
COVID-19 sonrası 

Türkiye'de iş yapma 
şekilleri ve üretimin 
geleceği için 19 
politika sorusu



Türkiye için Öneriler
COVID-19 sonrası orta vadeli dönem Türkiye’nin değer zincirinin bir sonraki 
aşamasına sıçraması için fırsat olabilir. Türkiye bu dönemi iyi değerlendirerek 
operasyonel mükemmellikte kendini bir kez daha kanıtlamalı ve uzun vadede 
yenilikçiliğe ve dijital teknolojilere yönelik açıklarını kapatmalı.

COVID-19 sonrası dönemi hayal ederken sorulan
temel soru, toparlanmanın ne zaman olacağı. Bu
soruyu cevaplamak mevcut COVID-19 deneyimimiz
kapsamında elde ettiğimiz veriler ile zor görünüyor.
Ancak görünen o ki virüs yok olmadan tam bir
toparlanma mümkün olmayacak.

Ekonominin geleceğine ilişkin farklı senaryolar
üretmek mümkün. Bu senaryolardan ilki ve görece
iyimser olanı V şeklinde bir toparlanmaydı. Ancak
Mart-Nisan aylarında deneyimlediğimiz insani ve
ekonomik durum, krizin daha derin ve toparlanmanın
daha uzun olacağını L şeklinde bir toparlanmayı daha
olası gösteriyor.

Bu toparlanma sürecini ele alırken kesin tarihler 
vermek mümkün olmasa da sonraki adımları 
planlamakta yol gösterici zaman aralıkları 
tanımlamak mümkün. Bugünü ve yarını düşünüp, 
yarından sonrasını hayal ederek COVID-19’un 
getirdiği insani ve ekonomik krizle baş edebiliriz. Bu 
sürecin organizasyonunda ve yönetiminde farklı 
paydaşlar arasında güçlü bir koordinasyona, yeni 
fikirlere ve yenilikçi yöntemlere ihtiyaç 
duyulmaktadır.

'COVID-19 Sonrası Ekonomide 'Yeni Normale 
Hazırlanmak: İş Yapma Şekilleri ve Üretimin Geleceği 
için 19 Politikas sorusu' adlı raporumuzda COVID-19 
sonrası iş ve üretim biçimlerinin 'yeni normaline' ne 
kadar hazır olduğumuzu 8 temel unsur ve bunlar 
altındaki 38 gösterge altında analiz etmiştik. 
Raporumuzun bu versiyonunda ise her bir unsur 
özelinde Türkiye için ortaya koyduğumuz gelişim ve 
fırsat alanları özelinde tasarladığımız 19 temel 
politika sorusunu sunuyoruz.

Bu politika soruları, Türkiye’nin COVID-19 sırası ve 
sonrasındaki kriz ve toparlanma sürecini etkili bir 
şekilde yönetebilmesi adına stratejik politika 
tartışmalarının yürütülmesi amacıyla tasarlanmıştır. 
Sorular yalnızca Kamu için değil, özel sektör, 3. 
sektör (STK ve profesyonel örgütler) ve uluslararası 
kuruluşlar için de sonraki adımları öngörmekte 
kullanılabilecek niteliktedir. Sunulan politika soruları 
bir çalışma planına dönüştürülebilir, sorular özelinde 
daha derin ilave araştırmalar yapılabilir ve bu 
doğrultuda üst seviyede izlenecek ve uygulanacak bir 
eylem planı tasarlanabilir.
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COVID-19’un getireceği kriz ve toparlanma süreci
ile ilgili ilk değerlendirmeler (V)
COVID-19’un getireceği kriz ve toparlanma süreci
ile ilgili yeni değerlendirmeler (L) 

Uluslararası Üretim 
Aşaması Sayısı Endeksi
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İş Gücü 
Yetkinlikleri

Ar-Ge ve 
Yenilikçilik 
Kapasitesi

BİT ve Dijital 
Altyapısı

Siber Güvenlik –
Veri ve Ağ 
Güvenliği

COVID-
19 

Hazırlık

Uzaktan Erişim, 
İletişim ve İş 

Yönetimi Araçlarının 
Kullanımı

Altyapı

Üretimin 
Yapısı

Pazarın 
Yapısı

Kaynak: "COVID-19 Sonrası Ekonomide 'Yeni Normale' Hazırlanmak: İş Yapma Şekilleri ve 
Üretimin Geleceği için 19 Politika Sorusu" raporu



19 Politika Sorusu: Türkiye için Öneriler

1. Hayatlarımızı sosyal izolasyonu sağlayacak şekilde yeniden kurgulamamız gereken bir orta vade
bizi bekliyor. Bugün geçici olduğunu düşündüğümüz çözümlerin orta ve uzun vadede yeni
toplumsal gerçeklere dönüşmesi çok olası. Bu bakış açısı ile büyük kullanıcı kitlelerine hitap
edebilecek, sağlık (ilaç, aile doktoru hizmetleri vs.), eğitim (ilk ve orta öğretim, üniversite ve
sonrası) ve tarıma ilişkin nasıl dijital hizmetler tasarlanabilir?

2. Özel sektör değişen müşteri beklentileri doğrultusunda hizmet sunumunu değiştirmeye başladı.
Bankalar değer zincirlerinin tamamını elektronik ortama taşıyacak şekilde dönüşüyor, işletmeler
temassız ödeme ve teslim modellerine geçti. Peki ya kamu hizmetleri? COVID-19 sırası ve
sonrasında vatandaşın kamu hizmet sunumdan beklentisi nasıl değişecek? Kamu mevcut
hizmetlerinin hangilerini uzaktan erişime elverecek şekilde dönüştürebilir?

3. COVID-19 sırasında hayatımıza giren uzaktan erişime dayalı çözümler hem hizmette hem
üretimde iş modellerinin yeniden ele alınmasını hızlandıracak. İşletmeler için COVID-19 sırası ve
sonrasında operasyonlarını uzaktan erişime dayalı yöntemlerle sürdürebilmesi için önemli olan
doğru amaçlara, araçlara ve doğru altyapıya sahip olmaları. KOBİ düzeyindeki işletmelerin
uzaktan çalışmaya elverecek doğru araçlara ve doğru altyapıya erişimini nasıl güçlendirilebilir?
Mikro-KOBİ’lerin dijital okur-yazarlığını nasıl artırabiliriz?

4. Uzaktan erişime dayalı iş ve yaşam modelleri veri ve ağ güvenliği üzerinde önemli riskler ve
savunmasızlıklar oluşturdu. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisinin dönemin ruhuna uygun,
ihtiyaçlarına cevap verir şekilde güncellenmesi gerekli. İlgili kamu otoritelerini bir araya
getirecek, siber güvenlik risklerini ve savunmasızlıkları sektör seviyesinde işaret edecek,
izleyecek, anlık olarak paylaşacak bir platform veya standart siber güvenlik risk puanı
oluşturulabilir mi?

5. COVID-19 sorasında ürettiğimiz veri miktarı ve veri üretme hızımız arttı. Veri güvenliğini uzun
vadede tesis edecek çözümler neler olabilir? Yerli bulut teknolojilerini, küresel teknoloji devleri
ile işbirliklerini nasıl mümkün kılabiliriz?
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6. İlaç ya da aşı olmadan ekonomi eski düzlemine dönemeyecek. Ülkeler COVID-19 ile mücadeleyi
orta vadede de sürdürecek ve teknoloji bu mücadelede kritik rol oynuyor. Salgını kontrol altında
tutarken ekonominin çarklarını da döndürmemiz gerek. Bunun için ekonominin çarklarını
'COVID temiz' yaklaşımlar ile sertifikalandırarak kademeli olarak açmamız mümkün mü?

7. BİT ve dijital hizmetler tarafında pazar hızlı bir büyüme yaşadı ve bu büyüme orta-uzun vadede
devam edecek. Bu talebi yerel oyuncular için büyüme fırsatına dönüştürmek adına nasıl
destekler tasarlanabilir?

8. E-ihracat son 10 yılda hem dünyada hem Türkiye’de önemli bir büyüme yaşadı ancak Türkiye’nin
e-ihracat pazarından aldığı pay kısıtlı. COVID-19, küresel ticaretin dijital dönüşümü daha da
hızlandıracak. E-ihracat COVID-19 sonrası orta vadede KOBİ’lerin kurtuluşu olabilir mi? E-
ihracat platformlarında işletmelerimizin pazarlama, satış sonrası ve lojistik maliyetler ile daha
iyi başa çıkabilmeleri için neler yapılmalı?

9. Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve aktifleşmesi COVID-19 sonrası
dönemde ekonomik başarının kilit unsurlarından biri. Yeniliği üreten coğrafyalardaki Türkiye
Diasporaları Türkiye'de yenilikçiliği geliştirmekte nasıl daha iyi mobilize edilebilir? Türkiye’deki
girişimci potansiyelini harekete geçirecek nasıl ara-yüzler tasalanabilir?

10.COVID-19 sonrası dönemde işletmeler ve girişimler için devlet destekleri ve teşviklere erişim her
zamankinden daha rekabetçi olacak. Ar-Ge ve yenilikçiliğin finansmanı tarafında yapılan
yatırımın geri dönüş hızını artıracak yepyeni modeller nasıl tasarlanır?

19 Politika Sorusu: Türkiye için Öneriler
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19 Politika Sorusu: Türkiye için Öneriler

11.Bazı sektörler doğası gereği uzaktan erişime dayalı modellerle dönüştü bile. Otomasyon ve akıllı
robotlar 'kısmen' insansız fabrikalarda üretimi de mümkün kılabilecek. Ancak orta-uzun vadede bir
çok üretim bandında fiziksel olarak insan kaynağına ihtiyaç sürecek. Şirketler üretimi (vardiya
saatleri, çalışma ortamı vs.), Kamu ise bu üretim tipini destekleyecek şekilde çalışma hayatını
(toplu taşıma, maske vs.) nasıl yeniden örgütlemeli? İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımlarını nasıl
yeniden ele almalıyız?

12.Geleceğin iş ve üretim yapıları daha nitelikli ve esnek bir iş gücü kaynağı gerektiriyor. Mevcut iş
gücünün yetkinliklerinin dönüştürülmesi ve geleceğin iş gücü yetkinliklerinin geliştirilmesi
rekabetçi üretim için her zamankinden daha önemli. Türkiye'nin insan kaynağının mevcut
yetkinliği ile geleceğin iş ve üretim modellerinde ihtiyaç duyulacak nitelikler nasıl eşleşiyor?
Mesleki eğitim ile nitelikli ara eleman istihdamı ve üniversite sonrası eğitim yaklaşımlarımız
ihtiyaç duyacağımız yüksek katma değerli üretimi sağlayacak insan kaynağını yetiştirebiliyor
mu? Özel sektöre, profesyonel örgütler ve STK’lere nasıl roller düşmektedir?

13.Medikal ürünler, ilaç, koruyucu ekipman ve gıda gibi sektörler üretimi kısa vadede sürdürmek
durumunda. Bu firmaların üretimlerini kısa vadede sürekli kılabilmek ve orta-uzun vadede
ihracat fırsatlarını artırmak için bugün neler yapılmalı? Orta-uzun vadede bu sektörlerde ulusal
arz ve talep nasıl şekillenecek? Bu doğrultuda firmalar üretim ve tedarik zincirlerini nasıl
yeniden organize etmeli?

14.COVID-19 sonrası orta vadeli dönemde üretimin sürdürülebilirliği ve güvenliği maliyet baskısından
daha güçlü olacak. Küresel tedarik zincirleri parçalandıkça bölgesel tedarik ağları kurulacak. Daha
şeffaf, daha esnek ve dayanıklı bölgesel tedarik zincirlerini nasıl inşa edebiliriz? İşletmeleri
tedarik zinciri operasyonlarını geliştirmekte nasıl destekleyebiliriz?

15.İmalat sanayinde sektör devleri üretimi durdurdu. Stokları ve finansal güçleri çoğunu orta vadede
hayatta tutacak ancak tedarikçilerinin bir kısmı korona-koma'dan uyanamayacak. Peki
tedarikçilerini orta vadede hayatta tutabilmek için sektör devleri neler yapabilir?

46



16.Yeni kurulacak bölgesel tedarik ağlarında Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak için, özellikle AB
pazarına erişim açısından, ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi kritik öneme sahip.
Türkiye Lojistik Master Planı yeni ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilebilir mi?

17. 5G büyük bir yatırım ama büyük de bir ihtiyaç. Kısıtlı kaynakları etkili kullanmakta hedef odaklı
olmak önemli. 5G teknolojisi ve uygulama altyapısı için yerli modelleri ne ölçüde ve nasıl etkin
kılabiliriz? 5G için ulusal stratejik sektörlerimizde endüstriyel uygulama alanları neler olabilir?
Toplumsal hayatı sosyal izolasyona göre örgütlemekte 5G için nasıl kullanım alanları
tasarlanabilir?

18.Küresel bir sorun küresel bir çözüm gerektiriyor. COVID-19 salgını ile mücadelede mevcut
uluslararası kuruluşlar daha iyi performans gösterebilirler. Salgın sonrası bu tip küresel sorunlar
için yeni bir uluslararası / bölgesel yapılanma ortaya çıkabilir. Böyle bir organizasyonda Türkiye
nasıl konumlanmalıdır?

19.Hızlı bir iyileşme ve yeniden yapılanma sürecini yönetmek ve 'yeni normale' adaptasyon Kamunun
liderliğinde ilerleyecek. COVID-19’un iş ve üretim üzerindeki dönüştürücü etkisi Kamunun iş yapış
biçimleri için de geçerli. Kamu sektöründe bu süreci yönetecek gerekli kurumsal kapasiteyi,
organizasyon ve İK yetkinliklerini nasıl güçlendirebiliriz?

19 Politika Sorusu: Türkiye için Öneriler
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