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SÜRDÜRÜLEBILIR EKONOMI
IÇIN RISKLERI AZALTMAK VE
KRIZLERE HAZIRLIKLI OLMAK
Ümit Boyner
Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı

İ

şletmelerin olası afetlere ve krizlere karşı dayanıklılıklarının
artırılması, Birleşmiş Milletler ile üye ülkelerin gündem
ve kalkınma planlarında, önemi giderek artan bir konu
olarak tartışılıyor. Deprem ve sel gibi doğal afetler ile iklim
değişikliği son yıllarda Dünya Ekonomik Forumu raporlarında
da kalkınmanın önündeki en önemli tehdit olarak yer alıyor.
Özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak artan kuraklık ve aşırı
hava koşulları nedeniyle yaşanan ekonomik zararın son 30
yılda 3 kat artış gösterdiği biliniyor.
Her geçen gün artan toplumsal ve ekonomik sorunlar
ile riskler karşısında, hem ekonomik büyümenin hem
de toplumsal refahın artarak devam edebilmesi için
“sürdürülebilirlik” ve işbirliği içinde ortak hareket etme
anlayışı iş dünyası için artık çok daha önemli hale geliyor.
Hedefler İçin İş Dünyası Platformunu, Türkiye’de
sürdürülebilirliği ve iş dünyasının sürdürülebilirlik için birlikte
hareket etmesini mümkün kılmak hedefiyle kurduk. TÜSİAD
ve TÜRKONFED’in üye tabanında yer alan 40 binden fazla
şirketi, 251 derneği ve UNDP’nin geniş küresel network’ünü
bir araya getiren bu Platform, aynı zamanda tüm bu
kuruluşların insan kaynağı, entelektüel sermayesi ve finans
kaynağı çeşitliğini de buluşturuyor.

sırası ve sonrasında koordinasyonu artırma hedefiyle
küresel ölçekte oluşturduğu CBi’ın Türkiye Platformu
faaliyetlerini Hedefler İçin İş Dünyası Platformu şemsiyesi
altında yürütüyor.
Dünya ile birlikte Türkiye’de de risk profili değişirken,
deprem, doğal afet ve karmaşık acil durumlar olarak
ifade edilen mülteciler konusunda da ekonomimizi ve
işletmelerimizi dayanıklı kılmak her zamankinden daha
da önemli hale geliyor. Toplumsal belleğimizin en önemli
travmalarından biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara
Depremi afet risk yönetimi sistemimizde önemli bir dönüm
noktası olmuş, özellikle insani kayıplarımız hepimizi
derinden yaralamıştı. Büyük insani kayıplarımızın yanı sıra
30 binden fazla işletmenin zarar gördüğü ve 200 milyar
TL’lik ekonomik kayba da yol açan deprem ekonomimizde
artçı sarsıntıların yaşanmasına da neden olmuştu.
Bu büyük travmadan bugüne geçen 20 yıl içerisinde
yaşanan ve sıklığı son dönemde artan afetlere
baktığımızda iş dünyamızın krizlere hazırlığı ve özel
sektör, devlet ve sivil toplum işbirliği anlamında hala kat
etmemiz gereken önemli bir mesafe olduğunu söylemek
zorundayız.

Sürdürülebilir bir ekonomi için iş dünyasının en önemli
İşletmeleri akut şoklara ve uzun soluklu streslere
öncelikleri arasında riskleri azaltmak ve krizlere hazırlıklı
daha dayanıklı kılmak amacıyla kurulan CBi Türkiye
olmak yer alıyor. Krizler oluşmadan
Platformu’nun hazırladığı “KOBİ’lerde
riskleri azaltabilmek, doğal afet, deprem
Sürdürülebilir bir ekonomi Dayanıklılık; Yeni Riskler. Yeni
ve aşırı hava olaylarında işletmelerin
raporunun özel sektörün,
için iş dünyasının en önemli Öncelikler”
hazırlığı ve işbirliğiyle insani ve ekonomik
kendi teşhis ve tedavisini ortaya
kayıpları en az seviyeye indirebilmek,
öncelikleri arasında riskleri koyacak stratejilerin geliştirilmesine
sürdürülebilirlik yaklaşımı için büyük
ve özel sektör, kamu ve sivil toplum
azaltmak ve krizlere
önem arzediyor. Bu nedenle Birleşmiş
işbirliğine rehberlik edeceğini umut
Milletler’in iş dünyasında afet öncesi,
hazırlıklı olmak yer alıyor. ediyorum.
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HEDEFIMIZ
İŞLETMELERIMIZI DAHA
DAYANIKLI KILMAK
Orhan Turan
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı

T

ürk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP), işletmeleri deprem, yangın, sel ve
mülteci krizi başta olmak üzere doğal afet ve karmaşık
acil durumlara karşı güçlendirmek amacıyla, uluslararası
bir platform olan Connecting Business initiative’ı (CBi),
Türkiye’ye taşıdı.
CBi Türkiye, işletmelerin afet ve karmaşık acil durumlardan
daha az etkilenmesi, afetlerle doğabilecek zararlardan
sonra ise daha hızlı toparlanmaları amacıyla faaliyet
gösterecek. CBi Türkiye’yi, 16-17 Kasım’da Hatay’da Doğu
Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED)
ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz TÜRKONFED 22.
Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde atılan imzaların ardından
resmen kurmuştuk. O günden bugüne de yol haritamızı
şekillendirmek, nereden ve nasıl başlanacağına dair
paydaşlar arasında ortak sorumluluklar belirlemek
ve genel durumu tespit etmek için de hazırlıklarımıza
başladık.

Hükümetlerin, insani acil durumlara cevap vermek için genel
sorumluluğu elbette sürüyor ancak yerel topluluklar ve özel
sektör ağları da bireylerin, toplulukların dayanıklı olmaları,
şoklardan kurtulmaları noktasında kritik birer rolü var. 2017
yazında İstanbul’da şiddetli dolu yağışı ve seller sonucunda 2
milyar TL zarar ortaya çıkmıştı. Her yıl meydana gelen kentsel
seller, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri etkiliyor. Kayıp
ve hasarlar noktasında ortaya çıkan bu tablo, afet yönetiminde
artık eşgüdüme ihtiyacımız olduğunu gözler önüne seriyor. Yeni
işbirlikleri geliştirmek zorundayız. Çünkü riskler her zamankinden
daha fazla. CBi Türkiye ile amacımız, işletmelerimizi dayanıklı
kılmak ve hem bölgesel hem de toplumsal sıkıntıları minimuma
indirmek. Her şeyden önce ise afet ve acil krizlere hazırlıklı olmak.

Ülkemiz bulunduğu coğrafya nedeniyle, Suriye ve Irak başta olmak
üzere yoğun mülteci akınına uğruyor. Suriye’den ayrılan 5,5 milyon
kişiden 3,6 milyonu, Türkiye’de geçici koruma statüsü altında
yaşıyor. Yaşanan bu durumun, yerel işletmeler ve kimi sektörler
üzerinde olumlu ve olumsuz pek çok etkisi bulunuyor. Kentler
düzeyinde altyapı sorunlarından, ekonomik dengesizliklere,
toplumsal çatışmalardan hizmetlere erişimde eşitsizliklere kadar
CBi Türkiye’nin ‘KOBİ’lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni
birçok sorun yaşanıyor. Hem yerel nüfus hem de geçici koruma
Öncelikler’ raporu da temelde “işletmelerimizi daha
altındaki Suriyeli nüfus bu durumdan ciddi anlamda olumsuz
dayanıklı kılmak”, çok paydaşlı işbirliği ağları yaratıp “ortak
etkileniyor. Bir yandan da Suriyeli iş insanları üretim, ticaret ve
sorumluluğu geliştirmek” ve özel sektörü deprem başta
hizmet sektörlerinde 7 binin üzerinde yeni işletme açıp Türk
olmak üzere sel ve taşkın gibi iklimsel değişikliklere bağlı
ortaklarıyla yeni pazarlara açılmış durumda. 2011-2018 yılları
afet durumlarına hazırlamak hedefiyle hazırlandı. Aynı
arasında 50 binin üzerinde Suriyeli için çalışma izni düzenlendi.
zamanda son 5 yıldır ülke ve dünya gündemine yoğun bir
Çalışma izinlerinin önemli bir bölümü, kendi işini kuran Suriyeli
şekilde ve acil koduyla yerleşen mülteci sorunu ile ilgili de
iş insanları ve girişimcilere verildi. Öte yandan niteliksiz iş gücü,
durumun da fotoğrafını çekmek…
haksız rekabet, belirsiz yasal süreçler gibi konuların, mevcut
tedarik zincirlerinde olumsuz etkileri de görülüyor. Tüm bu
Son yıllarda iklim değişikliğine bağlı
değişen risk profili karşısında CBi Türkiye,
sel ve taşkın gibi doğal afetlerin hem
Amacımız, işletmelerimizi işletmeleri akut şoklara ve uzun soluklu
İstanbul’da hem de Anadolu’da pek
streslere daha dayanıklı kılmayı amaçlıyor.
dayanıklı kılmak ve hem
çok firmayı etkiledi, etkilemeye de
Rapor da bunun en somut çıktısı olarak bir yol
devam ediyor. Türkiye’nin sel ve mülteci
bölgesel hem de toplumsal haritasının hazırlanmasına rehberlik ediyor.
krizinden kaynaklanan ekonomik kaybının
Her alanda ülke kalkınması için elinin taşın
sıkıntıları minimuma
işletmeler açısından telafi edilemeyecek
altına koyan ve emek verenlere teşekkür
boyutlara gelmesini önleme imkânımız
indirmek. Her şeyden önce ediyorum.
var. Afetlerden doğan ihtiyaçlar, dünyada
ise afet ve acil krizlere
ve Türkiye’de geleneksel paydaşların
Saygılarımla,
kapasitesini aşmaya başladı.
hazırlıklı olmak.
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KESINTISIZ BIR
KALKINMA SÜRECI
IÇIN DAYANIKLILIĞA
YATIRIM YAPMAK
Claudio Tomasi
UNDP Türkiye Mukim Temsilci Vekili

B

irleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi olarak, 50 yılı aşkın bir süredir
Türkiye’nin kalkınma planları ve strateji dokümanlarında belirtilen önceliklere göre hareket
ediyor; Türkiye’nin kalkınma sorunlarına pratik çözümleri çeşitli işbirlikleri ve projeler aracılığıyla
destekliyoruz. Çalışma alanlarımızı kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik
yönetişim, çevre ve iklim değişikliği oluşturuyor. Tüm çalışmalarımızda girişimcilik ve yenilikçiliğin
geliştirilmesine katkı sağlıyor, her girişimde toplumsal cinsiyet eşitliğini ön planda tutuyor ve
küresel ölçekte belirlenmiş olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarındaki önceliklerle uyumlu olmaya
çalışıyoruz.
Desteklediğimiz çalışmaların önemli bir boyutu ekonomik, çevresel ve sosyal sistemleri değişen risk
profiline dayanıklı kılmak, yeni çözümler üretmek. Dayanıklı olmanın hem sürdürülebilirliğin hem de
rekabetin temel özelliklerinden biri olduğuna inanıyoruz.
Dayanıklı bir toplumun baş aktörlerinden biri özel sektör. Son yıllar Türkiye’nin hem dinamik bir
ekonomiye, hem de hızla değişen bir risk profiline sahip olduğunu gösterdi. Bu rapor yakın geçmişte
özel sektörün risklerden nasıl etkilendiğini incelemekte, geleceğe dönük öngörüler paylaşmakta ve
daha dayanıklı bir ekonomi oluşturmanın yollarını aramakta. Raporun amacı TÜRKONFED ve Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı ortaklığında kurulan CBi Türkiye platformuna başlangıç için bir yol
haritası çizmek.
Deprem ve yangının en önemli riskler olduğunu
düşünürken, küresel iklim değişikliğine bağlı afetler
ve risk profillerindeki değişimin yanı sıra Suriye Krizi
gibi bölgesel olayların da Türkiye’ye etkileri artıyor.
Hızla değişen bir dünyanın Türkiye ekonomisine etkisi
kaçınılmaz. Bu değişimi öngörmek imkansız olduğundan,
özel sektörün ve onunla birlikte büyüyen kentlerin, yeni
yönetim anlayışları, ortaklıklar ve uygulama çözümleri
geliştirmeleri gerekiyor.
TÜRKONFED ile başlayan bu uzun ortaklığın ilk adımı,
elinizde tuttuğunuz bu durum tespit raporu. Burada
sunulan yol haritasının tüm paydaşları bir araya
getirmesini diliyor, önerilerin Türkiye’nin rekabet gücüne,
ülke ekonomisine, sanayi ve bölgesel kalkınmaya katkı
sunmasını umuyorum.
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Desteklediğimiz
çalışmaların önemli bir
boyutu ekonomik, çevresel
ve sosyal sistemleri değişen
risk profiline dayanıklı
kılmak, yeni çözümler
üretmek. Dayanıklı olmanın
hem sürdürülebilirliğin
hem de rekabetin temel
özelliklerinden biri
olduğuna inanıyoruz.

YÖNETICI ÖZETI
CBi Türkiye nedir?
Connecting Business inisiyatifi (CBi), 2016’daki Dünya İnsani Zirvesi’nde başlatılmış olup, daha dayanıklı
topluluklar yaratmak, yerel kapasiteyi güçlendirmek ve insani acıları dindirmek için özel sektörün doğal
ve insan kaynaklı afetler ve karmaşık acil durumlar öncesinde, esnasında ve sonrasında müdahale
etme biçimini dönüştürmektedir. CBi, 13 ülkede faaliyet gösteren özel sektör güdümlü ve BM destekli bir
inisiyatiftir.
TÜRKONFED, UNDP ile birlikte, Connecting Business inisiyatifi Türkiye platformunu 17 Kasım 2018’de
kurmuştur. 26 bölgesel ve 3 sektörel federasyonu, 251 derneği ve 40.000’i aşkın KOBİ’nin temsil edildiği
üyeleri ile Türkiye’nin tüm bölgelerinde varlık gösteren TÜRKONFED afet riskinin azaltılması, acil durum
hazırlığı, müdahale ve toparlanma için özel sektör liderliğindeki bu ulusal ağın oluşturulması için ideal
aktördür. Amaç, ticari faaliyetlerin hem toplumsal dayanıklılığa hem de daha güçlü bir rekabetçiliğe
dönüştüğü bir kazan-kazan durumu yaratmaktır. İlk adım olarak, Türkiye’nin (depremler, iklimsel olaylar
ve Suriye Krizi gibi karmaşık acil durumlar dahil olmak üzere) hızla evrilen risk profiliyle başa çıkmada
özel sektörün dahil olması için uygun stratejiyi tespit etmek amacıyla bu durum değerlendirme raporu
hazırlanmıştır.

Doğal afetler ve karmaşık acil durumlar, dünya
genelinde işletmelerin karşılaştığı başlıca
sistemik risklerdendir. 2017 ve 2018 yılları doğal
afetler açısından sırasıyla en masraflı ikinci ve
dördüncü yıllar olmuştur.(1) Küresel mülteci nüfusu
2011’den beri artış göstermektedir.(2) Geçmiş
trendler ve geleceğe dönük projeksiyonlar, bu
riskler arasındaki artan ilerleme hızı ve bağlantıyı
işaret ediyor ki bu eğilim de küresel ekonomiler
üzerindeki baskıların daha da şiddetlenmesine
neden olmaktadır. Ek olarak, mevcut sistemler,
küresel ekonomi genelinde ardışık yayılan etkileri
tetikleyerek pazarları, tedarik zincirlerini ve
ticari faaliyetleri etkileyebilecek bu geleneksel
olmayan, komplike risklerle baş etmede ve bunları
yönetmede yetersiz görülmektedir.

Bir yandan, Türkiye küresel risk trendlerini takip
etmekteyken, diğer yandan ülkenin hızla evrilen,
özgün bir risk profili vardır.
Türkiye sismik bir ülkedir. Ülkenin %95’ten fazlası,
dünyanın en aktif deprem ve toprak kayması
bölgelerinden birinde konumlanmıştır. Nüfusun
%70’i deprem bölgelerinde (çoğunlukla kentlerde)
yaşamaktadır. Toplulukların ve işletmelerin 1939
Erzincan Depremi, 1943 Ladik (Samsun) Depremi,
1976 Muradiye (Van) Depremi, 1999 Marmara
Depremi ve 2011 Van Depremi olmak üzere son
yüzyılda yaşanan büyük depremleri atlatması yıllar
sürmüştür.( Tablo 1)(3) Ülke ekonomisinin kalbi olan
İstanbul’da beklenen deprem, işletmeler için büyük
bir sorundur.

(1) Löw, Petra, “The natural disasters of 2018 in figures,” Munich RE, 8 Ocak 2019,
https://www.munichre.com/topics-online/en/climate-change-and-natural-disasters/natural-disasters/the-natural-disasters-of-2018-in-figures.html
(2) UNHCR, “Global Trends: Forced Displacement in 2017,” 2017.
(3) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, “Büyük Depremler,” erişim tarihi: 28 Ocak 2019,
http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/deprem-bilgileri/buyuk-depremler/
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TARIH

YER

BÜYÜKLÜK

ÖLÜ SAYISI

HASARLI BİNA

27.12.1939

Erzincan

7.9

32,968

11,6720

27.11.1943

Ladik, Samsun

7.2

4,000

40,000

01.02.1944

Gerede-Çerkes, Bolu

7.2

3,959

20,865

18.03.1953

Yenice, Çanakkale

7.2

265

6,750

28.03.1970

Gediz, Kütahya

7.2

1,086

19,291

24.11.1976

Muradiye, Van

7.5

3,840

9,232

17.08.1999

Gölcük, Kocaeli (Marmara)

7.8

17,480

73,342

12.11.1999

Düzce

7.5

763

35,519

23.10.2011

Van

7.2

644

17,005

Tablo 1: Son yüzyılda yaşanan büyük depremler (Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü)

İklimsel riskler de Türkiye genelinde artmaktadır.
Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM),(4)
yıllık ortalama iklimle ilişkili afet sayısının
1940’lardan beri istikrarlı bir artışta olduğunu
raporlamaktadır. (Şekil 1) 2018 yılı 840 iklimle
ilişkili afet ile 1900’lerin başından beri kayıtlardaki
rekor değerdir. Bunu 2015 (751), 2016 (654) ve
2017 (598) takip etmektedir. Başlıca olaylar sel,
fırtına ve doludur. Pek çok bölge etkilenirken,

liman şehirleri olan İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya
özellikle endişe konusudur. İşletmelere etkiler çeşitli
şekillerdedir: fiziksel hasar ve iş kesintisi, tedarik
zincirlerindeki aksamalar ve rekabet ve itibara uzunvadeli etkiler. Her biri işletmenin sürdürülebilirliği
üzerinde ciddi sonuçlara yol açabilmektedir.
Ayrıca, bu rapor işletmelerin ve toparlanmalarının
üzerindeki etkinin kapsamı hakkında güvenilir,
kamuya açık veri eksikliğini de tespit etmektedir.

Şekil 1: Yıllar içinde iklimle ilişkili afet sayısı (MGM 2018)
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(4) MGM, Türkiyede 2017 Yılında Meydana Gelen Meteorolojik Karakterli Doğal Afetlerin Kısa Değerlendirmesi, 2018.
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Türkiye 2015 yılından bu yana en çok mülteci
barındıran ülkedir. Türkiye geçmişte komşu
ülkelerden gelen kitlesel nüfus hareketlerine
tanık olmuştur ancak bu hareketler hiçbir
zaman bu ölçekte ve hızda gerçekleşmemiştir.
Bugün Türkiye’de 4,2 milyon mülteci
bulunmaktadır ve bunların 3,6 milyonu
Suriye’den gelmiştir.(5) Şu anda yarım milyondan
fazla mülteciyle en büyük mülteci nüfusunu
barındıran şehir İstanbul’dur. Onu güneydoğu
şehirleri takip etmektedir. (Şekil 2) Süregelen
karmaşık acil durum, ülkeye mülteci getirmeye
devam ederek belediye hizmetleri ve altyapı
üzerindeki baskıları, ekonomik eşitsizlikleri,
sosyal gerilimleri ve hizmetlere erişimdeki
eşitsizlikleri artırmakta ve dolayısıyla hem ev
sahibi topluluklar hem de mülteciler için zorluk
oluşturmaya başlamıştır.

Suriyeli mültecilerin önemli bir kısmının Türkiye’de
uzun süre kalacak olması sosyoekonomik
entegrasyonu kritik hale getirmektedir. Suriyeli iş
insanları, ev sahibi topluluklarda yeni firmalar kurarak
ve yeni ticaret rotaları oluşturarak Türkiye pazarındaki
iş olanaklarını değerlendirmiştir. Suriyelilerin, çoğu
İstanbul ve Gaziantep’te olmak üzere Türkiye’deki
7.200’den fazla resmi işletmeye yaptıkları yatırım
Mayıs 2018’de neredeyse 380 milyon ABD dolarına
ulaşmıştır.(6) Suriyeliler iş gücü piyasasına
katılmaktadır, ama yerel iş gücü piyasasında
rekabet olarak algılanmalarının yanı sıra enformal
ekonomideki sömürüye karşı savunmasızlardır.
Mültecilerin %53,7’sinin çalışma yaşında (18 ila 59
arası) olduğu tahmin edilmektedir. 2018’e gelindiğinde
yalnızca 60.000 civarında Suriyeliye resmi çalışma izni
verilmişken kayıt dışı çalışan 750.000 ila 950.000 arası
mülteci bulunmaktadır.(7)

Şekil 2: Suriyeli mültecilerin Türk illerindeki dağılımı (UNHCR 2018)

Kayıtlı Suriyeli Mülteci

Doğal ve insan kaynaklı afetlerin Türkiye’deki
işletmeler üzerindeki birleşik etkisi kayda
değerdir. Etki, Türkiye’deki tüm işletmelerin
% 99’unu oluşturan ve en çok aile işletmeleri
olan küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ’ler)
özellikle güçlüdür. KOBİ’lerin yakın çevrelerindeki
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topluluklarla güçlü bağları bulunmaktadır. Bu
yüzden, etkilendiklerinde aileler ve topluluklar da
etkilenir. KOBİ’ler, bu hızlı gelişen risk profiliyle
başa çıkmak için çoğu zaman yeterli donanıma
(bilgi, uzmanlık, kaynaklar) sahip değildir. Sağlam
KOBİ projesi kapsamında yapılan araştırmaya

(5) UNHCR Refugees Operational Portal, “Syria Regional Refugee Response,” son değiştirilme tarihi: 17 Ocak 2019, https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113
(6) Building Markets, One Year Later: Revisiting the Contributions of Syrian Entrepreneurs in Turkey, 2018
(7) A.g.e.
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göre afetlerden etkilenen KOBİ’lerin %80’inin
kapandığı, kalanların %15’nin ise afetten sonraki
24 ay içinde iflas ettiği tespit edilmiştir.(8) Maalesef,
Türkiye’deki KOBİ’lerin ve büyük şirketlerin esneklik
kapasitelerini niteliksel veya niceliksel olarak
değerlendirecek güvenilir veri bulunmamaktadır.
Devlet, insani müdahale için güçlü bir kapasite
geliştirmiştir ve paylaşılan sorumluluk yönünde
daha gelişmesi gerekmektedir. Küçük ve büyük
ölçekli felaketler tarafından düzenli olarak test
edildiğinden, önlenebilir ölümleri azaltma ve can
kurtarma için ulusal kapasite, 1999 Marmara
Depremi’nden bu yana oldukça gelişmiştir. AFAD’ın
kurulması, DASK ve TARSIM gibi ek mekanizmalarla,
bina kodlarının revize edilmesi ve tehlike
haritalarının güncellenmesi ile birlikte entegre bir
afet risk yönetim sistemine doğru güçlü bir adımdır.
Sismik riskten ve müdahale odaklı yaklaşımdan
daha geniş çoklu tehlike ve çok fazlı bakış açısına
geçme niyeti açıktır. Ancak sürekli olarak küçük ve
büyük felaketlerle karşılaşılması ile ortaya çıkan
bölgesel sosyo-ekonomik ve politik olaylar, ulusal
sistem üzerinde baskı yaratmaktadır.
Daha fazla paydaşı dahil etme ve paylaşılan
sorumluluk yaklaşımına yönelmenin gerekliliği
hiç bu kadar belirgin olmamıştı. KOBİ’ler hem afet
ve kriz sonrasında destek sağlayabilirken hem de
öncesinde kapasite geliştirmede öncü olabilirler.

Özel sektörün dayanıklılığının artırılması, toplulukların
baş etme kapasitelerini geliştirmenin ve yeni pazarlar
yaratmanın anahtarıdır. Küresel riskler, yeni ürün ve
hizmetlerin geliştirilmesini sağlayabilecek ve ülkeyle
işletmelerin rekabet gücüne katkıda bulunabilecek
bir iş potansiyeli barındırmaktadır. Mültecileri işe
almada çoğu zaman tereddütlü davranan Türkiye’deki
işletmelerin bilinçli kararlar verebilmek için politika
konusunda daha fazla netliğe ve veriye ihtiyacı vardır.
Mültecilerle ilgilenenlerin gerekçesi zorunluluk
veya dayanışma açısından sosyal sorumluluğa
dayanmaktadır. Buna karşın, Turkcell’in “Merhaba
Umut” ve Türk Telekom’un “Mülteciler için Veri Türkiye”
gibi gönüllü inisiyatif örnekleri de bulunmaktadır.
Özel sektör, toplumsal dayanıklılığı geliştirmekte çok
daha etkili olabilir. Özel sektör; yollar, enerji temini, su
sistemleri ve telekomünikasyon gibi altyapı ve kamu
hizmetlerinin yüksek standartlara göre yapılmalarını,
riske karşı korumalı olmalarını ve tehlikeye yatkın
konumlardan uzağa kurulmalarını sağlayabilir. Mevcut
ağları, uzmanlıkları ve hızla adapte olup yenilik
üretebilme becerileri sayesinde şirketler, canın ve
malın korunmasında ve ulusların şokları daha hızlı
bir şekilde atlatabilmelerini sağlamada önemli bir rol
oynayabilir. Daha önemlisi; şirketler çatışma veya afet
nedeniyle yaşanabilecek piyasa bozulmalarının önüne
geçmeye de yardımcı olabilir. Operasyonel çerçeve
Şekil 3’de verilmektedir.

Şekil 3: Operasyonel Çerçeve
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(8) Dünya, “Afet Direnci Araştırması: KOBİ’lerin ortalama ölüm yaşı 5,” 6 Ağustos 2019, https://www.dunya.com/kobiden/afet-direnci-arastirmasi-kobilerin-ortalama-olum-yasi-5-haberi-45151
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CBi TÜRKIYE, IŞ DÜNYASININ DAYANIKLILIĞINI GELIŞTIRMEK VE
TOPLUMUN DAYANIKLILIĞINA KATKIDA BULUNMAK IÇIN YOLA
ÇIKIYOR. BU DURUM DEĞERLENDIRME RAPORU, CBi TÜRKIYE’NIN
ILK ADIMLARINA YÖN VERECEK BILGI TEMELINI SAĞLAMAKTADIR.

CBi Türkiye, her şeyden önce hem Türk özel sektörü için hem de toplum için dayanıklılığa yönelik bir
dizi özgün çözüm geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için CBi Türkiye aşağıdaki şekillerde kategorize
edilebilecek çözümler geliştirecektir:
•

İşletme Bazlı Yardım: İşletmelerin kendi olanakları, varlıkları ve/veya tedarik zincirleri konusunda
harekete geçmeleri									

•

Ağ Bazlı Yardım: İş ağlarının ve derneklerinin ölçek ekonomisini veya politik kaldıraç gücünü
kullanarak hizmetler sunmaları ve dayanıklılık ile toparlanma faaliyetlerini kolaylaştırmaları

•

Toplum Dayanışması: İşletmelerin veya iş ağlarının ve derneklerinin çevrelerindeki topluluklar
için insani çabalara (müdahale), sosyoekonomik toparlanmaya ve/veya fiziksel varlıkların yeniden
inşasına katkıda bulunmaları

CBi Türkiye ülkedeki özel sektörün olgun ağ kurma kültürünü ve hem karmaşık acil durumlar hem de
doğal afetlerle ilgisi olan, yenilikçilik ve sosyal faydayı birleştiren, gelişen sosyal girişimciliği yeni bir
ağ türü olarak değerlendirecektir. Bir dizi görüşme, literatür taramaları, anketler, odak grup toplantıları
ve derin analizler CBi Türkiye’yi başlatmak için için çeşitli giriş noktaları tanımlanmasını sağlamıştır.

1

TÜRKONFED’in organizasyonel ve operasyonel kapasitesini geliştirerek üye federasyonlar,
dernekler ve iş insanları için model teşkil etmesini sağlamak. Önerilen faaliyetler şunları içerir:
• Senaryolar: İstanbul deprem senaryosu için potansiyel iş kesintilerini değerlendirmek,
çeşitli tehlikelerin potansiyel iş kesinti etkilerini değerlendirmek için sigorta şirketleri ve
üniversitelerle beraber çalışmak (ve mevcut işleri derlemek).				
• Hasar ve ihtiyaç değerlendirmesi: Merkezi ve/veya yerel otoritelere hasar ve ihtiyaç
değerlendirmesi görevinde katılmak, iş kesintisini değerlendirmek için kullanımı kolay araçlar
geliştirmek, diğer ağlardan kapasiteleri ve araçları hakkında bilgi edinmek.		
• Karar verme: Sürdürülebilirlik ve dayanıklılık ölçütlerini TÜRKONFED’in iş planlarına,
stratejilere ve yatırım planlamasına dahil etmek.					
• Öz değerlendirme aracı: İş ağlarının ve derneklerinin kendi dayanıklılıklarını
değerlendirmelerini sağlayan, kullanımı kolay, kapsamlı bir araç/anket geliştirmek, “ortak etki”
kapsamında tanımlanan öncelikli hedef gruplar için de aynısını yapmak.
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2

Güçlü bir uzmanlık alanı olan lobicilik
faaliyetleri dahil olmak üzere, CBi
Türkiye’nin iş birliği ve ortaklığını
geliştirmek. Önerilen faaliyetler şunları
içerir:
• Kamu sektörü ile daha güçlü bağlar:
Özel sektörün Ulusal Müdahale
Planı’nda ve belediyelerin müdahale
planlarında daha iyi tanımlanmasını
sağlamak, acil durum gereçlerinin ve
insani yardım mallarının alınması için
Mutabakat Anlaşmaları geliştirmek,
simülasyon alıştırmalarına ve
tatbikatlara katılmak. 		
• Stratejik ortaklıklar: Kritik şirketleri (ör.
kritik altyapı operatörleri, kamu hizmeti
şirketleri ve büyük tedarik zincirleri) üye
yapmak, sektöre özel çalışma grupları
oluşturmak ve mevzubahis konulara
odaklı uluslararası şirketlerle (ör.
Tent Foundation) iş birliği olanaklarını
keşfetmek.			
• Değer önermesi: Dayanıklılık inşa
etmenin değerini tüm şirketlere
gösterecek materyaller ve örnekler
geliştirmek.			
• Lobicilik: İş Sürekliliği Planları
yapmak ve değer zincirleri aracılığıyla
dayanıklılık inşa etmek anlamında
işletmelere teşvik sağlanması
konusunda devletle beraber çalışmak.
• Başarı hikâyeleri: Başarı hikâyelerini ve
en iyi uygulama örneklerini tespit edip
tanıtmak ve rol modeller yaratmak için
düzenli olarak “Özel Sektör Şampiyonu”
ödülü vermek.

CBi TÜRKIYE DURUM
DEĞERLENDIRME RAPORU
YÖNETICI ÖZETI

3

Özellikle doğal afetler ve iklim değişikliği
etkilerine yönetik işletmelerin toparlanma
kapasitelerini güçlendirmek. Önerilen
faaliyetler şunları içerir:
• Toparlanma aracı: öz-yardım araçları
geliştirmek (ör. hasar tespit formu, kriz
yönetimi ve toparlanma süreçlerine
yönelik yapılacaklar listesi ve kaynaklar
listesi)			
• Finans mekanizmaları: toparlanma
için yeni finans mekanizma fırsatlarını
araştırmak, dünyadan iyi uygulama
örneklerine dair bir katalog geliştirmek.
• Danışmanlık hizmetleri: afetlerden
etkilenen ve destek isteyen işletmelere
yönetimsel ve teknik yönlendirme
sunmak, acil durumlarda işletmeler
için bir çağrı merkezi (acil hat) kurmaya
yönelik fizibilite çalışması yapmak.
		
• Eğitimler: Acil durum operasyonları
(ör. arama ve kurtarma, ilk yardım
ve tahliye), kriz yönetimi ve işletme
toparlanması konularında üyelere eğitim
sunmak.			
• Bilgilendirme: Bilgi paylaşımında
bulunmak, olası tehlikeleri bildirmek
ve bir kriz anında iletişim kurmak için
üyelerle net, düzenli iletişim kanalları
geliştirmek.			
• İnovatif çözümler: Afetlerde ve diğer acil
durumlarda mobil iletişimi ve internet
erişimini kolaylaştırmak amacıyla
devreye sokulacak Dronecell(9) adlı uçan
bir baz istasyonu geliştiren Turkcell gibi
yenilikçi çözüm sağlayıcılarla ortaklık
kurmanın yollarını aramak.

(9) TURKCELL, “Turkcell’den Türkiye’nin ilk uçan baz istasyonu Dronecell,” erişim tarihi: 21 Ocak 2019, https://www.turkcell.com.tr/dronecell
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4

İşletmelerin mevcut karmaşık acil
durumda, özellikle ekonomik uyuma (veya
geçim kaynaklarına dair toparlanmaya)
odaklanarak sürece dahil olmasını sağlamak.
Önerilen faaliyetler şunlardır: 		

5

• Farkındalığı artırmak: İşletmelerin uzun
süreli krizleri, mülteci olmanın anlamını ve
mültecilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamaları
için bilgi ve deneyim paylaşmak, böylece
yanlış bilgilendirilmiş algı ve tutumlara
neden olan mevcut bilgi eksiklikleriyle
mücadele etmek.				
• Yeni pazarlar keşfetmek: Ağırlıklı olarak
daha önce Suriye ile yakından ticaret
yapmış Arapça konuşulan ülkelerde yeni
pazarlara erişim üzerine pazar araştırmaları
yürütmek, Türkiye’deki Suriyeli varlığından
faydalanarak bu yeni pazarlardaki
emsalleriyle yeni ilişkiler kurmak ve Suriyeli
nüfusunu niş bir müşteri tabanı olarak
değerlendirmek. 				
• Eğitimler: Türkiye’nin pazar talepleri,
endüstriyel stratejileri ve kalkınma planları
doğrultusunda mesleki eğitim, dil eğitimi ve
yetenek kazandırma programları tasarlayıp
sunmak amacıyla uzmanlık oluşturmak.		
• İş eşleştirme: İŞKUR’un Suriyeliler arasında
iş gücü piyasası profili oluşturma ve
düzenli iş eşleştirme faaliyetleri düzenleme
kapasitesini iyileştirmek için RIZK(10) ve
United Work(11) ile ortaklık kurmak.			
• İyileştirilmiş çalışma ortamı: Suriyeli
çalışanların ruh sağlığı açısından
savunmasız olduklarını (ör. depresyon)
kabullenmek ve KOBİ’ler ile işletme
sahiplerinin tüm çalışanların ruh sağlığı
için yatırım yapmalarını sağlama çabalarını
artırmak, Türk ve Suriyeli çalışanlar arasında
güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için iş
yerinde empatiyi ve sosyal bağı güçlendiren
girişimlerde bulunmak.

Öncelikli grupları ve firmaları hedefleyerek
kolektif etkiye ulaşmak. Önerilen faaliyetler
şunları içerir:
• Kritik altyapı: Domino ve ardışık yayılma
etkisini azaltmak için ulaşım (ör. liman ve
havaalanı) ve enerji (ör. elektrik santrali
ve dağıtım şirketleri) alanında varlık
yönetiminde bulunan şirketlerle beraber
çalışmak, kritik varlıklarını aşama aşama
tespit ederek başka sektörlere (ör. sağlık,
su ve gıda) açılmak.		
• Temel altyapı hizmetleri: Hizmetlerin
(ör. enerji, ulaşım, su, sağlık işleri, atık
ve iletişim) devamlılığını sağlamak
amacıyla, altyapı hizmetleri sağlayıcıları
(belediyeler veya özel) ile ilişki kurarak
benzer bir çalışmayı şehir düzeyinde
gerçekleştirmek.		
• Tedarik zincirleri: Tehlikenin kapsamını
genişletmek ve iş sürekliliği önlemlerini
dahil etmek için tedarik zincirleri
aracılığıyla, (iklim dayanıklılık hedefine
hizmet eden) artan kaynak verimliliği
faktörünü daha da geliştirmek.		
• Sigortalar: Risk anlayışını ve sigorta
poliçelerini iyileştirmek, sigorta kapsamını
genişletmek, yeni ürünler (ör. parametrik
sigortalar) geliştirmek, pazarlamak ve
KOBİ’lere daha iyi sigorta hizmetleri
sunulabilmesine yönelik lobi çalışmaları
yapmak için iş anlamında teminat sunan
lider sigorta şirketleriyle ortaklık kurmak.
• Ekonomik bölgeler: Dayanıklılık
faaliyetleri ve eko-endüstriyel parklara
geçiş için organize sanayi bölgeleri,
alışveriş merkezleri, teknoparklar ve
(çoğu teknoparkın yer aldığı ve gelecek
iş gücünün bulunduğu) üniversite
kampüsleriyle ilişki kurmak.

(10) Mesleki Gelişim için RIZK, erişim tarihi: 31 Ocak 2019, http://tr.syrianforum.org/institutions.html
(11) About United Work, erişim tarihi: 31 Ocak 2019, http://unitedwork.com.tr/about-us/
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