

• Operasyonel verimliliği ve çevikliği güçlendirmek için
çevik işgücü yönetimine vurgu yaparak işletim modelini
yeniden tasarlamak

Karar Anları

• Devlet teşvik yardımlarına ne zaman 
başvurmalıyım?

• Alacak hesabı sigortasına ihtiyacım
var mı?

• Herhangi bir müşteri ve/veya ürün
hattını kapatmalı mıyım?

• Yatırım geridönüşünü en üst düzeye çıkarmak
için hangi satış ve pazarlama kanallarını
kullanmalıyım?

• Düşük maliyetli borç finansmanına ihtiyacım var
mı ve ana işim olmayan varlıklardan düşük
performans gösterenleri çıkarabilir miyim?

• Hangi dijital yetkinlikler ve varlıklar daha hızlı
iyileşmeme yardımcı olabilir?

• Pandemi sonrası normalde gelişmek için farklı olarak ne 
yapmam gerekiyor?

• Yeni normalde müşterilerime nasıl değer yaratacağım?

• Hangi yeteneklere, ortaklıklara, segmentlere, 
ekosistemlere ve işgücü stratejilerine ihtiyacım var?

Komuta 
Merkezi

• Sektöre özgü hızlı kazanımları
değerlendirerek firmaların maliyet
kontrol faaliyetlerini desteklemek

• Devletin borçların yeniden finansmanı
ve varlık programları hakkında
rehberlik sağlamak

• Sektörün toparlanma hızını artırmak için yeni 
teşvik paketlerini izlemek ve müzakere etmek

• Senaryo planlama eforunu iyileştirmek için
küresel veritabanlarına erişim sağlamak

• İç ve dış pazarda büyümek için firmaların strateji yol
haritalarını tasarlamalarına destek olmak

• Sektörlere verilen e-ticaret desteklerine odaklanmak

Maliyet Kontrol 
Aktiviteleri

İş Sermayesine 
Odaklanma

Karlılık Analizi Kabiliyet 
Eksiklerini Belirle

Fırsatları Belirle Aksiyon Planı 
Geliştir

Başarı Yol 
Haritasını Tasarla

Yeni Normal’in
Stratejisini

Tanımla

Hedefleri 
Önceliklendir

Kaynak: Deloitte Analiz Raporu (The Heart of Resilient Leadership Responding to COVID-19)
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 • Hisse senedi piyasa endeksleri. Finansal göstergeler 
bakımından hisse senedi piyasaları, gelecekteki kar beklentilerinin 
yansıması olmasından dolayı önde gelen birer göstergedir. 
Ekonomide zorlu dönemler öncesinde çöken hisse senetleri nasıl 
bir kriter olarak değerlendiriliyorsa, ekonomik veri serilerinin 
çoğunda iyileşme görülmesinden önce endekslerde bir sıçrama 
olacaktır.

 • Emtia fiyat endeksleri. Emtia fiyatları (örneğin petrol), iyileşme 
sinyali olabilir; bununla birlikte fiyatların artan talep (olumlu) 
nedeniyle mi yoksa azalan arz (daha az üretim nedeniyle 
ekonomik anlamda olumsuz olabilir) nedeniyle mi yükseldiğini 
belirlemek gerekmektedir. Örneğin, petrolü ele alırsak, varil 
başına fiyatta görülen hızlı düşüş, kısmen COVID-19 salgınından 
dolayı piyasaların bozulması sonucunda azalan talepten, 
kısmen de üretim tarafında Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki 
anlaşmazlıklardan kaynaklanmaktaydı. 

 • Çalışma saatleri. Çalışma saatleri, önemli bir ölçüdür.  
Ekonomilerin zayıfladığı ve karantina tedbirlerinin uygulandığı 
bir dönemde çalışma saatleri azalacaktır. Bu nedenle, insanların 
tekrar işe gitmeye başlaması normalleşmeya dair bir sinyal 
olacaktır. İstihdam, çalışma saatlerine göre ikincil öneme sahip 
olmakla birlikte, iş yaratma süreci iyileşme emaresidir. İşsizlik 
oranı arkadan gelen bir göstergedir; bu nedenle her ne kadar 
medya bu kriterin üzerinde dursa da, işlerin ne kadar kötüye 
gittiğine dair bir rapor olup iyileşmeyi göstermek bakımından 
yetersizdir.

 • İşsizlik maaşı başvuruları. İşsizlik maaşı ve yardımları için 
yapılan ilk başvurular, mevcut koşulların durumunu gösteren 
bir emaredir. Yakın vadede artış gösterecek olmakla birlikte 
ekonomide işlerin düzelmesiyle hızla azalacaktır. Bu nedenle 
normalleşmenın ne zaman olacağına dair fikir verecek bir ölçü 
olarak faydalı olmayacaktır.

 • Getiri eğrisi. Getiri eğrisinin şekli, bugünler açısından alakalı 
başka bir öncü gösterge olacaktır. Finansal piyasalardaki korku 
azalmaya başladığında uzun vadeli tahvil getirilerinin çizgisi de 
yukarı yönlü olacaktır. Bu durumda getiri eğrisi daha dik bir hal 
almalı, en azından eskiye nazaran daha az evrik bir görünüm 
sergileyerek finansal aracılık sektörüne bir parça soluklanma 
imkanı vermelidir. Nasıl hisse senetlerinden tahvillere bir kaçış 
olduysa, normalleşme sürecinde bunun tam tersi bir eğilim 
görülecektir. Bununla birlikte, uzun vadeli tahvillerin yüklü 
miktarda alımı gibi merkez bankası işlemleri, tahvil piyasasında 
birtakım dalgalanmalara yol açabilir; bu nedenle her zaman konu 
hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

COVID-19 salgınıyla ilgili bir yığın belirsizlik hala mevcut olsa da, ani 
ekonomik çöküşün ardından hararetli bir normalleşmenin geleceği 
bir eğilim en olası senaryolardandır. 

Yakın takip edilmesi gereken en önemli gösterge COVID-19 
vakasındaki "Durum Paneli" olacaktır. Bu panel günlük olarak 
güncellenmekte ve tüm dünyadaki COVID-19 salgınının gerçek 
durumunu gösteren güvenilir ve gerçeklere dayalı bir kaynak olarak 
hizmet vermektedir. Her ne kadar gerileme ve yayılma dönemleri 
olsa da, salgının azalan bir trende girdiğini ve zaman içerisinde yok 
olup gitmesinin daha büyük bir olasılık olduğunu vurgulamaktadır. 
Diğer ülkelerin istatistikleri de ek bilgi kaynağı olarak önemlidir 
ve özellikle uluslararası firmalar veya ihracat pazarlarına bağımlı 
firmalar için faydalı olacaktır.

Sağlık istatistiklerinin yanı sıra, çok sayıda ekonomik ve finansal 
gösterge de mevcuttur. Bu özel ekonomik şokun niteliği nedeniyle, 
şu ana kadar ilk önce bakılan geleneksel ekonomik göstergelerin bir 
faydası olmayabilir. Canlanmanın zamanlaması ve normal ekonomik 
bir ortama dönüş sürecinin göstereceği olası ilerleme bakımından 
en net resmi görmek için aşağıdaki göstergelerin takip edilmesi 
gerektiğine inanıyoruz:

 • Perakende satışlar. Perakende satışlar da, tüketicilerin alışveriş 
merkezlerine ve perakende mağazalarına ne zaman döneceğini 
gösteren, ekonomik istikameti görmek açısından iyi bir sinyal 
olacaktır. Bununla birlikte, temel perakende satışları, bu salgında 
gördüğümüz haliyle ihtiyaçların önceden stoklanması amacıyla 
yapılan alımlardan ayırmak önemlidir. Geleneksel nitelikte fiziki 
mağaza satışları ile e-ticaret satışları arasında bir ayrım yapmak 
da önem arz etmektedir (insanlar temastan kaçındığı için salgın 
sırasında e-ticaret artış göstermiştir). Toptan satışlar da tüketici 
harcamalarının öncü bir göstergesi olduğu için işe yarar bir 
gösterge olabilir.

 • Konut satışları. Konut satışları ve satılık konutlar da iyi bir 
toparlanma göstergesi olacaktır. Faiz oranlarındaki düşüş 
ve takibindeki daha düşük ipotek faizi oranları ile potansiyel 
indirimler konut alımını daha cazip hale getirebilir. İnsanların 
sosyal mesafe uyguladığı ve satıştaki evlere gitmeyi ertelediği bir 
dönemde düşük faizlerin faydası hissedilmeyecektir; fakat mevcut 
durumun stabil bir hal almasıyla birlikte ev alıcılarının hızla 
piyasaya akın etmesi olası bir durumdur.

 • Üretim faaliyetleri. Global üretim sektöründe görülen düşüş ve 
global tedarik zincirindeki zayıflamalar nedeniyle baskı altındadır. 
Bununla birlikte sevkiyatlarda görülecek bir artış ticaretin eski 
günlerine dönmekte olduğuna dair bir sinyaldir. Benzer şekilde, 
Satın Alma Endeksindeki yükselişler imalat faaliyetlerinde 
düzelme olduğunu görmek demektir. Veriler aynı zamanda 
-özellikle mal üreten sektörler ve perakende ticaret sektörlerinde- 
iş dünyasının duyduğu güveni yansıtması açısından da önemlidir.

Normalleşme göstergeleri
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 • Şirketlerin finansal raporları. Şirket raporları ve/veya 
rehberlik, çok şeyler anlatabilir. Üç aylık finansal raporların da 
geç bir gösterge olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte 
zamanında tespit edilen işaretler faydalı olacaktır. Şubat 2020'nin 
ilk günlerinde, COVID-19 salgınının nispeten Çin'e özgü olmakla 
birlikte yayılmakta olduğu dönemlerde, bir dizi şirket hızla hareket 
ederek, Çin'deki tüketiciler arasında azalan talep veya tesislerin 
uzun süre kapalı kalmasından dolayı arzdaki kısıntılar nedeniyle 
ekonomik aktivitenin aşağı yönlü olduğuna dair raporlar sundular. 
Benzer şekilde, piyasa ve tedarik zinciri koşullarında iyileşme 
görülmesi halinde şirketlerin olumlu yönde yol göstermesi de 
mümkün olacaktır.

Covid-19 sonrasında Tedarik Zincirinde Kazananlar ve 
Kaybedenler isimli araştırmamızda, katılımcılarının büyüme 
tahminlerini, sektör bazlı gruplara ayırdığımızda 2020 yılı için 
büyüme tahminlerinin çoğunlukla geçen yılı koruma veya negatif 
yönlü olarak öne çıkmaktadır. İnşaat sektöründe katılımcıların %75’i 
bu sene için %20den fazla küçülme öngörüsünde bulunurken, 
Teknoloji, Medya, Telekom sektöründe katılımcıların %61 oranında 
büyüme öngörüsü araştımamızın yer yer sektör bazlı olarak 
kutuplaştığına dikkat çekmektedir.

Göstergelerle ilgili bu listeye ek bir diğer gösterge ise tüketici 
güvenidir. An itibariyle insan psikolojisi kritik bir etmendir ve 
tüketici güvenine dair sağlıklı ve zamanında yapılan ölçümler, bu 
kriz sonrası normalleşmenın ne zaman başlayacağına dair en 
olası görüşü bulmaya çalışan şirketler açısından değerli bir kaynak 
olacaktır. Tüketici odaklı işletmelerde, tüketici hassasiyeti verileri 
için internette yapılacak dijital bir tarama, özellikle de belirli bir ürün 
kategorisine odaklanılması halinde, faydalı bir yaklaşım olabilir.

Mevcut ortamda, yurtiçi haberleri takip etmenin yanı sıra, 
uluslararası alandaki sağlık, ekonomik ve finansal göstergelerin 
gelişimini incelemenin de kritik öneme sahip olduğunu söylemeye 
bile gerek yoktur. Global ekonomi birbirine sıkı bir şekilde 
entegredir; bu nedenle normale dönüş, sadece geniş çaplı 
bir uluslararası iyileşme görülmesi halinde mümkün olacaktır. 
Bununla birlikte normalleşme her bir coğrafya veya ülke için 
farklı zamanlarda başlayacak ve eski günlere dönüş süresi tedarik 
zincirlerine, her bir coğrafyada ve sektörde görülen bozulmanın 
niteliğine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. Global 
tedarik zincirleri, sadece kaynaktan tüketiciye geniş kapsamlı 
tedarik ağındaki önemli tüm oyuncuların kendine gelmesi 
sonrasında tamamen canlanacak ve normal faaliyetlerine dönüş 
yapacaktır.

COVID-19 sonrası “yeni”den tedarik zinciri  | Haziran 2020
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Merkezi Koordinasyon
Çalışanların sağlığına dair belirsizliklerin ve endişelerin 
halen süre geldiği bir dönemde bir şirketin normalleşme 
sürecine liderlik etmek zorlu bir çalışma demektir. Bunun 
yanı sıra, hem talep hem de arz tarafındaki bozulmalardan 
darbe almış kompleks nitelikte global tedarik zincirlerinin 
eski günlerine döndürülmesi de kolay olmayacaktır. 
Firmaların yaklaşmakta olan iyileşme dönemini planlaması 
ve bu planı sağlıklı bir şekilde uygulaması için, geniş ölçekli 
olarak tedarik zincirini mercek altına alması, dahili birimler 
arasında eşi benzeri görülmemiş bir işbirliğine ve harici 
koordinasyona odaklanması gereklidir. 

Firmaların, yanıt ver ve iyileştir noktasında 
gerçekleştirecekleri dönüşüm; krizin tüm yönetim 
boyutunu, yani risk ve finansal yönetimi, çalışanları, 
müşterileri ve tedarik zincirini kapsamaktadır. İşbirliğinin 
ve koordinasyonun sağlanmasında teknoloji kilit bir rol 
oynayacaktır. Liderlere eylemlerini planlamaları ve yerine 
getirmeleri konusunda destek verecek sistemler ve veriler 
işletmenin güvende ve stabil kalmasına yardımcı olacaktır.

Bu bölümde, şirketlerin normalleşme döneminde yerine 
getirilmeleri gereken ve uzun vadede başarı açısından 
olmazsa olmaz nitelikte birtakım eylemlere dair tavsiyeler 
sunulmaktadır.
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1. Risk yönetimini yaptığınızdan emin olun. En kötünün 
geride kaldığına ve risk yönetiminin öncelik olmaktan 
çıkarılabileceğine dair varsayımlar için henüz çok erken. Risk 
yönetimi araçlarının, özellikle de müşterilerinizle (örneğin 
kredi riski) ve geniş çaplı tedarik ağınızla (örneğin tedarik riski) 
alakalı olanların özellikle uygulamada kalmasını sağlamanız 
gerekmektedir. Dirençli ve esnek firmalar, müşteri ve tedarikçi 
kredi risklerini algılamak ve müdahale etmek bakımından 
2008 global finansal krizi sırasında öğrendikleri dersleri 
uygulayacaktır. Unutulmaması gereken bir husus da, risk 
yönetimi süreçleri ile etkinlik ve fayda içerikli çözümler arasında 
dengeyi sağlama ihtiyacıdır. Normalleşme döneminde risk 
yönetim programlarında aşırıya kaçmak bunları hantal birer yük 
haline getirebilir.

2. Kontrol kuleleri kurarak görüş alanınızı genişletin. 
Görüş alanı, normalleşme sürecinin yönetiminde hayati öneme 
sahiptir; zamanında ve kendinden emin kararların alınmasına 
destek verecek en iyi ve en güncel bilgileri sunacaktır. Verilere 
doğru zamanda ulaşılmasını, proaktif uyarıları ve öngörüleri 
sağlaması bakımından "kontrol kulelerini" bir seçenek 
olarak düşünebilirsiniz. Kimi durumlarda, bu kontrol kulesi 
çözümlerinin hızla birlikte uygulanması gerekebilir.

Covid-19 sonrasında Tedarik Zincirinde Kazananlar ve 
Kaybedenler isimli araştırmamızda, öne çıkan odak noktaları 
arasında Operasyonel Görünürlüğü arttırılmasına yönelik 
çalışmalar neredeyse tüm sektörlerde öne çıkmış, alternatif iş yapış 
şekilleri ve otomasyon’da diğer önemli odak noktaları arasında 
yerini almıştır.

Risk yönetimi - İş sürekliliği ve nakit akışı
 • Tedarik zinciri kontrol kulesi. Hem sizin doğrudan tedarikçi 
tabanınızda hem de geniş kapsamlı tedarik ağında (örneğin 
tedarikçinizin tedarikçileri) yüksek düzeyde tedarik zinciri 
riskine yol açabilecek tedarikçileri ve/ veya emtiaları önceden 
tespit edin. Tedarik zincirleri tekrar işlemeye başlayıp eskisi gibi 
senkronize bir hal aldıkça, tedarik sözleşmelerindeki önemli 
performans göstergelerinin neler olacağının belirlemeye, hangi 
ürün stoklarının tükeneceğinin, Zamanında ve Eksiksiz (OTIF) 
performans düşüşlerini öngörmeye çalışın.

 • Tedarik zinciri kontrol kulesi. Hem sizin doğrudan tedarikçi 
tabanınızda hem de geniş kapsamlı tedarik ağında (örneğin 
tedarikçinizin tedarikçileri) yüksek düzeyde tedarik zinciri 
riskine yol açabilecek tedarikçileri ve/ veya emtiaları önceden 
tespit edin. Tedarik zincirleri tekrar işlemeye başlayıp eskisi gibi 
senkronize bir hal aldıkça, tedarik sözleşmelerindeki önemli 
performans göstergelerinin neler olacağının belirlemeye, hangi 
ürün stoklarının tükeneceğinin, Zamanında ve Eksiksiz (OTIF) 
performans düşüşlerini öngörmeye çalışın.

 • Müşteri hizmetleri kontrol kulesi. Hizmet seviyelerinin 
iyileştirilmesine yönelik fırsatların ve müşteri siparişlerinin ne 
ölçüde yerine getirildiğine dair gerçek zamanlı görünürlüğe 
odaklanın. Ürünün ne zaman stoklara gireceğine dair 
bilgilendirme ve teslimat tarihlerinde çok daha doğru tahminler 
sunulması da dahil olmak üzere müşterilerle daha etkin iletişim 
kurulmasına önem verin.

 • Lojistik kontrol kulesi. Müşteri taleplerini karşılamak için tüm ağ 
içerisinde yeterli stok seviyesinin olup olmadığını görmeye çalışın. 
Ayrıca, limanlardaki tıkanıklıklar, sınırlardaki gecikmeler ve lojistik 
altyapısındaki kapasite kısıtları nedeniyle öngörülen gecikmeler 
ile bekleyen lojistik yükü de dahil olmak üzere lojistik ağının 
durumunu anlamaya çalışın. 

 • Üretim Kontrol Kulesi. Tüm tesislerdeki üretim durumu 
hakkında bilgi sahibi olun ve operasyonel sorunları önceden 
tesbit edin. 

 • Kalite Kontrol Kulesi. Kalite sorunlarını tespit edin ve gelişimi 
önceliklendirin.

3. Risk algılama çözümlerine önem verin. COVID-19 kriziyle 
ilgili risklerin normalleşme sırasında çeşitli yansımaları olmaya 
devam edecektir. Dijital risk algılama çözümleri, gelişen risklere 
(örneğin ikinci salgın dalgası) dair gerçek zamanlı olarak yerel 
istihbarat sağlayacaktır.
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4. Nakit akışına odaklanın. Pek çok şirket için talep veya arz 
tarafında meydana gelen ve ürün akışını azaltan aksaklıklar 
aynı zamanda nakit ve alacak akışını da azaltmaktadır. 
Normalleşme süreci başladığında çok az sayıda şirket salgın 
öncesin zamanlardaki gibi mali açıdan güçlü olacaktır. 
Normalleşme sürecine ilişkin bir nakit stratejisi, kriz sırasındaki 
kadar önemlidir. Tedarikçiler ve müşteriler, esneklikler talep 
edebilir; bu da alacak vadelerinin uzamasına (veya tutarların 
küçülmesine) veya borç vadelerinin kısalmasına yol açabilir. 
Hazine biriminin, işletme sermayesinde esnek davranması ve 
yaratıcı çözümlerle dengeyi yakalaması gerekir.

Covid-19 sonrasında Tedarik Zincirinde Kazananlar ve 
Kaybedenler isimli anket çalışmamızın sonuçların bir diğer önemli 
çıkarım olarak paylaşmak istediğimiz konu ise; 1 milyarTL üzeri yıllık 
ciroya sahip firmalar nakit pozisyonunu aldığı tedbirler ile 6 ay ve 
üzerinde daha iyi koruyabilmektedir. 1 milyar TL yıllık ciro altında 
kalan firmalar nakit akışı riskini daha çok hissetmekte ve bu konuya 
daha çok odaklanmaları gerekmektedir.

5. Ekosisteminiz içerisinde işlerin altüst olduğu dönemlerin 
uzayacağını veya iflasların olabileceğini düşünün. Ne 
yazık ki, şirketlerin tümü bu kriz sürecinden başarılı bir şekilde 
çıkamayacak. İş dünyası tekrar normalleşmeya geçtiğinde kimi 
müşteriler veya tedarikçiler artık var olmayabilir. Baştan sona 
tedarik zincirinin yönetilmesi önemlidir çünkü bir müşterinin 
müşterisi veya tedarikçinizin tedarikçileri ortadan kalkabilir. 

6. İlk hamle avantajını desteklemek için finansman 
kaynaklarını güvenceye alın. Normalleşme için hazırlık 
yapan şirketlerin, piyasaların tekrar açılması ve müşteri ile 
tüketici tarafından talep artışı konularını öngörmek suretiyle 
ne kadar stok yapacakları konusunda tercihlerde bulunmaları 
gerekecektir. Buna ilaveten, maliyet artışlarının (örneğin birinci 
kalite havayolu nakliyesi) absorbe edilmesine ilişkin kararlar 
ve fiyatlandırma stratejisi, uzun soluklu müşteri sadakatini 
sağlamak açısından dikkatle gözden geçirilmelidir; bunlar nakit 
akışı üzerinde kısa süreli baskılar yaratabilir. Normalleşme 
döneminde büyüme beklentilerine destek verecek şekilde 
uygun finansmanın erişilebilir olduğuna emin olunmalıdır.

7. Sürekli senaryo analizi yetkinliği kazanın. Tedarik zincirleri 
tekrar çalışmaya ve normal işletme seviyelerine dönmeye 
başladıkları zaman birtakım zorluklar ortaya çıkacaktır. 
Potansiyel risklere karşı önceden planlama yapılması, senaryo 
bazlı planların hazırlanması ve bilinçli risk/ ödül dengelerinin 
kurulması, normalleşme sürecinde başarılı uygulamaların 
püf noktalarıdır. Planın altüst olma olasılığını gösteren alarm 
zilleri çalmaya başladığında alternatif eylemleri belirleyecek 
bir süreç uygulamada olmalıdır. Bu süreçte, en iyi alternatif 
senaryo karşılaştırılmalı, analiz edilmeli, seçilmeli ve belirlenen 
paydaşlara tavsiye edilmelidir.

8. Bir sonraki krize hazırlanmaya başlayın. COVID-19 salgını 
için, başarısı kanıtlanmış bir taktik planı yoktur. Bununla birlikte, 
dünyanın karşı karşıya kaldığı ilk sağlık krizi olmadığı gibi 
sonuncusu da olmayacaktır. Kriz öncesinde var olduğu görülen 
zaafiyetlerin ele alınması, dirençli stratejilerin hazırlanması ve 
krizin tekrar ortaya çıkması veya şiddetlenmesi durumunda 
tanımlanan senaryolara göre yanıt vermeye hazır olunmalıdır.
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1. Belirli bir amaca yönelik müdahale Amacınıza, toplum 
nezdindeki yükümlülüklerinize uygun olan ve şirketin kalbine 
hitap eden çözümleri arayın ve destekleyin. Ekosisteminize 
güven ve istikrar aşılamak için ufukta görünenlere odaklanın. 
Kısa-orta vadeli normalleşme sürecinin ve gayretlerinin uzun 
vadeli hedefler ve amaçlarla uyumlu olmasını sağlayın.

2. Tüm birimlerdeki liderlik görev ve sorumluluklarını açık 
bir şekilde ortaya koyun. Belirsizliğin özellikle bazı karar 
verme mekanizmalarını felç etmesinden ötürü, kriz yönetimi, 
istikrar, hız ve kararlılık sürecinde çok daha az tarafın dahil 
olduğu merkezileştirilmiş bir karar verme sistemi içermelidir. 
Ayrıca, normalleşme sırasında süreci yönetmek için görevleri 
ve sorumlulukları net bir şekilde belirlenmiş birimler arasında 
işbirliği gerekecektir. Performans beklentilerini net bir şekilde 
ortaya koyun ve teşviklerin bireysel ve fonksiyonel alan 
performansından ziyade işletmeyle ilgili hedeflere ve birimler 
arasında optimizasyonu sağlamaya yönelik olmasını temin edin.

Covid-19 sonrasında Tedarik Zincirinde Kazananlar ve 
Kaybedenler anket katılımcılarına göre gerekli salgın esnasında 
ve sonrasında sorumlulukların net olmaması veya gerekli iş gücü 
yetkinliklerine sahip olmamak, yanıt verme konusunda zorluk 
çekmek anlamına gelmektedir.

Çalışan sağlığı ve liderlik
3. Merkeziyetçilikten uzak karar verme mekanizmalarını 

mümkün kılın ve teşvik edin. Her ne kadar belirsizliklerin 
yoğun olduğu dönemlerde, tepeden inme liderlik, gidilecek 
yönün açık bir şekilde belirlenmesi ve bilgi edinilmesi açısından 
önemli olsa da normalleşme döneminde, ön saflarda yer alan 
karar vericilere eylemde bulunma yetkisi tanınarak bu yaklaşım 
tamamlanmalıdır. Normalleşme ve işlerin açılması dönemindeki 
çalışmaların sürdürülmesi ve değişen yerel koşullara hızlı 
adaptasyonun sağlanması açısından yerel seviyede (örneğin 
ofis, fabrika, dağıtım merkezi) küçük, güvenilir ve birden çok 
disiplinden oluşan çalışma ekipleri oluşturun. Doğru kararın 
doğru zamanda ve şirket bünyesindeki doğru kademeler 
tarafından verilmesini sağlamak önemlidir. Yerinde bir 
eskalasyon sürecini oluşturmak suretiyle diğer ekip üyelerinin 
de kabul edilen sorumluluklar esasından karar verme yetkisine 
sahip olmasını sağlamak da önem arz etmektedir.
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4. Çalışanların zihinsel sağlığını ve refahını destekleyin. 
Çalışma şekillerindeki değişikliklerden ve her zamanki rutinlerin 
altüst olmasından herkes etkilendi ve herkesin tepkisi de 
farklı oldu. Piyasada normalleşme sinyallerinin alındığı bir 
dönemde, toplumda hala COVID-19 vakalarının bulunacağını ve 
çoğu çalışanın işe geri gelme konusunda çok hassas olacağını 
dikkate alın. Çalışanlar, yeni bir salgından veya virüse maruz 
kalma riskinden, işyerinin ayrıldıkları döneme nazaran farklı 
ürküyor ve genel olarak belirsiz bir gelecekten endişeleniyor 
olabilirler. Bunların tümünün ötesinde işe geri gelirken halen 
arka planda baş etmeye çalıştıkları kişisel stres faktörleri de 
bulunabilir. Stresle ilgili kimi sorunların derhal, kimilerinin ise 
zaman içerisinde ortaya çıkabileceğini kavramak önemlidir. 
Yönetimin ekip üyelerini dinlemeye ve iletişim için güvenli 
kanallar bırakmaya istekli olduğunu göstermesi kritik önem 
arz etmektedir. Zayıf nitelikler taşıyan bireyler için forumlar 
oluşturmayı deneyin ve duygularını, gözlemlerini tartışıp 
birbirlerini desteklemelerini sağlayın. Liderlerin, yüksek derece 
empati göstermelerini, düzenli aralıklarla (her seviyedeki) 
ekiplerini kontrol etmelerini ve insanların işte tekrar bir araya 
gelmelerine yardımcı olmak için her zamankinden şeffaf 
davranmalarını sağlayın. Bu stratejinin kısa vadeli olmaktan 
ziyade uzun vadeli çalışan stratejisinin kültürel dokusuna 
işlenmiş bir olgu olacağının farkına varın.

5. Operasyonel öncelikleri belirleyin ve buna göre işe 
kademeli dönüş sağlayın. "Olmazsa olmaz" hizmetler/ 
görevler için, geçici ve daimi değişim planları da dahil 
olmak üzere operasyonel ölçekleme planları hazırlayın. 
Önceliklendirmeleri esas almak suretiyle dönüşümlü işe dönüş 
tarihleri belirleyin; bu çerçevede gelişen operasyonel ihtiyaçları 
karşılamaya yönelik vardiya programları ve/ veya çalışma 
saatleri ayarlaması yapın. İşgücü gereksinimlerinde hem gerçek 
zamanlı hem de gelecekte beklenen değişiklikleri karşılamak 
amacıyla, geçerli durumlarda sendikalarla da işbirliği yaparak, 
işgücü öngörülerinde ayarlama yapın veya ilgili yaklaşımlar 
geliştirin.

6. İşgücü esnekliğini mümkün kılın. Çin'de yeni yeni 
görülen toparlanmanın da gösterdiği üzere esnek kurumlar, 
normalleşme sürecinden en karlı çıkacak olanlardır. Şirketler, 
çalışanlarının işe döndükçe bulaşın önlenmesi açısından, 
(süregelecek devamsızlığı da dikkate alarak) personellerinin 
çapraz eğitimden geçirmek, işyerinin sürekli dezenfekte 
edilmesini sağlamak ve Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) 
protokollerini hazırlamak ve vardiyalı çalışan işçileri ayrı tutmak 
gibi önlemlerle faaliyetlerin artacağı dönem için şimdiden plan 
yapabilirler.

7. "Bir sonraki normal" tanımlamak için inovasyondan 
yararlanın. COVID-19 krizinin, temel ekip oluşturma ve yapısal 
değişikliklere ivme kazandırması olasılığı yüksektir. İşlerin 
"sanal hale getirilmesi" -uzaktan işbirliği ve bir yerden bir yere 
fiziken gidilmesine yönelik seyahatlerin azalması çerçevesinde 
evden veya başka yerlerden çalışma- sürecinin zaten istikrarlı 
bir şekilde gelişim gösterdiğini unutmayın. Bugün tüm dünya 
çalışanları sanal platformlar üzerinden iletişim kurmayı, işbirliği 
ve koordinasyon sağlamayı öğreniyor ve bu tür çalışma şeklinin 
sağlayabileceği artan verimliliğin ve etkililiğin derecesini 
anlamaya başlıyor. Sanal çalışma ve işbirliği araçlarının piyasada 
son derece canlı ve yepyeni bir segment oluşturması çok 
yüksek bir olasılıktır. 
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1. Piyasayı akıllı bir şekilde anlamak ve yanıt vermek için 
talepteki artışı gösteren sinyallerin geniş bir setini 
oluşturun. Kriz eninde sonunda ortadan kalkacaktır; bununla 
birlikte, nasıl başlangıcında tüm bölgeleri ve sektörleri eşit bir 
şekilde etkilemediyse birdenbire bitmesi veya sona erdiğinin 
açık bir şekilde anlaşılması da mümkün değildir. Dirençli ve 
esnek kuruluşlar, piyasa sinyallerine yakından bakmak suretiyle 
normalleşmeya yönelik bir plan yapacaklar ve normalleşmenın 
ne zaman başlayacağına dair öncü göstergeler arayacaklardır. 
Müşteri hassasiyeti, perakende satışlar, emtialara dair vadeli 
sözleşmeler ve Satın Alma Endeksleri denenmiş ve başarısı 
kanıtlanmış gerçek öncü göstergelerdir. Müşteri hassasiyeti, 
tedarikçilerden alınan yorumlar ve sektörü özgü göstergeler 
(örneğin navlun endeksleri ve imalat kapasitesi) de zamanlama 
senaryolarının hazırlanması sürecinde kullanılmalıdır.

2. En sadık ve önemli müşterilerinize hizmet vermek 
önceliğiniz olmalıdır. Bütün müşteriler önemli olmakla 
birlikte, normalleşme ve toparlanma döneminde tüm talepleri 
karşılamaya yeterli stok olmayabilir. Hangi müşterilere ilk önce 
ve yapılandırılmış şekilde hizmet verileceğini ve hangi stokların 
adil bir şekilde tahsis edileceğini belirlemek gerekebilir. Bu 
salgın, herkesi etkilemektedir ve tüm tedarik zincirinde etkileri 
hissedildiği için müşteriler, önceden bilgilendirilmeleri kaydıyla 
genel olarak anlayışlı olacaktır.

3. Taleple ilgili olarak, "bir sonraki normale" dönüşü 
yansıtacak şekilde tahminlerde bulunun. Salgın, 
normalleşme sırasında pek çok mal ve hizmet için ileriye dönük 
talep tahminlerinde değişikliğe neden olacaktır. Talebin son 
derecek esnek olduğu ürünlere (örneğin el dezenfektanları, 
restoran yemekleri) talep, salgın sonrasında patlayabilir veya 
çökebilir. Dirençli ve esnek şirketler, talebin artması sırasında 
yeterli tedarik sağlamak, bir yandan da değerli işletme 
sermayesini aşırı stoklara bağlamaktan kaçınmak için talebi 
proaktif bir şekilde önceden tahmin etmelidir. Normalde talebin 
esnek olmadığı ürünler de, "stok yapma" etkisi nedeniyle bu 
zorunluluktan muaf değildir; örneğin tuvalet kağıdı gibi ürünleri 
stoklamış olabilir ve bu ürünlerde talebin artması için ilk önce 
bu stokların tüketilmesi gerekmektedir. Son olarak, belirli ürün 
kategorilerine ait uzun soluklu talepler, tüketici tercihlerindeki 
değişiklikler nedeniyle kalıcı bir farklılığa uğrama veya servet 
etkisi nedeniyle (hane halklarının birikimlerinin azalması ve 
varlıklarının değer kaybetmesi nedeniyle tüketici harcamalarının 
düşmesi) değişmiş olması olasılığı belirlenmeli ve tahminlere 
yansıtılmalıdır.

Piyasalar, müşteriler, ve talep 
tarafındaki iyileşmenin sinyalleri

4. Sürdürülebilirliği kaybetmeden talebi şekillendirin. 
Normalleşme bölgelere ve sektörlere göre değişiklik 
göstermektedir. Normale -veya "bir sonraki normale"- dönüş 
öncesinde keskin bir talep artışı veya düşüşü görülebilir. 
Şirketler, bu şekilde kendini gösteren kırbaç etkisini bastırmak 
ve tedarik ağlarının verimli bir şekilde tekrar senkronize 
olmasını sağlamak için çeşitli teknikler (örneğin fiyatlandırma, 
teşvikler, tanıtımlar) üzerine odaklanmalıdır. Talebin kalktığı 
piyasalarda (özellikle eğlence, ağırlama ve boş zaman gibi çok 
sert etkilenen bölgelerde veya sektörlerde) şirketler, talebi 
tekrar canlandırmak için planlar hazırlamalı ve uygulamalı; 
bu arada da tedarik zincirlerini tekrar işler hale getirmeye ve 
faaliyet olarak nelerin tedarik edilebileceğine odaklanmalıdır.

5. Tedarik zinciri birimiyle işbirliği yaparak ürün 
önceliklerini açık bir şekilde belirleyin. Tedarik zinciri 
boyunca stokları normal seviyelerine geri getirmek, gözden 
geçirilmiş talep projeksiyonlarını uyumlu hale getirmek zaman 
alacaktır ve hangi ürünlerin öncelikli olduğu konusunda net bir 
mutabakata varılmalıdır. Ürün ikame mantığının ve kurallarının 
yeniden tanımlanması gerekmekte olup ürün ilişkileri açık bir 
şekilde anlaşılmalıdır..

6. Ürün portföyünün karmaşık yapısını yönetin ve 
azaltın. SKU'ları rasyonel hale getirmek ve kompleks yapıyı 
azaltma açısından fırsatları değerlendirmek ve genel ürün 
portföyünü gözden geçirmek için uygun bir zamandan 
geçiyoruz. Deneyimler, tüketici tercihlerinin bir kriz veya 
ekonomik durgunluk sonrasında değiştiğini göstermektedir. 
Ürün portföyünü basitleştirmek ve ürün önceliklerini açıkça 
belirlemek, tedarik zincirinin daha hızlı normalleşmesını 
sağlayabilir; çünkü bu öncelikler, operasyon ekibinize, doğrudan 
tedarikçilerine ve kapsamlı tedarik ağı üyelerine açık bir şekilde 
bildirilir.
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7. Fiyatlandırma ve müşteri sözleşmelerini elden geçirin. 
Normalleşme sürecinde fiyatların altüst olmadığı piyasa 
sayısı çok azdır; kimi piyasalarda bu süreç uzun sürmektedir. 
Lojistik ve navlun gibi kimi alanlarda, normalleşme sırasında 
yaşanan kapasite kısıtları nedeniyle sert fiyat artışları 
görülebilir. Fiyatlandırma ve ilgili ticari şartlar, masraflardaki 
artış ve azalışın müşterilerle ve tedarikçilerle adil bir şekilde 
paylaşılmasını sağlamak bakımından dikkatle incelenmelidir. 
Şirketlerin normalleşme döneminde vermeleri gereken kararlar, 
gelecekteki tüketici ve tedarikçi ilişkileri bakımından iyi veya 
kötü örnek oluşturmaktadır; bu nedenle planlamanızı dikkatli 
bir şekilde yapın.

8. Satış kanallarının görünürlüğünü, talebi ve stokları da 
kapsayacak şekilde arttırın. Toparlanma döneminde, tedarik 
zincirlerini senkronize hale getirmek için nihai tüketici/ müşteri 
talebini görünür hale getirmek önemlidir. Tedarik zincirleri 
canlandıkça, stok yenilemesini veya tahsislerini optimize etmek 
amacıyla müşterilerdeki stok pozisyonlarını görebilmek de 
önemli bir durumdur.
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1. Dinamik satış ve operasyon planlaması (S&OP) 
süreçlerini uygulayın. S&OP süreçlerine çok daha entegre 
ve yeni bir yaklaşım gösterilmesini gerekecektir. Dinamik 
satış ve operasyon planlaması bu dalgalı dönemde, müşteri 
önceliklerinin tedarik zinciri oluşumuna iletilmesinde kritik ve 
öncü bir rol oynayacaktır. Normalleşme döneminde talep ve 
tedarik uyumunu daha karmaşık hale getirecek ve kapsamlı 
tedarik zincirini etkileyen bir dizi kısıt bulunmaktadır. Dijital 
teknolojilerden yararlanmak, dinamik ve entegre planlamayı 
sağlamak şirketlere ivme kazandıracaktır. 

Covid-19 sonrasında Tedarik Zincirinde Kazananlar ve 
Kaybedenler anket katılımcılarına göre tedarik zincirinde dijital 
teknolojilerden yeterince faydalanılmadığında verilen reaksiyon 
oldukça zayıf kalmaktadır.

“Yeni”den tedarik zinciri

2. Uçtan uca tedarik zinciri kısıtlarının yönetimine 
odaklanın. Tedarik zincirinin her bir alanındaki olası kısıtları 
proaktif bir şekilde tanımlamak -burada bu kısıtların dahili 
olup olmadığı- hayati öneme sahiptir. Bu kısıtlar arasında, 
üretim veya işgücünün bulunabilirliği, hammadde veya üretim 
imkanları yer almaktadır. Kısıtların iyi bir şekilde yönetilmesi, 
bunların yönetimi, finansal performans üzerindeki etkisinin 
anlaşılması ve ortaya çıkan fırsatların yitirilmemesi için bir plan 
hazırlanması manasındadır. Kısıtlar değiştikçe, işletme planında 
birtakım ayarlamalar yapılarak, planın finansal planla uyumlu 
kalması ve sürekli karlılık ve nakit akışı sağlayacak çerçevede 
ilerlemesi sağlanır. Unutulmamalıdır ki, zincir en zayıf halkası 
kadar güçlü olacaktır.
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3. Dinamik stoklama yetkinliklerini geliştirin. İşler açıldıkça, 
şirketler, tüm ağ boyunca stok dengesizliklerinin yaşanacağını 
bilmelidir; geçmişteki talep esas alınarak, talep ve tedarik 
değişkenliğine karşı tampon olarak belirlenen stoklar optimize 
edilmeli, senaryolar dinamik olarak planlanmalıdır.

4. Alternatif rotaları ve yöntemleri değerlendirin, 
lojistik kapasitelerinizi güven altına alın. Bölgelerin 
kısıtları nedeniyle toparlanma döneminde malların akışında 
düzensizlikler yaşanabilir. Özellikle uluslararası sevkiyatlarda 
belirli kısımların diğerlerinden daha geç devreye gireceğini 
öngörmek ve önceden alternatif lojistik rotaları ve taşıma 
yöntemleri oluşturmak yararlı olacaktır.

5. Tedarik sözleşmelerindeki maliyetleri ve sonuçları 
tekrar inceleyin. COVID-19 kaynaklı talep şokları, ekonominin 
hemen hemen her sektöründe emtia maliyetlerini etkilemiştir. 
Değişiklikleri ve sonuçlarını anlamak, "bir sonraki normalde" iyi 
pozisyon almanıza yardımcı olacaktır.

6. Çok katmanlı tedarik ağı görünürlüğünü arttırın. 
Normalleşme sürecinin yönetimi için, ürün, nakit ve bilginin 
tedarik zincirinin her kademesinde şeffaf bir şekilde 
akması gerekmektedir. Satış kanallarındaki stoklardan nihai 
müşteriye hizmet verecek noktalara kadar yeterli görüş 
alanının sağlanmasını gerekmektedir. Ancak böylece stokların 
dağıtımında daha akıllıca kararlar alınabilir. Şirketlerin, kritik 
nitelikteki malzeme ve parça tedarikini mümkün olduğunca hızlı 
şekilde görünür kılmaları için tedarikçi ağına ışık tutacak yeni 
dijital yaklaşımları benimsemesi gerekecektir.

7. Alternatif tedarik kaynakları geliştirin ve değerlendirin. 
En iyi şekilde tasarlanmış tedarik ağlarının bile, salgının 
etkilerinin dalga misali yayılması nedeniyle, tam kapasitede 
çalışmak konusunda zorlandıklarını gördük.  Tedarik zincirinin 
esnek bir şekilde toparlanması için, alternatif tedarik 
kaynaklarının geçici veya daimi süreyle devreye alınması 
gerekebilir. Böyle bir yaklaşım, bölgelerin salgın sonrasında 
düzensiz bir şekilde karantinadan çıkacağı düşünüldüğünde, 
tıkanıklık yaşanabilecek noktalarının sayısını azaltacaktır. 
Bölgeler salgından çıkarken dahi, tedarikçilerin işgücünün 
azalacağını veya virüsün belirli şehir veya işyerlerinde tekrar 
patlak vermesi halinde tam karantinanın tekrar uygulamaya 
konacağını anlamak önemlidir. Tedarik ağının yeni ve kalıcı 
üyeleri adayları oluşturmak, tedariği talebe yakın noktalarda 
tamamlayabilmek, bu dönemden fırsatlar çıkarılmasına 
yardımcı olacaktır.

Covid-19 sonrasında Tedarik Zincirinde Kazananlar ve 
Kaybedenler anket katılımcılarına göre pandemi döneminde 
ithalat ile tedark edilen ürün ve malzemelerin %75 ten fazlasının 
ülke içinden tedarik edilerek karşılanabileceği ve bu konuda alınan 
aksiyonların olduğu anlaşılmaktadır. 



15

COVID-19 sonrası “yeni”den tedarik zinciri  | Haziran 2020

Teknoloji, Medya ve Telekom sektörü %61 oran ile mal ve 
hizmet yönetiminde dijital teknolojilerden en fazla yararlanılan 
sektör olarak öne çıkmaktadır. Diğer sektörlere kıyas ile 
salgının etkilerini belirleme konusunda daha iyi bir konumda 
olup, katılımcıların %67’si yüksek performans gösterildiğini 
belirtmektedir. Hizmet seviyelerinin düşmesi sektördeki şirketlerin 
en çok etkilendiği alan olarak öne çıkarken,  katılımcılar gelecek 
dönemde farklı iş modellerine odaklanmayı düşünmektedir. Alınan 
tedbirler ile nakit pozisyonlarını 6 aydan fazla koruyabileceklerini 
düşünenlerin oranı %82 olup, büyüme beklentileri pozitif yöndedir.

İlaç sektörü %94 ile tedarik sorunlarından en çok etkilenen 
sektörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Şirketler ithalat ile tedarik 
edilen malzemelerin ülke içerisinden karşılanmasında da sorunlar 
yaşamakta ve katılımcıların %94’ü pandemi döneminde yaşadıkları 
sorunlara istinaden önümüzdeki süreçte tedarikçi çeşitliliğini 
artırmaya odaklanacaklarını belirtmektedir. Pandemi sürecinde 
ekip verimliliğinin yüksek oranda etkilendiği sektörde, katılımcıların 
%41’i bu süreç ve sonrasında doğru iş gücüne sahiplik konusunda 
şüphelere sahiptir.

Sektörel içgörüler
Çalışmamızın bu bölümünde, Covid-19 sonrasında 
Tedarik Zincirinde Kazananlar ve Kaybedenler 
anketimizden çıkardığımız, sektör bazlı etkileşim, yaşanan 
sorunlar ve tepkileri içeren içgörüleri paylaşacağız.

Salgının tedarik zinciri üzerindeki etkilerini belirleme konusunda 
zayıf performans gösterildiği düşünülen sektörlerden birisi olan 
Perakende sektörü katılımcılarının %95’i tedarik sorunlarının 
operasyonlara etkisini yüksek olarak değerlendirmektedir. 
Katılımcıların %85’i tedarik ağı boyunca dijital teknolojilerden 
yeterince faydalanılmadığını belirtirken, gelecek dönemde 
operasyonel görünürlük çalışmalarına odaklanılması 
hedeflenmektedir. Talep tahmini en çok sorun yaşanılan alan olarak 
belirtilmekte olup, şirketler stratejilerini müşteriye daha yakın 
çalışacak şekilde yapılandırmaktadır.

İnşaat ve Gayrimenkul sektörü salgından en çok etkilenen 
sektör olup, katılımcıların %75’i içinde bulunulan yılda %20’den 
fazla küçülme beklemektedir. Katılımcıların %88’i salgının sektör 
üzerindeki etkilerini anlayamadığını ve takip edemediğini belirtirken 
bu neden ile planlama ve hızlı aksiyon alma süreçlerinde sorunlar 
yaşanmaktadır. Talep azalması, iş gücü hareketliliği kısıtlamaları 
ve nakit akış problemleri en çok etkilenen alanlar olarak öne 
çıkarken, salgın sonrasında finansal riskleri yönetmek ve alternatif 
iş modellerine odaklanmak öncelikli hedefler olmaktadır.
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Turizm ve Otelcilik sektörü katılımcılarının %96’sı şirket 
içerisinde veya hükümet tarafından alınan tedbirler ile nakit 
pozisyonlarını 6 aydan fazla koruyamayacaklarını belirtirken 
2020’de şirketleri için %20’den fazla küçülme öngörmektedir. 
Talebin ve nakit akışının azalmasından yüksek derecede etkilenen 
şirketlerin %86’sı gelecek dönemde finansal risklerin yönetiminin 
çok önemli olacağını düşünmektedir. İş gücüne güvenin yüksek 
olduğunu belirten sektör katılımcıları stratejilerini daha düşük 
operasyonel maliyetler ile çalışabilecek şekilde değiştirmeye 
odaklanacaklarını belirtmektedir.

Tüketici Ürünleri sektörü katılımcıları salgın başlangıç 
aşamasında etkilerin tespitinde zayıf performans gösterildiğini 
düşünürken, şirket operasyonlarının tedarik sorunlarından 
%96 oranında yüksek seviyede etkilendiği belirtilmektedir. 
Salgının sektör üzerindeki etkilerini anlama ve takip etmede 
zorlandıklarını belirten katılımcılar, talep tahmin zorlukları ve 
dağıtım ağı sıkıntılarını en çok sorun yaşanılan alanlar olarak 
değerlendirmektedir. Gelecek 5 yıl için beklentileri pozitif olan 
şirketler %96 oranında büyüme beklemekte olup, operasyonel 
görünürlüğü artırmaya odaklanacaklarını belirtmektedir. 

Endüstriyel ürünler sektöründeki şirketlerin salgına 
gösterdikleri reaksiyon zayıf olarak değerlendirilirken, katılımcıların 
%61’i 2020 yılında %20’ye kadar küçülme beklemektedir. Şirketleri 
en çok etkileyen sorunun talep tahmin zorluğu olduğu belirtilirken, 
ileriki dönemde operasyonel görünürlüğü artırmanın yanı sıra 
otomasyona odaklanarak manuel iş gücüne bağlılığın azaltılması 
hedeflenmektedir. Katılımcıların %71’i stratejilerini operasyonel 
maliyetleri azaltmaya yönelik değiştirmeye odaklandıklarını 
belirtmektedir.

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de az 
sayıda firmanın böylesi bir kriz sırasında, sorunları önceden 
anlayabilme ve doğru yanıt verebilme konusunda başarılı 
olduğu gözlemlenmektedir. Araştırmaya göre bunların başlıca 
sebepleri arasında dijital teknoloji kullanımı düşüklüğü ve iş gücü 
yetkinliklerinin kısıtlı olması öne çıkmaktadır. 

Pandemi döneminde büyüme öngören sektörler ile en olumsuz 
etkilenen sektörler, alternatif iş modelleri arayışı konusunda 
ortaklaşmakta; bir grup toparlanma için alternatif arayışında iken 
bir grup değişen dinamikleri daha etkili kullanabilmek amacıyla bu 
odağa yönelmektedir.

Görece olarak daha küçük cirolara sahip firmalar finansal açıdan 
çok daha fazla riskli konumda görünürken; pandemiden en çok 
etkilenen sektörler arasında olan İnşaat ve Gayrimenkul ile Turizm 
sektörleri önümüzdeki 5 yıl için en mütevazı büyüme tahminlerine 
sahiptir. Bu iki grup toparlanma süreci konusunda diğer sektörler 
kadar umutlu görünmemektedir.
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"bir sonraki normal"
Geçmişte krizler yaşadığımızı, gelecekte de tekrar yaşayacağımızı 
unutmamak önemlidir. Belirsizlik ve endişe dönemlerinde, 
sadece şirket liderlerinin ne yapacağı önemli değildir; nasıl 
yapacakları da önem kazanmaktadır. Açıklıkla ve kararlılıkla, 
en esnek şirketler, derhal yerine getirilmesi gereken görevlere 
öncelik verirler. Kararlı eylemlerde bulunarak durumu stabilize 
hale getirirler ve hıza öncelik tanırlar. Bununla birlikte, açık 
bir istikamet çizerek ve uzun soluklu bir bakış açısını 
benimseyerek, net bir anlatımla o anın taleplerini yerine 
getirecek türde bir liderlik ve vizyon sunarlar. Kargaşanın hüküm 
sürdüğü zamanlarda bile, etkili liderler, ufukta yer alan fırsatların 
gözden yitip gitmesine izin vermezler.

COVID-19 salgını ve normalleşme sürecinde, merkezi 
koordinasyona geçilmesini önerirken, hem anket sonuçlarından 
hemde global kaynaklardan eşleşen çıktılar olarak;

• Birimler ve kurumlar arasında etkin koordinasyon ve 
işbirliğinin sağlama ve işletme performansını fonksiyonel 
hedeflerin ötesine taşıma, bu krizin toparlanma sürecinin etkin 
bir şekilde gerçekleştirilmesinde kritik düzeyde önemlidir.
• İş sürekliliği ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri için aternatif 
kaynak ve yöntemlerin değeri oldukça önem kazanmıştır.
• Risk yönetimi ve nakit akışı dinamik ve sürekli bir şekilde 
çeşitli senaryolarda test edilmeli ve değerlendirilmelidir.
• Çalışan sağlığı odaklı liderlik ve yetkinlik ihtiyacını anlamak, iş 
gücünü geliştirmek için çok büyük bir fırsat haline gelmiştir.
• Piyasalar, müşteriler ve talep tarafındaki göstergelerin 
sürekli olarak takip edilmesi, çeşitlendirilmiş senaryolarda 
değişkenlerin tanımlanması ve aksiyon planları hazırlanması 
ihtiyaç olarak öne çıkmıştır. 

Son olarak, tedarik zinciri ortaklarının baştan sona tüm 
üyeleriyle sadece şirketin kendi menfaatlerini desteklemekten 
ziyade tedarik zinciri bütününün performansını optimize eden 
bir senkronizasyon içerisinde çalışma yeteneği, taleple arzın 
yeniden dengelenmesinde ve tam toparlanmaya giden yolu 
kısaltmada hayati öneme sahiptir. 

Yeniden değerlendirilen ve yapılandırılan tedarik zincirlerinde; 
dinamik tahminleme, alternatif tedarikçiler yaratma 
mümkünse yerelleşme, nakliye kanallarını çeşitlendirme, 
dijitalleşme ile görünürlüğü arttırma, uçtan uca tüm kısıtları 
gözden geçirme, çalışan yetkinliklerini yeni normale 
hazırlama, sadece Covid’19 sonrasındaki yeni normale değil tüm 
bilinmezliklere hazırlığın en etkin silahı olacaktır.
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