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Önsöz
Deloitte Private programımızın en önemli odağı olan aile şirketlerinin gündemine ilişkin 
hazırladığımız bültenimizin yeni sayısına hoş geldiniz. Covid-19 ile birlikte deneyimlemeye 
başladığımız bu olağanüstü sürecin aile şirketlerine olan etkilerinin de ele alındığı bu yeni 
sayımızı keyifle okuyacağınızı umuyoruz.

Hep üzerinde durduğumuz bir nokta olan aile şirketlerinin ihtiyaçları ölçüsünde 
kurumsallaşmalarının doğurduğu fırsatları ve riskleri, bu sayımızda Covid-19 
perspektifinden ele aldık. Bin bir özen ve emekle belirli bir noktaya getirmiş olduğunuz 
şirketinizin böyle bir dönemde içerisinden geçmekte olduğu olağanüstü şartlar ile nasıl baş 
etmekte olduğunu, yeterli aksiyonları alıp alamadığınızı her gün düşündüğünüze eminim. 
Bu noktada uzmanlarımız, deneyimlemekte olduğunuz bilgi sistemleri, siber güvenlik, insan 
kaynakları, iş hukuku, iş sürekliliği ve kriz yönetimi alanlarındaki farklılıklarla ilgili sizlere ışık 
tutmaya çalıştılar.

Aile şirketlerinin çevre bilincinin yaygınlaştırılması hususunda gösterdiği çaba, son dönemin 
en göze çarpan konularından. Bu noktada, bildiğiniz üzere 1 yıl kadar önce “Geri Kazanım 
Katılım Payı Uygulaması” ve sıra uygulamalar hayatımıza girdi. Detayları ilgili yazımızda 
bulabilirsiniz.

Şirketinizin marka yönetiminin bir parçası olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramı 
ve bu kapsamda yapılan projeler, artık sadece “hayırseverlik” olmanın çok ötesine geçmiştir. 
Öyle ki şirketler artık operasyonlarını da topluma karşı sorumluluklarını gözeterek 
şekillendirmekte ve bu hususu sürdürülebilir başarısının ve markasının ayrılmaz bir parçası 
olarak görmektedirler. Bu noktada atılması gereken adımlar konusunda bir çerçeve çizmeye 
çalıştık.

Bir sonraki sayımıza kadar sağlıklı kalın! 
Keyifli okumalar dileriz.

Ayşe Sencoğlu
Deloitte Türkiye
Aile Şirketleri Lideri
Risk Danışmanlığı, Direktör
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COVID-19: 
Aile şirketleri için risk mi, fırsat mı?

Bugün COVID-19’un şirketlere etkisi 
ele alındığında, şirketleri ayırt etmek 
adına herkesin ilk baktığı şey hangi 
sektörde faaliyet gösterdiği. “Turizmciler 
fena patladı”, “Gıda iyi gidiyor valla”, 
“Bu iş teknoloji şirketlerine yaradı…”, 
“Perakendeciler zor durumda”, “Sağlık 
sektörü alır yürür buradan” vs. Bir diğer 
popüler ayrım ise “büyük firma – KOBİ” 
ayrımı. “Bu salgın KOBİ’leri vurur”, “Onlara 
bir şey olmaz, ne de olsa koskoca şirket” 
gibi.. Sizler de sıkça böyle yorumlar 
duyuyor, hatta yapıyorsunuzdur. Bunda 
olağandışı bir durum yok. Olağandışı şey, 
şirketlere neredeyse hepimizin sadece 
sektör ve ölçek perspektifinden yaklaşıyor 
olması. İyi, güzel ama peki ya şirket sahiplik 
/ hissedar yapısı? Onun hiç mi bir etkisi yok? 
İşte bu yazımda gözlerimize inen perdeyi 
biraz aralamaya çalışacağım

Öncelikle hepinizin bildiği üzere aile ve 
patron şirketlerinde kurumsallaşma 
ezelden beri süre gelen bir numaralı 
gündem maddesi. Sırf bu konuda kaç 
makale yazdım; kaç tane yazı okudum, 
kaç sunum yaptım; kaç tane dinledim, kaç 
proje tamamladım sayısını bilmiyorum. 
Tabii bunları deneyimlerken “kurumsal 
olmak ya da olmamak” veya daha ılımlı 
bir ifade ile “kurumsallaşma dozu”nun 
kazandırdıkları ve kaybettirdiklerini az çok 
görebilme şansım oldu. Açıkçası, her aile 
şirketinin ihtiyacına göre ayarlanmış dozda 
kurumsallaşma ve profesyonelleşmenin 
faydasına hep inandım. Birlikte çalıştığımız 
müşterilerimde o doğru dozu bulmaya 
ve yeri geldiğinde doz ayarlamasının nasıl 
yapılacağını aktarmaya gayret ettim. Bu 
dönemlerde müşterilerimle birlikte neler 
yaşamadık ki…

Cem Sezgin
Deloitte Türkiye
İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri, Ortak
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Onlarca yıl itinayla büyütüp geliştirdiğiniz, 
kuşaktan kuşağa kazasız belasız 
devretmek için o kadar çaba verdiğiniz 
şirketiniz boyutunu tahmin bile etmekte 
oldukça zorlandığınız bir tehlike ile karşı 
karşıya. Bu tehlike herkes için geçerli. 
Çalışanlar için, üst düzey yöneticiler için, 
patronlar ve hissedarlar için… Ama kabul 
edelim: Burada çemberiniz ne kadar 
büyükse, sorumluluklarınız da, riskiniz de, 
kaybedebileceğiniz de o oranda büyüyor. 
Kazanırken patron olmak güzel ama peki 
ya kaybetme riski bu kadar büyükken 
halen iyi hissedebilmek mümkün mü? Bir 
yandan müşterilerinizi memnun etmeye, 
kaybetmemeye çalışacaksınız, diğer 
taraftan çalışanlarınızı… 

Öte yandan şarkıda dediği gibi 
“Bugünlerin yarınları var… ” Şirketinizi
bugün nasıl yüzdürebileceğinize 
odaklanırken, gelecekle ilgili planlar 
yapmaya devam etmelisiniz. Bir daha 
“karaya oturmamak” için geminin kaptanı 
olarak stratejinizde, iş modelinizde, 
organizasyonunuzda, işgücü modelinizde, 
ekibinizde, iş yapış şekilleri ve kültürünüzde, 
dijital ve teknolojik altyapınızda, 
süreçlerinizde, paydaş ilişkilerinizde, 
kurumsal verinizde, paydaş ağınızda neleri 
hemen, neleri zaman yayarak değiştirmeniz 
gerektiğini etraflıca ele almalısınız. 
Bunları gerçekleştirebilmek adına 
kurumsallaşma adına atılması gereken 
adımları belirlemelisiniz. Kendinizinkiler 
başta olmak üzere yapılan hatalardan ve 
eksik yapılan şeylerden dersler çıkarmalı; 
kendinizin ve ekibinizin liderlik stilini 
masaya yatırmalısınız. Empati, kapsayıcılık, 
dijital okuryazarlık, erişilebilirlik, çeviklik, 
yaratıcılık, stres yönetimi / serinkanlılık, 
karar verme, iletişim, delegasyon becerisi 
adına nasıl bir sınav verdiniz, veriyorsunuz? 

Kimbilir, belki de bu alışılmadık dönem, 
kendimiz, şirketimiz ve ailemiz adına daha 
önce vermekte zorlandığımız bazı kararlar 
vermek, alışkanlıklarımızı kırmak, değişimi 
kucaklamak ve tüm bunların faydalarına 
erişebilmek adına bir fırsat dönemidir…

Finansal darboğazlar, aile işi çatışmalar, 
profesyonel kadrolarla uyum sorunu, 
mücbir sebep sayılacak bir dolu olay… 
Ama bugün yaşadığımız, belirli kurumlara 
özel çok istisnai yaşanmışlıkları ayrı 
tutarsak, ölçek ve etki açısından çıtayı 
bir hayli yükseltti. Ve çok net bir gerçeği 
paylaşmak isterim: Şu ana kadar gördüğüm 
kadarıyla kurumsal şirketler bu süreci tüm 
boyutları ile bütünsel değerlendirdiğimizde 
görece daha iyi yürütüyorlar.

Peki, aile şirketleri için 

tablo nasıl görünüyor ?

Şirketinizin finansal sürdürülebilirliği ile iş 
gücünüzün sağlığını aynı anda sağlamaya 
çalışacaksınız. Karşı karşıya olduğunuz 
tehlikeye rağmen sakin kalacaksınız. 
Çalışanlarınıza rol model olacaksınız, liderlik 
edeceksiniz. Aile içinde eğer yaşanan 
bazı sıkıntılar varsa, onlara bir süreliğine 
sünger çekeceksiniz. Problemlerinizi bu 
dönemi atlatıncaya dek askıya alacak 
ve işbirliği yapacaksınız. Zor kararları 
doğru zamanda, doğru kişilere danışarak 
alacaksınız. Yanınızda aileden olsun, aile 
dışı olsun yetkinliklerine ve kişiliklerine 
güvenebileceğiniz bir “A Takımı”nız olacak. 
Olayları, mali – hukuki-insani  – idari – 
pazar/müşteri – tedarik zinciri-ekosistem 
gibi çok farklı boyutları ile aynı anda 
değerlendireceksiniz. İçeride iyi işleyen 
bir karar alma ve yetki devir mekanizması 
olacak. Yedeklemeleriniz iyi çalışacak. 
İletişimi yaparken çok dikkatli olacaksınız. 
Bu dönemde ağızdan, klavyeden çıkan her 
şey farklı boyutlara gidebilir. Daha etraflı 
araştırıp düşünmek ama daha hızlı karar 
vermek. Farkındayım, hiç kolay değil.
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Geri kazanım katılım 
payına ilişkin usul ve 
esaslar

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin 
önlenmesine yönelik tüm dünyada var 
olan uygulamalar gelişen süreç içerisinde 
Türkiye’de de karşılığını bulmuş ve bu 
amaçla 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ile Çevre Kanununda 
yapılan düzenlemeler sonucu 12 Aralık 
2018 tarihinde  kısa adı GEKAP olarak 
tanımlanan Geri Kazanım Katılım Payı 
uygulaması hayatımıza girmiştir. Bu 
düzenlemeyi 4 Nisan 2019 tarihinde 
yayınlanan 1 Sıra No.lu  plastik poşetler 
için ödenecek GEKAP Beyannamesi Genel 
Tebliği izlemiştir. Günlük hayatımızda  
fiilen uygulayarak gördüğümüz üzere 
o tarihten itibaren plastik poşetler 
parayla satılmaya başlanmış ve eski usul 
file ve torbalar ile alış verişe çıkılması 
uygulamasına kısmende olsa geri 
dönülmüştür.  Kamuoyunun çok büyük 
bir kesimi tarafından olumlu karşılanan 
bu düzenleme yaklaşık bir yıldır 
hayatımızdadır. 

Çevre bilincinin yaygınlaştırılması 
kapsamında  ikincil düzenlemeler 
zamanla yayınlanmaya başlamış ve 
31.12.2019 tarihinde Geri Kazanım Katılım 
Payına İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. 
Sonrasında 2 Sıra No.lu GEKAP 
Beyannamesi Genel Tebliği, bunu takiben  
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin 
Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve 
Esaslar (07 Şubat 2020) ve son olarakda 
beyan dönemine dair düzenlemeler 
yayınlanmıştır.

Çevre bilincini yaygınlaştırırken vergi 
tahsilatı yapmaya da önemli katkılar 
sağlayacağı açık olan bu düzenleme 
sonucu; Çevre Kanununun  ek-1 sayılı 
listesinde yer alan ve yurt içinde piyasaya 
arz edilen  ürünlerden;

 – poşetler için satış noktalarından, 
 – diğer ürünler için piyasaya 
sürenlerden veya ithalatçılardan 

bu listede belirtilen tutarda geri kazanını 
katılım payı tahsil edileceğine dair hüküm 
kapsamında kanunun uygulamasına dair  
işlemlere başanılmıştır. 

Sebahattin Erdoğan
Deloitte Türkiye
Vergi hizmetleri, Ortak



Family Business Review |Geri kazanım katılım payına ilişkin usul ve esaslar

7

Tanımlar: 
Görüleceği üzere yurt içinde piyasaya arz 
edilen Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde 
yer alan ürünler için geri kazanım 
katılım payına ilişkin beyan ve ödeme 
yükümlülüğü bu ürünleri piyasaya arz 
edenlere (piyasaya sürenlere) ve/veya 
ithal edenlere (ithalatçılara)  yüklenmiştir.   
Uygulamada piyasaya arz etme ve ithalat 
işlmeleri şöyle tanımlanmıştır.

Piyasaya Arz Etme (Piyasaya Sürme): 
Geri kazanım katılım payı uygulamasına 
tabi olan Çevre Kanunu ek-1 sayılı 
listesinde yer alan ürünler üzerindeki 
tasarruf hakkının bir alıcıya veya onun 
adına hareket edenlere devredilmesi 
fiilini ifade etmekte olup, alıcı veya onun 
adına hareket edenlerce gösterilen yere 
veya kişilere tevdii edilmesi işlemleri 
de piyasaya arz fiili kapsamındadır. 
Satış ifadesi ve ithal etme ifadesi de 
dâhil olmak üzere piyasaya sürmek 
fiili piyasaya arz etmek tanımı ile eş 
anlamlıdır.

Piyasaya Süren:
Geri kazanım katılım payı uygulamasına 
tabi olan Çevre Kanunu ek-1 sayılı 
listesinde yer alan ürünlerden 
herhangi birini tedarik veya kullanım 
amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak 
ilk defa piyasada yer alması faaliyetini 
gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilerdir. 
Piyasaya sürenin belirlenmesinde söz 
konusu ürünlerin ilk defa piyasada 
yer alması için yapılan piyasaya arz 
faaliyeti esas alınır. Piyasaya arz eden 
ile piyasaya süren tanımları aynı kişileri 
tariflemektedir.

İthalat:
Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde yer 
alan ürünlerin başka ülkeler, serbest 
bölgeler veya ilgili mevzuat uyarınca 
bu bölgelere eşdeğer kabul edilen özel 
birimlerden sadece serbest dolaşıma 
giriş rejimi kapsamında Türkiye Gümrük 
Bölgesinde millileştirilerek yurt içine 
alınmasını ifade etmektedir. Serbest 
dolaşıma giriş rejimi haricindeki diğer 
gümrük rejimleri (Dahilde İşleme Rejimi 
vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri 
geri kazanım katılım payı uygulamasına 
tabi ithalat tanımı dışındadır.

ithal Edenler (İthalatçı) : 
Geri kazanım katılım payı uygulamasına 
tabi olan Çevre Kanunu ek-1 sayılı 
listesinde yer alan ürünlerden herhangi 
birini ithal ederek tedarik veya kullanım 
amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak 
yurtiçi piyasada yer almasını sağlayan 
gerçek ve/veya tüzel kişilerdir.
îthalatçılarca/ithalat yapanlarca/ithal 
edenlerce, Geri Kazanım Katılım Payına 
İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan 
ithalat fiilleri piyasa arz etme/piyasaya 
sürme fiilini oluşturmakta ve bu fiilleri 
nedeni ile de “Piyasaya Süren” olarak 
tanımlanmaktadırlar
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Birincil Ambalaj/İç Ambalaj/Satış 
Ambalajı: 
Ürünlerin kullanıcı veya tüketicilere 
ulaştırılmasında en küçük satış birimi 
oluşturmaya uygun olarak yapılan, ürünle 
doğrudan veya kısmen temas halinde 
olabilen ambalajlar ve bunların orijinal 
parçalarını (satış birimini tamamlamak için 
gereken diğer ambalaj bileşenlerini örneğin, 
kapak/mantar/tıpa, etiket, zımba teli gibi) 
ifade eder..

İkincil Ambalaj/Grup Ambalaj:
Birden fazla sayıda satış ambalajını bir 
arada tutacak şekilde tasarlanmış, üründen 
ayrıldığında ürünün herhangi bir özelliğinin 
değişmesine neden olmayan ambalajı ifade 
eder.

Üçüncül Ambalaj/Nakliye Ambalajı/
Dış Ambalaj: 
Belirli sayıda satış ambalajlarının veya 
grup ambalajlarının taşıma ve depolama 
işlemlerini kolaylaştırmak ve bu işlemler 
sırasında zarar görmesini önlemek amacıyla, 
karayolu, demiryolu, deniz yolu ve havayolu 
taşımasında kullanılan konteynerler hariç 
kullanılan ambalajı ifade eder.

GEKAP’a Tâbi Ürünler:
GEKAP uygulamasına tabi mallar temelde 
üç gruba ayrılmıştır.  Bunlardan birincisi 
plastik poşetler, ikincisi belirli ürünler ve 
üçüncüsüde ambalajlardır.

Plastik poşetler:
Plastikten yapılmış, satış noktalarından 
tüketicilere/kullanıcılara mal veya ürünleri 
taşıma amacıyla temin edilen saplı veya 
sapsız poşetleri

Ürünler:
Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, 
bitkisel yağ, elektrikli ve  elektronik eşya, 
ilaçları

Ambalajlar:
Plastik ambalaj, metal ambalaj, kompozit 
ambalaj, cam ambalaj, ahşap ambalaj 
türü ambalajları ifade etmektedir.

Plastik poşetler ve Ürünler konusunda 
pek fazla gri alan yoktur. Plastik poşette 
gekap uygulaması bir yıldan beridir 
devam ederken Ürünlerde isim isim 
sayılarak ve her ürün başlıklar itibari ile 
tanımlanarak açıklanmıştır. Ambalajlar 
ise diğer iki gruba göre tanımlanması, 
gruplanması ve beyan ve ödemeye konu 
edilmesi hususunda daha karmaşık 
görünmektedir. Bu açıdan ambalajlar 
çeşitli tanımlamalara ayrılmıştır.
Geri kazanım katılım payı uygulamasına 
tabi olan ambalajların ve türlerinin 
belirlenmesinde Geri Kazanım Katılım 
Payına İlişkin Yönetmelik’te yer 
alan ambalaj tanımı esas alınmıştır. 
Ambalajlar; içerisinde bulunan, taşınan, 
korunan, saklanan ve/veya satışa 
sunulan ürün/eşya/malzemelerin 
Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde olup 
olmamasına, bu ürün/eşya/malzemelerin 
tehlikeli veya tehlikesiz özellik gösterip 
göstermemesine bakılmaksızın geri 
kazanım katılım payı uygulamasına 
tabi tutulmuşlardır. Ambalajlarda kendi 
içerisinde bölümlere ayrılmıştır.
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Ambalajlar İçin Geri Kazanım Katılım 
Payı Yükümlülükleri:
Geri kazanım katılım payı uygulamasına 
tabi olan ambalajlara ilişkin geri kazanım 
katılım payına ilişkin beyan ve ödeme 
yükümlülüğü; plastik poşetler için satış 
noktalarının, diğer ambalajlar için ise 
piyasaya süren ve/veya ithalatçılarındır.

Ambalaj Piyasaya Sürenler:
Herhangi bir ürün/eşya/malzemenin 
ambalajlı olarak tedarik veya kullanım 
amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak 
piyasada ilk defa yer alması faaliyetini 
gerçekleştiren gerçek ve/veya tüzel 
kişilerdir.

Ambalajlı Ürün İthal Edenler:
Herhangi bir ürün/eşya/malzemenin 
ambalajlı olarak ithal edilerek tedarik veya 
kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz 
olarak yurtiçi piyasada yer almasını 
sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişilerdir. 
Ambalajlı ürünleri ithal edenler de 
ambalaj piyasaya süren olarak tanımlanır 
ve ithal edilen ürün/eşya/malzemenin 
ambalajları için geri kazanım katılım payı 
uygulamasından sorumlu tutulurlar. 
Türkiye dışındaki üretici tarafından 
ülkemizde yetkilendirilen temsilci ve/veya 
ithalatçılar piyasaya süren olarak geri 
kazanım katılım payı uygulamasından 
sorumludur.

Mükellefiyetin Başlaması:
Yukarıda yer alan hususlar kapsamında 
işlem yapanlar Gekap beyannamesi 
vermek ve hesaplanan Gekap payını 
süresi içinde ödemek zorundadırlar.  
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti 
bulunanlar  için beyanname  gelir veya 
kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan 
vargi dairesine verilecektir.  

Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesi 
verilebilmesi için mükellefiyet tesis 
edilmemiş ise beyanname verildiği 
dönem itibariyle mükellefiyet otomatik 
olarak açılacaktır. Beyannamenin 
zamanında verilmemesi veya 
ödenmemesi durumunda 2872 sayılı 
Çevre Kanunu Hükümleri gereğince 
işlem yapılacaktır. Mükellefleri ile 
Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri olan 
(mali müşavirler) meslek mensupları  
bu beyannameyi gönderirken yeni 
bir Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi 
imzalamayacaklardır.

Mükellefiyetin Kapatılması:
Gerçek ve tüzel kişiler mükellefiyetlerini 
sonlandırmak istemeleri durumunda 
bağlı bulunduğu vergi dairesine 
müracaat ederek bu vergi türünden 
mükellefiyetlerini kapatabilecekleri gibi  
www.intvrg.gov.tr adresinden interaktif 
vergi dairesine girerek de Geri Kazanım 
Katılım Payı beyanname yükümlülüğünün 
sona erme bildirimi dilekçesini doldurmak 
suretiyle  taleplerini vergi dairelerine 
iletebileceklerdir.

Beyan Dönemi:
Bu konuda önceleri aylık beyan dönemi 
öngörülmüş olmakla birlikte yapılan 
çeşitli değişiklik ve uzatmalar sonucunda 
son olarak Mart 2020 tarihli 3 numaralı 
GEKAP tebliği ile;

 • 2020 yılı için 6 aylık beyan dönemlerinin 
aşağıda belirtildiği gibi olacağı;

 • Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-
Mayıs-Haziran.

 • İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-
Ekim-Kasım-Aralık.

2021 yılından itibaren üç aylık beyan 
dönemlerinin ise aşağıda belirtildiği gibi 
olacağı belirtilmiştir. 

 • Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

 • İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

 • Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

 • Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

2020 Ocak ve Şubat ayları içinde geçici 
düzenlemeler yapılmıştır.
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Pandemi’den kaçarken 
doluya tutulmak

Her geçen gün, COVID-19 ülkemizde ve 
dünyada yayıldıkça daha fazla şirket, 
çalışanlarını evden çalışmaya teşvik 
etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü mevcut 
krizi “Pandemi” ilan ettiğinden, işyerleri ve 
okullar kapanmakta, bazı ülkelerde herkes 
için bazılarında ise belirli yaş grupları için 
sokağa çıkmama kuralları getirilmekte, 
herkese gerekmedikçe evinde kalması 
tavsiye edilmektedir. Uzaktan çalışma, 
çalışanlar ve şirketler için bir zorunluluk 
haline geldiğinden, belki de en çok zayıf 
noktalardan birisi de bilgi sistemleri riskleri 
değerlendirilmeden harekete geçilmesidir. 
Oysa her kriz bir fırsattır, siz de bu fırsatı 
şirketiniz genelinde bilgi sistemleri riskleri 
ve siber güvenlik bilincini artırmak için 
kullanabilirsiniz.

Ayrıca unutmayın, Dünya COVID-19'un 
sistemik tehdidine odaklanırken, bu krizi 
fırsata çevirmek isteyecek olan sadece 
siz değilsiniz. Dünyadaki siber suçlular da 
şüphesiz farklı bir “virüs” başlatarak krizden 
yararlanmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede, 
hem işverenlerin hem de çalışanların 
şirket gizli bilgilerinin yanı sıra kendilerini 
de korumak için azami özen göstermeleri 
gerekmektedir. İşverenlerin ve çalışanların 
riski en aza indirgemek için akıllarında 
tutmaları gereken bazı temel şeyler 
bulunmaktadır.

Bu eşi benzeri görülmemiş bir zamanda 
güvenliği sürdürmek son derece önemlidir. 
Devlet kurumları ve şirketler hızla COVID-
19'a uyum sağladıkça siber saldırıların 
da bu noktaya odaklanabileceğine dair 
kanıtlar gördük. Kötü amaçlı yazılım 
yüklü web sitelerinde bulunan COVID-19 
bağlantıları, geçmişte katılmış olunan bir 
etkinlikte bir kişinin COVID-19 olabileceğini 
belirten bir e-posta, e-postada bireyin 
teşhisinin durumu hakkında güncel bilgi 
için bağlantılar, insanları resmi bir sağlık 
otoritesinden gelmiş gibi görünen, ancak 
gerçekten kötü amaçlı yazılım veya diğer 
zararlı kodlar içeren belgeleri indirmeye 
teşvik etme, yeni bir COVID-19 tedavisi 
hakkında bilgi edinmek için bir bağlantı 
içeren e-postalar, COVID-19 için sahte hayır 
kuruluşları veya yeni ortaya çıkan gruplar 
için bağış talepleri, sahte tedavi veya 
koruma bilgileri bunların örnekleri arasında 
yer almaktadır. Unutmayın, siber suçlular 
da her türlü krizi sever. 

Şirket çalışanları, kablosuz ev ağlarına 
bağlanıyor veya güvenli olmayan genel 
kablosuz ağ kullanarak kurumsal 
hesaplarına erişiyor olabilir. Bu şekilde, 
kötü niyetli kişiler bağlantılarını kolayca 
gözetleyebilir ve gizli bilgileri toplayabilir. 

Barış Bağcı
Deloitte Türkiye
Risk Danışmanlığı, Ortak
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Örneğin, düz metin olarak şifrelenmemiş 
bir biçimde gönderilen veriler bu kişiler 
tarafından ele geçirilebilir ve çalınabilir. 
Bu nedenle, çalışanların güvenli 
uzaktan bağlantı yönetimi örneğin VPN 
bağlantısı kullanmadığı sürece bu tür 
bilgi aktarmalarına izin verilmemelidir. 
Uzaktan erişimin zorunlu olduğu 
hallerde çok bileşenli kimlik doğrulamaya 
dayanan güvenli bağlantı yöntemleri 
uygulanmalı, söz konusu bağlantının 
süresi ve bağlantının yapılabileceği cihazlar 
kısıtlanmalı ve kullanıcı belli aralıklarla 
kimliğini tekrar doğrulamaya zorlanmalıdır. 
Çalışanlara, sadece kurumsal bilgi güvenliği 
konusunda değil, evlerindeki kablosuz ağ 
şifrelerini nasıl güncelleyecekleri, minimum 
uzunluk, karmaşıklık gibi konularda 
ve açık kablosuz ağların kullanımı ile 
kullanım riskleri konusunda bilgilendirme 
yapılmalıdır.

Şirketler elbette çalışanlarının doğru olanı 
yapmalarına güvenirler. Ancak, sadece 
insanlara güvenmenin bir diğer sorunu 
da çalışanların bunu her zaman bilerek 
yapmamasıdır. Özellikle veri sızıntısı 
sorunları söz konusu olduğunda her 
zaman kasıtlı değildir. Çalışanlarınıza 
güvenebilirsiniz. Ancak, şirketin sağladığı 
araçlar, çalışanlara kullanım kolaylığı veya 
işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları 
her şeyi sağlamadığında sorunun 
arttığını bilmek gerekir. Bu durumlarda, 
çalışanlar işlerini yapmanın başka yollarını 
bulacaklardır ve aslında kötü çalışan olmaya 
çalışmıyorlardır. Ancak bu durum şirketi 
daha fazla riske maruz bırakır. Uzaktan 
çalışma için farklı kategoriler vardır. İlk 
olarak, şirket tarafından yönetilen kurumsal 
dizüstü bilgisayarlarla uzaktan çalışılabilir. 

Son yıllarda zamanda, çalışanların genellikle 
“Kendi Cihazınızı Getirin” (BYOD-Bring You 
Own Device) politikası olarak adlandırılan 
kişisel cihazlarını iş amaçlı kullanmalarına 
izin verme eğilimi de ortaya çıkmıştır. İşle 
ilgili konularda kişisel cihazlarını kullanan 
çalışanların ilgilendiği sorunların tamamen 
farkında olunması gerekir. Örneğin, 
aniden şirketten ayrılabilir ve istihdamları 
sırasında cihazlarında saklanan gizli bilgileri 
tutabilirler ve Şirketin bunu silme şansı 
olmayabilir. 

Dahası, çalışanların kendi cihazlarında 
yazılımlarını güncel tutmayabilirler, bu da 
Şirket bilgileri açısından güvenlik açıklarına 
sebep olabilir. Çalışanlara, ofisteymiş 
gibi, bilgilerin aynı gizlilik derecesinde 
olduğu hatırlatılmalıdır. Kişisel e-postalar 
herhangi bir şirket işi için kullanılmamalıdır 
ve çalışanların evdeki yazıcıları kullanımı 
sınırlandırılmalı, yazıcılarda yazdırdıkları 
takip edilebilmelidir.
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Esas olarak, çalışanların kişisel cihazlarını 
iş amaçlı kullanmalarına izin verilmemesini 
tavsiye etmekle birlikte, önemli bir iş ihtiyacı 
olması halinde de en azından MDM (Mobile 
Device Management) uygulamaları ile 
riskler azaltılmalıdır. Peki, ağınıza erişmek 
için kullanılan cihazlar tam olarak kontrol 
edilemediğinde şirketler özel verilerini nasıl 
koruyabilir? Uzaktan çalışmanın güvenli 
olduğundan emin olmak için nereden 
başlanmalıdır? İlk adım, özellikle uzaktan 
çalışanlar için tasarlanmış bir güvenlik 
politikası oluşturmaktır. Bugün pek çok 
şirketin hâlihazırda resmi bir uzaktan 
çalışma politikası bulunmamaktadır. Hangi 
rollerin uzaktan çalışma için uygun olduğu 
açıkça tanımlanmalıdır. Çalışanlara karşı 
şeffaf olunmalı, hangi rollerin uzaktan 
çalışmasına izin verildiğini ve hangilerinin 
bilgi sistemi risklerini yönetmek nedeniyle 
olduğu bilinmelidir. Ne yazık ki, her 
pozisyon uzaktan çalışma için uygun 
değildir. Bir rehber yoksa uzaktan çalışma 
onaylarının haksız olarak değerlendirilme 
olasılığı bulunmaktadır ve bu da suistimal 
riskini artırmaktadır. Hiçbir şirket kasıtlı 
veya kasıtsız olarak veri sızıntısı istemez. 

Ancak çalışanlar genellikle işlerini basit bir 
şekilde yapmak için riskli davranışlarda 
bulunabilirler - örneğin, bir ev bilgisayarında 
daha kolay düzenleme veya yazdırma için 
ekli kurumsal e-postaları kişisel bir e-posta 
hesabına iletebilirler. Artık bu eklenti, kötü 
amaçlı yazılım bulaşabilecek kişisel bir 
bilgisayarda açıkta durmaktadır. 

Kurumsal sistemlerde, kullanıcı 
hesaplarının güçlü parolalarla korunmasını 
sağlamak her zamanki gibi önemlidir. Ne 
yazık ki, birçok kişi birden fazla hesapta aynı 
şifreyi kullanmaya devam etmektedir. Hatta 
şirket içi sistemlerde kullanılan parolaların 
pek çoğu aynı zamanda özel amaçla 
da güvenilir olmayan web sitelerinde 
kullanılmaktadır. Uzaktan çalışma 
konusundaki yoğunluk sürdükçe, potansiyel 
risklerin artması sebebiyle, kurumsal 
sistemlerde şifre değiştirme sıklığının 
artırılması düşünülmelidir. Uzaktan çalışma 
koşullarında, unutulan parolalar sebebiyle 
yeni parola tanımlanması süreçlerinde 
normal çalışma düzenindeki güven unsuru 
yerine sistemsel kontroller ile parolaların 
sıfırlanması temin edilebilmelidir.

Sistemlere izinsiz erişimlerde en çok 
faydalanılan olanaklardan birisi de ayrıcalıklı 
yetkilere sahip kullanıcı ve uygulama 
hesaplarıdır. Bu sebeple ayrıcalıklı yetkilere 
sahip kullanıcılar için çok bileşenli kimlik 
doğrulama uygulanmalı, ayrıcalıklı yetkilere 
sahip kullanıcı ve uygulama hesaplarının 
sayısı kısıtlanmalı ve yalnızca gerekli olan 
kullanıcılara bu yetkiler atanmalı ve sadece 
gerekli olan durumlarda bu hesaplar 
kullanılmalıdır. Ayrıcalıklı yetkilere sahip 
kullanıcı hesaplarının parolaları güvenli 
ortamlarda saklanmalı ve bu parolaların 
belirli sıklıkta değiştirilmesini sağlayacak 
düzenlemeler yapılmalı, ayrıcalıklı yetkilere 
sahip uygulama hesaplarına ilişkin 
parolaların tahmin edilmesi zor ve günün 
teknolojisine uygun uzunluk ve zorlukta 
olacak şekilde sıklıkla değiştirilmelidir.

Şirketler, her türlü cihazlar ve sunucuları 
üzerindeki işletim sistemi, veritabanları 
ve uygulamalar ile güvenlik duvarları, 
yönlendirici ve anahtarlama cihazları gibi 
tüm ağ cihazları için sıkılaştırılmış ve test 
edilmiş güvenli standartları oluşturmalıdır. 



13

Family Business Review |Pandemi'den kaçarken doluya tutulmak

Kullanıcıların kullanmaları gereken araçlar 
ve platformlar listelenmelidir. Hem uzak 
hem de yakın çalışanlar için bulut depolama 
platformları, iletişim / video konferans 
araçları, proje yönetim araçları gibi aynı 
onaylanmış araçlar kullanmalıdır. Böylelikle 
yalnızca ihtiyaç duyulan uygulamaların 
sistemlerde yüklü olması ve bu liste 
dışındaki herhangi bir uygulamanın 
sistemlere yüklenmesi veya çalıştırılmasının 
engellenmesi sağlanmalıdır. Şirket aynı 
zamanda, sistemleri üzerinde listede yer 
almayan herhangi bir uygulamanın yüklü 
olup olmadığına yönelik düzenli olarak 
tarama gerçekleştirmelidir. Zorunlu bir 
iş gereksinimi olmadıkça ve ilgili Şirket 
yetkilisi tarafından onaylanmadıkça Şirket 
personelinin ya da dış hizmet sağlayıcıların 
kullandıkları cihazda yerel yönetici 
haklarına sahip olması engellenmelidir. Bu 
sayede olası güvenlik açıklarının oluşması, 
uygulama güncellemelerinin veya düzenli 
antivirüs taramasının engellenmesi gibi 
kullanıcı yetkileri de kısıtlanmış olacaktır.

Bilgi sistemlerinde bulunan bilgiler insan 
hatası, donanıma fiziksel hasar veya siber 
saldırı da dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde 
kaybedilebilir. Fidye ve diğer kötü amaçlı 
yazılım türleri, tespit etme şansı olmadan 
tüm sistemleri silebilir. Açıkçası, bilgileri 
yedeklemenin birçok nedeni vardır. Her 
şirket, tüm sistemin veya faaliyetlerinin 
önemli bir bölümünün çalışamaz hale 
gelmesini önlemek adına kritik donanım ve 
sistemler için yedekli çalışır ya da hazırda 
bekleme düzenleri kurar. 

Bir sistemin alınan yedeğinden geri 
yüklenebilmesi için, işletim sistemi, 
yazılımı ve veriler gibi sistemin çalışmasını 
sağlayan tüm bileşenler yedeklemeye 
dâhil edilmelidir. Yedeklemenin düzgün 
bir şekilde çalıştığından emin olmak için, 
veri geri yükleme testleri gerçekleştirilmesi 
önemli bilgi sistemleri kontrollerindedir. 
Ayrıca yedeklerin, siber suçluların sistem 
bilgilerine erişebilmesi olasılığına karşı 
farklı bir donanım veya medya üzerinde 
bulunması sağlanmalıdır.

Şirketin büyüklüğü bilgi sistemleri risklerine 
hazırlığı ve siber güvenliğe karşı bir plan 
geliştirmesi açısından önemli değildir. 
Aradaki fark, büyük bir şirketin siber 
güvenliğe adanmış bütün bir ekibe sahip 
olması ve onlara yardım etmek için çalışan 
danışmanları olması olabilir. Organizasyon 
büyüklüğünden bağımsız olarak, siber 
güvenlik planlaması ve müdahale hazırlığı 
kritiktir. İyi bir bilgi sistemleri risk yönetimi 
ve siber güvenlik süreci ile ilgili temel 
şeyler yalnızca kaynaklar veya ekiple ilgili 
değildir. Riski yönetmek ve siber güvenlik 
herkesin işidir. Örneğin bir aile şirketinde, 
veritabanı uzmanı varsa, siber güvenlik 
için oynayacakları bir rolleri vardır. Yalnızca 
bilgi sistemleri bölümünde değil, şirketteki 
herkesin siber güvenlik alanında oynayacağı 
bir rol vardır. 

Herkesin bilgi sistemleri risklerinin farkında 
olması gerekir. Kimlik avı nasıl anlaşılır? Kötü 
bir şeylerin gerçekleştiğini düşünürsem, bu 
tür olayları bildirmek için kimi ararım? Diğer 
yandan, bildirimi yeni almış olan yetkili 
personelin durumu ele almak için bir planı 
olmalıdır. Bu plan geliştirilmeli, test edilmeli, 
böylece gerçek bir olay olduğunda, kimse 
ne yapılması gerektiğini merak etmemelidir.

Şirketler, bilgi sistemleri yönetimini 
kurumsal yönetim uygulamalarının bir 
parçası olarak ele almalı, bilgi sistemlerinin 
doğru yönetimi için gerekli finansman 
ve insan kaynağını tahsis etmeli, bilgi 
varlıklarının güvenliği, gizliliği, bütünlüğü 
ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla bilgi 
sistemleri üzerinde etkin kontrollerin 
tesis edilmesini sağlamalı ve bilgi 
sistemlerinin kullanımından kaynaklanan 
risklerin yönetilmesi için etkin bir gözetim 
yürütmelidir. Alınan tüm önlemlerin 
beklenilen faydayı sağlayıp sağlamadığı 
da düzenli olarak bilgi sistemleri denetim 
ekipleri tarafından kontrol edilmelidir.

Dünya tarihinin en farklı günlerini 
yaşadığımız şu dönemde herkese sağlıklı 
günler dilerken, her şirketin de sağlıklı 
bir bilgi sistemi ortamına sahip olmasını 
dilerim.
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COVID-19 salgınının 
çalışma hayatına etkileri
Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün pandemi ilan ettiği COVID-19 (koronavirüs) 
salgını nedeniyle tüm dünya ile birlikte ülkemizde de 
pek çok alanda önlemler alınmaya başlanmıştır. Alınan 
önlemlerin işçi ve işverenleri de ilgilendirmesi sebebiyle 
konunun iş hukuku kapsamında değerlendirilmesi önem 
arz etmektedir.

İşveren tarafından işgüvenliği 
kapsamında dikkat edilmesi gereken 
hususlar
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun 16. Maddesi uyarınca, 
“işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla 
işverenin, çalışanları ve çalışan temsilcilerini 
bilgilendirme” yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Gerektiği hallerde çalışanlar COVID-19 
salgını kapsamında çeşitli eğitimler ve 
bilgi notları ile önlemler konusunda 
bilgilendirilmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 
işçinin çalışmaktan kaçınma hakkı da 
mevcuttur. 6331 sayılı Kanunun 13. 
Maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, 
“Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan 
çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı 
işyerlerinde ise işverene başvurarak 
durumun tespit edilmesini ve gerekli 
tedbirlerin alınmasına karar verilmesini 
talep edebilir."

İşveren’in alması gereken tedbirlerden 
bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

 • COVID-19 salgını kapsamında çalışanların 
fiilen iş yerinde çalışmaya devam ettiği 
hallerde toplu halde bulunulan yerlerin 
temizlik ve hijyeni düzenli olarak kontrol 
edilmeli ve gereken önlemler alınmalıdır. 
COVID-19 hakkında yetkili mercilerden 
yapılan açıklamalar doğrultusunda 
uygulamalar güncellenmelidir. 

 • Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu kuralları 
ve önerileri doğrultusunda maske ile 
eldiven kullanımı için gereken imkânlar 
sağlanmalı ve dezenfektan temin 
edilmelidir.

 • Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan 
veya kalma riski olan bütün çalışanlar, 
tehlikeler ile bunlardan doğan risklere 
karşı alınmış ve alınacak tedbirler 
hakkında derhal bilgilendirmelidir.

Lerzan Nalbantoğlu
DL Avukatlık Bürosu,
Ortak
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İş Kanunu’nun 14. Maddesinde uzaktan 
çalışma düzenlenmiştir.

İş Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca, 
uzaktan çalışma; “İşçinin, işveren tarafından 
oluşturulan iş organizasyonu kapsamında 
iş görme edimini evinde ya da teknolojik 
iletişim araçları ile işyeri dışında yerine 
getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak 
kurulan iş ilişkisidir.”

İşverenler tarafından, çalışanlar için 
uzaktan çalışma prosedürlerinin 
belirlenmesi, iş akışlarının net bir şekilde 
açıklanması ve evden çalışacak kişilere 
ilişkin iş sağlığı ve güvenliği yönünden de 
tedbirlerin alınması önemlidir. Uzaktan 
çalışmaya geçiş için öncelikle iş yerinde 
ilan yapılması, uzaktan çalışma yapılacak 
sürelerin ve çalışma şeklinin ilanda 
belirtilmesi ve sonrasında bu ilana istinaden 
çalışanlardan yazılı muvafakatname metni 
alınarak bu metinlerin özlük dosyalarında 
saklanması tavsiyeler arasındadır.

Ücretli İzin Uygulaması
Yıllık iznin yıl içerisinde ne zaman 
kullanılabileceği işveren tarafından 
belirlenebilmektedir. Ancak işveren yıllık 
iznin ne zaman kullanılabileceğini tayin 
etme hakkını iyiniyet kuralları çerçevesinde 
kullanmalıdır. İşveren, çalışanın yıllık iznini 
bölerek kullandırmak istiyorsa, çalışanın 
onayı gerekmektedir. Yıllık izin bölünmeden 
kullandırılacak ise çalışandan bir onay 
alınmasına gerek yoktur.

Evden çalışma sistemi İş 
Kanunu’nda düzenlenmiş 
midir? Koronavirüs kapsamında 
uygulama bulabilir mi?

Ücretsiz İzin Uygulaması
İş Kanunu düzenlemeleri uyarınca çalışana 
ücretsiz izin verilmesi çalışma şartlarında 
esaslı değişiklik sayılmaktadır. Bu nedenle 
işveren tarafından çalışana yazılı bir şekilde 
ücretsiz izin teklifinde bulunulması ve 6 
iş günü içerisinde çalışandan bu hususta 
yazılı olarak onay alınması gerekmektedir. 
Çalışanların ücretsiz izin için onayı 
bulunmadığı takdirde çalışanlar ücretsiz izin 
yapmaya zorlanamaz.

Ancak COVID-19 Salgını kapsamında 
düzenlenen 7244 Sayılı Kanun’un 9. 
maddesi uyarınca işverene 17 Nisan 
2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi 
geçmemek üzere işçiyi tamamen veya 
kısmen ücretsiz izne ayırma imkânı 
tanınmıştır. Ayırca işveren tarafından 
ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan bu 
konuda bir onay alınması gerekmediği 
anlaşılmaktadır. İşçinin rızası olmadan 
ücretsiz izne ayrılmasının işçiye geçerli 
sebebe dayanarak sözleşmeyi feshetme 
hakkı vermeyeceği de madde hükmü ile 
öngörülmüştür.

Bu şekilde ücretsiz izne ayrılmasına rağmen 
fiilen çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı 
her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin 
işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39. 
maddesince belirlenen aylık brüt asgari 
ücret tutarında Sosyal Güvenlik Kurumunca 
idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi 
ücret desteği ödeme tarihinden itibaren 
işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden 
tahsil edilir.

Ücretsiz izin uygulaması ile iş sözleşmesi 
askıya alınmaktadır. Bu süre zarfında işçinin 
iş görme borcu işverenin ise ücret ödeme 
borcu yoktur ve işçinin kıdem süresinden 
sayılmaz. 

Telafi Çalışması
İş Kanunun 64. Maddesi “Zorunlu 
nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve 
genel tatillerden önce veya sonra işyerinin 
tatil edilmesi veya benzer nedenlerle 
işyerinde normal çalışma sürelerinin 
önemli ölçüde altında çalışılması veya 
tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi 
ile kendisine izin verilmesi hallerinde, 
işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için 
telafi çalışması yaptırabilir.” diyerek telafi 
çalışmasını düzenlemiştir. 

Koronavirüs çerçevesinde alınan ekonomik 
önlem paketi ile birlikte 2 aylık süre 4 aya 
çıkartılmıştır.

İşyeri, faaliyetine başladıktan sonra günlük 
toplam çalışma 11 saati aşmayacak şekilde 
ilave ücret (fazla mesai ücreti) ödenmeden 
telafi çalışması yaptırılabilecektir. Günlük 
yaptırılabilecek telafi çalışmasının 3 saati 
aşmamasına dikkat edilmesi ve tatil 
günlerinde yaptırılmaması önem arz 
etmektedir. 

Belirtmek gerekir ki, telafi çalışması 
düzenlemesinden faydalanabilmek için 
çalışılmayan süre içerisinde çalışanlara 
ücretlerinin ödenmeye devam edilmesi 
gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz 
veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık 
çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte 
bir oranında azaltılması veya süreklilik 
koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin 
tamamen veya kısmen en az dört hafta 
süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde 
üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı 
kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) 
sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir 
desteği sağlayan bir uygulamadır. 
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Kısa çalışma uygulaması 
işverene nasıl bir imkân 
sağlıyor?

Kısa çalışma uygulanmasından 
yararlanmak isteyen işveren ne 
yapmalıdır?

İşçinin kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanabilmesi 
gerekli şartlar nelerdir?

Bu kapsamda çalışanlara kısa çalışma 
ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık 
Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri 
sağlanmaktadır.

7244 sayılı Kanun düzenlemeleri uyarınca 
kısa çalışma ödemeleri işverenin kısa 
çalışma talebi üzerine artık uygunluk 
tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, 
işverenlerin beyanları dikkate alınarak 
gerçekleştirilecektir.

İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 
çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi 
ödeme gün sayısı bakımından işsizlik 
ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa 
çalışmanın başladığı tarihten önceki son 
60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 
üç yıl içinde en az 450 gün süreyle işsizlik 
sigortası primi ödemiş olanlar) kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanabilmek için gereken 
şartlar olarak belirtilmiştir.

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, 
bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle 
işyerindeki çalışma süresinin önemli 
ölçüde azalması veya durması halinde Kısa 
Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma 
yaptırılacak çalışanlara ilişkin bilgileri içeren 
listeyi doldurarak İŞKUR’a başvuruda 
bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan 
uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu 
durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi 
gerekmektedir. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
12 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklama 
ile “kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 
200 binden fazla firmanın, 2 milyondan 
fazla çalışan kapsamında başvuruda 
bulunduğunu ve bunlardan 700 bininin 
onaylandığı” belirtmiştir. Başvuruların 
yoğunluğu da dikkate alındığında onay 
sürelerinin işçinin aleyhine olacak şekilde 
uzaması olası görülmüş ve bunun için belirli 
düzenlemeler yapılmıştır.

7244 Sayılı Kanun’un 7. maddesi ile yapılan 
düzenlemeler uyarınca işverenlerin 
yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, 
artık uygunluk tespitinin tamamlanması 
beklenmeksizin, işverenlerin beyanları 
dikkate alınarak kısa çalışma ödemesi 
gerçekleştirilecektir. Bu durumda işverenin 
hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle 
yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi 
ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. Bu 
düzenlemeler 29 Şubat 2020 tarihinden 
itibaren geriye etkili olarak hüküm 
doğuracaktır.

7244 Sayılı Kanun uyarınca işverenin kısa 
çalışma ödeneğinden faydalanmak için 
yaptığı başvuruda hatalı ya da yanlış bilgi ve 
belge vermesi nedeniyle İŞKUR tarafından 
fazla veya yersiz yapılan ödemelerin yasal 
faizi ile birlikte geri alınabileceği ilgili madde 
kapsamında düzenlenmektedir.



Family Business Review |COVID-19 salgınının çalışma hayatına etkileri

17

Kısa çalışma ödeneğinin süresi, 
miktarı ve ödeme koşulları 
nelerdir?

İşyerinde bir çalışanın 
Koronavirüse yakalanması 
halinde işveren çalışanın iş 
sözleşmesini haklı nedenle 
feshedebilir mi?Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının 

son oniki aylık prime esas kazançları dikkate 
alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt 
kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan 
kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari 
ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.
Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler 
için, çalışanın kendisine ve aylık olarak her 
ay ödenir.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 
işveren, bu süre zarfında çalışanları ile 
arasındaki iş sözleşmelerini feshedemez.

Kural olarak İş Kanunu’nun işverenin 
iş akdini haklı nedenle derhal feshini 
düzenleyen 25. maddesinin 1-a fıkrası ile, 
çalışan bulaşıcı hastalığa, kendi kusuruyla 
yakalanmışsa ve bu sebeple ardı ardına üç 
iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla 
süreyle işe devam etmemişse, işveren iş 
akdini haklı nedenle feshetme hakkı vardır.

Ancak, COVID-19 Salgını kapsamında 7244 
Sayılı Kanun ile İş Kanunu’na eklenen 
geçici madde 10 uyarınca; her türlü iş veya 
hizmet sözleşmesi, İş Kanunu madde 25 
fıkra 1’in 2. bendi ile belirlenen ve diğer 
kanunların ilgili hükümlerinde yer alan 
ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 
haller ve benzeri sebepler dışında 7244 
Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 
aya kadar uzatılma imkanı dâhilinde ilk 
aşamada üç ay süreyle işveren tarafından 
feshedilemeyeceği öngörülmektedir. 

Ayrıca, aynı madde hükmü uyarınca 
fesih yasağı kapsamına giren ve işverene 
haklı nedenle derhal fesih imkânı tanıyan 
durumların ortaya çıkması halinde işveren 
işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz 
izne ayırabileceği düzenlenmektedir. 
Dolayısıyla, fesih yasağı kapsamında olan 
işçiler için, işverene ücretsiz izne ayırma 
imkânı tanınması hakkında çalışanın bu 
konuda onayı gerekmediği anlaşılmaktadır. 
Bununla birlikte fesih yasağı kapsamında 
işçinin ücretsiz izne ayrılmasının, işçiye haklı 
nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı 
vermeyeceği öngörülmektedir.

7244 sayılı Kanun ile işverenin fesih 
yasağına uymadığı hallerde işveren veya 
işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her 
işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt 
asgari ücret tutarında idari para cezası 
uygulanacağı düzenlenmektedir. 

Yasal Uyarı:
Bu doküman üzerindeki bilgiler DL Avukatlık Bürosu tarafından yalnızca bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmış 

olup herhangi bir şekilde hukuki görüş vermek, danışmanlık hizmeti sunmak veya avukat-müvekkil ilişkisi kurmak 

amacı ile yazılmamıştır. İlgili dokümandaki mevcut bilgiler yürürlükte bulunan kanun ve diğer mevzuatta meydana 

gelecek değişiklikler ile güncelliğini yitirebilir, bu sebeple mevcut bilgileri kullanmanın düşünülmesi halinde 

mutlaka öncelikle yasal danışmalık alınması gerekmektedir. Doküman üzerindeki bilgilerin herhangi bir yanlışlık 

veya eksiklik içermesinden ya da bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan dolayı DL Avukatlık 

Bürosu sorumlu tutulamaz. Dokümanda mevcut tüm bilgi ve belgelerin mülkiyeti DL Avukatlık Bürosu’na ait olup, 

yazılı izin olmaksızın çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve kullanılmaz.
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İş sürekliliği ve 
kriz yönetimi ile 
COVID-19’a karşı 
dirençli olmak! 

Günümüzde kurum ve kuruluşlar birçok 
farklı tehditle karşı karşıya kalmaktadır. 
Bu tehditlerin ve kurum ve kuruluşların 
bunlardan etkilenme olasılığı ise; 
kurum ve kuruluşların bulunduğu 
çevre, içinde oldukları sosyoekonomik 
şartlar, sektörel pazar ve benzeri birçok 
koşula göre değişkenlik göstermektedir. 
Ancak; kurum ve kuruluş ayırmaksızın, 
geniş çaplı salgınlar ve doğal afetler 
gibi bölgesel ve bütünsel tehditlerin 
hayatımızın ortasında yer aldığı göz ardı 
edilmemelidir. Bugün itibariyle; dünya’da 
bölge/millet/toplum ayırmaksızın, 
COVID-19 diye isimlendirilen, pandemi 
boyutuna ulaşan virüs tehdidi kurum 
ve kuruluşları ile birlikte tüm dünya 
düzenini tehdit etmektedir. Şu an 
bireyler, kurumlar, ülkeler büyük 
bir krizi yönetmektedir ancak kriz 
yönetimine ne kadar hazır oldukları 
farklılık göstermektedir. Kuşkusuz ülke 
ekonomimizin can damarlarından olan 
büyük, orta, küçük ölçekli aile işletmeleri 
de bu krizden etkilenmekte, dirençlerini 
test etmekte ve süreci en az hasarla 
tamamlayabilmek için gayret etmektedir.

Bu noktada, kişilerin ve kurumların
kendi kontrollerinin dışında gelişen bu 
kriz ortamını el yordamıyla veya kendi 
yöntemleriyle yönetmeye çalışırken 
kriz yönetimi ve daha öncesinde 
başlatılıp hayat döngüsü boyunca 
devam ettirilmesi beklenen iş sürekliliği 
yönetimi konusunda direnç arttırmaya 
yönelik metodolojik ancak uygulanabilir 
yaklaşımlar bulunmaktadır.

“İş Sürekliliği”, kurum ve kuruluşların 
beklenmedik bir olay veya felakette, 
olası iş kesintilerine karşı öncelikli iş 
süreçlerini belirleyerek asgari düzeyde 
kurumun ürün/hizmet sunumuna devam 
edebilmesi için metodolojik bir yöntemle 
hareket etmesini; “Kriz Yönetimi” ise 
olası bir iş kesintisinde, üst yönetimin 
hızlı kararlar vermesi için önceden kriz 
kriterlerinin tanımlanmasını ve kriz 
anında bu kriterlerin dikkate alınarak 
hareket edilmesini sağlamaktadır. Tabi ki 
iş sürekliliği ve kriz yönetiminin önemli 
bir rolü de ara yönetim ve çalışanlarda 
olup; bir iş kesintisi durumunda görevi 
olan tüm çalışanların önceden iş kesintisi 
durumlarına karşı hazırlanmış olan 
iş sürekliliği planlarını devreye alarak 
işletmesi için, önceden tüm çalışanların 
krizlere karşı eğitimler ve tatbikatlar ile 
hazırlanması gerekmektedir. Burada 
bahsedilen iş sürekliliği planları temelde, 
kriz anlarında yaşanacak iş kesintilerinde 
nasıl hareket edileceğini tarifleyen 
stratejileri içermektedir.

Rümeysa Yılmaz
Deloitte Türkiye
İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi, Müdür
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Şekil 1: Olay-Kriz İlişkisi

Kriz yaşandığı an kurumlarda öncelikle 
normal operasyon seviyesinin 
düştüğü görülmektedir. Bu düşüşü 
engellemenin tek yolu öncelikle krizi/olayı 
tanımlamaktır. Olayın tanımlanması ile 
olaya hızlıca müdahale edilmelidir. Yapılan 
müdahale ile yanıt alınamayan olaylar 
krize dönüşmesi muhtemel olay olarak 
değerlendirilmeli ve üst yönetim devreye 
girmelidir. Kriz olarak değerlendirilen 
olaylarda gerekiyorsa iş sürekliliği planları 
devreye alınmalı, minimum operasyon 
seviyesine ulaşılmalı ve ürün/hizmetler 
asgari düzeyde de olsa müşterilere 
sunularak kurumun krize karşı direnci 
sağlanmalıdır. 

Bugün bir kurumun öncelikli süreçlerine 
ait iş sürekliliği planı veya planları varsa; 
karşılaştığı krizde, minimum operasyon 
seviyesini biliyor ve asgaride kaç kişi ile 
çalışabileceğinden, kimlerle çalışmaya 
devam edeceğinden ve bu kişilerin 
nereden, hangi araçlar ile çalışacağından 
haberi var demektir. 

COVID-19’un Türkiye’de ortaya çıkmasının 
ardından çeşitli sektörlerde faaliyet 
göstermekte olan pek çok kurumun 
kısmen veya tamamen uzaktan 
çalışma modeline geçiş yapmakta 
olduğu görülmektedir. İşbu kurumlar, 
aslında farkında olarak veya olmayarak 
iş sürekliliği yaklaşımını devreye 
almışlar ve kurumlarının gündelik 
çalışma yöntemlerinde esneklik 
sağlayarak COVID-19’un yaratabileceği 
muhtemel iş kesintisine karşı bir direnç 
göstermektedir. 

Örneğin, bazı şirketler bu direnci sadece 
uzaktan çalışma modeline geçerek, 
bazıları vardiya sayılarında düzenlemeler 
yaparak, bazıları ise işlem saati 
sınırlamaları ile asgari iş yapma modelini 
devreye sokarak göstermektedir. 

Tüm bu önlemler; paydaşların, hizmet 
ve ürünlerinin devamlılığını sağlamaya 
ve böylece kurumların asgaride de olsa 
finansal olarak korunmasına yönelik 
direnç sağlamaktadır.
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Bu esnekliğin sağlanabilmesi için 
aslında bazı çalışmaların (iş sürekliliği 
ve alt yapı) önceden yapılmış olması 
gerekmektedir. Bugünkü duruma 
bakacak olursak, iş sürekliliği çalışmaları 
genellikle farkındalığı yüksek kurumlarda 
başlamakta ve bunun meyvelerini bugün 
toplamaktadır.

Bugün Türkiye’deki kurumlara 
baktığımızda, genellikle regülasyonların 
yaptırımları ile yürütülen iş sürekliliği ve 
kriz yönetimi süreçleri olduğunu ya da çok 
uluslu firmaların genel merkezlerinden 
gelen yaptırımlarla bu yapının kurulduğu 
görülmektedir. 

İş sürekliliği ve kriz yönetimi konusunda 
olgunluğu yüksek olan ve merkezi 
yurtdışında bulunan kurumlar, Türkiye’de 
iş yaptıkları diğer kurumlardan iş yapma 
ön koşulu olarak iş sürekliliği ve kriz 
yönetimi konusundaki çalışmalarını 
istemekte ve farkındalıklarını ölçerek 
seçici davranmaktadır. Aslında bu durum; 
Türkiye’deki kurumların yurtdışında iş 
yapmak istiyorlarsa, iş sürekliliğini ihmal 
edemeyecekleri anlamına gelmektedir. 

Genel olarak bakacak olursak, iş 
sürekliliğini kuran ve uygulayan 
kurumların bile iş sürekliliği ve kriz 
yönetimi konusunda hazırlıkları COVID-
19’a karşı tam olarak yokken, hazırlığı 
olmayan kurumlar ne durumda aslında 
bunları sorgulamak gerekmektedir. 
Özellikle küçük ve orta büyüklükteki 
aile işletmelerinde durum nedir? 
Bugün bu şirketlerin iş sürekliliği ve kriz 
yönetimi konusunda tecrübeleri nasıldır? 
Yönetimin bu konuda bakış açısı nasıldır? 

Öncelikle kurumların

 • Temel olarak kurumun varlık nedeni 
nedir?  

 • Kurulum amacı nedir? 

 • Hangi hizmeti ve/veya ürünü sunmak için 
kuruldu? 

Sorularına objektif ve doğru yanıt 
verebilmesi çok önemli çünkü bir 
kurumun en önemli varlık nedeni o 
kurumun gelir/kâr merkezinde bulunan 
ürün/hizmetin ne olduğu yanıtı ile 
genellikle doğru orantılı olarak karşımıza 
çıkmaktadır

Bununla beraber, bu soruya yanıt 
verebilen kurumların, kriz anlarında ürün/
hizmet sürekliliğini sağlayabilmesi için 
daha farklı soruları kendilerine sormaları 
gerekir;

 • Hangi kanal(lar)ı (internet sitesi, mobil 
uygulamalar, çağrı merkezi, bâyi/şube 
vb.) kullanıyoruz?

 • Altyapımız (teknoloji altyapısı, enerji 
altyapısı, ekipman altyapısı vb.) yedekli 
mi? Ne kadarı yedekli?

 • Kriz anlarında kullanabileceğimiz 
alternatif çalışma modellerimiz var mı?

 • En kötü durumda asgari de kaç kişi ile 
çalışabiliriz? Bu kişiler kimler olmalı ve 
yedekleri var mı?

Örnek vermek gerekirse: kurum 
uzaktan çalışma modeline geçti ise, 
tüm çalışanlarını uzaktan bağlayacak 
altyapısı olup olmadığı ve bu kurum 
altyapısının bu yükü kaldıramaması 
durumunda yedekli olup olmadığına 
bakılmalıdır. Çalışanlarının uzaktan 
bağlanabilecek yeterli ekipmanının olup 
olmadığı, çalışanlarının ekipmanı olsa 
dahi uzaktan bağlantıyı destekleyebilecek 
internet altyapısı olup olmadığı da 
önemli bir ayrıntıdır. Bu konuda kurumlar 
gerekiyorsa çalışanlarını desteklemeli 
veya asgari düzeyde çalışan ile süreçlerini 
yürütmelidir.

Vardiyalı çalışma düzenine geçen 
firmalarda ise, çalışanların arasında 
yedeği bulunmayan çalışan olup 
olmadığını öğrenmeye odaklanılmalıdır. 
Yedeği olmayan çalışanların kurumsal 
hafızaya katkı sağlayarak yedeklenmesini 
kurumlar önemsemeli ve bu konuda 
çalışanlarını yedekleyerek önlemler 
almalıdır. Yedekleme yöntemi kurumlarda 
içselleştirilmeli ve tüm süreçlerinde 
mümkünse optimize edilerek 
uygulanmalıdır. Yedekleme yöntemi ile 
kurumlar, kurumsal hafızalarını korumayı 
ve krizlere karşı da direnç sağlamayı 
hedeflemelidir.

Tüm Dünya’da etkileri devam eden 
COVID-19 virüsü tedarik zincirlerini de 
kırmaktadır. Şirketler gelecek kaygısı 
taşımakta ve büyük bir belirsizlik 
içerisinde ayakta kalmaya çalışmaktadır. 
Bugün üretim sektörüne baktığımızda; 
hammaddesini yurtdışından ihraç eden 
bir kurumun, COVID-19’dan yüksek 
oranda etkilenmiş bir ülkeden hammadde 
tedariği yapamaması durumunda 
üretimine nasıl devam edeceği çok 
büyük bir sorun yaratmaktadır. Bu bakış 
açısıyla; tedarik hizmeti alınan firmaların 
yedeklerinin olup-olmadığı, alternatif 
tedarikçi hizmetleri için hangi aksiyonların 
alınacağı üzerinde durulmalıdır. Alternatifi 
olmayan tedarikçiler ile çalışılan 
alanlarda ise mümkünse farklı stratejiler 
geliştirilmelidir.

Tabi tüm bu ve benzeri yaklaşımlar 
kuruma özel olup, derinlemesine 
incelenerek, analiz edilerek; kurumun 
yaklaşımı ve mevcut stratejileri ile 
uyumlu, uluslararası standartlara ve iyi 
uygulamalara uygun olarak yapılmalıdır. 
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İş sürekliliği ve kriz yönetimi sistemi 
kurulumu yapılırken dikkat edilmesi 
gereken ve hatırlanması gereken bir 
diğer konu da kurumların senaryo bazlı 
iş sürekliliği planları oluşturmamaları 
gerektiğidir. Senaryo bazlı planlar yerine 
kaynakların kaybına odaklanılan planların 
yazılması, hem kullanılabilirlik hem de 
yönetilebilirlik açısından önerilmektedir. 
Çünkü, iş sürekliliği yönetimi yaklaşımı, 
kaynaklara odaklanır; bu kaynakların 
kesintiye uğraması durumunda 
kurumların kriz yaşadığı bilinmektedir. 
Ancak geniş çaplı salgın ve doğal afetlerin 
istisnai şartlar taşıdığının ve iş sürekliliği 
konusunda olgunlaşan firmaların dahi 
bu tehditlere karşı hazırlıklarının kısmi 
olduğunu belirtmek gerekir. Bu kapsamda 
iyi uygulamalara bile baktığımızda, 
COVID-19 salgınına benzer bir pandemi 
durumunun 100 yıl önce “İspanyol Gribi” 
ile karşımıza çıktığını ve iş kesintileri 
için alınan önlemlere yönelik bilgilerin 
günümüze maalesef taşınmadığını 
görüyoruz. Her ne kadar bu konuda iyi 
uygulamalara yönelik geçmişten taşınan 
bilgiler pek bulunmasa da kurumların 
krizlere karşı bütçelerinde yedek akçe 
bulundurmaları, öngörülemeyen en 
kötü (geniş çaplı salgın ve doğal afetler) 
krizlere karşı dahi direnç sağlamaktadır. 

Yaşanan COVID-19 krizi ile iş sürekliliği 
ve kriz yönetimi konusundaki iyi 
uygulamalara örnekler artmış olsa da, 
Dünya’nın bir daha bu tarz krizler ile karşı 
karşıya kalmamasını diliyoruz. 

İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi uzmanları 
olarak bizler iyi uygulamaları kurumlara 
kazandırmayı ve küçük/orta ve büyük 
ölçekli tüm kurumların bir iş kesintisi/
kriz ile karşılaşmadan sürekliliği ve 
kriz yönetimi konusunda farkındalık 
seviyesinin yükselmesi ile dirençlerinin 
arttırılmasını hedefliyoruz. Felaketlerin 
hayatımızda her an yaşanabileceğini 
bilerek önlemlerimizi önceden almayı 
ve alınan bu önlemlerin her an farkında 
olmayı, kurumlara kazandırmayı 
önemsiyoruz. Böylece herhangi 
bir tedarik zincirinde yer alan bir 
kurumun dirençli olmasını sağlayarak, 
tedarik zincirinin kırılmasını önlemeyi 
hedefliyoruz. Ancak bu şekilde 
kurumların ve ülkelerin dirençli bir yapıya 
sahip olabileceklerini ve sürekliliklerini 
koruyabileceklerini biliyoruz. 

Kurumlarınızın her iş kesintisine karşı 
dirençli olması dileğiyle...
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Aile şirketlerinde 
kurumsal sosyal 
sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), hem dünyada hem de 
ülkemizde giderek daha fazla önem taşımaya başlayan 
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme, 
hayırseverlik, insan hakları, çevresel duyarlılık gibi 
konulara ilişkin artan toplumsal hassasiyet ve ilgi, 
bu konuları kapsayan KSS’yi kurumların faaliyetlerini 
etkileyen önemli bir unsur haline getirmiştir. 

KSS kavramının günümüzde yalnızca 
hayırseverlik olarak nitelendirilebilecek 
dar bir kapsamı olmadığını; sosyal 
sorumluluk kavramının alanını genişlettiğini 
söyleyebiliriz. Literatürde KSS ile ilgili 
birçok tanım bulunmakla birlikte Avrupa 
Komisyonu’nun yapmış olduğu tanıma göre 
KSS; “ Şirketlerin gönüllü olarak toplumsal 
ve çevresel konuları, operasyonlarına ve 
paydaşları ile olan ilişkilerine dahil ettiği 
bir kavramdır.” The Kennedy School of 
Government- CSR Initiative’in dikkat çeken 
tanımlamasına göre KSS: “Şirketlerin 
yalnızca kazandıkları ile ne yaptıkları 
değil, aynı zamanda nasıl kazandıklarını 
da kapsamaktadır.  Şirketlerin ekonomik, 
sosyal ve çevresel etkilerini ve paydaş 
ilişkilerini işyeri, pazar, tedarik zinciri, 
toplum ve kamu politikası alanı gibi tüm 
kilit etki alanlarında yönetme biçimini ele 
almak için hayırseverlik ve uyumun ötesine 
geçmektedir.”

1

Bu tanımlamalar, şirketlerin faaliyetlerini 
sürdürürken topluma karşı sorumluluklarını 
da yerine getirmesi; bunu yalnızca 
kazançlarının bir kısmını sosyal sorumluluk 
faaliyetlerine ayırarak değil aynı zamanda 
operasyonlarını- yani nasıl kazandıklarını 
da- topluma karşı sorumluluklarını 
gözeterek şekillendirmesi gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. Günümüz dünyasının 
şirketlerden beklentisi bu doğrultuda 
şekillenmekte, şirketler için artık kaliteli 
mal ve hizmet sunmanın yanı sıra topluma 
kazandırdıkları değerler ve sosyal 
sorumluluk odaklı olmak da sürdürülebilir 
başarıyı yakalayabilmelerinde önemli bir 
etken haline gelmektedir. 

Cansu Çelik
Deloitte Türkiye
Risk Danışmanlığı, Müdür
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Ülkemizde kurumlar,  sosyal sorumluluk 
uygulamalarına 2000'li yıllardan sonra etkin 
olarak yer vermeye başlamışlardır. Bunda 
özellikle, çok uluslu şirketlerin ülkedeki KSS 
uygulamalarını olumlu yönde etkilediği 
ve ivme kazandırdığını söyleyebiliriz. 
Ancak, gelişmiş ülkelere kıyasla, KSS, 
ülkemizde hala gerektiği kadar gündem 
oluşturamamaktadır. 

Sosyal sorumluluk faaliyetleri 
çoğunlukla hayırseverlik odaklı olarak 
gerçekleştirilmekte ve KSS şirketler 
tarafından daha çok halkla ilişkiler 
etkinlikleri olarak algılanmaktadır. 
Türkiye’deki şirketlerin %90’ını aile 
şirketlerinin oluşturduğu düşünülecek 
olursa, artan KSS farkındalığı ve 
toplumda değer yaratan KSS faaliyetleri 
ile ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın 
desteklenmesinde aile şirketlerine büyük 
pay düşmektedir.

Aile şirketlerinin KSS ile şirket performansı 
arasındaki ilişki hakkında yeterli bilgiye 
sahip olması; toplumsal sorumluluk 
bilinciyle şirket politikaları geliştirmenin 
yalnızca toplumsal fayda yaratmayıp aynı 
zamanda şirketlerin sürdürülebilir başarıyı 
yakalayabilmelerinde kritik olduğuna 
ilişkin farkındalıklarının artması da ülkede 
KSS kapsamının anlaşılması ve şirketlerin 
faaliyetlerini bu doğrultuda şekillendirmesi 
açısından önem arz etmektedir. 

1.Kytle, Beth and John Gerard Ruggie. “Corporate Social Responsibility as Risk Management: A Model for Multinationals.” 
Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper. No.10. (2005).
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Yapılan araştırmalar dünya genelinde aile 
şirketlerinin diğer şirketlere kıyasla sosyal 
sorumluluk uygulamalarına daha fazla 
önem verdiğini göstermektedir.

2
 Bunda 

ailenin imajı ve itibarının aile şirketininki ile 
yakından ilişkili olması önemli bir etkendir. 
Aile şirketinin başarı ya da başarısızlıkları 
sadece şirketle ilişkili değil, aynı zamanda 
aile ile ilişkili hale gelmekte ve bu durum 
şirket kaynaklarının kullanımına yönelik 
alınan kararları yalnızca ticari kararlar 
olmaktan çıkarmaktadır. Bu doğrultuda aile 
şirketleri aile varlıklarını korumak için kimlik 
ve itibarlarını sağlamlaştırmaları gerektiğine 
inanarak sosyal sorumluluk uygulamalarına 
daha çok yönelmektedirler.

Aile şirketlerinin sosyal sorumluluk 
faaliyetlerine daha çok önem vermelerine 
etki eden bir diğer konu da, aile şirketlerinin 
sosyo-duygusal zenginliklerinin ve 
aile mirasının aile üyeleri tarafından 
sürdürülmesini amaçlamalarıdır. Yönetimi 
sonraki kuşaklara devretmek isteyen 
aile şirketleri, daha uzun vadeli kararlar 
almaya, gelecek nesiller için daha sorumlu 
davranmaya eğilimlidirler. Belirttiğimiz bu 
etkenler doğrultusunda sosyal sorumluluk 
faaliyetlerine daha çok önem veren aile 
şirketlerinin, diğer şirketlere kıyasla, 
ekonomik krizlerde daha iyi performans 
gösterdiğini ortaya koyan araştırmalar 
bulunmaktadır.3 Yapılandırılmış ve şirket 
stratejileri ile uyumlu hale getirilmiş bir KSS 
programı uygulayan şirketler, paydaşları 
ile ilişkilerini daha iyi yönetmekte ve 
dolayısıyla ekonomik dalgalanmalarda 
daha istikrarlı ve başarılı bir performans 
sergileyebilmektedirler.

Etkin ve aktif bir KSS politikasının 
avantajları
Şirketler tarafından etkin ve aktif bir KSS 
politikası uygulanmasının avantajlarına 
geçmeden önce KSS’nin kapsam ve 
boyutlarını hatırlatmakta fayda var. 
Temel olarak KSS’nin ekonomik, sosyal 
ve çevresel olmak üzere üç boyutta ele 
alınması gereken bir kavram olduğunu 
söyleyebiliriz. Dürüst iş politikaları ve 
uygulamaları çerçevesinde kaliteli ve 
güvenilir ürünlerin sunumu KSS’nin 
ekonomik boyutunu; istihdama katkı 
sağlayan, çalışanların ve toplumun yaşam 
standartlarının iyileşmesine katkıda 
bulunan, sosyal problemlere parmak basıp 
çözmeye odaklanan uygulamalar sosyal 
boyutunu; şirketlerin eylemleri ile dünyada, 
ekosistemde yarattığı etki çevresel 
boyutunu oluşturmaktadır. 

Söz konusu boyutlar çerçevesinde etkin ve 
aktif bir KSS politikasına sahip olan, oyunu 
‘doğru’ ve ‘sorumlu’ oynayan şirketler 
için KSS’nin avantajları aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir:

 • Yüksek kabul görme ve güvenilirlik

 • Rekabet avantajı

 • Artan çalışan bağlılığı ve motivasyonu

 • Etkin risk yönetimi

 • Artan yönetim kalitesi

 • Güçlenen marka değeri

 • Operasyonel verimlilik

 • Büyüme ve karlılığa pozitif etki

''Aile 
şirketleri 
sosyal 
sorumluluk 
faaliyeterine 
daha çok 
önem 
veriyor.''

2. Kuttner, Michael and Birgit-Feldbauer-Durstmüller. “Corporate Social Responsibility in Family Firms”. 
International Journal of Business Strategy. (2018)
3. S.Kashmiri and V. Mahajan. “Beating the recession blues: Exploring the link between family ownership, 
strategic marketing behavior and firm performance during recessions”. International Journal of Research in 
Marketing. (2014)
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KSS’nin büyüme ve kârlılığa etkisini ele 
aldığımızda; KSS, gerçekleştirilen sosyal 
sorumluluk projeleri ile şirketlerin farklı 
pazarlarda tanınmalarına ve pazar 
geliştirme çabalarının daha az maliyetli 
olmasına yardımcı olarak büyüme ve karlılık 
üzerinde pozitif etki yaratabilmektedir. 
Aynı zamanda, KSS faaliyetleri sayesinde 
şirketler toplumsal sorunları daha yakından 
takip edebilmekte ve bu da şirketler için 
toplumun ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler 
geliştirebilme fırsatı oluşturmaktadır. 
Örneğin, Afrika’da sosyal sorumluluk 
projeleri gerçekleştiren ilaç şirketleri 
bu sayede ilaç dozunu kontrol etme ve 
kullanımı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar 
gerçekleştirebilme fırsatı bulmuştur. 

Bir diğer yandan, toplumsal sorunlara 
duyarlı, toplumsal sorumluluğu 
yüksek şirketlerde çalışan bağlılığı ve 
motivasyonunun da yüksek olması 
yadsınamaz bir gerçektir. Çalışanlar hem 
kendilerine hem topluma değer veren 
şirketlerde çalışmayı tercih etmektedirler. 
Bu sayede şirketler, çalışan motivasyonu ve 
bağlılığını arttırarak insan kaynaklarını daha 
etkin kullanabilmektedirler.

Küreselleşme, internet ve sosyal medya 
kullanımının yaygınlaşması ile birlikte sosyal 
duyarlılık da dünya genelinde artmış; 
müşteriler şirketlerden toplumsal sorunlara 
hassasiyet göstermesini ve eylemleri için 
sorumlu davranmasını bekler hale gelmiştir. 
Bu doğrultuda, etkin bir KSS politikası 
izleyen şirketler müşteriler tarafından 
tercih edilmekte ve bu da rekabet avantajı 
yaratmaktadır.

Küreselleşmenin ve sosyal medya 
kullanımında yaygınlaşmanın başka bir 
etkisi de, şirketlerin operasyonlarını 
sürdürdükleri dinamik sistemin genişlemesi 
nedeniyle şirketleri itibar riski ya da 
sosyal risk olarak tabir edebileceğimiz 
risklere daha açık hale getirmiş olmasıdır. 
Şirketler, faaliyetlerinde kanunlara aykırı 
herhangi bir şey yapmamış olsalar dahi 
toplumsal normlara ve beklentilere 
uygun hareket etmemelerinden 
ötürü paydaşları tarafından kolayca 
cezalandırılabilmektedirler.  KSS faaliyetleri 
sayesinde paydaşlarla kurulan ilişkiler, 
sosyal beklentilerin şirketler tarafından 
daha iyi analiz edilmesine ve dolayısıyla 
risklerin daha iyi yönetilebilmesine olanak 
sağlamaktadır. Günümüzde, etkin KSS 
politikaları şirketler tarafından yalnızca 
itibar riskinin yönetilmesinde değil finansal, 
stratejik, operasyonel ve hatta uyum 
risklerinin yönetilmesine bir araç haline 
gelmiştir.

Etkin bir KSS politikası için ne 
yapılmalı?

Ülkemizde KSS denilince genellikle akla 
hayırseverlik, bağışlarla gerçekleştirilen kısa 
süreli toplumsal projeler geldiğinden ve 
şirketlerin uygulamalarının da çoğunlukla 
bu anlayış doğrultusunda olduğundan söz 
etmiştik. Etkin bir KSS politikası için öncelikli 
olarak, şirketlerin; özellikle bahsettiğimiz 
gibi ''Aile'' kavramının taşıdığı etki ile sosyal 
sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirme 
eğilimi daha yüksek olan aile şirketlerinin 
KSS’nin kapsam ve faydalarına ilişkin 
farkındalıklarının artması gereklidir: 

 • KSS faaliyetleri karşılığı olmayan 
harcamalar değil, uzun vadeli faydalar 
sağlamak için şirketi sorumlu bir şekilde 
yönetmenin bir yoludur.

 • Sorumlu şirket politikaları geliştirmek 
sadece toplumsal fayda yaratmaz, şirket 
performansına da olumlu yönde etki 
eder.

 • KSS şirket stratejileri ile uyumlu 
hale getirilmeli, şirketlerin stratejik 
planlamalarını beslemelidir.

 • Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk 
projelerinde doğru kaynak kullanımı ve bu 
projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması 
için projelerin iş sonuçları ile bağlantısının 
kurulması gerekir.
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