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KRİZİ YÖNETEBİLMENİN SIRLARI…!
Şirketler küresel rekabet ortamında faaliyet 

gösteriyorlar… Şirketler son dönemde Pandemi olmak 
üzere çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen çeşitli küresel 
krizlerle karşılaşabiliyorlar… Özellikle Pandemi dönemindeki 
küresel krizde; belirsizlik, risk ve karmaşadan dolayı 
önemli zorluklar baş etmek zorundalar… Elbette bu 
dönemde varlıklarını sürdürebilmek için değişikliklere uyum 
sağlayabilmede önemli sorunlarla karşılaşabiliyorlar… Bu 
yazıdaki kriz kavramı, dünya genelinde yaşanan Pandemiyle 
ortaya çıkan küresel salgınla oluşan sağlık odaklı olarak 
alınan tedbirler sonucu küresel ekonomide ortaya çıkan 
yeni normale göre oluşan durum…  Örneğin; başta 
turizm, hava yolları, küresel ticaret,… diğerleri… Elbette 
kriz, kavramı genellikle olumsuz bir durumu çağrıştıran 
bir kavram olmakla birlikte iki anlamı var… Birincisi; risk 
ve tehlike İkincisi; fırsat ve büyüme… Örneğin; krizi iyi 
yönetemeyen şirketler için risk, iyi yönetebilen şirketler için 
büyüme fırsatı…

“Yeni Normalle” değişenler…!
Yeni Normal, iş hayatında ve ekonomi alanında 

kullanılan bir kavram… Değişen yeni koşullara göre 
normalin yeni şekli… Daha önce 2007-2008 mali krizini 
iş hayatı ve ekonomideki normalin yeni koşullarını 
tanımlamak üzere kullanılmıştır… Sonra 2008-2012 
küresel durgunlukla ortaya çıkan yeni koşullara göre 
normali ifade ediyordu… Pandemi döneminde COVID-19 
salgını sonrası iş hayatı, ekonomi ve finansal koşulları 
ifade etmek üzere kullanılan yeni şekliyle normal… 
Özellikle Covıd-19 ile gelen Pandeminin dünyada getirdiği 
değişiklikler günlük hayatlarımız, iş hayatımız ve sosyal 
hayatımızda yaşadığımız normal rutinlerimiz önemli 
ölçüde değişikliğe uğramıştır… 

Yeni normalde insanların sosyal izolasyona ve evde 
kalmaya nasıl uyum gösterebildikleri bu normalin önemli 
değişimleri arasında yer alıyor… Bu dönemde insanların 
ortaya çıkan fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılama 
şekli önemli… Yeni normalde sağlıklı beslenme ve diyet, 
egzersiz ve spor yapma, iş ve yaşam dengesini korumak 
için yapılması gerekenler daha farklı… Değişen bu 
ihtiyaçların kendimizce nasıl ve ne şekilde karşılanacağı 
sorusu ortaya çıkıyor… Burada ortaya çıkan yeni normal 
durumda pazarlamanın genellikle online olarak 
yapılması… Dijitalleşmenin ve iş ağlarının öne çıkması… 
Büyük veri ve yapay zekâ kullanımının artması… Aslında 
Yeni Normalde evde kalmada çığır açan yeni bir ihtiyaç 
yok… Yeni normalde kısıtlamaların gıda ve beslenme 
ile sağlık ihtiyaçlarının yaşam üzerindeki acil etkisiyle 
e-tedarik zincirinin ve e-lojistiğin etkisinin arttığı 
görülüyor… 

Yeni normalde değişen fiziksel sağlık ihtiyaçları… 
İyi Uyku… Temiz Hava… Sağlıklı Beslenme… Düzenli 
Eksersiz… Aşırı Çalışmadan Kaçınma…  Vitamin Ve 
Besin Takviyesi… Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak ve yerine 
getirmek için yeni yollar bulmalıyız… İnsanların önemli 
gördüğü değişen şeyler… Bu tuhaf, dengesiz ve karmaşa 
da zihinsel sağlığına dikkat et… Zihinsel sağlığınız için 
bencil ol… Kendine zaman ayır… Kendini başkalarıyla 
karşılaştırma… Nasıl hissettiğine karşı dürüst ol… 
Yapabildiğin kadarıyla başkalarına yardım et… Seni 
arayan kişileri hatırla ve ara… Yeni Normalde şirketlerin 
değişen fiziksel sağlık ihtiyaçları ve insanların önemli 
gördüğü değişen şeylerle birlikte krizi yönetebilmeleri 
önemli…

Krizi yönetebilmek…!
Küreselleşmeyle birlikte artan nüfus, ürün ve hizmet 

hareketliliği ve ortaya çıkan Pandemi uluslararası ve 
bölgesel piyasalarda artan rekabet ortamıyla birlikte 
bazı şirketlerin çeşitli krizlerle karşılaşmasına yol 
açıyor. Özelikle Pandemiye yol açan Covid-19 virüsün 
bulaştırıcılık etkisiyle iş hayatında ve yaşamda dünyanın 
genelindeki önemli bir karmaşaya yol açarak bütün 
toplumların yaşamını önemli şekilde etkiliyor… Covid-19 
Pandemisiyle birlikte tüm dünyada insanların evlere 
kapanması, işyerlerinin kapalı olması ve tüketimin 
online olarak elektronik ticaret şeklinde yapılması… 
Ayrıca Pandemi olarak ortaya çıkan salgının önlenmesiyle 
ilgili olarak henüz bir tedavi yönteminin geliştirilememiş 
olması… Sürecin ne zaman sona ereceği konusunda 
ortaya çıkan belirsizlik… Dünyada sorunun küresel 
olmasına karşılık çözümlerin yerel ile sınırlı kalması ve 
küresel işbirliğine gidilmemesi… Üstelik bu düzensizlik 
ve karmaşanın tüm dünyada ekonomik ve sosyal olarak 
sürdürülebilirliği de neredeyse imkânsız… 

Önceleri krizlerin, işletmeleri tehdit eden küçük dış 
etkenlere bağlı olarak kısa sürede ortaya çıkan geçici 
tehditler olarak kabul ediliyordu… Ve krizler için önlem 
almanın gereksiz olduğu düşünülüyordu…! Oysa son 
zamanlarda özellikle dünya ekonomisinin küresel hale 
gelmesiyle birlikte krizlerin etkileri büyük boyutlara 
ulaşarak her şirketi yakından etkilemiştir... Böylece 
krizlerin etkileri önemli ekonomik, sosyal ve kültürel 
sorunlara yol açmıştır…  Özellikle küresel olarak ortaya 
çıkan krizler günümüzde daha sık görülüyor… Üstelik bu 
krizler işletmelere, çevrelerine ülke ekonomilerine verdikleri 
önemli zararlar veriyor… Bundan dolayı krizler artık önemli 
bir sorun oluşturmaktadır... 
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Uluslararası işletmelerin küresel rekabet ortamında 
yatırım yaptıkları ülkelerde önemli bölgesel krizler 
meydana gelmiştir… Elbette bu krizler büyüklüğüne göre 
küresel işletmeyi, tedarikçileri, müşterileri, o bölgeyle 
ticareti olan ülkeleri etkilemiştir… Ayrıca o bölgedeki 
ülkelerle dolaylı veya doğrudan ilişkisi olan her işletmeyi, 
yatırımcıları ve ilişkili ülkeleri de etkilemiştir… Örneğin; 2001 
yılındaki yaşanan ekonomik kriz, bu krizi yaşayan Arjantin ile 
Türkiye’de bölgesel ve uluslararası çevreyi etkilemiştir…

Kriz yönetimi, işletmelerde başlayan ya da gerçekleşme 
ihtimali olan bir kriz sürecinin analiz ederek, krizlerin ortaya 
çıkaran sorunları çözmeyi sağlıyor… Ayrıca kriz sürecini en 
az kayıpla atlatabilme ya da fırsata dönüştürerek krizden 
güçlü olarak çıkabilmeyi de sağlıyor…  

Kriz yönetimi; krizi tahmin etme, krize hazırlanma, 
krizi önleme, şirket önceliklerini belirleme, iyileşme 
süreçlerinden oluşuyor… Kriz her zaman bir öğrenme 
süreci olarak görülmeli… Bu bağlamda öğrenen ve gelişen 
organizasyonla krizi yönetebilecek araç ve yöntemlerin 
planlanarak uygulanması sonucu ilgili süreçler kolaylıkla 
yönetilebilir… Aslında kriz yönetimi değerlendirme veya 
denetim işlemleri… Kriz yönetimiyle şirketin temel süreçleri 
denetlenerek tehlike yaratabilecek krizlerin muhtemel 
sonuçları işgören ve yöneticilerle dış çevresi birlikte 
değerlendirilir… 

Şirket yöneticileri, krizlerin artık şirketi doğrudan veya 
dolaylı olarak etkileyip etkilemediğine bakmaksızın kriz 
yönetimini uygulamalıdırlar… Ayrıca krizle; ne zaman…?, 
nerede…?, nasıl…? ve ne şekilde…? Karşılaşabilecekleriyle 
ilgili olası senaryolar kurgulanarak uygulanmalıdır. Ve 
şirketlerin bu krizden etkilenmeden nasıl çıkarabileceklerini 
ve fırsata dönüştürebileceklerini düşünerek stratejik kararlar 
alarak uygulamaları önemli…    

Kriz aşmak, bir süreç yönetimi…
Her şeyden önce kriz aşabilmek bir süreç yönetimi… 

Kriz yönetimi aynı zamanda bir yöneticinin muhtemel 
tehdit, tehlike ve risk durumlarını kabul edilebilir 
bir maliyetle karşılama süreci… Ya da fırsatlardan 
yaralanarak avantajlı çıkma süreci… Bir başka ifade ile 
kriz yönetimi; karşılaşılabilecek bir kriz durumunda, kriz 
sinyallerinin algılanarak değerlendirilmesi başlar… Sonraki 
aşamada şirketin krizi en az kayıpla atlatabilmesi ya da 
fırsata çevirebilmek için gerekli önlemlerin alınması… Ve kriz 
yönetimi uygulama süreçlerinin yönetimi…  

 Şirketlerin kriz yönetim faaliyetleri; işletmelerin 
muhtemel krizlere karşı daima hazırlıklı olmasını 

sağlıyor… Çok safhadan oluşan kompleks süreçler… 
İşletmelerin yaşamlarını tehlikeye atabilecek ya da 
güçlenerek çıkabilecekleri durumlarla ilgilidir… Etkin bir kriz 
yönetimi işletmelerde krizlerin kısa sürede kontrol altına 
alınmasını öngörür. Böylece zararlar en aza indirilebilir… Kriz 
yönetimi şirketlerin özelliklerine ve sektörlere göre farklılık 
gösterir.

Bizim kriz dönemini yönetmek üzere öngörümüze bağlı 
olarak geliştireceğimiz kriz yönetim planlarımız olmalı… 
Krizi yönetmek için stratejilere uygun kararları vererek taktik 
ve operasyonel uygulamalarımız çok değerli… Özellikle 
Pandemi dönemde her an karmaşayla bağlı olarak ortaya 
çıkan risklerin oluşturduğu krizlerle baş etmeye çalışmak 
gerekiyor… Örneğin; özellikle elektronik ticaretin büyük 
oranda artması dijitalleşmeye bağlı teknolojik işbirlikleri, 
Internet yaygın kullanımı ve akıllı araçlar ve teknolojiler 
kullanılması önem kazanıyor… 

Pandemi döneminde online ve akıllı teknolojiler 
olmaksızın neredeyse hiçbir işi yapamıyoruz… Bu sistemleri 
daha önce kullanıyor olmamız bu dönemde işimizi büyük 
ölçüde kolaylaştırmıştır… Başta e-sağlık, e-bankacılık, 
e-lojistik, e-eğitim, e- alışveriş, online toplantı, online 
konferans ve e-yönetim diğerleri… Önceleri bizim 
tam olarak bilemediğimiz dijitalleşme elbette önceleri 
teknolojiyi tam olarak anlamamızdan dolayı bizim 
endişe duymamıza ve korkularımıza yol açmış olabilir… 
Örneğin; dijitalleşme öncesi para, bilgi ve doya transferleri 
bu sistem üzerinden yapmak endişeye yol açabiliyordu… 
Ama sonra öğrenen birey, gelişen organizasyon ve teknoloji 
okuryazarlığı ile bireysel olarak kurumsal sorunların kolaylıkla 
üstesinde gelebiliyoruz… Üstelik online olarak dijital teknoloji 
daha az; kaynak, enerji, zaman, emek, para kullanarak… 
Üstelik çok daha hızlı, her zaman, her yerden ve herkesle her 
işi yapabilmek mümkün… Akıllı iş ağı zekâsı, akıllı teknoloji 
ve sistemler ile birlikte akıllı cep telefonlarıyla, “cebimizden, 
yönettiğimiz bir dünyada”…!  

O vakit krizle ortaya çıkan karmaşadan korkmak ve 
panik yapmak yerine karmaşayla birlikte gelen işimizin ve 
hayatımızın doğal bir parçası olduğunu kabul edersek… 
Krizinde bir bakıma karmaşadan beslendiğini ve sonunda 
üstesinden gelineceğini bilirsek…! Kriz yönetimini 
şirketimizin örgüt iklimi ve kültürümüzün bir parçası 
haline getirebilirsek…! Çalışanlarımızın yeteneklerini 
yetkinliğe dönüştürerek krizi aşmak üzere ortaya çıkan 
yaratıcılıkla önemli faydalar sağlayabiliriz… Üstelik 
karmaşayla ortaya çıkan kriz bizim ve şirketimizin; yenilik, 
yaratıcılık, çeviklik, performans ve dayanıklılık kazanmasını 
sağlıyor… Bunlarda başarıyı…!
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Kriz durumu hem olumlu hem 
de olumsuz olarak görülebilir... Bu 
bağlamda kriz durumu işletmelerde 
daha önceden planlanmamış 
değişiklikleri gerektirir. 
Beklenilmeyen plansız değişme, 
krizlerin boyutunun bir fonksiyonu… 
Bu duruma bağlı olarak iç ve dış 
çevrede oluşan beklenilmedik 
değişiklikler, işletmeleri mevcut 
yöntem ve tecrübelerin dışına 
çıkmaya zorlayabilir… 

Elbette kriz yönetimi, 
geleneksel yönetim anlayışından 
gerek uygulanış biçimleriyle 
gerekse geçici olarak belli bir 
dönemi kapsamasından dolayı 
önemli farklılıklar gösterebiliyor… 
Kriz yönetiminin temel amacı, 
şirketlerin içinde bulunduğu 
anormal durumdan en az zararla 
ya da fırsatlarla çıkarak normal 
duruma geçiş sağlamak… Ya da 
esnek ve çevik bir organizasyonel 
yapılanmayla bunu fırsata 
çevirerek büyüyebilmek… Krizi 
yönetebilmenin bazı sırları var…  

SIR: Krizi öngörebilmek… 
Krizin sinyallerin alarak krizi 

önceden görebilmek krize hazırlıklı 
olabilmek için önemli… 

Şirketlerin yaşadıkları ortamı 
ve koşulları bozarak krizlere yol 
açabilecek olayları analiz ederek 
bunların krize dönüşme ihtimallerini 
öngörebilmeli… Gerekli önlemleri 
alacak planları ve stratejileri adım 
adım uygulayabilmeli… Krizin 
zararlarını önleyebilmeli…  Kriz 
belirtilerini algılayabilmek ve krizi 
öngörebilmek için iç ve dış çevre 
iletişimine önem vermek gerekiyor… 
Bu bağlamda yapılması gerekenler;… 
İşletmelerin faaliyet gösterdiği 
pazardaki değişimi izleyerek buna 
cevap verebilmek… Tüketicilerin 
istek ve tercihlerini anlamak… 
Ve bunlara uygun esneklikte ve 
çeviklikte ürünü ve hizmeti pazara 
sunabilmek… Finansal göstergelerle 
birlikte işletmelerin başarısı ve 
performansını ölçen göstergelere 
önem vermek… Toplumdaki 
sosyal ve kültürel değişimi 
izlemek… Bu dönemde özellikle 
bölgesel ve ulusal düzeydeki 
siyasal, toplumsal ve ekonomik 
gelişmeleri takip etmek… 

Kriz yönetiminin temel 
amaçları; krizleri önceden 
görebilmek… Krizlerin 
benzerliklerini ve farklılıklarını ve 
benzerliklerini anlayabilmek... 
Krizlere karşı her türlü önlemler 
alabilmek… Krizlerden birçok 
alanda deneyim kazanabilmek… 
Sürekli öğrenebilen ve gelişebilen 
organizasyonlar oluşturmak…

KRİZİ ÖNLEME AŞAMASI

ETKİNLİK ARTIRMA

TEPKİ GÖSTERME 
AŞAMASI

DÜZELTME VE ÇIKIŞ 
AŞAMASI

Kriz boyutunun ve etkilerinin 
önceden tahmin edilmesiyle 

ortadan kaldırılmaları

Krizin başlangıcından 
uygulanacak tekniklerle 

etkinliğin artirilarak zararın 
önlenmesi

Krize neden olan olaya tepki 
göstererek krizi yönetmek

Krizde zarar gören maddi ve 
manevi kaynakların tekrar 

yerine

KRİZ ÖNCESİ 
DÖNEM

MİNUMUM 
ZARARLA 
ÇIKIŞ

KRİZ DÖNEMİ

KRİZ SONRASI 
DÖNEM

ŞEKİL 1: Kriz Süreci  

Kaynak: M. Tekin, M. Zerenler, İşletmelerde Kriz Yönetimi, Yenilenmiş 6.Baskı

Krizin süreçleri…  
Her şeyden önce krizi tanımak gerekiyor… Bu bağlamda krizin birbirinin 

devamı niteliğinde bir süreçler dizisi olduğu görülüyor. Aşağıdaki şekilde kriz 
süreçleri yer alıyor…

Kriz süreci; Krizi önleme aşaması, Etkinlik artırma aşaması, Tepki gösterme 
aşaması , Düzeltme ve çıkış aşamasıdır. İlk aşama Kriz Öncesi dönem ve bu 
dönemde krizi önlemek üzere; kriz boyutunun etkilerinin hafifletilerek ortadan 
kaldırılması hedeflenir. İkinci aşama Minimum Zararla Çıkış dönemi ve bu 
dönemde Etkinlik Artırma ile krizin başlangıcında uygulanacak krizi aşmak üzere 
kullanılan yöntemlerin etkinliğini artırmak için çalışılır. Üçüncü aşama Kriz dönemi 
ve bu dönemde krize neden olan faktörlere karşı faaliyetler ve alınan önlemlerle 
Tepki Gösterilerek kriz aşılmaya çalışılır. Dördüncü aşama Kriz Sonrası dönem ve 
bu dönemde krizin etkisinin ortadan kaldırılması için zarar gören kaynakların geri 
kazanılarak telafisi için düzeltme ile krizden çıkış sağlanır.  

Kriz süreçleri incelendiğinde sürecin ilk aşaması olan “krizin oluşumu” ile birlikte 
muhtemel bir krizle ilgili önemli belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor… Sözkonusu belirtiler 
genellikle satışlardaki dengesizlik ve düşmeler ile birlikte işletmelerin finansal 
göstergelerinde ani olumsuzlukların görülüyor… Kriz belirtileri ortaya çıkıyor… 
Bunlar işletmelerin faaliyet gösterdiği alanlardaki müşteriler, tedarikçiler, pazar 
payı gibi ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik yapısıyla da ilgili olabiliyor… Kriz 
belirtilerinin işletme yönetimi tarafından fark edilmesi önemli… Bu andan itibaren 
işletmelerde krize engel olabilecek ya da krizin potansiyel etkilerini önleyecek 
çalışmaları yapılmalıdır. 

Şirket yönetiminde belirsizlikler ve risk kriz dönemlerinde daha fazla oluyor… 
Plan ve planlama yapmanın güç olduğu düşüncesiyle planlamadan uzaklaşmamalı… 
Aslında krizler daha çok planlama eksikliğinden kaynaklandığını unutmamalı… 
Belirsizliğin arttığı bu dönemlerde stratejik planlar yapmak işletmelere önemli 
avantajlar sağlayabiliyor… .

Krizlere karşı hazırlıklı şirketlerin belirgin özellikleri… Bu şirketlerin stratejileri; 
tahminler isabetli, gelişme ve öğrenme odaklı çalışma… Şirket hedefler; ortak bir 
amaca yönelik, proaktif ve interaktif stratejilerin uygulanması, kriz aşamalarına 
strateji uygulamak… Şirket yapıları; etkili kriz yönetim takımlarıyla çalışmak, 
özel ödül uygulaması, görevlere göre eğitimlerin uygulanması, Zaman ve alan 
kavramlarının gelişmiş olması… Şirket kültürleri; şirketin kültürel bağları gelişmiş, 
bilinçli, tecrübeli, ortak bir işletme kültürü ve kimliğinin olması… Şirket Felsefesi; 
Sorunların çözümleneceğine olan yüksek inanç, sosyal etkinliklere odaklanma, 
geziler, ödüller gibi stres ve gerilimi azaltıcı yöntemlerin uygulanması…

İşletmelerde kriz dönemlerinde alınabilecek en önemli karar, geniş çaplı bir 
“yeniden yapılanma” yapılmasıdır. Bu bağlamda şirketin mevcut değerleri, amaçları, 
varsayımları gözden geçirilerek yeniden tasarlanmalı… Örgüt kültürü değişikliklere 
kolayca uyum sağlayacak hale getirilmeli… İşletmelerde daha esnek bir yapı 
oluşturulmalı… Bu safhada ayrıca örgüt geliştirme faaliyetlerine önem verilmeli…  
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SIR: Krizi fırsata dönüştürebilmek…
Kriz yönetiminde işletmelerin yaşadıkları krizin 

etkilerinin geçmeye başlaması ile yöneticiler tarafından 
kriz anının biteceği düşüncesiyle planlar hazırlanır… 
İşletmelerin kriz sonrası kaybının en az düzeyde tutarak 
ortaya çıkabilecek olumlu durumları fırsata dönüştürebilme 
amacını taşıyor…  İşletmelerin geleneksel yaşam 
döngüsünde yaratıcı olmak istiyorlarsa, küçük gerilim, 
çatışma ya da karmaşayla fırsat krizlerini kendisi 
yaratarak bu durumdan faydalanabilmeli…  Örneğin, 
dünyada en büyük küresel şirketlerden birisi olan General 
Electric Şirketinde Jack Welch yönetim kurulu başkanı 
olduğu dönemde şirkette birtakım çatışma, gerilim 
ve karmaşa ortamları oluşturarak şirketi yeniden 
canlandırarak örgütsel sorunları çözebilmiştir… Welch’in 
çalışmaları işletmeleri tehdit eden gerilim ve karmaşanın 
onları çevik ve esnek tutarak daha dayanıklı hale 
getirdiğini görmüştür...   

Krizlerin oluşturduğu belirsizlik ve riskin ortamının 
şirketlerde oluşturduğu kayıpları en az düzeye indirme 
hedefi, krizlerin derinliğine ve belirsizlikler ile risk 
unsurlarının niteliğine göre değişebiliyor…  

Özellikle risk ve belirsizlik durumlarının fazla olduğu 
ortamlarda, işletmelerin göreceği zarar ya da elde edeceği 
fırsatlar da büyük olabilecektir… Bu durumda spekülatif 
yaklaşımların etkisine de dikkat etmek gerekiyor… Şirketler 
temkinli yaklaşımla elde edeceği fırsatlardan daha çok 
zararlarını en alt düzeye indirmeyi amaçlıyorlar… 

Şüphesiz kriz sürecine etki eden faktörlerin çokluğu 
ve belirsizliği kriz yönetiminde alınacak kararlarda risk 
unsuru önemli… Kriz dönemlerinde, şirket yöneticilerinin 
yapacakları uygulamaların beraberinde getirdiği riskler;… 
Uygulama, beklenenden fazla zarar ve hasara neden 
olabilir... Uygulama, amaçlanan sonuca varılmasını 
sağlayamaz… Uygulama, diğer uygulama seçeneklerinin 
önünü tıkayabilir… Şirket yöneticileri kriz etkilerini fırsata 
dönüştürebilmek…! Krizi ortadan kaldırılabilmek…! Ya 
da krizi hafifletebilmek…Bu amaçla etkin kararlar alarak 
uygulayabilmeli… Karlarında risk unsurunu sürekli 
olarak göz önünde bulundurmalı… Alınacak kararların 
başarılı olmaması halinde, önceki durumu daha da 
kötüleştirebilmesi ihtimaline karşı da B, C ve D planları 
olmalıdır...

SIR:  Krizi süreçlerini yöneterek krizi aşabilmenin 
farkında olmak… 

Kriz yönetimi, kriz belirtilerinin ortaya çıkmasıyla 
başlayan… Krizin çözümlenmesiyle devam eden… Bazen 
de şirketin çöküşü ya da hasarıyla süren… İçerisinde; bir 
dizi faaliyet, karar alma, uygulamalar yer alan süreçler… 
Krizleri çözümlemek aslında çok kolay… Bu amaçla; iç 
ve dış çevre iletişimine açık olmak… Etkili ve yerinde 
kararlar almak… Esnek, yaratıcı, atak, cesaretli olmak… 
Takım çalışmalarını desteklemek önemli faydalar 
sağlıyor…  

Kriz yönetim süreci; kriz, araştırma, iyileştirme 
ve çıkış aşamalarından oluşuyor… Kriz öncesi ve kriz 
sırasında araştırmayla krize hazırlık yapılıyor. Krizden çıkış 
için öğrenme sürecinde yapılan araştırma etkili oluyor… 
Krizin etkilerini azaltmak ya da krizi fırsata çevirmek için 
kriz yönetimi süreciyle iyileştirme yapılıyor… İyileştirme 
çalışmaları sonucunda normale dönüş ile birlikte krizden 
çıkılıyor…

Kriz yönetimi zincirleme süreçler dizisi… Başarı için 
bu zincirleme süreçlerde yer alan faaliyetlerin her birinin 
kriz yönetimine yapacağı katkı önemli…  Elbette kriz 
yönetiminin sürekli bir faaliyetler dizisinden oluşması… 

Başlangıcının ve sonunun kestirilemeyişi… Krizlerle ilgili 
önceden hazırlanan planların sürekli olarak denenmesi… 
Tekrar gözden geçirilmesi de kriz yönetiminin bir süreç 
olmasından kaynaklanıyor… Krizi yönetmek bu süreçleri 
yönetmeye bağlı…

SIR: Stratejik kararlar alabilmek… 
Strateji, herhangi bir işi yürütmek için önceden 

saptanan plan olarak tanımlanabilir… Strateji, ilk kullanıldığı 
şekliyle “Savaş Yönetme Sanatı” olarak biliniyor… Ve 
şirkette strateji… Şirketin stratejisi; amacına ulaşmak için 
izlediği yol… Bir işletme yöneticisi olarak, geçmiş verileri 
(deneyim-öngörü) ile birleştirerek geleceği görerek 
amacına ulaşmak… Kısaca; kazanmak ve bunu alışkanlık 
haline getirmek…! Ekonomi biliminde ise, serbest rekabet 
piyasası da bir çeşit savaş alanı olarak kabul edilebilir… 
Strateji, bir şirketin rakip şirketler karşısında onları alt 
edebilmek amacıyla önceden yaptığı planlar… Bu anlamda 
işletmecilik alanında strateji; müşteri tercihlerindeki 
değişimleri görerek müşteriye rakiplerin sunamayacağı 
çok farklı yararlar sunabilmek… Stratejik yönetim; 
geleceğe ilişkin etkin planlar oluşturma, yönetim 
geliştirme, örgütsel eğitim, halkla ilişkiler ve iletişimde 
etkinlik sağlamadır… 

Şirketlerde krizlere yönelik kararlar stratejik kararlar 
alınırken; krizlerin etkileri, kapsamı, olumsuzlukların 
aşılabilmesi için eylem planları, krizlerden çıkış 
için yapılacak olan faaliyetler bir bütün olarak 
düşünülmeli… Sürekli değişen çevre koşullarına cevap 
verebilecek esnek ve çevik kararlar ve uygulamalarla… 
Şirketin sürekli dinamizmi ve çalışanların sağlığı 
korunmalı… Etkin kararlar alınarak uygulanması… Kriz 
yönetim sürecinin stratejik olarak geleceğe yönelik başarı 
olması anlamına geliyor… 

SIR: Krizleri fırsata çevirebilmek için farklı yönetim 
modellerini uygulamak… 

Kriz dönemlerinde; şirketlerdeki kriz kaynaklarının 
tespit edilmesi önemli… Çünkü; krizin kaynaklarının 
bilinmesi yeniden herhangi bir krize girilmemesi için 
organizasyon yapısında da birtakım değişikliklerin 
yapılması için gerekli… Sözkonusu değişiklikler; krizin 
nedenlerinin örgütsel yapı ile ilişkilendirilmesi şirketin 
orta ve uzun vadeli stratejik planlarına uygun bir biçimde 
karşılaşabileceği kriz durumlarını da kapsayan geniş ölçekli 
bir yapılanma projesi için önemli… 

KRİZ
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ŞEKİL 2: Kriz Yönetimi Süreci  
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Toplam Kalite Yönetimi 
Krizleri önleme ya da krizlerden çıkma sürecinde 

şirketlerin farklı yönetim modellerini uygulaması 
gerekir… Bu bağlamda kullanılabilecek modellerin 
birisi de organizasyonda Toplam Kalite Yönetiminin 
uygulanmasıdır. Toplam Kalite Yönetimi; kalite üzerinde 
yoğunlaşarak müşterilerin ve çalışanların tatminini 
öngören, sürekli gelişmeyi sağlayan, bütün personelin 
katılımına dayanan yenilikçi ve rekabetçi bir yönetim 
modeli… Toplam Kalite Yönetimi şirket için özellikle 
kriz dönemlerinde kullanılmak üzere organizasyonda; 
müşteri odaklılık, süreç yönetimi, takım performansı, 
eşitlik, değişimcilik, katılımcılık, yenilikçilik yaklaşımıyla 
çözümler sağlıyor…

Öğrenen Organizasyonlar
İşletmelerin yoğun rekabet ve özellikle kriz 

ortamlarında etkinliklerini korumaları, rakiplerinden 
daha çok ve hızlı öğrenmelerine bağlıdır. Öğrenen 
organizasyonlar; çalışanların istenen sonuçları elde 
edebilmelerini sağlıyor… Ayrıca onların kapasitelerini 
geliştirmeyle ortak bir vizyon oluşturarak bireysel 
öğrenmeyle kurumsal öğrenmeyi birleştiren 
organizasyonlar… Öğrenen organizasyonlar kapsamında 
gelişen kavram ve uygulamalarla şirket kültürünü 
oluşturuyor… Öğrenen organizasyonlarla şirket bütün 
olarak rekabet güçlerini arttıracak tarzda bilgi yaratma ve 
kullanma yeteneklerinin geliştirebiliyor… Hızla değişen 
küresel bir dünyada Endüstri 4.0 ile birlikte Akıllı Toplum 
5.0’da öğrenme artık bireysel ve bağımsız olarak bilişim 
teknolojileriyle gerçekleşiyor…

Gelişen Organizasyonlar 
Sürekli gelişen organizasyonlar, Toplam Kalite 

Yönetimi anlayışı ve öğrenen organizasyonu kapsayan 
şirketlerin sürekli gelişimini esas alan organizasyonlar… 
Bu nedenle de sürekli gelişen organizasyonlar krize hazır 
oldukları için krizlerden etkilenmesi düşüktür. Sürekli 
gelişen organizasyonlarla şirkette; sorunlar ve çözümleri 
paylaşılır… Girişimcilik ruhu hâkim… Sürekli eğitim 
anlayışı… Çalışanların önerilerle yönetime katılması… 
Takım çalışması performansı… Takımlara yetki devri… 
Kazancın takımla paylaşımı… Gelişen organizasyonların; 
müşteri odaklı olarak esnek bir yapıda, yenilikçi ve 
yaratıcı bir işletme kültürünün olması ve teknolojik 
destek sağlanmasıyla sürekli gelişeceği öngörülüyor… 
Krizin aşılmasında Gelişen Organizasyonların; müşteri 
merkezli, sürekli gelişme, esneklik, yaratıcılık, eşitlikçi 
örgüt iklimi, teknolojik destek özellikleri çözüm için 
avantajlar sunuyor…

Sürekli gelişme, her seviyeden çalışanların katılımı 
ile gerçekleştirilen sürekli iyileştirme süreci…  Şirkette 
üretimden satın almaya, pazarlamadan satışa kadar 
bütün bölümlerde uygulanıyor… Sürekli gelişme şirkette 
çalışanların sorunları belirleyerek çözümlerin gelişmesini 
sağlayan problem çözme aracı… Amaca yönelik kısa 
adımlarla süreç odaklı olarak üretim alanı ve ofiste yapılan 
iyileştirmelerle verimliliği artırıyor… 

Kurumsal Yeniden Yapılanma 
Kriz dönemlerinde şirketlerde kurumsal yeniden 

yapılanma ile krizi fırsata çevrilebilir… Yeniden yapılanma 
küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren şirketler 
değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilmek için 
önemli… Kurumsal yeniden yapılandırma; bir şirketin 
değerinin artırılmasını sağlıyor… Bunun için şirketin mali 
yapısının güçlenmesini sağlıyor… Kurumsal yeniden 
yapılanma şirketin yönetim veya mülkiyetinde değişiklikleri 
ifade ediyor… Şirketin ticaret portföyünde şirket hissedarları 
ve alacaklıları bakımından önemli değişikler sağlıyor… 

Kurumsal yeniden yapılandırma genellikle mali ve 
operasyonel yeniden yapılandırma şeklinde krizin fırsat 
penceresi olarak değerlendirilmesini sağlıyor… 

Ortaklaşa Rekabet ve Şirket Birleşmeleri 
Şirketler kriz durumlarında maliyetlerini düşürerek 

rekabet gücü kazanmak amacıyla kendi sektöründe veya 
başka sektörlerdeki şirketlerle işbirlikleri ya da şirket 
birleşme yapabilirler… Dijital Çağda rekabet ortamında 
başarı ancak ortaklaşa sağlanacaktır. Özellikle şirketler, 
müşterileriyle, tedarikçileriyle ve rakipleriyle bir araya 
gelerek ortaklaşa büyümek üzere çıkarları doğrultusunda 
olanaklarını kullanabilirler… Örneğin, Toyota, otomobillerde 
kullandığı parçaları Isuzu, Suzuki, Hyundai ve Mitsubishi 
şirketleriyle ortaklaşa üretiyor… Benzer şekilde Peugeot 
otomobil şirketi de, ürettiği otomobillerin parçalarını 
Renault ve Citroen şirketleriyle birlikte ortaklaşa üretiyor…  

SIR: Kriz takımlarının oluşturulması…
Kriz aşamasında şirketler için en önemli kaynak, insan 

faktörü… Şirketlerde insan faktöründen kriz takımları 
kullanılarak stratejik amaçlara uygun olarak delege 
edildiğinde kriz süreci başarıyla yönetilebilir… Şirketlerde 
kriz takımları, krizlerin yönetimini sağlayan bireylerden 
oluşan gruplar…  Kriz takımlarının amaçlarından birisi 
krizlerin oluşumunu önlemek… Şirkette kriz sürecinin ilk 
aşamada riski minimize etmek… İkinci aşamada şirket 
imajına yönelik zararı azaltmak… Ve üçüncü aşamada 
örgüt kültürünü olumlu yönde değiştirmek… Kriz takımları, 
görevleri; kriz durumlarını sezmek, krizleri aşabilmek için 
stratejiler geliştirmek, kriz anında yönetmek üzere şirkette 
yönetimle işbirliği yapmak… Şirketin kriz takımlarının 
üyelerinin özellikler arasında; İşletme bilgisi… Uzmanlık… 
Teknik bilgi… Planlama… Delege etme… Organize 
etme… Çeviklik… Esneklik… Kritik kararlar alabilme… 

Şirketin kriz takımları değişik özellikli ve yetenekli 
bireylerden oluşmalı… Bu bireylerin; yetenek, bilgi, 
beceri, bakışa açısı, tecrübe ve eğitime düzeylerinin 
farklılığı yetenek yönetimiyle krizin içindeki yaratıcılığı 
ortaya çıkarmada önemli işlev görebiliyor… Bu 
bağlamda aynı bakış açısı ve düşünme tarzına sahip 
bireylerin oluşturacağı bir takım uyumlu görünebilir… 
Ancak bu takım üyelerinin birbirlerinin eksik ve yanlışlarını 
görmemesi önemli risk ve tehdit oluşturabilir… Şirket 
kriz takımı sayısı olarak uygulamada; genellikle 10 
kişiden oluşan küçük ve dinamik bir takım başarılı bir 
şekilde çalışabilir… Şirkette böyle bir takım içinde yapılan 
tartışmalar daha verimli olacak… Ve önemli kararların daha 
çabuk alınabilecek...

SIR: Kriz dönemlerinde işletmelerde insan 
kaynaklarına önem vermek…

Şirkette özellikle insan kaynakları kriz dönemlerinde 
büyük değişimlerin yaşandığı birimler…  Şirkette insan 
kaynakları birimleri, çalışanların kriz dönemlerinden 
nasıl etkilendiğini kavramalı… Şirketin ve çalışanların 
motivasyon ve performansı üzerinde oluşabilecek 
olumsuz etkileri belirlemeli… Etkilerini en aza 
indirecek çözümleri üreterek uygulamalı… Şirkette 
kriz ortamında çalışanlar için plan yapabilmek çok zor… 
Krizin psikolojisiyle çalışanların iş yaşamları üzerinde 
hissettikleri kontrol duygusu kayboluyor…  Özellikle 
krizler, çalışanların özgüvenlerinin kaybolmasına yol 
açabiliyor… Bu dönmede çalışanlar, işsiz kalma tehlikesiyle 
karşılaştıkları zaman umutsuzluğa kapılabiliyor… 
Çalışanlar işlerini kaybetmeseler dahi bu tehlike uzun 
süre onları etkiliyor… Elbette bu durum çalışanların iş 
motivasyonlarını azaltıyor… Şirkette yapılan motivasyon 
artırıcı çalışmalar, iletişim ve eğitim ve liderlikle bu süreci iyi 
yönetmek gerekiyor… 
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SIR: Kriz dönemlerinde üretime önem vermek…
Özellikle kriz dönemlerinde şirketler çevrelerindeki 

piyasadaki belirsizlikler ve değişikliklerden çok 
yoğun… Bundan dolayı, sürekli beklenmedik tehlike 
veya fırsatlarla karşılaşıyorlar… Şirketlerin varlıklarını 
sürdürebilmeleri bu tehlikeleri aşmalarına ve fırsatları 
değerlendirebilmelerine bağlı… Bu bağlamda şirketlerde 
sürekli değişen çevre şartları karşısında stratejik üretimin 
önemi ortaya çıkıyor… Şirketin stratejik üretim, şirketin 
sektöründe rakipleri karşısında üstünlük kazandıracak… 
Ayrıca çevik ve esnek olarak değişen koşullara uyum 
sağlayacak… Kriz döneminde oluşacak pazar fırsatlarından 
yararlanmak üzere avantajlara sağlayacak… Krizin hızlı 
değişim ortamında şirketin çevresel değişimlere ve değişen 
tüketici tercihlerine göre göre faaliyetlerini sürdürebilmeleri 
için üretim için yeni iş ve yönetim modelleri ve akıllı 
sistem, teknoloji ve araçları kullanması önemli… 
Özellikle dijitalleşme ve online teknoloji ile yalın, esnek 
ve çevik üretim rekabette önemli avantaj sağlıyor…  

SIR: Kriz Dönemlerinde Bilişim Teknolojileri 
Kullanımına Önem Vermek…

Şirketler Dijital Çağ’da Pandemiyle gelen küresel kriz 
dönemlerinde çıkış yolu teknoloji ve bilişim teknolojilerini 
kullanmaktan geçiyor… Her sektörde teknolojiyi yoğun 
olarak örgüt yapılanmasında kullanılıyor… İnternet 
üzerinden dijital ağ yapılarıyla piyasa koşullarının izlenerek 
müşteri ilişkileri satınalma, tedarik zinciri ve lojistik 
işlemleri ile diğer işlemler e-business olarak teknoloji 
hâkim olarak yapılıyor… Şirketlerin ve yönetimin bu 
dönemde teknoloji kullanma dışında başka da bir 
seçenekleri yok gibi… Gelişmiş yeni iş ağı modelleriyle 
krizi müşteri ve paydaş iletişimine önem vererek rekabet 
avantajı sağlamak üzere kullanmak mümkün… Zaten 
iş ortaklarımız ve sektörlerdeki tüm şirketler online ve 
çoğunlukla da mobil akıllı teknolojileri kullandığı için bizim 
de onlarla ağ yapılanmasına bağlı olarak aynı teknolojileri 
kullanmamamız gerekiyor… Özellikle son yıllarda artan bir 
şekilde çarpıcı boyutlara ulaşan teknolojik gelişmeler 
akıllı iş zekâsı modelleriyle yapay zekâ kullanarak krizi 
aşmada önemli çözümler sağlıyor… Bu bağlamda başta 
Endüstri 4.0 olmak üzere bulut bilişim, sanal gerçeklik, 
artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, büyük veri ve 
Silikon Beyin şirketlere önemli avantajlar sunuyor… 
Elbette gelişmiş akıllı teknolojilerin kullanımı artık şirketler 
için kriz olsun veya olmasın bir zorunluluk haline gelmiştir…

Şüphesiz, ortaya çıkan krizlerin fırsata çevrilmesinde 
teknolojik değişikliklerin gelişim hızı… Şirketin değişikliğe 
uyum süreci… Ve teknolojiye bağımlılığın oranı önemli 
ölçüde etkili… Özellikle bilişim teknolojilerinin kullanımının 
işletmelerde etkin bir şekilde kullanılması işletmelerin 
karşılaştıkları krizleri fırsata dönüştürebilmede önemli rol 
oynayabiliyor… 

Fırsat Penceresi olarak kriz yönetimi…  
Şüphesiz tıpkı insanların yaşam dönemlerinde bazı 

krizler olduğu gibi şirketlerin yaşam dönemlerinde de 
krizlerle karşılaşılması doğaldır… Kriz sonucunda şirket 
varlıklarının ortadan kalkması tehlikesine karşın, bazı 
şirketlerin krizden güçlenerek çıkmasının sırrı nedir…? 
Bu şirketlerin krizi yönetme formülleri nedir…? Krizi 
yönetmenin sırrı nelerdir…? Bu ve benzeri sorular uzayıp, 
gider...! Krizden güçlenerek çıkan şirketlerin öncelikle 
krize bakış açıları önemli… Bu şirketler krizin risklerinin 
farkında ve bunun işlerinin doğal bir parçası olarak kabul 
ederek kriz dönemlerini önemli bir fırsat penceresi olarak 
görüyorlar… Bu bağlamda Fırsat Yönetimi kavramının kriz 
dönemlerinden güçlenerek çıkmada önemli bir yaklaşım 
olduğunu görülüyor… Kriz dönemleri, iyi yönetilebilirse 
ve değerlendirilebilirse işletmelerin güven tazeledikleri 

ve itibarlarını toplumun her kesimine etkili bir şekilde 
yansıttıkları dönemler de olabilir... Kriz sürecini başarıyla 
atlatmada kriz yaşam sürecinin bilinmesinde, başka bir 
ifadeyle krizin anlaşılabilmesinin önemli bir payı var… 
Bu noktada, kriz süreci ve krizin muhtemel sonuçlarının 
bilinmesi gerekiyor… 

Kriz dönemlerinde, şirketin varlığını koruyabilmesi 
önemli… Hedeflerin gözden geçirilmesi… Stratejilerin ve 
politikaların irdelenerek şirketin krizi hasarsız atlatacağı 
ya da başarıyla çıkacağı uygulamaların doğru ve 
zamanında belirlenebilmesine bağlı… Krizi anlayan 
ve bir fırsat penceresi olarak gören şirketlerin aynı 
zamanda krizi başarıyla yönettikleri görülüyor… İşte bu 
noktada krizi yönetebilmenin sırrı ortaya çıkıyor… Krizi 
yönetebilmenin sırları; Kriz yönetimi yaklaşımları… Krizi 
fırsata dönüştürebilme çalışmaları… Kriz yönetebilmede 
insan kaynaklarının yönetimi… Kriz döneminde işletme 
faaliyetleri… Kriz dönem şirket performansı çalışmalarından 
meydana geliyor… Krizden güçlenerek çıkmanın sırrı, 
krizi başarıyla yönetmekten geçiyor… Bunun için üç 
şeye ihtiyacımız var… Krizden güçlenerek çıkılacağına 
inanmak… Planlı ve disiplinli çalışmak… Bütün şirket 
çalışanları, tedarikçi ve müşterilerle birlikte olmak... 
Elbette krizin aşılabileceğine olan inanç, fedakârlığa 
dayanan çalışmayı ve takım ruhuna dayalı ekiplerde 
başarıyı getiriyor…  

Aslında doğal olarak küresel Pandemiyle oluşan 
karmaşaya bağlı krizde panik olabiliriz… Elbette 
karmaşayla gelen belirsizliğin sonucu olan bilinmezliğin 
oluşturduğu sonucu öngörememek gerilime, heyecan 
ve korkuya yol açabilir… O vakit Pandemiyle oluşan 
küresel krizden korkarak panik yapmak yerine krizlerin 
işimizin ve hayatımızın doğal bir parçası olduğunu kabul 
edersek başarma inancımız artar… Ve  çok çalışarak 
başarabiliriz… Krizler bizim ve şirketimizin gelişerek 
büyümeleri için; yenilik, yaratıcılık, çeviklik, performans 
ve dayanıklılık kazanmasını için önemli fırsatlar 
sağlıyor… Krizleri yönetmek çok kolay… İş zekâsı ağlarını 
kullanarak… Akıllı sistem, araç ve teknolojilerle… Yeni 
iş modelleriyle… Yalın yöntemlerle… Çevik olarak… 
Esnek olarak… Anlık olarak… Yapay zekâyla büyük veriyi 
kullanarak… Akıllı çözümler üreterek… Karmaşayı ve 
krizi dengeleyerek… Güçlü iletişimle güven vererek…  
Aslında krize yol açan şey aynı zamanda çözümü de 
içinde saklıyor…

Her krizde olduğu gibi mutlaka Pandemiyle ortaya 
çıkan küresel krizde sona erecektir… Pandemiyle ortaya 
çıkan küresel krizi ülkemiz kolaylıkla atlatarak bu dönemden 
güçlü olarak çıkacaktır… Öncelikle Türkiye dokuz komşu 
ülke içerisinde Rusya dışında bölgesinde en büyük 
ekonomik güce sahip ülkedir… Ekonomik, sosyal ve 
kültürel olarak bölgesiyle çok güçlü işbirliklerine sahiptir… 
Türkiye sahip olduğu; genç, eğitimli ve nitelikli nüfus 
avantajıyla… Dünya ekonomisinin önemli gücü olan 
Avrupa Birliği ülkeleriyle; otomotiv, tekstil, turizm ve diğer 
sektörlerdeki güçlü; tedarikçi, üretici ve pazar ilişkileriyle… 
Coğrafi olarak petrol ve doğal gaz kaynaklarına yakın 
olana transit ülke lojistik avantajlarıyla… Asya ve Avrupa 
arasında güçlü pazar ekonomisiyle ve işbirlikleriyle… 
Avrupa’nın Asya ve Afrika açılmasında öncü rolüyle… Türk 
şirketlerinin gelişen pazarlardaki inşaat, turizm, ticaret ve 
sanayi alanındaki başarılı işbirlikleri ve ticari başarılarıyla… 
Türkiye’nin yüksek bir nüfus sayısıyla içi pazar olarak 
sahip olduğu potansiyel ile… Türkiye’nin başta inşaat 
ve sanayileşme olarak güçlü performansıyla… Ülkemiz 
küresel Pandemi krizinden de güçlenerek ve büyüyerek 
çıkacaktır…  Sevgiyle ve sağlıcakla kalınız…!

Kaynak: M. Tekin, M. Zerenler, İşletmelerde Kriz Yönetimi, Yenilenmiş 6.Baskı, 2017, Konya


