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KRİZDEN ÇIKMANIN YOLU: 
UYUM KAPASİTESİ 
VE DAYANIKLILIK
Orhan Turan
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı

Dayanıklılık ve uyum kapasitesi, son yıllarda 
ülkeler, ekonomiler ve işletmeler için kritik 
önemde. Deprem, sel baskını gibi afet ve iklim 

değişikliğine bağlı felaketlerin yarattığı krizler karşısında 
toplumsal refahın devamlılığı, artık dayanıklılık ve 
uyum kapasitesi çerçevesinde şekilleniyor. COVID-19 
pandemisi, sağlık başta olmak üzere sosyal, toplumsal 
ve ekonomik sonuçları bakımından eşine az rastlanır 
bir krizi yaratırken; bu iki kavram yeni normale geçişte 
işletmelerimizin başarısının anahtarı olacak gibi 
görünüyor. 

Dijital devrimin kodları bir süredir hayatın her alanını 
ufak ufak değiştirmeye başlarken, pandemi bu süreci 
erkene çekerek ivmelendiren bir etki de yaratıyor. 
Dijitalleşme, ülkeler için kalkınmanın ana motoru 
haline dönüşürken, işletmelerin hız ve verimlilik esasına 
dayalı bu büyük devrime uyum sağlama kapasiteleri 
ekonomilerinin de sürükleyici unsuru oluyor. 

Ekonomimizin omurgası olan KOBİ’lerimizin 
sürdürülebilirliği ve rekabet güçlerinin artırılması için 
çalışan TÜRKONFED, her dönem olduğu gibi afet ve kriz 
dönemlerinde de yoğun bir rehberlik süreci yürütüyor. 
Uluslararası paydaşlarımızla kurduğumuz CBI Türkiye 
ve Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun yanı sıra UPS 
Global Vakfı gibi küresel iş birlikleri ile de işletmelerimizin 
dayanıklılığını geliştirecek yol haritaları hazırlıyoruz. 

2018 yılında Suriye Mülteci Krizi ile başlayan 
çalışmalarımız, 2019’da İstanbul ve Bodrum’u etkileyen 
sel felaketleri ile İstanbul’da meydana gelen iki depremin 

ardından İzmir orman yangını ile de devam etti. 
2020 yılında Elâzığ depremi sonrasında ve COVID-19 
sürecinde de işletmelerimiz ve iş dünyasına yönelik 
somut eylemlere dönüştü. Kurumsallaşma, Küresel 
Rekabetçilik, Kapsayıcılık, KOBİ ve Kadın konularını 
odağına alan TÜRKONFED 5K stratejisine, bu 
süreçler sonunda “Kriz&Kriz Yönetimi” başlığı ile yeni 
bir odak daha ekledi. Ve “Kriz Yönetimi”ni stratejik 
hedefleri arasına dahil etti. 

İşletmelerin özellikle kriz döneminden toparlanma 
sürecini geçişlerini destekleyecek ve yeni normale 
hazırlanmaları gereken alanları gösterecek 
Taktik Karar Aracı Kiti’nin bir parçasını oluşturan 
“COVID-19 İşletmelerin Toparlanma Süreci” 
raporumuz, işletmelerimizin yanı sıra iş dünyası 
derneklerinin de kullanacakları öğeler içeriyor. 
Kriz, toparlanma ve yeni normal evrelerinde doğru 
zamanda doğru karar almayı sağlayacak aksiyonlar 
için her türlü felakette kullanılabilecek olan Taktik 
Karar Araç Kiti, yaşanan her olaganüstü durum 
karşısında güncellemelere açık bir model de sunuyor. 

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının da 
küresel rekabette karşılaştığı risklere karşı uyum 
kapasitesini geliştirerek dayanıklılığını artırmasına 
bağlı olduğunu düşünüyorum. UPS Global 
Vakfı iş birliği ile hazırladığımız raporumuzun; 
işletmelerimizin, sektörlerimizin, ekonomimizin ve 
ülkemizin küresel rekabet gücünde dayanıklılığını 
geliştirmesi için önemli araçlardan biri olacağına 
inanıyorum.
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DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK 
VE DOĞRU ZAMANDA 
DOĞRU KARAR VERMEK 
KAÇINILMAZ
Burak Kılıç 
UPS Türkiye Genel Müdürü 

İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi ve afet 
dönemleri zorlu ve güçlü değişim dönemleridir. 
COVID-19 ’un ekonomiye etkisi GSMH’de yaklaşık 

yüzde 4-6 dolaylarında tahmin ediliyor. Bu oran 1999 
Marmara Depremi’nin etkileriyle benzerlik gösteriyor. 
Böylesine zorlu bir dönemi doğru yönetebilmek ve 
iş sürekliliğini sağlayabilmek için işletmelerin esnek 
davranıp doğru zamanda doğru kararlar vermeleri 
gerekiyor. 

Pandemi sürecinde işletmeler, iş dünyası derneklerinin 
ve vakıflarının desteklerine ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaç 
özellikle kriz yönetimi ve yeni normale adapte olmak 
için oldukça kritik bir öneme sahip. İşte bu amaçla 
TÜRKONFED ve UPS Vakfı desteği ile aktif olarak 
çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, Türkiye’de işletmelerin 
pandemi süresince ve sonrasında dayanıklılık oluşturma 
süreçlerine katkıda bulunarak, pandemi ve afetlere 
dayanıklı bir Türkiye oluşturma gayesi oluşturdu ve bir 
rapor hazırladı. Rapor, “Kriz durumunda işletmeler doğru 
kararları alıyor mu ve en yaygın uygulamalar neler?,
KOBİ’ler iş dünyası derneklerinden ne tür destekler
talep ediyor?” gibi soruları cevaplıyor. Bu raporun ayrıca 
işletmelerin doğru zamanda doğru kararı almasını 
destekleyecek yapıda olduğunu belirtmek isterim. 

Diğer yandan, UPS Türkiye olarak KOBİ’lere yönelik 
desteklerimiz uzun yıllardır sürüyor.  KOBİ’lerimizin 

her zaman güçlü kalabilmeleri için gelirlerini 
çeşitlendirmeleri ve gerek yurt içi gerek yurt 
dışında pazarlarını büyütmeleri için çalışıyoruz. 
Biz de bu kapsamda 2019’un başından beri 
sürdürdüğümüz, ihracat yapmak isteyen ya 
da ihracatını ve işini büyütmek isteyenlere 
yönelik Export Akademi seminerlerimizle 
KOBİ’lerimize ihracatta destek oluyoruz. 

Ayrıca afetlere dayanıklı, sürdürülebilir iş 
modeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler 
oluşmasına destek olmak bizim için yüksek 
öneme sahip olan, önceliklendirdiğimiz bir 
konudur. AFAD istatistiklerine göre Türkiye’de 
1990 yılından bu yana 250 binin üzerinde irili 
ufaklı deprem meydana geldi. Sadece deprem 
bölgesi olması itibariyla değil; sel, çığ düşmesi, 
göçük altında kalma gibi sebeplerle meydana 
gelen can ve mal kayıplarına rağmen ülke 
olarak maalesef halen afet farkındalık ve 
hazırlığı konusunda yetersiz kalıyoruz. Biz 
de bu farkındalığı sağlamak ve hazırlıklara 
yardımcı olmak konusunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Son olarak, raporda emeği geçen 
TÜRKONFED ve üyelerine iş birlikleri için çok 
teşekkür eder, raporun KOBİ’lerimiz ve ülkemiz 
için iyiliklere vesile olmasını temenni ederim.
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

Executive Summary

2020 has been an exceptionally 
difficult year for businesses and 2021 is 
looking tough too, what can we learn 
from crisis management practices to 
be better prepared for next year? 2020 
is marked by the Covid-19 pandemic, 
for which the first wave alone has an 
estimated economic impact of 4-6% 
GDP, equivalent to the impact of the 
1999 Marmara Earthquake. The second 
wave restrictions were ongoing at the 
writing of this report. In addition to the 
pandemic, 2020 is also marked by a 
deepening economic crisis and several 
disasters, such as the earthquakes in 
Elazig and Izmir and climatic events. 
These events affected all businesses 
and most indicated revenue losses 
as high as 50% for several months in 
a row. Turkish BAs did their best to 
provide crisis management support 
to their constituents. This report aims 
to find out what we can learn from 
this experience and how BAs can 
shape their future crisis management 
activities so that businesses grow 
stronger, and not weaker, from these 
crises.

As the Covid pandemic has affected 
countries and businesses across 
the world, can we learn from 
the experience of other Business 
Associations, and compare crisis 
management tools? 
Since peer learning is one of the most 
effective capacity building approach, 
the study has identified 7 countries 
for comparative analysis: Mexico, Italy, 

France, Spain, Sri Lanka, Colombia, and 
Chile. These countries have similarities 
with Turkey in terms of hazard profile, 
economic & demographic profile, and 
business associations. The counterparts 
of TURKONFED and SEDEFED were 
taken as reference for the analysis. The 
results indicate that BAs display similar 
crisis management behavior based on 
their vision and mission statements. 
While no BAs have legal obligations, 
they do it mostly out of necessity of 
their members or because it is aligned 
with their objectives of protecting and 
strengthening competitiveness.

The study results show that Business 
Associations behavior can be modeled 
based on their mission statements 
and this has implications for their 
organizational structure. Mission 
statements of BAs indicate they can 
work with three different approaches: 
conjunctural, functional or integrated. 
TURKONFED is both conjunctural and 
functional, SEDEFED is functional. 
Providing humanitarian assistance 
after a disaster is a conjunctural 
(need based) endeavor for which the 
appropriate organizational structure 
requires minimal institutional 
commitment (no dedicated unit or 
funding, on the go). But technical 
support to businesses during crisis is a 
functional (in line with competitiveness) 
endeavor for which they should 
decide whether to develop a strategic 
objective, a dedicated unit and/or 
funding (optional). 
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This comparative analysis confirms 
both TURKONFED and SEDEFED 
are on the right track to provide 
added value to their members 
in times of crisis. Given the 
evolving risk profile of Turkey, the 
significant impact of 2020 events 
on businesses and the expected 
fallout over 2021, this is a much-
needed line of service of Turkish 
BAs. The next steps should include 
several lines of actions that can be 
conducted in parallel: (1) adapted 

services: select the most relevant 
crisis management tools from the 
list, adapt them for the Turkish 
context and test them for positive 
impact, (2) original services: 
continue to develop original tools 
and keep using tested ones, and 
(3) share & expand: initiate/
lead discussions among BAs 
in networks such as CBi, B4G, 
TURKONFED/SEDEFED members 
to share crisis management tools 
and expand their use.
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

1. Introduction

The increasing risk profile of Turkey 
is more than ever a serious threat to 
over 3.5 million registered businesses, 
of whom more than 98% are small and 
medium enterprises (SMEs). TURKONFED 
identifies building resilience among SMEs 
as a strategic priority for competitiveness 
and sustainability. Starting in 2018, 
TURKONFED has joined the Connecting 
Business Initiative (CBi), a global network 
of business associations on disaster 
management and is a founding partner of 
the Business for Goals platform, together 
with Turkish Industry and Business 
Association (TUSIAD) and the United 
Nations Development Program (UNDP) 
to further involve the private sector in the 
Sustainable Development agenda. As a 
result, TURKONFED has developed a series 
of products and services for businesses in 
order to reduce the impacts of the Syrian 
Refugee crisis (2018-2019), the Covid-19 
pandemic (2020), the Elazig Earthquake 
(2020) and the Izmir Earthquake (2020). 
To carry this work, TURKONFED is 
mobilizing grants from various sources. 
This present work was done with the 
financial support of the UPS Foundation, a 
global partner of the CBi Network. 

TURKONFED’s starting point is clear: 
the risk profile of Turkey is changing, and 
businesses need to adapt and develop 
new tools if they want to survive and 
remain competitive. In 2020 alone, 
the economy was battered by several 
major events. The impact of Covid-19 
on economy is estimated around 4-6% 
GDP. This is in line with the impact of 

the Marmara Earthquake (1999), where, in 
some regions, up to 60% of SMEs closed 
and business disruption averaged 40 days. 
The earthquakes of Elazig in January and 
Izmir in October are strong reminders of 
the country’s seismicity. More than 95% 
of the country lies in one of the most 
active earthquake and landslide regions in 
the world. 70% of the population lives in 
areas (mostly urban) highly vulnerable to 
earthquakes. It took years for communities 
and businesses to recover from the major 
earthquakes experienced in the last century, 
namely 1939 Erzincan Earthquake, 1943 Ladik 
(Samsun) Earthquake, 1976 Muradiye (Van) 
Earthquake, 1999 Marmara Earthquake, and 
2011 Van Earthquake.  Both Istanbul and 
Izmir, economic powerhouses and key port 
cities, expect a major earthquake in the near 
future. Climatic risks are also increasing 
across Turkey. Turkish State Meteorological 
Service registered 936 climate related 
disasters in 2019, the highest ever on record. 
And previous years also broke records. In 
total, there were 3,759 climate related 
disasters in the past 5 years. The main 
events are flood, storms and hails. While 
many regions are affected, port cities such 
as Istanbul, Izmir, Mersin and Antalya are of 
particular concern. The impact on business 
can be multiple: immediate physical damage 
and business disruption, delayed effects on 
the supply chains, and long-term impact on 
competitiveness and reputation. The impact 
of complex emergencies such as the Syrian 
Refugee Crisis is also ongoing, more on the 
topic can be found in the “Resilience in SMEs: 
new risks, new priorities” report, available on 
TURKONFED’s website.  
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The present report aims to identify crisis 
management practices from business 
associations (BA) across the world in order 
to develop new products and services for 
TURKONFED and interested Turkish BAs. 
The learning curve is steep and TURKONFED 
works simultaneously on three complementary 
approaches: develop the knowledge basis 
through analytical research, learn from CBi 
Network members and conduct joint operations 
with B4G partners to the extent possible, 
mobilize and act after disasters and develop/
test crisis management products and services. 
So far TURKONFED has published 2 analytical 

reports (“Resilience in SMEs: new risks, new 
priorities”, “COVID-19 Business Recovery: SME 
Needs and Business Association Support”,  with this 
one being the third, conducted a number of joint 
operations within B4G and developed  a tactical 
toolkit aiming to provide business support for the 
“the right decision at the right time”. The toolkit 
consists of: (1) situation report, (2) rapid economic 
impact assessment form, (3) risk perception survey, 
(4) impact framework, (5) business actions in crisis, 
and (6) business actions in recovery. The present 
report builds on the existing work and contributes 
with a long list of crisis management tools to 
further expand the line of product and services.

The report is structured in 3 parts: understand 
how BAs operate in countries similar to 
Turkey, model the operations of BAs for 
crisis management, apply the model on 
crisis management products and services. 
To better understand: Chapter 1 provides 
the background of TURKONFED’s approach, 
Chapter 2 builds a common language and 

Chapter 3 identifies the most relevant 
countries to learn from. To build a model: 
Chapter 4 explores the BA ecosystems of the 
selected countries, Chapter 5 outlines a 3-tier 
model to classify the modus operandi of BAs. 
To apply the model: Chapter 6 uses the model 
on organizational tools of BAs, and Chapter 
7 provides a long list of crisis management 
products and services. 

Offer new crisis management products and services 
to protect SMEs competitiveness.

Learn from existing crisis management practices from 
BAs across the world.

Develop a model to understand BA organizational and 
crisis management tools.

WHY?

HOW?

WHAT?

Figure 1: The Golden Circle

WHY? HOW?

WHAT?
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İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

Yönetici Özeti

2020 işletmeler için son derece zor 
bir yıl oldu ve 2021 de zor geçecekmiş 
gibi görünüyor. Önümüzdeki yıla daha 
iyi hazırlanabilmek için kriz yönetimi 
uygulamalarından ne öğrenebiliriz? 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 
(KOBİ’ler) ekonomilerin bel kemiğini 
oluşturur ve birçok CBi (Connecting 
Business Initiative) ağı, dayanıklılık 
çabalarını KOBİ’lere odaklamaktadır. 
CBi Türkiye, iş dünyası derneklerini hedef 
alarak, kolektif öğrenme ve kolektif 
kapasite yoluyla KOBİ’leri dayanıklı kılmayı 
amaçlamaktadır. Bu amacın arkasındaki 
hipotez, iş dünyası derneklerinin ağları 
aracılığıyla en iyi uygulamalar ve araçlar 
için bir aracı görevi görebilecek olmasıdır. 
Bu, CBi’nin erişim kapsamını ve kapasite 
geliştirme çabalarının hızını iyileştirecektir. 
UPS Vakfı tarafından sağlanan hibe, 
kriz yönetiminin Türkiye’deki iş dünyası 
dernekleri için yetki alanları ve temel 
fonksiyonları açısından neden önemli 
olduğunu, COVID-19 ile nasıl başa 
çıktıklarını ve üyelerine ulaşmak için hangi 
somut eylemleri gerçekleştirdiklerini 
tespit etmek için kullanılmıştır. Araştırma 
ekibi, bu üç soruyu yanıtlamak için 
Türkiye’nin önde gelen KOBİ tabanlı iş 
dünyası kuruluşu olan TÜRKONFED ile 
üye federasyonlarından SEDEFED’e 
odaklandı. Ekip, bulguları daha geniş 
bir tabana yaymak ve Türk deneyiminin 
bütün yönlerini ortaya koymak için benzer 
ülkeleri içeren karşılaştırmalı bir analiz 
gerçekleştirdi. Bu raporun sonuçları, (i) 
bir iş derneği ile ortaklığı olan ve/veya (ii) 
geçen yıl COVID-19 için seferber edilmiş 
olan ve/veya (iii) KOBİ’leri kriz yönetimi 
için desteklemeyi amaçlayan tüm CBi Ağı 
üyeleri için geçerlidir. 

2020 yılından olumsuz etkilenen Türkiye 
KOBİ’leri, 2021 yılında bir yandan 2020’nin 
kayıplarını telafi ederken diğer yandan başka 
olumsuz etkilerden kaçınmaya çalışacak. 
2020 yılı, Covid-19’un ekonomi üzerinde 1999 
Marmara Depremi’nde yaşananlara benzer 
etkilere yol açtığı bir yıl oldu. Bu raporun 
yazımı sırasında ikinci dalga kısıtlamaları 
devam ediyordu. Salgının ardından derinleşen 
ekonomik krize ek olarak, Elazığ ve İzmir’deki 
depremler ve iklim olayları gibi çeşitli afetler 
de 2020 yılına damgasını vurdu. Bu olaylar 
birçok işletmeyi etkiledi, Elazığ’daki işletmeler 
birkaç ay üst üste %50’ye varan gelir 
kayıpları yaşadı. Türk İş Dünyası Dernekleri, 
üyelerine kriz yönetimi desteği sağlamak için 
ellerinden geleni yaptı. Seçili ülkeler arasında 
karşılaştırmalı bir analiz sunan bu rapor, 
bu deneyimden neler öğrenebileceğimizi 
ve iş dünyası derneklerinin, işletmelerin bu 
krizlerden güçsüz değil çok daha güçlü bir 
şekilde çıkabilmesi için gelecekteki kriz yönetimi 
faaliyetlerini nasıl şekillendirebileceğini tespit 
etmeyi amaçlamaktadır.

COVID-19 salgını dünyanın dört bir yanındaki 
ülkeleri ve işletmeleri etkilediğinden, diğer iş 
dünyası kuruluşlarının yaşadığı deneyimlerden 
dersler çıkarabilir ve kriz yönetimi araçlarını 
karşılaştırabilir miyiz? 
Benzer tecrübe ve birikimlere sahip iş dünyası 
kuruluşları ile ülkelerden öğrenmek, en etkili 
kapasite geliştirme yaklaşımlarından biridir ve 
çalışma kapsamında karşılaştırmalı analiz için 
şu yedi ülke belirlenmiştir: 

Meksika, İtalya, Fransa, İspanya, Sri Lanka, 
Kolombiya ve Şili’dir. Bu ülkeler tehlike profili, 
ekonomik ve demografik profil ve iş dünyası 
dernekleri açısından Türkiye ile benzerliklere 
sahiptir . Analiz için TÜRKONFED ve SEDEFED 
gibi iş dünyası kuruluşları referans olarak 
alınmıştır. Sonuçlar, iş dünyası derneklerinin 
vizyon ve misyon beyanlarına istinaden 
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benzer kriz yönetimi davranışları sergilediğini 
göstermektedir. İş dünyası dernekleri, yasal 
olarak böyle bir yükümlülükleri olmasa da 
genellikle üyelerinin ihtiyaç duyması nedeniyle 
veya rekabet gücünü koruma ve güçlendirme 
hedefleriyle uyumlu olduğu için kriz yönetimi 
faaliyetleri yürütmektedir.

Çalışma sonuçları, iş dünyası derneklerinin 
davranışlarının vizyon ve misyon beyanlarına 
göre modellenebileceğini ve bunun 
organizasyonel yapıları üzerinde yansımaları 
olduğunu göstermektedir. 
Misyon beyanları iş dünyası derneklerinin 
konjonktürel, işlevsel veya entegre olmak 
üzere bu üç farklı yaklaşımla çalışabileceklerini 
göstermektedir. Bir afet sonrasında insani 
yardım sağlamak konjonktürel (ihtiyaç temelli) 
bir çabadır ve bu insani yardımı sağlamaya 
yönelik organizasyon yapısı asgari kurumsal 
taahhüt gerektirir (Özel bir birim veya fon 
yoktur, olayların seyri doğrultusunda hareket 
edilir). Ancak kriz sırasında işletmelere 
teknik destek sağlamak, (rekabet gücü 
doğrultusunda) işlevsel bir çabadır ve bunun 
için derneklerin stratejik bir hedef belirleyip 
belirlememeye veya özel bir birim ve/veya fon 
tahsis edip etmemeye karar vermesi gerekir. 

Entegre yaklaşım ise krizler arasındaki stratejik 
bağlantıyı ve politika tavsiyesi, çok disiplinli 
müdahale eylemleri gibi faaliyetler de dahil 
olmak üzere gelişme üzerindeki uzun vadeli 
etkiyi içerir. TÜRKONFED hem konjonktürel 
hem de işlevseldir, SEDEFED ise işlevseldir.

TÜRKONFED ve SEDEFED’in 
COVID-19 salgınıyla ilgili eylemleri benzer iş 
dünyası dernekleriyle uyumludur ve misyon 
beyanlarıyla tutarlıdır. Türkiye’nin gelişen risk 
profili, 2020’de yaşanan olayların işletmeler 
üzerindeki önemli etkisi ve 2021’de beklenen 
yansımaları göz önüne alındığında bu, Türk iş 
dünyası derneklerinin çok ihtiyaç duyduğu bir 
hizmet dalıdır. Sonraki adımlar, paralel olarak 
yürütülebilecek bir dizi eylemi içermelidir: (1) 
uyarlanmış hizmetler: Listeden en uygun kriz 
yönetimi araçlarını seçmek, bunları Türkiye 
koşullarına uyarlamak ve olumlu etki için 
test etmek, (2) orijinal hizmetler: orijinal 
araçları geliştirmeye ve test edilmiş olanları 
kullanmaya devam etmek ve (3) paylaşmak ve 
kapsamını genişletmek: Kriz yönetimi araçlarını 
paylaşmak ve kullanım alanlarını genişletmek 
için CBi, Hedefler için İş Dünyası Platformu 
(BBusiness For Goals-B4G)), TÜRKONFED/
SEDEFED üye ağlarında iş dünyası dernekleri 
arasında tartışmalar başlatmak/yönetmek.
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

1 - Giriş

Türkiye’nin artan risk profili, %98’den 
fazlası küçük ve orta ölçekli işletmeler 
(KOBİ’ler) olan 3,5 milyondan fazla kayıtlı 
işletme için her zamankinden daha ciddi 
bir tehdittir. TÜRKONFED, KOBİ’lerin 
dayanıklılığının artırılmasını rekabet 
gücü ve sürdürülebilirlik için stratejik 
bir öncelik olarak tanımlamaktadır. 
TÜRKONFED, 2018’den bu yana 
afet yönetimi konusunda iş dünyası 
dernekleri küresel ağı olan CBi üyesidir 
ve özel sektörü Sürdürülebilir Kalkınma 
gündemine daha fazla dahil etmek için 
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 
(TÜSİAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ile birlikte Hedefler İçin 
İş Dünyası Platformu’nun (B4G) kurucu 
ortağıdır. Dolayısıyla TÜRKONFED, Suriye 
Mülteci Krizi (2018-2019), COVID-19 
salgını (2020), Elazığ Depremi (2020) 
ve İzmir Depremi (2020) olaylarının 
etkilerini azaltmak için işletmelere yönelik 
bir dizi ürün ve hizmet geliştirmiştir. 
TÜRKONFED, bu çalışmaları yürütmek 
için çeşitli kaynaklardan hibe almaktadır. 
Bu çalışma, CBi ağının küresel bir ortağı 
olan UPS Vakfı’nın mali desteği ile 
gerçekleştirilmiştir. 

TÜRKONFED’in çıkış noktası açıktır: 
Türkiye’nin risk profili değişiyor ve 
hayatta kalmak ve rekabet gücünü 
korumak isteyen işletmeler yeni araçlar 
benimsemek ve geliştirmek zorundadır. 
Yalnızca 2020 yılında ekonomi birkaç 
büyük olaydan zarar görmüştür. COVID-19 
ekonomi üzerinde ciddi etkilere yol 
açmıştır. Bu etkiler, bazı bölgelerde 
KOBİ’lerin %60’a varan kısmının 
kapandığı ve işletmelerin ortalama 40 

gün boyunca faaliyetlerini durdurduğu 
Marmara Depremi’nin (1999) etkilerine 
paraleldir. Ocak’ta Elazığ’da ve Ekim’de 
İzmir’de meydana gelen depremler, 
Türkiye’nin depremselliği yüksek bir bölgede 
bulunduğunu güçlü bir şekilde hatırlatmıştır. 
Ülkenin %95’inden fazlası dünyanın en aktif 
deprem ve heyelan bölgelerinden birinde 
yer almaktadır. Nüfusun %70’i depreme 
karşı oldukça hassas (çoğunlukla kentsel) 
bölgelerde yaşamaktadır. 1939 Erzincan 
Depremi, 1943 Ladik (Samsun) Depremi, 
1976 Muradiye (Van) Depremi, 1999 
Marmara Depremi ve 2011 Van Depremi gibi 
son yüzyılda yaşanan büyük depremlerin 
ardından toplulukların ve işletmelerin 
toparlanması yıllar aldı.  Ekonomik güç 
merkezleri ve önemli liman kentleri olan 
İstanbul ve İzmir, yakın gelecekte büyük bir 
deprem bekliyor. Türkiye genelinde iklimsel 
riskler de artıyor. Türkiye Devlet Meteoroloji 
Hizmetleri, 2019 yılında şimdiye kadarki en 
yüksek rakam olan 936 iklim kaynaklı afet 
kaydetti. Önceki yıllarda rekor sayıda afet 
kaydedildi. Toplamda, son beş yılda 3 bin 
759 iklim kaynaklı afet meydana geldi. Bu 
afetlere yol açan başlıca olaylar sel, fırtına 
ve dolu olaylarıdır. Bu olaylardan pek çok 
bölge etkilenirken, İstanbul, İzmir, Mersin ve 
Antalya gibi liman şehirleri afetler açısından 
durum özellikle endişe vericidir. Bu olaylar, 
ani fiziksel zararlar ve iş durması, tedarik 
zincirleri üzerinde sonradan görülen etkiler 
ve rekabet gücü ve itibar üzerindeki uzun 
vadeli etkiler olmak üzere işletmeler 
üzerinde çoklu etkilere yol açabilir. Suriye 
Mülteci Krizi gibi karmaşık acil durumların 
etkisi de devam etmektedir. Bu konu 
hakkında daha fazla bilgiye TÜRKONFED 
web sitesinde bulunan “KOBİ’lerde 
Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler” 
raporundan erişilebilir. (https://turkonfed.
org/Files/ContentFile/tr_cbi_raporu_onay.
pdf linki üzerinden köprülenebilir.) 
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Bu rapor, TÜRKONFED ve ilgilenen Türk iş 
dünyası dernekleri için yeni ürünler ve hizmetler 
geliştirmek üzere dünya genelindeki iş 
dünyası derneklerinin uyguladığı kriz yönetimi 
uygulamalarını tanımlamayı amaçlamaktadır 
(Şekil 1). Öğrenme eğrisi dik olup, TÜRKONFED 
üç tamamlayıcı yaklaşım üzerinde eşzamanlı 
olarak çalışmaktadır: analitik araştırma 
yoluyla bilgi tabanını geliştirmek, CBi Ağı 
üyelerinin deneyimlerinden öğrenmek ve 
mümkün olduğu ölçüde B4G ortaklarıyla 
ortak faaliyetler yürütmek, afetlerden 
sonra seferber olup harekete geçmek ve kriz 
yönetimi için ürün ve hizmetler geliştirmek/
test etmek. TÜRKONFED bugüne kadar 
2 analitik rapor yayınlamıştır (KOBİ’lerde 
Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler, 
“COVID-19 İşletmelerin Toparlanma Süreci: 

KOBİ İhtiyaçları ve Çatı Kuruluşların Desteği”). 
TÜRKONFED tarafından yayınlanan analitik 
raporların üçüncüsü olan bu rapor için B4G 
dahilinde bir dizi ortak faaliyet yürütmüş 
ve “doğru zamanda doğru karar” için 
işletmelere destek vermeyi amaçlayan bir 
taktik karar araç kiti geliştirmiştir. Bu araç 
seti şunlardan oluşmaktadır: (1) Durum 
raporu, (2) hızlı ekonomik etki değerlendirme 
formu, (3) risk algısı anketi, (4) etki çerçevesi, 
(5) işletmelerin kriz ortamındaki eylemleri 
ve (6) işletmelerin toparlanma sürecindeki 
eylemleri. Mevcut çalışmalar temel alınarak 
hazırlanan bu rapor, iş dünyası derneklerinin 
bir kriz sırasında benimseyeceği farklı davranış 
modelleri ve yürütebilecekleri kriz yönetimi 
eylemleri hakkında daha spesifik yönergeler 
sunmaktadır. 

KOBİ’lerin rekabet gücünü korumak amacıyla kriz 
yönetimine yönelik yeni ürün ve hizmetler sunmak için

Dünya genelindeki iş dünyası derneklerinden kriz 
yönetimi uygulamaları hakkında bilgi edinerek

İş dünyası derneklerinin organizasyonel ve kriz yönetimi 
araçlarını anlamak için bir model geliştirmek için

NEDEN?

NASIL?

NE?

Şekil 1: İş dünyası derneklerinin organizasyonel ve kriz 
yönetimi araçlarını anlamak, bir model geliştirmek için.

NEDEN?
NASIL?

NE?
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

2 - Ortak dil 

İş dünyası derneklerine yönelik ürün ve 
hizmetleri genişletmenin ilk kritik unsuru
dayanıklılık, kriz, felaket ve toparlanma gibi 
temel kavramlar etrafında ortak bir anlayış 
tesis etmektir. COVID-19 Salgını ile Elazığ 
ve İzmir depremlerinden edinilen deneyimler, 
kilit kavramlara ilişkin net ve pragmatik bir 
anlayışa sahip olmanın işletme sahipleri 
için önemli olduğunu göstermiştir. Farklı 
aşamaların ve bu aşamaların hedef ve 
dinamiklerinin birbirinden ayrılması ve işletme 
sahiplerinin kendi aralarında hemfikir olup 
eylemlerini koordine etmeleri gerekmektedir. 
İşletmeler tarafından dile getirilen en yaygın 
sorulardan bazıları şunlardır:

▸ Krizde olduğumuzu (ve artık normal  
 bir faaliyet sürecinde olmadığımızı)
 nasıl anlarız?
▸ Krizde olmanın sonuçları nelerdir 
 ve ne yapmalıyım?
▸ Krizden nasıl çıkarım ve krizin bittiğini
 ne zaman anlarım?

İşletmeler halihazırda güçlü bir kriz yönetimi 
deneyimine sahip olsa da tüm bu deneyimlerin 
onları gelecekteki riskler için daha güçlü 
kıldığı anlamına gelmemektedir. Her işletme, 
ömrü boyunca farklı krizlerle karşı karşıya 
kalmıştır ve 2020’de gerçekleştirilen çok 
sayıda atölye çalışması bu alandaki bilgi ve 
deneyimin ne kadar çok olduğunu ortaya 
koymuştur. Ayrıca bu atölye çalışmaları 
işletmelerin normal, kriz ve toparlanma kilit 
kavramları ve bunlar arasındaki etkileşim 
hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğunu 
göstermiştir. Bu kilit kavramlar için Birleşmiş 
Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi’nin 
verdiği tanımlar ve bunların TÜRKONFED 
uygulaması aşağıda verilmiştir.

İlk kavram, normaldir. Normal, “Tüm 
koşullar ve parametreler olağan, tipik 
veya beklenen durumdadır. Sistem denge 
noktasındadır” olarak tanımlanır. Normal 
kavramının tanımı, bozulmayı fark etmek 
ve bir kriz ilan etmek için önemlidir. 
İşletmeler için uyguladıkları iş modelleri, 
temel işlevleri, üretim hedefleri ve kar 
marjı, normali tanımlayan referanslardır. İş 
dünyası dernekleri için normali tanımlayan 
referanslar, bu derneklerin misyonları, temel 
işlevleri, stratejik planları ve performans 
göstergeleridir.

İkinci kavram krizdir. Kriz, “Maruz kalım, 
hassasiyet ve kapasite koşullarıyla 
etkileşime giren ve maddi, ekonomik 
veya çevresel kayıp ve etkilerden birine 
veya daha fazlasına yol açan tehlikeli 
olaylar nedeniyle herhangi bir ölçekteki bir 
topluluğun veya bir toplumun işleyişinin 
ciddi ölçüde engellenmesi” olarak tanımlanır. 
Bir işletmenin veya bir kuruluşun ne zaman 
krizde olduğu, bu işletme veya kuruluş için 
normalin ne anlama geldiğine bağlıdır, zira 
kriz normal durumun sekteye uğraması 
anlamına gelir. Somut ifadeyle bir işletme 
için hayat kurtarmak, işletme varlıklarına ve 
ağına verilen zarar ve kaybı sınırlamak için 
yapılan faaliyetler bütünüdür.

Afet kelimesiyle ilgili bir ekleme yapmak 
doğru olacaktır. Afet, bağımsız bir kavram 
olmaktan ziyade krizin bir alt kategorisidir. 
Afet, “Bir topluluğun veya toplumun 
işleyişinde meydana gelen, bu topluluğun 
veya toplumun kendi kaynaklarını kullanarak 
başa çıkmasının mümkün olmadığı yaygın 
ve kapsamlı maddi, ekonomik veya çevresel 
kayıplara ve etkilere yol açan ciddi bir 
aksama” olarak tanımlanır. Kriz ile afet 
arasındaki fark, işletmenin kendi kaynakları 
ile olayın üstesinden gelip gelemediği veya 
dışarıdan yardıma ihtiyacı olup olmadığıdır. 
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Üçüncü kavram toparlanmadır. Toparlanma, 
“Krizden etkilenen bir topluluğun veya 
toplumun geçim kaynaklarının ve sağlığının 
yanı sıra ekonomik, fiziksel, sosyal, kültürel 
ve çevresel varlıklarının, sistemlerinin ve 
faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle 
uyumlu bir şekilde eski haline getirilmesi veya 
iyileştirilmesi ve gelecekte yaşanacak bir afet 
riskini önlemek veya azaltmak için daha iyi 
bir şekilde inşa edilmesi” olarak tanımlanır. 
Toparlanma kriz ile normal arasındaki 
köprüdür. Somut bir ifadeyle bir işletme için 
pazar analizi, iş modelinin revizyonu, yeni 
ürün / hizmet yelpazesi, personelin (yeniden) 
eğitilmesi vb. gibi yeni bir denge yaratmak için 
yapılan faaliyetler bütünüdür.

İşletmeler normal, kriz veya toparlanma 
hallerinde farklı eylemler gerçekleştirmelidir 
(ve bu nedenle karar almak için farklı bilgilere 
ihtiyaç duyarlar). Bu kilit kavramların 
anlaşılmasının önemli olmasının nedeni 

budur. Örneğin, işletmeler bilgi toplama 
mekanizmaları (durum izleme raporları, erken 
uyarı sistemleri vb.), karar verme araçları 
(kurul toplantıları, fon tahsisleri vb. için kriz 
protokolleri) ve operasyonel araçlar (durum 
raporları, ilk yardım eğitimi, iş sürekliliği 
planları, sigortalar vb.) geliştirebilirler.

İşletmelerin, dayanıklılık tesis etmek için bu 
kavramlar arasındaki bağlantıları da anlaması 
gerekir. Aşağıdaki Şekil 2’deki denklem, 
bu üç kavramın etkileşiminin bir özetidir. 
Bir varlığı dayanıklı kılan bu kavramların 
etkileşimidir.  Dayanıklılık, “Tehlikelere maruz 
kalan bir sistemin, topluluğun veya toplumun, 
risk yönetimi yoluyla temel yapılarını ve 
fonksiyonlarını korumak ve eski haline getirmek 
de dahil olmak üzere, bir tehlikenin etkilerine 
direnme, bu etkileri sönümleme, bunlara uyum 
sağlama, bunları dönüştürme ve zamanında 
ve verimli bir şekilde bu etkilerden kurtulma 
kabiliyeti” olarak tanımlanır.

Şekil 2: Dayanıklılığın Tanımı

TÜRKONFED’in misyonu 
dört eylem türüne işaret eder:

1. Ülke genelinde tercih edilen 
 bir iş dünyası kuruluşu olmak

2. Üyelerinin rekabet 
 gücünü artırmak

3. Bölgesel, sektörel ve 
 ulusal ekonomi politikalarının 
 geliştirilmesinin bir parçası olmak

4. Ulusal rekabet gücünü ve 
 uluslararası entegrasyonu
 artırmak

Belirlenen performans 
göstergelerinden sapmaları izlemek 
(her bir eylem türü için), kriz 
yönetimi eylemlerini başlatmak, 
zarar ve kayıpları sınırlandırmak

Bu analitik çalışmanın odak noktası

Zarar ve kayıpları değerlendirmek, 
eski haline dönüş / yeni normale 
geçiş için düzeltici eylemi başlatmak

DAYANIKLILIK = - +NORMAL KRİZ TOPARLANMA
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

Meksika

Fransa Romanya

Bulgaristan

Yunanistan

İspanya

İtalya

Sri Lanka

Japonya

Filipinler

Yeni Zelanda
Tayland

Kolombiya

Birleşik Krallık

Şili

3 - Ülke seçimi

TÜRKONFED, kriz yönetimi uygulamalarının 
olabildiğince uygun olmasını sağlamak için 
Türkiye ile benzerlikleri olan ülkelerin bir listesini 
belirlemiştir. Çalışmaya, beş kıtadan 15 ülke ve 
Türkiye’yi içeren uzun bir liste ile başlanmıştır 

Ülke seçimi, 3 adımdan oluşan çoklu parametreleri ağırlıklandırma metodolojisine dayanmaktadır.  
İlk adım, her biri çeşitli göstergeler içeren beş parametreye dayalı olarak ülke profilini oluşturmaktır 
(Tablo 1). Araştırma ekibi, farklı ülkelerin profillerinin aynı veri kaynağını kullanması ve böylece 
karşılaştırılabilir olması için küresel endeksler ve veri portalları tanımlamıştır. Ek 1, ülke profilleri 
hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. İkinci adım ülke profillerinin puanlanmasıdır. Bu adımda ekip, 
Türkiye profiline benzerliklerine göre her bir ülkenin profiline bir puan tahsis etmiştir. En yakın 
değerlere beş puan verilirken, en uzak değerlere 1 puan (ağırlıklı puan) verilmiştir. Ek 2, her bir 
parametre için ülkelerin puanları hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Son adımda, her parametrenin 
katsayısı değiştirilerek çeşitli senaryolar değerlendirilmiştir. Tüm senaryolar Türkiye’ye en çok 
benzeyen ülke olarak aynı yedi ülke sonucunu vermiş, dolayısıyla da çalışma için bu ülkeler seçilmiştir. 
Ek 3, nihai seçim hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir.

Şekil 3: Ülke Seçimi Seçilen ülkeler Değerlendirilen ülkeler

(Şekil 3). Çalışma için İtalya, Fransa, İspanya, 
Meksika, Kolombiya, Şili ve Sri Lanka olmak 
üzere yedi ülke seçilmiştir. Bu ülkelerden 2’si 
(Sri Lanka ve Meksika) CBi Ağı üyesidir ve daha 
fazla araştırma için ulaşılması daha kolaydır.
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Tablo 1: Parametreler

Doğal tehlikeler Ekonomi İş dünyası dernekleri Demografi Ek filtreler

Maruz kalım Kişi başına 
GSMG Medya erişimi Kentsel nüfus % Erişim kolaylığı

Yerinden edilme/yıl Sektör başına 
GSYİH Fonksiyonlar TÜRKONFED'in 

referansları

Ekonomik etki İşletme sayısı Kriz ve risk 
yönetimindeki rolü
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

4 - İş dünyası dernekleri ekosistemi

TÜRKONFED, Türkiye’nin iş dünyası 
kuruluşları ekosistemi içinde yer almaktadır 
ve çalışma, iş dünyası dernekleri 
ekosisteminin seçilen ülkelerde nasıl işlediğini 
incelemektedir. Çoğu ülke Türkiye’ye benzer 
bir modele sahiptir. Bu model dört önemli 
varlıktan oluşur: ana düzenleyici birim 
olarak hareket eden ticaret/sanayi odası ve 
genellikle kendi ilgi alanlarını temsil etmek 
ve spesifik araçlar ve çözümler geliştirmek 
üzere büyük işletmeler, KOBİ’ler ve sektörel 
olarak ayrılan üç iş dünyası derneğidir. İş 
dünyası derneği ekosistemleri Türkiye’ye 

en çok benzeyen ülkeler İspanya, Meksika ve 
Sri Lanka’dır. Fransa, İtalya, Kolombiya ve 
Şili’nin ekosistemleri daha farklıdır. Fransa’da 
büyük işletmeler ve sektörel gruplar bir 
aradadır. İtalya’da büyük işletmeler ve KOBİ 
grupları bir aradadır. Kolombiya ve Şili’de, 
büyük işletmeler için ayrı bir gruplandırma 
yoktur. Şekil 4, Türkiye iş dünyası derneği 
ekosistemini bir karşılaştırma ölçütü alarak, 
seçilen tüm ülkelerdeki iş dünyası derneklerini 
ve bunların muadillerini göstermektedir. Tablo 
2 ise iş dünyası derneklerinin kendilerini nasıl 
tanıttığının bir özetini sunmaktadır.

Şekil 4: İş Dünyası Dernekleri Ekosistemi

Türkiye

Meksika

İtalya

Kolombiya

İspanya

Şili

Fransa

Sri Lanka

N.A. N.A.
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

5 - İş dünyası derneği faaliyetleri için bir model

Vizyon ve misyon beyanlarının analizine 
dayalı olarak, iş dünyası derneklerinin çalışma 
yöntemleri üç kategori altında sınıflandırılabilir.  
Bu model, hem hangi iş dünyası derneklerinin 
benzer olduğunu görme imkanı sağlar hem de iş 
dünyası derneklerinin farklı işler ve amaçlar için 
farklı çalışma yöntemleri benimseyebileceğini 
gösterir. Bu üç yöntem konjonktürel, işlevsel ve 
entegredir. Konjonktürel yöntemde, iş dünyası 
dernekleri hızla değişen durumlarda işletmelere 

çalışan

menfaatler

anlayış

tavsiye

çözümler 
fırsatlar

güçlendirme bilgi 
gelişim araştırma

savunma
politikalar

doğrudan temas 
yetkilendirme 

sorunları koruma

promosyon 
duyarlı

ileriye dönük 
hizmet

dinamizm 
temsil yardımyakınlık

dayanışma

ortak 
ses şeffaf 

hizmetler

iş ortağı

ihtiyaçlar 
sosyal bağlar 

deneyimler

sistem

yönetim

destek

istihdam

verimlilik

özgürlük

liderlik

şeffaflık

gelişme

sistem

GSYİH

girişimcilik ekonomik 
karlılık rekabet gücü

uluslararasılaştırma

pazar fırsatları 
verimlilik

sorumluluk 
işbirliği

katılımcı 
bölgeler arası

yönetişim 
mükemmellik 
entegrasyon 
promosyon

büyüme

strateji hizmetleri 
ilgili insan sermayesi 

demografik değişiklikler

ilkeler 
düzenlemeler 

yasalar

kimlik ilişkisel 
sistem 

sinerjiler

değerler 
aidiyet 

duygusu çevre 
yasallık kalite

araştırma katılım 
girişimcilik sosyal 
sürdürülebilirlik

süreç eşitlikçi

standartlar temsil 
çapraz menfaatler 

sosyal koruma 
sistemleri dürüstlük

araçlar güvenilir

inovasyon 
politikaları

ortaklık kurumlar

etik uyum

sürdürebilirlik

girişimler

istikrar

eğitim

kapsayıcı
haklar

entegrasyon

sosyal diyalog

Şekil 5: İş Derneği Operasyon Modeli

Model I: 
Konjonktürel

Model II: 
İşlevsel

Model II: 
Entegre

yakın ve zamanında destek sağlamayı amaçlar. 
İşlevsel yöntemde, iş dünyası dernekleri rekabet gücü, 
istihdam, ekonomik büyüme gibi temel hedeflere 
ulaşmaya odaklanır. Entegre yöntemde, iş dünyası 
dernekleri daha geniş çaplı bir ekonomik kalkınma 
gündemini destekler ve genellikle sürdürülebilirlik ve 
ilgili tüm konular arasında köprüler kurar. Şekil 5, hem 
TÜRKONFED ve SEDEFED hem de bunların sekiz 
ülkedeki muadillerinin vizyon ve misyon beyanlarında 
ortak olan anahtar kelimeleri göstermektedir. 
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Vizyon ve misyon beyanlarının analizi, kriz 
yönetimi bakımından sonuçları olan birkaç 
temel mesaja işaret etmektedir. İş dünyası 
derneklerinin vizyon ve misyon ifadeleri 
farklı şekillerde yazılabilir. Stratejik kararlar 
için vizyonu referans almak daha uygunken, 
operasyonel kararlar için misyon referans 
alınmalıdır. TÜRKONFED ve SEDEFED 
muadili tüm iş dünyası kuruluşlarının misyon 
beyanlarının analizi sırasıyla Tablo 3 ve 4’te 
gösterilmektedir. TÜRKONFED, misyonu iki 
model üzerine kurulu iki iş dünyası derneğinden 

Ülke İş Dünyası Derneği Vizyon Misyon

Tablo 3: TÜRKONFED ve Muadili İş Dünyası Derneklerinin Misyon ve Vizyonları

biridir. TÜRKONFED ve muadili iş dünyası 
kuruluşları için üç model arasında eşit bir 
dağılım bulunmaktadır: %36 konjonktürel, 
%28 işlevsel, %36 entegre. SEDEFED, işlevsel 
modeli uygulamaktadır. Muadili iş dünyası 
dernekleri ise çoğunlukla konjonktürel (%47) 
ve işlevsel (%47) modele odaklanmaktadır, 
yalnızca %6’sı entegre modeli uygulamaktadır.

Ek 4 ve 5, iş dünyası derneklerinin misyonları 
ve model analizleri hakkında ayrıntılı bilgi 
vermektedir.

Konjonktürel İşlevsel Entegre
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

Ülke İş Dünyası Derneği Vizyon Misyon

Tablo 4: SEDEFED ve Muadili İş Dünyası Derneklerinin Misyon ve Vizyonları

Konjonktürel İşlevsel Entegre

6 - Organizasyonel araçlar
İş dünyası dernekleri farklı modellerle 
çalıştıklarından, farklı organizasyon yapıları 
ve araçları da geliştirmektedirler. Bu husus, bu 
derneklerin motivasyonunu ve kriz yönetimi 
yaklaşımlarını anlamak için önemlidir. Çalışma, 
üç organizasyonel özelliği araştırmıştır: yasal 
yükümlülük, stratejik araçlar ve operasyonel 
araçlar. Yasal yükümlülük açısından, seçilen 

ülkelerin hiçbirinde iş dünyası dernekleri 
yasa uyarınca kriz yönetimi çalışmaları 
yapmakla yükümlü değildir, dolayısıyla bu 
alanda çalışmak için kendi sebepleri olduğu 
varsayılabilir. Operasyon modeli bu noktada 
yararlıdır. Tüm iş dünyası dernekleri için ortak 
bulgular şu şekildedir: (1) Tümü ağlara üyedir, 
(2) konjonktürel model uygulayan iş dünyası 
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Ülke İş Dünyası Derneği Vizyon Yasal
Yükümlülük

Ağ 
Üyeliği

Özel Kriz
Yön. Birimi

Kriz
Fonu

Kriz Yön.
Stratejisi

Operasyonel Araçlar

Tablo 5: TÜRKONFED ve Muadili İş Dünyası Derneklerinin Organizasyonel Yapısı

Konjonktürel İşlevsel Entegre

derneklerinin stratejileri kriz yönetimini 
içermez, işlevsel iş dünyası derneklerinin bazen 
içerir ve entegre iş dünyası derneklerinin her 
zaman içerir, (3) konjonktürel model uygulayan 
iş dünyası dernekleri kriz yönetimi için özel 
bir birime sahip değildir, işlevsel ve entegre 
model uygulayan iş dünyası dernekleri bazen 
böyle bir birime sahiptir, (4) konjonktürel 
model uygulayan iş dünyası dernekleri kriz 
yönetimi için fon tahsis etmezken, işlevsel ve 
entegre model uygulayan iş dünyası dernekleri 
bazen fon tahsis etmektedir. Bu bulguların 

yalnızca birkaç istisnası vardır: İtalya’nın 
SEDEFED muadili (Konjonktürel) özel bir 
kriz yönetimi birimine ve kriz fonuna sahiptir, 
Şili’nin SEDEFED muadili ise (Konjonktürel) 
stratejisinde kriz yönetimine yer vermiştir. 
Yine de organizasyonel yapı ve araçlara 
ilişkin eğilimler, iş dünyası derneklerinin 
misyonlarında ifade ettikleri üç çalışma şekli 
ile yakından eşleşmektedir. Tablo 5 ve 6, 
TÜRKONFED ve SEDEFED ile bunların muadili 
olan iş dünyası kuruluşları için bu tespitleri 
göstermektedir.

√ √ X XX

X √ √ √X

X √ X XX

X X X XX

X √ X XX

√ √ X XX

√ √ X XX

X √ X XX
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

Ülke İş Dünyası Derneği Vizyon Yasal
Yükümlülük

Ağ 
Üyeliği

Özel Kriz
Yön. Birimi

Kriz
Fonu

Kriz Yön.
Stratejisi

Operasyonel Araçlar

Tablo 6: SEDEFED ve Muadili İş Dünyası Derneklerinin Organizasyonel Yapısı

Konjonktürel İşlevsel Entegre

X √ X XX

X √ √ √X

X √ X XX

X √ √ √X

X √ X XX

X √ X XX

√ √ X XX

X √ X XX
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7 - Kriz yönetim araçları
Seçilen tüm iş dünyası dernekleri kriz yönetimi 
için araçlar geliştirmiştir; çözümlerin bazıları 
ortak olsa da hem TÜRKONFED hem de 
SEDEFED’in dersler çıkarabilecek orijinal 
yaklaşımları da bulunmaktadır. Uzun bir 
uygulama listesi belirlenmiş ve altı işleve 
göre gruplandırılmıştır. Bu işlevler, afet 
yönetiminde yaygın olarak kullanılmaktadır 
ve iş dünyası derneklerinin uygulamaları bu 
işlevlere uygundur. Buradaki başlıca engel, bu 
uygulamaların etkisini değerlendirmek olmuştur. 
Masa başında yapılan inceleme, bu araçların 
ve çözümlerin iyi karşılanıp karşılanmadığını 
veya yararlı olup olmadığının anlama imkanı 
vermemektedir. Bu sebeple en iyi uygulamalar 
olup olmadığını söylemek mümkün değildir. 
Uzun liste, TÜRKONFED ve SEDEFED’in (ve ilgili 
tüm iş dünyası derneklerinin) ihtiyaçlarına ve 

işletme modeline göre aralarından seçim yapıp 
kendilerine uyarlayabilecekleri bir çözümler 
kataloğudur. Araçlar ve çözümler, COVID-19 
salgını sırasında iş dünyası derneklerinin 
gerçekleştirdiği eylemler arasından 
seçilmiştir. Pandemi, dünyadaki tüm ülkeleri 
etkileyen ve tüm iş dünyası derneklerinin 
seferber olduğu benzersiz bir olaydır. Ülkeler 
arası karşılaştırmalı analiz yapma imkanı 
vermektedir, bunu başka hiçbir olayda yapmak 
mümkün değildir. Seçili iş dünyası derneklerinin 
tecrübe ettiği birkaç krizle ilgili olarak yapılan 
inceleme, bu derneklerin uygulamalarının 
COVID karşısında yaptıkları müdahaleyle 
tutarlı olduğunu göstermektedir. Şekil 6 bu 
ilave analizleri göstermektedir. Tablo 7-12, 
altı kriz yönetimi işlevine göre gruplandırılmış 
uygulamaların listesini sunmaktadır.

Şekil 6: Diğer Afetler İçin Davranış Modelleri

Konjonktürel 
Seferberlik 

(Türkiye)

İşlevsel
Seferberlik 
(Sri Lanka)

Entegre
Koordinasyon 

(İtalya)
TÜRKONFED 2011 Van 

Depremi’nde 118 derneği seferber 
etmiş ve üyeleri afetin yaralarını 

sarmak için 13 federasyon altında 
toplanmıştır. Ayrıca maddi ve 

ayni yardımlar toplayarak Kızılay 
aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 

dağıtmıştır. Bu faaliyetler 
doğaçlama yapılmıştır ve 

etkilenen işyerleri ve hanelere hızlı 
ve yakın bir rahatlama sağlamayı 

amaçlamıştır.

COVID-19 salgını 
sırasında SLCSMI, 

KOBİ’ler için 
kredi koşullarını 

kolaylaştırmak ve 
kredi olanaklarını 

artırmak için 
bankalar ve finans 

kurumları ile 
görüşerek üyelerini 

desteklemiştir. 

2016 yılında, 6,0 ila 6,5 büyüklüğünde 
bir dizi sismik olay İtalya’yı sarsarak 

303 kişinin ölümüne, 388 kişinin 
yaralanmasına ve yaklaşık 41.000 
kişinin yerinden olmasına sebep 

olmuştur. Bu olayda, Confindustria, 
Protezione Civile (Ulusal Acil Durum 

Ajansı) ile işbirliği içinde Afet Yönetim 
Programını uygulamaya koyarak 
mal ve hizmetler, işletmeler arası 

destek, acil yardım sağladığı ve tüm 
paydaşlar arasında koordinasyonu 

sağladığı entegre bir müdahale 
gerçekleştirmiştir. 
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

Tablo 7: Bilgi

Tablo 8: Seferberlik

Tablo 9: İletişim

Fonksiyon Bilgi

Açıklama
Durum raporları yoluyla bilgi paylaşmak, KOBİ’ler de dahil olmak üzere işletmelere güncel bilgi sağlamak için iş dünyası dernekleri için çok 
önemlidir. Özellikle kriz dönemlerinde KOBİ’lerin, iş dünyası dernekleri tarafından paylaşılan ve takip edilen durum raporları ve basın bültenleri gibi 
bilgilere dayalı kritik kararlar alması muhtemeldir.

Uygulamalar

• Özel amaçlı bağış toplama kampanyası
• Sağlık ve hijyenle ilgili tedbirler ve esnaf ve tüccarların kayıplarının tazmin edilmesi için özel mali yardım
• Destekleyici ve yenilikçi işletmeler platformuna katılım ve özel acil durum fonu
• Temel malzemeleri sağlayamayan “kırmızı bölgelerdeki” şirketler için tedarik zinciri sürekliliğini sağlamaya yönelik özel destek
• Dijitalleşme kaynakları
• Yüz maskeleri ve KKD (Açılımını verebiliriz.) dağıtımı
• KOBİ’ler için kredi koşullarını kolaylaştırmak ve kredi olanaklarını genişletmek için bankalar ve finans kurumları ile müzakerelerde bulunmak
• KOBİ veritabanı için lobi faaliyetleri
• Kriz sırasında mevcut talebi ve elde bulunan arzı gösteren dayanışma platformu  

Fonksiyon Seferberlik

Açıklama İşletmelerin rekabet gücünü muhafaza etmek için, kaynak yaratma mekanizmalarının tesis edilmesi, acil durum malzemelerinin dağıtımı için lojistik 
destek ve koordinasyon gibi kriz zamanlarında kaynakların ve hizmetlerin seferber edilmesi çok önemlidir.

Uygulamalar

• Karşılaştırmalı analitik araştırma (uzman raporları, en iyi uygulama belgeleri)
• Kararnameler hakkında yönlendirme ve belgelerin çevirisi (SSS/açıklayıcı videolar)
• COVID-19 hakkında düzenli bilgi güncellemelerinin yayınlanması (webinarlar, basın açıklamaları, bültenler)
• COVID-19 sırasında iş sürekliliği rehberi (kriz yönetimi planları; işletme toparlanma süreci raporu; ekip yönetimi, uzaktan çalışma, kriz yönetimi 
için yönetim hazırlığı hakkında raporlar);  
• Lojistik, ulaşım ve altyapılar hakkında yönlendirme
• Farkındalık yaratma kampanyaları
• Krizi fırsata dönüştürme rehberi
• Para politikası incelemesi
• Politika önerileri
• Protokollerin, gerekliliklerin ve tavsiyelerin yayınlanması (işyeri güvenliği rehberi).  

Fonksiyon İletişim

Açıklama Kritik bilgiler, ilgili tüm paydaşlara etkili bir şekilde ulaşılabilecek iletişim kanalları aracılığıyla paylaşılmalıdır. Örneğin, iletişim mekanizmaları bir 
protokole ve tanımlanmış bir iletişim paylaşımı hiyerarşisine bağlı olabilir.

Uygulamalar

• Mevcut iletişim kanallarının pandemi sırasında da kullanımı
• Sosyal medyada güncellemeler
• Soru-Cevap için özel e-posta 
• Düzenli olarak bilgi yayınlayan COVID-19 platformu
• Kriz sırasında sektörler ve bölgeler için ilgi merkezlerini içeren irtibat listesi



rg+90 212 251 73 00 / +90 212 251 58 77 www. turkonfed.org / info@turkonfed.o

/turkonfed

25

Tablo 10: Değerlendirme

Tablo 11: Koordinasyon

Tablo 12: Destek

Fonksiyon Değerlendirme

Açıklama Bu kriz yönetimi işlevinin amacı, örneğin bir kriz sırasında işletmelerin deneyimlerini ve algılarını belirlemek için anketlerin geliştirilmesi yoluyla bir 
afetin ardından meydana gelen zararı değerlendirmektir. Değerlendirmeler, belirli hedef gruplardan iç görüler elde etmek için özelleştirilebilir.

Uygulamalar
• COVID-19 ’un işletmeler üzerindeki etkisi, karantina, uzaktan çalışma, risk algısı hakkında anket
• Hasar Tespit Formu
• Üye sektörel derneklerle değerlendirme toplantısı

Fonksiyon Koordinasyon

Açıklama
Kapsayıcılığı sağlamak için, iş dünyası dernekleri bir krize müdahale aşamasında yer alan farklı aktörlerin koordinasyonuna dahil olmalıdır (örneğin 
Kızıl Haç / Afet kurtarma kuruluşları). Örneğin, İş Dünyası Dernekleri, afet yönetimi kurumları ile anlaşmayı resmileştirmek ve kriz sırasında ilgili 
aktörlerin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak için bir protokol imzalayabilir.

Uygulamalar

• Siyasi mercilerle savunuculuk toplantıları
• Acil durum derneği ile özel amaçlı ilişki
• İnsani yardımın ulaştırılması için Kızılay ile özel amaçlı koordinasyon
• Diğer iş dünyası dernekleri, STK’lar, işletmeler, kamu kurumları ile risk önleme/hazırlıklı olmak için ortaklık
• Koordinasyon protokolleri

Fonksiyon Destek

Açıklama İş dünyası dernekleri, üyelerine teknik destek sağlama ve nihayetinde küresel rekabet güçlerini artırma konusunda merkezi bir rol üstlenebilir. İş 
dünyası dernekleri, koçluk, eğitim, araştırma ve diğer hizmetler aracılığıyla, özellikle krizler konusunda işletmeler için bir başvuru noktası teşkil eder.

Uygulamalar

• Koronavirüs nedeniyle geçici iş göremezlik durumunun aciliyet derecesinin belirlenmesi
• İşletmeler için COVID-19 Dayanıklılık Atölyeleri
• Webinar Serileri, konferanslar ve podcast’ler
• İş sürekliliği için Taktik Karar Alma Aracı projesi
• KKD tedarikçileri veritabanı
• İş dünyası derneklerinin kendi çalışanları için kurum içi eğitim
• İş dünyası liderleri için beceri geliştirme eğitimleri (toparlanma hedefleri, karantinadan sonra yeniden başlama)
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

8 - Kriz yönetiminde davranış modelleri

Kriz yönetimi için belirlenen araçlar ve 
uygulamalar da üç davranış modeli altında 
sınıflandırılabilir. Tablo 13-15’te gösterildiği gibi, bu 
araçlardan ve uygulamalardan bazıları belirli bir 
davranış modeline özgü iken, diğerleri üç model 

için ortak araç ve uygulamalardır. Burada amaç, 
iş dünyası derneği modelinin tek başına bir aracın 
kullanımıyla değil, derneğin yaklaşımını karakterize 
eden prosedürler, süreçler ve uygulamalar dizisi ile 
tanımlanmasıdır.

Tablo 13: Konjonktürel Model İçin Kriz Yönetimi Uygulamaları

Fonksiyon Konjonktürel

Bilgi

• Webinarlar
• Basın açıklamaları/bültenleri
• Karşılaştırmalı analitik araştırma
• Kararnameler hakkında yönlendirme ve belgelerin çevirisi
• İşyeri güvenliği rehberi
• COVID-19 hakkında temel bilgiler
• SSS/açıklayıcı videolar
• COVID-19 hakkında düzenli bilgi güncellemelerinin yayınlanması
• Uzman raporları
• Kriz yönetimi planları

Seferberlik

• Özel amaçlı bağış toplama kampanyası
• Sağlık ve hijyenle ilgili tedbirler ve esnaf ve tüccarların kayıplarının tazmin edilmesi için özel mali yardım
• Dayanışma platformlarına katılım
• Destekleyici ve yenilikçi işletmeler platformuna katılım ve özel acil durum fonu 

İletişim

• Mevcut iletişim kanallarının pandemi sırasında da kullanımı
• Sosyal medyada güncellemeler
• Soru-Cevap için özel e-posta 
• COVID-19 ile ilgili tüm bilgileri içeren web sayfası

Değerlendirme

• COVID-19 ’un işletmeler üzerindeki etkisine dair anket
• Risk Algısı Anketi
• Hasar Tespit Formu
• COVID-19 ’un işletmeler üzerindeki etkisine dair belge
• Üye sektörel derneklerle değerlendirme toplantısı 

Koordinasyon

• Siyasi mercilerle savunuculuk toplantıları
• Özel Sektörün Karmaşık Acil Durumlar Eylem Planı çalıştayı için acil durum derneği ile özel amaçlı ilişki.
• İnsani yardımın ulaştırılması için Kızılay ile özel amaçlı koordinasyon
• Diğer iş dünyası dernekleri, STK’lar, işletmeler, kamu kurumları ile risk önleme/hazırlıklı olmak için ortaklık
• Siyasi mercilerle savunuculuk toplantıları

Destek
• Webinar serisi
• Koronavirüs nedeniyle geçici iş göremezlik durumunun aciliyet derecesinin belirlenmesi
• Konferanslar
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Tablo 14: İşlevsel Model İçin Kriz Yönetimi Uygulamaları

Tablo 15: Entegre Model İçin Kriz Yönetimi Uygulamaları

Fonksiyon İşlevsel

Bilgi

• COVID-19 İşletme Toparlanma Süreci raporu
• COVID-19 sırasında iş sürekliliği rehberi 
• Lojistik, ulaşım ve altyapılar hakkında yönlendirme
• Kriz sırasında ekip yönetimine, uzaktan çalışmaya ve toparlanma için yönetimsel hazırlığa ilişkin raporlar 
• En iyi uygulamalar dokümanları
• Farkındalık yaratma kampanyaları
• Krizi fırsata dönüştürme rehberi
• Para politikası incelemesi

Seferberlik

• Temel malzemeleri sağlayamayan “kırmızı bölgelerdeki” şirketler için tedarik zinciri sürekliliğini sağlamaya yönelik özel destek
• Dijitalleşme için kaynaklar
• Yüz maskeleri ve KKD dağıtımı
• KOBİ’ler için kredi koşullarını kolaylaştırmak ve kredi olanaklarını genişletmek için bankalar ve finans kurumları ile müzakerelerde bulunmak
• KOBİ veritabanı için lobi faaliyetleri
• Etkilenen işletmeler için özel mali yardım

İletişim Yok

Değerlendirme • İşletme üzerindeki etkiler, karantina dönemi, uzaktan çalışma ve ekonomik etkiler hakkında dört anket
• Sağlık krizinin çalışma ortamı üzerindeki etkisine ilişkin 2 anket

Koordinasyon Yok

Destek

• İşletmeler için COVID-19 Dayanıklılık Atölyeleri
• Webinar Serisi
• İş sürekliliği için Taktik Karar Alma Aracı projesi
• KKD tedarikçileri veritabanı
• Webinar serisi 

Fonksiyon Entegre

Bilgi • Politika önerileri
• Protokollerin, gerekliliklerin ve tavsiyelerin yayınlanması

Seferberlik
• Kriz sırasında mevcut talebi ve elde bulunan arzı gösteren dayanışma platformu 
• Destekleyici ve yenilikçi işletmeler platformu ve özel acil durum fonu 
• CEOE Vakfı tarafından hazırlanan ‘empresas que ayudan’ projesi aracılığıyla kaynakların seferber edilmesi

İletişim • Düzenli olarak bilgi yayınlayan COVID-19 platformu
• Kriz sırasında sektörler ve bölgeler için ilgi merkezlerini içeren irtibat listesi

Değerlendirme • COVID-19 ’un işletmeler üzerindeki etkisine ilişkin düzenli anketler

Koordinasyon • Koordinasyon protokolleri

Destek
• İş dünyası derneklerinin kendi çalışanları için kurum içi eğitim
• İş dünyası liderleri için beceri geliştirme eğitimleri (toparlanma hedefleri, karantinadan sonra yeniden başlama)
• Podcast ve webinarlar içeren platformlar
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

9 - Sonuçlar

Türkiye’deki işletmeler için 2020 zor bir yıl 
oldu. Burada sorulması gereken en önemli 
soru, iş dünyası derneklerinin bu krizlerden 
ders alıp almadıkları ve 2021’de daha iyi 
kriz yönetimi desteği sağlama kapasitesine 
sahip olup olmayacaklarıdır. Türk iş dünyası
dernekleri, 2020’de kriz yönetimi desteği 
sağlamak için ellerinden geleni yapmışlardır. 
TÜRKONFED ve SEDEFED, Elazığ Depremi 
ve COVID pandemisi için seferber olmuş 
ve UPS Vakfı’nın mali desteğiyle üyeleri 
için bir dizi yeni hizmet geliştirmiştir. Bu 
rapor, “KOBİ’lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, 
Yeni Öncelikler” ve “ COVID-19 İşletmelerin 
Toparlanma Süreci: KOBİ İhtiyaçları ve Çatı 
Kuruluşlarının Desteği” başlıklı önceki iki 
rapor temel alınarak hazırlanmıştır. 

Rapor, Türkiye’ye benzer ülkelerdeki iş 
dünyası derneklerinin nasıl işlediğinin 
anlaşılması, iş dünyası derneklerinin kriz 
yönetimi operasyonlarının modellenmesi 
ve bu modeller bağlamında kriz yönetimine 
yönelik ürün ve hizmetlerin tanımlanması 
olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 

Rapor, iş dünyası derneklerinin nasıl 
çalıştığını daha iyi anlamak am acıyla, 
analiz için ortak bir dil oluşturur ve 
karşılaştırma için en uygun ülkelerin bir 
listesini sunmaktadır. İşletme dayanıklılığı 
ile ilgili terminoloji, Birleşmiş Milletler 
Afet Riskini Azaltma Ofisi tarafından 
sağlanan, küresel olarak kabul edilen 
tanımlara dayanmaktadır. Temel dayanıklılık 
konsepti, tüm işletmelerin herhangi bir 
zamanda normal, kriz veya toparlanma 
durumlarından birinde olduğuna işaret eder. 
İşletmelerin hangi durumda olduğunu doğru 

bir şekilde tanımlaması çok önemlidir. 
Bu rapor, kriz yönetimi çözümlerine 
odaklanmaktadır. Raporda 15 ülke 
incelenmiş ve tehlike profili, ekonomik ve 
demografik profil ve iş dünyası dernekleri 
açısından Türkiye ile benzer profile 
sahip yedi ülke belirlenmiştir. Bu ülkeler 
Meksika, İtalya, Fransa, İspanya, Sri 
Lanka, Kolombiya ve Şili’dir. 

Karşılaştırmalı analiz, tüm iş dünyası 
derneklerinin üç yaklaşıma göre 
davrandığını ve TÜRKONFED ve 
SEDEFED’in muadili iş dünyası dernekleri 
ile benzer bir kriz yönetimi sergilediğini 
göstermektedir. Tüm ülkelerin iş dünyası 
dernekleri ekosistemi, farklı işletme 
çıkarlarını temsil etmek için çalışır ve 
bunlar arasında en yaygın olanlar büyük 
şirketler, KOBİ’ler ve sektörlerdir. Bu 
çalışmada TÜRKONFED ve SEDEFED’in 
muadili olan iş dünyası dernekleri 
referans olarak alınmıştır. Vizyon ve 
misyon beyanlarının analizi, tüm iş 
dünyası derneklerinin konjonktürel, 
işlevsel veya entegre olmak üzere 
üç yaklaşıma göre davrandığını 
göstermektedir. TÜRKONFED hem 
konjonktürel hem de işlevsel yaklaşımla 
hareket ederken, SEDEFED işlevsel 
hareket etmektedir. Bu konuyla ilgili 
somut çıkarımlar şunlardır: (1) İş 
dünyası dernekleri çeşitli olaylar için 
senaryolar geliştirmeli ve bir kriz 
meydana gelmeden önce kendi davranış 
modellerine karar vermelidir, (2) gerekli 
kriz yönetimi araçlarını geliştirmelidir ve 
(3) diğer iş dünyası derneklerinin en iyi 
uygulamalarından dersler çıkarmalıdır. 



rg+90 212 251 73 00 / +90 212 251 58 77 www. turkonfed.org / info@turkonfed.o

/turkonfed

29

Farklı yaklaşımlarla çalışan iş dünyası 
dernekleri, farklı organizasyon yapılarına ve 
kriz yönetimi araçlarına sahiptir. Bu husus, 
TÜRKONFED ve SEDEFED’in krizler için 
kurumsal kapasitesinin şekillendirilmesinde 
önemlidir. Seçili ülkelerdeki iş dünyası 
derneklerinin hiçbiri yasal olarak kriz yönetimi 
faaliyetlerinde bulunmakla yükümlü değildir 
ve bunların tümü bir kriz yönetimi ağının 
parçasıdır. TÜRKONFED ve SEDEFED için, 
yetkileri doğrultusunda bir afet sonrasında 
insani yardım sağlamak konjonktürel (ihtiyaç 
temelli) bir çabadır ve insani yardımların 
sağlanmasıyla ilgili organizasyon yapısı 
asgari kurumsal taahhüt gerektiren geçici 
bir yapıdır (özel bir birim veya fon yoktur, 
olayların seyri doğrultusunda hareket edilir). 
Ancak bir kriz sırasında işletmelere teknik 
destek sağlanması işlevsel bir çabadır ve 
teknik destek sağlanmasıyla ilgili organizasyon 
mekanizmaları, stratejik bir hedefi, özel bir 
birimi ve/veya finansmanı içerebilir (ancak bu 
zorunlu değildir). Bu alınması gereken stratejik 
bir karardır.

TÜRKONFED ve SEDEFED diğer iş dünyası 
derneklerinin sunduğu hizmetlerden 
dersler çıkarabilir ve kendi geliştirdikleri 
özgün hizmetlerle de katkı sağlayabilirler. 
TÜRKONFED ve SEDEFED bakımından kriz 
yönetiminde işlevsel bir yaklaşım sergilemek, 
yani işletmelerin rekabet gücünü korumayı ve 
güçlendirmeyi amaçlayan hizmetler geliştirmek 
en doğrusudur. Bu iki iş dünyası kuruluşu, bilgi, 
iletişim, seferberlik, değerlendirme
destek ve koordinasyondan oluşan altı kriz 
yönetimi işlevine göre gruplandırılmış uzun bir 
uygulama listesinden çözümler belirleyebilir. 
Bu işlevler, afet yönetiminde yaygın olarak 

kullanılmaktadır ve iş dünyası derneklerinin 
uygulamaları bu işlevlere uygundur. Buradaki 
başlıca engel, masa başında yapılan 
incelemelerin sınırlı niteliğinden dolayı bu 
uygulamaların etkisini değerlendirmek 
olmuştur. TÜRKONFED ve SEDEFED (ve ilgili 
tüm iş dünyası dernekleri) kendi ihtiyaçlarına ve 
işletme modellerine göre çözümler arasından 
seçim yapıp, bunları kendilerine uyarlayabilir. 

Bu karşılaştırmalı analiz, TÜRKONFED ve 
SEDEFED’in kriz zamanlarında üyelerine 
katma değer sağlama konusunda doğru 
yolda olduğunu doğrulamaktadır. Türkiye’nin 
gelişen risk profili, 2020’de yaşanan olayların 
işletmeler üzerindeki önemli etkisi ve 2021’de 
beklenen yansımaları göz önüne alındığında, 
bu, Türk iş dünyası derneklerinin çok ihtiyaç 
duyduğu bir hizmet dalıdır. Sonraki adımlar, 
paralel olarak yürütülebilecek bir dizi eylemi 
içermelidir: (1) Uyarlanmış hizmetler: Listeden 
en uygun kriz yönetimi araçlarını seçmek, 
bunları Türkiye koşullarına uyarlamak ve 
olumlu etki için test etmek, (2) Orijinal 
hizmetler: Orijinal araçları geliştirmeye ve 
test edilmiş olanları kullanmaya devam etmek 
ve (3) paylaşmak ve kapsamını genişletmek: 
Kriz yönetimi araçlarını paylaşmak ve 
kullanım alanlarını genişletmek için CBi, 
B4G, TÜRKONFED/SEDEFED üye ağlarında 
iş dünyası dernekleri arasında tartışmalar 
başlatmak/yönetmek.
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

Ek 1 – Ülke profilleri

Ülke profilleri, Türkiye ile benzerlikleri olan 
ülkeleri belirlemek için beş parametre 
(tehlike, ekonomi, iş dünyası dernekleri, 
demografi ve ek filtreler) içerir. Araştırma 
ekibi, farklı ülkelerin profillerinin aynı 
veri kaynağını kullanması ve dolayısıyla 
karşılaştırılabilir olması için küresel 
endeksler ve veri portalları seçmiştir. 
Parametreler ve göstergeler hakkında 
ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir. 

Tehlike Profili
Araştırma, Türkiye ile benzer tehlike 
profiline sahip ülkelere odaklanmaktadır. 
Seçilen üç kriter maruz kalım, yerinden 
olma ve ekonomik etki hakkındaki bilgileri 
içerir:

(1) Doğal tehlikelere maruz kalım: Ülkelerin 
hali hazırda hangi farklı doğal tehlikelere 
maruz olduğunu karşılaştırmak için 
risk yönetimi INFORM endeksi (Avrupa 
Komisyonuna ait) kullanılmıştır. Her ülkeye, 
maruz kalım düzeyine göre 1 ile 5 arasında 
bir puan verilmiştir. 

(2) Doğal afetler nedeniyle her yıl yerinden 
olması beklenen ortalama kişi sayısı: Bu 
bilgiler, her yıl doğal afetler nedeniyle 
yerinden olması beklenen ortalama insan 
sayısını tahmin eden Ülke İçinde Yerinden 
Edilme İzleme Merkezinden alınmıştır.

(3) Ekonomik etki/GSYİH: Son otuz yılda 
önceden seçilmiş ülkeleri etkileyen toplam 
zararları ve ekonomik kayıpları tahmin 
etmek için Uluslararası Afet Veritabanı 
(EM-DAT) kullanılmıştır. Etki, GSYİH’nın 
yüzdesi olarak hesaplanmıştır. 

Ekonomik Profil
Ülkelerin ekonomik profillerini belirlemek için 
ülkelerin kişi başına GSMG (SAGP), sektör 
başına GSYİH ve işletme sayısı hakkında 
veriler toplanmıştır.

(1) Kişi başına GSMG (SAGP): Veriler, Dünya 
Bankası veritabanından alınmıştır.

(2) Sektör başına GSYİH: IndexMundi’den 
alınan karşılaştırmalı veriler, tarım, sanayi ve 
hizmet kategorilerine dayalı olarak ülkelerin 
GSYİH yapısını analiz etme imkanı vermiştir.

(3) İşletme sayısı: Seçilen ülkelerde kayıtlı 
toplam işletme sayısı hakkındaki bilgiler, ilgili 
ülkelerin Ulusal İstatistik Veritabanlarından 
alınmıştır.

İş Dünyası Derneği
Ülkelerin seçiminde ayrıca büyük ölçüde 
iş dünyası derneklerinin Türkiye ile 
benzerliği dikkate alınmıştır. Bu bağlamda 
değerlendirme kriterleri, medyaya erişim, 
afet risk yönetimi (ARY) ile ilgili anahtar 
kelimelerin vizyon ve misyona dahil edilmesi 
ve fonksiyonların TÜRKONFED’in vizyon ve 
misyonuna benzerliği olarak belirlenmiştir:

(1) Medyaya erişim: İş dünyası derneklerinin 
resmi sosyal medya hesapları (Facebook, 
LinkedIn, You Tube, Twitter ve Instagram) 
incelenmiş ve toplam takipçi/izleyici sayısına 
göre sıralama yapılmıştır.

(2) Fonksiyonların TKFD vizyon ve 
misyonuna benzerliği: TÜRKONFED’in 
eylemleri ve öncelikleriyle olan benzerliği 
belirlemek için, araştırma ekibi iş dünyası 
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derneklerinin vizyon ve misyonlarında belirtilen 
işlevleri analiz etmiştir. Eşleşen hedeflerin 
sayısına göre 1 ila 4 arasında değişen ölçekte 
bir puanlama yapılmıştır. 

(3) ARY ile ilgili anahtar kelimelerin vizyon ve 
misyona dahil edilmesi: İş dünyası derneklerinin 
vizyon ve misyonlarında dayanıklılık, risk, 
risk azaltma, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir 
kalkınma, istikrar, insani yardım gibi alakalı 
olabilecek birkaç anahtar kelimeye bakılmıştır. 
Puanlama yapılırken, iş dünyası derneklerinin 
vizyon ve misyonunda ARY kelimesi geçmiyorsa 
ve ARY faaliyetlerinde bulunmuyorsa 0 puan, 
vizyon ve misyonda ARY kelimesi geçiyor veya 
ARY faaliyetlerinde bulunuyorsa 1 puan ve hem 
ARY faaliyetlerinde bulunuyor hem de bunlara 
vizyon ve misyonda vurgu yapılıyorsa 2 puan 
verilmiştir.

Demografi
Demografi ile ilgili olarak, Türkiye’nin kentleşme oranı 
ile karşılaştırmak için kentsel nüfus analiz edilmiştir. 
IndexMundi’den elde edilen veriler şehir merkezlerinde 
yaşayan nüfusun yüzdesini göstermektedir.

Ek filtreler
Araştırma ekibi, ülkelerin iş dünyası derneklerinin 
bilgilerine ne kadar kolay erişilebildiğini değerlendirmiştir. 
Her ülkeye teknik ekibin dil kapasitesi ve CBi ağındaki 
varlığına göre 1 ile 3 arasında değişen bir puan verilmiştir. 
Her iki kriteri de karşılayan ülkelere 3 puan, kriterlerden 
herhangi birini karşılayan ülkelere 
2 puan, kriterleri karşılamayan ülkelere 1 puan verilmiştir.

Ekip ayrıca TÜRKONFED’in referanslarına öncelik 
vermiştir. TÜRKONFED’le yakın puanlara sahip 
ülkeleri araştırmaya dahil etmek için ek bir filtre 
kullanılmıştır.
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

Ek 2 – Ülke puanları

Her bir ülkenin profili, Türkiye profiline benzerliklerine göre bir puana çevrilmiştir. En yakın değerlere 
5 puan verilirken, en uzak değerlere 1 puan (ağırlıklı puan) verilmiştir. Bunun ardından ekip, toplam 
puanı belirlemek için tehlike profili, ekonomi, iş dünyası dernekleri, demografi ve ek filtrelerden elde 
edilen puanları toplamıştır. Aşağıdaki tablolar, ülkelerin puanları hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. 

Fonksiyon
Ülke

Tehlike Profili
INFORM 
endeksi

Yerinden edilme
/tehlikeler

Ekonomik 
Etki/GSYİH TOPLAM

AVRUPA

Almanya
İspanya
Fransa 
İtalya
Birleşik Krallık
Yunanistan
Bulgaristan
Romanya

1
2
1
4
1
5
2
2

3
3
4
4
2
1
5
1

3
2
3
5
2
4
4
3

7
7
8
13
5
10
11
6

ASYA

Filipinler
Tayland
Japonya
Sri Lanka

2
5
2
4

1
1
1
5

1
1
1
4

4
7
4
13

OKYANUSYA Yeni Zelanda 3 3 5 13

KUZEY, GÜNEY 
VE ORTA 
AMERİKA

Meksika
Şili
Kolombiya

5
5
5

5
1
1

5
1
2

15
7
8

Tablo 16: Tehlike Profili
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Fonksiyon

Ülke
Ekonomi Profili

Kişi başına 
GSMG 
(SAGP)

İşletme 
sayısı

Sektör başına 
GSYİH TOPLAM

AVRUPA

Almanya
İspanya
Fransa 
İtalya
Birleşik Krallık
Yunanistan
Bulgaristan
Romanya

1
1
1
1
1
3
4
4

4
5
4
3
1
1
1
3

3
2
2
2
2
2
3
4

8
8
7
6
4
6
8
11

ASYA

Filipinler
Tayland
Japonya
Sri Lanka

1
2
1
1

1
3
1
1

4
4
3
5

6
9
5
7

OKYANUSYA Yeni Zelanda 1 1 3 5

KUZEY, GÜNEY 
VE ORTA 
AMERİKA

Meksika
Şili
Kolombiya

3
4
1

4
1
1

4
4
5

11
9
7

Fonksiyon

Ülke

İş Dünyası Derneği

Medyaya 
erişim/üye 

sayısı

Fonksiyonların 
TKFD vizyon 

ve misyonuna 
benzerliği

Anahtar 
kelimelerin 
benzerliği 

(risk, kriz, istikrar, 
hafifletme)

TOPLAM

AVRUPA

Almanya
İspanya
Fransa 
İtalya
Birleşik Krallık
Yunanistan
Bulgaristan
Romanya

1
2
4
1
2
1
1
1

/
4
3
3
3
2
/
/

 /
2
2
2
1
0
/
/

1
8
9
6
6
3
1
1

ASYA

Filipinler
Tayland
Japonya
Sri Lanka

1
2
2
1

2
3
4
3

1
1
2
1

4
6
8
5

OKYANUSYA Yeni Zelanda 1 2 1 4

KUZEY, GÜNEY 
VE ORTA 
AMERİKA

Meksika
Şili
Kolombiya

4
1
3

3
3
4

2
2
1

9
6
8

Tablo 17: Ekonomik Profili

Tablo 18: İş Dünyası Derneği
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

Fonksiyon
Ülke

Demografi
Kentsel Nüfus 

AVRUPA

Almanya
İspanya
Fransa 
İtalya
Birleşik Krallık
Yunanistan
Bulgaristan
Romanya

5
4
4
4
3
5
5
1

ASYA

Filipinler
Tayland
Japonya
Sri Lanka

1
1
1
1

OKYANUSYA Yeni Zelanda 3

KUZEY, GÜNEY 
VE ORTA 
AMERİKA

Meksika
Şili
Kolombiya

4
2
4

Fonksiyon
Ülke

Ek Filtreler 
Erişim 

kolaylığı
TÜRKONFED’in 

referansları

AVRUPA

Almanya
İspanya
Fransa 
İtalya
Birleşik Krallık
Yunanistan
Bulgaristan
Romanya

1
2
2
2
2
1
1
1

0
2
2
2
0
0
0
0

ASYA

Filipinler
Tayland
Japonya
Sri Lanka

2
1
1
2

0
0
2
0

OKYANUSYA Yeni Zelanda 1 0

KUZEY, GÜNEY 
VE ORTA 
AMERİKA

Meksika
Şili
Kolombiya

3
2
2

0
0
0

Ülke Toplam Ağırlıklı 
toplam

AVRUPA

Almanya
İspanya
Fransa 
İtalya
Birleşik Krallık
Yunanistan
Bulgaristan
Romanya

22,3
31,3
32,0
33,3
19,7
24,7
26,3
20,0

6,0
9,8
9,9
10,3
6,0
6,7
7,0
5,3

ASYA

Filipinler
Tayland
Japonya
Sri Lanka

16,7
24,0
21,3
27,7

5,1
6,8
7,0
7,9

OKYANUSYA Yeni Zelanda 26,3 7,4

KUZEY, GÜNEY 
VE ORTA 
AMERİKA

Meksika
Şili
Kolombiya

41,7
26,0
29,0

12,2
7,9
8,5

Tablo 19: Demografi Tablo 20: Ek filtreler

Tablo 21: Toplam Puan
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GENEL AĞIRLIKLI PUAN

Tehlike profili
Ekonomi
İş Dünyası Derneği
Demografik Özellikler
Ek Filtreler

0,25
0,25
0,25
0,10
0,15

TOPLAM 1,00

GENEL AĞIRLIKLI PUAN

Tehlike profili
Ekonomi
İş Dünyası Derneği
Demografik Özellikler
Ek Filtreler

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

TOPLAM 1,00

GENEL AĞIRLIKLI PUAN

Tehlike profili
Ekonomi
İş Dünyası Derneği
Demografik Özellikler
Ek Filtreler

0,35
0,25
0,15
0,10
0,15

TOPLAM 1,00

GENEL AĞIRLIKLI PUAN

Tehlike profili
Ekonomi
İş Dünyası Derneği
Demografik Özellikler
Ek Filtreler

0,25
0,15
0,35
0,10
0,15

TOPLAM 1,00

Ülkeler

Meksika
İtalya
Fransa
İspanya
Kolombiya
Sri Lanka
Şili

12,2
10,3
9,9
9,8
8,5
7,9
7,9

Ülkeler

Meksika
İtalya
Fransa
İspanya
Kolombiya
Sri Lanka
Şili

11,9
10,6
10,3
10,2
8,7
7,6
7,2

Ülkeler

Meksika
İtalya
Fransa
İspanya
Kolombiya
Sri Lanka
Şili

12,3
10,5
9,4
9,3
8,5
8,2
7,7

Ülkeler

Meksika
İtalya
Fransa
İspanya
Kolombiya
Sri Lanka
Şili

12,3
10,6
10,5
10,2
8,8
8
8

Tablo 22: Genel Ağırlıklı Puan 1

Tablo 23: Genel Ağırlıklı Puan 2

Tablo 24: Genel Ağırlıklı Puan 3

Tablo 25: Genel Ağırlıklı Puan 4

Ek 3 – Nihai seçim
Ekip, nihai ülke listesini belirlemek için her parametrenin katsayısını değiştirerek çeşitli senaryolar 
uygulamıştır. Tüm bu senaryoların hepsi, Türkiye’ye en çok benzeyen ülke olarak aynı yedi ülke sonucunu 
vermiş olup, bu ülkeler: Meksika, İtalya, Fransa, İspanya, Kolombiya, Sri Lanka ve Şili’dir. Senaryolar 
hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir.
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

Ek 4 – TÜRKONFED ve muadili iş dünyası 
derneklerinin vizyonları ve misyonları
İş dünyası derneklerinin vizyon ve misyon ifadeleri üç davranış modeline göre (konjonktürel, işlevsel ve 
entegre) analiz edilmiştir. Aşağıdaki tablo, TÜRKONFED ve muadili iş dünyası derneklerinin vizyonları, 
misyonları ve modellerinin analizleri hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir.

Tablo 26: TÜRKONFED ve Muadili İş Dünyası Derneklerinin Vizyonları ve Misyonları

Ülke İş Dünyası 
Derneği Vizyon Model Misyon Model

Ülke genelinde iş dünyasının güvendiği ve 
tercih ettiği çatı örgütü olmak

İş dünyasının gönüllü, bağımsız temsilcisi 
ve ortak sesi olarak bölgesel, sektörel 
ve ulusal ekonomi politikalarının 
oluşturulmasına katkıda bulunmak

Bölgelerarası kalkınmışlık farkını azaltacak 
politika ve faaliyetlerle üyelerinin rekabet 
gücünü artırmak

Ulusal rekabet gücünün artırılmasına ve 
uluslararası entegrasyona yardımcı olmak

Tüm bölgesel ve sektörel düzeylerde ve 
tüm dış diyalog forumlarında etkili bir 
temsil faaliyeti yürütmek

İki genel merkez arasındaki ve bu genel 
merkezlerle bölgesel ve sektörel yapılar 
arasındaki sinerjileri ve entegrasyonları 
koordine ve teşvik etmek

İlişkili olduğu sisteme sağlam bir kimlik ve 
yaygın bir aidiyet duygusu kazandırmak

İlişkili olduğu sistemin tüm organizasyonel 
beyanlarına geniş ve birleşik bir 
katılım yoluyla karar verme süreçlerini 
desteklemek

Hem genel hem de çapraz ilgi alanlarının 
yanı sıra belirli konularda etkili hizmetler 
sunmak

Stratejik hizmetlerin sağlanmasıyla 
ilgili olarak sistemi oluşturan dernekler 
için minimum boyutsal ölçek ve kalite 
standartlarını tanımlamak

Küçük ve orta ölçekli şirketlerin ve serbest 
meslek sahibi İspanyol girişimcilerin 
çıkarlarını ve taleplerini temsil etmek ve 
savunmak

Bağlı kuruluşlara, şirketlere ve 
girişimcilere bilgi, tavsiye, teknik 
yardım, araştırma ve iyileştirme 
hizmetleri sunmak, küçük ve orta ölçekli 
şirketlerin ve serbest meslek sahiplerinin 
güçlendirilmesini etkileyebilecek tüm 
sorunlar üzerinde çalışmak ve çalışma 
sonuçlarını yayınlamak

Patronların ve çalışanların doğrudan 
temas halinde olduğu şirketler arasında 
dayanışma sağlamak

Yok

İstihdam yaratan ve sosyal bağlar tesis 
eden girişimcilerin sorumluluklarını 
belirlemek

Yok

Kendi bölgelerinde faaliyette bulunan köklü 
KOBİ'lerin sorunlarına eğilmek Yok
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Ülke İş Dünyası 
Derneği Vizyon Model Misyon Model

Liderliği ve rekabet gücü tanınmış bir 
sanayi işletmeleri temsil kuruluşuyuz

Konfederasyon, Meksika’daki tüm sanayi 
sektörünün meşru ve genel çıkarlarını 
temsil etmekte ve iç ve dış pazar 
fırsatlarından tam olarak yararlanarak 
ulusal üretim zincirlerinde verimliliği, 
rekabet edebilirliği ve ekonomik karlılığı 
sağlayan önergeler sunmaktadır. 

Sağlıklı bir serbest girişimcilik sisteminin 
politik, ekonomik ve sosyal ilkelerini teşvik 
edip yaygınlaştırmak Özel Şirketlerin 
menfaatlerinin sözcülüğünü yapmak

ANDI, Kolombiya'yı 2020 yılına kadar 
Latin Amerika'nın en rekabetçi ülkesi 
yapmaya ve ticari ve endüstriyel 
GSYİH'da kalıcı büyüme elde etmeye 
katkıda bulunacaktır

Kayıt dışılığı, kaçakçılığı ve diğer yasadışı 
uygulamaları önemli ölçüde azaltmak. 
Sosyal ve sürdürülebilir kalkınma stratejisi 
çerçevesinde, hukuki belirliliği artıran, 
insan sermayesi açığını kapatan ve 
yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik eden 
kamu politikalarının ve projelerinin 
oluşturulmasına dahil olacaktır.

CPC, çalışmaları aracılığıyla insanların 
istihdamın teşviki, fırsatların iyileştirilmesi, 
bireysel inisiyatifin teşvik edilmesi ve özel 
mülkiyete saygı yoluyla yaşam kalitelerini 
iyileştirmeleri için Şili’deki sürdürülebilir 
ekonomik büyüme sürecine katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır.

Üretim ve Ticaret Konfederasyonunun 
misyonu, etik ilkeler ve değerler 
çerçevesinde, ekonomik, sosyal ve 
çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamak amacıyla ticari inisiyatiflerin 
oluşturulmasına ve sürdürülmesine ve 
serbest rekabeti ve büyümeyi teşvik eden 
bir kurumsallığın varlığına imkan veren 
koşulları teşvik etmektir.

Sri Lanka’da Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Teşvik Eden Lider Oda Olmak

KOBİ sektörünün sözcüsü olarak hareket 
etmek, Ulusal Kalkınmaya aktif ve 
etkin bir şekilde katkıda bulunmalarına 
yardımcı olarak üyelerimizin menfaatlerini 
teşvik etmek, korumak ve bunlara hizmet 
etmek
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

Ek 5 – SEDEFED ve muadili iş dünyası 
derneklerinin vizyonları ve misyonları
Araştırma ekibi, iş dünyası derneklerinin vizyon ve misyon ifadelerini üç davranış modeline göre 
analiz etmiştir. SEDEFED ve muadili iş dünyası derneklerinin vizyonları, misyonları ve model analizleri 
hakkında detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

Tablo 27: SEDEFED ve Muadili İş Dünyası Derneklerinin Vizyonları ve Misyonları

Ülke İş Dünyası 
Derneği Vizyon Model Misyon Model

Temsil ettiğimiz sektörlerin ve ilgili 
kuruluşların güçlenmesine katkıda 
bulunarak dünyanın önde gelen sanayiciler 
derneklerinden biri olmak.

Rekabet gücünün sürdürülebilirliğine  
hizmet etmek

Ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda 
bulunmak

Başta AB olmak üzere uluslararası 
stratejik işbirliklerinin geliştirilmesini 
desteklemek

Tüm bölgesel ve sektörel düzeylerde ve 
tüm dış diyalog forumlarında etkili bir 
temsil faaliyeti yürütmek

Zanaatkârlar ve küçük ve orta ölçekli 
işletmelerle ilgilenmek ve bunlar için 
kalkınmayı ve ekonomik ve sosyal 
ilerlemeyi destekleyen iş ortağı olarak 
hareket etmek.

İşletmelere entegre hizmetler ve 
özelleştirilmiş tavsiyeler sunmak

İlişkili olduğu sisteme sağlam bir kimlik ve 
yaygın bir aidiyet duygusu kazandırmak

Üyelerine yardım, bilgi ve yenilikçi 
çözümler sunmak

İspanyol iş insanlarının çıkarlarını temsil 
etmek ve savunmak.

Sosyal, ekonomik ve politik temsilcilerle 
kalıcı bir diyalog sürdürmek, çözümler 
sunmak.

Büyümeyi ve istihdamı destekleyen açık 
ve katılımcı bir kuruluşuz. Ekonomimizi 
ve İspanyol ekonomisinin rekabet 
gücünü iyileştirmek için önerilerde 
bulunuyoruz

İş dünyasında, bilgi toplumunda 
ve mesleki eğitimde araştırmayı 
ve teknolojik yenilikçiliği ve ayrıca 
çevre bakımından sürdürülebilirliği ve 
korumayı teşvik ediyoruz.



rg+90 212 251 73 00 / +90 212 251 58 77 www. turkonfed.org / info@turkonfed.o

/turkonfed

39

Ülke İş Dünyası 
Derneği Vizyon Model Misyon Model

İstihdam yaratma ve sürdürülebilir 
büyümeyi eylemlerinin merkezine 
yerleştirmek. 

Yok

Şirketlerin ekonomik, mali, sosyal, çevresel 
ve toplumsal alanlarda avantajlı bir yasal 
ve düzenleyici ortamdan yararlanmasına 
olanak tanıyan girişimlerde bulunmak.

Yok

Hayatın gerçeklerine olabildiğince uygun 
ve sendikalarla uyum içinde yapıcı bir 
sosyal diyalog inşa etmek. 

Yok

İştiraklerinin projelerine ve ihtiyaçlarına 
çözümler sağlamak için ulusal ve 
uluslararası kamu ve özel kuruluşlar 
nezdinde faaliyetlerde bulunmak.

Şirketlerin rekabet gücünü ve 
üretkenliğini teşvik etmek, gelişmelerden 
sürekli haberdar olmaları ve sosyal 
açıdan sorumlu inovasyon temsilcileri 
haline gelmeleri için onları desteklemek.

Farklı kurumsal kademeler ve yasama 
organı ile etkileşime girerek ulusal 
endüstriyel kalkınmaya katkı sağlamak.

Üretici sektörlerde ve bu sektörlerin 
tüketici ve kullanıcıları arasında istikrarı 
temin eden ve ülkede ekonomik büyümeyi 
ve sosyal sürdürülebilirliği sağlayan 
politikalar oluşturmak.

Üretici sektörlerin modernizasyonunu, 
ekonomik büyümeyi ve Kolombiya’nın 
sosyal refahını artırmayı amaçlayan 
ulusal gerçekliğin daha iyi anlaşılmasına 
katkıda bulunan genel ilgi alanlarına 
yönelik projeler yoluyla farklı kamu 
politikası konularını teknik, ekonomik ve 
yasal olarak desteklemek.

Yok

Ülke genelinde ekonominin farklı 
sektörlerinden şirketlerin ve sendikaların 
deneyimlerinden yararlanıyoruz. 

Çalışanları ve gelişimlerini merkeze 
koyarak dürüst ve şeffaf hareket etmeyi 
teşvik ediyoruz.

Sri Lanka’da iş mükemmelliğinin lider 
savunucusu olmak.

Paydaşlara optimum değer katarken, 
sosyal ve çevresel açıdan sorumlu bir 
şekilde kapsamlı ve yenilikçi işletme 
destek hizmetleri sağlayarak Sri Lanka 
işletmelerini yerel ve küresel olarak 
rekabetçi hale getiriyoruz
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

Tablo 28: TÜRKONFED Uygulamalar Kataloğu

KRİZ YÖNETİMİ

Ülke İş Dünyası Örgütü Bilgi Seferberlik İletişim Değerlendirme Koordinasyon Destek

- Günlük ve haftalık Corona Gündem Raporları 
- Webinarlar 
- Basın açıklamaları/bültenler 
- Karşılaştırmalı analitik araştırma
- COVID-19 İşletmelerin Toparlanma Süreci raporu
- Politika tavsiyeleri

- Depremden sonra özel amaçlı fon toplama 
kampanyası

- Mevcut iletişim kanallarını pandemi 
sırasında da kullanmak
 
 
 

- COVID-19 ’un İşletmeler ve İhtiyaçlar 
Üzerindeki Etkisi Hakkında Araştırma 
- Risk Algısı Anketi 
- Hasar Tespit Formu

- Siyasi otoritelerle savunuculuk 
toplantıları 
- Özel Sektörde Karmaşık Acil Durumlar 
İçin Eylem Planı çalıştayı için acil 
durum derneği (AFAD) ile özel amaçlı 
ilişki.
- Depremde insani yardımın 
ulaştırılması için Türk Kızılayı ile özel 
amaçlı koordinasyon

- İşletmeler için COVID-19 Dayanıklılık 
Atölyeleri (sektör bazlı).
- COVID-19 Webinar Serisi
 - İş sürekliliği için devam eden Taktik 
Karar Alma Aracı projesi

- Kararnamelere ilişkin yönlendirme
- İşyeri güvenliği el kitabı
- Uzaktan çalışma, finansman rehberleri
- Karantina sonrası için rehber

- Sağlık ve hijyenle ilgili tedbirler için özel mali 
yardım ve esnaf ve tüccarların kayıplarının tazmin 
edilmesi

- Düzenli olarak bilgilendirme yayınları 
yapan COVID-19 platformu

- İşletme üzerindeki etkiler, karantina 
dönemi, uzaktan çalışma ve ekonomik 
etkiler hakkında dört anket

/ /

- Kararnamelere ilişkin yönlendirme
- Webinarlar
- İşyeri güvenliği rehberi
- Belgelerin İngilizce çevirisi

- Temel malzemeleri sağlayamayan “kırmızı 
bölgelerdeki” şirketler için tedarik zinciri 
sürekliliğini sağlamaya yönelik özel destek 
- Dijitalleşme kaynakları 
- Yaklaşık 12 milyon yüz maskesi ve KKD’nın 
dağıtımı

- Sosyal medyada güncellemeler
- Düzenli olarak bilgilendirme yayınları 
yapan COVID-19 platformu

- COVID-19 ’un İtalyan işletmeler 
üzerindeki etkisine ilişkin dört anket

- Pandeminin başlangıcından bu 
yana acil durumlarda özel sektörü 
desteklemek için ulusal acil durum 
ajansı (Protezione Cviile) ile 
koordinasyon. İlgili koordinasyon 
mekanizması 2012’den beri mevcuttur. 

- Webinarlar
- KKD tedarikçileri veritabanının 
oluşturulması

- Kararnamelere ilişkin yönlendirme
- İşyeri güvenliği rehberi
- “Yeni normale” nasıl uyum sağlanacağı hakkında 
yönlendirme
 - COVID-19 hakkında temel bilgiler 
- SSS / açıklayıcı videolar 
- Webinarlar

/
- Sosyal medyada güncellemeler
- Düzenli olarak bilgilendirme yayınları 
yapan COVID-19 platformu

- Sosyal medyada güncellemeler 
- COVID-19 ’un KOBİ’ler üzerindeki 
etkisine ilişkin anket

- Risk önleme ve hazırlıklı olmak 
için UNESPA (İspanyol Sigorta ve 
Reasürans Kurumları Birliği) ile ortaklık
- Özel sektörün menfaatlerini Hükümet 
nezdinde temsil etmek için CEOE ile 
koordinasyon protokolü

- Koronavirüs nedeniyle geçici 
işgöremezlik durumunun aciliyet 
derecesinin belirlenmesi 
- Webinarlar

Ek 6 – TÜRKONFED uygulama kataloğu

Aşağıdaki şekil, TÜRKONFED ve ilgili iş dünyası dernekleri tarafından kriz yönetiminin altı işlevi olan 
bilgi, seferberlik, iletişim, değerlendirme, koordinasyon ve destek başlıkları altında gerçekleştirilen 
faaliyetleri göstermektedir.
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KRİZ YÖNETİMİ

Ülke İş Dünyası Örgütü Bilgi Seferberlik İletişim Değerlendirme Koordinasyon Destek

- Günlük ve haftalık Corona Gündem Raporları 
- Webinarlar 
- Basın açıklamaları/bültenler 
- Karşılaştırmalı analitik araştırma
- COVID-19 İşletmelerin Toparlanma Süreci raporu
- Politika tavsiyeleri

- Depremden sonra özel amaçlı fon toplama 
kampanyası

- Mevcut iletişim kanallarını pandemi 
sırasında da kullanmak
 
 
 

- COVID-19 ’un İşletmeler ve İhtiyaçlar 
Üzerindeki Etkisi Hakkında Araştırma 
- Risk Algısı Anketi 
- Hasar Tespit Formu

- Siyasi otoritelerle savunuculuk 
toplantıları 
- Özel Sektörde Karmaşık Acil Durumlar 
İçin Eylem Planı çalıştayı için acil 
durum derneği (AFAD) ile özel amaçlı 
ilişki.
- Depremde insani yardımın 
ulaştırılması için Türk Kızılayı ile özel 
amaçlı koordinasyon

- İşletmeler için COVID-19 Dayanıklılık 
Atölyeleri (sektör bazlı).
- COVID-19 Webinar Serisi
 - İş sürekliliği için devam eden Taktik 
Karar Alma Aracı projesi

- Kararnamelere ilişkin yönlendirme
- İşyeri güvenliği el kitabı
- Uzaktan çalışma, finansman rehberleri
- Karantina sonrası için rehber

- Sağlık ve hijyenle ilgili tedbirler için özel mali 
yardım ve esnaf ve tüccarların kayıplarının tazmin 
edilmesi

- Düzenli olarak bilgilendirme yayınları 
yapan COVID-19 platformu

- İşletme üzerindeki etkiler, karantina 
dönemi, uzaktan çalışma ve ekonomik 
etkiler hakkında dört anket

/ /

- Kararnamelere ilişkin yönlendirme
- Webinarlar
- İşyeri güvenliği rehberi
- Belgelerin İngilizce çevirisi

- Temel malzemeleri sağlayamayan “kırmızı 
bölgelerdeki” şirketler için tedarik zinciri 
sürekliliğini sağlamaya yönelik özel destek 
- Dijitalleşme kaynakları 
- Yaklaşık 12 milyon yüz maskesi ve KKD’nın 
dağıtımı

- Sosyal medyada güncellemeler
- Düzenli olarak bilgilendirme yayınları 
yapan COVID-19 platformu

- COVID-19 ’un İtalyan işletmeler 
üzerindeki etkisine ilişkin dört anket

- Pandeminin başlangıcından bu 
yana acil durumlarda özel sektörü 
desteklemek için ulusal acil durum 
ajansı (Protezione Cviile) ile 
koordinasyon. İlgili koordinasyon 
mekanizması 2012’den beri mevcuttur. 

- Webinarlar
- KKD tedarikçileri veritabanının 
oluşturulması

- Kararnamelere ilişkin yönlendirme
- İşyeri güvenliği rehberi
- “Yeni normale” nasıl uyum sağlanacağı hakkında 
yönlendirme
 - COVID-19 hakkında temel bilgiler 
- SSS / açıklayıcı videolar 
- Webinarlar

/
- Sosyal medyada güncellemeler
- Düzenli olarak bilgilendirme yayınları 
yapan COVID-19 platformu

- Sosyal medyada güncellemeler 
- COVID-19 ’un KOBİ’ler üzerindeki 
etkisine ilişkin anket

- Risk önleme ve hazırlıklı olmak 
için UNESPA (İspanyol Sigorta ve 
Reasürans Kurumları Birliği) ile ortaklık
- Özel sektörün menfaatlerini Hükümet 
nezdinde temsil etmek için CEOE ile 
koordinasyon protokolü

- Koronavirüs nedeniyle geçici 
işgöremezlik durumunun aciliyet 
derecesinin belirlenmesi 
- Webinarlar
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

KRİZ YÖNETİMİ

Ülke İş Dünyası Örgütü Bilgi Seferberlik İletişim Değerlendirme Koordinasyon Destek

- COVID-19 ile ilgili Eyalet yönetmeliklerinin 
yayınlanması ve analizi 
- Bilgi güncellemeleri 
- COVID-19 sırasında iş sürekliliği rehberi
- COVID-19 sırasında lojistik, ulaşım ve altyapı 
hizmetleri hakkında yönlendirme
- Ekonomik sektöre yönelik protokollerin, 
gerekliliklerin ve tavsiyelerin yayınlanması  

- Kriz sırasında mevcut talebi ve kullanılabilir arzı 
gösteren dayanışma platformu

- Kriz sırasında sektörler ve bölgeler 
için ilgi merkezlerini içeren irtibat 
listesi

- COVID-19 ’un işletmeler üzerindeki 
etkisine dair doküman

- Acil durumlara ve afetlere müdahale 
için Ulusal afet risk yönetimi sistemi 
(SNGRD) içinde özel sektörü temsil 
etmek için koordinasyon protokolü

- Webinar platformu

- COVID-19 hakkında düzenli bilgi güncellemelerinin 
yayınlanması
- Webinarlar / - Düzenli olarak bilgilendirme yayınları 

yapan COVID-19 platformu
- COVID-19 ’un işletmeler üzerindeki 
etkisine ilişkin düzenli anketler / /

- Karşılaştırmalı analitik araştırma - Destekleyici ve yenilikçi işletmeler platformu ve 
özel acil durum fonu / /

- Afetlere hazırlık ve müdahale 
konusunda koordinasyon için işletmeler, 
STK’lar ve kamu kurumlarından oluşan 
bir ağın parçası olarak hareket etmek

/

- Webinarlar

- KOBİ’ler için kredi koşullarını kolaylaştırmak ve 
kredi olanaklarını genişletmek için bankalar ve 
finans kurumları ile müzakerelerde bulunmak 
- KOBİ veritabanı için lobi faaliyetleri

- Sosyal medyada güncellemeler /

- İş dünyası derneği, etkilenen 
işletmeleri belirlemek ve zorlukların 
üstesinden gelmelerine yardım etmek 
için diğer odalar ve devlet kurumlarıyla 
işbirliği yapmıştır.

- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
COVID-19 ’un sebep olduğu sıkıntıları 
nasıl aşacağına dair bilgileri 
paylaşmak için ‘KOBİ’lerin Geleceği’ 
konulu özel webinar serisi.
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KRİZ YÖNETİMİ

Ülke İş Dünyası Örgütü Bilgi Seferberlik İletişim Değerlendirme Koordinasyon Destek

- COVID-19 ile ilgili Eyalet yönetmeliklerinin 
yayınlanması ve analizi 
- Bilgi güncellemeleri 
- COVID-19 sırasında iş sürekliliği rehberi
- COVID-19 sırasında lojistik, ulaşım ve altyapı 
hizmetleri hakkında yönlendirme
- Ekonomik sektöre yönelik protokollerin, 
gerekliliklerin ve tavsiyelerin yayınlanması  

- Kriz sırasında mevcut talebi ve kullanılabilir arzı 
gösteren dayanışma platformu

- Kriz sırasında sektörler ve bölgeler 
için ilgi merkezlerini içeren irtibat 
listesi

- COVID-19 ’un işletmeler üzerindeki 
etkisine dair doküman

- Acil durumlara ve afetlere müdahale 
için Ulusal afet risk yönetimi sistemi 
(SNGRD) içinde özel sektörü temsil 
etmek için koordinasyon protokolü

- Webinar platformu

- COVID-19 hakkında düzenli bilgi güncellemelerinin 
yayınlanması
- Webinarlar / - Düzenli olarak bilgilendirme yayınları 

yapan COVID-19 platformu
- COVID-19 ’un işletmeler üzerindeki 
etkisine ilişkin düzenli anketler / /

- Karşılaştırmalı analitik araştırma - Destekleyici ve yenilikçi işletmeler platformu ve 
özel acil durum fonu / /

- Afetlere hazırlık ve müdahale 
konusunda koordinasyon için işletmeler, 
STK’lar ve kamu kurumlarından oluşan 
bir ağın parçası olarak hareket etmek

/

- Webinarlar

- KOBİ’ler için kredi koşullarını kolaylaştırmak ve 
kredi olanaklarını genişletmek için bankalar ve 
finans kurumları ile müzakerelerde bulunmak 
- KOBİ veritabanı için lobi faaliyetleri

- Sosyal medyada güncellemeler /

- İş dünyası derneği, etkilenen 
işletmeleri belirlemek ve zorlukların 
üstesinden gelmelerine yardım etmek 
için diğer odalar ve devlet kurumlarıyla 
işbirliği yapmıştır.

- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
COVID-19 ’un sebep olduğu sıkıntıları 
nasıl aşacağına dair bilgileri 
paylaşmak için ‘KOBİ’lerin Geleceği’ 
konulu özel webinar serisi.
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

Tablo 29: SEDEFED Uygulamalar Kataloğu

Ek 7 – SEDEFED uygulamalar kataloğu

SEDEFED ve muadili iş dünyası dernekleri tarafından kriz yönetiminin altı işlevi kapsamında 
yürütülen faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir.  

KRİZ YÖNETİMİ

Ülke İş Dünyası Örgütü Bilgi Seferberlik İletişim Değerlendirme Koordinasyon Destek

- Dünyadaki ve Türkiye’deki ticari piyasalarda 
COVID-19 durumu hakkında uzman raporları 
- Webinarlar

/ - Mevcut iletişim kanallarını pandemi 
sırasında da kullanmak

- Üye sektörel derneklerle 
değerlendirme toplantısı 

- Siyasi otoritelerle savunuculuk 
toplantıları 
- İstanbul Kalkınma Ajansı ile COVID-19 
müdahale projelerinin uygulanması

- COVID-19 ’un ticaret ve hukuk 
konuları üzerindeki etkileri hakkında 
üyelerin bilgilendirildiği webinar serisi

- Webinarlar
- Kriz yönetim planları 
- Kriz sırasında ekip yönetimi, uzaktan çalışma 
ve toparlanma için yönetimsel hazırlık hakkında 
raporlar 
- En iyi uygulamalar dokümanı (kartografi) 

/
- Soru-Cevap için özel e-posta 
- Düzenli olarak bilgilendirme yayınları 
yapan COVID-19 platformu

- Yaşanan sağlık krizinin çalışma ortamı 
üzerindeki etkisine ilişkin 2 anket

- 3 farklı kurumla (Gide, CNIL ve 
AGEFICE) eğitimler ve webinarlar 
konusunda ortaklıklar 

- Sağlık verilerinin korunması ve 
iş liderleri için hukuki ve cezai 
sorumluluklar hakkında webinarlar/
toplantılar
- İş dünyası derneklerinin kendi 
çalışanları için dernek içi eğitim 
- İş liderleri için beceri geliştirme 
eğitimi (toparlanma hedefleri, 
karantinadan sonra yeniden başlama)

- COVID-19 ’a müdahaleyle ilgili haberler ve belgeler 
- Webinarlar - Etkilenen işletmelere özel mali yardım

- Soru-Cevap için özel e-posta 
- Bilgilendirme yayınları yapan 
COVID-19 platformu

- COVID-19 ’un işletmeler üzerindeki 
etkisine dair anket

- Özel sektöre yönelik ortak talepleri 
karşılamak için diğer iş dünyası 
dernekleriyle ortaklık

- İşletmelerin toparlanması konusunda 
8 webinar

- COVID-19 hakkında düzenli bilgi yayınlama 
(açıklamalar, düzenlemeler, uluslararası görünüm 
gibi) 
- COVID-19 krizinin yönetimine ilişkin rehber

- CEOE Vakfı tarafından oluşturulan ‘ empresas que 
ayudan ‘ projesi aracılığıyla kaynakların seferber 
edilmesi

- COVID-19 ile ilgili tüm bilgileri içeren 
web sayfası

- COVID-19 ’un işletmeler üzerindeki 
etkisine ilişkin düzenli anketler 

- EURODEFENSE ile ortaklık 
- İşletmelerin toparlanması için Latin 
Amerika İttifakı 
- Business Europe ve CEIB Üyesi
- COVID-19 müdahalesi için işletmelerin 
dayanışma girişimlerinin koordine 
edilmesi 

- Ekonomik toparlanma konferansı
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KRİZ YÖNETİMİ

Ülke İş Dünyası Örgütü Bilgi Seferberlik İletişim Değerlendirme Koordinasyon Destek

- Dünyadaki ve Türkiye’deki ticari piyasalarda 
COVID-19 durumu hakkında uzman raporları 
- Webinarlar

/ - Mevcut iletişim kanallarını pandemi 
sırasında da kullanmak

- Üye sektörel derneklerle 
değerlendirme toplantısı 

- Siyasi otoritelerle savunuculuk 
toplantıları 
- İstanbul Kalkınma Ajansı ile COVID-19 
müdahale projelerinin uygulanması

- COVID-19 ’un ticaret ve hukuk 
konuları üzerindeki etkileri hakkında 
üyelerin bilgilendirildiği webinar serisi

- Webinarlar
- Kriz yönetim planları 
- Kriz sırasında ekip yönetimi, uzaktan çalışma 
ve toparlanma için yönetimsel hazırlık hakkında 
raporlar 
- En iyi uygulamalar dokümanı (kartografi) 

/
- Soru-Cevap için özel e-posta 
- Düzenli olarak bilgilendirme yayınları 
yapan COVID-19 platformu

- Yaşanan sağlık krizinin çalışma ortamı 
üzerindeki etkisine ilişkin 2 anket

- 3 farklı kurumla (Gide, CNIL ve 
AGEFICE) eğitimler ve webinarlar 
konusunda ortaklıklar 

- Sağlık verilerinin korunması ve 
iş liderleri için hukuki ve cezai 
sorumluluklar hakkında webinarlar/
toplantılar
- İş dünyası derneklerinin kendi 
çalışanları için dernek içi eğitim 
- İş liderleri için beceri geliştirme 
eğitimi (toparlanma hedefleri, 
karantinadan sonra yeniden başlama)

- COVID-19 ’a müdahaleyle ilgili haberler ve belgeler 
- Webinarlar - Etkilenen işletmelere özel mali yardım

- Soru-Cevap için özel e-posta 
- Bilgilendirme yayınları yapan 
COVID-19 platformu

- COVID-19 ’un işletmeler üzerindeki 
etkisine dair anket

- Özel sektöre yönelik ortak talepleri 
karşılamak için diğer iş dünyası 
dernekleriyle ortaklık

- İşletmelerin toparlanması konusunda 
8 webinar

- COVID-19 hakkında düzenli bilgi yayınlama 
(açıklamalar, düzenlemeler, uluslararası görünüm 
gibi) 
- COVID-19 krizinin yönetimine ilişkin rehber

- CEOE Vakfı tarafından oluşturulan ‘ empresas que 
ayudan ‘ projesi aracılığıyla kaynakların seferber 
edilmesi

- COVID-19 ile ilgili tüm bilgileri içeren 
web sayfası

- COVID-19 ’un işletmeler üzerindeki 
etkisine ilişkin düzenli anketler 

- EURODEFENSE ile ortaklık 
- İşletmelerin toparlanması için Latin 
Amerika İttifakı 
- Business Europe ve CEIB Üyesi
- COVID-19 müdahalesi için işletmelerin 
dayanışma girişimlerinin koordine 
edilmesi 

- Ekonomik toparlanma konferansı
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

KRİZ YÖNETİMİ

Ülke İş Dünyası Örgütü Bilgi Seferberlik İletişim Değerlendirme Koordinasyon Destek

- COVID-19 acil durumu hakkında açıklama 
- COVID-19 ’a müdahale için hijyen tedbirleri gibi 
en iyi uygulamalar hakkında farkındalık yaratma 
kampanyaları. 

- ANDI’nin dayanışma platformuna katılım - COVID-19 ile ilgili tüm basın 
bültenlerini içeren web sayfası /

- Hükümet ve diğer iş dünyası 
dernekleri ile işbirliği içinde COVID-19 
girişimleri

- Webinar 

- COVID-19 ’a müdahalede en iyi uygulamalar 
hakkında video / / / /

- Kriz yönetimi konusunda KOBİ’leri 
desteklemeye yönelik 3 modülden 
oluşan webinarlar

- COVID-19 ’a müdahaleyle ilgili haberler ve belgeler  
- İşyerine dönüş rehberi 
- İşletme kriz yönetimi ve krizi fırsata dönüştürme 
rehberi

- Destekleyici ve yenilikçi işletmeler platformuna 
katılım ve özel acil durum fonu 

- Eylemler, girişimler, belgeler ve 
haberler hakkında düzenli olarak 
bilgilendirme yayınları yapan COVID-19 
platformu  

/ /
- COVID-19 ’un işletmeler üzerindeki 
etkilerini anlatan podcast’ler ve web 
seminerleri içeren platform

- COVID-19 yardım programı hakkında bilgilendirme
- Para politikası incelemesi / / / / - Webinarlar
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KRİZ YÖNETİMİ

Ülke İş Dünyası Örgütü Bilgi Seferberlik İletişim Değerlendirme Koordinasyon Destek

- COVID-19 acil durumu hakkında açıklama 
- COVID-19 ’a müdahale için hijyen tedbirleri gibi 
en iyi uygulamalar hakkında farkındalık yaratma 
kampanyaları. 

- ANDI’nin dayanışma platformuna katılım - COVID-19 ile ilgili tüm basın 
bültenlerini içeren web sayfası /

- Hükümet ve diğer iş dünyası 
dernekleri ile işbirliği içinde COVID-19 
girişimleri

- Webinar 

- COVID-19 ’a müdahalede en iyi uygulamalar 
hakkında video / / / /

- Kriz yönetimi konusunda KOBİ’leri 
desteklemeye yönelik 3 modülden 
oluşan webinarlar

- COVID-19 ’a müdahaleyle ilgili haberler ve belgeler  
- İşyerine dönüş rehberi 
- İşletme kriz yönetimi ve krizi fırsata dönüştürme 
rehberi

- Destekleyici ve yenilikçi işletmeler platformuna 
katılım ve özel acil durum fonu 

- Eylemler, girişimler, belgeler ve 
haberler hakkında düzenli olarak 
bilgilendirme yayınları yapan COVID-19 
platformu  

/ /
- COVID-19 ’un işletmeler üzerindeki 
etkilerini anlatan podcast’ler ve web 
seminerleri içeren platform

- COVID-19 yardım programı hakkında bilgilendirme
- Para politikası incelemesi / / / / - Webinarlar
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İşletmelerin Toparlanma Süreci

İş Dünyası Sivil Toplumu 
Kriz Yönetiminde 
Dünyadan Örnekler 

Notlar
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