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Değerli Satınalma Dergisi Okuyucuları,
Yeni dönemde birçok projeyi gündemimize aldık. Satınalma ve Tedarik Zinciri
Yöneticileri bir araya gelerek 2014-2015
yılı etkinlik takvimimizi belirledik. 22
Ekim 2014 tarihinde Planlama Çalıştayı
ve 18 Aralık 2014 tarihinde ise geniş
katılımlı Satınalma ve Tedarik Zinciri
Yönetimi Kongresi’ni düzenleyeceğiz.

Sayfa
Tedarik Zinciri Planlama Çalıştayı 22 Ekim 2014 (Ücretsiz)
“Planlamanın planını yeniden yapalım” sloganı ile yola çıktık.
Planlama guruları bu çağrımız size. İstiyoruz ki, bir araya
gelelim, yaşadığımız sorunlara birlikte çözüm arayalım ve
meslek standartlarını yeniden belirleyelim. Program içeriği ve
uzman konuşmacılarımıza ilişkin detayları Dergi içerisinde
bulacaksınız.
• Kullandığımız planlama araçlarından yeterince emin miyiz?
• Talep planlama mı? Talep tahminleme mi?
• Şirketimiz için en doğru planlama modeli hangisi?
• Güzel haber, satışlarımız artıyor. Peki ya stoklar?
• Meslek standartlarında şirketimiz hangi aşamada ?
Çalıştaydan Beklentilerimiz:
• Çalıştayın amacı, sunumları sadece dinlemek değil, katılımSayfa
cı olmak, tartışmak soru sormak.
• Gün sonunda katılımcı şirketlerden gelen planlama problemlerinin konuşulduğu açık oturum.
Planlama Forumu
Planlama uzmanları, satınalmacılar ve tedarik zinciri yöneticileri hep birlikte daha fazla bilgi paylaşımında bulunalım.
Sektörel sorunları konuşalım çözüm yöntemleri geliştirelim. http://www.BuyerNetwork.net üzerinde Planlama
Forumu Blog sayfalarımıza sizleri bekliyoruz.Tüm uzman
konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza şimdiden teşekkür
ediyoruz.
Planlama uzmanlarına yönelik bu çalıştaya konu uzmanlarını
davet ediyoruz. Ücretsiz olan bu etkinliğimizde 40 kişilik bir
katılımcı sınırımız var. Bu nedenle her şirketten en fazla iki
kişi alabileceğiz. Kayıt için buyernetworkglobal@gmail.com
Sayfa
adresi ile temasa geçebilirsiniz.
Uzaktan Eğitim Fırsatı (Ücretsiz):
Bizlere sıklık yöneltilen bir sorunun cevabını aralıyoruz. Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı içerisinde yer
alan belirli dersleri yerinizden takip etme fırsatını sunuyoruz.
Türkiye’nin her yerinden çalışan arkadaşlarımıza uzaktan
eğitim penceresi sağlıyoruz. Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Yönetimi ve Üretim Yönetimi derslerine ilişkin; haftalık
akışları, bilgi, sunum, duyuru, olay çalışmaları ve ödevleri
BuyerNetwork.net üzerinde “sayfa”larda (ders grupları) takip
edebilirsiniz. Bu platform üzerinde iletişim kurabilir ve sektörel sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Kişisel gelişime katkı
sağlayacağına inandığımız bu projede sizlerden de sektörel
Sayfa
olay (vaka) çalışmalarınızı göndermenizi istiyoruz.
Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeni sayıda görüşmek üzere,

EDİTÖR
PROF. DR. MURAT ERDAL
www.muraterdal.com
http://www.buyernetwork.net/members/muraterdal
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Tedarİk Zİncİrİnde
İş Süreklİlİğİ Yönetİmİ
Günümüzde küçük veya büyük
ölçekli olsun; üretim veya hizmet
sektöründe faaliyet göstersin, tüm
kuruluşlar çeşitli risklerle karşı karşıya
kalmaktadırlar. Dolayısıyla, hiçbir
kuruluş krizlere karşı “kurşun geçirmez”
bir yapıya sahip değildir. Genellikle kriz
denildiğinde, deprem, sel, fırtına gibi
doğal afetlerden kaynaklanan olaylar
gelse de, kuruluş içinde gerçekleşen bir
su baskını, küçük çaplı bir yangın veya
bilgi işlem sisteminde (IT) meydana
gelen bir sistem çöküntüsü de kuruluş
açısından kriz yaratabilmekte ve
kuruluşun üretim sürecinde veya
faaliyetlerinde çeşitli kesintilere veya
duraksamalara neden olmaktadır.
Bu yazıda, ülkemizde yeni yeni
üzerinde tartışılmaya başlayan “iş
sürekliliği” kavramı, kuruluşların tedarik
zinciri açısından değerlendirilmeye
çalışılacaktır. Tedarik zincirleri, küçük
veya büyük ölçekli tüm kuruluşların
varlıklarını sürdürmesinde hayati
bir rolü üstlenmiş durumdadırlar.
Tedarik zincirinden kaynaklanabilecek
riskler de, kuruluşların faaliyet
kesintilerinin temel nedenleri
arasında yer almaktadır. Başka bir
açıdan değerlendirildiğinde; tedarikçi
riskleri, kuruluşların kontrolü dışında
kaldığından, yönetilmeleri de son
derece zor riskler arasında yer
almaktadır. Ancak, olaylar iş sürekliliği
ve risk yönetimi perspektifinden
değerlendirildiğinde, belirlenebilen her
tür riskin yönetilmesi de söz konusu
olmaktadır.
İş Sürekliliği Yönetimi
İş sürekliliğinin önemi, yakın

dönemde yaşanan felaketlerle giderek
daha fazla hissedilmeye başlansa da,
kesintilerin kuruluşların faaliyetlerine
olan etkisi sürekli gündemde olan bir
konu olmuştur. Nedeni her ne olursa
olsun, faaliyetleri kesintiye uğrayan
bir kuruluş, kendisine bağlı olarak
çalışan diğer kuruluşları da etkilemeye
başlamış ve bir zincir reaksiyonu
oluşturmuştur. Günümüzde giderek
yakınsayan kuruluşlar, birbirlerinin
faaliyetlerine daha fazla bağlanmaya ve
bu zincirdeki yerlerine göre, aksamaya
veya kesintiye olan tahammülleri
de giderek azalmaya başlamıştır. İş
sürekliliği sadece ekonomik bir konu
olmasının ötesinde; kamu güvenliği,
kamu sağlığı ve piyasaların dayandığı
kamu fonksiyonları nedeniyle, gerek
kamu ve gerekse özel tüm sektör
kuruluşları için kritik bir konu haline
gelmiştir.
Günümüzün global
ekonomisinde, lokal bir doğal
afetin etkileri global boyutlara
ulaşabilmektedir. Örneğin 1995 yılında
Kobe’de (Japonya) meydana gelen 7.2
büyüklüğündeki deprem, büyük ölçüde
can ve mal kaybına neden olmuştur.
Deprem sonrasında, bölgedeki sanayi
ile birlikte büyük çelik haddehaneleri
de faaliyetlerini durdurmuşlardır.
Tedarik zinciri ise neredeyse tamamen
durmuştur. Kobe, Japonya’nın en büyük
ticari ağının üzerinde yer almakta;
temel üretim ve lojistik merkezi olarak
faaliyet göstermektedir. Deprem
sonrası liman, demiryolu, karayolu ve
diğer altyapı tesislerinde meydana
gelen hasar sonucunda, tedarik
zincirinin diğer tarafında bulunan tüm

kuruluşlar etkilenmişlerdir. Toyota’nın
en büyük fren balata tedarikçisi
olan ve Osaka yakınlarında üretim
yapan Sumitomo Metal Industry’e ait
fren balata fabrikası da depremden
etkilenerek kapanmıştır. Bunun doğal
bir sonucu olarak, Just-in-Time (JIT)
üretim yapan ve sadece çok düşük
bir emniyet stoğu ile çalışan Toyota
fabrikası da üretim bandını durdurmak
zorunda kalmıştır. Bu kesinti Toyota’nın
cirosunda yaklaşık 200 milyon dolarlık
bir kayba neden olmuştur (Kildow,
2011). Bu durum sadece Toyota için
değil, dünyanın farklı bölgelerinde
üretim yapan ve kaynak tedariğini
Kobe’den yapan şirketler için de
geçerlidir. Kobe’dekine benzer bir
durum 1999 yılında yaşanan Marmara
Depremi’nin yarattığı etkiler için de söz
konusu olmuştur. Ülkemiz sanayisinin
büyük bir bölümüne ev sahipliği
yapan bölgede yaşanan deprem,
ülke sanayisini derinden etkilemiştir.
Benzer şekilde İzlanda’da 2010 yılında
Eyjafjallajökull yanardağının patlaması,
üretim merkezlerinde herhangi bir
yıkıma neden olmamasına rağmen,
Kuzey Avrupa hava trafiğini kesintiye
uğratarak ulaşımı olumsuz yönde
etkilemiştir.Yukarıdakine benzer türden
doğal afetlerin yaşanması son derece
mümkündür. Ancak unutulmaması
gereken, bu türden risklerin sadece
doğal afetlere bağlı olarak değil, doğal
afetler dışında önlenemeyen birçok
faktörden de kaynaklanabileceğidir.
Bu durumda önemli olan, planlama ve
hazırlık çalışmaları ile bu türden risklere
karşı gerekli tedbirlerin alınarak,
risklerin yönetilebilir bir duruma
getirilmesidir.

SAT INAL MADE RG İSİ | E K İ M 2 0 1 4

Özellikle iş sürekliliği
planlamasının yapılması sırasında, tedarik
zincirinin satın almadan, dağıtıma kadar
tüm süreçlerinin planlama ve uygulama
aşamalarına dahil edilmesi, kuruluşun
karlılığını etkileyeceği gibi, markanın,
müşterilerin ve yatırımcıların güvenini
sağlaması açısından önemli olacaktır.
Genel olarak kuruluş tepe yöneticilerinin,
tedarik zincirini etkileyecek bir unsurun,
şirketi de etkileyeceğini unutmamaları
gerekmektedir. Dolayısıyla kuruluşun
risk yönetimi sürecinin, tedarik zincirinin
unsurlarını da içine alacak şekilde
genişletilmesi gerekmektedir.
“İş Sürekliliği” veya “İş Sürekliliği
Yönetimi” kavramları ülkemizde yeni yeni
tartışılmaya başlayan kavramlar halini
almaya başlamışlardır. Oysaki sanayi
tarihimiz incelendiğinde, kuruluşların
büyük bir çoğunluğunun bu kavramın
kapsamını oluşturan olaylar sonucunda
ortadan kaybolduğunu kanıtlamaktadır.
Bu durumda öncelikle iş sürekliliği
kavramının ne olduğunu anlamak ile
başlamamız gerekir. En basit tanımı ile
İş Sürekliliği, üretim veya hizmetlerle
ilgili süreçlerin her koşulda kesintiye
uğramadan devamlılık sağlamasını
veya kesintilerden en az derecede
etkilenerek çıkılmasını ifade eder. Bu
kapsamda İş Sürekliliği Yönetimi ise, bir
kriz veya felaket sonrasında, kuruluşun
üretim sürecinin veya faaliyetlerinin
kesintiye uğramaması; oluşabilecek
muhtemel bir kesinti sonrasında da
kuruluşun en kısa sürede toparlanarak
faaliyetlerine geri dönmesini sağlayacak
planlama, örgütleme, yönetim ve kontrol
faaliyetlerini içeren proaktif bir süreçtir.
Dolayısıyla, kuruluşların temel ürün ve
hizmet süreçlerinde kesinti meydana
getirebilecek olaylara karşılık verme
ve bunun planlamasının yapılması
konusunda, kuruluşun stratejik ve
operasyonel becerisi olarak düşünmek
mümkündür (Yazıcı, 2014).
İş Sürekliliği Planlamasının dört
bileşeni bulunmaktadır. Bunlar (Johns,
2001):
1. Potansiyel risklerin ve etkilerinin
tanımlanması,
2. Risklerin gerçekleşme
ihtimallerini minimize edecek önleyici
tedbirlerin alınması,
3. Risklerin gerçekleşmesi
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durumunda, organize edilen bir tepki/
eylem geliştirilmesi,
4. Risklerin gerçekleşmesinden
sonra, toparlanma döneminde iş
süreçlerinin devamlılığının sağlanmasıdır.
İş sürekliliği yönetimi yalnızca
acil durumlarda yapılması gereken
işlemleri kapsamamaktadır. İş sürekliliği
yönetiminde amaç; olay öncesinde,
süresince ve sonrasında yapılması
gereken işlemlerin tümünü kavramak
ve bir plan doğrultusunda uygulamaktır.
Böylece oluşabilecek risklere karşı
kuruluş hazırlıklı hale gelmekte, olay
süresince kriz başarılı bir şekilde
yönetilmekte ve olay sonrasında ise işler
daha kısa bir sürede belirlenen düzeyine
dönebilmekte ve kuruluş sürekliliğini
devam ettirebilmektedir.
İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
Standardı
İş sürekliliği yönetimi,
günümüzde ISO (International Standards
Organization) tarafından uluslararası bir
yönetim sistem standardı olarak kabul
edilmiştir. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
Standartları, 2006 yılında BS 25999
koduyla bir İngiliz standardı olarak
kullanılmaya başlanmış; 2012 yılından
itibaren ise Uluslararası Standartlar
Örgütü (ISO) tarafından ISO 22301 İş
Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı
adıyla uluslararası bir standart olarak
varlığını devam ettirmektedir.
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim
Sistemi Standardı, kuruluşların büyüklük,
yer ve faaliyetlerinden bağımsız olarak,
iş süreçlerinde meydana gelebilecek
olan her türlü kesintiye karşı hazırlıklı
olmasını sağlayan ve kesinti anında
yapılması gerekenleri ortaya koyan
bir yönetim sistemi standardıdır.
Kuruluşların faaliyetleri sırasında çeşitli
tehlikelerle veya acil durumlarla karşı
karşıya kalmaları kaçınılmazdır. Bu
olaylar, kuruluşların faaliyetlerinde çoğu
zaman kesintiye yol açmakta, hatta
bazen de faaliyetlerin durmasına neden
olabilmektedir. ISO 22301 standardı,
kuruluşların bu gibi durumlarda, faaliyet
kesintilerini en aza düşürmeyi hedefleyen
sistemlerin kurulması amacıyla ortaya
konulan bir standarttır. Doğal afetlerde,
terör ve teknolojik saldırılar ve çevresel
felaketler gibi değişen bir yelpazede yer
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alan küçük veya büyük çaplı olayların
gerek özel, gerekse kamu kuruluşları
üzerinde yaratacağı çeşitli etkiler
bulunmaktadır. Bu durumda, hem iş
sürekliliğinin sağlanması ve hem de bu
olayların yaratacağı toplumsal etkiler
göz önünde bulundurularak, kuruluşların
acil durumlar karşısında nasıl hazırlıklı
olmaları gerektiği, acil durum esnasında
nasıl davranmaları gerektiği, acil durum
sonrasında yapmaları gerekenlerin
ortaya konulması, çevresel etkilerin
azaltılması açısından kuruluşlar için bir
anlamda global bir sorumluluk olarak da
nitelendirilebilir.
Standart, en beklenmedik
durumlarda dahi kuruluşların temel
fonksiyonlarının devamlılığını sağlamak
amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Bu
kapsamda ISO 22301 Standardı aşağıdaki
gereklilikleri tanımlamaktadır (Yazıcı,
2014):
• Kuruluşu etkileyen önemli
faktörlerin belirlenmesi,
• Kuruluşun ihtiyaçlarının ve
amaçlarının anlaşılması,
• İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin
kurulması, uygulanması ve korunması,
• Beklenmeyen olaylara karşı
kuruluşun kapasitesinin ölçülmesi,
• İş Sürekliliği Yönetimi Politikası
ile aradaki tutarlılığın garanti edilmesi.
İş sürekliliği planlaması gelişmeye
devam ederek, risk yönetiminin ayrılmaz
bir parçası olma yolunda ilerlemektedir.
Kuruluşun riskini yönetmenin sadece
sigorta yöneticisinin, finans direktörünün,
güvenlik sorumlusunun veya denetçinin
sorumluluğunda olmadığına yönelik
artan bir farkındalık söz konusudur.
Bir iş sürekliliği programının başarısını
sağlamak için, programın kuruluşun
her bir birimine entegre edilmiş olması
gerekir. Bu da ancak bütün tedarik
zincirinin tüm unsurlarını içeren bir
yaklaşımla mümkün olabilmektedir.
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Tedarik Zinciri ve İş Sürekliliği
Yönetimi
Tedarik zinciri yönetimi, genel
anlamda, hammadde temininden
müşteriye kadar uzanan ürün ve/
veya hizmet, bilgi ve para akışını ifade
etmektedir. Bu süreçlerde oluşabilecek
herhangi bir kesinti, tedarik zincirinin
bütününü etkilemektedir. Oluşabilecek
kesintilerin ya da problemlerin
önlenebilmesi amacıyla iş sürekliliği
yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi
arasında güçlü bir ilişki sağlanmalıdır.
İş sürekliliğinde önemli olan,
olayları risk yönetimi perspektifinden
değerlendirebilmektir. Dolayısıyla iş
sürekliliği yönetiminde entegre yaklaşım
çerçevesinde, tedarik zincirinin tüm
unsurlarının da risk yönetimi çerçevesinde
ele alınması gerekecektir. Bu riskler
geleneksel olarak sadece doğal afetlerden
oluşabilecek riskler kapsamında
değerlendirilmemelidir. Bir kuruluşun
tedarik zinciri ne kadar geniş kapsamlı
ise, karşılaşılacak riskler de o kadar fazla
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ve çeşitli olabilecektir. Örneğin yurt dışı
tedarikçilerin kullanılması durumunda,
tedarikçilerin bulundukları ülkelerden
kaynaklanan riskler de göz önünde
bulundurulmalıdır.
Aşağıda potansiyel olarak bir
tedarik zincirinde yer alabilecek riskler
gösterilmektedir. Kuruluşların bu
risklerden etkilenme dereceleri, bu risk
faktörlerini tanımalarına, yaratacağı etkileri
anlamalarına ve hazırlıklı olma durumlarına
göre değişiklik gösterecektir (Chopra ve
Sodhi, 2004).
Tedarik zincirlerinde, Tablo 1’de
belirtilen tarzdaki risklerin yönetilmesi zor
olabilmektedir. Risklerin büyük bölümü
birbirleri ile etkileşim içinde olabildiği
gibi, birbirlerini tetikleme durumları da
bulunabilmektedir. Dolayısıyla, bir riskin
önlenmesi, bir diğerinin tetiklenmesine
de neden olabilmektedir. Yaratacakları
etkinin süresi ve kapsamı da bu durumda
farklılık gösterecektir. Kalite sorunu
yaşayan küçük bir tedarikçinin yaratacağı

RİSK KATEGORİLERİ
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etki ve bunun için üretilebilecek çözümler
ile deprem bölgesinde bulunan ana
tedarikçinin riskleri, bunun yaratacağı
etki, çözüm yolları ve maliyetler farklılık
gösterecektir. Fazladan stok tutmak veya
gecikmelere karşı sigorta yapmak gibi
maliyetli ve klasik çözümler günümüzde
yeterli olmamaktadır. Burada yöneticiler
için önemli olan, maliyetleri artırmadan
ve karlılığı düşürmeden etkin stratejiler
üretebilmektir.
Burada belirtilen birçok riske ve risk
azaltma yaklaşımına rağmen, yöneticilerin
iki önemli faktöre odaklanmaları
gerekmektedir. Bunlardan birincisi, tedarik
zinciri risklerinin kuruluşta çalışan herkes
tarafından anlaşılmasını sağlayacak bir
kültür geliştirmektir. Risklerin herkes
tarafından anlaşılmasının ardından, kendi
tedarik zincirlerinden kaynaklanan riskleri
önlemek veya etkisin azaltmak üzere
stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir.
Bu durumda kuruluşların risk yönetimi
süreci içerisinde mutlaka bir iş etki analizi
yapmaları gerekecektir.

RİSK FAKTÖRLERİ
•Doğal afetler,
• İşçi-işveren uyuşmazlıkları,
• Tedarikçinin iflası,

Kesinti Riskleri

• Savaş ve terör olayları,
• Sivil huzursuzluk veya iç savaş,
• Sabotaj,
• Tek tedarikçiye bağlı kalarak alternatif geliştirememe.
• Aşırı kapasite kullanımı,

Gecikme Riskleri

• Tedarikçinin esnek olmaması,
• Tedarikçinin düşük kaliteli veya yetersiz olması,
• Sınır geçişlerinden ya da taşıma yöntemlerinin değişmesinden kaynaklanan aşırı elleçleme.
• Bilgi işlem alt yapısının yetersizliği,

Sistemlerden Kaynaklanan Riskler

• Sistem entegrasyonu veya sistem ağının aşırı kullanımı,
E-ticaret sistemlerinin yetersiz kullanımı.

Tahmin Riskleri

Fikri Mülkiyet İhlalleri

• Uzun temin süreleri, mevsimsel etkiler, ürün çeşitliliği, kısa ömür döngüsü, yetersiz müşteri desteği
gibi nedenlerden kaynaklanan tutarsız tahminler,
• Satış promosyonları, teşvikler, tedarik zinciri süreçlerinin düzensizliği ve düşük üretime karşı aşırı
talepten kaynaklanan bilgi kirliliği ya da kamçı etkisi.
• Tedarik zincirinin dikey bütünleşmesi,
• Küresel dış kaynak kullanımı.
• Kur riskleri,

Tedarik Riskleri

• Tek kaynaktan tedarik edilen temel kalemlerin ya da hammaddenin oranının yüksekliği,
• Kapasite kullanımının yetersizliği,
• Anlaşma süreleri.

Müşterilerden Kaynaklanan Riskler

• Müşterilerin sayısı,
• Müşterilerin finansal güçleri.
•Ürünün eskime payı,

Envanter Riskleri

• Stok tutma maliyeti,
• Ürünün değeri,
• Arz-Talep belirsizliği.

Kapasite Riskleri

•Kapasite artırma/azaltma maliyeti,
• Kapasitenin esnekliği.
Tablo 1: Tedarik Zincirinin Potansiyel Riskleri
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Yukarıdaki açıklamadan da
görülebileceği gibi, iş sürekliliğinin
temelinde risk yönetimi yatmaktadır.
İş sürekliliği yönetimi felsefesine göre
(Johns, 2001):
1. Kuruluşların işlevsel faaliyetleri
ve fonksiyonları tanımlanabilir risklerle
karşı karşıyadır,
2. Her bir riskin meydana gelme
olasılığı ve yaratacağı etki hesaplanabilir,
3. Risk düzeyini azaltmak
mümkündür,
4. Herhangi bir riskin
gerçekleşmesi durumunda, kuruluş
fonksiyonları üzerindeki etkisi
gerçekleşmeden önce tahmin edilebilir,
5. Her risk ve bu risklerin örgüt
fonksiyonları üzerinde etkisi, örgütün
ihtiyaçları ile tutarlı biçimde yönetilmelidir.
İş etki analizi, her şeyden önce
bir felaket anı için risklerin önceden
belirlenmesini sağlayacak bağımsız bir
bakış açısı sunar, maliyet açısından etkin
stratejilerin belirlenmesini kolaylaştırır,
kritik ve zorunlu süreç ve fonksiyonların
ve bunların bağımlılıklarının belirlenmesini
sağlar, felaketin yaratacağı etkinin
finansal ve operasyonel boyutlarını ve
kritik iş süreçlerinin ve fonksiyonların
toparlanma sürelerini (RTO) ortaya koyar
ve kuruluşa strateji seçimi konusunda
kolaylık sağlar (Barnes, 2001).
Tedarik Zincirlerinde İş Sürekliliği
Planlaması
Günümüzde kuruluşlar
özyetenekleri dışında kalan işleri
uzman kuruluşlara devrederek kaliteyi
yükseltmeyi ve maliyet tasarrufu
sağlamayı amaçlamaktadırlar. Bu şekilde
dışarıdan temin edilen işler sonucunda
kuruluşların yapılarının giderek birbirine
yakınsadığı görülmektedir. Bu durum
tedarik zincirlerinin önemini giderek
artırmaya başlamıştır. Tedarik, üretim,
taşıma, depolama ve dağıtım gibi farklı
konularda uzmanlaşan kuruluşların
tümünün özellikleri, yapıları, çalışma
biçimleri, regülasyonları, faaliyet
gösterdiği ülkeler ve dolayısıyla riskleri de
birbirinden farklı olmaktadır. Bu durumda,
tüm tedarik zincirini kapsayacak
şekilde entegre bir iş sürekliliği planının
yapılması giderek daha karmaşık bir hale
gelmektedir.

24

www.b u y ernet work.net

Kuruluşun tüm tedarik zincirinin
iş sürekliliği planının yapılabilmesi
amacıyla, öncelikle tedarik zincirinin
analiz edilmesi gerekmektedir. Bunu
yapabilmek için, tedarik zincirinin süreç
akışları göz önünde bulundurularak
haritalanması gerekmektedir. Tedarik
zincirinin haritalanması süreci, öncelikle
görsel olarak bağlantıların görülmesine
ve sonrasında ise hangi tehditlerin neleri
tetikleyebileceğini, risklerin yaratacağı
etkileri ve bağımlılıkları görmek açısından
etkili olacaktır. Tedarik zincirinin
haritalanmasından sonra, kabul edilebilir
limitler kapsamında, kuruluşun üretim
sürecini etkileyebilecek tüm risklerin
listelenmesi gerekmektedir. Daha sonra
yapılacak risk analizleri sonucunda,
belirlenen risklerin daha önce gerçekleşip
gerçekleşmediği, gelecekte gerçekleşme
olasılığı ve gerçekleştiğinde yaratacağı
etkiler belirlenmeye çalışılır. Risk ve
iş etki analizleri yapıldıktan sonra, bu
analizlerin çıktıları kullanılarak, olay
müdahale ve kurtarma planlaması
gerçekleştirilir. Planlama çalışmalarından
sonra gerçekleştirilen tatbikatlar ile
kağıt üzerindeki planların işleyip
işlemediği gözlemlenir ve aksayan
noktalar iyileştirilerek planlama süreci
tamamlanmış olur. Planlama sürecinin
tamamlanmış olması, bu planın rafa
kaldırılarak, bir daha okunmayacağı
anlamına gelmemektedir. İş sürekliliği
planlama çalışmaları, süreklilik gösteren
faaliyetlerdir. İş sürekliliği planları,
belirlenen periyotlarda veya süreçlerde ve
şartlarda herhangi bir değişiklik olması
durumunda yeniden gözden geçirilerek
yenilenir.
Sonuç
Yukarıda, iş sürekliliği yönetimi
kavramı, kuruluşun tüm tedarik zinciri
yönetimini kapsayacak biçimde, özetle
ele alınmaya çalışılmıştır. Kuruluşun
büyüklüğüne ve tedarik zincirinin
uzunluğuna ve karmaşıklığına göre
kullanılacak yöntemler farklılık
gösterebilmektedir. Ancak burada
esas olarak birkaç temel felsefe
üzerinde odaklanmak gerekmektedir.
Bunlardan birincisi, olayları risk yönetimi
perspektifinden değerlendirmektir.
“Allah korusun, bize birşey olmaz”
veya “daha önce hiç olmamıştı ki!”
gibi kültürden kaynaklanan kaderci
yaklaşımlar maalesef iş sürekliliği ile

www.sat inalmadergisi.com

bağdaşmamaktadır. İkincisi, analitik
düşünme becerisine sahip olmaktır.
Yani olaylar arasında neden-sonuç
ilişkisini kurarak, çok yönlü ve stratejik
düşünerek, gelecekle ilgili projeksiyonlar
yapıp, kararlar alabilmektir. Üçüncüsü
ise, sadece kendi kuruluşunu düşünecek
bencil yaklaşımlardan kaçınmaktır.
Günümüzde bu kadar birbirine
yakınsayan ve kırılgan bir biçimde birlikte
çalışan kuruluşların tedarik zincirlerinde
herşeyi “en zayıf halka” belirlemektedir.
Dolayısıyla bir felaket durumunda
kuruluşun sadece kendini kurtarması
yeterli olmayacaktır. Tedarik zincirinde
kendini besleyen kuruluşlardan herhangi
birinde meydana gelecek bir aksaklık,
kendi kuruluşunu ve diğer kuruluşları da
etkileyecektir.
İş Sürekliliği Planı oluşturmak
için harcanan zaman, para ve
kaynakların çoğu zaman geri
dönüşü sorgulanmaktadır. Bu açıdan
değerlendirme yapıldığında, durumu bir
buz dağına benzetmek mümkündür. Buz
dağının görünen kısmında çalışanların ve
tesisin güvenliği; görünmeyen kısmında
ise karlılık ve verimliliğin artması, pazarda
güven oluşması, kurum itibarının ve
çalışanların işe bağlılığının artması
görülebilir. Benzer şekilde, kuruluşun bir
risk yönetimi sistemine sahip olması,
sorumluluk ve sigorta açısından da
risklerini azaltılmasına neden olacaktır.
İş sürekliliği planının oluşturulması, aynı
zamanda tedarik sürecinde yer alan
tüm paydaşların katılımıyla kuruluşun
tedarik zincirini de güçlendirmektedir.
Bu anlamda zincirin sağlamlığı, süreçte
yer alan tüm paydaşların aynı risk bilinci
ve duyarlılıkla bir iş sürekliliği planı
oluşturmalarına bağlı olmaktadır. Durum,
kuruluşların yatırımcıları açısından
değerlendirildiğinde ise, yatırımcıların
varlıklarının güvence altında olduğunu
bilmeleri kendilerini ve fonlarını güvende
hissetmelerine neden olacaktır.

