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KÜRESEL KRİZ VE
KRİZ SONRASI YAŞAM
Yenilenen dünyada meslek
edinmek ya da mesleğimize
devam
etmek
için
neler
yapılabilir?

TEMASSIZ ÖDEME SİSTEMİ
Temassız
Ödeme
Sistemi
hakkında önemli bilgileri sizin
için derledik.

EMEK VE DENEYİM
"Bir şeylerin yoluna girmesi için,
her şeyin yoldan çıkması gerekir
bazen."
T.S. ELIOT

KÜRESEL KRİZ VE
KRİZ SONRASI YAŞAM
Zübeyir Turan, Dünyadaki ve Türkiye’deki
Krizlerin Ortaya Çıkış Nedenleri ve Ekonomik
Kalkınmaya Etkisi adlı makalesinde krizi şu
şekilde tanımlıyor. “ Kriz ; önceden bilinmeyen,
hesaba alınamayan ya da öngörülemeyen bazı
gelişmelerin, makro düzeyde devlet, mikro
düzeyde ise firmaları dolayısıyla girişimcileri
ciddi olarak etkileyecek sonuçlar çıkarmasıdır.”
Bu tanımda bahsi geçen gelişmeler doğal
afetler, silahlı çatışmalar, acil durumlar ve
salgın hastalıklardır.
Günümüzde etkisini tüm hayatımızda hissettiğimiz Korona Virüs (Covid-19)
salgınının etkilerini ekonomide de hissediyoruz. Üretimin azalması, işsizliğin
artması, nakit para akışının sağlanamaması salgının olduğu gibi küresel bir
durumdur.
Şüphesiz ki bu virüsün bu kadar yayılacağı ve insanlığı, gezegeni bu kadar
etkileyeceği öngörülemeyen bir durumdu. Fakat bu süreci yaşadığımız
gerçeğini değiştirmiyor. İçinde bulunduğumuz bu süreç birçok belirsizlik
barındırırken beraberinde de çokça soru getiriyor. “Bu süreç ne zaman bitecek?
Hayat ne zaman normale dönecek? Üretimin mecburi durmasından kaynaklı
işsiz kalan insanlar ne zaman işlerine geri dönebilecek?” Bu sorulara net bir
cevap verilemiyor olması da geçtiğimiz haftaki yazımda bahsettiğim panik
duygusunun yaşanmasına neden oluyor. “Geçim sorunu ne düzeyde olacak?
Karantina bittikten sonra işime devam edebilecek miyim ya da iş bulabilecek
miyim? Hayattaki var oluşumu nasıl sağlayacağım?” gibi sorular akla gelirken
geleceğe dair tedirginlik artıyor.
Bu noktada unutulmaması gereken en önemli şey, dünya tarihinde birçok salgın
hastalığın yaşanmış olduğu ve bu hastalıkların etkisi olarak yaşanılan ekonomik
krizlerin de bir şekilde kriz kavramından çıkarak rayına girdiğidir. Bu süreç elbet
bitecek, evlerimizden çıkacağız, işlerimize de bir şekilde devam edeceğiz. Belki
alışageldiğimiz düzenden farklı olacak bu ama olacak. Uzmanlar, gelişen
teknolojinin etkisiyle iş yapış şekillerinin değişeceğini, bambaşka alanlarda yeni
iş kollarının oluşacağını ve bu gelişime ayak uydurulması gerektiğinin
öneminden bu salgın öncesinde hep söylüyorlardı. Salgın sebebiyle bu değişim
daha hızlı meydana gelecek gibi duruyor. Peki, biz bu gelişime ayak uydurmak
için neler yapabiliriz?

KÜRESEL KRİZ VE
KRİZ SONRASI YAŞAM
Birçoğumuzun özellikle iş süreçleri için kullandıkları SWOT Analizi yöntemini
kendimiz için uygulamakla başlayabiliriz. SWOT Analizi; şirketin, ürünün,
sürecin,
bütçenin
veya
kişinin
güçlü
(Strenghts)
ve
zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan
fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamakta kullanılan bir
tekniktir. Biz bu konuyu eğitimlerimizde bütçenizin güçlü ve zayıf yanlarını
tanıyıp, fırsat ve tehlikelere kafa yormak olarak ele alıyoruz. Bu tekniği
bireysel olarak kendimiz için uyguladığımızda;
Güçlü Yanlar: Güçlü olduğunu düşündüğünüz özelliklerinizi nasıl
tanımlarsınız? Bunlar nelerdir?
Zayıf Yanlar: Zayıf olduğunu düşündüğünüz özelliklerinizi nasıl
tanımlarsınız? Bunlar nelerdir?
Fırsatlar: Analizini yaptığınız güçlü ve zayıf yönlerinizi göz önünde
bulundurduğunuzda karşınıza nasıl fırsatlar çıkabilir?
Tehditler: Analizini yaptığınız güçlü ve zayıf yönlerinizi göz önünde
bulundurduğunuzda hangi ve ne tür tehditlerle karşılaşabilirsiniz?
SWOT Analizini tamamladıktan sonra var olan
iş/uzmanlık alanınızla ya da uzmanlaşmak
istediğiniz alanla ilgili gelişmeleri takip etmek,
öğrenmek ise ikinci adım olacak.
Hayatımız alışagelen düzende devam ettiğinde gündelik koşturmalardan pek
çoğumuz bunları düşünecek, analiz edecek, araştıracak, yeni şeyler
öğrenecek vakti bulamıyordu. Özellikle karantina sürecini evde geçirenler
için bu iki adımlık, biraz düşünme ve çalışma gerektiren aşamaları
uygulamak, salgın ve yaşanılan kriz bittikten sonrası için daha sağlam
adımlarla hareket edebileceğiniz zemini hazırlamış olacaksınız.
Hatırlamamız gereken en önemli şey; hayatın devam ettiğidir. Bir şeyler şekil
ve form değiştirecek ama biz nefes alabildiğimiz sürece hayat devam edecek.
Kaynakça:
Korona Salgını - OECD
Salgın Krizinden Sonra Ekonomik Kriz - Bekir Ağırdır
Küresel Krizin Üçüncü Aşaması ve Türkiye Ekonomisine Olası Etkisi - Mahfi Eğilmez
Ekonomik Krizler ve Türkiye - Mahfi Eğilmez
Dünyadaki ve Türkiye'deki Krizlerin Ortaya Çıkış Nedenleri ve Ekonomik Kalkınmaya Etkisi - Zübeyir Turan
İslam Dünyasında İnsani Krizler - Merve Aksoy Ercümen
Kişisel SWOT Analizi - Kariyer.net

ELİF GÖKNUR BAL

TEMASSIZ ÖDEME
SİSTEMİ
1- Avrupa’nın ilk temassız kredi kartı hangi
ülkede lanse edildi?
Türkiye! :) BKM tarafından 2006 yılında
hayata geçirilen Avrupa’nın ilk temassız
kredi
kartı
Türkiye’de
kullanılmaya
başlandı.

2- Temassız Ödeme Sistemi nasıl çalışır?
Temassız Kredi Kartınızdaki çipin içinde bir anten bulunur. POS üzerinde
bulunan okuyucu, radyo frekans dalgaları sayesinde çip ile haberleşir ve
ödeme bu şekilde gerçekleşir.
3- Veriler neler diyor?
Cüzdanımızda taşıdığımız her iki kredi kartından biri temassız özelliklidir.
Her beş iş yerinin üçü temassız ödeme kabul edebiliyor.
2020'nin sadece Şubat ayında mobil cihazlarla 400 bin adet temassız ödeme
gerçekleşti.
Hızlı ve Sağlıklı

Temassız ödeme noktaları arttıkça işlemlerimizi daha hızlı bir şekilde
gerçekleştirip zamandan tasarruf sağlamaktayız. Nakit ödemelerimiz ortalama
16 saniye sürerken, temassız ödemelerimiz ise sadece 7 saniye sürmekte.
Temassız ödeme teknolojileri sadece zaman konusunda değil sağlık
konusunda da biz kullanıcılara çok şey kazandırıyor. İsterseniz bir de gelin
temassız kartların sağlığımız açısından faydalarına bakalım.

TEMASSIZ ÖDEME
SİSTEMİ

Para Elimizin Kiri mi?

Bu soru kişiden kişiye değişebilir, ancak kağıt ve madeni paranın elimizde
bıraktığı mikroplar yadsınamaz bir gerçek. Mevcut korona virüs salgınında kamu
kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri hızlıca alırken, bireysel olarak da
tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarmış durumdayız. Bunun gözle görülebilir en
açık örneği de temassız ödemelerde gerçekleşen artış sayısıdır. Dünya Sağlık
Örgütü'nün (WHO) telkinleri iyi kavranmış olacak ki; sadece Şubat ayında
günlük temassız işlem adedi 3 milyona yaklaştı. Aylık temassız işlem cirosu 2,7
milyar TL'ye ulaşırken mobil cihazlarımızdan 400 bin adet temassız işlem
gerçekleştirdik. Yaklaşık 17,5 milyon TL'lik alışveriş yapıldığını da göz önünde
bulundurursak ödeme alışkanlıklarımızın hızlıca olumlu yönde seyir ettiğini
söylemek mümkün.
Tüm dünyanın korona virüs salgını ile baş etmeye çalıştığı bugünlerde kişisel
olarak alacağımız tedbirler virüsün daha fazla yayılmasını önleyecek hatta
milyonlarca kişinin hayatta kalabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca ‘Mobil ödemeler,
Güvenlik Sorunları ve Çözüm Önerileri’ ile ilgili detaylı bilgiye aşağıda bulunan
linkten ulaşabilirsiniz.
Kaynakça:
Temassız Ödeme Şubat 2020 Verileri - BKM
Mobil Ödemeler, Güvenlik Sorunları ve Çözüm Önerileri - Barış İşler & Hakan Gülaç
Temassız Ödeme Yapmak İçin 7 Neden - BKM

UĞURCAN TOP

EMEK VE DENEYİM

“Bir şeylerin yoluna girmesi için,
her şeyin yoldan çıkması gerekir
bazen.”
T.S. ELIOT

Olumsuzluklara bazen anlam veremeyiz. Sebebinin ne olduğunu anlayamayız ve
avazımız çıktığı kadar bağırırız. “Yok mu bizi kurtaran yok mu?” diye. Fakat
olumsuzluklarla bazen en büyük mücadelenin oluruna bırakmak olduğunu,
olanlar olduktan sonra anlarız. Bu oluruna bırakma, güvertemizdeki pislikleri
temizler ya da yoğurdu üfleyerek yedirme alışkanlığını kazandırır bizlere. Ama
kazandırdığı bu tecrübeyle köklerimizin güçlenmesini fırtınalara karşı ayakta
durmamızı sağlar. Biz yeter ki zorluklara karşı ayakta kalmayı öğrenelim ve
gitmek istediğimiz hedefi bilelim.
Hedefi olan insanın yürüyerek amacı ayakkabılarını eskitmek değildir, varmaktır.
Bugün sizlere hayatı boyunca olumsuzluklardan ders çıkaran ve hedefinden hiç
vazgeçmeyen namı diğer Sakıp Ağa’nın yani Sakıp Sabancı’nın hayat hikâyesini
paylaşıyoruz. ( Resme tıklayınca belgeseli izleyebilirsiniz. )
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